รายงานการประชุมอบรมหลักสูตรกลางเครือข่ ายชุมชนหาดใหญ่ ใน
วันที่ 19 มิถุนายน2556 เวลา 13.00 -16.00น.
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5
ผู้เข้ าร่ วม 34 คน

สรุ ปการประชุม
วัตถุประสงค์การอบรมมีดงั นี ้
1.จัดทาแผนที่ครัวเรื อนต้ นแบบ
2.อบรมการทาน ้าส้ มสายชูหมักจากผลไม้ /การล้ างผักด้ วยผงคาร์ บอน การเลี ้ยงไส้ เดือนพันธุ์อฟ
ั ริ กา การปลูกผัก
นะละมัง ถังน ้า
การอบรมมีสาระสาคัญดังนี ้
1.การแก้ ปัญหาการปลูกผักของสมาชิก
-กรณีต้นกล้ าผักเอนล้ ม เป็ นเพราะโรยเมล็ดพันธุ์ผกั แน่นเกินไป แล้ วก็เอาตระกร้ าไว้ ในที่ร่มไม่ถกู แดด บางคนก็
ถูกฝน หรื อรดน ้ามากเกินไป ทางแก้ ให้ เข้ าใจวิธีการปลูกที่ถกู ต้ อง เริ่ มจากเตรี ยมดิน รดน ้าให้ ช่มุ หากเป็ นดินที่เหมาะสม
ให้ เอานิ ้วกดลงไปในเนื ้อดินหากสัมผัสได้ ถึงความเย็นไม่แฉะก็ใช้ ได้ จากนันหยอดเมล็
้
ดพันธุ์ไม่ให้ แน่นเกินไป เพียงหลุมละ
2 ต้ น กรณีที่เมล็ดต้ นกล้ าแน่นเกินไปให้ คดั แยกออกไปปลูกต่างหาก แล้ วเอาดินโรยตรงหน้ าดินเพิม
่ เติม ภาชนะที่สามารถ
นามาปลูกได้ ก็คือ ขวดน ้าผ่ากลาง ใส่ดินแล้ วก็หยอดต้ นกล้ าให้ รากยึดดินได้ หรื อถังน ้าใสๆขวดใหญ่ เจาะรูให้ น ้าไหลออก
ข้ างได้ ใส่ดินเลยที่เจาะ 1 ฝ่ ามือ กรณีผกั ที่เอนล้ ม ให้ นาไปไว้ กลางแดดผักจะยืดตัวเอง
2.การใช้ ผงถ่านคาร์ บอน ผงถ่านนี ้ทามาจากถ่านไม้ ไผ่สามารถใช้ ละลายน ้าเปล่าหรื อกาแฟ ชงดืม
่ เป็ นปกติทกุ เช้ า
จะมีรสหวาน ถ่านจะมีอานุภาพดูดประจุบวก สามารถล้ างพิษในร่างกาย
3.การเลี ้ยงไส้ เดือน เริ่ มจากทาบ้ านใส้ เดือน ด้ วยการลงดินก้ ามปู ผสมน ้ารองพื ้นขยาให้ เข้ ากัน แล้ วใส่ไส้ เดือน
จากนันน
้ าเศษผักในครัวเรื อน หรื อเศษผลไม้ (ยกเว้ นมะนาว) เปลือกไข่ที่ขยาแล้ ว หรื อข้ าวเย็น/ข้ าวบูด (ยกเว้ นอาหารที่ปรุง
สุกแล้ วทุกชนิดรวมถึงเศษเนื ้อ เศษปลา กระดูก)ใส่ในกะละมัง ปิ ดเทปใสบนขอบกันไม่ให้ ไส้ เดือนขึ ้นได้ นาไปไว้ ในที่ร่ม มี
ฝาปิ ดกันหนูหรื อจิ ้งจกไปกินไส้ เดือน ไส้ เดือนอัฟริ กนั มีอายุ 4 ปี จะทาหน้ าที่ยอ่ ยสลายเศษอาหารจนกลายเป็ นปุ๋ยบริ สทุ ธิ์

นาไปใช้ ในการปลูกผัก ปุ๋ยนี ้สามารถใส่รวมกับปุ๋ยขี ้วัวหรื อขี ้แพะ หากใส้ เดือนขยายพันธุ์มากให้ ขยายไปเลี ้ยงในปล้ องบ่อที่
ใหญ่ขึ ้น
4.การทาน ้าส้ มสายชูหมักจากผลไม้ วิธีการนากล้ วยงอม ปอกข้ างแล้ วตัดเป็ นแว่น กล้ วย 1 กก.ผสมน ้าต้ มสุก 1
กก. หากต้ องการรสหวานให้ เติมน ้าทรายแดง ใส่ในขวดโหลมีฝาปิ ด ปิ ดฝาทิ ้งไว้ 2 เดือน กรองแล้ วเทใส่ขวด ผลที่ได้ นาไป
ล้ างสารเคมีในผักเช่น คะน้ า กวางตุ้ง โดยแช่ไว้ ประมาณ 5-10 นาที หากผักผลไม้ เปื อ้ นสารเคมีน ้าจะเปลีย่ นเป็ นสีดา หรื อ
ใช้ ปรุงอาหารแทนน ้าส้ มสายชู มะนาว
5.นัดครัง้ ต่อไป 13 กค.เวลา 9.00 น. ณ โรงเรี ยนอนุบาลเทศบาล 5 อบรมเรื่ องการเพาะเห็ด การทาน ้ายา
เอนกประสงค์ สรุปผลการอบรมหลักสูตรย่อยและกิจกรรมครัวเรือนต้ นแบบให้ สมาชิกไปวางแผนการปลูกผักในครัวเรื อน
นามาหารื อกับวิทยากรต่อไป

