
  
 

สรุปการอบรมในพื้นที่ 
โครงการ“การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 

วันที่ 21 มกราคม 2561 
ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนสูง ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 27 คน 
กิจกรรมที ่๑ อบรมการปลูกผักในโรงเรือนและการท าปุ๋ยหมัก โดยรศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ 

วัตถุประสงค์ของการเรื่องนี้ 

1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกสามารถวางแผนการผลิตผักได้ตลอดปี 

2. เลือกผลิตผักที่มีราคาและผักที่ปลูกในสภาพนอกโรงเรือนที่มีปัญหาแมลงรบกวนมาก ที่มีการฉีดพ่นสารฆ่า
แมลงเป็นประจ า (ปลูกพืชที่มีราคาแพงได้ ขณะคนอ่ืนท าไม่ได้) 

3. สามารถก าหนดการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและจัดท าโครงการในลักษณะครบวงจร 
(เกษตรสั่งได้) 

4. ผู้บริโภคม่ันใจได้ว่าผักท่ีปลูกไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

5. มีส่วนช่วยอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงแหล่งต้นน  าล าธารจะได้ปลอดภัยจากปัญหาพิษตกค้างของ
สารเคมี 

โดยหลักการปลูกก่อนที่เกษตรกรจะตัดสินใจลงทุนปลูกผักในโรงเรือน เกษตรกรจะต้องศึกษาหาความรู้ ดูงาน 
และฝึกงานจากแหล่งผลิตที่ประสบความส าเร็จก่อน ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจถึงการจัดการเรื่องปัจจัยพื นฐานทาง
การเกษตรได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติเองได้ก่อน จึงค่อยตัดสินใจลงทุนได้ และจะประสบความส าเร็จได้อย่าง
ยั่งยืน(การลงทุนในครั งแรกสูง) 
ปัจจัยส าคัญของการปลูกผักอินทรีย์  

1. ดิน 
2. ปุ๋ย 
3. น  า  
4. อุณหภูมิและแสงแดด  
5. ศัตรูพืช  
6. พันธุ์พืช 
 
 
 
 



แนวทางในการวางแผนการผลิต 
1.เป้าหมายในการผลิต  
- ก าหนดโดยการตลาด 
- ก าหนดโดยรายได้ต่อเดือน สมมุติ 20000 บาท/เดือน 
โดยเกษตรกรต้องคิดวางแผนดังนี  
1.แล้วจะปลูกผักอะไร 
2.ปลูกเท่าไร 
3.ปลูกอย่างไร 
ซึ่งข้อ 1. และ 2. โดยหลักการจะถูกก าหนดโดยการตลาด ส่วนข้อ3. ก าหนดได้ด้วยตัวเกษตรกร 
2. การวางแผนการผลิตผัก 
โจทย์: โลตัสต้องการผักสลัด 100 กก. ทุก 7 วัน หรือ 400 กก./เดือน หากขายได้ตามที่ก าหนดจะมีรายได้ 
400 กก x 50 บาท = 20000 บาท/เดือน  

ถามต่อ: แล้วจะปลูกวิธีไหนถึงจะให้ผลผลิต 100 กก. ทุก 7 วันตลอดทั งปี  

ค าตอบ: ต้องปลูกผักสลัดในโรงเรือนเท่านั นจึงจะท าให้ผักออกได้สม่ าเสมอตลอดปี  

ค าถามต่อ: แล้วต้องใช้กี่โรงเรือน แต่ละโรงเรือนมีขนาดเท่าไรถึงจะได้ผักสลัด 100 กก./ 10 วัน 

ต้องทราบว่าปลูกผักในโรงเรือน 1 ตร.ม. ได้ผักกี่ กก. 

(ผักสลัดใบปลูกระยะ 20 x 20 ซม. ได้ผลผลิต 25 ต้น/ ตร.ม. ) 

(ผักสลัดใบ 25 ต้น หนัก 1 กก) 

ค าตอบ: ดังนั นต้องปลูก ผักสลัด 100 ตร.ม.ต่อครั งหรือต่อสัปดาห์  

จะสร้างโรงเรือนขนาดเท่าไร และสร้างจ านวนกี่โรงถึงจะเพียงพอให้ผลผลิตออกครั งละ 100 กก. 

โรงเรือนในโครงการขนาดกว้าง 3.2 ม. ท าได้ 2 แปลง ขนาดกว้าง 1.2 ม. 

(แปลงกว้าง 1.2 ม. ปลูกได้ 6 แถว ถ้า 1 แปลงยาว 1 เมตรจึงปลูกได้ 30 ต้น ดังนั นแปลงยาว 1 เมตรจึง
ผลิตผักได้ 1.2 กก.) 

ค าตอบ: ดังนั นต้องมีแปลงปลูกทั งหมดยาว 84 เมตร แต่ 1 โรงมี 2 แถว ความยาวโรงเรือนจึงยาวเท่ากับ 42 
เมตร จึงจะได้ผักสลัด 100 กก./รอบ  

แต่ใน 1 เดือน ต้องการผักสัปดาห์ ละ 100 กก. 

ดังนั นต้องมีโรงเรือนความยาว 42 ม. 4 โรง หรือขนาดยาว 21 เมตร 8 โรงจึงจะเพียงพอตามความต้องการ
ของตลาดโลตัสในแต่ละสัปดาห์  

  



โมเดลเกษตรผสมผสาน ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 

ปลูกผักในโรงเรือน รายได้ 15,000บาท 

เพาะเห็ด 1,000 ก้อน รายได้ 2,000 บาท 

จิ งหรีด 5 บ่อ รายได ้15,000บาท 

ผักสวนครัว 500 บาท 

กิจกรรมระดมความคิดจากโมเดลเกษตรผสมผสาน (ตามสภาพพื้นที่จริงท่ีศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจบ้านโนน
สูง) 

ปลูกผัก 4 โรงเรือน มีรายได ้20,000บาท /เดือน 

จิ งหรีดรอบละ 5 บ่อใหญ่จากทั งหมด 20 บ่อ คาดได้ผลผลิตรอบละ 80 กิโลกรัม/บ่อ x 5บ่อ จะมีรายได้
6,000 บาท / รอบ 

เห็ด 1,000 ก้อน มีรายได้ 2,000บาท/เดือน 

ผักสวนครัว มีรายได้ 500 บาท / เดือน 

กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก โดยรศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ได้พาผู้เข้าอบรมลงมือท าปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในการปลูกผักในรอบ
ต่อไป โดยใช้สูตร 5311  

ใบไม้ 15 กระสอบ 

ปุ๋ยคอก 9 กระสอบ 

แกลบด า 2 กระสอบ 

ร า 2 กระสอบ 

น  าหมักหอยเชอรี่  

เชื อไตรโคเดอม่า 

ผสมกันโดยการพลิกกลับ 2 รอบโดยใช้น  าเป็นตัวให้ความชื นประมาณ 60% หลังท าปุ๋ยหมักเสร็จกรอกใส่
กระสอบปุ๋ยวางในที่ร่มได้ทั งหมด 20 กระสอบ 

 

 

 

 



แผนการเริ่มกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนสูง 

แผนการผลิต ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. 
1.ปลูกผัก 
-โรงเรือนปลูกผัก 
-เตรียมดิน 
-เพาะกล้า 
-ปลูก 
-เก็บผลผลิต 

           

2.จิ้งหรีด 
-ท าความสะอาดบ่อ 
-ปรับสภาพบ่อพร้อมเตรียม
อุปกรณ์ 
-ลงไข่จิ งหรีด 
-เลี ยง 
-เก็บผลผลิต 

 
 
 

          

3.เห็ด 
-สร้างโรงเรือน 
-วัสดุ/ระบบน  า 
-เปิดดอก 
-เก็บผลผลิต 

           

4.สวนครัว 
-เตรียม 
-ปลูก 
-เก็บผลผลิต 

           

 

 

หมายเหตุ สัญลักษณ์แสดงรอบการเลี ยงจิ งหรีด 

  สีด าแทนการเลี ยงจิ งหรีดรอบที่ 1 

 สีเขียวแทนการเลี ยงจิ งหรีดรอบที่ 2 

 สีเหลืองแทนการเลี ยงจิ งหรีดรอบท่ี 3 

 

 

 



แผนผังแปลงเกษตรที่วางแผนไว้        
                                                                                                   ทางเข้าศูนย์ 

 

 

 

 

   แปลงสวนครัวและโรงเรือนเดิม     แปลงปลูกกล้วยหอม 

 

 

 ถนน 

 กว้าง20 เมตร 

 2 เมตร 

        ถนน 

        20เมตร         

          

  ถนน 

 ยาว 40 เมตร              บริเวณสร้างโรงเรือนปลูกผัก 

 

      20เมตร 

  

        เรือน  

รณชิต ทุม่โมง 
    

โรงเห็ด 

  อาคารหอประชมุ 

    โรงเลีย้งจิง้หรีด 

    ห้อง

สวสัดิการ 

เรือนนอน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ 2 ความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีด โดย ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล 
 
ประเด็นที่ 1 สายพันธุ์จิ้งหรีด  1.จิ งหรีดพันธุ์ทองด า 2.จิ งหรีดพันธุ์ทองแดง ๓.จิ งหรีดลาย (จินาย แมงสะดิ ง) 
๔.จิ งหรีดหัวโต (จิโปม) 
 
วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงจิ้งหรีด 

1.โรงเรือน สถานที่ตั งจะต้องเป็นที่ดอนน  าไม่ท่วมขัง สามารถกันแดดกันฝนไดและระบายอากาศได้ดี เช่น 
เลี ยงตามชายคาบ้าน ใต้ถุนบ้านหรือจะสร้างเป็นโรงเรือนเลี ยงจิ งหรีดโดยเฉพาะก็ได้ เช่น เพิงหมาแหงน 
เพิงหน้าจั่ว 
2.วัสดุเลี ยงจิ งหรีดเช่น บ่อปูนซีเมนต์ กะละมัง กล่องกระดาษ ลังพลาสติก  
3.อุปกรณ์ให้น  า เช่นขวดน  า ถาดใส่น  าและทราย หรือถาดใส่น  าพร้อมก้อนหิน 
4.วัสดุหลบซ่อนของจิ งหรีด เช่น แผงวางไข่ชนิดกระดาษ กระดาษลูกฝูก กาบมะพร้าว 
5.อาหารเช่น อาหารสัตว์ ร า ผักผลไม้ตามฤดูกาล 
6.ผ้าตาข่าย และเชือกส าหรับป้องกันจิ งจก จิ งเหลนที่จะเข้าไปท าลายจิ งหรีด 
 
ประเด็นที2่ ลักษณะจิ้งหรีดเลือดชิด 
- อัตราตายมากกว่าปกติไม่แข็งแรง 
- รูปร่างมีขนาดเล็ก   และมีลักษณะผิดปกติของรูปร่างเช่น ปีกกุด ปีกหดสั น  
- สีของล าตัวจะจางลง 
- โดยรวมผลผลิตจะลดลง  
การลดปัญหาเลือดชิดในจิ้งหรีด 
- คัดเลือกแหล่งของจิ งหรีด ที่แข็งแรง ปราศจากโรค และมีพันธุกรรมที่ดี 
- ท าการวางแผนจับคู่ระหว่างกลุ่มประชากรในพื นที่ที่เพาะเลี ยง  
- การน าประชากรจากแหล่งอื่นเข้ามาเพ่ือปรับปรุงประชากร 
- การน าประชากรในธรรมชาติเข้ามาเพ่ือปรับปรุงประชากร 
 
แนวทางการแกป้ัญหาในจังหวัดศรีสะเกษ 
๑.สร้างประชากรใหม่ โดยให้เกษตรกรที่พร้อมน าไข่จิ งหรีดจากแหล่งที่คัดเลือกแล้วมาเริ่มเพาะเลี ยง 
(ขอนแก่น สารคาม)  
2.จับคูเ่กษตรกรในกลุ่ม เพ่ือให้เริ่มเลี ยง และสร้างประชากร พร้อมกัน 
3.เกษตรกร นัดหมายเพื่อแลกเปลี่ยนไข่ กัน อัตรา 25% ของประชากรเดิม 
4.ทุกรอบปี ต้องมีการน าประชากรจากแหล่งอ่ืนเข้ามาแลกเปลี่ยน 25%  

      ***โดยกลุ่มเกษตรกรแต่ละอ าเภอ จะใช้ประชากรเริ่มต้นจากคนละแหล่ง  



      ***โครงการฟาร์มของมหาวิทยาลัย จะท าการเพาะเลี ยง จิ งหรีดบางส่วนเพ่ือใช้เป็นแหล่งรวบรวมสาย
พันธุ์ และเพ่ือให้เกษตรกรได้น าประชากรไปใช้ในการปรับปรุงประชากรในอนาคตและใช้ในการศึกษาอาหารที่
เหมาะสมในการเพาะเลี ยงจิ งหรีด และการพัฒนากระบวนการเลี ยง 
ประเด็นที่ 3 การท าความสะอาดบ่อและอุปกรณ์ 

-เก็บขี จิ งหรีด ทุกสัปดาห์ 
-ล้างถาดน  าและหิน ตากแดด ทุก สามวัน 
-หรือเปลี่ยนระบบให้น  าผ่าน ท่อ PVC 
-แผงไข่ ตากแดด หรือย่าแผงไข่ บนสังกะสี แผงที่ยังไม่ใช้ ใส่ถุง มัดให้สนิท 
-บ่อเมื่อเลี ยงหมดรุ่น ใช้ น  ายาเดทตอล  หรือ ไฮเตอร์ 10% ท าความสะอาด  หลังการล้างท าความ
สะอาด  แล้วทิ งบ่อให้แห้ง  อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนเริ่มเลี ยงรุ่นใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


