
Best Practice 
ศูนยเ์รยีนรูช้มุชนบา้นหวันาโมเดล 

บา้นหวันา  หมู่ที ่2  ต าบลโนนข่า  

 อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแกน่ 
 

 

 
 

จดัท าโดย 
 

นางณัฐนิธ ิอกัษรวทิย ์  

ครู กศน.ต าบลโนนข่า 

 

ศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอพ

ล   



ส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธั

ยาศยัจงัหวดัขอนแกน่ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ประวตัคิวามเป็นมา 
  

 โครงการชวีวถิเีพือ่การพฒันาอย่างยั่งยนืตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิ

พอเพยีงบา้นหวันา  (สวนเกษตรหวันาโมเดล)  ต าบลโนนข่า  อ าเภอพล  

จงัหวดัขอนแกน่  เร ิม่ด าเนินการกอ่ตัง้เมือ่เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ.2548 

โดยไดร้บัการสนับสนุนเบือ้งตน้จากวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยจีงัหวดัขอนแกน่  

ตามโครงการ  108  อาชพี    การด าเนินการโดยการปรกึษาหารอื  โดยนายสรุศกัดิ ์ 

สทิธชิยั  ผูใ้หญ่บา้นบา้นหวันา   และนายเชีย่วชาญ  ชามะรตัน ์ เป็นผูร้เิร ิม่โครงการ  

โดยมกีารลงมตผิ่านเวทปีระชาคมชาวบา้นใหใ้ชพ้ืน้ทีส่าธารณะประโยชนบ์รเิวณหน

องปู่ ตา  จ านวน  15  ไร ่    จดัสรรแบ่งพืน้ทีใ่หแ้กร่าษฎรในหมู่บา้นทีไ่ดล้งทะเบยีน  

สย.ในเร ือ่งไม่มทีีด่นิท ากนิ  และชาวบา้นทีม่คีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามกจิกรรม  

จ านวน  80  ครวัเรอืน  จ านวน  80  แปลง  ๆ ละ  100  ตารางเมตร  (10x10)  

โดยในแต่ละแปลงจดัสรรไดด้งันีค้อื 

1. จดัท าเป็นบ่อเลีย้งปลาดกุ  ขนาด  2x4x1  เมตร  เลีย้งปลาดกุ  400  ตวั 

2. จดัท าเป็นบ่อเลีย้งกบ    ขนาด 1x2x.50   เมตร  เลีย้งกบ  300  ตวั 

3. จดัสรรพืน้ทีว่่างไวป้ลกูผกัสวนครวัปลอดสารพษิ 

วตัถุประสงคก์ารจดัต ัง้ 

1. เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นการเกษตรแบบพอเพยีง  

โดยเนน้ดา้นการผลติตามโครงการชวีวถิเีพือ่การพฒันาอย่างยั่งยนื 

2. เพือ่เป็นแหล่งแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นอาชพีต่างทีม่ใีนชมุชน 

3. เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร  ความรูข้องชมุชน  

เพือ่น าไปส่งเสรมิการเรยีนรูข้องประชาชน 

4. เพือ่สรา้งความผูกพนัและสามคัครีะหว่างคนในชมุชน 

กจิกรรมภายในสาวนเกษตรหวันาโมเดล 

 กจิกรรมต่าง ๆ 

ทีส่มาชกิสวนเกษตรหวันาโมเดลจะตอ้งปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอและเป็นประจ าคอื 

1. การปลกูผกัปลอดภยัจากสารพษิ  (ไม่ใชปุ้๋ ยเคม ี และสารเคมสีงัเคราะหใ์ด 

ๆ) 

2. การเลีย้งปลาดกุในบ่อพลาสตกิ 

3. การเลีย้งกบและเพาะพนัธุล์กูออ๊ด 

4. การท าปุ๋ ยชวีภาพ 

5. เนน้การผลติน ้าจลุนิทรยีช์วีภาพ  (EM)  

ไปใชใ้นการเลีย้งสตัวแ์ละบ าบดัน ้าเสยี  เพือ่เป็นการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 



6. การท าปุ๋ ยหมกัใชเ้อง 

7. การเพาะเห็ดในถงุพลาสตกิ 

8. ปลกูผกัขึน้คา้งเพือ่คลมุบ่อปลา 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

 

 1. นายประเสรฐิ              เลกินอก ประธาน(ศษิยเ์กา่ กศน.ต.โนนข่า 

 2.  นายดาวเรอืง                        บวัโฮง   รองประธาน(ศษิยเ์กา่ 

กศน.ต.โนนข่า)) 

 3.  นายสมชาย   เผอืดนอก รองประธาน(ศษิยเ์กา่ 

กศน.ต.โนนข่า) 

 4.   นายสพุฒัน ์              ศรสีภุะ  เลขานุการ  (ครู 

ศรช.บา้นหวันา) 

 5.   นางสง่า   จา้ยหนองบวั เหรญัญกิ /  ผูช้ว่ยเลขานุการ 

 6.  นายวนัด ี   เลกินอก  ผูช้ว่ยเหรญัญกิ 

 7.  นายสมัฤทธิ ์   พานนนท ์ ปฏคิม   (ม.ปลาย) 

 8.  นายรสสคุนธ ์        กรอบพุดซา       ปฏคิม   (ม.ปลาย) 

 9.  นางสพุศิ   หนุนทรพัย ์ ปฏคิม 

 10. นางอบุล   โสนีย ์ ส่งเสรมิการปลกูผกั 

 11. นายพลอย   ธวชิยั 

 ส่งเสรมิการท าปุ๋ ยชวีภาพและน ้าจลุนิทรยี ์(ม.ปลาย) 

 12. นางต่อ   ทองด ี ผูด้แูล 

 13. นางร าพรรณ ์   บวัโฮง  เหรญัญกิเงนิกองทุนกลุ่ม 

 14. นางสาวอ านวยพร  คดัมา  ผูช้ว่ยเหรญัญกิเงนิกองทุนกลุ่ม 

(ม.ปลาย) 

 15. นายเชีย่วชาญ   ชามะรตัน ์ ทีป่รกึษา 

 16. นางณัฐนิธ ิ           อกัษรวทิย ์ ทีป่รกึษา ครู กศน.ต าบล 

17.นายสายยนต ์   บวัศรภีมู ิ ทีป่รกึษา ครู กศน.ต าบล 

18 นายธวชัชยั                      เรอืงโอชา           ทีป่รกึษา 

ผญ.บา้นบา้นหวันา  ม. 2 



 18. ภาคกีารพฒันาภาครฐั     -  พฒันาชมุชนอ าเภอพล 

         -  

ศูนยก์ารเรยีนรูน้อกระบบและการเรยีนรูต้ามอธัยาศยัอ าเภอพล 

         -  เกษตรอ าเภอพล 

         -  สาธารณสขุอ าเภอพล 

         -  อ าเภอพล 

         -  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนข่า 

         -  สสส. 

                                    -  โรงเรยีนบา้นหวันาหนองแวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชกิสวนเกษตรหวันาโมเดล 

  

ล าดบัที ่ ชือ่-สกลุ ทีอ่ยู่ หมายเหตุ 

1 
นายสพุนัธุ ์ ดว้งชมภู 44   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

2 
นางสบุนิ  ดว้งชมภู 44   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

3 
นางนอ้ย   แสนศร ี 73   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

ม.ตน้ 

4 
นายสเุทพ  สมบูรณ ์ 163  ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

5 
นายสถติ  สมบูรณ ์ 13   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

6 
นางหนั  พานนนท ์ 102 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

7 
นายเคน  ทองนา 167 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

8 นายสวาสดิ ์ สมบูรณ ์ 5     ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล   



ขอนแกน่ 

9 
นางสมคดิ  สบืส าราญ 14   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

  ม.ปลาย 

10 
นางรชันีกร  ธนโกเศศ 202 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

11 
นางบุญยงั  

จา้ยหนองบวั 

124 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

12 
นางเปลีย่น  เรอืงโอชา 135 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

  ม.ปลาย 

13 
น.ส.ปราณีย ์ สมบูรณ ์ 32   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

14 
นางวาสนา  สมบูรณ ์ 32   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

15 
นายสมัฤทธิ ์ 

พานนนท ์

169 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

ม.ปลาย 

16 
นางแดง  ดวงจนัทร ์ 58   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

17 
นายธวชัชยั  

เรอืงโอชา 

50   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

18 
นางทองมา  สมบูรณ ์ 32   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

19 
นางเงนิ  จนัทรแ์ดง 151 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

20 
นายพธิกีร  สมบูรณ ์ 32  ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

21 
นางสบุรรณ  ยอดแดง 152 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

22 
นางวไิลวรรณ  

เผอืดนอก 

47   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

23 
นายชม  ข าผา 75  ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

ม.ปลาย 

24 
น.ส.กานตธ์ดิา  

นิกรเทศ 

135ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

25 
นางสง่า   จา้ยหนองบวั 142ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

ม.ปลาย 

26 นางอบุล  โสนีย ์ 114ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  ม.ตน้ 



ขอนแกน่ 

27 
นายวนัด ี เลกินอก 14   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

28 
น.ส.สภุาวด ี สมเสน 86   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

29 
นายทองเลข  

พานนนท ์

102 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

30 
นายสมชาย  

เผอืดนอก 

191 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
ม.ปลาย 

 

 

 

สมาชกิสวนเกษตรหวันาโมเดล 

  

ล าดบัที ่ ชือ่-สกลุ ทีอ่ยู่ หมายเหตุ 

31 
นางแหล ้ มคัรมย ์ 60   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
ม.ปลาย 

32 
นางเขยีว  เผอืดนอก 191 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

33 
นายนอ้ย  แกว้ธานี 65   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

34 
น.ส.ละมุล  โคตรประทุม 37 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

35 
นายสนัต ิ จา้ยหนองบวั 124 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

36 
นางต่อ  ทองด ี 49  ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

37 
นางขานทอง  มคัรมย ์ 125 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

38 
นางสริลิกัษณ ์  

จา้ยหนองบวั 

142 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
ม.ปลาย 

39 
นางแสร ์ จา้ยหนองบวั 21   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

40 
นายประเสรฐิ  เลกินอก 177 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
ม.ปลาย 

41 นางล าดวน  บวัโฮง 1   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล   



ขอนแกน่ 

42 
นายจกัพนัธ ์ มคัรมย ์ 205 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

43 
นางบุญชว่ย  แกว้ธานี 65  ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

44 
นายสขุ  สมเสน   86   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

45 
นายทองจนั  เลกินอก 11   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

46 
นางกญัญา  จมุพติ 215 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

47 
นางบงัอร  ต ่าใต ้ 152  ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

48 
นางบวัลอง  

จา้ยหนองบวั 

31 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

49 
นางทองนาค  เลกินอก 14   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

50 
นางหนูปัน  เกษาไสย 178 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

51 
นางสมยั  วชิยัร 96  ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

52 
น.ส.ค าเบา  เผอืดนอก 48  ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

53 
นางนวนจนัท ์ สสีวุอ 71  ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

54 
นางบุญถม  สมบูรณ ์ 163   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

55 
นางร าพรรณ ์ บวัโฮง 132  ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

56 
นางสวุรรณ ์ 

โพธิส์วุรรณ ์

147   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

57 
นายระเบยีบ  

โพธิส์วุรรณ ์

147   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

58 
นางเส็ง  เพ็งพร 90     ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

59 นางสมหมาย  ไชยศร ี 26     ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล   



ขอนแกน่ 

60 นายสพุฒัน ์ ศรสีภุะ ครู ศรช.บา้นหวันา ป.ตร ี

61 
นางใส  ธวชิยั 16     ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 
 

 

สมาชกิสวนเกษตรหวันาโมเดล 

  

ล าดบัที ่ ชือ่-สกลุ ทีอ่ยู่ หมายเหตุ 

62 
นางประนอม  

จติมาตย ์

80     ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

63 
นางทองด ี ดอนมงคุณ 53   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

64 
นางสอน  ดอนมงคุณ 83   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

65 
นางพวงผกา  

ดอนมงคณุ 

83   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

66 
นางลว้น  ไชยเสน 40   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

ม.ตน้ 

67 
นางสมจติร  เลกินอก 177   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

ม.ปลาย 

68 
นางออ้ย  สมบูรณ ์ 161   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

69 
นายห า  แสนศร ี 73   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

70 
นางสวุรรณี  ข าผา 75   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

71 
นางวรรณี  โสนีย ์ 12   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

72 
นายพลอย  ธวชิยั 211   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

ม.ปลาย 

73 
นางสวล ี สาระปัญญา 199   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

74 
นายนิยม  ดวงจนัทร ์ 58   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

75 
นางอไุร  กนันาราษฎร ์ 125  ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 



76 
นายดาวเรอืง  บวัโฮง 132  ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

ม.ปลาย 

77 
นางสริพิร  ทองนา 167  ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

78 
นายวทิยา  สมบูรณ ์ 32   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

79 
นางวไิล  สทิธชิยั 140 ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

80 
นางวนัิย  กมลคร 93   ม.2 ต.โนนข่า  อ.พล  

ขอนแกน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเลีย้งปลาดุกในบ่อพลาสตกิ 

 

การเลีย้งปลาดุกในบ่อพลาสตกิ  



 1.1 ขัน้ตอนการเตรยีมบ่อ   ขนาดกวา้ง  2  เมตร  ยาว  4   เมตร  ลกึ  1 

เมตร 

  -  ขดุบ่อดนิขนาด  กวา้ง  2  เมตร  ยาว  4  เมตร   

  -  ขดุลกึประมาณ  50  เซนตเิมตร  และท าใหเ้ป็นทีพ่กักวา้งขนาด  20  

เซนตเิมตร  และขดุบ่อลกึลงไปอกี  50  เซนตเิมตร 

  -  ปูบ่อดว้ยผา้พลาสตกิ  จดัขอบบ่อใหเ้รยีบรอ้ย 

 1.2  ขัน้ตอนการเตรยีมน ้า 

  -   เปิดน ้าใส่บ่อประมาณความสงูของน ้า 3  ใน  4  ส่วน   

และทิง้ไวป้ระมาณ  4-7  วนั 

1.3  การคดัเลอืกพนัธุป์ลาดุก 

- ขนาดปลาทีจ่ะน ามาเลีย้ง ปลาทีเ่ร ิม่เลีย้งยาวตัง้แต่ 1.5 

นิว้ขึน้ไปไม่ควรน าปลามาเลีย้งในฤดหูนาวเพราะปลามคีวามตา้นทา

นต่อโรคต ่า 

- อตัราการเลีย้งปล่อยลกูปลาในอตัรา   200 -  400  ตวัต่อบ่อ 

- การปล่อยปลาแชถ่งุลกูปลาไวใ้นบ่อเลีย้ง 30 นาท ีจงึค่อยๆ 

ปล่อยลงบ่อ ชว่งแรกทีป่ล่อยใหเ้ตมิน ้าลงบ่อมคีวามสงูประมาณ 10 

ซม.แลว้ค่อยเพิม่ระดบัน ้าขึน้ไปเร ือ่ยๆ ทุกๆ อาทติยจ์นมรีะดบัสูงสดุ  

- การถ่ายเทน ้า   ไม่ตอ้งเปลีย่นน ้าแต่ใช ้  EM  

เทลงในบ่อประมาณอาทติยล์ะ  1  คร ัง้เพือ่ป้องกนัไม่ใหน้ ้าในบ่อเสยี  

และสามารถน าไปรดผกัในแปลงไดอ้กี 

-  



 
 

การเลีย้งกบในบ่อพลาสตกิ 

บา้นหวันาโมเดล ไดจ้ดัท าโครงการส่งเสรมิการเลีย้งกบในบ่อพลาสตกิ 

โดยประสบการณก์ารเลีย้งกบทีป่ระสบผลส าเรจ็ 

จากการเรยีนรูแ้ละประสบการณจ์ากการปฏบิตั ิ 

การเลีย้งกบในบ่อพลาสตกิเป็นอาชพีหน่ึงทีส่ามารถท ารายไดใ้หก้บัเกษตรกร 

 สิง่ทีค่วรค านึงก่อนการเลีย้งกบ 

1. ความพรอ้มในดา้นความรูแ้ละการลงทุน  

2. มตีลาดรองรบัผลผลติทีแ่น่นอน  

3. มกีารวางโปรแกรมการผลติทีด่เีพือ่ใหส้ามารถจ าหน่ายในชว่งทีก่บมรีาคาด ี

และมตีน้ทุนในการผลติต ่าทีสุ่ด 

ขัน้ตอนในการเตรยีมบ่อ 

1.จดัการท าความสะอาดพืน้ทีท่ีต่อ้งการขดุบ่อใหส้ะอาดปราศจากหญา้ 

2.ขดุบ่อขนาดกวา้ง  2  เมตร   ยาว  2  เมตร ลกึ  60 เซนตเิมตร  

3.ใชผ้า้พลาสตกิขนาด 4 x 4  เมตรส าหรบัปู 

4.การปูผา้ตอ้งเก็บชายผา้พลาสตกิไวบ้นขอบบ่อประมาณ  50  เซนตเิมตร 

5.เตมิน ้าใหเ้ต็มทิง้ไวป้ระมาณ  3-5  วนั  เตมิ  จลุนิทรยี ์ EM   

เพือ่ปรบัสภาพน ้า 

การคดัเลอืกพ่อพนัธุ ์ -  แม่พนัธุก์บ 



    พนัธุก์บทีเ่หมาะสม คอื กบนา ทีไ่ดม้กีารพฒันาสายพนัธุใ์หม้สีเีหลอืง 

มอีตัราการเจรญิเตบิโตด ี

 

การจดัการระหว่างการเลีย้ง 

-  ไม่เปลีย่นถ่ายน ้า แต่เตมิน ้าจลุนิทรยี ์ EM  และน าน ้าไปรดผกั   

ท าความสะอาดทีใ่หอ้าหาร 

-  จดัขนาดกบแต่ละบ่อใหใ้กลเ้คยีงกนัโดยการคดัขนาดกบสม ่าเสมอ 

เก็บบนัทกึขอ้มูลระหว่างการเลีย้ง เชน่ วนัทีเ่พาะฟัก ปรมิาณกบต่อบ่อ 

ปรมิาณกบทีต่าย ปรมิาณอาหารทีใ่หใ้นแต่ละวนั ปรมิาณอาหารทีใ่ชท้ัง้หมด 

ปรมิาณกบทีจ่บัไดท้ัง้หมด ขนาดกบทีจ่บั วนัทีจ่บั ฯลฯ  

การเตรยีมบ่อ 

 
พ่อพนัธุ ์–แม่พนัธุ ์กบ 

                                       
ลูกออ๊ด 
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การท าจุลนิทรยีน์ ้า  EM  ใชท้นัท ี

ส่วนประกอบ 

               1. จลุนิทรยี ์EM   2  ชอ้นโตะ๊  

               2. กากน ้าตาล   2 ชอ้นโตะ๊  

               3. น ้าสะอาด   1  ลติร  

วธิที า 

               ผสมจลุนิทรยี ์EM กากน ้าตาล และน ้าเขา้ดว้ยกนั 

ใส่ขวดพลาสตกิชนิดฝาเกลยีวปิดฝาใหแ้น่น เก็บไว ้3 – 5 วนั         

จะเป็นหวัเชือ้ขยายเป็นการน าจลุนิทรยีม์าขยายใหไ้ดจ้ านวนมาก 

ลดตน้ทุนน าไปใชห้รอืขยายต่อไดอ้กี ( เก็บไวไ้ดน้าน 3 เดอืน) 

วธิใีช ้ 

              ใชท้ าปุ๋ ยน ้า ฮอรโ์มน สารไล่แมลง และปุ๋ ยแหง้ ฯลฯ  

หมายเหตุ  

           1. แกว้ ประมาณ 250 ซซี ี 

           2.ชอ้นโตะ๊ ประมาณ 10 ซซี ี 

วธิใีช ้

             พชื ผกั ใช ้ฉีด พ่น รด ราด ทุก 3 วนั ไมด้อกไมผ้ล พชืสวน ฉีด พ่น ทุก 

7 วนั เดอืนละ 1 – 2 คร ัง้ ใชใ้หห้มดภายใน 1 วนั หากไม่หมดใหน้ าไปราดหอ้งน ้า 

ลา้งพืน้ซเีมนตห์รอืเทลงท่อระบายน ้า  

 



                  

 
                                                                                  

 
 



 
 

 
 

การท าปุ๋ยแหง้ (โบกาฉิ)  

ส่วนผสม 

            1. มูลสตัว ์(ทุกชนิด)  1 ส่วน    ( กระสอบ)  

            2. แกลบดบิ  1 ส่วน  ( กระสอบ)  

            3. ร าละเอยีด   1 ส่วน    ( กระสอบ)  

           4. จลุนิทรยี ์EM   20 ซซี ี   (2 ชอ้นโตะ๊)  

           5. กากน ้าตาล   20 ซซี ี   (2 ชอ้นโตะ๊)  

           6. น ้าสะอาด   10 ลติร  หรอื 1 ถงั  

วธิที า 

           ข ัน้ที ่1    เตรยีมจลุนิทรยี ์EM , กากน ้าตาล , น ้าสะอาด , ผสมไวใ้นถงัน ้า  

           ข ัน้ที ่2    น ามูลสตัว ์+ ร าละเอยีดผสมคลกุเคลา้ใหเ้ขา้กนั  

            ข ัน้ที ่3   น าแกลบดบิใส่ลงในน ้าทีข่ยายจลุนิทรยี ์EM ในขัน้ที ่1 

จุม่ใหเ้ปียกแลว้บบีพอหมาดๆ น ามาคลกุกบัส่วนผสม ขัน้ที ่2 



ใหเ้ขา้กนัจะไดค้วามชืน้ 40 – 50 %( ก าแลว้ไม่มนี ้าหยดจากง่ามมอื)  

การหมกั 

            เอาส่วนผสมทัง้หมดบรรจลุงในกระสอบป่าน , ถงุปุ๋ ย ทีอ่ากาศถ่ายเทได ้

โดยบรรจลุงไป ? ของกระสอบไม่ตอ้งกดใหแ้น่น น าไปวางลงในทีม่ฟีางรอง 

เพือ่การระบายอากาศในส่วนส่วนล่างพลกิกลบักระสอบ ในวนัที ่2,3,4 ทุกๆ วนั 

ในวนัที ่2 – 3 อณุหภมู ิจะสงูถงึ 50 องศาเซนเซยีส  – 60 องศาเซนเซยีส  วนัที ่4 

และวนัที ่5 อณุหภมูเิย็นลงจนปกตติรวจดูไม่ใหอ้ณุหภมูเิกนิ 36 

ปุ๋ ยแหง้สนิทสามารถน าไปใชไ้ด ้ 

การเก็บรกัษา 

            เก็บรกัษาเมือ่โบกาฉิแหง้สนิทควรเก็บรกัษาในทีร่ม่ 

ไม่โดนฝนและไม่โดนแดด    สามารถเก็บรกัษาไดน้านประมาณ 1 ปี  

วธิใีช ้

           1. ใชปุ้๋ ยแหง้ในแปลงปลกูตน้ไมทุ้กชนิดในอตัราส่วนปุ๋ ยแหง้ 1 ก ามอื/พืน้ที ่

1 ตรม. แลว้ท าการเพาะปลกูได ้ 

           2. พชืผกัทีม่อีายุเกนิ 2 เดอืน เชน่ ฟักทอง , แตงกวา , ถัว่ฝักยาว , 

กะหล ่าปล ีใชปุ้๋ ยแหง้รองกน้หลมุกอ่นปลกูใชป้ระมาณ 1 ก ามอื  

           3. ไมย้นืตน้ , ไมผ้ล ควรรองกน้หลมุดว้ย เศษหญา้ – ใบไม ้ฟางแหง้ 

และปุ๋ ยแหง้ประมาณ 1 – 2 บุง้กี ๋ส่วนไมย้นืตน้ , ไมผ้ลทีป่ลกูแลว้ใหใ้ส่ปุ๋ ยแหง้รอบ ๆ 

โคนตน้  

 

 
 

การปลูกผกัปลอดสารพษิ 

ขัน้ตอนที ่1 การเตรยีมแปลงปลูก    

 ในการปลูกผกัไม่ว่าพืน้ทีจ่ะเป็นพืน้ทีเ่ปิดใหม่หรอืพืน้ทีท่ีไ่ม่ไดม้กีารท ากา

รเกษตรมากอ่นหรอืแมแ้ต่พืน้ทีท่ีป่ลกูผกัมานาน   จ าเป็นตอ้งมกีารไถพลกิดนิขึน้มา 

ท าการย่อยดนิใหร้ว่นโปรง่   ส่วนการขึน้รูปแปลงผกัน้ัน  

จะสามารถขึน้รูปแปลงผกัยกรอ่งกวา้งแบบรอ่งจนีหรอืขึน้รูปแปลงปลูกผกับนทีด่อน



แบบยกรอ่งก็ได ้ ขึน้อยู่กบัลกัษณะของพืน้ที ่ ทัง้นี ้ ตอ้งมกีารปรบัปรุงคณุภาพดนิ 

โดยการใส่ปุ๋ ยคลุกใหเ้ขา้กบัเนือ้ดนิ เพือ่ใหด้นิมคีวามสมบูรณก์อ่นปลูก  ทัง้นี ้ 

สภาพดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกผกัตอ้งมีสภาพดินที่รว่นซยุ  

โดยมีบ ารุงดนิโดยการใชปุ้๋ ยคอก  แกลบดบิทีห่มกัแลว้   ปุ๋ ยหมกั   ปุ๋ ยน ้า 

ขัน้ตอนที ่ 2  การเพาะเมล็ดและการเตรยีมกลา้ 

       ในปัจจุบนัมีการผลติพนัธุพ์ืชทีด่อีอกมาใช ้ ซ ึง่เมล็ดมีราคาแพงมาก 

แต่มีคุณภาพด ี   

การปลูกจงึนิยมใชว้ธิกีารเพาะกลา้ก่อน   แลว้จงึท าการยา้ยกลา้ทีแ่ข็งแรง  

น าไปปลกูในแปลงปลกูอกีท ี  ซ ึง่วธินีีช้ว่ยประหยดัเมล็ดพนัธุ ์ และยงัไดต้น้พชื 

ทีแ่ข็งแรงสม ่าเสมอกนั 

 ข ัน้ตอนที ่ 3  การดูแลรกัษาแปลงผกั   

 การปลกูผกัสิง่ทีส่ าคญัและตอ้งเอาใจใส่มาก  คอื  การดูแลแปลงผกั  ไดแ้ก ่  

การใหน้ ้า   การใหปุ้๋ ย   การเก็บเกีย่ว   และการปฏบิตัหิลงัการเก็บเกีย่ว 

  การใหน้ ้า  ผกัเป็นพชือวบน ้า จงึตอ้งการน ้ามาก  

ถา้ขาดน ้าผกัจะเหีย่วเฉาอย่างรวดเรว็  โดยเฉพาะวนัทีอ่ากาศรอ้นมาก ๆ 

ผกัจะคายน ้าออกมามาก  ท าใหผ้กัชะงกัการเจรญิเตบิโต  ถา้ผกัไดน้ ้าไม่เพยีงพอ 

ผลผลติจะลดลงอย่างมาก การใหน้ ้า 

จะเพิม่ปรมิาณการใหน้ ้าตามอายุของผกัโดยการใหน้ ้าจะใหแ้บบฉีดพ่นฝอยหรอืแบบ

ปล่อยลงในแปลงก็ได ้ตามลกัษณะของรูปแปลง 

  การใหปุ๋้ย  สามารถใหปุ้๋ ยไดท้ัง้ปุ๋ ยอนิทรยี ์  ไดแ้กปุ่๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก 

ปุ๋ ยพชืสด 

  การเก็บเกีย่ว การเก็บเกีย่วผกักนิใบมกัจะดูจากอายุนับตัง้แต่ปลูก 

ตัง้แต่  34-40วนั ตามสภาพของแต่ละชนิด 

 การปฏบิตัหิลงัการเก็บเกีย่ว  ผกัเป็นพชืทีอ่วบน ้าจงึบอบบาง 

ไม่ทนทานต่อแรงกระแทก 

การเก็บเกีย่วและการปฏบิตัหิลงัการเก็บเกีย่วควรกระท าอย่างระมดัระวงัรวดเรว็ 

มขี ัน้ตอนทีน่อ้ยทีสุ่ด จงึจะชว่ยลดความเสยีหายลงได ้
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