แหลงเรียนรูเกษตรผสมผสาน(นายจันทร ตาละทา)
แหลงเรียนรูเกษตรผสมผสานบานมอนหินแกว ตั้งอยูบานเลขที่ 102 บานมอนหินแกว
หมูที่ 4 ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง อยูหางจากที่วาการอําเภอเกาะคา ประมาณ
7 กิโลเมตร เปนแหลงเรียนรูที่มีอยูในทองถิ่น การทําไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสานก็
เพื่อใหเกษตรกรพัฒนาตนเองแบบเศรษฐกิจ พอเพียง คือการใหเกษตรกรมีความสามารถในการ
จัดการและจัดสรรพื้นที่ดิน แหลงน้ํา ทุน แรงงาน และกิจกรรมการเกษตรใหเหมาะสม และ

สอดคลองกับสภาพพื้นที่ และความตองการของเกษตรกร เพื่อใหพออยูพอกินในครอบครัว ผลผลิต
ที่เหลือจึงจําหนายมีรายไดตอเนื่อง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายป สูครอบครัว ตลอดจนเปน
การลดความเสี่ยงในการดําเนินกิจกรรมการเกษตรและสามารถพึ่งตนเองได
แหลงเรียนรูเกษตรผสมผสาน เปนแหลงเรียนรูในทองถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติดวยตนเอง แสวงหาความรูจากการฝกอบรมทั่วไป และนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม
ไปฝกปฏิบัติและเรียนรู ซึ่งภายในแหลงเรียนรูประกอบดวย การปลูกผักปลอดสารพิษ การทําปุย
หมักและการทําปุยน้ํา การเพาะกลานอยหนา การเลี้ยงปลา และการปลูกไมดอกไมประดับ
1. องคความรู
1.1 สาระเดน จุดเดน
องคความรูของแหลงเรียนรูเกษตรผสมผสาน บานมอนหินแกว ประกอบดวย การปลูก
ผักปลอดสารพิษ การทําปุยน้ําและปุย หมัก การทําสารไลแมลง การเพาะกลานอยหนา การปลูก
นอยหนา และการเลี้ยงปลา
1. การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผัก สวนครัวปลอดสารพิษ ทุกชนิดที่มีอยูตาม
ฤดูกาล ขั้นตอน กระบวนการการปลูกผักปลอดสารพิษ การเตรียมดิน การปรับสภาพดิน การ
บํ า รุ ง ดิ น การคั ด เลื อ กพั น ธุ ขั้ น ตอนการปลู ก การให ปุ ย ให น้ํ า การดู แ ลและกํ า จั ด วั ช พื ช
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
2. การทําปุยน้ําและปุยหมัก
ขั้นตอนกระบวนการทําปุยหมัก และการทําปุยน้ําการ
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณที่ใชในการทําปุยหมัก และการทําปุยน้ํา ขั้นตอนในการทําปุยหมักและการ
ทําปุยน้ํา วิธีการใชปุยหมักและการทําปุยน้ํา ประโยชนของปุยหมัก และการทําปุยน้ํา
3. การเพาะกลานอยหนา วัสดุ-อุปกรณที่ใชในการเพาะกลานอยหนา ขั้นตอนวิธีการ
เพาะกลานอยหนา วิธีการใหปุย ใหน้ํา การปลูกลงดิน
4. การปลูกนอยหนา วัสดุ-อุปกรณที่ใชในการปลูกนอยหนา การใหปุยใหน้ํา การเก็บ
เกี่ยว ผลผลิตนอยหนา
5. การเลี้ยงปลา วัสดุ-อุปกรณในการเลี้ยงปลา ขั้นตอนในการเลี้ยงปลา การใหอาหาร
การดูแลปลา การสังเกตการณเจริญเติบโตของปลา และการจําหนายปลา
1.2 การไดรับการยอมรับ
1.2.1 มีผูมาขอความรูจากกลุมอาชีพทําปุยบานมอนหินแกวในเรื่องการทําปุยหมักและปุย
น้ํา ณ แหลงเรียนรูเกษตรผสมผสานบานมอนหินแกว ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551

ผูเรียนกลุมอาชีพทําปุย บานมอนหินแกว
ลงทะเบียนเรียนการทําปุย น้ํา

ผูเรียนกลุมอาชีพทําปุย บานมอนหินแกว
แลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติทําปุยน้าํ ณ แหลงเรียนรูเกษตรผสมผสานบานมอนหินแกว
1.2.2 มีผูมาขอความรูในเรือ่ งการเพาะกลานอยหนา และการทําปุยน้ําจากชาวบานบานมอนหินแกว
และชาวบานหมูบานใกลเคียง
1.2.3 รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไหลหิน จํานวน 2 คนในเรื่อง
การปลูกผักปลอดสารพิษ และการปลูกมะยมหวาน
1.2.4 รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชาวบานในพื้นที่ตําบลเกาะคา จํานวน 10 คนในเรื่องการปลูกผัก
ปลอดสารพิษและการเลี้ยงปลา

1.2.5 โรงเรียนวังพราววิทยา ไดนําคณะครูและนักเรียนเขารวมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูใ น
การปลูกผักปลอดสารพิษ
1.2.6 โรงเรียนบานสาด-ผึ้งนาเกลือไดนําคณะครูและนักเรียนเขารวมแลเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ การทําปุยน้ํา ปุยหมัก
1.3 สอดคลองกับภารกิจ กศน.
แหลงเรียนรูเกษตรผสมผสานบานมอนหินแกว สอดคลองตามภารกิจ กศน. ดังนี้
1. สอดคลองกับสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในหมวดวิชาพัฒนาสังคมและ
ชุมชนในเรื่องเศรษฐศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคการใชทรัพยากรที่
มีอยูอยางจํากัดไดอย
อยางมีประสิทธิภาพ และคุมคารวมทั้งเศรษฐกิจอยางพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ
2. สอดคลองกับหลักสูตรวิชาชีพในเรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ การทําปุยน้ําและปุย
หมัก การเพาะกลานอยหนา การปลูกนอยหนา และการเลี้ยงปลา
2. การบริหารจัดการที่เอือ้ ตอการเรียนรู
2.1 การบริการดวยความยืดหยุน เปนมิตร อบอุนเปนกันเอง มีจิตอาสาฯ
เมื่อมีผูมาใช
มาใชบริการในแหลงเรียนรู ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือการศึกษาดูงาน
การฝกอบรม วิทยากรมีการใหบริการอยางอบอุนและเปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส ขณะใหความรูและ
และ
ไมคิดคาตอบแทนในการใหความรูในแตละครั้ง และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมาใชบริการ
จะมีวิทยากรมาเสริมตลอดทุกครั้ง และมีการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี วิทยากรทุกทานสามารถ
ใหความรูกับผูมาศึกษาดูงานไดอยางตอเนื่อง
2.2 การเผยแพร/ประชาสัมพันธ
แหล ง เรี ย นรู เ กษตรผสมผสานบ า นม อ นหิ น แก ว มี ก ารนํ า เสนอความรู ใ นรู ป แบบการ
เผยแพร ประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวของหมูบานและประชาสัมพันธผานผูนําตางๆ โดย
ประชาสัมพันธในที่ประชุมทั้งของหมูบานและนอกหมูบาน เพื่อใหเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป

2.3 การมีสวนรวมเชื่อมโยงภาคี เครือขาย
มีการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นและรวมดําเนินงานในการพัฒนาแหลง
เรียนรูและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดกิจกรรมในแหลงเรียนรูซึ่ง
ประกอบดวย หนวยงานดังตอไปนี้

2.3.1 กศน.อําเภอเกาะคา ไดสงเสริม สนันสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมใหกับกลุม
อาชีพทําปุย คือ การทําปุยน้ํา และการทําสารไลแมลง ในแหลงเรียนรู เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและเห็นความสําคัญของแหลงเรียนรู
2.3.2 พัฒนาชุมชนอําเภอเกาะคา โดยเจาหนาที่นักพัฒนาชุมชนประจําตําบลวังพราว ได
สนับสนุนในเรื่องการแจกเมล็ดพันธุ เพื่อใชในการปลูก
2.3.3 เกษตรอําเภอเกาะคา โดยเจาหนาที่เกษตรประจําตําบลวังพราว สงเสริม สนับสนุน
ในเรื่องการใหความรูและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรแหลงเรียนรูในเรื่องการทําสวนเกษตร
ผสมผสาน การทําปุยน้ํา ปุยหมัก การทําสารไลแมลง การปลุกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลา
พรอมทั้งไดสนับสนุน พด.2 และหัวเชื้อในการทําสารไลแมลง
2.3.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตลําปาง
ไดสงเสริม และ
สนั บ สนุ น ในเรื่ อ งการให ค วามรู แ ละร ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นเรื่ องการติ
อ งการติด ตาต อ กิ่ ง และการ
ขยายพันธุไมผล
2.4 การดําเนินงานอยางตอเนื่อง
แหล ง เรี ย นรู มี ก ารจั ด พั ฒ นาบริ ก าร องค ค วามรู ใ นแหล ง เรี ย นรู อ ย า งสม่ํ า เสมอโดยมี
การศึกษาหาความรูดวยตนเองและการเขารับการฝกอบรมในเรื่องการทําสวนเกษตรผสมผสาน มี
การดําเนินงานจัดทําเปนแหลงเรี
งเรียนรู อยางตอเนื่อง มีการดําเนินการจัดการใหความรูตั้งแตป พ.ศ.
2540 โดยเริ่มตนจากการศึกษาการเพาะปลูกไมดอกไมประดับ การปลูกตนโปยเซียน การปลูก
ดอกโกศล การปลู ก ดอกชวนชม จากนั้ น เริ่ ม ศึ ก ษาและลงมื อ ปลู ก ผลไม และไม ยื น ต น
ประกอบดวย การปลูกนอยหนา การปลูกลําไย การปลูกมะไฟ การปลูกตนจามจุรี โดยการปลูก
ไมยืนตนแตละชนิดมีเหตุผลในการปลุก คือ เพื่อใชเปนแหลงในการศึกษาหาความรู และเพื่อนํา
ผลผลิตที่ไดมาใชประโยชนอยางหลากหลาย เชน เปลือกของนอยหนา ลําไย มะไฟ ใชในการทํา
ปุยน้ํา สวนใบไมของนอยหนา ใชในการทําสารไลแมลง ใบไมของจามจุรี ลําไย มะไฟ ใชในการ
ทําปุยหมัก เมื่อไดทําการศึกษา และลงมือปลูกไมดอกไมประดับ และไมยืนตนแลว วิทยากรได
แสงหาความรูตอไปในเรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลา
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ บริการความรู
3.1 กิจกรรมและหรือกระบวนการที่เอื้อตอการเรียนรู
มีการดําเนินการจัดกิจกรรมโดยการชักชวนเพื่อนบานรวมทําปุยน้ําและปุยหมัก การเพาะ
กลานอยหนา และมีการแบงปนผลผลิตที่ชาวบานรวมฝกปฏิบัติให
่ อเปน
ใหกับผูข ารวมฝกปฏิบัติ เพือเป
การสรางแรงจู
างแรงจูงใจใหชาวบานและเพื่อนบานใกลเคียง สนใจและอยากมาแสวงหาความรู มีการ
บริการใหความรูฟรี ไมเก็บเงินคาใชจาย
4. ผูใชบริการ
4.1 มีผูมาใชบริการอยางสม่าํ เสมอ

มีผูมาใชบริการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยมีผูเขารวมใชบริการ ดังนี้
4.1.1 นักศึกษากลุมอาชีพ ทําปุย บานมอนหินแกว เขาใชบริการทางดานรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและฝกปฏิบัติการทําปุยน้ํา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 จากนั้นสมาชิกไดประชาสัมพันธ
โดยการทําการบอกตอ ทําใหชาวบานบานมอนหินแกว หันมาสนใจทําปุยน้ํา และเขารวมใช
บริการแหลงเรียนรูโดยการแลกเปลี่ยนเรี
ยนเรียนรูและลงมือฝกปฏิบัติ
4.1.2 ชาวบานหมูบานใกลเคียง หันมาสนใจมาใชบริการอยางตอเนื่องในเรื่องการปลุกผัก
ปลอดสารพิษและการทําปุย หมัก ปุยน้ํา
5. ผลที่เกิดขึ้น
5.1 การเรียนรู
แหลงเรียนรูเกษตรผสมผสาน บานมอนหินแกว มีการกระตุนใหชาวบานในหมูบานและ
ชาวบานหมูบา นใกลเคียงเขารวมเรียนรูใ นเรื่องการทําปุย โดยการประชาสัมพันธผานผูนําหมูบาน
ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หมอดิน ฯลฯ
5.2 การนําไปใช
สมาชิกในหมูบ านไดมาศึกษาหาความรูแ ละลงมือฝก ปฏิบัติการทําปุย เพื่อเปนการลด
รายจายในการทําปุย และไดศึกษาในเรืองการปลู
่ องการปลูกผักปลอดสารพิษ แลวนําความรูทไี่ ดรับไปใชใน
ในการปลูกผัก การทําปุย ตอไป
5.3 ความพึงพอใจ
ผูเขารวมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือมาฝกปฏิบัติ การทําสวนเกษตรผสมผสาน ไม
วาจะเปนการทําปุยน้ํา ปุย หมัก การเพาะกลานอยหนา การเลี้ยงปลา มีความพึงพอใจที่ไดเขารวม
กิจกรรมในแหลงเรียนรู แหงนี้ ซึ่งเมื่อผูเขารวมศึกษาดูงานไดรว มแลกเปลี่ยนเรียนรู และไดไปลง
มือฝกปฏิบัติจนเห็นผลแลว ผูเขารวมศึกษาดูงานไดประชาสัมพันธใหกับแหลงเรียนรู ทําใหมี
ผูสนใจเกษตรผสมผสานมากขึ้น และหันมาศึกษาเรื่องการทําเกษตรผสมผสานเพิ่มขึ้น

ภาพสวนเกษตรผสมผสาน

การเพาะกลานอยหนา/ดอกชวนชม/ไม
ดอกไมประดับ

สวนนอยหนา

การเลี้ยงปลา

การทําปุยหมัก

การทําปุยน้าํ

การปลูกผักปลอดสารพิ
กปลอดสารพิษ

