
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

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



สอดคลองกับสภาพพื้นที่ และความตองการของเกษตรกร เพื่อใหพออยูพอกินในครอบครัว ผลผลิต
ที่เหลือจึงจําหนายมีรายไดตอเนื่อง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายป สูครอบครัว ตลอดจนเปน
การลดความเสี่ยงในการดําเนินกิจกรรมการเกษตรและสามารถพึ่งตนเองได  
 แหลงเรียนรูเกษตรผสมผสาน      เปนแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  ซ่ึงเกิดขึ้นจากการเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติดวยตนเอง แสวงหาความรูจากการฝกอบรมทั่วไป และนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม 
ไปฝกปฏิบัติและเรียนรู ซ่ึงภายในแหลงเรียนรูประกอบดวย  การปลูกผักปลอดสารพิษ การทําปุย
หมักและการทําปุยน้ํา การเพาะกลานอยหนา การเลี้ยงปลา และการปลูกไมดอกไมประดับ 
11..  องคความรู องคความรู   
11..11      สาระเดน   จุดเดนสาระเดน   จุดเดน  
  องคความรูของแหลงเรียนรูเกษตรผสมผสาน  บานมอนหินแกว  ประกอบดวย  การปลูก
ผักปลอดสารพิษ  การทําปุยน้ําและปุยหมกั การทําสารไลแมลง  การเพาะกลานอยหนา การปลูก
นอยหนา  และการเลี้ยงปลา 

1.  การปลูกผักปลอดสารพิษ  การปลูกผัก สวนครัวปลอดสารพิษ  ทุกชนิดที่มีอยูตาม
ฤดูกาล  ข้ันตอน กระบวนการการปลูกผักปลอดสารพิษ  การเตรียมดิน  การปรับสภาพดิน  การ
บํารุงดิน    การคัดเลือกพันธุ  ขั้นตอนการปลูก   การใหปุยใหน้ํา  การดูแลและกําจัดวัชพืช   
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 
  
11..2   2   การไดรับการยอมรับการไดรับการยอมรับ  
  11..22..11  มีผูมาขอความรูจากกลุมอาชีพทําปุยบานมอนหนิแกวในเรื่องการทําปุยหมักและปุย
น้ํา  ณ  แหลงเรียนรูเกษตรผสมผสานบานมอนหินแกว  ในวนัที่  23  พฤษภาคม  2551   
  

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11..22..2  2  มีผูมาขอความรูในเรือ่งการเพาะกลานอยหนา และการทําปุยน้ําจากชาวบานบานมอนหินแกว มีผูมาขอความรูในเรือ่งการเพาะกลานอยหนา และการทําปุยน้ําจากชาวบานบานมอนหินแกว 
และชาวบานหมูบานใกลเคยีงและชาวบานหมูบานใกลเคยีง  
11..22..33    รวมแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไหลหิน  จาํนวน  รวมแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไหลหิน  จํานวน  2  2  คนในเรื่องคนในเรื่อง
การปลูกผักปลอดสารพิษ และการปลูกมะยมหวานการปลูกผักปลอดสารพิษ และการปลูกมะยมหวาน  
11..22..4  4  รวมแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับชาวบานในพื้นที่ตําบลเกาะคา  จํานวน  รวมแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับชาวบานในพื้นที่ตําบลเกาะคา  จํานวน  10  10  คนในเรื่องการปลูกผักคนในเรื่องการปลูกผัก
ปลอดสารพิษและการเลี้ยงปลาปลอดสารพิษและการเลี้ยงปลา  

ผูเรียนกลุมอาชีพทําปุยบานมอนหินแกว 
ลงทะเบียนเรียนการทําปุยน้ํา 

ผูเรียนกลุมอาชีพทําปุยบานมอนหินแกว 
แลกเปล่ียนเรียนรูและฝกปฏิบัติทําปุยน้าํ ณ  แหลงเรียนรูเกษตรผสมผสานบานมอนหินแกว 



11..22..5 5 โรงเรียโรงเรียนวังพราววิทยา ไดนําคณะครแูละนักเรียนเขารวมศึกษาดงูานและแลกเปลี่ยนเรียนรูในนวังพราววิทยา ไดนําคณะครแูละนักเรียนเขารวมศึกษาดงูานและแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
การปลูกผักปลอดสารพิษการปลูกผักปลอดสารพิษ  
11..22..6  6  โรงเรียนบานสาดโรงเรียนบานสาด-- ผ้ึงนาเกลือไดนําคณะครูและนกัเรียนเขารวมแลเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการผ้ึงนาเกลือไดนําคณะครูและนกัเรียนเขารวมแลเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ การทําปุยน้ํา ปุยหมกัปลูกผักปลอดสารพิษ การทําปุยน้ํา ปุยหมกั  
  11..33      สอดคลองกับภารกิจ สอดคลองกับภารกิจ   กศนกศน..  
  แหลงเรียนรูเกษตรผสมผสานบานมอนหนิแกว สอดคลองตามภารกิจ  กศนแหลงเรยีนรูเกษตรผสมผสานบานมอนหนิแกว สอดคลองตามภารกิจ  กศน. . ดังนี้ดังนี้  

11.   .   สอดคลองกับสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในหมวดวชิาพัฒนาสังคมและสอดคลองกับสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในหมวดวชิาพัฒนาสังคมและ
ชุมชนในเรื่องเศรษฐศาสตร  การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคการใชทรัพยากรที่ชุมชนในเรื่องเศรษฐศาสตร  การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคการใชทรัพยากรที่
มีอยูอยางจํากดัไดมีอยูอยางจํากดัไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคารวมทั้งเศรษฐกิจอยางพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคารวมทั้งเศรษฐกิจอยางพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพอยางมีดุลยภาพ  

22.  .  สอดคลองกับหลักสูตรวชิาชีพในเรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ  การทําปุยน้ําและปุยสอดคลองกับหลักสูตรวชิาชีพในเรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ  การทําปุยน้ําและปุย
หมัก  การเพาะกลานอยหนา  การปลูกนอยหนา  และการเลี้ยงปลาหมัก  การเพาะกลานอยหนา  การปลูกนอยหนา  และการเลี้ยงปลา  
  22.  .  การบริหารจัดการที่เอ้ืการบริหารจัดการที่เอ้ืออตอการเรียนรูตอการเรียนรู  
22..1  1  การบริการดวยความยดืหยุน เปนมติร  อบอุนเปนกนัเอง มีจิตอาสาฯการบริการดวยความยดืหยุน เปนมติร  อบอุนเปนกนัเอง มีจิตอาสาฯ  
  เมื่อมีผูเมื่อมีผูมาใชบริการในแหลงเรียนรู ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือการศึกษาดูงาน มาใชบริการในแหลงเรียนรู ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือการศึกษาดูงาน 
การฝกอบรม วิทยากรมีการใหบริการอยางอบอุนและเปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส ขณะใหความรูการฝกอบรม วิทยากรมีการใหบริการอยางอบอุนและเปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส ขณะใหความรูและและ
ไมคิดคาตอบแทนในการใหความรูในแตละครั้งไมคิดคาตอบแทนในการใหความรูในแตละครั้ง  และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมาใชบริการและเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมาใชบริการ
จะมีวิทยากรมาเสริมตลอดทุกครั้ง และมีการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี วิทยากรทุกทานสามารถจะมีวิทยากรมาเสริมตลอดทุกครั้ง และมีการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี วิทยากรทุกทานสามารถ
ใหความรูกับผูมาศึกษาดูงานไดอยางตอเนื่องใหความรูกับผูมาศึกษาดูงานไดอยางตอเนื่อง  
22..2  2  การเผยแพรการเผยแพร//ประชาสัมพันธประชาสัมพันธ  
  แหลงเรียนรูเกษตรผสมผสานบานมอนหินแกว มีการนําเสนอความรูในรูปแบบการแหลงเรียนรูเกษตรผสมผสานบานมอนหินแกว มีการนําเสนอความรูในรูปแบบการ
เผยแพร ประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวของหมูบานและประชาสัมพันธผานผูนําตางๆ โดยเผยแพร ประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวของหมูบานและประชาสัมพันธผานผูนําตางๆ โดย
ประชาสมัพันธในที่ประชุมทั้งของหมูบานและนอกหมูบาน เพื่อใหเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปประชาสัมพันธในที่ประชุมทั้งของหมูบานและนอกหมูบาน เพื่อใหเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  
  
  
  
22..33    การการมีสวนรวมเชื่อมโยงภาคี เครือขายมีสวนรวมเชื่อมโยงภาคี เครือขาย  
  มีการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นและรวมดําเนินงานในการพัฒนาแหลงมีการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นและรวมดําเนินงานในการพัฒนาแหลง
เรียนรูและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดกิจกรรมในแหลงเรียนรูซ่ึงเรียนรูและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดกิจกรรมในแหลงเรียนรูซ่ึง
ประกอบดวยประกอบดวย  หนวยงานดังตอไปนี้หนวยงานดังตอไปนี้  



22..33..1  1    กศนกศน ..อําเภอเกาะคา  ไอําเภอเกาะคา  ไดสงเสริม  สนันสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมใหกับกลุมดสงเสริม  สนันสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมใหกับกลุม
อาชีพทําปุย คือ การทําปุยน้ํา และการทําสารไลแมลง ในแหลงเรียนรูอาชีพทําปุย คือ การทําปุยน้ํา และการทําสารไลแมลง ในแหลงเรียนรู  เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนเพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและเห็นความสําคัญของแหลงเรียนรูเกิดการเรียนรูและเห็นความสําคัญของแหลงเรียนรู  

22..33..2 2   พัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนอําเภอเกาะคา  โดยเจาหนาที่นักพัฒนาชุมชนประจําอําเภอเกาะคา  โดยเจาหนาที่นักพัฒนาชุมชนประจําตําบลวังพราว ไดตําบลวังพราว ได
สสนับสนุนในเรื่องการแจกเมล็ดพันธุ เพื่อใชในการปลูกนับสนุนในเรื่องการแจกเมล็ดพันธุ เพื่อใชในการปลูก  

22..33..3 3 เกษตรเกษตรอําเภอเกาะคา  โดยเจาหนาที่เกษตรประจําอําเภอเกาะคา  โดยเจาหนาที่เกษตรประจําตําบลวังพราว  ตําบลวังพราว  สงเสริม สนับสนุนสงเสริม สนับสนุน
ในเรื่องการใหความรูและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรแหลงเรียนรูในเรื่องการทําสวนเกษตรในเรื่องการใหความรูและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรแหลงเรียนรูในเรื่องการทําสวนเกษตร
ผสมผสาน การทําปุยน้ําผสมผสาน การทําปุยน้ํา  ปุยหมัก  การทําสารไลแมลง  การปลุกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลา   ปุยหมัก  การทําสารไลแมลง  การปลุกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลา 
พรอมทั้งไดสนับสนุน  พดพรอมทั้งไดสนับสนุน  พด..2 2 และหัวเชื้อในการทําสารไลแมลงและหัวเชื้อในการทําสารไลแมลง  

22..33..4   4   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตลําปางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตลําปาง     ไดสงเสริม และไดสงเสริม และ
สนับสนุนในเรื่องการใหความรูและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่สนับสนุนในเรื่องการใหความรูและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่ องการติดตาตอกิ่ง และการองการติดตาตอกิ่ง และการ
ขยายพันธุไมผลขยายพันธุไมผล  
22..4 4 การดําเนินงานอยางตอเนื่อง  การดําเนินงานอยางตอเนื่อง    
  แหลงเรียนรูมีการจัดพัฒนาบริการ องคความรูในแหลงเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยมีแหลงเรียนรูมีการจัดพัฒนาบริการ องคความรูในแหลงเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยมี
การศึกษาหาความรูดวยตนเองและการเขารับการฝกอบรมในเรื่องการทําสวนเกษตรผสมผสาน มีการศึกษาหาความรูดวยตนเองและการเขารับการฝกอบรมในเรื่องการทําสวนเกษตรผสมผสาน มี
การดําเนินงานจัดทําเปนแหลการดําเนินงานจัดทําเปนแหลงเรียนรู อยางตอเนื่องงเรียนรู อยางตอเนื่อง    มีการดําเนินการจัดการใหความรูตั้งแตป พมีการดําเนินการจัดการใหความรูตั้งแตป พ..ศศ.  .  
2540  2540  โดยเริ่มตนจากการศึกษาการเพาะปลูกไมดอกไมประดับ  การปลูกตนโปยเซียน  การปลูกโดยเริ่มตนจากการศึกษาการเพาะปลูกไมดอกไมประดับ  การปลูกตนโปยเซียน  การปลูก
ดอกโกศล   การปลูกดอกชวนชม    จากนั้นเริ่มศึกษาและลงมือปลูกผลไม  และไมยืนตน ดอกโกศล   การปลูกดอกชวนชม    จากนั้นเริ่มศึกษาและลงมือปลูกผลไม  และไมยืนตน 
ประกอบดวย การปลูกนอยหนประกอบดวย การปลูกนอยหนา  การปลูกลําไย  การปลูกมะไฟ  การปลูกตนจามจุรี  โดยการปลูกา  การปลูกลําไย  การปลูกมะไฟ  การปลูกตนจามจุรี  โดยการปลูก
ไมยืนตนแตละชนิดมีเหตุผลในการปลุก คือ เพื่อใชเปนแหลงในการศึกษาหาความรู และเพื่อนําไมยืนตนแตละชนิดมีเหตุผลในการปลุก คือ เพื่อใชเปนแหลงในการศึกษาหาความรู และเพื่อนํา
ผลผลิตที่ไดมาใชประโยชนอยางหลากหลาย  เชนผลผลิตที่ไดมาใชประโยชนอยางหลากหลาย  เชน    เปลือกของนอยหนา  ลําไย  มะไฟ  ใชในการทําเปลือกของนอยหนา  ลําไย  มะไฟ  ใชในการทํา
ปุยน้ํา  สวนใบไมของนอปุยน้ํา  สวนใบไมของนอยหนา ใชในการทําสารไลแมลง  ใบไมของจามจุรี ลําไย  มะไฟ  ใชในการยหนา ใชในการทําสารไลแมลง  ใบไมของจามจุรี ลําไย  มะไฟ  ใชในการ
ทําปุยหมัก  ทําปุยหมัก  เมื่อไดทําการศึกษา และลงมือปลูกไมดอกไมประดับ และไมยืนตนแลว  วิทยากรไดเมื่อไดทําการศึกษา และลงมือปลูกไมดอกไมประดับ และไมยืนตนแลว  วิทยากรได
แสงหาความรูตอไปในเรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาแสงหาความรูตอไปในเรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลา  
33.  .  การจัดกิจกรรมการเรียนรูการจัดกิจกรรมการเรียนรู//บริการความรูบริการความรู  
33..1  1  กิจกรรมและหรือกระบวนการที่เอ้ือตอการเรียนรูกิจกรรมและหรือกระบวนการที่เอ้ือตอการเรียนรู  
  มีการดําเนนิการจัดกจิกรรมโดยการชักชวนเพื่อนบานรวมทําปุยน้ําและปุยหมัก  การเพาะมีการดําเนนิการจัดกิจกรรมโดยการชักชวนเพื่อนบานรวมทําปุยน้ําและปุยหมัก  การเพาะ
กลานอยหนา และมีการแบงปนผลผลิตที่ชาวบานรวมฝกปฏิบัติกลานอยหนา และมีการแบงปนผลผลิตที่ชาวบานรวมฝกปฏิบัติใหกับผูขารวมฝกปฏิบัติ   ใหกับผูขารวมฝกปฏิบัติ   เพื่เพื่อเปนอเปน
การสรการสรางแรงจูงใจใหชาวบานแลางแรงจูงใจใหชาวบานและเพื่อนบานใกลเคียง สนใจและอยากมาแสวงหาความรูะเพื่อนบานใกลเคียง สนใจและอยากมาแสวงหาความรู  มีการมีการ
บริการใหความรูฟรี  ไมเก็บเงินคาใชจายบริการใหความรูฟรี  ไมเก็บเงินคาใชจาย  
44.  .  ผูใชบริการผูใชบริการ  
44..1  1  มีผูมาใชบริการอยางสม่าํเสมอมีผูมาใชบริการอยางสม่าํเสมอ    



  มีผูมาใชบริการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอมีผูมาใชบริการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ    โดยมีผูเขารวมใชบริการ ดังนี้โดยมีผูเขารวมใชบริการ ดังนี้  
44..11..1 1 นักศึกษากลุมอาชีพ ทําปุนักศึกษากลุมอาชีพ ทําปุยยบานมอนหินแกว  เขาใชบริการทางดานรวมแลกเปลี่ยนบานมอนหินแกว  เขาใชบริการทางดานรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูและฝกปฏิบัติการทําปุยน้ํา  ในวนัที่ เรียนรูและฝกปฏิบัติการทําปุยน้ํา  ในวนัที่ 23  23  พฤษภาคม  พฤษภาคม  2551  2551  จากนั้นสมาชิกไดประชาสัมพันธจากนั้นสมาชิกไดประชาสัมพันธ
โดยการทําการบอกตอ  ทําใหชาวบานโดยการทําการบอกตอ  ทําใหชาวบานบานมอนหินแกวบานมอนหินแกว    หันมาสนใจทําปุยน้ํา และเขารวมใชหันมาสนใจทาํปุยน้ํา และเขารวมใช
บริการแหลงเรียนรูโดยการแลกเปลี่บริการแหลงเรียนรูโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือฝกปฏิบัติยนเรียนรูและลงมือฝกปฏิบัติ  

44..11..2  2  ชาวบานหมูบานใกลเคียง  หันมาสนใจมาใชบริการอยางตอเนื่องในเรื่องการปลุกผักชาวบานหมูบานใกลเคียง  หันมาสนใจมาใชบริการอยางตอเนื่องในเรื่องการปลุกผัก
ปลอดสารพิปลอดสารพิษษและการทําปุยหมัก  ปุยน้ําและการทําปุยหมัก  ปุยน้ํา  
55.  .  ผลท่ีเกิดขึ้นผลท่ีเกิดขึ้น  
55..1  1  การเรียนรูการเรียนรู  
  แหลงเรียนรูเกษตรผสมผสาน บานมอนหนิแกว  มีการกระตุนใหชาวบานในหแหลงเรียนรูเกษตรผสมผสาน บานมอนหนิแกว  มีการกระตุนใหชาวบานในหมูบานและมูบานและ
ชาวบานหมูบานใกลเคยีงเขารวมเรียนรูในเรื่องการทําปุย โดยการประชาสมัพันธผานผูนําหมูบานชาวบานหมูบานใกลเคยีงเขารวมเรียนรูในเรื่องการทําปุย โดยการประชาสัมพันธผานผูนําหมูบาน    
ผูใหญบาน  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  หมอดิน   ฯลฯผูใหญบาน  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  หมอดิน   ฯลฯ  
55..22      การนําไปใชการนําไปใช  
  สมาชิกในหมูบานไดมาศกึษาหาความรูและลงมือฝก ปฏิบัติการทําปุย เพื่อเปนการลสมาชิกในหมูบานไดมาศกึษาหาความรูและลงมือฝก ปฏิบัติการทําปุย เพื่อเปนการลดด
รายจายในการทําปุย  และไดศึกษาในเรื่รายจายในการทําปุย  และไดศึกษาในเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ แลวนําองการปลูกผักปลอดสารพิษ แลวนําความรูทีไ่ดรับไปใชในความรูทีไ่ดรับไปใชใน
ในการปลูกผักในการปลูกผัก    การทําปุย  การทําปุย  ตอไปตอไป  
55..3  3  ความพึงพอใจความพึงพอใจ  
  ผูเขารวมศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือมาฝกปฏิบัติ การทําสวนเกษตรผสมผสาน ไมผูเขารวมศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือมาฝกปฏิบัติ การทําสวนเกษตรผสมผสาน ไม
วาจะเปนการทําปุยน้ํา ปุยหมัก  กาวาจะเปนการทําปุยน้ํา ปุยหมัก  การเพาะกลานอยหนา  การเลี้ยงปลา  มีความพึงพอใจที่ไดเขารวมรเพาะกลานอยหนา  การเลี้ยงปลา  มีความพึงพอใจที่ไดเขารวม
กิจกรรมในแหลงเรียนรู แหงนี้กิจกรรมในแหลงเรียนรู แหงนี้    ซ่ึงเมื่อผูเขารวมศึกษาดูงานไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  และไดไปลงซ่ึงเมื่อผูเขารวมศึกษาดูงานไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  และไดไปลง
มือฝกปฏิบัติจนเห็นผลแลว  ผูเขารวมศึกษาดูงานไดประชาสัมพันธใหกับแหลงเรยีนรู ทําใหมีมือฝกปฏิบัติจนเห็นผลแลว  ผูเขารวมศึกษาดูงานไดประชาสัมพันธใหกับแหลงเรยีนรู ทําใหมี
ผูสนใผูสนใจเกษตรผสมผสานมากขึ้น และหันมาศึกษาเรื่องการทําเกษตรผสมผสานเพิ่มขึ้น  จเกษตรผสมผสานมากขึ้น และหันมาศึกษาเรื่องการทําเกษตรผสมผสานเพิ่มขึ้น    
  
  
  
      
  

ภาพสวนเกษตรผสมผสานภาพสวนเกษตรผสมผสาน   
 
 



การเพาะกลานอยหนาการเพาะกลานอยหนา//ดอกชวนชมดอกชวนชม//ไมไม
ดอกไมประดบัดอกไมประดบั  
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การปลูกผัการปลูกผักปลอดสารพิษกปลอดสารพิษ 
 



         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


