
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
ระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

และสหกรณ์ในระดับจังหวัด” 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด” 

**************** 
โครงการ โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์  
 ในระดับจังหวัด”  

หลักการและเหตุผล 
  นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นเครื่องมือการส่งเสริมการเกษตรในการเพ่ิมผลผลิต 
การลดต้นทุนการผลิต ในส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามนโยบายในการ
ปฏิรูปภาคการเกษตร เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการสนับสนุนและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์เป็นศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์ให้กับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) เพ่ือพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์ในสังกัดศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) การพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์เพ่ือเตรียมรองรับเป็นช่องทางการตลาดของ
ผลิตผลเกษตร/ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกร เป็นต้น 
  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
การเรียนรู้ของชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการร่วมมือ ขยายผลการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ภายในจังหวัด เช่น การผลิต การตลาด ความรู้ เครือข่ายด้านอื่น ๆ เป็น
ต้น มุ่งเน้นการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ และสหกรณ์อ่ืน ๆ ในระดับจังหวัด เป็นเวทีขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและ
การเรียนรู้ในระดับจังหวัด สร้างการพัฒนาขยายผลเครือข่ายทางธุรกิจและด้านอื่น ๆ และการก าหนดแผนการ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาขยายผลเครือข่ายในระดับภาค 
และระดับประเทศให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก ประชาชน และสังคมโดยรวมของประเทศต่อไป 
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ได้ก าหนดแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเกิดการ
เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ จึงก าหนดจัดเวทีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ใน
ระดับจังหวัด” ขึ้น 

 

 



วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันวางแผนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง ธุรกิจ ผลิตผลเกษตรปัจจัยการ
ผลิต ตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า และ/หรือ วิชาการ 

ขั้นตอนวิธีการด าเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ประสานงานกับส านักงาน
สหกรณ์ จังหวัดในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความเหมาะสมจากศูนย์
เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์อ่ืนในพื้นท่ี และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ
ประสานข้อมูลเพื่อก าหนดรายละเอียดการด าเนินการประชุม รวมทั้งประสานการน าเสนอข้อมูล/ตัวอย่าง
ผลิตผลเกษตร/ผลิตภัณฑ์สินค้า ใช้ประกอบในระหว่างการแลกเปลี่ยนเพื่อเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
 2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ทบทวนร่างโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมและมีความพร้อมด าเนินการ เพื่อขออนุมัติโครงการ 
 3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัต ิ
 4)ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี  สรุปผลที่ได้จากการจัดการประชุม  
และประเมินผลการด าเนินการหลังสิ้นสุดโครงการ เสนอส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
 2.ติดตามประเมินผล 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี  ติดตามผลการด าเนินการตามแนว
ทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และผลการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนา  
ในระดับจังหวัดเสนอส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
 ๑. ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (จัดตั้งปี ๕๘ และ ๖๐) ๒ คน/ศูนย์ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ                           
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
 ๒. ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ๒ คน จากศพก.ระดับ A 
(ยกเว้น ปราจีนบุรี เป็นระดับ B)  โดยให้คัดเลือกศพก.ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอที่ศรร.ป5ี8   
 ๓.  ผู้แทนจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด/พ้ืนทีล่ะ ๑ คน 

๔. วิทยากร ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ จังหวัดละ ๓ คน 
เนื้อหาหลักสูตร  ประกอบด้วย 

๑. หาแนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ   
๒. น าเสนอแนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  
๓. ปฐมนิเทศ/ชี้แจงโครงการ/ประเมินผล 

วิทยากร  เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 



วิธีการประชุม  อภิปราย กิจกรรมกลุ่ม และน าเสนอผลการประชุม 

 
ตัวช้ีวัด 

๑.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา จ านวน 66คน 
๒.  แนวทาง ด าเนินการการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่จะด าเนินการ และระยะเวลา

ด าเนินการ กลุ่มละไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง   
๓.  ผลการด าเนินการตามแนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.ไดแ้นวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือสมาชิกเครือข่ายน าไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินการ ให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
  ๒. เกิดความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย เชื่อมโยงธุรกิจ ผลิตผลเกษตร ปัจจัยการผลิตตลาด
ผลิตภัณฑ์สินค้า และ/หรือ วิชาการ ซึ่งช่วยในการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมคุณภาพและมูลค่า และการเพิ่ม
ช่องทางการตลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด” 
รุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

วันที่ 19 กรกฎาคม 61 
ณ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 10 คนประกอบด้วย 
     1. ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จัดตั้งปี 58 
            - ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด (1คน ) 
2.  ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
            - ศพก. เขตหนองจอก( 1 คน ) 
            - ศพก. เขตลาดกระบัง ( 2 คน)    
3.  ผู้แทนจากส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (2คน) 
     4.  วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 (4คน)                                  
 
เนื้อหา/สิ่งท่ีเรียนรู้ 

๑. การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการผสมปุ๋ยใช้เองวิธีการคือ เริ่มต้นจากการตรวจวิเคราะห์ดิน
เพ่ือให้ทราบถึงสภาพของดินในนา และปริมาณของธาตุอาหารในดิน จากนั้นจึงท าการผสมปุ๋ย
โดยน าแม่ปุ๋ยคือไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (N,P,K) มาผสมกันตามอัตราส่วนจนได้ปุ๋ย
ตามสูตรที่ต้องการซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของค่าปุ๋ย 

๒. การผลิตสารชีวภัณฑ์ใน ศพก.เขตหนองจอก และ ศพก.เขตลาดกระบัง โดยได้หัวเชื้อจากกรม
วิชาการเกษตร (ศูนย์ชัยนาท) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน มาผลิตเชื้อราไตรโค
เดอมาช่วยลดปริมาณเชื้อโรคพืชป้องกันระบบรากพืชจากการเข้าท าลายของเชื้อรา สาเหตุโรคพืช 
ท าให้ระบบรากพืชสมบูรณ์แข็งแรง หรือการใช้เชื้อราบิวเวอเรียเพื่อป้องกันและก าจัดแมลง
ศัตรูพืชมีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาว สามารถเติบโต และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในร่างกายของ
แมง และแมลงต่างๆ อาทิ เพลี้ย ไรแดง หนอน แมลงปากดูดฯ 

๓. ศพก. หนองจอก ส่งเสริมการปลูกไผ่กิมซุงเสริมรายได้เพราะเป็นไผ่ชนิดที่ปลูกง่าย โตไว หน่อดก 
ดูแลไม่ยุ่งยากเจริญเติบโตได้ดี ทนทานต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศล าต้นไม่มีขน ไม่มีหนาม เปลือก
บาง ให้หน่อดก เนื้อหนา น้ าหนักดี อายุประมาณ 7 เดือนก็สามารถให้หน่อได้แล้ว น้ าหนักเฉลี่ย
อยู่ที่ 1 กิโลกว่าๆ ถึง 3 กิโลกรัม 



4.การแปรรูปผลผลิตข้าว ของ ศพก.หนองจอก ปลูกและแปรรูปข้าวพันธุ์ ปทุม 1 จ าหน่ายกิโลกรัม                 
               ละ 30 บาท ,พันธ์ กข.43 กิโลกรัมละ 35 บาท(ได้รับพันธุ์จากกรมการข้าว มีมาตรฐาน GAP  
รับรอง สินค้าปลอดภัย) 
            5. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมกับศพก. ในเรื่องการ 
                เพ่ิม story ของข้าว เช่น เป็นข้าวที่ผลิตโดยใคร วัน เดือน ปีที่บรรจุ และการรับรองมาตรฐาน 
                สินค้าโดยหน่วยงานทีมี่ความนา่เชื่อถือ เป็นตน้ และในส่วนของการด าเนินกิจกรรมของ ศพก.นั้น   
                ควรเนน้ทีก่ารมีสว่นร่วม ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ และร่วมกันรับผลประโยชน์  
ผลการด าเนินกิจกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายถึงลักษณะพ้ืนฐานของแต่ละส่วนเพื่อหาทางเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างกัน ได้ข้อสรุปว่าศพก.หนองจอก (แปลงใหญ่) ได้ผลิต ปทุม 1 ,ข้าว กข.43ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์
ข้าวจากกรมการข้าว มีมาตรฐาน GAP รับรอง สินค้าปลอดภัยและและแปรรูปข้าว โดยได้รับการสนับสนุน
เครื่องสีข้าวจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  ส่งผล
ผลิตขายในชุมชน เช่น โรงเรียน (อาหารกลางวัน)ทาง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด  จึงเกิด
ความสนใจที่จะส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดให้กับ ศพก.หนองจอก โดยจะรับซื้อผลผลิตจาก ศพก.หนอง
จอก จึงได้ลงพื้นที่ไปยังศพก.หนองจอก เพ่ือเยี่ยมชม กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ ฯ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่องของการตลาด การผลิตและจะน าไปวางจ าหน่ายที่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท. 
 
 

 

  

  

  

  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด” 
รุ่นที่ 2 กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

วันที่ 23 กรกฎาคม 61 
ณ สหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ จ ากัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 14 คนประกอบด้วย 
1. ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จัดตั้งปี 58 (2 แห่ง)  
- สหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน จ ากัด (2คน)  
- สหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ จ ากัด (2คน) 
2. ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จัดตั้งปี 60 (1แห่ง)  
- สหกรณ์การเกษตรบางขุนเทียน จ ากัด (2คน) 
3. ผู้แทนสหกรณ์อ่ืน 
- สหกรณ์บริการชุมชนตลาดน้ าคลองลัดมะยม จ ากัด (1 คน) 
4. ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (ศพก.) 
- ศพก. เขตตลิ่งชัน(1 คน) 
- ศพก. เขตภาษีเจริญ (2 คน)    
5. วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ จ านวน 4คน 
จ านวนทั้งสิ้น 14 คน 
 
เนื้อหา/สิ่งท่ีเรียนรู้ 
 1. การพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้โดยเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ทั้ง๘ข้อ ประกอบด้วย  
1.น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งน้ าที่ไม่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสารปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อ
ผลิตผล 2.พ้ืนที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลิตผล 3.หากใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตร (สารเคมี) ต้องใช้ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 4.มีแผนควบคุมการผลิต
จัดท ารายการและบันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา เช่น ต้นพันธุ์ ปุ๋ย ธาตุอาหารเสริม 5. การเก็บเก่ียว
ผลิตผลที่มีอายุเก็บเก่ียวที่เหมาะสม โดยผลิตผลมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด 6. มีการจัดการด้าน
สุขลักษณะของสถานที่ 7. การดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล 8. มีการบันทึกข้อมูลการปลูก 
2.การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ซึ่งจะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ง่าย  
3. การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยเช่นเลี้ยงในถังพลาสติกโดยน าไส้เดือนดินใส่ลงไปบนดินที่ผสมร า แกลบ มูล
สัตว์ เศษผัก เป็นต้น ให้ความชื้นโดยการรดน้ า 3-4 วันครั้ง ประมาณ 1-2 เดือน 
 ก็จะได้มูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ย 
                       4. การปลูกพืชผสมผสานหลากหลายชนิด เช่น ไม้ผลพืชผักสวนครัวเพ่ือการลดความเสี่ยง
เรื่องการตลาด เพื่อสามารถมีผลผลิตหมุนเวียนกันออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและการปลูกพืชแบบผสมผสานยัง
ลดการรบกวนของแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย 
                       5. การผลิตน้ าหมักชีวภาพโดยใช้วัสดุในพื้นที่เช่นผักตบชวาต้นกล้วยเป็นต้น และสารชีว
ภัณฑ์เพ่ือใช้แทนสารเคมีป้องกัน 
  



 
ผลการด าเนินกิจกรรม 
 หลังจากท่ีผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายถึงลักษณะพ้ืนฐานของแต่ละส่วนเพื่อหาทางเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างกัน ได้ข้อสรุปเรื่องการส่งเสริมการตลาดให้กับสมาชิก ศพก. และสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีผลผลิตในสวน 
โดยการน้าผลผลิตไปวางจ้าหน่ายที่ตลาดน้้าของสหกรณ์บริการชุมชนตลาดน้้าคลองลัดมะยม จ้ากัด  
ซ่ึงสหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน จ้ากัดสหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ จ้ากัดสหกรณ์การเกษตรบาง
ขุนเทียน จ้ากัด ศพก. เขตตลิ่ งชัน และ ศพก. เขตภาษีเจริญ จะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ และศพก.  
ก็จะเป็นแหล่งในเรื่องของความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ในเรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ น้้าหมักชีวภาพเป็นต้น 
 
 

 

  

  

  

  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด” 
รุ่นที่ 3วันที่ 25 กรกฎาคม 61 

ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 
ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 22 คนประกอบด้วย 
1. ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จัดตั้งปี 58 (3 แห่ง)  
- สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จ ากัด (1คน) 
- สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินล าลูกกา จ ากัด (2 คน) 
2. ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จัดตั้งปี 60 (1 แห่ง)  
- สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จ ากัด (2 คน) 
3. ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
- ศพก. อ าเภอคลองหลวง (1คน) 
- ศพก. อ าเภอล าลูกกา (1คน) 
- ศพก. อ าเภอธัญบุรี (1 คน) 
- ศพก.อ าเภอเมือง (1 คน) 
- ศพก.อ าเภอสามโคก (2 คน) 
- ศพก.อ าเภอหนองเสือ (1 คน) 
- ศพก.อ าเภอลาดหลุมแก้ว (2 คน) 
4. ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรอื่นๆในพื้นที่ 
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชน 48 ไรไพร่ฟ้า จ ากัด (1 คน) 
5. ผู้แทนจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี (1 คน) 
6. วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่จ านวน (6คน) 
จ านวนทั้งสิ้น 22 คน 
 
เนื้อหา/สิ่งท่ีเรียนรู้ 
1. การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย โดยวิธีขยายเชื้อราบิวเวอเรียจากข้าวสุกแล้วหัวเชื้อราบิวเวอเรียลงบนข้าวสุกใน
ถุง จากนั้นรัดยางปากถุงให้แน่น เขย่าคลุกเคล้าเพ่ือให้เชื้อกระจายอย่างทั่วถึงใช้เข็มแทงตรงบริเวณรอบๆ ปาก
ถุง ที่รัดยางไว้ 15/20 ครั้ง/ถุง และกดข้าวในถุงให้แผ่กระจายทั่วถุง วางถุงข้าวบริเวณท่ีมีแสงสว่าง และ
อากาศถ่านเทได้ในบริเวณบ้าน แตอ่ย่าให้ถูกแสงแดด บ่มเชื้อ 7-10 วัน จนเห็นเชื้อราสีขาว  
ปกคลุมเมล็ดข้าวจนเต็มน าไปใช้ได้ คุณสมบัติสามารถท าลายแมลงได้ปลายชนิด เช่นพวกเพลี้ยต่าง ๆ อย่าง
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาลเพลี้ยไฟหนอนผีเสื้อ ด้วง และแมลงวัน เป็นต้น 
           2. การใชเ้ชื้อราไตรโคเดอมาช่วยลดปริมาณเชื้อโรคพืชป้องกันระบบรากพืชจากการเข้าท าลายของ
เชื้อรา สาเหตุโรคพืช ท าให้ระบบรากพืชสมบูรณ์แข็งแรง 
            3. การผลิตน้ าหมักอินทรีย์สูตรฮอร์โมนไข่โดยใช้นมเปรี้ยว 1 ขวดเล็ก ไข่ไก่ 15 ฟอง แป้งข้าวหมาก
ทุบให้ละเอียด 1 ลูก น้ าตาลทรายแดงชนิดไม่ฟอกสี 1 กก. ผสมกัน แล้วน าส่วนผสมทั้งหมดลงในขวด
พลาสติก ปิดฝาขวด โดยเจาะรูเพ่ือป้องกันการระเบิด เขย่าขวดเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันทุกๆ 3 วัน ทิ้งไว้
ประมาณหนึ่งสัปดาห์ 



ผลการด าเนินกิจกรรม 
 จากการร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาแนวทางการเชื่อมโยงกันนั้น ได้ข้อสรุปว่า ศพก. ในจังหวัดปทุมธานี 
มีการผลิตข้าว ทั้งพันธุ์ 41,57 หอมปทุม ฯ และทางสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จ ากัด มีโครงการเมล็ดพันธุ์
ข้าว (ข้าวปลูก) และมีรถบรรทุกขนาด 10 ตัน และ 29 ตัน จึงมีความเหมาะสมที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของการ
รวบรวมผลผลิตระหว่าง ศพก.และ ศรร. สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จ ากัด โดย ศพก.หนองเสือ สนใจจะไป
ประชุมสมาชิกเพ่ือท าความเข้าใจถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรม ร่วมรับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน และจากการติดตามผลการด าเนินกิจกรรม ณ ศพก.หนองเสือ พบว่ายัง ไม่สามารถน า
แนวทางเชื่อมโยงไปปฏิบัติได้ เนื่องจากสมาชิกของ ศพก. หนองเสือ ปลูกข้าวคนละพันธุ์กัน ไม่ได้พันธุ์เดียวกัน 
(หอมปทุม) ทั้งหมด จึงไม่สามารถรวบรวมได้ตามอัตราการรับซื้อของสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงจ ากัด  
เพราะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ปัญหาอีกเรื่องท่ีพบคือ สมาชิกยังยึดติดกับรูปแบบการท าเกษตรกรรม
แบบใช้สารเคมี ยังไม่ค่อยเชื่อถือในการใช้สารชีวภัณฑ์ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกในกลุ่ม
เกี่ยวกับการท าการเกษตรแบบลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยแนะน าให้สมาชิกหันมาใช้สารชีวภัณฑ์ ซึ่ง ศพก. 
ทั้ง 7 แห่ง ใน 7 อ าเภอพร้อมที่จะเป็นแหล่งให้ความรู้ 
 

 

  

  

  

  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด” 
รุ่นที่ 4ในวันที่ 26 กรกฎาคม 61 

ณ สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ ากัด จังวัดนนทบุรี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  รวม 14 คนประกอบด้วย 
1.ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จัดตั้งปี 58 
- สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จ ากัด (2 คน) 
     2. ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จัดตั้งปี 60 
- สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ ากัด (3 คน) 
3. ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
- ศพก. อ าเภอไทรน้อย (1 คน) 
- ศพก.อ าเภอปากเกร็ด (1 คน) 
4. ผู้แทนจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี (3คน) 
5. วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 (5คน) 
รวมทั้งสิ้น 14 คน 
เนื้อหา/สิ่งท่ีเรียนรู้ 
1.ร้านค้าเครือข่าย ต้นแบบจากสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ ากัด เริ่มจากสมาชิกเดินทางมาสหกรณ์ล าบาก 
เลยได้ตั้งร้านค้าเครือข่ายข้ึน เพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกมาซ้ือสินค้าจากสหกรณ์ 21 ร้าน ขายเงินสด ราคาสินค้า
เท่ากับที่ขายที่สหกรณ์ ร้านค้าจะได้รับส่วนลด สินค้าเป็นเครื่องอุปโภค บริโภคในครัวเรือน เช่น ข้าวสาร หรือ
ในบางจุดกระจายสินค้า ก็ให้ประธานกลุ่มไปรวบรวมความต้องการของสมาชิกมา สหกรณ์ก็จะน าสินค้าไปส่ง
ให้ ราคาเดียวกับที่ขายที่สหกรณ์ แหล่งขนาดใหญ่อยู่ที่เกาะเกร็ด สินค้าที่ขายดี จ าพวก ข้าวสาร น้ าดื่ม  
           2. การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย โดยวิธีขยายเชื้อราบิวเวอเรียจากข้าวสุก แล้วหัวเชื้อราบิวเวอเรียลงบน
ข้าวสุกในถุง จากนั้นรัดยางปากถุงให้แน่น เขย่าคลุกเคล้าเพ่ือให้เชื้อกระจายอย่างทั่วถึง ใช้เข็มแทงตรงบริเวณ
รอบๆ ปากถุง ที่รัดยางไว้ 15/20 ครั้ง/ถุง และกดข้าวในถุงให้แผ่กระจายทั่วถุง วางถุงข้าวบริเวณท่ีมีแสง
สว่าง และอากาศถ่านเทได้ในบริเวณบ้าน แต่อย่าให้ถูกแสงแดด บ่มเชื้อ 7-10 วัน จนเห็นเชื้อราสีขาว  
ปกคลุมเมล็ดข้าวจนเต็มน าไปใช้ได้ คุณสมบัติสามารถท าลายแมลงได้ปลายชนิด เช่นพวกเพลี้ยต่าง ๆ อย่าง
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เพลี้ยไฟ หนอนผีเสื้อ ด้วง และแมลงวัน เป็นต้น 
           3. การใช้เชื้อราไตรโคเดอมา ช่วยลดปริมาณเชื้อโรคพืช ป้องกันระบบรากพืชจากการเข้าท าลายของ
เชื้อรา สาเหตุโรคพืช ท าให้ระบบรากพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิต พวกพืชผักจึงได้ผลดี 
ผลการด าเนินกิจกรรม 
          จากการร่วมอภิปรายของผู้เข้าร่วมประชุม ทัง้จาก ศพก. ศรร. สหกรณ์ ได้ข้อสรุปว่า ศพก.เป็นแหล่ง
ความรู้ด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ท่ีสนใจ ศพก.ปากเกร็ดสามารถเป็นแหล่งความรู้ด้านสาร
ชีวภัณฑ์การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียการใช้เชื้อราไตรโคเดอมาให้กับสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จ ากัดสหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ด จ ากัด 



สหกรณ์จะแลกเปลี่ยน/เรียนรู้ด้านความรู้เรื่องศูนย์กระจายสินค้า โดยสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ดเป็นแหล่ง
ความรู้ด้านร้านค้าเครือข่าย ให้กับสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย  จ ากัด 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด” 
รุ่นที่ 5ในวันที่ 31กรกฎาคม 61 

ณ สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จ ากัดจังหวัดสมุทรปราการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  รวม 10 คนประกอบด้วย 
1. ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จัดตั้งปี 58  
- สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จ ากัด (3คน)  
2. ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จัดตั้งปี 60  
- สหกรณ์การเกษตรบางพลี จ ากัด (2 คน) 
3. ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
- ศพก. อ าเภอบางบ่อ (1คน) 
4. ผู้แทนจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ (1 คน) 
5. วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 (3 คน) 
รวมทั้งสิ้น 10 คน 
เนื้อหา/สิ่งท่ีเรียนรู้ 
1.การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยการผสมปุ๋ยใช้เองวิธีการคือ เริ่มต้นจากการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อให้ทราบ
ถึงสภาพของดินในนา และปริมาณของธาตุอาหารในดิน จากนั้นจึงท าการผสมปุ๋ยโดยน าแม่ปุ๋ย คือ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (N,P,K) มาผสมกันตามอัตราส่วนจนได้ปุ๋ยตามสูตรที่ต้องการซึ่งจะเป็นการลดต้นทุน
การผลิตในเรื่องของค่าปุ๋ย 
2.การคัดเลือกและใช้เมล็ดพันธุ์ดีผลิตข้าวกข 47 พิษณุโลก2 สุพรรณบุรี60 กข 41และ 
กข.43  (อายุ 95 วัน ได้ผลผลิต เก็บเกี่ยวได้) 
          3. ผลิตเชื้อราไตรโคเดอมา ช่วยลดปริมาณเชื้อโรคพืช ป้องกันระบบรากพืชจากการเข้าท าลายของ
เชื้อรา สาเหตุโรคพืช ท าให้ระบบรากพืชสมบูรณ์แข็งแรง 
          4. การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย เพ่ือป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาว สามารถ
เติบโต และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในร่างกายของแมง และแมลงต่างๆ อาทิ เพลี้ย ไรแดง 
ผลการด าเนินกิจกรรม 
จากการที่ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน  
ได้ข้อสรุปว่า แนวทางการเชื่อมโยงควรจะเป็นเรื่องการตลาด โดย ศพก.บางบ่อ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเป็นข้าวกข 47 
พิษณุโลก2 สุพรรณบุรี60 กข 41และกข.43จะเชื่อมโยงด้านการตลาด ขยายช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตกับ
สหกรณ์การเกษตรบางพลี จ ากัด เพราะสหกรณ์การเกษตรบางพลี จ ากัด มีธุรกิจด้านการจ าหน่ายข้าวสารอยู่
แล้ว 
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