การถอดบทเรียน
การเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรูก้ ารสหกรณ์ (ศรร.)
และศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ในพืน้ ที่เขตความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา (พิมาย)
1. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด
ความเป็นมาของสหกรณ์
ในปี พ.ศ. 2482 ราษฎรในอาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ได้มีการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรจัดตั้งเป็นสหกรณ์หาทุน ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน จานวน 55 สหกรณ์ เพื่อเป็นแหล่งหาทุน ซึ่ง
เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน จานวน 55 สหกรณ์ เพื่อเป็นแหล่งจัดหาเงินทุนให้เกษตรกรสมาชิกได้กู้ยืมเงิน เพื่อ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรในปี พ.ศ.2514 ได้มีการควบเข้ากันเป็นสหกรณ์การเกษตร จานวน 2 สหกรณ์ ได้แก่
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด และสหกรณ์การเกษตรพิมายสอง จากัด ก่อนจะมีการควบสหกรณ์เป็นสหกรณ์เดียวในชื่อ
“สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด” โดยได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2517
การดาเนินธุรกิจที่โดดเด่น
ดาเนินธุรกิจเพื่อบริการแก่เกษตรกรสมาชิกในด้านสินเชื่อ ด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก ด้านการบริการเครื่องชัง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการรวบรวมผลผลิตการเกษตร (โรงสีข้าว) ด้านการผลิตปุ๋ยอิน ทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี ด้านการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เพื่อจาหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
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แผนผังกระบวนการเรียนรู้
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ปฏิทินการเรียนรู้
สถานที่เรียนรู้
สานักงานสหกรณ์
โรงสีข้าว
โรงงานปรับปรุง
เมล็ดพันธุ์
ร้านจาหน่ายและ
ศูนย์กระจายสินค้า
โรงงานผลิตปุ๋ย
สหกรณ์
สถานที่จัดประชุม
กลุ่ม
ที่ทาการกลุ่มอาชีพ

ช่วงเวลาเรียนรู้
กิจกรรมเรียนรู้
ม.ค. – ธ.ค. - ธุรกิจสินเชื่อ และรับฝากเงิน
- สวัสดิการของสมาชิก
- ระบบงานต่าง ๆ ของสหกรณ์
ต.ค. – ม.ค. - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
พ.ย. – ธ.ค. - ธุรกิจแปรรูป(โรงสีข้าว)
ธ.ค. – ม.ค. - การปรับปรุงเมล็ดพันธุ์
พ.ค. – ธ.ค.
ธ.ค. – ม.ค.
พ.ค. – มิ.ย.
ต.ค. – พ.ย.
พ.ค. – ธ.ค.

- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
- การจาหน่าย และการกระจาย
สินค้าสหกรณ์/เครือข่าย
- การผลิตปุ๋ยสหกรณ์

สิ่งที่ได้เรียนรู้
การบริหารจัดการ

เวลาที่ใช้
1 ชม.

การผลิตและการตลาด

30 นาที

การผลิตและการ
จาหน่าย
การตลาดและการสร้าง
เครือข่าย

30 นาที

การผลิตและการ
จาหน่าย
- การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ การดาเนินกิจการ
ร่วมกับสมาชิก
- การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ การดาเนินกิจการ
- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ ร่วมกับชุมชน
ชุมชน

ที่อยู่ศูนย์เรียนรู้
เลขที่ 67 หมู่ 6 ถนนพิมาย – ตลาดแค ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4447 1775 โทรสาร. 0 4447 1766

30 นาที
1 ชม.
1 ชม.
1 ชม.
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2. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอพิมาย
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ตั้ง : หมูที่ 6 ตาบลกระเบื้องใหญ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
พิกัด : X 227223Y 1691598
แผนที่ไปศูนยเรียนรู

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นางนรินทร เที่ยงสันเทียะ
ที่อยู : 47 หมูที่ 6 บานโนนกระสัง ตาบลกระเบื้องใหญ อาเภอพิมาย
เบอรโทรศัพท : 084-4108065
สถานการณของพื้นที่ : อาเภอพิมาย มีพื้นที่ทานา 312,600 ไร คิดเปน 85% ของพื้นที่ทาการเกษตรอาศัยน้าฝน 50%
ของพื้นที่ในเขตชลประทาน 50% ปลูกขาวหอมมะลิ 90% ของพื้นที่ราบลุม
ชุดดินทุงสัมฤทธิ์และทุงกุลารองใหความเหมาะสมของดิน S2
แนวทางการพัฒนา :
1. ปรับปรุงบารุงดิน (ไถกลบตอซัง,พืชปุยสด,ใชปุยอินทรียเปนหลัก)
2. เปลี่ยนจากหวานเปนหยอด เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต
3. เพิ่มขีดความสามารถการกบริหารงานกลุมในการบริหารพื้นที่ปจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลทาการเกษตร
4. ใชพันธุดีปองกันกาจัดศัตรูพืชโดยใชสารชีวภัณฑ ใสปุยตามคาวิเคราะห
5. พัฒนาองคความรูใหเกษตรกรเปน Smart Farmer
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จุดเดนของศูนยเรียนรู :
1. ศูนยมีอาหารและจัดองคความรูภายในศูนย
2. มีลานตากขาว ขนาด 1.5 ไร
3. มียงุ ฉางเก็บเมล็ดพันธุขาว ขนาด 200 ตัน
4. มีเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุขาวและรถเกี่ยวขาว
5. มีจุดเรียนรูการผลิตขาว การเลี้ยงไก การเลี้ยงปลา ศูนยจัดการดินชุมชน ศูน ยจัดการศัตรูพืชชุมชนคณะกรรมการ
ศูนยมีความเขมแข็ง
หลักสูตรเรียนรู :
1. การเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหธาตุอาหารใสปุยตามคาวิเคราะหดิน
2. การปองกันกาจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีและการขยายเชื้อไตรโคเดอรมา
3. การผลิตขาวคุณภาพและการจัดทาแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว
4. การเลี้ยงปลา,เลี้ยงกบ
5. การแปรรูปและการทาการตลาด
ฐานการเรียนรู :
ฐานที่ 1 การผลิตขาวคุณภาพดี
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แปลงเรียนรู

3. การติดตามผลเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด”
1) ประเด็นในการประชุม
การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง สก.ที่เป็น ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ในระดับจังหวัดและศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่ของสหกรณ์ (สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด กับ ศพก.พิมาย)
2) ผลประชุมที่ได้ตามประเด็น ข้อ 1
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด มีการเชื่อมโยงกับ ศพก.ปักธงชัยอยู่แล้ว ในเรื่อง
- การจัดหาปัจจัยการผลิต และเมล็ดพันธุ์ข้าว
- การตลาด โดย สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด รับซื้อข้าวเปลือกจาก ศพก.พิมาย
- การรับสมาชิกของ ศพก.พิมายเป็นสมาชิกของ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด
3) แนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่กาหนด และ ระยะเวลา
ในปีนี้สมาชิกของ ศพก.พิมาย เข้าร่วมโครงการ ข้าว GAP (นาแปลงใหญ่)เพิ่ม 50 สตางค์/
กิโลกรัม ของ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด 151 ราย มีสมาชิกนาข้าวเปลือกมาจาหน่ายให้ สหกรณ์การเกษตรพิมาย
จากัด จานวน 51รายจานวน 442,274 กก. มูลค่า 4,588,445.01 บาท ทาให้สมาชิก ศพก.พิมายได้มีรายได้เพิ่ม
221,236.50 บาท และมีแผนการรับซื้อปีหน้า 50,000 ตัน
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการนี้
- ควรสนับสนุนกิจกรรมของ ศพก.ในการถ่ายทอดความรู้การซ่อมแซมดูแลเครื่องจักรกลทางการ
เกษตร โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
- การจัดนิทรรศการใน ศพก.พิมาย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ เนื่องจากมีผู้มาศึกษาดู
งานจานวนมากอยู่เป็นประจา
5) กลุ่มไลน์เครือข่ายที่เกิดขึ้น
1 ไลน์เครือข่าย คือ สหกรณ์การเกษตรพิมาย กับ ศพก.พิมาย
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จังหวัดนครราชสีมา (ลาพระเพลิง)
1. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด

สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด
ความเป็นมาของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2520 ประเภทสหกรณ์การเกษตร จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทานลาพระเพลิง ให้ไ ด้รับ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพื้นที่ดาเนินงานตามโซนส่งน้าลาพระเพลิงในเขต 3 อาเภอ อาเภอปักธงชัย
อาเภอโชคชัย อาเภอเมืองนครราชสีมา โดยดาเนินธุรกิจในด้านการส่งเสริมการเกษตร รับฝากเงิน สินเชื่อ จัดสินค้ามา
จาหน่าย สถานีบริการน้ามัน และรวบรวมผลิตผล
การดาเนินธุรกิจที่โดดเด่นของสหกรณ์
การจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรภายใต้หลักการ “การมีชีวิตอยู่คือ
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างฝันที่สหกรณ์เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขยิ่งขึ้น” เพื่อพัฒนาไปสู่สหกรณ์ที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
สถาบันการเรียนรู้สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อพัฒนาตนเอง
ไปสู่การเป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีพลังภาวะผู้นาขับเคลื่อนสหกรณ์ไปสู่ องค์การแห่งการเรียนรู้องค์การสมรรถนะสูง
มุ่งสู่ความเป็น “สหกรณ์เข้มแข็ง” ทั้งระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนสังคม
และประเทศชาติ
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูบนก๊าซชีวภาพสหกรณ์ตระหนักถึงการน้อมนาแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
มาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม จึงส่งเสริมให้สมาชิกจัดทาบ่อแก็สชีวภาพ ใช้เป็นพลังงานทดแทน
ภายในครัวเรือน
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โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบประณีต ข้าวต้นเดี่ยวโดยใช้แหนแดงเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สหกรณ์ได้จัดทาแปลงทดลองปลูกผักปลอดสารพิษอยู่บริเวณหลังอาคารสานักงานสหกรณ์ และเมื่อได้ผลผลิตแล้ว
สหกรณ์จึงได้ได้เปิดตลาดขายตรง (FARMER MAKET) เป็นตลาดจัดจาหน่ายผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ หรือ Green Market
ตลาดสีเขียวสหกรณ์
ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้
สถานที่เรียนรู้
สานักงาสหกรณ์

สวัสดิการเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิก

ช่วงเวลาเรียนรู้
กิจกรรมเรียนรู้
ม.ค.-ธ.ค.
- ธุรกิจสินเชื่อ
- ระบบงานต่างๆของสหกรณ์
- วัฒนาธรรมองค์กร
- แผนกกลยุทธ์
ม.ค.-ธ.ค.
- สวัสดิการของสมาชิก
- สหกรณ์สดใส่ใส่ใจสุขภาพ

การดานาแบบ
ปราณีต

ม.ค.-ธ.ค.

- วิธีการดานาแบบประณีต

บ่อแก๊สชีวภาพ

ม.ค.-ธ.ค.

ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน

Famer Maket

ทุกวันวันอังคาร กลุ่มอาชีพสหกรณ์

สิ่งที่ได้เรียนรู้
การบริหารจัดการ

เวลาที่ใช้
50 นาที

การมีคุณภาพชืวิตที่ดีขึ้นและจะ
ก่อให้เกิดความศรัทธาและ
จงรักภักดีต่อสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์ผลิตอาหาร
ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

10 นาที

การใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
และของเสียเป็นพลังงาน
กลยุทธ์การตลาด

20 นาที

ที่อยู่ศูนย์เรียนรู้
เลขที่ 4 หมู่ 8 ถนนสืบศิริ ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4444 1060 , 0 4445 1639 ต่อ 108

30 นาที

20 นาที
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2. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอปักธงชัย
สินคาหลัก : ละมุด และไมผลอื่นๆ
พื้นที่เปาหมาย : y : 1623992พิกัด : 47p x : 813579
พิกัด : Latitude : 101.91131 Longitude : 14.67132
ระดับการพัฒนาของศูนย : ศูนยหลัก
แผนที่ไปศูนยเรียนรู

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นายณรงค ตราฉิมพลี
ที่อยู : เลขที่ 16 บานสะพานตะเคียน ม.10 ต.สุขเกษม อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา
เบอรโทรศัพท : 096-6138317
สถานการณของพื้นที่ : เปนการทาสวนผสมผสาน มีผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งป ปริมาณน้าที่ใชในตลอดทั้งป
แนวทางการพัฒนา :
1. จัดทาหลักสูตรและองคความรูแตละกิจกรรมภายในศูนยฯ
2. สรางฐานเรียนรูแตละกิจกรรม เพื่อใหเกษตรกรศึกษาเองได
3. เสริมความรูและทักษะใหแกวิทยากรประจาศูนย อยางตอเนื่อง
4. สรางเครือขายชาวสวน ใหเกิดเปนกลุมเกษตรกรผูทาสวน
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคนิคการขยายพันธุพืชและการประดิษฐเครื่องมือการเกษตรใชเอง
การนาไปใชประโยชน : เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรในชุมชน ตาบล อาเภอและผูสนใจทั่วไป
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หลักสูตรเรียนรู :
1. การผลิตปุยหมักและน้าหมัดชีวภาพ
2. การทาสวนแบบผสมผสาน
3. การขยายพันธุพืช
4. การทาประมงน้าจืด เลี้ยงไก และเลี้ยงกบ
5. ระบบการใหน้า
ฐานการเรียนรู :
๑. ฐาน การผลิตปุยหมักและน้าหมักชีวภาพ

2. ฐาน การทาสวนแบบผสมผสาน

3. ฐาน การขยายพันธุพืช
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4. การทาประมงน้าจืด เลี้ยงไก และเลี้ยงกบ

5.ระบบการให้น้า

แปลงเรียนรู
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เครือขาย :
1. ศพก.เครือขาย บานหันใต หมูที่ 18 ตาบลตะคุ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา
2. ศพก.เครือขาย บานฉัตรมงคล หมูที่ 14 ตาบลธงชัยเหนือ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา
3. ศพก.เครือขาย บานสองเหนือ หมูที่ 7 ตาบลดอน อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา
4. ศพก.เครือขาย บานโนนทอง หมูที่ 9 ตาบลลานางแกว อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นาย บัณฑิต เกิดมงคล ตาแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชานาญการ
เบอรโทรศัพท : 093-3192107
3. การติดตามผลเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด”
1) ประเด็นในการประชุม
การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง สก.ที่เป็น ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ในระดับจังหวัดและศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่ของสหกรณ์ (สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด กับ ศพก.ปักธงชัย)
2) ผลประชุมที่ได้ตามประเด็น ข้อ 1
สหกรณ์ ก ารเกษตรล าพระเพลิ ง จ ากั ด สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของ ศพก.ปั ก ธงชั ย (ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
ประธาน ศพก.ปักธงชัยได้เสียชีวิต และอยู่ระหว่างการคัดเลือก ประธาน ศพก.คนใหม่)
- ส่งเสริมกิจกรรมการทาเกษตรอินทรีย์
- การรวมกลุ่มสมาชิกของ ศพก.ปักธงชัย ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ กับ
สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด
ภาพการประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย (สกก.ลาพระเพลิง จากัด)
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ภาพการประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย (สกก.พิมาย จากัด)

จังหวัดชัยภูมิ (จัตุรัส)
1. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จากัด
ความเป็นมาของสหกรณ์
เมื่อปี พ.ศ.2493 ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในท้องที่อาเภอจัตุรัส เป็นสหกรณ์ประเภทหาทุน ได้รับ
การจดทะเบี ย นครั้ ง แรก จ านวน 9 สหกรณ์ มี ส มาชิ ก เมื่ อ แรกตั้ ง จ านวน 138 คน มี ทุ น ด าเนิ น งานเมื่ อ แรกตั้ ง
199,556.40 บาท
เมื่อพระราชบัญญัติให้สหกรณ์ชนิดเดียวกัน ตั้งแต่ 2 สหกรณ์ขึ้นไป อาจควบเข้ากันได้ ได้ประกาศใช้แล้ว จึงได้มี
มติควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ชนิดไม่จากัด คือ สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส ไม่จากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2513
ต่อมาสหกรณ์ได้มีมติให้เปลี่ยนชนิดสหกรณ์เป็นสหกรณ์จากัด และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 กุมภา
พันธุ์ 2514
การดาเนินธุรกิจที่โดดเด่นของสหกรณ์
- ธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูป สหกรณ์รับซื้อพริกแห้งเพื่อจาหน่าย โดยมีแหล่งรับซื้อทั้งอาเภอจัตุรัส และ
จังหวัดใกล้เคียง เช่น นครราชสีมา และศรีสะเกษ ปัจจุบันมีห้องเย็นเพื่อเก็บพริกแห้ง จานวน 8 ห้อง
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- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ข้าว น้ามันของบริษัทบางจากปิโตรเลียม (มหาชน)
แผนผังกระบวนการเรียนรู้

ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้
สถานที่เรียนรู้

ช่วงเวลาเรียนรู้

กิจกรรมเรียนรู้

สิ่งที่ได้เรียนรู้
การบริหารจัดการ

เวลาที่ใช้

สานักงานสหกรณ์

ส.ค. - พ.ค.

ธุรกิจสินเชื่อ การติดตามหนี้

สานักงานสหกรณ์

ก.ค. – ส.ค.

การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ การดาเนินการร่วมกับสมาชิก

1 ชม.

สานักงานสหกรณ์

ม.ค. – มี.ค.

การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ การดาเนินการร่วมกับสมาชิก

1 ชม.

ที่อยู่ศูนย์เรียนรู้
เลขที่ 332 ถนนสายชัยภูมิ – สีคิ้ว ตาบลบ้านกอก อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0 4485 1313 โทรสาร 0 4485 1740

1 ชม.

~ 15 ~
2. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอจัตุรัส
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
สินคาหลัก : ขาว
พื้นที่เปาหมาย : 151,946 ไร
เกษตรเปาหมาย : 10,231 ราย
สถานที่ตั้ง : บานทาแตง หมูที่ 7 ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
พิกัด: Latitude = 15.63902 Longitude =15.63902Zone 47Y=1730902 X=0793816
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ : …………………………
แผนที่ไปศูนยเรียนรู :

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ นายอุทัย ลาภเกิด อายุ 52 ป
บานเลขที่ 47 หมู 7 บานทาแตง ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังวัดชัยภูมิ
เบอรโทรศัพท 081-0684185
สถานการณของพื้นที่: เกษตรกรในพื้นที่ตาบลกุดน้าใส สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 เกษตรกร ประสบปญหาปจจัย
ฐานเรียนรูท:่ี 1.เมล็ดพันธุและการเตรียมดิน
เรื่องการเตรียมดินที่ถูกวิธีปรับปรุงดินโดยการไถกลบตอซัง และปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบารุงดินและการ
1. การผลิตสูง เมล็ดพันธุ ปุยเคมีและสารปราบศัตรูพืช มีราคาสูง เกษตรกรจึงจาเปนตองปรับตัว มีการพัฒนาในทิศทางที่
พึ่งตนเองและมีภูมิคุมกันมากขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวปฏิบัติควบคู ไปกับการพัฒนา พึ่งพา
ปจจัยการผลิตภายนอกนอยลง การใชปุ ยคอกและปุ ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองและไว
จาหนายสรางรายไดใหกับครอบครัว
แนวทางการพัฒนา:เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว ผลผลิตเฉลี่ย 400 ก.ก./ไร เปาหมายเพิ่มผลผลิตเปน 450 ก.ก./ไร
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขาว
การนาไปใชประโยชน : การเพิ่มผลผลิตเปน 450 ก.ก./ไร
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หลักสูตรเรียนรู 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว
2. การลดตนทุนการผลิตขาว
3. การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี อัตราที่ใช 15 – 20ก.ก./ไร่
ฐานการเรียนรู : 2.การผลิตปุยอินทรียและน้าหมักชีวภาพ
การนาสิ่งเหลือใช เชน ใชฟางขาวมาเปนวัสดุคลุมดิน และนาเศษวัชพืชมาใชในการทาปุยหมัก และใหอาหารปลา
ใชเศษผักผลไมมาใชในการทาปุยน้าชีวภาพ และยังเปนการลดตนทุนการผลิตขาวอีกทางหนึ่งดวย
ฐานการเรียนรู : 3. การปองกันและกาจัดศัตรูขาว
การปองกันและกาจัดศัตรูขาว หมั่นลงตรวจพื้นที่นา อยางสม่าเสมอสอน วิธีการสุ มตัวอยางการตรวจการระบาด
ศัตรูพืช การใชสารชีวภัณฑ การปราบศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัย และการกาจัดพันธุปน
ฐานการเรียนรู : 4. การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
แนะนาใหชุมชนปลู กพืชผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษไดแก สาระแหน แมงลัก โหรพา กระเพา พริก ขา
เพื่อจาหนายและเปนรายไดประจาของครัวเรือนที่ เพื่อบริโภคและจาหนายเพิ่มรายไดแกครอบครัว โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แปลงเรียนรู้

เครือขาย สมาชิกนาแปลงใหญ ตาบลกุดน้าใส
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร นายอดิศร เดยังรัมย ตาแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เบอรโทรศัพท
0981022548
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3. การติดตามผลเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด”
3.1 สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จากัด กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอจัตุรัส
1) ประเด็นในการประชุม
การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง สก.ที่เป็นศรร.ในระดับจังหวัดและศพก.ในพื้นที่ของสหกรณ์(ศพก.
จัตุรัสและสหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จากัด)
2) ผลประชุมที่ได้ตามประเด็น ข้อ 1
สกก.จัตุรัสเชื่อมโยงเครือข่ายกับศพก.จัตุรัสซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ในเรื่องส่งเสริมการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ประสิทธิภาพสูง
3) แนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่กาหนด และ ระยะเวลา
สกก.จัตุรัสเชื่อมโยงเครือข่ายกับศพก.จัตุรัสซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ในเรื่องส่งเสริมการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ประสิทธิภาพสูง โดยสกก.จัตุรัสต้องการให้สมาชิกของสหกรณ์ที่ปลูกข้าว หันมาทานาข้าวอินทรีย์ที่เป็นที่
ต้องการของตลาดและได้ผลผลิตที่ดีเหมือนกับศพก. โดยระยะแรกจะมีการคัดเลือกสมาชิกชั้นนาเพื่อมาอบรมเรื่องการปลูก
ข้าวอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงโดยมีศพก.จัตุรัสเป็นวิทยากรและเป็นพี่เลี้ยงในการแนะนา(กาหนดต้นปีการผลิตปี62ประมาณ
เดือน พ.ค-มิ.ย.)
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการนี้
ศพก.เสนอแนะให้สหกรณ์ควรส่งเสริมสมาชิกในรูปแบบของการทานาข้าวอินทรีย์ประสิทธิภาพ
สูงโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและการบริหารจัดการแปลงที่ดีเพื่อผลผลิตที่ดีให้แก่สมาชิกทุกกลุ่มให้มากขึ้น
5) กลุ่มไลน์เครือข่ายที่เกิดขึ้น
1 ไลน์เครือข่าย คือ สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จากัด กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร อาเภอจัตุรัส
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จังหวัดชัยภูมิ (เกษตรสมบูรณ์)
1. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จากัด

ความเป็นมาของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จากัด จดทะเบียนตามพระราชบัญ ญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เป็นประเภท
สหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2519 มีคณะผู้จัดตั้ง 10 คน มีสมาชิกแรกตั้ง 8 กลุ่ม จานวน 176 คน มีทุน
ดาเนินงานครั้งแรก 8,350 บาท การดาเนินธุรกิจ สหกรณ์มีการดาเนินธุรกิจในด้าน การรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ การ
รวบรวม และการจัดหาสินค้ามาจาหน่ายให้แก่สมาชิก และธุรกิจรวบรวม
การดาเนินธุรกิจที่โดดเด่นของสหกรณ์
สหกรณ์มีการดาเนินธุรกิจในเรื่องของการจัดเมล็ดพันธุ์ โดยให้สมาชิกของสหกรณ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสู่ชุมชน สมาชิกเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ สหกรณ์เป็นผู้รวบรวมและปรับปรุง และจัดหาเมล็ดพันธุ์ ทั้ ง
สหกรณ์จะคอยให้ความช่วยเหลือในกระบวนการผลิต การให้คาแนะนา ตลอดจนการให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ด
พันธุ์ ป้อนเข้าสู่โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น
แผนผังการเรียนรู้
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ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้
- เมษายน ถึง พฤษภาคม จัดอบรม/ทาข้อตกลงสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ (เมล็ดพันธุ์)
- มกราคม ถึง มีนาคม กิจกรรมคัดเมล็ดพันธุ์
- มกราคม ถึง ธันวาคม (เว้นเดือนกรกฎาคม) การจัดสวัสดิการสมาชิก
ที่อยู่ศูนย์เรียนรู้
เลขที่ 199 หมู่ 3 ตาบลกุดเลาะ อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0 4486 9612 โทรสาร 0 4486 9652

ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเกษตรสมบูรณ์
ชื่อ : ศูนย์เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคเกษตร อาเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
สินคาหลัก : ปลูกหมอนเลี้ยงไหม
ที่เปาหมาย : 200 ไร
เกษตรกรเปาหมาย : 200 ราย
สถานที่ตั้ง : บานหัน หมูที่ 1 ตาบลบานหัน อาเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
พิกัด : long 96.0051955 lat 16.3202302 X 179973 Y 1806715
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แผนที่ไปศูนยเรียนรู้

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ: นางหนูสอน ฦาชา อายุ 53 ป ที่อยู : บานเลขที่ 111 หมูที่ 1 บานหัน ตาบล
บานหัน อาเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
เบอรโทรศัพท: 087-2599362

สถานการณของพื้นที่ : เกษตรตาบลบานหันปลูกหมอนเลี้ยงไหม ประมาณ 200 ไร เกษตรกร 200 ครัวเรือน เปนพื้นที่
เหมาะสม (S1)
แนวทางการพัฒนา : เพิ่มรายไดตอ 4,000-5,000.-บาท/ไรโดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 9,000-10,000 บาท
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาหมอนไหม
หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิตหมอนไหม
2. การสงเสริมและพัฒนาหมอนไหม
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ฐานการเรียนรู : (พรอมภาพประกอบ)
1. การใชน้าอยางรูคุณคา
2. การผลิตสารชีวภัณฑ
3. การทาปุยอินทรียชีวภาพ
4. อนุรักษสงเสริมพัฒนาการผลิตหมอนไหม

แปลงเรียนรู้

เครือขาย : เกษตรกรภายในตาบล 17 หมูบาน 2,009 ครัวเรือน
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นางวิไลลักษณ ยางปอม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชานาญการ
เบอรโทรศัพท : 094-2831231
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3. การติดตามผลเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด”
3.2 สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จากัด กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
1) ประเด็นในการประชุม
การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง สก.ที่เป็นศรร.ในระดับจังหวัดและศพก.ในพื้นที่ของสหกรณ์(ศพก.
เกษตรสมบูรณ์และสกก.เกษตรสมบูรณ์)
2) ผลประชุมที่ได้ตามประเด็น ข้อ 1
สกก.เกษตรสมบูรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายกับศพก.เกษตรสมบูรณ์ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่แล้ว
ในเรื่องส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและการปลูกข้าวอินทรีย์
3) แนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่กาหนด และ ระยะเวลา
สกก.เกษตรสมบูรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายกับศพก.เกษตรสมบูรณ์ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่แล้ว
ในเรื่องส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและการปลูกข้าวอินทรีย์โดยสนับสนุนเงินทุน ให้ความรู้และเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมแก่
ศพก.รวมถึงรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกศพก.ทุกปี ในช่วงฤดูกาลผลิต ส.ค.-ม.ค.ของทุกปี
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการนี้
ศพก.เสนอแนะให้สหกรณ์ควรส่งเสริมสมาชิกในรูปแบบของการปลูกข้าวอินทรีย์โดยใช้เมล็ด
พันธุ์ที่ดีให้แก่สมาชิกทุกกลุ่มในรูปของแปลงใหญ่ให้มากขึ้น
5) กลุ่มไลน์เครือข่ายที่เกิดขึ้น
1 ไลน์ เ ครื อ ข่ า ย คื อ สหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรสมบู ร ณ์ จ ากั ด กั บ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเกษตรสมบูรณ์
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ภาพการประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย (ทั้ง 2 สหกรณ์ 2 ศพก.ประชุมร่วมกัน)
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จังหวัดบุรีรัมย์
1. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรละหานทราย จากัด

สหกรณ์การเกษตรละหานทราย
ความเป็นมาของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จากัด เดิมชื่อ สหกรณ์บ้านถาวร ไม่จากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
2496 ต่อมาได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2516 และได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอจดทะเบียน
เปลี่ยนใช้ข้อบังคับ เปลี่ยนชนิด เปลี่ยนชื่อ เป็นสหกรณ์การเกษตรละหานทราย จากัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2516
การดาเนินธุรกิจที่โดดเด่นของสหกรณ์
- ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก โดยดาเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกตลอดทั้งปี
- ธุรกิจจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง เป็นสหกรณ์ที่มีอัตราขาดหายของน้ามันน้อยมากเป็นอันดับต้นของจังหวัด
แผนผังกระบวนการเรียนรู้
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ปฏิทินกิจกรรมเรียนรู้
สถานที่เรียนรู้
ฉางเก็บข้าวเปลือก
ปั้มน้ามัน
ที่อยู่ศูนย์เรียนรู้

ช่วงเวลาเรียนรู้
กิจกรรมเรียนรู้
พ.ย. – ก.พ
ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
ม.ค. – ธ.ค.
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย

สิ่งที่ได้เรียนรู้
เวลาที่ใช้
การตลาด การจาหน่าย 30 นาที
การตลาด การจาหน่าย 30 นาที
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2. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอละหานทราย
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
สินคาหลัก : ขาว
สถานที่ตั้ง : บานหนองยาง เลขที่ 81 หมูที่ 20 ตาบลตาจง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
พิกัด : lat 14.470224 lon 102.894601
แผนที่ไปศูนยเรียนรู :

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นางชลียา พอกสนิท เลขบัตรประชาชน 3310600094873 อายุ 41 ป
ที่อยู : บานเลขที่ 99 ม.20 ตาบลตาจง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
เบอรโทร : 081 966 5509
สถานการณของพื้นที่ : อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมยมีพื้นที่ปลูกขาวจานวน 97,569 ไร จากการวิเคราะห
พบวา เกษตรกรยังประสบปญหามีตนทุนในการผลิตสูง สานักงานเกษตรอาเภอละหานทรายไดคัดเลือกศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร บานหนองยาง ตาบลตาจง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย เปนจุด
เรียนรู ของเกษตรกร โดยประสานกับศูนยกาหนดแผนและจัดกระบวนการเรียนรู ในเรื่องการลดตนทุนการผลิต
ขาวใหกับเกษตรกรที่สนใจที่จะพัฒนาการผลิตของตนเอง โดยมีเกษตรกร
ตนแบบ คือ นางชลียา พอกสนิท เปนผูถายทอดความรูประจาศูนย
แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว และการผลิตขาวใหไดคุณภาพดี
จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว
หลักสูตรเรียนรู : จานวน 1 หลักสูตร แบงเปน 4 หนวยการเรียนรู
1) หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว
หนวยที่ 1 เรื่อง การทาแปลงขยายพันธุ
2) หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว
หนวยที่ 2 เรื่อง การใชเชื้อไตรโคเดอรมาในนาขาว
3) หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว
หนวยที่ 3 เรื่อง การใชปุยอินทรีย/น้ําหมักชีวภาพ
4) หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว
หนวยที่ 4 เรื่อง: การปองกันกาจัดศัตรูขาว
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ฐานเรียนรู :
ฐานเรียนรูที่ 1 การทาแปลงขยายพันธุ

ฐานเรียนรูที่ 2 การผลิตเชื้อเชื้อไตรโคเดอรมาเพื่อใชในนาขาว

ฐานเรียนรูที่ 3 การใชปุยอินทรีย/น้าหมักชีวภาพ
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แปลงเรียนรู :

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายวิทวัส ธีรฤทวรพะนธรรมกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เบอรโทร : 09 3323 8115
3. การติดตามผลเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด”
1) ประเด็นในการประชุม
การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง สก.ที่เป็นศรร.ในระดับจัง หวัดและศพก.ในพื้นที่ของสหกรณ์
(สกก.ละหานทรายและศพก.ละหานทราย)
2) ผลประชุมที่ได้ตามประเด็น ข้อ 1
สกก.ละหานทรายเชื่อมโยงเครือข่ายกับศพก.ละหานทรายซึ่งสมาชิกบางกลุ่มไม่ได้เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์และสมาชิกบางกลุ่มเป็นสมาชิกของสหกรณ์เชื่อมโยงในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดี
3) แนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่กาหนด และ ระยะเวลา
สกก.ละหานทรายเชื่อมโยงเครือข่ายกับศพก.ละหานทรายซึ่ง สมาชิกบางกลุ่มไม่ไ ด้เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์และสมาชิกบางกลุ่มเป็นสมาชิกของสหกรณ์เชื่อมโยงในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดีโดยขั้นแรกจะมีการสารวจสมาชิกก่อนว่ามีสมาชิกกลุ่มใดเป็นสมาชิกของศพก.บ้างและจะสนับสนุนเงินทุนให้แกผู้
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนและให้ความรู้และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมแก่ศพก.รวมถึงรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกศพก.
ทุกปี ในช่วงฤดูกาลผลิต ส.ค.-ม.ค.ของทุกปี
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการนี้
สหกรณ์จะทาการสารวจสมาชิกของสหกรณ์ก่อนว่ามีสมาชิกกลุ่มใดเป็นสมาชิกของศพก.และจะ
สนับสนุนในด้านเงินทุน ความรู้การปลูกข้าวอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์ที่ดีแก่ผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนและจะขยายผลไปยัง
สมาชิกศพก.เพื่อให้เป็นในรูปแบบการพัฒนาแบบแปลงใหญ่ต่อไปโดยสหกรณ์ให้การสนับสนุนด้านการตลาดการรับซื้อด้วย
5) กลุ่มไลน์เครือข่ายที่เกิดขึ้น
1 ไลน์ เครือข่ าย คือ สหกรณ์การเกษตรเกษตรละหานทราย จ ากัด กั บ ศูนย์ เรียนรู้ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอละหานทราย
นอกจากการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสกก.ละหานทราย จากัด กับศพก.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ยัง
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอื่น ๆ ผลเชื่อมโยง 7 เครือข่าย ดังรายละเอียดดังนี้
1. ศรร.คูเมือง กับ ศพก.คูเมือง เชื่อมโยงด้านความรู้ กับด้านรวบรวม
2. ศรร.ประโคนชัย กับ ศพก.ประโคนชัย เชื่อมโยงด้านสินเชื่อ
3. ศรร.โนนสุวรรณ กับ ศพก.โนนสุวรรณ เขื่อมโยงด้านความรู้
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4. ศรร.บ้านใหม่ไชพจน์ กับศพก.บ้านใหม่ไชยพจน์ เขื่อมโยงด้านความรู้
5. ศรร.โนนดินแดง กับ ศพก.โนนดินแดง เชื่อมโยงด้านปัจจัยการผลิต
6. ศรร.นิคมแคนดงกับ ศพก.แคนดง เชื่อมโยงด้านความรู้
7. ศรร.ละหานทราย กับศพก.ละหานทราย เชื่อมโยงด้านความรู้

ภาพการประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย
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จังหวัดสุรินทร์
1. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรปราสาท จากัด

สหกรณ์การเกษตรปราสาท
ความเป็นมาของสหกรณ์
สหกรณ์ได้มีขึ้นในอาเภอปราสาท เมื่อปี พ.ศ.2493 โดยจัดตั้ง สหกรณ์หาทุนขึ้นเป็นครั้ง แรกรวมทั้ง หมด 50
สหกรณ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2511 ได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรขึ้นมา 2 สหกรณ์ และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2517 ได้ควบ
สหกรณ์การเกษตรปราสาทหนึ่ง จากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาทสอง จากัด สหกรณ์ที่ดินปราสาทชลธาร จากัด รวม 3
สหกรณ์เข้าร่วมกัน จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม่เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์การเกษตรปราสาท จากัด
การดาเนินธุรกิจที่โดดเด่นของสหกรณ์
* ธุรกิจส่งเสริมอาชีพและพัฒนาธุรกิจ
* ธุรกิจรับฝากเงิน
* ธุรกิจโรงสี
* การจาหน่ายข่าวสาร
แผนผังกระบวนการเรียนรู้
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กิจกรรมการเรียนรู้
สถานที่เรียนรู้
สานักงานใหญ่
โรงงานคัดเมล็ดพันธุ์
โรงสี
ศูนย์เรียนรู้ผกาสะเร็น
ที่อยู่ศูนย์เรียนรู้

ช่วงเวลาเรียนรู้
ม.ค. – ธ.ค.
พ.ย. – ธ.ค.
ม.ค. – ธ.ค.
ม.ค. – ธ.ค.

กิจกรรมเรียนรู้
สินเชื่อ
เมล็ดพันธุ์
แปรรูปข้าว
การเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่
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2. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอปราสาท
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร
สินคาหลัก : ขาว
พื้นที่เปาหมาย :369,999 ไร
เกษตรกรเปาหมาย : 20,027 คน
สถานที่ตั้ง :บานคลอง หมูที่ 2 ตาบลปรือ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
พิกัด :Lat ………………………………… Long ………………………………………… Zone 48 N
X 317561 Y 1622329
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : B
แผนที่ไปศูนยเรียนรู

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:นายศุภสิน ผดุงเมือง
ที่อยู :101/3 บานคลอง หมูที่ 2 ตาบลปรือ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
เบอรโทรศัพท : 086-2501610
สถานการณของพื้นที่ : เนื้อดินเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาดแคลนน้า
แนวทางการพัฒนา :ปลูกหญ้าแฝกในพื ้นที่ เพื่อปองกันการพังทลายของดิน โดยนามาปลูกพื้นที่ เช่นรอบขอบสระ พื้นที่
รอบแปลงนาทาให้ปลูกพืชผักขึ้นได้ ดี และสภาพดินร่วนซุย สิ่งมีชีวิตต่างๆในพื้นที่การเกษตรยังคงอยู่
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต
การนาไปใชประโยชน : ใชปุยอินทรียตนทุนการผลิต
หลักสูตรเรียนรู :
๑. การผลิตปุยอินทรีย
๒. การทานาอินทรีย
๓. การเลี้ยงปลาในบอ
ฐานการเรียนรู :
1. ปลูกหญาแฝกรอบบริเวณขอบสระเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน
2. ปลูกหญาแฝกรักษาความชุมชื่นของดินทาใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ
3. เปนแปลงตัวอยางและเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานของเกษตรกรและหนวยงาน
ตาง ๆ ไดรูวิธีการปลูกและการใชประโยชนหญาแฝกอยางเหมาะสม
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การทาการเกษตรโดยใชสารอินทรียไมใชสารเคมี เชนการใชปุยหมัก สารเรงพด.1 การใชน้าหมักจากสารเรง พด.2 และพด.
7 การไถกลบตอซัง ปลูกพืชตระกูลถั่วปรับปรุงบารุงดิน
แปลงเรียนรู

ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร :นายวิริยะ โอษฐงาม เบอรโทรศัพท : 081-9994984
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3. การติดตามผลเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด”
1) ประเด็นในการประชุม
การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง สก.ที่เป็นศรร.ในระดับจัง หวัดและศพก.ในพื้นที่ของสหกรณ์
(สกก.ปราสาท กับ ศพก.ปราสาท )
2) ผลประชุมที่ได้ตามประเด็น ข้อ 1
สกก.ปราสาท สนับสนุนกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิก ศพก.ปราสาท โดยมี สกก.
ทหารกองหนุนศรีณรงค์ เป็นพี่เลี้ยง ศพก.ปราสาท ในฐานะสหกรณ์ขนาดเล็กที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สานักงานสหกรณ์
จัง หวั ดสุริน ทร์ ให้การสนับ สนุน ความรู้การบริห ารจัด การกลุ่ม ศพก. ปราสาทในรู ปแบบสหกรณ์ และศุ นย์ถ่า ยทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ประสานกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดการอบรมเรื่องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้กับสมาชิก ศพก.ปราสาท
3) แนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่กาหนด และ ระยะเวลา
- สกก.ปราสาท ส่งเจ้าหน้าที่ ไปให้ความรู้ ในการเตรียมแปลงเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวกับสมาชิกของ
ศพก.ปราสาท
- ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการรูปแบบสหกรณ์
- สกก.ปราสาทให้บริการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์แก่สมาชิกของ ศพก.ปราสาท
- ให้การสนับสนุนด้านการตลาดกับสมาชิก ศพก.ปราสาท เพื่อจัดสรรเฉลี่ยคืนจากการดาเนิน
ธุรกิจ โดยยินดีรับ สมาชิกศพก.ปราสาท เป็นสมาชิกสหกรณ์ในรูปแบบสมาชิกสามัญ
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการนี้
ควรมีการติดตามกิจกรรมทีเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยง ระหว่าง ศพก.กับ สกก. และสนับสนุน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ในลักษณะของการบูรณาการร่วมกัน
5) กลุ่มไลน์เครือข่ายที่เกิดขึ้น
1 ไลน์ เ ครื อ ข่ า ย คื อ สหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรปราสาท จ ากั ด กั บ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอปราสาท

~ 35 ~

ภาพการประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย

~ 36 ~

จังหวัดศรีสะเกษ
1. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรกันทรลักษ์ จากัด
2. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอกันทรลักษ์
ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อาเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
สินคาหลัก : ทุเรียน
พื้นที่เปาหมาย : 1.450 ไร
เกษตรกรเปาหมาย : 240 ราย
สถานที่ตั้ง : บานซาตารมย หมูที่ 7 ตาบลตระกาจ อาเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
พิกัด : Long 104.614Lat 14.685
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรูฯ :
แผนที่ไปศูนยเรียนรูฯ

สถานการณของพื้นที่ : รอยละ 70 ของพื้นที่ตาบลตระกาจเปนพื้นที่นา อีกรอยละ 30 เปนพื้นที่สูง เหมาะสมกับการปลูก
ไมผล ไมยืนตน และพืชไร มีการปลูกไมผลหลากหลายชนิด เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลาไย เปนตน โดยเปนพื้นที่
เหมาะสมกับการปลูกไมผล (S1) และไดมีการปลูกมาเปนเวลาหลายปแลว ปญหาที่พบคือ
- การใชปจจัยการผลิตสูง - วัสดุการเกษตรมีราคาแพง - ปญหาผลผลิตมีคุณภาพไมสมาเสมอ
แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนและปจจัยการผลิต รวมกลุ มซื้อปจจัยการผลิตและจาหนายผลผลิตเพื่อเพิ่มอานาจตอรอง
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพดี
การนาไปใชประโยชน : ใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนการผลิตทุเรียน
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หลักสูตรการเรียนรู :
1. การลดตนทุนการผลิตทุเรียน
2. การปองกันโรคและแมลงทุเรียน
3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียน
ฐานการเรียนรู:
ฐานที่ 1 การตัดแตงกิ่งทุเรียน เพื่อใหแสงสองถึงลาตนทุเรียนสามารถชวยลดการทาลายดวยโรคและแมลงศัตรูทุเรียน
โดยใชหลักการตัดแตงกิ่ง ดังนี้
- การตัดแตงกิ่งกระโดง
- การจัดแตงกิ่งแขนง
- การตัดแตงกิ่งที่เปนโรค
- การตัดแตงกิ่งที่แมลงเจาะทาลาย

ฐานที่ 2 การใสปุยและการดูแลรักษา
- ฟนฟูตนทุเรียนใหมีความสมบูรณพรอมออกดอก
- ใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 รวมกับปุยหมัก ปุยคอก
- ปองกันศัตรูที่ทาลายใบออน เชน เพลี้ยแปง ราใบติด
- งดการใหน้ําชวงปลายฤดูเพื่อเตรียมพรอมในการออกดอก
- ใชปุยสูตร 8 - 24 - 24 เพื่อกระตุนใหเกิดการเปดตาดอก

ฐานที่ 3 การผสมเกสรทุเรียน
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- การผสมเกสรทุเรียนแบบวิธีปด โดยใชไมขนไกผูกติดกับปลายไม
- ใชปดเกสรทุเรียน ในเวลา 19.00 - 21.00 น. ของทุกคืน ที่ดอกบานแลว
ฐานที่ 4 การตัดแตงดอกและผลทุเรียน โดยตัดแตงไวเปนกลุมๆละ ไมเกิน 20 ดอก
แตละกลุมหางกันพอเหมาะที่จะไวผล ควรตัดแตงเมื่อดอกทุเรียนอยู ในระยะมะเขือพวง แบงเปน 3 ครั้ง คือตัดแตงผลที่
รูปทรงบิดเบี้ยว ขนาดเล็กออก ใหเหลือเฉพาะผลที่สมบูรณ และผลหางกันประมาณ 30 ซม.หางจากครั้งที่ 1 ประมาณ 23 สัปดาห ตัดผลเบี้ยวและขนาดเล็กกวาผลอื่น และหนามแดงหลังจากครั้งที่ 2 ประมาณ 2-3 สัปดาหแตงผลขนาดเล็ก
รูปทรงบิดเบี้ยวกนจีบ

ฐานที่ 5 การเก็บเกี่ยวผลทุเรียน มีขอสังเกต ดังนี้
- นับวัน เชน พันธุ ชะนี อายุ 110 - 120 วัน พันธุ กานยาว อายุ 120 - 135 วัน พันธุหมอนทอง อายุ 140 150 วัน
- สี ทุเรียนแกพอจะเก็บเกี่ยวไดเปลี่ยนจากสีเขียวเขมฝาขาว
- พูและรองพูชัดเจน
- ขั้วผลจะพองออก เห็นรอยตอชัดเจน
- เคาะฟงเสียง เสียงจะดังหลวม
ฐานที่ 6 การป้องกันกาจัดโรคและแมลง วิธีปองกันกาจัดดวงหนวดยาวเจาะลาตนทุเรียน
- สารวจพบขุยไมละเอียดบริเวณลาตนทุเรียน ใหใชมือแกะหาตัวหนอน แลวนาไปทาลาย
- กาจัดไข โดยสารวจรอยแผลของการวางไขบริเวณเปลือก
- กาจัดตัวเต็มวัย โดยใชตาขายดักปลาพันรอบตนทุเรียน เพื่อใหตัวเต็มวัยมาติด
- ตัดและเผาทาลายตนที่ตายแลว
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แปลงเรียนรู้ :

เครือขาย: กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตไมผลตาบลภูเงิน
ชื่อเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร : นายยงยุทธ นนทโคตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชานาญการ
เบอรโทรศัพท : 089-8455568
3. การติดตามผลเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด”
1) ประเด็นในการประชุม
การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง สก.ที่เป็นศรร.ในระดับจังหวัดและศพก.ในพื้นที่ของสหกรณ์(สกก.
กันทรลักษ์และศพก.กันทรลักษ์)
2) ผลประชุมที่ได้ตามประเด็น ข้อ 1
สกก.กันทรลักษ์ได้เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทุเรียนกับศพก.กันทรลักษ์(สวนทุเรียนของ
นายทศพล ศิวะจันทร์)
3) แนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่กาหนด และ ระยะเวลา
สกก.กันทรลักษ์ รับซื้อผลผลิตทุเรียนคัดเกรดจากสวนของนายทศพล ซึ่ง เป็นศพก.ในราคาที่
ยุติธรรมและมีโควต้าให้ตลอดฤดูกาลและศพก.จะส่ง ทุเรียนคัดเกรดให้แก่สหกรณ์อย่างต่อเนื่องโดยทาสนธิสัญ ญากั น
(ฤดูกาล พ.ค.-ก.ค.ของทุกปี) และสหกรณ์สนับสนุนในเรื่องเงินทุนและปุ๋ยเคมีภัณฑ์ที่จาเป็นให้แก่ ศพก.ด้วย
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการนี้
ศพก.ต้องการให้สหกรณ์จัดอบรมแก่สมาชิกผู้ปลูกทุเรียนสายพันธุ์ภูเขาไฟศรีสะเกษ เกี่ยวกับ
เรื่องการดูแลบารุงรักษาทุเรียนพันธุ์ดีและการตัดทุเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนามาตรฐานทุเรียนศรีสะเกษต่อไป
5) กลุ่มไลน์เครือข่ายที่เกิดขึ้น
1 ไลน์ เ ครื อ ข่ า ย คื อ สหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรกั น ทรลั ก ษ์ จ ากั ด กั บ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอกันทรลักษ์
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4.องค์ความรู้การถอดบทเรียนการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์(ศรร.)และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ทั่วประเทศ 288 แห่ง โดยมีการ
ดาเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) เพื่อที่จะสนับสนุนและพัฒนา ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง
การสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ศพก.
ในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมายให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ดาเนินกิจกรรมที่จะ
รองรับการดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. การสร้างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์เพื่อรองรับยุคดิจิทัล โดยให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้การ
สหกรณ์ จัดทาเว็บไซต์ของศูนย์ เพื่อให้เป็นสื่อในการเรียนรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการ
และธุรกิจ และให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งเป็นช่องทางการตลาดของ
เกษตรกร และเชื่อมโยงข้อมูลกับ ศพก. ในการ นาองค์ความรู้ต่างๆ เช่น การผลิต การ แปรรูป มาเผยแพร่
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2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ กับ ศพก. โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 5 จะจัดเวทีในการประชุมร่วมระหว่างผู้แทน สหกรณ์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ ผู้แทน ศพก. และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะหาแนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่างกัน และ
3. การจัดเสวนา ถ่ายถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จในการประกอบอาชีพ หรือปราชญ์เกษตรใน
พื้นที่ ศพก. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้นามาประมวล และเผยแพร่สู่เกษตรกรทั่วไปผ่านทางสื่อต่างๆ รวมถึงในเว็บไซต์
ของศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ด้วย
ทั้งนี้ เมื่อดาเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรมแล้ว คาดหวังว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้
สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จ ากศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง สามารถใช้องค์ความรู้ไ ปลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้ รวมถึง สามารถเข้าถึงตลาดได้โดยสะดวก
เพื่อให้อาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป
ประโยชน์ที่ได้จากองค์ความรู้ในการถอดบทเรียน
การสร้างเครือข่าย (Networking)
เครือข่าย (Networking) หมายถึง การเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ร่วมกัน หรือทากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้
พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
ประเด็นสาคัญของความหมายข้างต้น คือ
- ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นโดยสมัครใจ
- กิจกรรมที่ทาในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ
จากการที่ศูนย์ฯ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ระหว่างสหกรณ์กับ
ศพก.และได้ถอดบทเรียนเป็นองค์ความออกมา จะสังเกตเห็นว่า ในการเชื่อมโยงกันในลักษณะของเครือข่ายไม่ได้หมายถึง
การจัดการให้คนมานั่งรวมกันเพื่อพูดคุยสนทนากันเฉย ๆ โดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปรียบเทียบการเอาก้อนอิฐ
มากองรวมกัน ย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอาก้อนอิฐแต่ละก้อนมาก่อกันเป็น
กาแพงโดยการประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบ และก็ไ ม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจ
ร่วมกันเพียงเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย และไม่ใช่การรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพื่อสะดวกแก่
การติดต่อ การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพิ่มขึ้น ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่งทาให้เครือข่ายใหญ่ขึ้น การกระทา
เช่นนี้เปรียบเหมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้น เพื่อจะได้บรรจุอิฐได้มากขึ้น แต่กองอิฐในถุงก็ยัง วางระเกะระกะขาดการ
เชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ
ดังนั้น เครือข่ายที่ดีและจะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้จึงต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิก
ดาเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อนาไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจาเป็น เมื่อ
ภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจาเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่
หรื อ จะเป็ น เครื อ ข่า ยที่ ดาเนิ นกิ จ กรรมอย่า งต่ อเนื่ อ งระยะยาวก็ไ ด้ การรวมตั วเป็ น เครื อ ข่า ยในลั ก ษณะการจั ดเวที
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แลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เป็นผนึกกาลังในลักษณะที่มา
กว่า 1 + 1= 2 แต่ต้องเป็น 1 + 1 > 2 หรือเรียกว่าพลังทวีคูณ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทางานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่าผลรวม
ที่เกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างทาแล้วหาผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการจัดเวทีถอดบทเรียนการเชื่อมโยงเครือข่าย
ได้เห็นถึงองค์ประกอบของเครือข่าย ในการจัดเวทีระดมความคิดและถอดบทเรียน ทาให้เครือข่ายมีองค์ประกอบที่
สาคัญอย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ
1. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย
5. การมีเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
6. มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน
7. มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน
เกิดปรัชญาการสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายขึ้น
การสร้างเครือข่ายต้องคานึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับศพก.
การสร้างเครือข่ายต้องมี “การเชื่อมโยง” เกิดขึ้นจึงจะดาเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไปได้ ต้องเกิด การเรียนรู้ การลงทุน การ
ติดตาม การรักษาความสัมพันธ์ ซึ่งรวมกันก็คือการเชื่อมโยง นั่นเอง
เกิดความจาเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่าย
การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใด ๆ ที่ใช้วิธีดาเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมภายในกลุ่มคน
หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอกการดาเนินงาน
ภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือทากิจกรรมเดิมๆไม่มีการพัฒนาหรือ
เชื่อมโยงกับกลุ่มอื่น หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานและกิจกรรมอย่างยิ่ง
และไม่อาจแก้ปัญหาที่เกิดในกลุ่มได้
การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญ หาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้แลกเปลี่ยนใช้
ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งถอดบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของตน ให้ความร่วมมือและ
ทางานในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอกให้กับกลุ่มของตน
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
ในการทาองค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายทั้ง 7 อย่างให้เกิดขึ้นได้ในเครือข่ายความร่วมมือนั้น เป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยากเพราะพื้นฐานและองค์ประกอบของธุรกิจสหกรณ์และการบริหารงานในสหกรณ์กับรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
ของศพก.นั้นต่างกันมากรวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆของสหกรณ์นั้นยังไม่เอื้อต่อบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ในการ
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนร่วมกันจึงต้องให้ทั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กับศพก.จึงต้องเปิดใจพูดคุยกันเพื่อหาจุด
สมดุลระหว่างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กับศพก.ที่จะสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ธุรกิจ
หรือความรู้ โดยเลือกที่จะขับเคลื่อนในกิจกรรมเดียวให้สาเร็จก่อนแล้วจึงขยายผลไปในกิจกรรมอื่นๆต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่าย
1. สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความสาเร็จในภาพรวมอย่างไร
2. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก ที่แตกต่าง
กันระหว่างสหกรณ์กับ ศพก.
3. มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอที่จะทาให้สมาชิกได้ทางานร่วมกัน เป็นกิจ กรรมที่ต้องแน่ใ จว่าทาได้ และ
กระจายงานได้ทั่งถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลสาเร็จ อย่าทากิจกรรมที่ยากโดยเฉพาะครั้งแรก ๆ
เพราะถ้าทาไม่สาเร็จอาจทาให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้
4. จัดให้มีและการกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และสม่าเสมอ
5. สนับสนุนสมาชิกทุก ๆ กลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ยังอ่อนแอให้
สามารถช่วยตนเองได้ คานึงถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มเป็นหลัก
7. สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มกาลังตามศักยภาพและความชานาญที่มีอยู่ โดยร่วมกันตั้งเป้าหมาย
ในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็นพื้นฐานในการ
สร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่ายที่สร้างขึ้น
8. สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายในลักษณะความสัมพันธ์ฉันท์
เพื่อน คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
9. จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดความเป็นเครือข่าย
ต่อไป
10. จัดให้มีเวทีระหว่างคนทางานเพื่อพัฒนาหรือ แลกเปลี่ยนแก้ปัญหาในการทางานด้านต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งการให้กาลังใจซึ่งกันและกัน
11. จัดให้มีช่องทางการทางานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เช่น สร้างระบบ
การส่งต่องาน และกลุ่มไลน์
การรักษาเครือข่าย
ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่สาเร็จย่อมมีความจาเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้ประคับประคองให้เครือข่าย
สามารถดาเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลักจากเครือข่ายได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จาเป็นต้องรักษาความสา
เร็จของเครือข่ายไว้ หลักการความสาเร็จของเครือข่าย มีดังนี้
1. มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ดาเนินอย่างต่อเนื่อง (เช่นวันฟิลเดย์ของศพก. ให้นาเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์มาร่วมด้วย)
2. มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย
3. กาหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ
4. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ
5. ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา
6. มีการสร้างผู้นารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ผู้นาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มาประชุมใน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมการควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบและการเตรียมความพร้อมในการ
ขอรับรอง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)
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สรุป
การถอดบทเรียนการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์(ศรร.)และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร(ศพก.) จากการที่ศูนย์ฯ ได้ดาเนินการเปิดเวทีให้ทั้ง 2 องค์กรได้พบปะแลกเปลี่ยนกันนั้น พอสรุปได้ว่า “การ
เชื่อมโยงเครือข่าย ศรร.และศพก.” มีความหมายถึงระบบประสานความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่เป็น
สมาชิก ของ ศพก. แต่มีลักษณะการดาเนินงานที่ใช้หลักการสหกรณ์เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรของตนและเพื่อนพันธมิตรในเครือข่ายให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เกิดการประสานผลประโยชน์ที่เท่าเทียม
กัน และเกิดผลลัพธ์สุดท้ายเป็นการพัฒนาเครือข่ายที่ยั่งยืน เครือข่ายพันธมิตรที่สร้างขึ้นในขบวนการสหกรณ์และศพก.นั้น
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนด้านใดก็ตาม หากเกิดมีเครือข่ายขึ้นมาแล้วย่อมเกิดประโยชน์แก่ ทุกองค์กรที่เข้ามารวมตัวกันเป็น
เครือข่าย โดยที่ทุกฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ที่เท่าเทียมกันดังนั้นจึงพอสรุปความสาคัญของการเชื่อมโยงเครือข่าย ศรร.และ
ศพก. ได้ดังต่อไปนี้
1. การเชื่อมโยงเครือข่ายทาให้ต้นทุนการผลิตต่าลง โดยอาศัยการเกื้อกูลกัน ในการซื้อปัจจัยการผลิต เช่น การที่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสมาชิกศพก. จะรวมตัวกันซื้อปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์ข้าว มาใช้ในฤดูกาลผลิตหนึ่งๆ ด้วยกัน ย่อมเป็น
ที่แน่นอนว่าปริมาณซื้อ (Volume) ที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ย่อมจะทาให้ทั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์ข้าว
ในราคาที่ถูกลง
2. การเชื่อมโยงเครือข่ายทาให้เกิดการพัฒนาการผลิตการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทาให้เกิดโอกาสในการพัฒนา
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวอินทรีย์ โดยที่สมาชิกที่เข้ามาร่วมในเครือข่ายบางกลุ่มเกษตรกรหรือบางสหกรณ์จะทาหน้าที่
เป็นผู้ผลิตส่งให้สหกรณ์ที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้ารวบรวม เพื่อ จาหน่ายในราคาสูง รวมทั้ง จัดหาเมล็ดพันธุ์ที่มี
คุณภาพจากสหกรณ์เครือข่ายมาจาหน่ายให้แก่สมาชิก ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
3. การเชื่อมโยงเครือข่ายทาให้มีโอกาสเกื้อกูลกันในทางการผลิต
4. การเชื่อมโยงเครือข่ายทาให้มีพลังทางการตลาดเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกื้อกูลกันทางการตลาดมากขึ้น การรวมตัว
กันเป็นเครือข่ายจะทาให้ไม่มีการแข่งขันกันขายผลผลิต ไม่มีการตัดราคากันเอง โดยสหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า เพื่อ
รวบรวมผลผลิต ทาให้เครือข่ายมีพลังทางการตลาดในการต่อรองราคาผลผลิตกับพ่อค้าคนกลาง
5. การเชื่อมโยงเครือข่ายทาให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันนี้ เป็นสิ่งที่สาคัญมาก เพราะการแลกเปลี่ย น
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายนั้นมีทุกบริบท ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการกลุ่ม/สหกรณ์ ด้านกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการผลิตและด้านการตลาด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะทาให้ฝ่ายที่อ่อนแอและไม่เข็มแข็งในเรื่อง
ของการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดและถ่ายเทประสบการณ์จากฝ่ายที่เข้มแข็งกว่า ทา
ให้เกิดการพัฒนาตนเองในองค์กร
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5. ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1 จังหวัดนครราชสีมา

5.2 จังหวัดชัยภูมิ กาลังดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.3 จังหวัดบุรีรัมย์ กาลังดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.4 จังหวัดสุรินทร์ กาลังดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.5 จังหวัดศรีสะเกษ กาลังดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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