
การถอดบทเรียน 
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศรร.)  

ชื่อหน่วยงาน  สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่  จ ากัด 
ประวัติ สหกรณ์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2520 เลขทะเบียน กสน.52/2520 ตั้งอยู่เลขที่ 15 ต าบลนาหว้า 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีสมาชิกจ านวน 2,916 ราย 

ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 
                ตั้งขึ้นเม่ือปี 2560  ด าเนินการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยให้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักและเลี้ยง
สัตว์แบบอินทรีย์แล้วน ามาขายที่ทางสหกรณ์จัดให้ 

ด าเนินการ  
   ธุรกิจสินเชื่อ    
    - เงินกู้ยืม 
   ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ประเภทสินค้าการเกษตร   ปุ๋ย   พันธุ์ข้าว 
    - ประเภทน้ ามัน 
   ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
    - ข้าวเปลือก 

                                                                   

 มีความเป็นมาอย่างไร แรงบันดาลใจอะไร ในการด าเนินการ 
          ปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน  จึงมีแนวความคิดในการ
ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้ด าเนินการท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน  แล้วน าผลผลิตที่ได้บางส่วนมา
จ าหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน  เพื่อเป็นการลดปัญหาการก่อหนี้เพ่ิมเติม 

 เล่าประสบการณ์จากวิธีการท างานจริง 
          ในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่  จ ากัด ได้จัดท าศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์ มีการส่งเสริมให้สมาชิกท าเกษตรอินทรีย์และน าผลผลิตที่ได้มาจ าหน่ายยังตลาดนัด โดยมีการส่ง
คณะกรรมการสหกรณ์ เข้าไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอ
เมือง จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือเพ่ิมความรู้การท าเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลผลิต
ทางด้านการเกษตร ขยายผลสู่สมาชิกเพ่ิมขึ้น  

 วางแผนไว้อย่างไร อะไรคือจุดหมายของการปฏิบัติการ 



           โดยให้คณะกรรมการสหกรณ์ที่ไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ไปขยายผลสู่สมาชิกสหกรณ์ผู้ที่สนใจท าเกษตรผสมผสานและเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตร การด าเนินการต้องการขยายผลสู่สมาชิกเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ 

 วิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
ในการศึกษาดูงานสามารถเข้าไปดูได้ทุกช่วงเวลา การดูงานจะสมบูรณ์สามารถดูได้ในวันศุกร์ 

 ระบุผลงานที่ได้รับจากการท างาน 
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมท าการเกษตรอินทรีย์มาร่วมจ าหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรที่ตลาดนัดทุกวันศุกร์  
   
                                                        ปฏทิินกจิกรรมการเรียนรู้ 

สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จ ากดั 

  

              ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ                                                ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
              จัดการของสหกรณ์  
               ธุรกิจสินเชื่อ 

 

 

 

                    ธุรกิจสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                                   ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

 

                                                            
                          

                ธุรกิจปั้มน  ามัน                                                               ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

 

                                                

      ธุรกิจฉางเก็บผลผลิต                                                                ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
      ทางการเกษตร/ลานตาก 

 

 

 



 

           เกษตรอินทรีย์                                                                   ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
           ผักปลอดสารพิษ                                                                 20 นาที                                  

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

           ตลาดสดปลอดสารพิษ                                                           ใช้เวลาประมาณ 10 นาที                                

 

 

                                             

                                                                           

 
 ระบุปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

           การส่งเสริมให้สมาชิกน าผลผลิตทางด้านการเกษตรมาจ าหน่ายที่ตลาดนัดเพ่ือเป็นรายได้เสริม  และการ
เชื่อมโยงกับสหกรณ์ต่างๆ ในการจัดจ าหน่ายผลผลิต  

 ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ น 
           ควรมีการจัดหาตลาดส าหรับการรองรับผลผลิตจากทางสมาชิกเพ่ือใช้ส าหรับการจ าหน่ายผลผลิตเพิ่มเติม 

 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ นระหว่างการปฏิบัติงาน 
การขาดความรู้ความเข้าใจในการท าเกษตรอินทรีย์และปัญหาตลาดในการจ าหน่ายผลผลิต 

 สิ่งใดไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ / ท าไมเป็นเช่นนั น 
           การใช้จ่ายของประชาชนทั่วไปลดลง เนื่องจากภาวะทางด้านเศรษฐกิจ 

 สาเหตุที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่ประสบความส าเร็จ  



ตลาดส าหรับการจัดจ าหน่ายผลผลิต ที่มีทั้งภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านภูมิอากาศ สถานที่เหมาะสม  
ผลผลิตที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

 ข้อเสนอแนะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
          การเชื่อมโยงของด้านการตลาดของทางสหกรณ์ ภาครัฐ และเอกชน  การจัดสรรผลผลิตที่กระจายออก
เพ่ือป้องกันผลผลิตมากเกินไป 

 ข้อเสนอแนะในสิ่งท่ีควรท าเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
           ความร่วมมือ ความสนใจของสมาชิกในการท าเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์  การส่งเสริมและ
กระจายข่าวสารเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เกี้ยวกับการจัดตลาดนัด  

 ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
          ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างพ่ึงเริ่มการด าเนินการ 

 ระบุผลลัพธ์ทั งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
           สมาชิกท่ีเข้าร่วมกับการด าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์และน าสินค้ามาจ าหน่ายที่ตลาดนัดยังเป็นส่วนน้อย
อยู่ยังต้องขยายผลอย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ     
สินค้าหลัก : ข้าว สถานทีต่ั้ง : บ้านเลขที่ ๑๕๒ หมู่ ๑๑ บ้านโคกเจริญ  ต าบลนาวัง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
จังหวัดอ านาจเจริญ     
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้: นายประยงค์  บุญทอง ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๕๒ หมู่ ๑๑ บ้านโคกเจริญ 
ต าบลนาวัง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ     
สถานการณ์ของพื นที่ : ต าบลน าวังมีพ้ืนที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่ ประกอบอ าชีพท านาเป็นหลักคดิเป็น ๙๘% 
ของพ้ืนที่ นอกเหนือจากนั้นเป็นพืชผัก ไม้ผล/ไม้ยืนต้น  ต าบลนาวังตั้งอยู่ในกลุ่มเนือ้ดินคอ่นข้างเป็นทราย ความอดุม

สมบรูณ์ต ่าซึ่งไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว จึงท าให้เกษตรกรท านาต าบลนาวังประสบปัญหา  ความอุดมสมบรูณ์

ของดิน  ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากราคาปุ๋ยและสารเคมีที่ใช้ในไร่ นามีราคาเพ่ิมสูงขึ้น  มีโรคและแมลงระบาด   
ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ซึ่งศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลนาวัง จังหวัดอ านาจเจริญ  จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ต าบลนาวังได้ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรของ
ตนเองต่อไป   
แนวทางการพัฒนา : การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตข้าว เฉลี่ยไร่ละ 3,552 บาท                
โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ 500 บาท  
   - การผลิตข้าวเปลือกให้ได้คุณภาพดี  
   - การจัดการดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช  
   - การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   - การท าการประมง เพ่ือสร้างอาชีพในครัวเรือน  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการผลิตพืชไร่นาสวนผสม การน าไปใช้ประโยชน์ 
: ลดต้นทุนไร่ละ 500 บาท และการสร้างรายได้จากการท าไร่นาสวนผสม  
หลักสูตรเรียนรู้ :  
   1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว                        
   2. การผลิตข้าวเปลือกให้ได้คุณภาพดี   
   ๓. การอนุรักษ์ดินและน้ า และเทคโนโลยีการจัดการดิน  
   ๔. การผลิตพืชไร่นาสวนผสม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
   ๕. การเลี้ยงปลา  
ฐานการเรียนรู ้:  
   1. การดูแลรักษาตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว การเตรียมดิน  ก่อนฤดูการเพาะปลูกจะมีการไถกลบตอซังข้าว 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดิน และเป็นการปรับปรุงดิน  มีการก าจัดวัชพืชก่อนหว่านกล้า มีการตรวจวิเคราะห์
ดิน การตรวจแมลง มีการตัดพันธุ์ปน และมีการส ารวจแมลงศัตรูข้าวและการรักษาระดับน้ าให้เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของต้นข้าว และมีการเก็บเกี่ยว ในระยะข้าวพลับพลึง ถอนและตัดพันธุ์ปน ใช้รถเก็บเกี่ยวข้าวพร้อมสี
ตามชนิดพันธุ์ข้าว  



 

   2. การผลิตข้าวเปลือกให้ได้คุณภาพดี  การใช้ข้าวพันธุ์ดีใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในอัตราที่เหมาะสม
โดยเน้นการเลือกพันธุ์ข้าว ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้แก่พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 และพันธุ์ กข. 6 และการวาง
แผนการท านาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้ได้คุณภาพดีโดยเน้นในเรื่องของการวางแผนการผลิต 
แผนการปลูก และการจัดการคุณภาพของการผลิต  

 

   ๓. การอนุรักษ์ดินและน้ า และเทคโนโลยีการจัดการดิน การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีถูกอัตราถูกเวลา โดยการ
ตรวจวิเคราะห์ดินเมื่อได้ผลการวิเคราะห์แล้วใช้ แม่ปุ๋ยมาผสมตามผลการวิเคราะห์เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการใช้
ปุ๋ยเคมี มีการตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้แม่ปุ๋ยมีผสม ตามปริมาณสภาพธาตุอาหารในดินของพ้ืนที่ ท าให้ลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าลงทุน การผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพมีการใช้เศษวัชพืชและพืชที่มีในพ้ืนที่
น ามาหมักเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบเร่งดอก และการออกรวง โดยลดการใช้ปุ๋ยเคมีให้มากท่ีสุด ใช้วัตถุดิบที่มีใน
แปลงนาในพื้นที่ และการผลิตน้ าส้มควันไม้ เพ่ือสกัดสารไล่แมลงน าไป ฉีดพ่นลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  

 

 

 



   ๔. การผลิตพืชไร่นาสวนผสม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

   ๕. การเลี้ยงสัตว ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศรร.)  
และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ชุดค าถาม ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 

การเชื่อมโยงเครือข่าย 
ศรร. และ ศพก. 

ช่ือศูนย์ฯ ต้นแบบ 
 

สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ ่ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 

ศพก.เมืองอ านาจเจรญิ สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่  
ศพก.เมืองอ านาจเจรญิ 

เป้าหมาย 
 
 

สมาชิกสหกรณ์ที่ท า
เกษตรเชิงเดีย่วเปลีย่นมา
ท าเกษตรผสมผสาน 
เกษตรอินทรีย ์

ร่วมกับทางสหกรณ์
ส่งเสริมให้สมาชิกท า
เกษตรอินทรีย์และ
เกษตรผสมผสาน 

ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
เกษตรผสมผสาน และการ
แปรรูปผลผลติพร้อมให้
ความรูผู้้สนใจ 

สหกรณ์เข้าไปศึกษาดูงาน
ด้านการเกษตรอินทรีย์
และการแปรรูปผลผลิต 

แรงบันดาลหรือ
ทัศนคติ อะไรที่ท า
ได้อย่างน้ี 
 

เพื่อให้สมาชิกสนใจการท า
เกษตรอินทรีย์ จ าหน่าย
ผลิตผลเพื่อเป็นรายได้
เสรมิ 

การส่งเสริมทางภาครัฐ
เน้นให้เกษตรกรท า
เกษตรอินทรีย์   

เพื่อต้องการเพิ่มรายได้
และปรับระบบการท า
การเกษตรพร้อมท้ังแปร
รูปผลผลิตจ าหน่ายเอง 

เป็นการเสรมิรากฐานการ
ท าเกษตรและการเพิ่ม
รายได้กับเกษตรกร 

เปลี่ยนแรงบันดาล
ใจมาเป็น
เป้าหมายอะไร 
 

ต้องการให้สมาชิกมรีายได้
เพิ่มขึ้นพร้อมปรับเปลีย่น
แนวคิดในการท า
การเกษตร 

การแนะน าแนวทางใน
การเพิ่มรายได้โดยการ
ท าเกษตรผสมผสานและ
เกษตรอินทรีย ์

น าเทคนิคและวิธีท่ีได้
เรียนรูม้าและการส่งเสริม
จากหน่วยงานภาครัฐ
น ามาถ่ายทอดให้ผูส้นใจ
เรียนรู ้
 

โดยให้กลุม่ที่ไปเรียนรู้งาน
ที่ ศพก. กลับมาปรับใช้
และท าข้ึนมา เผยแพร่ให้
สมาชิกสหกรณ์ทีส่นใจ 

เปลี่ยนเป้าหมาย
เป็นวิธีการอะไร 
 

น าความรู้เกีย่วกับเกษตร
ผสมผสานกับเกษตร
อินทรีย์มาปฏิบตัิจริง 
- มีฐานการเรยีนรู้ เรื่อง
การสหกรณ์  การบริหาร
จัดการธุรกจิของสหกรณ ์
การเรยีนรู้ด้านเกษตรที่
บ้านของสมาชิกสหกรณ ์
- ปัจจัยความส าเร็จ
สมาชิกมีความสนใจและ
หันมาท าเกษตรอินทรีย์
น ามาขายเป็นรายได้เสรมิ 
- ปัญหาอุปสรรค กลไก
ด้านการตลาด สภาพ
อากาศ 

- นโยบายสู่การปฏิบตัิ 
ท าความเข้าใจกับ
สหกรณ ์
และประสานงานกับ
หน่วยงานภาค
การเกษตร 
เพื่อหาแหล่งความรู้
เพิ่มเตมิ 
- ลักษณะเด่นที่ท าให้
การท างาน ศรร. 
ประสบความส าเรจ็คือ
การท าการเกษตรและ
ปศุสัตว์ในพื้นที่จริง 
ผู้สนใจได้เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริง 
 

- น าความรู้จาก
ประสบการณ์จริง และ
เทคนิควิธีท่ีได้รบัจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน มาท าฐานการ
เรียนรู้  
- มีฐานการเรยีนรู้ เรื่อง 
การท าเกษตรผสมผสาน
และเกษตรอินทร ์
- การเลี้ยงสตัว์ เลีย้งปลา 
- การแปรรูปสินค้าเกษตร 
- ปัญหาอุปสรรค การ
ส่งเสริมภาครัฐที่ไม่
ต่อเนื่อง และการลงมา
ส่งเสริมที่แยกกันท า 

- มีการติดต่อประสานงาน
เข้าไปศึกษาดูงานส าหรับ
คนท่ีมีความสนใจและ
แลกเปลีย่นความรู้
เกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์และ
การเกษตรอินทรีย์เกษตร
ผสมผสาน รวมถึงการแปร
รูปผลผลิต 
 

ชุดค าถาม ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 

การเชื่อมโยงเครือข่าย 
ศรร. และ ศพก. 



ผลที่เกดิขึ้นคือ
อะไร 

การขยายผลไปสูส่มาชิก
สหกรณ์มีเทคนิค กลุ่มผู้น า
ได้ไปเรยีนรู้แล้วน ามาปรบั
ใช้กับตนเอง ขยายผลกับ
สมาชิกทั่วไปน ากลับ
ความรู้ไปใช้ใช้จริง 

- ผลงานเด่นท่ีภาคภูมิใจ
ในการท าให้ ศรร. 
ประสบความส าเรจ็
ความร่วมมือร่วมใจของ
สมาชิกในการท าเกษตร
อินทรีย์มาจ าหน่ายที่
ตลาดนดัเพิ่มรายได ้

เป็นต้นแบบและแหล่ง
เรียนรู้ที่ใหผู้้ที่สนใจมา
ศึกษาและขยายผลต่อไป 

ได้มีการเชื่อมโยงองค์
ความรู้  ศรร. และ ศพก. 
ท าให้ผู้ที่ไปศึกษาดูงานได้
ปรับเปลีย่นการท า
การเกษตรและแปรรูป
ผลผลติ 

  
 


