
การถอดบทเรียน 
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศรร.)  

ชื่อหน่วยงาน  สหกรณ์การเกษตรกุดชุม  จ ากัด 
ประวัติ  สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จ ากัด  จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่  
1 เมษายน พ.ศ.2519 เลขทะเบียน กสก.42/2519 โดยจัดตั้งใหม่ประเภท “สหกรณ์การเกษตร”         
เริ่มด าเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2519 สมาชิกแรกตั้งจ านวน 199 คน จ านวน 8 กลุ่ม ทุนเรือนหุ้น 
9,950 บาท เมื่อแรกตั้งสหกรณ์ยังไม่มีส านักงานเป็นของตนเองได้เช่าอาคารบ้านไม้ 2ชั้นข้างสถานีต ารวจ 
จากเอกชนซึ่งคับแคบไม่สามารถอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาติดต่อได้ดีเท่าที่ควร 

ต่อมาปีพ.ศ.2520 สหกรณ์ได้ซื้อท่ีดินจ านวน 8 ไร่ มูลค่า 46,400 บาท เพื่อก่อสร้างส านักงาน
ใหม่ และตั้งอยู่ที่ 194 ม.8 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร มีฉางไม้บรรจุข้าวเปลือกขนาดบรรจุ 500 เกวียน  
1 ฉาง มูลค่า 380,000 บาทงบสหกรณ์ และได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างตลาดกลาง
ข้าวเปลือกประจ าต าบลของสหกรณ์ มูลค่า 2,090,000 บาท เมื่อในปีพ.ศ.2538  

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ได้มาเปิดท าการแห่งใหม่อยู่ที่เลขท่ี 111 ม.5 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม  
จ.ยโสธร  

ธุรกิจสหกรณ์ 
    - มีสมาชิก ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2561 จ านวน4,964 คน 
           - เงินรับฝาก 

      เงินฝากออมทรัพย์พิเศษอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 บาท/ปี 
      เงินฝากออมทรัพย์ปกติอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25บาท/ปี 
   -ด้านทุนเรือนหุ้น 

    มีทุนเรือนหุ้น ณ. 31 มีนาคม 2561จ านวน 6,934,339 หุ้น มูลค่า 69,343,390 บาท 
    -ทุนด าเนินงาน 

     ณ. 31 มีนาคม 2561มีทุนด าเนินงานจ านวน 4,760,548.96 บาท  
  แนวปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์ 
         บริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใสมีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม และมี

การใช้กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า 
และโดยประหยัด เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้สหกรณ์
สามารถด าเนินงานประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมั่นคง ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ธุรกิจสินเชื่อ 
ธุรกิจการตลาด 
   - บริการปุ๋ยอินทรีย์เคมี  เคมีพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
   - ซื้อข้าวราคาสูงกว่าด้วยระบบเครื่องชั่งคอมพิวเตอร์ 
   - เปิดจุดรับจ าน าข้าวตามนโยบายของรัฐบาล 
   - ส่งเสริมแนะน าและจ าหน่ายหัวอาหารสุกรทุกรุ่น 
   - ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี 
   - มีสถานีบริการน้ ามันสั่งตรงจากโรงกลั่น 
   - บริการห้องพักรายเดือน 



   - รับข่าวสารจากสถานีวิทยุ FM.101.50MHz 
   
                                                                                                                 

 
 

  
 
 

 
 
 

 มีความเป็นมาอย่างไร แรงบันดาลใจอะไร ในการด าเนินการ 
          ปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน  จึงมีแนวความคิดในการ
ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้ด าเนินการท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน เพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดการ
ท าการเกษตรเชิงเดี่ยว  สหกรณ์จึงมีแนวความคิดจัดท าศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์เพ่ือเป็นต้นแบบและเรียนรู้
ส าหรับการท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน 

 เล่าประสบการณ์จากวิธีการท างานจริง 
          ในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กุดชุม  จ ากัด ได้จัดท าศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ มี
การส่งเสริมให้สมาชิกท าเกษตรอินทรีย์ โดยมีการส่งฝ่ายจัดการเข้าไปเป็นวิทยากรร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพ่ือเป็นการน าเสนอกิจการของสหกรณ์
และศึกษาการท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสานจาก ศพก.   

 วางแผนไว้อย่างไร อะไรคือจุดหมายของการปฏิบัติการ 
           โดยวางแผนไว้ในการจัดท าแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน เพ่ือให้สมาชิกและบุคคล
ทั่วไปเข้ามาศึกษาดูงาน 

 วิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
           ในการศึกษาดูงานสามารถเข้าไปดูได้ทุกช่วงเวลา  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการของสหกรณ์และธุรกิจสินเชื่อ 



                                                  ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง                   

 
 

ธุรกิจสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใช้เวลาประมาณ 10 นาที                                                                            

                                                                                            
 

ธุรกิจปั้มน  ามันและร้านค้าใช้เวลาประมาณ 20 นาที                
 
 

                                                                                           

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ธุรกิจฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร/ลานตากใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอาชีพและแปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้  ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ระบุผลงานที่ได้รับจากการท างาน 

แปลงสาธิตอยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรุง 
 ระบุปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ความร่วมมือร่วมใจของสหกรณ์  สมาชิก  และหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดท าแปลงสาธิต  
 ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ น 

           ควรมีการจัดหาตลาดส าหรับการรองรับผลผลิตจากทางสมาชิกเพ่ือใช้ส าหรับการจ าหน่ายผลผลิต
เพ่ิมเติม 

 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ นระหว่างการปฏิบัติงาน 
การขาดความรู้ความเข้าใจในการท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน  สถานที่ในการจัดท าแปลง 

สาธิต 
 สิ่งใดไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ / ท าไมเป็นเช่นนั น 

สหกรณ์เพ่ิงเริ่มด าเนินการท าแปลงสาธิต เนื่องจากปัญหาในเรื่องการซื้อขาย 
 

 สาเหตุที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่ประสบความส าเร็จ  



          มีทั้งภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านภูมิอากาศ สถานที่เหมาะสม  
 ข้อเสนอแนะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

สหกรณ์ ภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันในการด าเนินการจัดแปลงสาธิตที่ได้มาตรฐาน 
 ข้อเสนอแนะในสิ่งท่ีควรท าเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

           ความร่วมมือ ความสนใจของสมาชิกในการท าเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์  และเชิญชวน
หน่วยงานอื่นที่มีความสนใจในการศึกษาดูงานที่แปลงสาธิต 

 ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
          ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างพ่ึงเริ่มการด าเนินการ 

 ระบุผลลัพธ์ทั งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
อยู่ในระหว่างด าเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับท าแปลงสาธิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  
สินค้าหลัก ข้าว สถานที่ตั้ง : บ้านกุดหิน หมู่ที่ 4 ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ : นายสวุิช  ธนาคุณ ที่อยู่ 72 หมู่ที่ 4 บ้านกุดหิน ต าบลก าแมด 
อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  
สถานการณ์ของพื นที่ :เกษตรกรในพื้นที่ต าบลก าแมด ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ 98 พ้ืนที่ปลูกเป็นที่เหมาะสม
กับการ ปลูกข้าวปลานกลางดังนั้นการปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็น
ปัจจัยที่ ส าคัญท่ีจะท าให้ข้าวมีคุณภาพ  
แนวทางการพัฒนา :ลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 3,100 บาท โดยมี
เป้าหมาย ลดต้นทุนไร่ละ 500 บาท   
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตข้าวอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ  
หลักสูตรการเรียนรู้ 1. การผลิตข้าวอินทรีย์ 2. การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 3. การใช้และการผลิตเชื้อชีวภัณฑ์ใน
การป้องกันก าจัดศัตรูข้าว  
ฐานการเรียนรู ้:   
1. การผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพ  
2. การผลิตข้าวอินทรีย์  
3. การผลิตเชื้อชีวภัณฑ์  

 

 
 
 
 
 
 



การถอดบทเรียน  การเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศรร.)  
และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ชุดค าถาม ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 

การเชื่อมโยงเครือข่าย 
ศรร. และ ศพก. 

ช่ือศูนย์ฯ 
ต้นแบบ 
 

สหกรณ์การเกษตรกดุชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ศพก.อ าเภอกุดชุม สหกรณ์การเกษตรกดุ
ชุมศพก.อ าเภอกุดชุม 

เป้าหมาย 
 
 

สมาชิกสหกรณ์ที่ท า
เกษตรเชิงเดีย่วเปลีย่นมา
ท าเกษตรผสมผสาน 
เกษตรอินทรีย ์

ร่วมกับทางสหกรณ์
ส่งเสริมให้ท าแปลงสาธิต
เพื่อเพ่ิมการเรียนรู้ของ
สมาชิกและประชาชน
ทั่วไป  

ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
เกษตรผสมผสาน และการ
แปรรูปผลผลติพร้อมให้
ความรูผู้้สนใจ 

สหกรณ์เข้าไปให้ความรู้
เรื่องสหกรณ์พร้อมหา
แนวทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูป
ผลผลติ 

แรงบันดาลหรือ
ทัศนคติ อะไรที่
ท าได้อย่างนี ้
 

เพื่อให้สมาชิกสนใจการท า
เกษตรอินทรีย์ พร้อม
จัดท าที่พักให้ผู้มาศึกษาดู
งาน เพิ่มรายได ้

การส่งเสริมทางภาครัฐ
เน้นให้เกษตรกรท าเกษตร
อินทรีย์   

เพื่อต้องการเพิ่มรายได้และ
ปรับระบบการท าการเกษตร
พร้อมท้ังแปรรูปผลผลติ
จ าหน่ายเอง 

เป็นการเสรมิรากฐาน
การท าเกษตรและการ
รวมกลุม่ของเกษตรกร 

เปลี่ยนแรง
บันดาลใจมา
เป็นเป้าหมาย
อะไร 
 

ปรับเปลีย่นแนวคิดในการ
ท าการเกษตร พร้อมปรับ
เป็นแหล่งศึกษาดูงานและ
ท่องเที่ยว  

การแนะน าแนวทางในการ
เพิ่มรายไดโ้ดยการท า
เกษตรผสมผสานและ
เกษตรอินทรียโ์ดยใช้แปลง
สาธิตเป็นต้นแบบ 

น าเทคนิคและวิธีท่ีได้เรียนรู้
มาและการส่งเสรมิจาก
หน่วยงานภาครัฐน ามา
ถ่ายทอดให้ผู้สนใจเรียนรู ้

การท าแปลงสาธติคลา้ย
ลักษณะการท า ศพก. 
เพื่อให้สมาชิกและบุคคล
ทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู ้

เปลี่ยนเป้าหมาย
เป็นวิธีการอะไร 
 

น าความรู้เกีย่วกับเกษตร
ผสมผสานกับเกษตร
อินทรีย์มาปฏิบตัิจริง 
- มีฐานการเรยีนรู้ เรื่อง
การสหกรณ์  การบริหาร
จัดการธุรกจิของสหกรณ ์
การเรยีนรู้ด้านเกษตรที่
แปลงสาธิต 
- ปัจจัยความส าเร็จ
สมาชิกมีความสนใจและ
หันมาท าเกษตรอินทรีย ์
- ปัญหาอุปสรรค แปลง
สาธิตอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการจัดท า 

- นโยบายสู่การปฏิบตัิ ท า
ความเข้าใจกับสหกรณ ์
และประสานงานกับ
หน่วยงานภาคการเกษตร 
เพื่อหาแหล่งความรู้
เพิ่มเตมิ 
- ลักษณะเด่นที่ท าให้การ
ท างาน ศรร. ประสบ
ความส าเร็จคือการท า
การเกษตรและปศุสตัว์ใน
พื้นที่จริง ผู้สนใจได้เรยีนรู้
จากประสบการณ์จริง 
 

- น าความรู้จาก
ประสบการณ์จริง และ
เทคนิควิธีท่ีได้รบัจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
มาท าฐานการเรียนรู้  
- มีฐานการเรยีนรู้ เรื่อง 
การท าเกษตรผสมผสานและ
เกษตรอินทร ์
- การเลี้ยงสตัว์ เลีย้งปลา 
- การแปรรูปสินค้าเกษตร 
- ปัญหาอุปสรรค การ
ส่งเสริมภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่อง 
และการลงมาส่งเสริมที่
แยกกันท า 

- แลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์
และการเกษตรอินทรีย์
เกษตรผสมผสาน 
รวมถึงการแปรรูป
ผลผลติ 
 

ชุดค าถาม ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 

การเชื่อมโยงเครือข่าย 
ศรร. และ ศพก. 

ผลที่เกดิขึ้นคือ
อะไร 

การขยายผลโดยสร้าง
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เพื่อให้สมาชิกและผูส้นใจ
ได้เรียนรู ้

- ผลงานเด่นท่ีภาคภูมิใจ
ร่วมกับสหกรณ์ในการ
ผลักดันแปลงสาธติเกษตร

เป็นต้นแบบและแหล่ง
เรียนรู้ที่ใหผู้้ที่สนใจมาศึกษา
และขยายผลต่อไป 

ได้มีการเชื่อมโยงองค์
ความรู้  ศรร. และ 
ศพก. ในการด าเนินการ
จัดท าแปลงสาธิต 



อินทรีย์และเกษตร
ผสมผสาน 

  
 

 


