
การถอดบทเรียน 
การเช่ือมโยงเครือข่ายศนูยเ์รียนรูก้ารสหกรณ์ (ศรร.)  

และศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.) 
ในพืน้ที่เขตความรบัผดิชอบของศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 5 จังหวดันครราชสีมา 

 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด 

 
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด 

ความเป็นมาของสหกรณ์ 

 ในปี พ.ศ. 2482 ราษฎรในอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ได้มีการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรจัดต้ังเป็นสหกรณ์หาทุน ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน จ านวน 55 สหกรณ์ เพื่อเป็นแหล่งหาทุน ซึ่ง
เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน จ านวน 55 สหกรณ์ เพื่อเป็นแหล่งจัดหาเงินทุนให้เกษตรกรสมาชิกได้กู้ยืมเงิน  เพื่อ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรในปี พ.ศ.2514 ได้มีการควบเข้ากันเป็นสหกรณ์การเกษตร จ านวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ 
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรพิมายสอง จ ากัด ก่อนจะมีการควบสหกรณ์เป็นสหกรณ์เดียวในช่ือ 
“สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด” โดยได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2517  

การด าเนินธุรกิจท่ีโดดเด่น 

 ด าเนินธุรกิจเพื่อบริการแก่เกษตรกรสมาชิกในด้านสินเช่ือ ด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก ด้านการบริการเครื่องชัง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการรวบรวมผลผลิตการเกษตร (โรงสีข้าว) ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี ด้านการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เพื่อจ าหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลท่ัวไป 

 

จังหวัดนครราชสีมา (พิมาย) 
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แผนผังกระบวนการเรียนรู้ 
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ปฏิทินการเรียนรู้ 

สถานที่เรียนรู้ ช่วงเวลาเรียนรู้ กิจกรรมเรียนรู้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ เวลาที่ใช ้
ส านักงานสหกรณ์ ม.ค. – ธ.ค. - ธุรกิจสินเช่ือ และรับฝากเงิน 

- สวัสดิการของสมาชิก 
- ระบบงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

การบริหารจัดการ 1 ชม. 

โรงสีข้าว ต.ค. – ม.ค. 
พ.ย. – ธ.ค. 

- ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
- ธุรกิจแปรรูป(โรงสีข้าว) 

การผลิตและการตลาด 30 นาที 

โรงงานปรับปรงุ
เมล็ดพันธุ์ 

ธ.ค. – ม.ค. - การปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ การผลิตและการ
จ าหน่าย 

30 นาที 

ร้านจ าหน่ายและ
ศูนย์กระจายสินค้า 

พ.ค. – ธ.ค. - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
- การจ าหน่าย และการกระจาย
สินค้าสหกรณ์/เครือข่าย 

การตลาดและการสร้าง
เครือข่าย 

30 นาที 

โรงงานผลิตปุ๋ย
สหกรณ์ 

ธ.ค. – ม.ค. - การผลิตปุ๋ยสหกรณ์ การผลิตและการ
จ าหน่าย 

1 ชม. 

สถานท่ีจัดประชุม
กลุ่ม 

พ.ค. – มิ.ย. 
ต.ค. – พ.ย. 

- การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ การด าเนินกิจการ
ร่วมกับสมาชิก 

1 ชม. 

ท่ีท าการกลุ่มอาชีพ พ.ค. – ธ.ค. - การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ 
- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ
ชุมชน 

การด าเนินกิจการ
ร่วมกับชุมชน 

1 ชม. 

ท่ีอยู่ศูนย์เรียนรู้ 

เลขท่ี 67 หมู่ 6 ถนนพิมาย – ตลาดแค ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

โทร. 0 4447 1775 โทรสาร. 0 4447 1766 
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2. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพิมาย 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
สถานท่ีต้ัง : หมูท่ี 6 ต าบลกระเบ้ืองใหญ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด : X 227223Y 1691598 
 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 

 

ช่ือเกษตรกรต้นแบบ : นางนรินทร เท่ียงสันเทียะ 
ท่ีอยู : 47 หมูท่ี 6 บานโนนกระสัง ต าบลกระเบ้ืองใหญ อ าเภอพิมาย 
เบอรโทรศัพท : 084-4108065 
 
สถานการณของพื้นท่ี : อ าเภอพิมาย มีพื้นท่ีท านา 312,600 ไร คิดเปน 85% ของพื้นท่ีท าการเกษตรอาศัยน้ าฝน 50% 
ของพื้นท่ีในเขตชลประทาน 50% ปลูกขาวหอมมะลิ 90% ของพื้นท่ีราบลุม  
ชุดดินทุงสัมฤทธิ์และทุงกุลารองใหความเหมาะสมของดิน S2 
แนวทางการพัฒนา :  

1. ปรับปรุงบ ารุงดิน (ไถกลบตอซัง,พืชปุยสด,ใชปุยอินทรียเปนหลัก) 
2. เปล่ียนจากหวานเปนหยอด เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต 
3. เพิ่มขีดความสามารถการกบริหารงานกลุมในการบริหารพื้นท่ีปจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลท าการเกษตร 
4. ใชพันธุดีปองกันก าจัดศัตรูพืชโดยใชสารชีวภัณฑ ใสปุยตามคาวิเคราะห 
5. พัฒนาองคความรูใหเกษตรกรเปน Smart Farmer 
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จุดเดนของศูนยเรียนรู :  
1. ศูนยมีอาหารและจัดองคความรูภายในศูนย 
2. มีลานตากขาว ขนาด 1.5 ไร 
3. มียุงฉางเก็บเมล็ดพันธุขาว ขนาด 200 ตัน 
4. มีเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุขาวและรถเกี่ยวขาว 
5. มีจุดเรียนรูการผลิตขาว การเล้ียงไก การเล้ียงปลา ศูนยจัดการดินชุมชน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนคณะกรรมการ

ศูนยมีความเขมแข็ง 
 

หลักสูตรเรียนรู : 
1. การเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหธาตุอาหารใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 
2. การปองกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีและการขยายเช้ือไตรโคเดอรมา 
3. การผลิตขาวคุณภาพและการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว 
4. การเล้ียงปลา,เล้ียงกบ 
5. การแปรรูปและการท าการตลาด 

 
ฐานการเรียนรู : 
ฐานท่ี 1 การผลิตขาวคุณภาพดี 
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แปลงเรียนรู 
 

 

3. การติดตามผลเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด” 
  1) ประเด็นในการประชุม 
   การเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่าง สก.ท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ในระดับจังหวัดและศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นท่ีของสหกรณ์ (สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด กับ ศพก.พิมาย) 
  2) ผลประชุมท่ีได้ตามประเด็น ข้อ 1 
   สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด มีการเช่ือมโยงกับ ศพก.ปักธงชัยอยู่แล้ว ในเรื่อง  

- การจัดหาปัจจัยการผลิต และเมล็ดพันธุ์ข้าว   
- การตลาด โดย สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด รับซื้อข้าวเปลือกจาก ศพก.พิมาย  
- การรับสมาชิกของ ศพก.พิมายเป็นสมาชิกของ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด 

 3) แนวทางการเช่ือมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท่ีก าหนด และ ระยะเวลา 
 ในปีนี้สมาชิกของ ศพก.พิมาย เข้าร่วมโครงการ ข้าว GAP (นาแปลงใหญ่)เพิ่ม 50 สตางค์/

กิโลกรัม ของ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด 151 ราย  มีสมาชิกน าข้าวเปลือกมาจ าหน่ายให้ สหกรณ์การเกษตรพิมาย 
จ ากัด จ านวน 51รายจ านวน 442,274 กก. มูลค่า 4,588,445.01 บาท ท าให้สมาชิก ศพก.พิมายได้มีรายได้เพิ่ม 
221,236.50 บาท และมีแผนการรับซื้อปีหน้า 50,000 ตัน 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการนี้ 
 - ควรสนับสนุนกิจกรรมของ ศพก.ในการถ่ายทอดความรู้การซ่อมแซมดูแลเครื่องจักรกลทางการ

เกษตร โดยเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์   
- การจัดนิทรรศการใน ศพก.พิมาย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ เนื่องจากมีผู้มาศึกษาดู

งานจ านวนมากอยู่เป็นประจ า 
5) กลุ่มไลน์เครือข่ายท่ีเกิดขึ้น   
 1 ไลน์เครือข่าย คือ สหกรณ์การเกษตรพิมาย กับ ศพก.พิมาย  
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1. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด 

 

สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด 

ความเป็นมาของสหกรณ์ 

สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 
2520 ประเภทสหกรณ์การเกษตร จัดต้ังเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีอยู่ในเขตชลประทานล าพระเพลิง ให้ได้รับ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีพื้นท่ีด าเนินงานตามโซนส่งน้ าล าพระเพลิงในเขต 3 อ าเภอ อ าเภอปักธงชัย 
อ าเภอโชคชัย อ าเภอเมืองนครราชสีมา โดยด าเนินธุรกิจในด้านการส่งเสริมการเกษตร รับฝากเงิน สินเช่ือ จัดสินค้ามา
จ าหน่าย สถานีบริการน้ ามัน และรวบรวมผลิตผล 

การด าเนินธุรกิจท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ 

การจัดต้ังสถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรภายใต้หลักการ “การมีชีวิตอยู่คือ 
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างฝันท่ีสหกรณ์เพื่อชีวิตท่ีสมบูรณ์พูนสุขย่ิงขึ้น” เพื่อพัฒนาไปสู่สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง 
สถาบันการเรียนรู้สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อพัฒนาตนเอง 
ไปสู่การเป็นผู้ท่ีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีพลังภาวะผู้น าขับเคล่ือนสหกรณ์ไปสู่ องค์การแห่งการเรียนรู้องค์การสมรรถนะสูง
มุ่งสู่ความเป็น “สหกรณ์เข้มแข็ง” ท้ังระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนสังคม
และประเทศชาติ 

โครงการส่งเสริมการเล้ียงหมูบนก๊าซชีวภาพสหกรณ์ตระหนักถึงการน้อมน าแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม จึงส่งเสริมให้สมาชิกจัดท าบ่อแก็สชีวภาพ ใช้เป็นพลังงานทดแทน
ภายในครัวเรือน 

จังหวัดนครราชสีมา (ล าพระเพลิง) 
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โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบประณีต ข้าวต้นเด่ียวโดยใช้แหนแดงเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สหกรณ์ได้จัดท าแปลงทดลองปลูกผักปลอดสารพิษอยู่บริเวณหลังอาคารส านักงานสหกรณ์ และเมื่อได้ผลผลิตแล้ว 
สหกรณ์จึงได้ได้เปิดตลาดขายตรง (FARMER MAKET) เป็นตลาดจัดจ าหน่ายผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ หรือ Green Market 
ตลาดสีเขียวสหกรณ์ 

ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู ้

สถานท่ีเรียนรู้ ช่วงเวลาเรียนรู้ กิจกรรมเรียนรู ้ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ เวลาท่ีใช้ 
ส านักงาสหกรณ์ ม.ค.-ธ.ค. - ธุรกิจสินเช่ือ 

- ระบบงานต่างๆของสหกรณ์ 
- วัฒนาธรรมองค์กร 
- แผนกกลยุทธ์ 

การบริหารจัดการ 50 นาที 

สวัสดิการเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิก 

ม.ค.-ธ.ค. - สวัสดิการของสมาชิก 
- สหกรณ์สดใส่ใส่ใจสุขภาพ 

การมีคุณภาพชืวิตท่ีดีขึ้นและจะ
ก่อให้เกิดความศรัทธาและ
จงรักภักดีต่อสหกรณ์ 

10 นาที 

การด านาแบบ
ปราณีต 

ม.ค.-ธ.ค. - วิธีการด านาแบบประณีต สมาชิกสหกรณ์ผลิตอาหาร
ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค 
 

30 นาที 

บ่อแก๊สชีวภาพ ม.ค.-ธ.ค. ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน การใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
และของเสียเป็นพลังงาน 

20 นาที 

Famer Maket ทุกวันวันอังคาร กลุ่มอาชีพสหกรณ์ กลยุทธ์การตลาด 20 นาที 
 

ท่ีอยู่ศูนย์เรียนรู้ 

เลขท่ี 4 หมู่ 8 ถนนสืบศิริ ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4444 1060 , 0 4445 1639 ต่อ 108
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2. ข้อมูลพื้นฐานศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปักธงชัย 

สินคาหลัก : ละมุด และไมผลอื่นๆ 
พื้นท่ีเปาหมาย : y : 1623992พิกัด : 47p x : 813579 
พิกัด : Latitude : 101.91131 Longitude : 14.67132 
ระดับการพัฒนาของศูนย : ศูนยหลัก 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู : นายณรงค ตราฉิมพลี 
ท่ีอยู : เลขท่ี 16 บานสะพานตะเคียน ม.10 ต.สุขเกษม อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 
เบอรโทรศัพท : 096-6138317 
 

สถานการณของพื้นท่ี : เปนการท าสวนผสมผสาน มีผลผลิตทางการเกษตรตลอดท้ังป ปริมาณน้ าท่ีใชในตลอดท้ังป 
แนวทางการพัฒนา :  

1. จัดท าหลักสูตรและองคความรูแตละกิจกรรมภายในศูนยฯ 
       2. สรางฐานเรียนรูแตละกิจกรรม เพื่อใหเกษตรกรศึกษาเองได 
       3. เสริมความรูและทักษะใหแกวิทยากรประจ าศูนย อยางตอเนื่อง 
       4. สรางเครือขายชาวสวน ใหเกิดเปนกลุมเกษตรกรผูท าสวน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคนิคการขยายพันธพุืชและการประดิษฐเครื่องมือการเกษตรใชเอง 
การน าไปใชประโยชน : เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรในชุมชน ต าบล อ าเภอและผูสนใจท่ัวไป 
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หลักสูตรเรียนรู :  
 1. การผลิตปยุหมักและน้ าหมัดชีวภาพ 

2. การท าสวนแบบผสมผสาน 
3. การขยายพันธุพืช 

  4. การท าประมงน้ าจืด เล้ียงไก และเล้ียงกบ 
    5. ระบบการใหน้ า 
 
ฐานการเรียนรู : 

๑. ฐาน การผลิตปุยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 
 

 

 

 
 
 
 
2. ฐาน การท าสวนแบบผสมผสาน 

 

 

 

 

 

 

3. ฐาน การขยายพันธุพืช 
  

 

 

 

 

 

 
 
 



~ 11 ~ 

 
4. การท าประมงน้ าจืด เล้ียงไก และเล้ียงกบ 

 

 

 

 

 

 

5.ระบบการให้น้ า 
 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู 
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เครือขาย :  
1. ศพก.เครือขาย บานหันใต หมูท่ี 18 ต าบลตะคุ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

    2. ศพก.เครือขาย บานฉัตรมงคล หมูท่ี 14 ต าบลธงชัยเหนือ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 
    3. ศพก.เครือขาย บานสองเหนือ หมูท่ี 7 ต าบลดอน อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 
    4. ศพก.เครือขาย บานโนนทอง หมูท่ี 9 ต าบลล านางแกว อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นาย บัณฑิต เกิดมงคล ต าแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอรโทรศัพท : 093-3192107 
 
3. การติดตามผลเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด” 
   1) ประเด็นในการประชุม 
   การเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่าง สก.ท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ในระดับจังหวัดและศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นท่ีของสหกรณ์ (สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด กับ ศพก.ปักธงชัย) 
  2) ผลประชุมท่ีได้ตามประเด็น ข้อ 1 
   สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด สนับสนุนกิจกรรมของ ศพก.ปักธงชัย (ซึ่งปัจจุบัน 
ประธาน ศพก.ปักธงชัยได้เสียชีวิต และอยู่ระหว่างการคัดเลือก ประธาน ศพก.คนใหม่)  

- ส่งเสริมกิจกรรมการท าเกษตรอินทรีย์  
-    การรวมกลุ่มสมาชิกของ ศพก.ปักธงชัย ท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ กับ 

สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด 
ภาพการประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย (สกก.ล าพระเพลิง จ ากัด)  
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ภาพการประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย (สกก.พิมาย จ ากัด)  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด 

ความเป็นมาของสหกรณ์ 

 เมื่อปี พ.ศ.2493 ได้มีการจัดต้ังสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในท้องท่ีอ าเภอจัตุรัส เป็นสหกรณ์ประเภทหาทุน ได้รับ
การจดทะเบียนครั้งแรก จ านวน 9 สหกรณ์ มีสมาชิกเมื่อแรกต้ังจ านวน 138 คน มีทุนด าเนินงานเมื่อแรกต้ัง 
199,556.40 บาท 
 เมื่อพระราชบัญญัติให้สหกรณ์ชนิดเดียวกัน ต้ังแต่ 2 สหกรณ์ขึ้นไป อาจควบเข้ากันได้ ได้ประกาศใช้แล้ว จึงได้มี
มติควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ชนิดไม่จ ากัด คือ สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส ไม่จ ากัด จดทะ เบียนเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2513 
ต่อมาสหกรณ์ได้มีมติให้เปล่ียนชนิดสหกรณ์เป็นสหกรณ์จ ากัด และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 1 กุมภา
พันธุ์ 2514 

การด าเนินธุรกิจท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ 

- ธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูป สหกรณ์รับซื้อพริกแห้งเพื่อจ าหน่าย โดยมีแหล่งรับซื้อท้ังอ าเภอจัตุรัส และ
จังหวัดใกล้เคียง เช่น นครราชสีมา และศรีสะเกษ ปัจจุบันมีห้องเย็นเพื่อเก็บพริกแห้ง จ านวน 8 ห้อง 

จังหวัดชัยภูมิ (จัตุรัส) 



~ 14 ~ 

- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ข้าว น้ ามันของบริษัทบางจากปิโตรเลียม (มหาชน) 

แผนผังกระบวนการเรียนรู้ 

 
ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ 

สถานที่เรียนรู้ ช่วงเวลาเรียนรู้ กิจกรรมเรียนรู้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ เวลาที่ใช ้

ส านักงานสหกรณ์ ส.ค. - พ.ค. ธุรกิจสินเช่ือ การติดตามหนี้ การบริหารจัดการ 1 ชม. 

ส านักงานสหกรณ์ ก.ค. – ส.ค. การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ การด าเนินการร่วมกับสมาชิก 1 ชม. 

ส านักงานสหกรณ์ ม.ค. – มี.ค. การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ การด าเนินการร่วมกับสมาชิก 1 ชม. 

ท่ีอยู่ศูนย์เรียนรู้ 

เลขท่ี 332 ถนนสายชัยภูมิ – สีค้ิว ต าบลบ้านกอก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์ 0 4485 1313 โทรสาร 0 4485 1740 
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2. ข้อมูลพื้นฐานศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอจัตุรัส 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
สินคาหลัก : ขาว 
พื้นท่ีเปาหมาย : 151,946 ไร 
เกษตรเปาหมาย : 10,231 ราย 
สถานท่ีต้ัง : บานทาแตง หมูท่ี 7 ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
พิกัด: Latitude = 15.63902 Longitude =15.63902Zone 47Y=1730902 X=0793816 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรฯู : ………………………… 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ นายอุทัย ลาภเกิด อายุ 52 ป 
บานเลขท่ี 47 หมู 7 บานทาแตง ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอจัตุรัส จังวัดชัยภูมิ 
เบอรโทรศัพท 081-0684185 
สถานการณของพื้นท่ี: เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลกุดน้ าใส สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 เกษตรกร ประสบปญหาปจจัย 
ฐานเรียนรูท่ี: 1.เมล็ดพันธแุละการเตรียมดิน 
เรื่องการเตรียมดินท่ีถูกวิธีปรับปรุงดินโดยการไถกลบตอซัง และปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบ ารุงดินและการ 
1. การผลิตสูง เมล็ดพันธุ ปุยเคมีและสารปราบศัตรูพืช มีราคาสูง เกษตรกรจึงจ าเปนตองปรับตัว มีการพัฒนาในทิศทางท่ี
พึ่งตนเองและมีภูมิคุมกันมากขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนา พึ่งพา   
ปจจัยการผลิตภายนอกนอยลง การใชปุยคอกและปุยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองและไว      
จ าหนายสรางรายไดใหกับครอบครัว 
แนวทางการพัฒนา:เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว ผลผลิตเฉล่ีย 400 ก.ก./ไร เปาหมายเพิ่มผลผลิตเปน 450 ก.ก./ไร 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขาว 
การน าไปใชประโยชน : การเพิ่มผลผลิตเปน 450 ก.ก./ไร 
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หลักสูตรเรียนรู  1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว 
   2. การลดตนทุนการผลิตขาว 
   3. การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี อัตราท่ีใช 15 – 20ก.ก./ไร ่
ฐานการเรียนรู : 2.การผลิตปยุอินทรียและน้ าหมักชีวภาพ 
  การน าส่ิงเหลือใช เชน ใชฟางขาวมาเปนวัสดุคลุมดิน และน าเศษวัชพืชมาใชในการท าปุยหมัก และใหอาหารปลา 
ใชเศษผักผลไมมาใชในการท าปยุน้ าชีวภาพ และยังเปนการลดตนทุนการผลิตขาวอีกทางหนึ่งดวย 
ฐานการเรียนรู : 3. การปองกันและก าจัดศัตรูขาว 
  การปองกันและก าจัดศัตรูขาว หม่ันลงตรวจพื้นท่ีนา อยางสม่ าเสมอสอน วิธีการสุมตัวอยางการตรวจการระบาด
ศัตรูพืช การใชสารชีวภัณฑ การปราบศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัย และการก าจัดพันธุปน 
ฐานการเรียนรู : 4. การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
  แนะน าใหชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษไดแก สาระแหน แมงลัก โหรพา กระเพา พริก ขา      
เพื่อจ าหนายและเปนรายไดประจ าของครัวเรือนท่ี เพื่อบริโภคและจ าหนายเพิ่มรายไดแกครอบครัว โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 แปลงเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
เครือขาย สมาชิกนาแปลงใหญ ต าบลกุดน้ าใส 
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นายอดิศร เดยังรัมย ต าแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เบอรโทรศัพท
0981022548 
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3. การติดตามผลเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด” 

 3.1 สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอจัตุรัส 
  1) ประเด็นในการประชุม 
   การเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่าง สก.ท่ีเป็นศรร.ในระดับจังหวัดและศพก.ในพื้นท่ีของสหกรณ์(ศพก.

จัตุรัสและสหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด) 
  2) ผลประชุมท่ีได้ตามประเด็น ข้อ 1 

   สกก.จัตุรัสเช่ือมโยงเครือข่ายกับศพก.จัตุรัสซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ในเรื่องส่งเสริมการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ประสิทธิภาพสูง 

3) แนวทางการเช่ือมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท่ีก าหนด และ ระยะเวลา 
   สกก.จัตุรัสเช่ือมโยงเครือข่ายกับศพก.จัตุรัสซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ในเรื่องส่งเสริมการ

ปลูกข้าวอินทรีย์ประสิทธิภาพสูง โดยสกก.จัตุรัสต้องการให้สมาชิกของสหกรณ์ท่ีปลูกข้าว หันมาท านาข้าวอินทรีย์ท่ีเป็นท่ี
ต้องการของตลาดและได้ผลผลิตท่ีดีเหมือนกับศพก. โดยระยะแรกจะมีการคัดเลือกสมาชิกช้ันน าเพื่อมาอบรมเรื่องการปลูก
ข้าวอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงโดยมีศพก.จัตุรัสเป็นวิทยากรและเป็นพี่เล้ียงในการแนะน า(ก าหนดต้นปีการผลิตปี62ประมาณ
เดือน พ.ค-มิ.ย.) 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการนี้ 
   ศพก.เสนอแนะให้สหกรณ์ควรส่งเสริมสมาชิกในรูปแบบของการท านาข้าวอินทรีย์ประสิทธิภาพ

สูงโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและการบริหารจัดการแปลงท่ีดีเพื่อผลผลิตท่ีดีให้แก่สมาชิกทุกกลุ่มให้มากขึ้น 
  5) กลุ่มไลน์เครือข่ายท่ีเกิดขึ้น   
   1 ไลน์เครือข่าย คือ สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอจัตุรัส 
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1. ข้อมูลพื้นฐานศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จ ากัด 

 

ความเป็นมาของสหกรณ์ 
 สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จ ากัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เป็นประเภท
สหกรณ์การเกษตร เมื่อวันท่ี 15 เมษายน 2519 มีคณะผู้จัดต้ัง 10 คน มีสมาชิกแรกต้ัง 8 กลุ่ม จ านวน 176 คน มีทุน
ด าเนินงานครั้งแรก 8,350 บาท การด าเนินธุรกิจ สหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจในด้าน การรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ การ
รวบรวม และการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก และธุรกิจรวบรวม 

การด าเนินธุรกิจท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ 
 สหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจในเรื่องของการจัดเมล็ดพันธุ์ โดยให้สมาชิกของสหกรณ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสู่ชุมชน สมาชิกเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ สหกรณ์เป็นผู้รวบรวมและปรับปรุง และจัดหาเมล็ดพันธุ์ ท้ัง
สหกรณ์จะคอยให้ความช่วยเหลือในกระบวนการผลิต การให้ค าแนะน า ตลอดจนการให้สินเช่ือเพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ด
พันธุ์ ป้อนเข้าสู่โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น 

แผนผังการเรียนรู้ 

  

 

จังหวัดชัยภูมิ (เกษตรสมบูรณ์) 
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ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - เมษายน ถึง พฤษภาคม จัดอบรม/ท าข้อตกลงสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ (เมล็ดพันธุ์) 
 - มกราคม ถึง มีนาคม กิจกรรมคัดเมล็ดพันธุ์ 
 - มกราคม ถึง ธันวาคม (เว้นเดือนกรกฎาคม) การจัดสวัสดิการสมาชิก 

ท่ีอยู่ศูนย์เรียนรู้ 
เลขท่ี 199 หมู่ 3 ต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

โทรศัพท์ 0 4486 9612 โทรสาร 0 4486 9652 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
ช่ือ : ศูนย์เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคเกษตร  อ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
สินคาหลัก : ปลูกหมอนเล้ียงไหม 
ท่ีเปาหมาย : 200 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 200 ราย 
สถานท่ีต้ัง : บานหัน หมูท่ี 1 ต าบลบานหัน อ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
พิกัด : long 96.0051955 lat 16.3202302 X 179973 Y 1806715 
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แผนท่ีไปศูนยเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูฯ: นางหนูสอน ฦาชา อายุ 53 ป ท่ีอยู : บานเลขท่ี 111 หมูท่ี 1 บานหัน ต าบล 
บานหัน อ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
เบอรโทรศัพท: 087-2599362 
 

 

 

 

สถานการณของพื้นท่ี : เกษตรต าบลบานหันปลูกหมอนเล้ียงไหม ประมาณ 200 ไร เกษตรกร 200 ครัวเรือน เปนพื้นท่ี
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. การใชน้ าอยางรูคุณคา 
   2. การผลิตสารชีวภัณฑ 
   3. การท าปยุอินทรียชีวภาพ 
   4. อนุรักษสงเสริมพัฒนาการผลิตหมอนไหม 
 

 

 

 

 

 

 

แปลงเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เครือขาย : เกษตรกรภายในต าบล 17 หมูบาน 2,009 ครัวเรือน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางวิไลลักษณ ยางปอม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอรโทรศัพท : 094-2831231 



~ 22 ~ 

3. การติดตามผลเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด” 

3.2 สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จ ากัด กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  

  1) ประเด็นในการประชุม 
   การเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่าง สก.ท่ีเป็นศรร.ในระดับจังหวัดและศพก.ในพื้นท่ีของสหกรณ์(ศพก.

เกษตรสมบูรณ์และสกก.เกษตรสมบูรณ์)  
  2) ผลประชุมท่ีได้ตามประเด็น ข้อ 1 

   สกก.เกษตรสมบูรณ์เช่ือมโยงเครือข่ายกับศพก.เกษตรสมบูรณ์ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่แล้ว
ในเรื่องส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและการปลูกข้าวอินทรีย์  

3) แนวทางการเช่ือมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท่ีก าหนด และ ระยะเวลา 
    สกก.เกษตรสมบูรณ์เช่ือมโยงเครือข่ายกับศพก.เกษตรสมบูรณ์ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่แล้ว

ในเรื่องส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและการปลูกข้าวอินทรีย์โดยสนับสนุนเงินทุน ให้ความรู้และเมล็ดพันธุ์ท่ีเหมาะสมแก่
ศพก.รวมถึงรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกศพก.ทุกปี ในช่วงฤดูกาลผลิต ส.ค.-ม.ค.ของทุกปี 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการนี้ 
    ศพก.เสนอแนะให้สหกรณ์ควรส่งเสริมสมาชิกในรูปแบบของการปลูกข้าวอินทรีย์โดยใช้เมล็ด

พันธุ์ที่ดีให้แก่สมาชิกทุกกลุ่มในรูปของแปลงใหญ่ให้มากขึ้น 
  5) กลุ่มไลน์เครือข่ายท่ีเกิดขึ้น   
   1 ไลน์เครือข่าย คือ สหกรณ์การเกษตร เกษตรสมบูรณ์ จ ากัด กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
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ภาพการประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย (ท้ัง 2 สหกรณ์ 2 ศพก.ประชุมร่วมกัน) 
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1. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรละหานทราย จ ากัด 

 
สหกรณ์การเกษตรละหานทราย 

ความเป็นมาของสหกรณ์ 
 สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จ ากัด เดิมช่ือ สหกรณ์บ้านถาวร ไม่จ ากัด จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 
2496 ต่อมาได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2516 และได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอจดทะเบียน
เปล่ียนใช้ข้อบังคับ เปล่ียนชนิด เปล่ียนช่ือ เป็นสหกรณ์การเกษตรละหานทราย จ ากัด เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2516 

การด าเนินธุรกิจท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ 
- ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก โดยด าเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกตลอดท้ังปี 
- ธุรกิจจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง เป็นสหกรณ์ท่ีมีอัตราขาดหายของน้ ามันน้อยมากเป็นอันดับต้นของจังหวัด 

แผนผังกระบวนการเรียนรู ้

 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ปฏิทินกิจกรรมเรียนรู ้
สถานที่เรียนรู้ ช่วงเวลาเรียนรู้ กิจกรรมเรียนรู้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ เวลาที่ใช ้

ฉางเก็บข้าวเปลือก พ.ย. – ก.พ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต การตลาด การจ าหน่าย 30 นาที 
ปั้มน้ ามัน ม.ค. – ธ.ค. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย การตลาด การจ าหน่าย 30 นาที 

 

ท่ีอยู่ศูนย์เรียนรู้ 
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2. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอละหานทราย 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
สินคาหลัก : ขาว 
สถานท่ีต้ัง : บานหนองยาง เลขท่ี 81 หมูท่ี 20 ต าบลตาจง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
พิกัด : lat 14.470224 lon 102.894601 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู : 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางชลียา พอกสนิท เลขบัตรประชาชน 3310600094873 อายุ 41 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 99 ม.20 ต าบลตาจง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
เบอรโทร : 081 966 5509 
 
สถานการณของพื้นท่ี : อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมยมีพื้นท่ีปลูกขาวจ านวน 97,569 ไร จากการวิเคราะห
พบวา เกษตรกรยังประสบปญหามีตนทุนในการผลิตสูง ส านักงานเกษตรอ าเภอละหานทรายไดคัดเลือกศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร บานหนองยาง ต าบลตาจง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย เปนจุด
เรียนรูของเกษตรกร โดยประสานกับศูนยก าหนดแผนและจัดกระบวนการเรียนรูในเรื่องการลดตนทุนการผลิต     
ขาวใหกับเกษตรกรท่ีสนใจท่ีจะพัฒนาการผลิตของตนเอง โดยมีเกษตรกร 
 

ตนแบบ คือ นางชลียา พอกสนิท เปนผูถายทอดความรูประจ าศูนย 
แนวทางการพัฒนา : การลดตนทุนการผลิตขาว และการผลิตขาวใหไดคุณภาพดี 
จุดเดนของศูนยเรียนรู : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว 
หลักสูตรเรียนรู : จ านวน 1 หลักสูตร แบงเปน 4 หนวยการเรียนร ู
   1) หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว 
      หนวยที่ 1 เรื่อง การท าแปลงขยายพันธุ 
   2) หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว 
      หนวยที่ 2 เรื่อง การใชเช้ือไตรโคเดอรมาในนาขาว 
   3) หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว 
     หนวยที่ 3 เรื่อง การใชปุยอินทรีย/น้ําหมักชีวภาพ 
   4) หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว 
      หนวยที่ 4 เรื่อง: การปองกันก าจัดศัตรูขาว 
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ฐานเรียนรู : 
ฐานเรียนรูท่ี 1 การท าแปลงขยายพันธุ 

 
ฐานเรียนรูท่ี 2 การผลิตเช้ือเช้ือไตรโคเดอรมาเพื่อใชในนาขาว 
 

 
ฐานเรียนรูท่ี 3 การใชปุยอินทรีย/น้ าหมักชีวภาพ 
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แปลงเรียนรู : 

 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายวิทวัส ธีรฤทวรพะนธรรมกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทร : 09 3323 8115 

3. การติดตามผลเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด” 

  1) ประเด็นในการประชุม 
    การเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่าง สก.ท่ีเป็นศรร.ในระดับจังหวัดและศพก.ในพื้นท่ีของสหกรณ์

(สกก.ละหานทรายและศพก.ละหานทราย) 
  2) ผลประชุมท่ีได้ตามประเด็น ข้อ 1 

     สกก.ละหานทรายเช่ือมโยงเครือข่ายกับศพก.ละหานทรายซึ่งสมาชิกบางกลุ่มไม่ได้เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์และสมาชิกบางกลุ่มเป็นสมาชิกของสหกรณ์เช่ือมโยงในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดี 

3) แนวทางการเช่ือมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท่ีก าหนด และ ระยะเวลา 
   สกก.ละหานทรายเช่ือมโยงเครือข่ายกับศพก.ละหานทรายซึ่งสมาชิกบางกลุ่มไม่ได้เป็นสมาชิก

ของสหกรณ์และสมาชิกบางกลุ่มเป็นสมาชิกของสหกรณ์เช่ือมโยงในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดีโดยข้ันแรกจะมีการส ารวจสมาชิกก่อนว่ามีสมาชิกกลุ่มใดเป็นสมาชิกของศพก.บ้างและจะสนับสนุนเงินทุนให้แกผู้
ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนและให้ความรู้และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ท่ีเหมาะสมแก่ศพก.รวมถึงรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกศพก.
ทุกปี ในช่วงฤดูกาลผลิต ส.ค.-ม.ค.ของทุกปี  

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการนี้ 
    สหกรณ์จะท าการส ารวจสมาชิกของสหกรณ์ก่อนว่ามีสมาชิกกลุ่มใดเป็นสมาชิกของศพก.และจะ

สนับสนุนในด้านเงินทุน ความรู้การปลูกข้าวอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์ท่ีดีแก่ผู้ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนและจะขยายผลไปยัง
สมาชิกศพก.เพื่อให้เป็นในรูปแบบการพัฒนาแบบแปลงใหญ่ต่อไปโดยสหกรณ์ให้การสนับสนุนด้านการตลาดการรับซื้อด้วย 

  5) กลุ่มไลน์เครือข่ายท่ีเกิดขึ้น   
   1 ไลน์เครือข่าย คือ สหกรณ์การเกษตรเกษตรละหานทราย จ ากัด กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอละหานทราย 
  นอกจากการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างสกก.ละหานทราย จ ากัด กับศพก.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ยัง

มกีารเช่ือมโยงเครือข่ายอื่น ๆ ผลเช่ือมโยง 7 เครือข่าย ดังรายละเอียดดังนี้ 
1. ศรร.คูเมือง กับ ศพก.คูเมือง เช่ือมโยงด้านความรู้ กับด้านรวบรวม 

  2. ศรร.ประโคนชัย กับ ศพก.ประโคนชัย เช่ือมโยงด้านสินเช่ือ 
  3. ศรร.โนนสุวรรณ กับ ศพก.โนนสุวรรณ เข่ือมโยงด้านความรู้ 
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  4. ศรร.บ้านใหม่ไชพจน์ กับศพก.บ้านใหม่ไชยพจน์ เข่ือมโยงด้านความรู้ 
  5. ศรร.โนนดินแดง กับ ศพก.โนนดินแดง เช่ือมโยงด้านปัจจัยการผลิต 
  6. ศรร.นิคมแคนดงกับ ศพก.แคนดง เช่ือมโยงด้านความรู้ 
  7. ศรร.ละหานทราย กับศพก.ละหานทราย เช่ือมโยงด้านความรู้ 

ภาพการประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย 
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1. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรปราสาท จ ากัด 

 

สหกรณ์การเกษตรปราสาท 

ความเป็นมาของสหกรณ์  

 สหกรณ์ได้มีขึ้นในอ าเภอปราสาท เมื่อปี พ.ศ.2493 โดยจัดต้ังสหกรณ์หาทุนขึ้นเป็นครั้งแรกรวมท้ังหมด 50 
สหกรณ์  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2511 ได้จัดต้ังสหกรณ์การเกษตรขึ้นมา 2 สหกรณ์ และเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2517 ได้ควบ
สหกรณ์การเกษตรปราสาทหนึ่ง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาทสอง จ ากัด สหกรณ์ท่ีดินปราสาทชลธาร จ ากัด รวม 3 
สหกรณ์เข้าร่วมกัน จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม่เปล่ียนช่ือเป็น สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 

การด าเนินธุรกิจท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ 

 * ธุรกิจส่งเสริมอาชีพและพัฒนาธุรกิจ 
 * ธุรกิจรับฝากเงิน 
 * ธุรกิจโรงสี 
 * การจ าหน่ายข่าวสาร 
แผนผังกระบวนการเรียนรู้ 

 

จังหวัดสุรินทร์ 
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กิจกรรมการเรียนรู ้

สถานที่เรียนรู้ ช่วงเวลาเรียนรู้ กิจกรรมเรียนรู้ 
ส านักงานใหญ่ ม.ค. – ธ.ค. สินเช่ือ 
โรงงานคัดเมล็ดพันธุ์ พ.ย. – ธ.ค. เมล็ดพันธุ์ 
โรงสี ม.ค. – ธ.ค. แปรรูปข้าว 
ศูนย์เรียนรู้ผกาสะเร็น ม.ค. – ธ.ค. การเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ท่ีอยู่ศูนย์เรียนรู้ 
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2. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปราสาท 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร 
สินคาหลัก : ขาว 
พื้นท่ีเปาหมาย :369,999 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 20,027 คน 
สถานท่ีต้ัง :บานคลอง หมูท่ี 2 ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
พิกัด :Lat ………………………………… Long ………………………………………… Zone 48 N 

 X 317561 Y 1622329 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรู : B 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรู

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรู:นายศุภสิน ผดุงเมือง 
ท่ีอยู :101/3 บานคลอง หมูท่ี 2 ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
เบอรโทรศัพท : 086-2501610 
สถานการณของพื้นท่ี : เนื้อดินเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ขาดแคลนน้ า 
แนวทางการพัฒนา :ปลูกหญ้าแฝกในพื  ้นท่ี เพื่อปองกันการพังทลายของดิน โดยน ามาปลูกพื้นท่ี เช่นรอบขอบสระ พื้นท่ี
รอบแปลงนาท าให้ปลูกพืชผักขึ้นได้ ดี และสภาพดินร่วนซุย ส่ิงมีชีวิตต่างๆในพื้นท่ีการเกษตรยังคงอยู่ 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต 
การน าไปใชประโยชน : ใชปุยอินทรียตนทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู : 

๑. การผลิตปยุอินทรีย 
๒. การท านาอินทรีย 
๓. การเล้ียงปลาในบอ 

ฐานการเรียนรู : 
1. ปลูกหญาแฝกรอบบริเวณขอบสระเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
2. ปลูกหญาแฝกรักษาความชุมช่ืนของดินท าใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ 
3. เปนแปลงตัวอยางและเปนแหลงเรียนรแูละศึกษาดูงานของเกษตรกรและหนวยงาน 

ตาง ๆ ไดรูวิธีการปลูกและการใชประโยชนหญาแฝกอยางเหมาะสม 
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การท าการเกษตรโดยใชสารอินทรียไมใชสารเคมี เชนการใชปุยหมัก สารเรงพด.1 การใชน้ าหมักจากสารเรง พด.2 และพด.
7 การไถกลบตอซัง ปลูกพืชตระกูลถั่วปรับปรุงบ ารุงดิน 
 
แปลงเรียนรู 

 

 
 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :นายวิริยะ โอษฐงาม เบอรโทรศัพท : 081-9994984 
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3. การติดตามผลเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด” 

  1) ประเด็นในการประชุม 
   การเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่าง สก.ท่ีเป็นศรร.ในระดับจังหวัดและศพก.ในพื้นท่ีของสหกรณ์ 

(สกก.ปราสาท กับ ศพก.ปราสาท  )   
  2) ผลประชุมท่ีได้ตามประเด็น ข้อ 1 

   สกก.ปราสาท สนับสนุนกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิก ศพก.ปราสาท   โดยมี สกก.
ทหารกองหนุนศรีณรงค์ เป็นพี่เล้ียง ศพก.ปราสาท ในฐานะสหกรณ์ขนาดเล็กท่ีผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสุรินทร์ ให้การสนับสนุนความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม  ศพก. ปราสาทในรูปแบบสหกรณ์ และศุนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ประสานกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดการอบรมเรื่องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้กับสมาชิก ศพก.ปราสาท    

3) แนวทางการเช่ือมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท่ีก าหนด และ ระยะเวลา 
  -   สกก.ปราสาท ส่งเจ้าหน้าท่ี ไปให้ความรู้ ในการเตรียมแปลงเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวกับสมาชิกของ 

ศพก.ปราสาท   
-  ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการรูปแบบสหกรณ์   
-  สกก.ปราสาทให้บริการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์แก่สมาชิกของ ศพก.ปราสาท   
-  ให้การสนับสนุนด้านการตลาดกับสมาชิก ศพก.ปราสาท  เพื่อจัดสรรเฉล่ียคืนจากการด าเนิน

ธุรกิจ โดยยินดีรับ สมาชิกศพก.ปราสาท เป็นสมาชิกสหกรณ์ในรูปแบบสมาชิกสามัญ 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการนี้ 

     ควรมีการติดตามกิจกรรมทีเกิดขึ้นจากการเช่ือมโยง ระหว่าง ศพก.กับ สกก. และสนับสนุน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ในลักษณะของการบูรณาการร่วมกัน 

  5) กลุ่มไลน์เครือข่ายท่ีเกิดขึ้น   
   1 ไลน์เครือข่าย คือ สหกรณ์การเกษตรเกษตรปราสาท จ ากัด กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปราสาท 
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ภาพการประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย 
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1. ข้อมูลพื้นฐานศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรกันทรลักษ์ จ ากัด 

2. ข้อมูลพื้นฐานศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอกันทรลักษ์ 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อ าเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
สินคาหลัก : ทุเรียน 
พื้นท่ีเปาหมาย : 1.450 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 240 ราย 
สถานท่ีต้ัง : บานซ าตารมย หมูท่ี 7 ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
พิกัด : Long 104.614Lat 14.685 
ระดับการพัฒนาของศูนยเรียนรฯู : 
 
แผนท่ีไปศูนยเรียนรูฯ 

 

สถานการณของพื้นท่ี : รอยละ 70 ของพื้นท่ีต าบลตระกาจเปนพื้นท่ีนา อีกรอยละ 30 เปนพื้นท่ีสูง เหมาะสมกับการปลูก
ไมผล ไมยืนตน และพืชไร มีการปลูกไมผลหลากหลายชนิด เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ล าไย เปนตน โดยเปนพื้นท่ี
เหมาะสมกับการปลูกไมผล (S1) และไดมีการปลูกมาเปนเวลาหลายปแลว ปญหาท่ีพบคือ 
  - การใชปจจัยการผลิตสูง - วัสดุการเกษตรมีราคาแพง - ปญหาผลผลิตมีคุณภาพไมสม าเสมอ 
แนวทางการพัฒนา : ลดตนทุนและปจจัยการผลิต รวมกลุมซื้อปจจัยการผลิตและจ าหนายผลผลิตเพื่อเพิ่มอ านาจตอรอง
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรูฯ : เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพดี 
การน าไปใชประโยชน : ใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมเพื่อลดตนทุนการผลิตทุเรียน 
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ 
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หลักสูตรการเรียนรู :  
 1. การลดตนทุนการผลิตทุเรียน 

     2. การปองกันโรคและแมลงทุเรียน 
     3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียน 
ฐานการเรียนรู: 
  ฐานท่ี 1 การตัดแตงกิ่งทุเรียน เพื่อใหแสงสองถึงล าตนทุเรียนสามารถชวยลดการท าลายดวยโรคและแมลงศัตรูทุเรียน 
โดยใชหลักการตัดแตงกิ่ง ดังนี้ 

- การตัดแตงกิ่งกระโดง  
- การจัดแตงกิ่งแขนง 
- การตัดแตงกิ่งท่ีเปนโรค  
- การตัดแตงกิ่งท่ีแมลงเจาะท าลาย 

 
ฐานท่ี 2 การใสปุยและการดูแลรักษา 

- ฟนฟูตนทุเรียนใหมีความสมบูรณพรอมออกดอก  
- ใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 รวมกับปุยหมัก ปยุคอก 
- ปองกันศัตรูที่ท าลายใบออน เชน เพล้ียแปง ราใบติด 
- งดการใหน้ําชวงปลายฤดูเพื่อเตรียมพรอมในการออกดอก 
- ใชปุยสูตร 8 - 24 - 24 เพื่อกระตุนใหเกิดการเปดตาดอก 
 

 

ฐานท่ี 3 การผสมเกสรทุเรียน 
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    - การผสมเกสรทุเรียนแบบวิธีปด โดยใชไมขนไกผูกติดกับปลายไม 
    - ใชปดเกสรทุเรียน ในเวลา 19.00 - 21.00 น. ของทุกคืน ท่ีดอกบานแลว 
ฐานท่ี 4 การตัดแตงดอกและผลทุเรียน โดยตัดแตงไวเปนกลุมๆละ ไมเกิน 20 ดอก 
แตละกลุมหางกันพอเหมาะท่ีจะไวผล ควรตัดแตงเมื่อดอกทุเรียนอยูในระยะมะเขือพวง แบงเปน 3 ครั้ง คือตัดแตงผลท่ี
รูปทรงบิดเบ้ียว ขนาดเล็กออก ใหเหลือเฉพาะผลท่ีสมบูรณ และผลหางกันประมาณ 30 ซม.หางจากครั้งท่ี 1 ประมาณ 2-
3 สัปดาห ตัดผลเบี้ยวและขนาดเล็กกวาผลอื่น และหนามแดงหลังจากครั้งท่ี 2 ประมาณ 2-3 สัปดาหแตงผลขนาดเล็ก 
รูปทรงบิดเบ้ียวกนจีบ 

 

 

ฐานท่ี 5 การเก็บเกี่ยวผลทุเรียน มีขอสังเกต ดังนี้ 
      - นับวัน เชน พันธุชะนี อายุ 110 - 120 วัน พันธุกานยาว อายุ 120 - 135 วัน พันธุหมอนทอง อายุ 140 - 
150 วัน 
      - สี ทุเรียนแกพอจะเก็บเกี่ยวไดเปล่ียนจากสีเขียวเขมฝาขาว 
      - พูและรองพูชัดเจน  
      - ขั้วผลจะพองออก เห็นรอยตอชัดเจน 
      - เคาะฟงเสียง เสียงจะดังหลวม 
 
 

ฐานท่ี 6 การป้องกันก าจัดโรคและแมลง วิธีปองกันก าจัดดวงหนวดยาวเจาะล าตนทุเรียน 
    - ส ารวจพบขุยไมละเอียดบริเวณล าตนทุเรียน ใหใชมือแกะหาตัวหนอน แลวน าไปท าลาย 
    - ก าจัดไข โดยส ารวจรอยแผลของการวางไขบริเวณเปลือก 
    - ก าจัดตัวเต็มวัย โดยใชตาขายดักปลาพันรอบตนทุเรียน เพื่อใหตัวเต็มวัยมาติด 
    - ตัดและเผาท าลายตนท่ีตายแลว 
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แปลงเรียนรู้ : 

 

เครือขาย: กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตไมผลต าบลภูเงิน 
ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายยงยุทธ นนทโคตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรช านาญการ 
เบอรโทรศัพท : 089-8455568 
3. การติดตามผลเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด” 

  1) ประเด็นในการประชุม 
   การเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่าง สก.ท่ีเป็นศรร.ในระดับจังหวัดและศพก.ในพื้นท่ีของสหกรณ์(สกก.

กันทรลักษ์และศพก.กันทรลักษ์)    
  2) ผลประชุมท่ีได้ตามประเด็น ข้อ 1 

    สกก.กันทรลักษ์ได้เช่ือมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทุเรียนกับศพก.กันทรลักษ์(สวนทุเรียนของ
นายทศพล  ศิวะจันทร์) 

3) แนวทางการเช่ือมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท่ีก าหนด และ ระยะเวลา 
  สกก.กันทรลักษ์รับซื้อผลผลิตทุเรียนคัดเกรดจากสวนของนายทศพล ซึ่งเป็นศพก.ในราคาท่ี

ยุติธรรมและมีโควต้าให้ตลอดฤดูกาลและศพก.จะส่งทุเรียนคัดเกรดให้แก่สหกรณ์อย่างต่อเนื่องโดยท าสนธิสัญญากัน
(ฤดูกาล พ.ค.-ก.ค.ของทุกปี) และสหกรณ์สนับสนุนในเรื่องเงินทุนและปุ๋ยเคมีภัณฑ์ท่ีจ าเป็นให้แก่ ศพก.ด้วย 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการนี้ 
     ศพก.ต้องการให้สหกรณ์จัดอบรมแก่สมาชิกผู้ปลูกทุเรียนสายพันธุ์ภูเขาไฟศรีสะเกษ เกี่ยวกับ

เรื่องการดูแลบ ารุงรักษาทุเรียนพันธุ์ดีและการตัดทุเรียนท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนามาตรฐานทุเรียนศรีสะเกษต่อไป  
  5) กลุ่มไลน์เครือข่ายท่ีเกิดขึ้น   
   1 ไลน์เครือข่าย คือ สหกรณ์การเกษตรเกษตรกันทรลักษ์ จ ากัด กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอกันทรลักษ์ 
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ภาพการประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย 
 

 
 

 
 
4.องค์ความรู้การถอดบทเรียนการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์(ศรร.)และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ท่ัวประเทศ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในพื้นท่ีต้ังแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ท่ัวประเทศ 288 แห่ง โดยมีการ
ด าเนินงานเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) เพื่อท่ีจะสนับสนุนและพัฒนา ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง
การสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี ศพก. 
 ในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมายให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 5 ด าเนินกิจกรรมท่ีจะ
รองรับการด าเนินงานในพื้นท่ีรับผิดชอบ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย  
 1. การสร้างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์เพื่อรองรับยุคดิจิทัล โดยให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้การ
สหกรณ์ จัดท าเว็บไซต์ของศูนย์ เพื่อให้เป็นส่ือในการเรียนรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเช่ือมโยงเครือข่ายทางวิชาการ 
และธุรกิจ และให้เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ รวมท้ังเป็นช่องทางการตลาดของ
เกษตรกร และเช่ือมโยงข้อมูลกับ ศพก. ในการ น าองค์ความรู้ต่างๆ เช่น การผลิต การ แปรรูป มาเผยแพร่ 
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 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ กับ ศพก. โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ท่ี 5 จะจัดเวทีในการประชุมร่วมระหว่างผู้แทน สหกรณ์ท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้  ผู้แทน ศพก. และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท่ีจะหาแนวทางในการเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่างกัน และ  
 3. การจัดเสวนา ถ่ายถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพ หรือปราชญ์เกษตรใน
พื้นท่ี ศพก. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้น ามาประมวล และเผยแพร่สู่เกษตรกรท่ัวไปผ่านทางส่ือต่างๆ รวมถึงในเว็บไซต์ 
ของศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ด้วย 
 ท้ังนี้ เมื่อด าเนินการครบท้ัง 3 กิจกรรมแล้ว คาดหวังว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้ 
สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนท่ัวไปสามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง สามารถใช้องค์ความรู้ไปลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงตลาดได้โดยสะดวก
เพื่อให้อาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้จากองค์ความรู้ในการถอดบทเรียน 

การสร้างเครือข่าย (Networking)  
 เครือข่าย (Networking) หมายถึง การเช่ือมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรท่ีสมัครใจ ท่ีจะแลกเปล่ียนข่าวสาร
ร่วมกัน หรือทากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้
พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  

ประเด็นส าคัญของความหมายข้างต้น คือ  
- ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นโดยสมัครใจ  
- กิจกรรมท่ีท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน  
- การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ  
 จากการที่ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเช่ือมโยงธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นได้ระหว่างสหกรณ์กับ 
ศพก.และได้ถอดบทเรียนเป็นองค์ความออกมา จะสังเกตเห็นว่า ในการเช่ือมโยงกันในลักษณะของเครือข่ายไม่ได้หมายถึง
การจัดการให้คนมานั่งรวมกันเพื่อพูดคุยสนทนากันเฉย ๆ โดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ท าส่ิงหนึ่งส่ิงใดเปรียบเทียบการเอาก้อนอิฐ
มากองรวมกัน ย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด การเช่ือมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอาก้อนอิฐแต่ละก้อนมาก่อกันเป็น
ก าแพงโดยการประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบ และก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจ
ร่วมกันเพียงเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท ากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย และไม่ใช่การรวมรายช่ือบุคคลท่ีมีความสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพื่อสะดวกแก่
การติดต่อ การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพิ่มขึ้น ยิ่งได้รายช่ือมามากก็ยิ่งท าให้เครือข่ายใหญ่ขึ้น การกระท า
เช่นนี้เปรียบเหมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้น เพื่อจะได้บรรจุอิฐได้มากขึ้น แต่กองอิฐในถุงก็ยังวางระเกะระกะขาดการ
เช่ือมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ  
 ดังนั้น เครือข่ายท่ีดีและจะสามารถขับเคล่ือนต่อไปได้จึงต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรท่ีเป็นสมาชิก
ด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อน าไปสู่จุดหมายท่ีเห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็น เมื่อ
ภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ 
หรือจะเป็นเครือข่ายท่ีด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้  การรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะการจั ดเวที
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แลกเปล่ียน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เป็นผนึกก าลังในลักษณะท่ีมา
กว่า 1 + 1= 2 แต่ต้องเป็น 1 + 1 > 2 หรือเรียกว่าพลังทวีคูณ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการท างานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่าผลรวม
ท่ีเกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างท าแล้วหาผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน 

สิ่งที่เกิดขึ้นจากการจัดเวทีถอดบทเรียนการเชื่อมโยงเครือข่าย  
 ได้เห็นถึงองค์ประกอบของเครือข่าย ในการจัดเวทีระดมความคิดและถอดบทเรียน ท าใหเ้ครือข่ายมีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญอย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ  
 1. มีการรับรู้และมุมมองท่ีเหมือนกัน  
 2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน   
 3. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
 4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย  
 5. การมีเสริมสร้างซึ่งกันและกัน  
 6. มีการเกื้อหนุนพึ่งพากนั   
 7. มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปล่ียน  

เกิดปรัชญาการสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายขึ้น  
 การสร้างเครือข่ายต้องค านึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับศพก. 
การสร้างเครือข่ายต้องมี “การเช่ือมโยง” เกิดขึ้นจึงจะด าเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไปได้ ต้องเกิดการเรียนรู้ การลงทุน การ
ติดตาม การรักษาความสัมพันธ์ ซึ่งรวมกันก็คือการเช่ือมโยง นั่นเอง 

เกิดความจ าเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่าย  
 การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใด ๆ ท่ีใช้วิธีด าเนินงานในรูปแบบท่ีสืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมภายในกลุ่มคน 
หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศท่ีไม่มีการติดต่อส่ือสารกับภายนอกการด าเนินงาน
ภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือท ากิจกรรมเดิมๆไม่มีการพัฒนาหรือ
เช่ือมโยงกับกลุ่มอื่น หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานและกิจกรรมอย่างยิ่ง
และไม่อาจแก้ปัญหาท่ีเกิดในกลุ่มได้  
 การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้แลกเปล่ียนใช้
ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งถอดบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรท่ีอยู่นอกหน่วยงานของตน ให้ความร่วมมือและ
ท างานในลักษณะท่ีเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอกให้กับกลุ่มของตน  

ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
 ในการท าองค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายท้ัง 7 อย่างให้เกิดขึ้นได้ในเครือข่ายความร่วมมือนั้น เป็นเรื่องท่ี
ค่อนข้างยากเพราะพื้นฐานและองค์ประกอบของธุรกิจสหกรณ์และการบริหารงานในสหกรณ์กับรูปแบบการด าเนินกิจกรรม
ของศพก.นั้นต่างกันมากรวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆของสหกรณ์นั้นยังไม่เอื้อต่อบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ในการ
เปิดเวทีแลกเปล่ียนและถอดบทเรียนร่วมกันจึงต้องให้ท้ังศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กับศพก.จึงต้องเปิดใจพูดคุยกันเพื่อหาจุด
สมดุลระหว่างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กับศพก.ท่ีจะสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ธุรกิจ 
หรือความรู้ โดยเลือกท่ีจะขับเคล่ือนในกิจกรรมเดียวให้ส าเร็จก่อนแล้วจึงขยายผลไปในกิจกรรมอื่นๆต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่าย  
 1. สมาชิกท่ีเข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวมอย่างไร  
 2. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิกท่ีแตกต่าง
กันระหว่างสหกรณ์กับ ศพก. 
 3. มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอท่ีจะทาให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมท่ีต้องแน่ใจว่าท าได้ และ
กระจายงานได้ท่ังถึง ควรเลือกกิจกรรมท่ีง่ายและมีแนวโน้มประสบผลสาเร็จ อย่าท ากิจกรรมท่ียากโดยเฉพาะครั้งแรก ๆ 
เพราะถ้าท าไม่สาเร็จอาจท าให้เครือข่ายท่ีเริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้  
 4. จัดให้มีและการกระตุ้นให้มีการส่ือสารระหว่างกันอย่างท่ัวถึง และสม่ าเสมอ  
 5. สนับสนุนสมาชิกทุก ๆ กลุ่ม และทุกด้านท่ีต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกท่ียังอ่อนแอให้
สามารถช่วยตนเองได้ ค านึงถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มเป็นหลัก 
 7. สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพและความช านาญท่ีมีอยู่ โดยร่วมกันต้ังเป้าหมาย
ในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็นพื้นฐานในการ
สร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่ายท่ีสร้างขึ้น 
 8. สร้างความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายในลักษณะความสัมพันธ์ฉันท์
เพื่อน คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 9. จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพื่อเช่ือมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดความเป็นเครือข่าย
ต่อไป  
 10. จัดให้มีเวทีระหว่างคนท างานเพื่อพัฒนาหรือแลกเปล่ียนแก้ปัญหาในการท างานด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
รวมท้ังการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน  
 11. จัดให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน การส่ือสารท่ีง่ายต่อการเข้าถึงท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เช่น สร้างระบบ
การส่งต่องาน และกลุ่มไลน์  

การรักษาเครือข่าย  
 ตราบใดท่ีภารกิจเครือข่ายยังไม่ส าเร็จย่อมมีความจ าเป็นท่ีจะต้องรักษาเครือข่ายไว้ประคับประคองให้เครือข่าย
สามารถดาเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลักจากเครือข่ายได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จาเป็นต้องรักษาความสา
เร็จของเครือข่ายไว้ หลักการความสาเร็จของเครือข่าย มีดังนี้  
 1. มีการจัดกิจกรรมร่วมท่ีด าเนินอย่างต่อเนื่อง (เช่นวันฟิลเดย์ของศพก. ให้น าเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์มาร่วมด้วย) 
 2. มีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย  
 3. ก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ  
 4. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ  
 5. ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา  
 6. มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ผู้น าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มาประชุมใน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมการควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ท้ังระบบและการเตรียมความพร้อมในการ
ขอรับรอง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)  
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สรุป  
 การถอดบทเรียนการเช่ือมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ(์ศรร.)และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร(ศพก.) จากการท่ีศูนย์ฯ ได้ด าเนินการเปิดเวทีให้ท้ัง 2 องค์กรได้พบปะแลกเปล่ียนกันนั้น พอสรุปได้ว่า “การ
เช่ือมโยงเครือข่าย ศรร.และศพก.” มีความหมายถึงระบบประสานความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ท่ีเป็น
สมาชิกของ ศพก. แต่มีลักษณะการด าเนินงานท่ีใช้หลักการสหกรณ์เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรของตนและเพื่อนพันธมิตรในเครือข่ายให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เกิดการประสานผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียม
กัน และเกิดผลลัพธ์สุดท้ายเป็นการพัฒนาเครือข่ายท่ียั่งยืน เครือข่ายพันธมิตรท่ีสร้างขึ้นในขบวนการสหกรณ์และศพก.นั้น 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนด้านใดก็ตาม หากเกิดมีเครือข่ายข้ึนมาแล้วย่อมเกิดประโยชน์แก่ ทุกองค์กรท่ีเข้ามารวมตัวกันเป็น
เครือข่าย โดยท่ีทุกฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกันดังนั้นจึงพอสรุปความส าคัญของการเช่ือมโยงเครือข่าย ศรร.และ
ศพก. ได้ดังต่อไปนี้  
 1. การเช่ือมโยงเครือข่ายท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าลง โดยอาศัยการเกื้อกูลกัน ในการซื้อปัจจัยการผลิต เช่น การท่ี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสมาชิกศพก. จะรวมตัวกันซื้อปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์ข้าว มาใช้ในฤดูกาลผลิตหนึ่งๆ ด้วยกัน ย่อมเป็น
ท่ีแน่นอนว่าปริมาณซื้อ (Volume) ท่ีเพิ่มมากขึ้นนั้น ย่อมจะทาให้ท้ังสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์ข้าว
ในราคาท่ีถูกลง  
 2. การเช่ือมโยงเครือข่ายท าให้เกิดการพัฒนาการผลิตการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายท าให้เกิดโอกาสในการพัฒนา
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวอินทรีย์ โดยท่ีสมาชิกท่ีเข้ามาร่วมในเครือข่ายบางกลุ่มเกษตรกรหรือบางสหกรณ์จะท าหน้าท่ี
เป็นผู้ผลิตส่งให้สหกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กระจายสินค้ารวบรวม เพื่อจ าหน่ายในราคาสูง รวมท้ัง จัดหาเมล็ดพันธุ์ท่ีมี
คุณภาพจากสหกรณ์เครือข่ายมาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ในราคาท่ีถูกกว่าท้องตลาด   
 3. การเช่ือมโยงเครือข่ายท าให้มีโอกาสเกื้อกูลกันในทางการผลิต  
 4. การเช่ือมโยงเครือข่ายท าให้มีพลังทางการตลาดเพิ่มข้ึนและมีโอกาสเกื้อกูลกันทางการตลาดมากขึ้น การรวมตัว
กันเป็นเครือข่ายจะท าให้ไม่มีการแข่งขันกันขายผลผลิต ไม่มีการตัดราคากันเอง โดยสหกรณ์ท่ีเป็นศูนย์กระจายสินค้า เพื่อ
รวบรวมผลผลิต ท าให้เครือข่ายมีพลังทางการตลาดในการต่อรองราคาผลผลิตกับพ่อค้าคนกลาง  
 5. การเช่ือมโยงเครือข่ายท าให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันนี้เป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก เพราะการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ที่เกิดข้ึนในเครือข่ายนั้นมีทุกบริบท ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการกลุ่ม/สหกรณ์ ด้านกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้านการผลิตและด้านการตลาด การแลกเปล่ียนเรียนรู้นี้จะท าให้ฝ่ายท่ีอ่อนแอและไม่เข็มแข็งในเรื่อง
ของการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดและถ่ายเทประสบการณ์จากฝ่ายท่ีเข้มแข็งกว่า ท า
ให้เกิดการพัฒนาตนเองในองค์กร  
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5. ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1 จังหวัดนครราชสีมา 

 

 5.2 จังหวัดชัยภูมิ ก าลังด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 5.3 จังหวัดบุรีรัมย์ ก าลังด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 5.4 จังหวัดสุรินทร์ ก าลังด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 5.5 จังหวัดศรีสะเกษ ก าลังด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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