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ขา่วสหกรณ์
ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั

ข่าวสารเพื่อสหกรณ์ และมวลสมาชิก
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 กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ  
จัดงาน “สหกรณ์ไทย ก้าวไกลสู่สากล” ในวันที่ 2-6 มีนาคม 2555 ณ 
บริเวณสวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
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 ประธานชสท. น�าทีม เยี่ยมและปรึกษาหารือถึงปัญหาของสหกรณ์ เพื่อช่วยกันพัฒนา
และแก้ไข ตามโครงการ ชสก. ต้นแบบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ใน
แต่ละจังหวัดเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เป็นศูนย์กลางในการรวมตัวท�ากิจกรรมต่างๆ ของ
สมาชิกฯ ในจังหวัดโดยไม่มุ่งเน้นผลก�าไร

ชสท. น�ำทีม เยี่ยมสหกรณ์
ในจงัหวดัเชยีงใหม่ โครงการ “ชสก.ต้นแบบ”

 คณะผู้น�าในเครือข่ายของชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ 
เพือ่ศกึษาดงูานผลผลติทางการเกษตรและสนิค้าส่งออกของประเทศเกาหลใีต้ เพือ่น�าข้อมลู
มาปรับใช้ให้เหมาะสม และยังถ่ายท�ารายการ “ท่องโลกเกษตร กับชสท.” อีกด้วย

 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด (ชสท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และพนักงาน ชสท.ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกัน
ดอกไม้ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

ชสท. น�ำคณะผู้น�ำในเครือข่ำย
ของชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร  
ศึกษำดูงำน ณ เมืองพูซำน

ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้
และลงนามถวายพระพรฯ

 บ ริ ษั ท  ที . เ จ .
ซี . เคมี  จ�ากัด ได ้รับ
ร า ง วั ล  “ รั ษ ฎ า ก ร
พพิฒัน์” ประจ�าปี 2554 
ซึ่งเป็นรางวัลแห่งผู้มี
จติส�านึกในหน้าท่ีผู้เสีย
ภาษีที่ดี โดย ฯพณฯ 
นายกรฐัมนตร ีนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น
ผู้มอบโล่รางวัล ให้กับ 
นายศิริชัย ออสุวรรณ 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร 
บริษัท  ที . เจ .ซี . เคมี 
จ�ากัด

บริษัท ที.เจ.ซี.ได้รับรางวัล
“รัษฎากรพิพัฒน์”
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ศิริชัย ออสุวรรณ
ประธานกรรมการฯ ชสท.

เคมีเกษตรไทย...... หัวใจสหกรณ์

T.J.C
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  จากใจจริง
ศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำาเนินการ ชสท.

สามัคคี เชื่อมโยง โปร่งใส ให้บริการ 

บอกเล่าชาวสหกรณ์ โดยประธานศิริชัย
  สวัสดีครับพี่น้องชาวสหกรณ์ที่รักทุกท่าน พบกันอีกเช่นเคยใน “ข่าวสหกรณ์” สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อชาวสหกรณ์
การเกษตรครับ วันนี้ผมขอน�าเสนอโครงการ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ”(ชสก.ต้นแบบ) ซ่ึง ชสท.ได้เริ่ม
ด�าเนนิการไปแล้วใน จ.เชียงใหม่ และ จ.สระบรุ ีส่วนใน จ.สงขลา อดใจรอสกันดิหนึง่ ชสท.จะเริม่ด�าเนนิการในเดอืนหน้าครบั

โครงการ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ” (ชสก.ต้นแบบ)

1.หลักการและเหตุผล : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) เป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับ
ประเทศ ซึ่งมีสมาชิกเป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัด และเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงมีอยู่ท่ัว
ประเทศกว่า 4,000 สหกรณ์ มีสมาชิกเป็นเกษตรกรมากกว่า 6 ล้านครัวเรือน ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ในปัจจุบัน 
ชสท.ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ชสท.เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่าง
ครบวงจร ในด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิต การตลาด ให้องค์ความรู้และสวัสดิการ ตาม
อุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม” ในปัจจุบันในแต่ละจังหวัดมีสหกรณ์การเกษตร
เป็นจ�านวนร้อยละสามสิบที่มีสถานะมั่นคง และมีการรวมตัวกันท�ากิจกรรมต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง และโดยภาพรวม
ทั้งประเทศมีสหกรณ์การเกษตรที่มีผลประกอบการมีกำาไรประมาณ 3,000 สหกรณ์ฯ มีผลประกอบการเท่าทุนและ
ขาดทุนประมาณ 1,000 สหกรณ์ฯ สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งคือการที่สหกรณ์การเกษตรยังขาดการรวมตัว และท�า
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างจริงจัง จึงยังไม่สามารถใช้กลไกล และเครือข่าย ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้เข้มแข็ง และให้
บริการสมาชิกฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชสท.จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวท�ากิจกรรม
ของเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร ทั้งในระดับจังหวัด และระหว่างจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรอย่างยั่งยืนตลอดไป
2. วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ส่งเสรมิ และสนบัสนนุให้ ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรในแต่ละจงัหวดั (ชสก.)เป็นศนูย์กลางความร่วมมอื เป็น
ศนูย์กลางในการรวมตวัท�ากจิกรรมต่างๆ ของสหกรณ์การเกษตรทกุแห่งในจงัหวดั โดยไม่มุง่เน้นผลกำาไร ไม่ท�าธรุกจิแข่ง
กับสมาชิก โดยใช้วิสัยทัศน์เดียวกันกับ ชสท.
 2. เพือ่เป็นช่องทางในการเชือ่มโยงเครอืข่ายของสหกรณ์การเกษตร และ ชสท. ส่งเสรมิสนบัสนนุ ธรุกจิของสหกรณ์
การเกษตร และสมาชกิสหกรณ์ฯ อกีทัง้เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC.) 
 3. เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรเข้มเข็งพร้อมกันทั้งจังหวัด สามารถพึ่งตนเองได้ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ฯ
 4. เพื่อใช้ อุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการสหกรณ์ เป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม ให้กับประเทศชาติ อย่างยั่งยืน
3. เป้าหมาย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัด (ชสก.) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยในปีแรกด�าเนินการอย่างน้อย 
ภาคละ 1 จังหวัด
4. ระยะเวลาของโครงการ ระยะเวลาโครงการ 3 ปี 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส�านักพัฒนาสหกรณ์ ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรกิจการเกษตร ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.)
6. การดำาเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ คณะท�างาน ของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะ
กรรมการ ชสท. ประธานกรรมการ และผู้จัดการจากสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ของ ชสท. 
เพื่อร่วมด�าเนินงานทุกกิจกรรม โดยการสนับสนุนของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ 
7. วิธีดำาเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
 1. การจัดเตรียมข้อมูลทุกๆ ด้านของสหกรณ์ ในชุมนุมสหกรณ์จังหวัดที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ
 2. จัดการประชุมชี้แจงโครงการฯ โดยเชิญผู้น�าสหกรณ์ในจังหวัดมาร่วมการประชุมให้มากที่สุด
 3. น�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ชสท.เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ
 4. คณะท�างานโครงการฯ ออกเยีย่มและร่วมประชุมกบัสหกรณ์ฯ ทกุพืน้ทีใ่นโครงการฯ เพือ่รบัฟังข้อมลู และปัญหา
ความต้องการ
 5. ให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรม และดำาเนินการทำากิจกรรม ในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 6. ก�าหนดแผนการประชาสัมพันธ์ทุกขั้นตอน
 7. ประเมินผลโครงการ
8. กิจกรรมในโครงการ 
 1. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์การเกษตร
 2. โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q-SHOP) 
 3. โครงการ “เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร”
 4. โครงการ “สหกรณ์พี่ช่วยน้อง”
 5. โครงการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าของสหกรณ์การเกษตรประจ�าภูมิภาค
 6. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 7. ประกวดสหกรณ์การเกษตรดีเด่นในด้านต่างๆ ชิงรางวัลเงินสด และโล่รางวัล
 8. ประกวดร้องเพลงมาร์ช และเพลงสหกรณ์การเกษตร ชิงรางวัลเงินสด และโล่รางวัล 
 9. โครงการสนับสนุนกิจกรรม และสวัสดิการของสหกรณ์ฯ และสมาชิก
 10. โครงการศึกษาดูงานระหว่างสหกรณ์
 11. โครงการทีส่หกรณ์เสนอเพิม่เตมิ เช่น โครงการส่งเสรมิเกษตรอนิทรย์ี ,โครงการหน่ึงไร่หน่ึงแสน ,โครงการปราชญ์
เกษตร,โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ,โครงการฝึกงานระหว่างสหกรณ์
 12. กำาหนดตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ทุกระยะในเวลา 1 – 3 ปี
9. งบประมาณ
 ใช้งบประมาณจากบญัชเีงนิทนุสะสมเพือ่การศกึษาอบรมทางสหกรณ์ หรอื เงินทุนสะสมเพือ่การบรกิารส่วนรวม โดย
ด�าเนินการตามระเบียบ ชสท.
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นทุก ๆ ปี
 2. ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัต้นแบบ มศีกัยภาพ และสามารถเป็นศนูย์กลางการให้บรกิารแก่สมาชิกได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้
 3. ผูน้�าสหกรณ์การเกษตรของจงัหวดัต้นแบบได้รบัความรู ้เพือ่น�าไปพฒันาสหกรณ์สูค่วามส�าเรจ็
 4. สมาชกิสหกรณ์การเกษตรทีเ่ข้าร่วมโครงการได้รบัประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลติ และประโยชน์ทางด้านการ
ตลาด ด้านสวัสดิการ ฯลฯ
 5. สมาชิกสหกรณ์การเกษตรมีรายได้สูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 ผมและคณะกรรมการฯ พร้อมทมีงาน ชสท.ทกุคน มัน่ใจว่าโครงการ “ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัต้นแบบ”จะประสบ
ความส�าเร็จตามเป้าหมาย และพวกเราจะได้ร่วมมือกันท�างานเพื่อประโยชน์สุขของหมู่มวลสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 
อย่างยั่งยืนตลอดไป

 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. และ นายดิเรก สังขจันทร์ รอง

ประธานกรรมการฯ น�าพนกังาน ชสท. เข้าคารวะ พล.ต.สนัน่ ขจรประศาสน์ อดตีรองนายก

รัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 

 7 กันยายน 2555

พลตรสีนัน่ เปิดบ้านสนามบนิน�า้
ครบรอบวันเกิด 77 ปี

	 เมื่อวันที่	 27	กันยายน	2555	นายศิริชัย ออสุวรรณ	ประธานกรรมการฯ	ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตร	แห่งประเทศไทย	จ�ากดั	พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ	ผูต้รวจสอบกจิการ	
ที่ปรึกษา	 และพนักงาน	 ชสท.	 ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ	 พร้อมทั้งท�าพิธีมอบของที่
ระลึกให้กับ	นายณัฐพล นันทนาวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ	ส�านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่	 2	 ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่	 30	 กันยายนนี้	 ท่าน
เป็นผู้ที่ให้การดูแลแนะน�าการท�างานของ	 ชสท.มาเป็นเวลานาน	 มีความรู้ความสามารถ	 
และเป็นที่รัก	 นับถือของพวกเราทุกคน	 ในวันนี้คณะกรรมการฯ	 ได้มีมติแต่งตั้งท่านเป็น	 
“ทีป่รกึษาโครงการชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัต้นแบบ”	โดยมผีลตัง้แต่วนัที	่1	ตลุาคม	 
เป็นต้นไป

ประชุมคณะกรรมการฯ ชสท.
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 เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2555 บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากดั ได้รับรางวลั “รัษฎากรพพิฒัน์” ประจ�าปี 

2554 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งผู้มีจิตส�านึกในหน้าที่ผู้เสียภาษีที่ดี โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาว 

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้มอบโล่รางวัล ให้กับ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท 

ท.ีเจ.ซ.ีเคมี จ�ากดั รางวัล “รษัฎากรพพิฒัน์” เป็นรางวลัของรัฐบาลโดยกรมสรรพากรในสังกดักระทรวง

การคลัง มอบให้แก่ผู้เสียภาษีที่ควรค่าแก่การยกย่อง ในปี 2554 ซึ่ง ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรม

สรรพากร กล่าวว่า “การมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ นับว่าเป็นเรื่องยาก

ยิง่ เพราะจ�าเป็นต้องพจิารณารายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องให้ครบเงือ่นไขเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ 

ผูท้ีไ่ด้รบัรางวัลดงักล่าวถอืเป็นผูท้ีม่มีาตราฐานความรบัผิดชอบทางภาษสูีง เป็นแบบอย่างแห่งการ

ยดึมัน่ในความถกูต้อง ความทุม่เท และเสยีสละโดยการให้ ต่อสังคมและรับ เงนิภาษทีีม่ส่ีวนในการ

พฒันาบ้านเมอืงผ่านกลไกลงบประมาณทีใ่ช้จ่ายในด้านต่างๆ ของรัฐบาล ถอืเป็นความมส่ีวนร่วม

รับผิดชอบ ต่อสังคมและประเทศชาติที่ส�าคัญ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่อง ชื่นชม และ

ประกาศเกียรติคุณบุคคลเหล่านี้ไว้ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป” โดยมีบุคคลธรรมดาได้รับรางวัล 

“รัษฎากรพิพัฒน์” จ�านวน 11 ราย และนิติบุคคลได้รับจ�านวน 109 ราย นับว่าเป็นเกียรติประวัติ 

และความภาคภูมิใจ ของพวกเราในบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ทุกคน

บริษัท ที.เจ.ซี.ได้รับรางวัล
“รัษฎากรพิพัฒน์”  เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2555 อาจารย์วนิยั พนัธรุกัษ์ ทีป่รกึษาสมาคมดนตรแีห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมร่วมกับทีมงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

(ชสท.) เกี่ยวกับ “โครงการจัดท�าอัลบั้มเพลงมาร์ชสหกรณ์การเกษตร 10 เพลง” ซึ่งได้ข้อสรุปเรื่อง

ศิลปินรับเชิญที่เข้าร่วมบันทึกเสียง ได้แก่ 1. คุณเศรษฐา ศิระฉายา (ศิลปินแห่งชาติ) 2. คุณ

วินัย พันธุรักษ์ 3. คุณนิค นิรนาม 4. คุณหนู มิเตอร์ 5. คุณรุ่งเพชร แหลมสิงห์ 6. คุณสุนารี 

ราชสีมา 7. คุณสดใส รุ่งโพธิ์ทอง ทั้งขับร้องหมู่ และขับร้องเดี่ยว และจะก�าหนดเสร็จประมาณ 

1 เดือน พร้อมผลิตเป็น  ซี.ดี. และ เอ็ม.วี. (คาราโอเกะ) เตรียมจัดให้สหกรณ์ฯ ทั่วประเทศส่งผู้แทน

เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลง และประกวดวงโยธวาทิต ในเดือน พฤศจิกายนนี้ 

ประชุมโครงการจัดท�าอัลบั้ม
เพลงมาร์ชสหกรณ์การเกษตร 10 เพลง

 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 นายจิรเดช วรเพียรกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการคลัง เป็น

ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด�าเนินงานโครงการประกันชีวิต ระหว่าง นาย

อรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายศุภชัย 

ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการ บริษัทสหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ทั้งนี้เพื่อร่วมสร้างหลักประกันภัย

ในการคุ้มครองชวีติ ทรพัย์สนิรวมทัง้คณุภาพชวีติทีด่ใีห้แก่เกษตรกร สมาชกิสหกรณ์ และประชาชนทัว่ไป 

ณ โรงแรมเดอะเวสทินแกรนด์สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 19 กรุงเทพมหานคร

 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หนนุกระบวนการสหกรณ์ จับมอืกบับรษัิทสหประกนั

ชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมโครงการส่งเสริมการประกันชีวิตให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. 

สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มทางเลือกการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ชีวิตของตนเอง

และครอบครัว พร้อมออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงภาระสินเชื่อ ใน

อัตราเบี้ยประกันต�่า

 โดย นาย อรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. กล่าวว่า บริษัทสหประกันชีวิตถือเป็น

บริษัทที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ จัดตั้งโดยสหกรณ์ไทย โดยมีสหกรณ์เป็นผู้ถือหุ้น 100 % จ�านวน 2,217 

สหกรณ์ทัว่ประเทศ และมีสหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. หรอื สกต. ร่วมถอืหุน้อยูด้่วย ดงั

นั้นการลงนามในครั้งนี้ จึงเป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าของธ.ก.ส ที่มีถึง 5 ล้านครัวเรือน รวมไปถึงสมาชิกใน

ครอบครวัทีอ่าจมมีากถงึ 20 ล้านคน เกอืบครึง่หนึง่ของประเทศ มทีางเลอืกในการสร้างหลกัประกนัความ

มัน่คงให้แก่ชวีติของตนเองและครอบครวั โดยท�าประกนัชีวติกบับรษัิททีม่ฐีานะมัน่คง มกีารให้บรกิารตาม

มาตรฐานสากล ในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนธุรกิจของกระบวนการณ์สหกรณ์ ซึ่ง

เป็นองค์กรที่เกษตรกรเป็นเจ้าของและเป็นสมาชิก ให้เข้มแข็งและด�าเนินงานต่อไปได้ รวมไปถึงผลก�าไร

หรือผลประกอบการที่ได้ยังน�ามาปันผลแก่เกษตรกรได้อีกด้วย ซ่ึงความร่วมมือในครั้งนี้ทางบริษัทสห

ประกันชีวิตจะเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส. พร้อมด�ารงยอดเงินฝากไว้ในบัญชีไม่ต�่ากว่า 20 ล้านบาท 

เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจ ในการชดเชยค่าสินไหมให้กับลูกค้า และยังออกแบบผลิตภัณฑ์ประกัน

ชีวิตเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงภาระสินเชื่อที่เกษตรกรมีกับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต�่า เพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่มีภาระหนี้สิน

 ทั้งนี้ นายอรุณ เลิศวิไลย์ ยังเปิดเผยว่า การลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี โดยในอนาคต

ทาง ธ.ก.ส. อาจมีการเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทสหประกันชีวิต จ�ากัด เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศให้เจริญ

ก้าวหน้าต่อไปเหมอืนกบัประเทศอืน่ๆ ทีใ่ช้พลงัของสหกรณ์ในการขบัเคลือ่นความเจรญิของประเทศนัน้ๆ

ธ.ก.ส. จับมือสหประกันชีวิต
ร่วมโครงการประกันภัย
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กฏหมายน่ารู้ดอกผลของทรัพย์

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และพนักงาน ชสท.ร่วม

ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 คณะท�างานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาการตลาดสินค้า

เกษตรโดยระบบสหกรณ์ ร่วมประชุมที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยน�าข้อมูลที่

ได้ข้อสรุปจากการลงพืน้ที ่และเตรยีมจดัท�ารายงานสรปุส่งไปยงัรฐับาล โดยนายวริตัน์ เอ่ียมเอ้ือ

ยทุธ ประธานคณะท�างาน นายศริชิยั ออสวุรรณ รองประธานคณะท�างาน พร้อมสมาชกิท�างาน

ประกอบด้วย นายวนิตย์ อาจสาลี ,ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม ,นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ ,นายจงกล 

เหลืองอ่อน ,นายประยูร สงค์ประเสริฐ และ นายยงยศ สำาราญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนช�านาญการ ,นายถิรายุ สมานสินธุ์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ,นายจิตกร เดียง

สา ,นางสาวกุลยาพัส ลบช้าง เจ้าหน้าที่โครงการ

ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้
และลงนามถวายพระพรฯ ดอกผลตามความของกฎหมายจะหมายถึง ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เกิด

ขึ้นจากการมีหรือใช้ทรัพย์ที่เป็นประธาน โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

148 ก�าหนดไว้ว่าดอกผลของทรัพย์ จะได้แก่ ดอกผลธรรมดา และดอกผลนิตินัย 

 1) “ดอกผลธรรมดา” หมายความว่า สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตขิองทรัพย์ ซึง่ได้มาจากตวั

ทรพัย์ โดยการมหีรอืใช้ทรพัย์นัน้ตามปกตนิยิม และสามารถถอืเอาได้เมือ่ขาดจากทรัพย์นัน้ เช่น 

ผลมะม่วง มะพร้าว ทุเรียน ลูกวัว ลูกสุกร ไข่ไก่ ฯลฯ แต่ข้าวที่ปลูกในนานั้นเกิดจากฝีมือมนุษย์

ท�าขึ้น มิได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ดังนั้น ข้าวจึงมิใช่ดอกผลของนา

 โดยสิง่ทีเ่ป็นสาระส�าคญัของดอกผลธรรมดา คอื ทรพัย์นัน้จะต้องขาดหรอืหลดุออกมาจาก

ตัวแม่ทรัพย์นั้น โดยที่ตัวของแม่ทรัพย์นั้นจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือสภาวะไปด้วย 

 2) “ดอกผลนิตินัย”  หมายความว่า ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มาเป็นครั้งคราว

แก่เจ้าของทรัพย์จากผู้อ่ืน เพ่ือการที่ได้ใช้ทรัพย์นั้นและสามารถค�านวณและถือเอาได้เป็น 

รายวันหรือตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ เช่น ค่าเช่า ดอกเบี้ย ผลก�าไรที่ได้จากการแบ่งก�าไรของ

ห้างหุ้นส่วนหรือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในบริษัท ถือว่าเป็นดอกผลนิตินัย แต่หากเป็นผลก�าไร

ที่ได้จากการขายทรัพย์นั้นจะไม่ใช่ดอกผลนิตินัย 

 ส�าหรับผู้มีสิทธิในดอกผล ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งเป็นเจ้าของดอกผล 

ของตัวแม่ทรัพย์นั้น ไม่ว่าจะเป็นดอกผลนิตินัยหรือดอกผลธรรมดาก็ตาม โดยมีข้อยกเว้นที่ผู้อื่น

จะมีสิทธิในดอกผล คือ

 (1) มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษ เช่น

       (ก) ดอกผลของสนิส่วนตัวเป็นสนิสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา 

1474 (3)

       (ข) บุคคลผู้ได้รบัทรพัย์สนิไว้โดยสจุรติ ย่อมจะได้ดอกผลอนัเกดิแต่ทรัพย์สินนัน้ตลอด

เวลาที่ยังคงสุจริตอยู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 415 วรรคหนึ่ง

  (2)  มีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

 (3)  บุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าของแม่ทรัพย์นั้นแต่มีสิทธิเอาดอกผลไปช�าระหนี้ที่เจ้าของ 

แม่ทรัพย์เป็นหนี้ตน เช่น เจ้าหนี้จ�านอง จ�าน�า เป็นต้น
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คณะท�ำงำนประชุม หำข้อสรุป 
ในกำรพฒันำกำรตลำดสนิค้ำเกษตรฯ

	 เมื่อวันที่	8	กันยายน	2555	คณะท�างานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาการตลาด
สินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์	น�าโดยนายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ	ประธานคณะท�างานฯ	
นายศิริชัย	ออสุวรรณ	รองประธานคณะท�างานฯ	นายสุรศักดิ์	วานิชกิจ	และคณะฯ	ประชุม
ร่วมกับผู้น�าสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี	จ�ากัด	เพื่อหาข้อสรุปในการพัฒนาการตลาด
สินค้าเกษตรฯ	เสนอต่อรัฐบาล	ณ	ส�านักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี	ขอขอบคุณ	
นายเรวัต เป่ียมระลกึ	ประธานกรรมการฯ	นายอนวุรรตน์ อิม่สมบรูณ์	เลขานกุารคณะ
กรรมการฯ	สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี	จ�ากัด	พร้อมทั้งท่านประธานกรรมการฯ	,ผู้
จัดการสหกรณ์การเกษตร	ทีมงานทุกท่าน	ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 เมื่อวันที่	28	กันยายน	2555	องค์กร	Food	and	Agriculture	Organization	of	the	
United	 Nations	 :	 FAO	 แห่งประเทศเวียดนาม	 ได้น�าคณะผู้บริหารสหกรณ์การเกษตร	
จ�านวน	 30	 คน	 ศึกษาดูงานสหกรณ์ไทย	 และรับฟังค�าบรรยายพร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับ	ชสท.

ผูบ้รหิารสหกรณ์การเกษตรเวยีดนาม 
ศกึษาดงูาน ณ ชสท.

	 เมื่อวันที่	26	ก.ย.	2555	ทีมงาน	ชสท.	ได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	
ตราพระอาทิตย์	ที่	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 เมล็ดพันธ์ุข้าว	ตราพระอาทิตย์	คุณภาพเต็มร้อย	
เพื่อเกษตรกรไทย	เริ่มจ�าหน่าย	ปี	พ.ศ.2554	ผลิตโดยบริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ากัด	(ชสท.
เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น)

“ชสท. เยี่ยมชมศูนย์วิจัย 
บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ำกัด”
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ชสท. น�ำคณะผู้น�ำในเครอืข่ำย
ของชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตร 
ศึกษำดูงำน ณ เมืองพูซำน

 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. พร้อม

ด้วยคณะผูน้�าในเครอืข่ายของชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจากทัว่ 

ประเทศ นำาโดยนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรม 

ส่งเสริมสหกรณ์,นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการฯ 

นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการฯ, ผู้ตรวจสอบ

กิจการ และที่ปรึกษา ชสท. และฝ่ายจัดการ ชสท. ไปเยี่ยมชม

ตลาดกลางเพื่อการขายส่ง ผลผลิตทางการเกษตร BANYEO 

AGRICULTURAL PRODUCTS WHOLESALE MARKET ณ 

ประเทศเกาหลใีต้ ซึง่ตลาดนีใ้ช้หลกัการสหกรณ์ และการบรหิาร

คณะผู้น�าในเครือข่ายของชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เตรียมตัวเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้

จดัการแบบเดยีวกบั “ตลาดโอตะ” ทีป่ระเทศญีปุ่น่ คอืตลาดไม่ท�าตวัเป็นพ่อค้าหาก�าไรจากสมาชกิ

เกษตรกร แต่ตลาดจะให้บรกิารจดัสถานทีจ่�าหน่ายสนิค้าให้ (คดิค่าธรรมเนยีม 3 - 6 %) และควบคมุ

คณุภาพสนิค้าเพือ่ให้เกดิประโยชน์กบัสมาชกิ และลกูค้า ตลาดนีม้เีนือ้ที ่ประมาณ 150 ไร่ ยอดขาย

ปีละกว่า 9,000 ล้านบาท นบัว่าเป็นแบบอย่างทีน่่าสนใจอย่างยิง่ ขอขอบคณุ Mr.Dong - Gyu, Lee 

และ Mr.Ko, Chul - Jin และทีมงาน ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งบรรยายสรุป ให้ความ

รู้ ตอบข้อซักถาม และเดินมาส่งพวกเราถึงรถบัส พวกเราทุกคนประทับใจมากครับ

รับประทานอาหารมื้อแรก (บุปเฟ่ต์) ณ เมืองพูซาน

 ท่านประธานอุดหนุนสินค้าเกษตรกรรมจากประเทศเกาหลีใต้ ตลาดกลางเพื่อการขายส่ง ผลผลิตทางการเกษตร

 (ดูงานวันแรก) วันที่ 30 สิงหาคม 2555 คณะศึกษาดูงานเกาหลีใต้ ของชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสท.) นดัพร้อมทีส่นามบนิสวุรรณภมูใินเวลา 22.00 น.ของวนัที่ 

29 ส.ค. ช่วงเช็กอินได้รับแจ้งว่า มีพายุใต้ฝุ่นเข้าเมืองพูซานที่พวกเราจะไปดูงานสหกรณ์ เลยตกลง

เปลี่ยนสถานที่ไปลงที่กรุงโซล แล้วนั่งรถบัสต่อไปพูซานอีก 4 ชั่วโมง โชคดีมากก่อนเคร่ืองออกได้

รับแจ้งว่าพายุฝุ่นดังกล่าว ได้เปลี่ยนทิศทาง ท�าให้เครื่องสามารถลงที่เมือง BUSAN ได้ เครื่องออก

เวลา 02.30 น.ใช้เวลาบินห้าชั่วโมง แล้วได้เยีย่มชมตลาดกลางเพื่อการขายส่งสินค้าการเกษตรของ 

สหกรณ์ ซึ่งตลาดแห่งนี้มีการจัดจ�าหน่ายสินค้าของสหกรณ์

โดยที่ไม่คิดค่าเช่าสถานที่แต่คิดตามเปอร์เซ็นของผลก�าไรที่ได้ 

บรรยากาศในช่วงเช้าจะเป็นการขายสนิค้าแบบขายส่ง ราคาถกู 

ส่วนช่วงบ่ายและช่วงเยน็จะเร่งทยอยสนิค้าทีค้่างอยูใ่ห้หมดเพือ่

เป็นการไม่ตนุผลผลิต อกีทัง้ยงัประกนัได้ว่าผลผลิตสดใหม่ทกุวัน 

อีกด้วย และชมวัดพุลกุกซา ศักดิ์สิทธิ์ และมีอายุถึง 1.500 ปี  

ได้ความรู้มากมาย อากาศเย็นสบายมีฝนตกบ้าง คณะเดินทาง

ทุกคนเหนื่อยจากการเดินทาง และมีความสุขครับ

13 กันยายน 2555 ทีมงาน”ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.” บันทึกเทปโทรทัศน์ที่

ตลาดกลางเพื่อการขายส่ง ผลผลิตทางการเกษตร BANYEO AGRICULTURAL 

PRODUCTS WHOLESALE MARKET เกาหลึใต้. ด�าเนินรายการโดย  

นายประพจน์ ภู่ทองค�า ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง  

“ฟาร์มแชนแนล” ทุกวันอาทิตย์เวลา 07.00 น.ครับ
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ชมวัดพุลกุกซา	ศักดิ์สิทธิ์	และมีอายุถึง	1.500	ปี

 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2555 คณะศึกษาดูงานของ ชสท.พร้อมด้วยนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชม National Agrobiodiversity Center, National 

Academy of Agricultural Science ที่เมือง Suwon ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีความส�าคัญดังนี้คือ 

1.เป็นศูนย์การสืบค้น และเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิด เพียงแห่งเดียวของประเทศเกาหลี 2.มีวิธีเก็บ

โดยใช้วิธีเก็บ DNA ในตู้ควบคุมความเย็น -196 องศาเซลเซียส (DNA BANK) 3.ขณะนี้มีการเก็บ

พันธุ์พืชไว้แล้ว จ�านวน 170,000 สายพันธุ์ 4.สามารถเก็บไว้ได้นาน 100 ปี 5.เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์

นานาชาติ หากเกิดภัยพิบัติ สามารถสืบค้นเมล็ดพันธุ์พืชได้ทุกชนิด ขอขอบคุณ Dr. Ho.Sun LEE 

พร้อมทีมงานทุกท่านที่ร่วมบรรยายสรุป และน�าชมสถานที่ ซึ่งจะไม่เปิดให้ใครเข้าชมได้โดยง่าย

ชสท.เยี่ยมชม	National	Agrobiodiversity	Center,	National	Academy	of	Agricultural	Science	
ที่เมือง	Suwon	ประเทศเกาหลีใต้
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ชสท. น�าทมี เยีย่มสหกรณ์ ในจังหวดัเชียงใหม่ โครงการ “ชสก.ต้นแบบ”
 นายศริชิยั ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั 

(ชสท.) ,นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการฯ ,นายยวง อยู่มา กรรมการ ,นายบุญเลิศ 

แสนหลวง กรรมการ รวมถึงคณะท�างานจากชสท. และชสก.เชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณรุจิเรข ณ 

ลำาปาง หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เยี่ยมชมและปรึกษาหารือถึงปัญหาของ

สหกรณ์ต่างๆ และช่วยกันพัฒนาและแก้ไข ตามโครงการ ชสก. ต้นแบบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ 

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตร ในแต่ละจงัหวดัเป็นศูนย์กลางความร่วมมอื เป็นศนูย์กลางในการรวมตวั 

ท�ากิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกฯ ในจังหวัดโดยไม่มุ่งหวังผลก�าไร ไม่ท�าธุรกิจแข่งกับสมาชิก โดย

ใช้วิสัยทัศน์เดียวกันกับ ชสท. อีกทั้ง ชสท. ยังช่วยเสนอแนวคิดอุดมการณ์ และประสบการณ์การ

ด�าเนินงานในรูปแบบ “สหกรณ์” ต่อสาธารณชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ “สหกรณ์

เป็นวาระแห่งชาต”ิ อกีด้วย ทัง้นีเ้พือ่เป็นช่องทางในการเชือ่มโยงเครอืข่ายของ ชสท. ส่งเสรมิสนบัสนนุ 

ธรุกจิของสหกรณ์การเกษตร และเกษตรกรสมาชกิ เพือ่การเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน เป็นการสร้างองค์ความรู ้สร้างความเข้มแขง็ให้สหกรณ์การเกษตร และเกษตรกร 

ส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรรมคงอยู่คู่กับประเทศไทย ตลอดไป ทั้งยังสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้าน

เศรษฐกิจ และสังคมให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ทั้งคณะท�างานจากชสท. และชสก.เชียงใหม่ เริ่มต้นจากการ 

รองท้องด้วย โจ๊กร้อนๆ ก่อนออกท�างาน ณ ร้านสมเพชร ร้านอาหารช่ือดังในจังหวัดเชียงใหม่ 

จากนั้นเวลา 7.40 น.จึงเริ่มเดินทางไปเยี่ยมสหกรณ์แรก คือ สหกรณ์การเกษตรป่าแป๋ จำากัด  

เส้นทางการเดินทาง 31 กิโลเมตร จากแยกแม่มาลัย รวมทั้งสิ้น 621 โค้ง ถึง ณ จุดหมาย ได้รับการ

ต้อนรบัอย่างดเียีย่มจาก นายเดช อดุมขาว ประธาน, คณะกรรมการ และนางพริม้พราว สงิห์ตาแก้ว 

ผู้จัดการจากการศึกษาเยี่ยมชมสหกรณ์แห่งนี้ได้เล็งเห็นถึงความเข้มแข็ง โดยมีผลิตภัณฑ์ในการ 

จัดจ�าหน่ายซึ่งถือเป็นแบรนด์ประจ�าสหกรณ์ก็ว่าได้ อาทิ ใบชาไทยที่ผลิตจากยอดใบชา ด้วยรส

ที่เป็นธรรมชาติและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปในรูปของ 

หมอนใบชาทีมี่คณุสมบติัคลายเครยีดเวลาหนนุนอนอกีด้วย การเดนิทางมา ณ ทีแ่ห่งนีไ้ม่ถอืเป็น 

อปุสรรคใดๆ  เลย เพราะพวกเราได้เหน็ถงึน�า้พระทยัของในหลวงจากบอร์ดข้างฝาผนงัของสหกรณ์  

ถึงแม้ว่าพื้นที่จะห่างไกลและยากล�าบากสักเพียงใดก็ตาม ท่านยังเสด็จฯมา นับว่าเป็น 

พระมหากรณุาธิคณุอันล้นเหลอือย่างหาทีเ่ปรยีบมไิด้จรงิๆ (ส�าหรับผูท้ีส่นใจผลติภณัฑ์แปรรูปของ 

สกก.ป่าแป๋ จ�ากัด สามารถติดต่อ ได้ที่ โทร. 08-6193-8280 และ 08-6114-7815 )

 จากสกก.ป่าแป๋ จ�ากดั ได้เดนิทางต่อไปเยีย่ม สหกรณ์นคิมแม่แตง จำากดั 

ได้รบัการต้อนรบัเป็นอย่างดเียีย่มจาก นายสขุเกษม ไวรกัษ์ ประธานกรรมการ, 

คณะกรรมการ และนายไพศาล ห้วยสวัสดิ์ ผู้จัดการ จากการปรึกษาหารือ

พบว่าสหกรณ์แห่งนี้มีปัญหาในเรื่องของแหล่งน�้า จึงต้องเร่งรีบที่จะขอเงินมา

ปรับปรุงประตูน�้าและอ่างเก็บน�้าเพื่อใช้ในการเกษตร เดินทางออกจาก สกน.

แม่แตง จ�ากัด ถึง สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำากัด เวลา 11.30 น. สหกรณ์

แห่งนี้มีจ�านวนสมาชิกถึง 1,600 คน ซึ่งเกิดจากการรวบรวมสหกรณ์ เกิดปัญหา

เรื่องของ ถั่วเหลืองโดนกดราคา นับว่าเป็นการไม่ยุติธรรมเนื่องจากผลผลิตมีจุด

เด่นคือเป็นถั่วเหลืองที่ปลอดสาร ไม่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMO) ดัง

สหกรณ์การเกษตรป่าแป๋ จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ท�าจากใบชา จากสหกรณ์การเกษตรป่าแป๋ จ�ากัด

ปรึกษาหารือ ระหว่างสหกรณ์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ต้องช่วยกันแก้ไข

สหกรณ์นิคมแม่แตง จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จ�ากัด

นั้นจึงควรได้รับการประกันราคาจากรัฐบาลอย่างเร่งด่วน ต้องขอขอบคุณ นายอนันต์ คำาจันทร์ ประธานกรรมการ และ นายก้องภพ ทิพย์วิชัย ผู้จัดการ เป็นอย่างมากส�าหรับอาหารมื้อกลางวันที่ร้าน

สวัสดิการอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อาหารอร่อยมากอีกทั้งยังบรรยากาศดีภายใต้ธรรมชาติที่งดงาม คณะท�างานของ ชสท. และ ชสก. เชียงใหม่ ได้เดินทางมาถึง สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมเชียงดาว 

จำากัด พบปัญหาเรื่องหนี้ค้างภายในสหกรณ์ สมาชิกเข้าโครงการพักหนี้เป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท มีการประชุมเจรจาเรื่องยกเลิกดอกเบี้ยและช�าระเงินต้น มีการบริการเครื่องชั่งส�าหรับรถบรรทุกโดย 

ไม่คิดค่าบริการแต่จะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อเกินเวลาก�าหนดเท่านั้น จากนั้นจึงไปสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเชียงดาว จำากัด สหกรณ์แห่งนี้มีปัญหาเรื่องที่ดินและขาดเงินทุนหมุนเวียน ถึงจะเป็น 

สหกรณ์เล็กๆ แต่ก็มีความเข้มแข็งที่จะสู้ และฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ เมื่อมาถึงสหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จำากัด คณะท�างานก็ได้พบกับความเข้มแข็งของสหกรณ์น้ีพอสมควรโดยมีจ�านวนสมาชิก 

ทั้งสิ้น 1,758 คน จุดเด่นคือมีการท�าสถานีวิทยุชุมชนเป็นของตนเองในระบบ FM 100.50 MHz เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารหรือให้ความรู้แก่สหกรณ์สมาชิกและประชาชนทั่วไป 

สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมเชียงดาว จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเชียงดาว จ�ากัด 

ชสท. นำาทีม เยี่ยมสหกรณ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ “โครงการ ชสก.ต้นแบบ”
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ประธาน ชสท. ทดลองออกอากาศสถานีวิทยุชุมชน 

ณ สหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จ�ากัด

บรรยากาศการต้อนรับและปรึกษาเยี่ยมเยียน สหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จ�ากัด

คณะท�างานสักการะสถูปเจดีย์พระนเรศวรราชานุสรณ์ ประธาน ชสท. มอบเหรยีญครอบรอบ 60 ปี ชสท. รบัฟังปัญหาจากสหกรณ์สมาชกิเพือ่ด�าเนนิการแก้ไขให้แก่
นายพรมมา ดปีุด๊ ประธาน สกก.เวยีงแหง จ�ากดั

 เมื่อมาถึงสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ 
จำากัด สัมผัสได้ถึงความเข้มแข็งของสหกรณ์โดยตรวจสอบ
ได้จากการมีผลก�าไรสุทธิมากขึ้นทุกปี มีโรงงานผลิตน�้านมดิบ 
แปรรปู บรกิารสมาชกิอย่างครบวงจร มกีารส่งเสรมิให้สมาชกิ
จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโคนมเป็นจ�านวนมาก บรรจุและผลิตน�้านม

 วันที่ 21 กันยายน 2555 คณะท�างานชสท. และ ชสก.เชียงใหม่ ได้เดินทางล่องเหนือขึ้นไปจนถึงสหกรณ์ติดชายแดนพม่า นั่นคือ

สหกรณ์การเกษตรเวียงแหง จำากัด เมื่อได้พูดคุยหารือ พบว่าสหกรณ์ได้มีจุดขายเป็นของตนเอง ได้แก่ น�้าพริกคั่วทราย ไทยใหญ่ โดย

กลุ่มแม่บ้านเวียงแหง และมีจุดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ไซโล ลานตากรวมถงึโกดังเก็บข้าวโพด แต่จะพบปัญหาเรื่องการขาดเงิน

ทุนหมุนเวียน มีฌาปนกิจสงเคราะห์ แต่ไม่มีระเบียบข้อบังคับใช้มติคณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรแห่งนี้ยังมีสโลแกน “บรรยากาศ

สวิตเซอร์แลนด์ เศรษฐกิจเอธิโอเปีย” เนื่องจากปัญหาเรื่องการขนส่งเนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่อยู่ห่างไกลต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางที่

ยาวนาน

เพื่อขายบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีรายได้หมุนเวียนอย่างไม่มีกังวล ตลอดจนมีการถ่ายท�ารายการ “ท่องโลกเกษตรกับชสท.” เป็นการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ให้แก่ประชาชนทั่วโลก เพื่อ
เป็นตัวอย่างในการน�าข้อดีข้อเสียไปปรับใช้ ขอขอบคุณ นายอนันต์ สงค์ประชา ประธานกรรมการฯ นายสุภักดิ์ สันวงค์อินทิรา แสงวิลัย ผู้จัดการ และคณะกรรมการฯ สหกรณ์ฯ ทุก
ท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียม-หอมแดงไชยปราการ จำากัด สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่เรื่องการตลาด ที่ต่างประเทศเข้ามามีบทบาทและตี
ตลาดในตอนนี้ ซึ่งต้องเร่งมือเพื่อหาแก้ไขโดยด่วน ต่อด้วย สหกรณ์มันฝรั่งไชยปราการ-ฝาง จำากัด ตอนนี้คณะกรรมการเร่งพิจารณาท�าสิ่งอื่นเพิ่มเติม สหกรณ์ต่อไปคือ สหกรณ์ผู้ปลูก
หอมใหญ่ฝาง จำากัด และสหกรณ์การเกษตรเวียงมะลิกา จำากัด

รวบรวมน�้านมเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลผลิตให้กับสหกรณ์สมาชิก

สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ�ากัด สหกรณ์มันฝรั่งไชยปราการ-ฝาง จ�ากัด ,สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียม-หอมแดงไชยปราการ จ�ากัด และสหกรณ์การเกษตรเวียงมะลิกา จ�ากัด ให้การต้อนรับอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส

บรรยากาศการถ่ายท�ารายการ ท่องโลกเกษตรกับ ชสท. ณ สหกรณ์นิคมพร้าว จ�ากัด

 สุดท้าย วันที่ 22 กันยายน 2555 คณะท�างาน ชสท. และ ชสก. เชียงใหม่ ได้เดินทางมาถึง

สหกรณ์นิคมพร้าว จำากัด เพื่อถ่ายท�ารายการ “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.” เนื่องจากเป็นสหกรณ์

ท่ีล้มลุกคลุกคลานและฟื้นตัวเข้มแข็งได้

อย่างรวดเร็ว สามารถน�าไปเป็นบทเรียนแก่

สหกรณ์สมาชิกและประชาชนทัว่ไปได้อย่าง

ดเียีย่ม โดยสามารถตดิตามรายการได้ที ่ช่อง

ฟาร์มชาแนล ทกุวนัอาทติย์ เวลา 7.00-7.30 น. 

ต่อด้วย สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน

แม่แตง จำากัด และสหกรณ์นิคมสันทราย 

จำากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่แตง จ�ากัด

แม้อุปสรรคก็ไม่อาจขวางกั้นการท�างานของทีมงานเราได้

ขอขอบคุณทหารไทยที่มีน�้าใจในการช่วยเหลือรถติดหล่มของพวกเราระหว่างการเดินทาง
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เคมีเกษตรไทย...... หัวใจสหกรณ์

มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์สิ่งแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัยISO 9001:2008

ISO 14001:2004

No:1-6-04-17-09-00014

 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 สหกรณ์การเกษตรล�าลูกกา จ�ากัด ได้มีการ
จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี รายงานกิจการ งบดุล ก�าไร ขาดทุน 1 
เมษายน 2554 - 31 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 41 ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า
ชั้นน�าจากบริษัทชั้นน�าด้านเคมีเกษตร อาทิ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด และ
บริษัทต่างๆ และมีการจับรางวัลคืนก�าไรให้แก่ลูกค้าท่ีสนับสนุนสินค้าของ
บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด ไม่ว่าจะเป็นรางวัลมอเตอร์ไซด์ ทีวี แอลซีดี 32 นิ้ว  
ตู้เย็น เคร่ืองซักผ้า และรางวัลอีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจากนายชาญ  
พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในการร่วมจับรางวัล  
และมอบรางวัลมอเตอร์ไซด์ ในงานนี้ด้วย 

 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน

ล�าลูกกา จ�ากัด ได้มีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

2554 ครัง้ที ่1/2555 ณ บรเิวณลานตลาดกลางสนิค้าการเกษตร

ประจ�าต�าบลของสหกรณ์ ภายในงานมกีารจดัแสดงสนิค้าชัน้น�า

จากบริษัทชั้นน�าด้านเคมีเกษตร อาทิ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด 

และบริษัทต่างๆ ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

นายธวัชชัย เรืองรัตน์ธรรม
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จ�ากัด
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 บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรล�าลูกกา จ�ากัด  
จัดประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเพ่ิมผลผลิต พิชิตหญ้า ปลอดโรคและแมลง 
ในนาข้าว ให้แก่สมาชิกเกษตรกร ณ บ้านคุณประสิทธิ์ เพ็ชร์กลับ ประธานกลุ่ม 36 
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา โดยในงานได้มีการเลี้ยงรับประทาน
อาหารและร่วมรับรางวัลลุ้นโชคในงานนี้ด้วย

 สหกรณ์การเกษตรองครกัษ์ จ�ากดั ได้มกีาร

จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2554 ครั้งที่ 43 ที่

สนามกีฬาเทศบาลต�าบลองครักษ์ โดยในครั้งนี้

ทางบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด ได้เข้าร่วมงานและ

สนับสนุนของรางวัลให้แก่สหกรณ์ เพ่ือใช้ด�าเนิน

กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ภายในงานได้มีการประชุม

ชีแ้จงวาระต่างๆ รวมทัง้ได้มกีารมอบทนุการศกึษา

ให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย 

 สหกรณ์เช่าซ้ือที่ดินเมืองเก่า จ�ากัด ได้มีการจัดมหกรรมงานขายประจ�าปีขึ้น โดยบริษัท 

ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด ได้เข้าร่วมออกแสดงโชว์สินค้า อาทิ เช่น โนมินี่ แดนท๊อซ ทาคูมิ และพบปะ

ทางสมาชิกของสหกรณ์ และได้มีการชิงโชคจับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตู้เย็น หม้อหุงข้าว 

ไมโครเวฟ จักรยาน และอืน่ๆ อกีมากมาย เพ่ือคืนก�าไรให้แก่ สมาชกิทีม่าร่วมกจิกรรมในงานนีด้้วย

สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จ�ากัด

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ณ ร้านค้าเคมีเกษตรสหกรณ์ 

อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ได้ท�าการโฆษณาส่งเสริมการขาย

แนะน�าสินค้าในนาข้าว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ยาชุดขุนศึก ปราบหญ้าพ่าย

รูปคุณชฎาธาร จันทร์เชื้อ (เจ้าหน้าที่

การตลาด) กับ คุณไชศิษฎ์ ชลธาร

รัตนพงศ์ (พนักงานส่งเสริมการขาย)

 บริษัท ที.เจ.ซี. เคมีจ�ากัด ร่วมกับ 

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จัดบูธแนะน�าความรู้ทางการเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเจ้า

ชั้นดี โนมินี่ แดนท๊อซ ทาคูมิ และอื่นๆ 

อีกมากมาย ในงานฝึกอบรมส่งเสริมการ

บริหารการจัดการสหกรณ์ ที่โรงแรมเวียง

ตากริเวิอร์ไซด์ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2555

คุณเพียร เพชรอาวุธ พนักงานบริษัท 

ที.เจ.ซี.เคมีจ�ากัด บรรยายแนะน�าสินค้า

ของบริษัท ในงานฯ
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 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ�ากัด ร่วมกับ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด 

ตราพระอาทติย์ จดังานเลีย้งสงัสรรค์สมาชกิสหกรณ์ พร้อมมอบของสมนาคณุ

ให้กับสมาชิกที่สะสมยอดขายตลอดปี 2554 เช่น โนมินี่ แดนท๊อซ ทาคูมิ และ

อื่นๆ พร้อมให้ความรู้ทางวิชาการให้กับผู้ร่วมงานด้วย ซึ่งงานครั้งนี้ก็ได้รับ

เกียรติจากคุณ ศิริชัย จันทร์นาค ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ�ากัด 

มอบรางวัลและกล่าวขอบคุณสมาชิกด้วย

 สหกรณ์ผู้ใช้น�้าหนองปรงสามัคคี จ�ากัด ร่วมกับ บริษัท 
ท.ีเจ.ซ.ี เคม ีจ�ากดั จดังานเลีย้งขอบคณุสมาชกิ ประจ�าปี 2555 
เล่นเกมส์ และแจกรางวัลมากมาย แนะน�าสินค้าดีๆ เช่น โนมิ
นี่ แดนท๊อซ ทาคูมิ วิชาการที่เป็นประโยชน์ เพื่อลูกค้าบริษัท
ตราพระอาทิตย์ โดยเฉพาะ ซึ่งในงานนี้มีสมาชิกมาร่วมงาน
มากมาย และยังได้รับเกียรติจาก ตัวแทนร้าน ส.เจริญสหกิจ 
ท่ายาง เถ้าแก่ใจดี มามอบรางวัลใหญ่เป็นตู้เย็น ให้กับสมาชิก
สหกรณ์ด้วย สร้างความสุขและความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

 คุณศรีวิจารณ์ กลั่น
บุญชุ่ม และ คุณวิฑูรย์ 
หอมจู  พนั กงานขาย 
ประจ�าเขตภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื เข้าเยีย่มเยยีน
และร่วมประชมุกบัชมุนมุ

สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัท และสหกรณ์ ในทางที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้แนะน�า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในนาข้าว เช่น โนมินี่ ยูนิตี้+ซูมิโซย่า และถังโยก
แจ๊คโต้คุณภาพเยี่ยม เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีความรู้
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นด้วย

 เมื่อเร็วๆนี้ คุณอ�านวย เจียวยี่ ประธาน และคุณวิภา

ศิริ บุญเกิด ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จ�ากัด ได้ให้

เกียรติ พากรรมการและสมาชิก เดินทางเยี่ยมชมศูนย์วิจัย 

และศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ที่

จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดูกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการ

ทดสอบประสิทธิภาพสาร ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะมีวางจ�าหน่าย

ในท้องตลาด และรับฟังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ด

พันธุ ์ข้าวของบริษัท ที่มีมาตรฐานอย่างดีภายในศูนย์ผลิต

โดยตรง สามารถสร้าง

ความเชือ่มัน่เป็นอย่าง

ดีให้กับกรรมการและ

สมาชิกผูท้ีม่าเย่ียมชม

ทุกๆท่าน

 สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จ�ากัด น�าโดยคุณสมชาย วิเศษรจนา ประธานสหกรณ์ 
ได้ให้เกียรติ พากรรมการและสมาชิก เดินทางเยี่ยมชมศูนย์วิจัย และศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวของบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดูกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ 
ในการทดสอบประสทิธภิาพสาร ก่อนทีผ่ลติภัณฑ์จะมวีางจ�าหน่ายในท้องตลาด และรบัฟัง
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของบริษัท ที่มีมาตรฐานอย่างดีภายในศูนย์
ผลิตโดยตรง สามารถสร้างความเชือ่มัน่เป็นอย่างดใีห้กบักรรมการและสมาชกิผูท้ีม่าเยีย่ม
ชมทุกๆ ท่าน หลังจากนั้นแล้ว ยังได้แวะพักผ่อน ช็อปปิ้งยังตลาดร้อยปีสามชุก ตลาดชื่อดัง 
แห่งเมืองขุนแผนอีกด้วย

 คณุมงคล ณรงค์ เจ้าหน้าทีฝ่่ายขายประจ�าเขตภาคเหนอื 
ของบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด ได้เข้าเยี่ยมเ สหกรณ์การเกษตร
แม่แจ่ม จ�ากัด จ.เชียงใหม่ บริหารงานโดย ท่านผู้จัดการ อรทัย 
แสงบุญ และได้แนะน�าสินค้าตราพระอาทิตย์ เช่น ทาคูมิ ใน
การป้องกันก�าจัดหนอนต่างๆในพืชผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม โดยเร็วๆนี้ ทาคูมิ ก็จะ
มีขนาดซองในแพ็คเกจใหม่ ผลิตออกมาให้เกษตรกรได้เลือก
ใช้กันได้สะดวกยิ่งขึ้น และสินค้าอื่นๆ ที่มีคุณภาพ เช่น ซูมิโซ
ย่า, แดนท๊อซ, ดาโคนิล, และถังโยกสะพายหลังรุ่นใหม่ล่าสุด
จากประเทศบราซิล แจ๊คโต้ รุ่น HD400 ซึ่งกล้ารับประกันตัว
ถัง 1 ปีเต็ม รวมถึงเคร่ืองพ่นสะพายหลังคุณภาพ มารูยาม่า  
รุ่น MS0735W ต้นต�ารับแท้ๆ จากญี่ปุ่น รับประกันคุณภาพ 
โดย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด ตราพระอาทิตย์
 และขอขอบคุณ คุณทองค�า เจริญใจ (ผู้จัดการฝ่าย
ตลาด) และคุณจุลาวัลย์ หนักแน่น (เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด) ที่
ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้ให้ข้อมูล ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
การเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ ของสมาชิกสหกรณ์ฯ และหวังเป็น
อย่างยิง่ว่าทางสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จะให้ความไว้วางใจ 
และสนบัสนนุในสนิค้าตราพระอาทติย์ เพือ่สมาชกิเกษตรจะได้
ใช้สนิค้าทีด่มีคีณุภาพและมารตรฐานคุม้ค่าต่อผลตอบแทนได้ 
ผลผลิตที่ดีต่อไปในอนาคต ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
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ชื่อผลิตภัณฑ์ โนมินี่ 

ชื่อสามัญ บิสไพริแบค โซเดียม 10% SC

ประเภท สารก�าจัดวัชพืช (หลังวัชพืชงอก)

พืชเป้าหมาย นาข้าว

คุณสมบัติเด่น โนมินี่เป็นสารก�าจัดวัชพืชในนาข้าวที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากโนมิน่ี

เป็นสารก�าจดัวชัพชืสมยัใหม่ เลอืกก�าจดัเฉพาะวชัพชืเท่านัน้โดยไม่เป็นอนัตรายต่อต้นข้าว 

สามารถก�าจัดวัชพืชได้ทั้งใบแคบและใบกว้าง โดยเฉพาะหญ้าข้าวนก และหญ้าแดง 

(อีสาน เรียกหญ้าใบข้าว หญ้าก้องแขน ภาคเหนือ เรียกหญ้าก้านป๊าว หญ้ากาบขาว 

ภาคกลาง เรียกหญ้ากระดูกไก่ หญ้าฉลาง หญ้ากอ หญ้าดอกธูป)

อัตราการใช้ 10 ซีซี ต่อน�้า 20 ลิตร เมื่อข้าวอายุ 10-20 วัน

20 ซีซี ต่อน�้า 20 ลิตร เมื่อข้าวอายุ 20-30 วัน

30 ซีซี ต่อน�้า 20 ลิตร เมื่อข้าวอายุ 30 วันขึ้นไป

ชื่อผลิตภัณฑ์ โนมินี่ + ไรซ์แม็ก

ชื่อสามัญ โนมินี่ : บิสไพริแบค โซเดียม 10% SC

ไรซ์แม็ก : โคลมาโซน 48 %EC

ประเภท สารก�าจัดวัชพืช (หลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น) 

พืชเป้าหมาย นาข้าว (นาหว่านน�้าตม)

คุณสมบัติเด่น โนมินี่ + ไรซ์แม็ก เป็นสารก�าจัดวัชพืชคู่ผสมที่ใช้ก�าจัดวัชพืชในนาข้าวได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ สามารถก�าจัดวัชพืชได้ทั้งใบกว้างและใบแคบ เช่น ผักปอด เทียนนา โสน 

กกทราย กกขนาก หญ้าแดง หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาวหรือหญ้าลิเก โดยเฉพาะ

หญ้าดอกขาวหรือหญ้าลิเกดื้อยา ซึ่งสังเกตได้จากดอกของหญ้าดอกขาวที่จะม ี

สีม่วง

อัตราการใช้ โนมินี่ 10 ซีซี + ไรซ์แม็ก 50 ซีซี ต่อน�้า 20 ลิตร 

ฉีดพ่นเมื่อข้าวอายุ 7-10 วัน

ชื่อผลิตภัณฑ์ ทาคูมิ

ชื่อสามัญ ฟลูเบนด์ไดอะไมด์ 20% WG

ประเภท สารก�าจัดแมลง

พืชเป้าหมาย พืชผัก (หนอนกระทู้หอม หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก)

นาข้าว (หนอนม้วนใบข้าว)

คุณสมบัติเด่น เป็นสารก�าจัดหนอนกลุ่มใหม่ล่าสุดของโลก ออกฤทธิ์โดยการท�าลายระบบกล้ามเนื้อ

ของหนอน จึงไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง มีความปลอดภัยสูง ก�าจัดหนอน

ผีเสื้อทุกชนิดได้อย่างเด็ดขาด หมดปัญหาเรื่องหนอนดื้อยา

อัตราการใช้ หนอนกระทู้หอมและหนอนใยผัก ใช้อัตรา 4-6 กรัม ต่อน�้า 20 ลิตร

หนอนกระทู้ผัก ใช้อัตรา 10-12 กรัม ต่อน�้า 20 ลิตร

หนอนม้วนใบข้าว ใช้อัตรา 4 กรัม ต่อน�้า 20 ลิตร

ชื่อผลิตภัณฑ์ แดนท๊อซ

ชื่อสามัญ โคลไทอะนิดิน 16% SG

ประเภท สารก�าจัดแมลง

พืชเป้าหมาย มันส�าปะหลัง (เพลี้ยแป้ง) นาข้าว (เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล)

พืชผัก (เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว) ส้ม มะนาว (เพลี้ยอ่อน หนอนชอนใบ)

คุณสมบัติเด่น แดนท๊อซเป็นสารก�าจัดแมลงปากดูดกลุ่มใหม่ของโลก มีความปลอดภัยสูงทั้งต่อ 

สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค แต่ออกฤทธิ์ในการก�าจัดเพลี้ยได้อย่างเฉียบขาด ออกฤทธิ์

ทั้งน๊อคและดูดซึม ใช้ในพืชต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง

อัตราการใช้ มันส�าปะหลังใช้แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้ง โดยใช้แดนท๊อซ 10 กรัม 

ต่อน�้า 20 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์นาน 20-30 นาที นาข้าวใช้ 2.5-5 กรัมต่อน�้า 10 ลิตร 

ราดเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่าน ป้องกันเพลี้ยไฟนาน 1 เดือน และยังใช้ก�าจัดเพลี้ย

กระโดดสีน�้าตาลได้ ใช้ 5-10 กรัมต่อน�้า 20 ลิตร

แนะน�ำผลิตภัณฑ์บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ำกัด
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 เมือ่วนัที ่12 กันยายน 2555 นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการฯ ชมุนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด นายไกรสิทธิ โรจนเกษตรชัย รักษาการผู้จัดการใหญ่ 
พร้อมด้วยทีมงาน ชสท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดส�านักงานใหม่ ส�านักงานตรวจ
บญัชสีหกรณ์ที ่10 และส�านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ กรงุเทพมหานคร ภายในมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ คุณอรุณี ก้อนซิ่ว หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นายสุรศักดิ์ 

ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฟาร์มแชนแนล เดินทางมาที่ ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั เพือ่ร่วมประชมุให้ข้อแนะน�าเกีย่วกบัโครงการ “ชมุนมุ

สหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ”

เปิดอาคาร ส�านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 10 กรุงเทพมหานคร

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 
    บอก ชาวสหกรณ์

ชสท. มอบตู้เย็นเป็นที่ระลึกแด่ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

โดยมี นางอรุณี ก้อนซิ้ว หัวหน้าส�านักงาน 

ตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 “สุขสันต์วันเกิด คุณสมชาย วิเศษรจนา ที่ปรึกษา ชสท.”  

คณะกรรมการฯ และพนักงาน ชสท.ร่วมอวยพรวันเกิด คุณสมชาย วิเศษรจนา ที่ปรึกษา ชสท.ใน

โอกาสมีอายุครบ 48 ปี ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง

 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท. นาย

ดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการ และคณะฝ่ายจัดการ ชสท. ร่วมมอบของขวัญแสดงความ

ยินดีกับ นายวิจักร อากัปกริยา เนื่องในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ 

อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผมหงอก..ยิง่ถอนยิง่หงอกจรงิหรอืไม่
 ในวัยทีเ่ริม่มผีมหงอกเรามกัจะไม่กล้าถอนกนั เพราะเชือ่ว่าเมือ่ถอนผมหงอกเชือ้ผม

หงอกจะกระจายจากรากผมเส้นทีห่งอก แล้วลามไปทีร่ากผมบรเิวณใกล้เคยีงจนท�าให้ผม

หงอกทั้งศรีษะ 

 แต่ในความเป็นจริงแล้วรากผม 1 เส้น จะสร้างผมได้ 1 เส้น ต่อให้ตัดหรือถอนก็ไม่

สามารถท�าให้เส้นผมเพิ่มขึ้นได้ เพราะเส้นผมหงอกที่ถูกถอนหนึ่งเส้นจะไม่สามารถสร้าง

ผมหงอกขึ้นมาได้อีก ดังนั้น การที่ยิ่งถอนยิ่งหงอกจึงเป็นไม่เป็นความจริง แต่ผมหงอก 

ที่เพิ่มขึ้น เพิ่มจากปัจจัยอื่นต่างหาก 

 เพื่อเป็นการป้องกันที่สาเหตุ ก่อนที่จะหงอกก่อนวัย เราควรดูแลผมให้ดกด�าด้วย 

การกนิอาหารทีม่ปีระโยชน์ เช่น งาด�า เป็นต้น หรอืถ้าหงอกมากแล้วไม่สบายใจจะพจิารณา

เป็นการย้อมผมด�าแทนก็ได้ แล้วแต่จะเลือกวิธีการที่สะดวกและเหมาะกับตนเอง 

 

ดีดี :))
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ชสท. ส่งตัวแทนมอบของที่ระลึก
ให้แก่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 นายณฐัวฒุ ิใสยเกือ้ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรม 

ส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 40 ปี และกล่าวว่า ผลงานในรอบ 40 

ปี มคีวามโดดเด่น เพราะสามารถใช้ระบบสหกรณ์มาสร้างอาชพี 

สร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้อย่างมั่นคง และการก้าวเข้าสู่ปีที่ 

41 ได้วางกรอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้า

หมาย “เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง” โดยจะสร้างเครือ

ข่ายสหกรณ์ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของกระบวนการสหกรณ์ทุกรูปแบบเพื่อเป็นฐานของ

ระบบเศรษฐกจิระดบัประเทศต่อไป โดยนายศริชิยั ออสวุรรณ 

ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด ,นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการ ,นายไกร

สิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย

คณะพนักงานชสท. ได้รับเชิญมาร่วมงานในครั้งนี้ ด้วยการ

ต้อนรับจาก นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์ และนายจิตกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์

ร่วมงานครบรอบ 40 ปี วนัสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์

 นางสาววรรณภา หงษ์ขจร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส�านักงานและบุคลากร เป็นตัวแทนชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั มอบของทีร่ะลกึ โดยม ีรศ.จฑุาทพิย์ ภทัราวาท ผูอ้�านวย

การสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบในงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี

คณุค่าแห่งปี 2555 และเสวนาวชิาการ “การท�าให้สหกรณ์เป็นทางเลอืกของประชาชน” จดัโดยสถาบนั

วิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ 

ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี อ�าพล 

เสนาณรงค์ เป็นประธานในพิธี
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ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
THE AGRICULTURAL CO-OPERATIVE FEDERATION OF THAILAND., Ltd.

79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 0-2561-4567, 0-2561-4590 โทรสาร 0-2941-1230
E-mail : ACFT@co-opthai.com www.co-opthai.com

Facebook : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
หากท่านไม่สะดวกในการรับข่าวสารสหกรณ์  

หรือต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ โปรดติดต่อ ฝ่ายคณะกรรมการ
และเลขานุการ โทร. 0-2561-4567 ต่อ 100, 110

ขา่วสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด

ยึดม่ันอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอ้ืออาทรมวลสมาชิก

ข้าวสารสหกรณ์ คุณภาพดี
ราคาถูก ไม่ปลอมปน

www.co-opthai.com

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ 

พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก

ศูนย์ธุรกิจเกษตรอยุธยา
 - ท่าเรือคลังสินค้า
 - โกดังสินค้า
 - โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว

งานพมิพ์มคีณุภาพ ราคายุติธรรม น�ามาพิมพ์ที ่ชสท.
รับออกแบบและพมิพ์สือ่สิง่พมิพ์ทกุชนดิ หนงัสอื โบรชวัร์ โปสเตอร์
ใบปลิว โปสการ์ด แผ่นพบั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก�ากบัภาษ ีใบส่งสนิค้า 
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