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	 ชสท. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
ภายใต้โครงการ ASEAN - Japan Partnership 

	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด	
ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก	 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร	 Planning	 and	 Marketing	 for	 Agricultural	
Cooperatives	

	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดยนาย
ศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ ชสท.	เดินทางลงพื้นที่	จัดโครงการ	“ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่

มีคุณภาพ”	(Q-Shop)	ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร	

๖๐  ปี  ชสท.  ยึดมั่นอุดมการณ์ เพื่อ เกษตรกร 
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เล่าสู่กันฟัง
โดยศิริชัย 

หน้า 2 

ปีที่	1	ฉบับที่	2	 ประจำเดือน	มิถุนายน	2554	 			www.co-opthai.com

ขา่วสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

ข่าวสารเพื่อสหกรณ์ และมวลสมาชิก

ยึดม่ันอุดมการณ์พัฒนาองค์กรเอ้ืออาทรมวลสมาชิก

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

2553 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน

กรรมการดำเนินการ ชสท. เป็นประธานเปิดการประชุม อ่านต่อหน้า	 3

ชสท. เดินหน้าโครงการ 
“เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร” ครั้งที่ 2 

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)	 ร่วมกับ	บริษัท 
จิ้นหยู่เฮง จำกัด	จัดโครงการ	“เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณแ์บบครบวงจร”	ครั้งที่	2	โครงการ “สง่เสรมิการใช้ปจัจยัการผลิต 

ทีม่คีณุภาพ” (Q-Shop) รุน่ที ่2 
อ่านต่อหน้า	 7

อ่านต่อหน้า	 8



ชสท. มอบหนึ่งแสนบาท สมทบทุนสร้าง 
พระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

ขา่วสหกรณ์
ชสท.ยึดมั่นอุดมการณ์พัฒนาองค์กรเอื้ออาทรมวลสมาชิก

ประจำเดือน	มิถุนายน	2554		www.co-opthai.comหน้า 2 

	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จำกัด	 ก่อตั้งจากการรวมตัวของสหกรณ์
การเกษตรระดับจังหวัด	 โดยมีเป้าหมายคือเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์
การเกษตรที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจร	 ทั้งทางด้านปัจจัยการผลิต	 การตลาด	 ให้
องค์ความรู้และสวัสดิการ	ตามอุดมการณ์สหกรณ์	เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	
	 อนึ่งการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จำกัด	 ได้ดำเนิน
การอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	 ซึ่งจะครบรอบการดำเนินงานปีที่	 60	 ในปี	 2555	 เพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลองการดำเนินงานที่มีรูปธรรม	 จึงก่อให้เกิดโครงการ	 “60	ปี	 ชสท.	 ยึดมั่น
อุดมการณ์	 เพื่อเกษตรกร”	 ขึ้น	 เพื่อนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม	 เผยแพร่
ให้สาธารณชน	 และชุมชนได้เรียนรู้การดำเนินงานของ	 ชสท.	 ที่ผ่านมา	 รวมถึงการทำ
กิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์	เครือข่าย	ชสท.	ขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ดังนี้	
	 1.	เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นรูปธรรมของ	 ชสท.,	 สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ,	

สมาชิกสหกรณ์	
	 2.	เพื่อนำเสนอแนวคิด	 ประสบการณ์	 การดำเนินงานในรูปแบบ	 “สหกรณ์”			

ต่อสาธารณะ	เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสหกรณ์การเกษตร	
	 3.	เพื่อเป็นช่องทางเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์	
	 4.	เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่าย	ชสท.	ในการดำเนินงานในปีต่อไป	
	 กิจกรรม	 “สานสัมพันธ์	 เครือข่าย	 ชสท.”	 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง
ครบรอบปีที่	60	ด้วยกิจกรรม	ดังนี้	
	 กิจกรรมแรก	การประกวดเพลงมาร์ชสหกรณ์การเกษตร	
	 กิจกรรมที่สอง	การประกวดคำขวัญสหกรณ์การเกษตร	
	 กจิกรรมทีส่าม	การประกวดคลปิวดีโีอ	“เกษตรไทยก้าวหนา้	ดว้ยอุดมการณส์หกรณ”์	
	 กิจกรรมที่สี่	ลานสาธิตนิทรรศการอย่างมีชีวิตของสมาชิกสหกรณ์	
	 กิจกรรมที่ห้า	การออกร้านแสดงสินค้าของสมาชิกสหกรณ์	
	 กิจกรรมที่หก	เวทีกลางเพื่อนำเสนอสารประโยชน์และสารบันเทิงแก่ผู้ร่วมงาน	
	 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด	โทร.	0-2561-4567	ต่อ	100,	110	

ฉลอง 60 ปี ชสท.  
“ยึดมั่นอุดมการณ์ เพื่อเกษตรกร”    ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³¡ÒÃà¡
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เล่าสู่กันฟัง	โดยประธานศิริชัย ออสุวรรณ 

	 ครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสแรกที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	
จำกัด	(ชสท.)	ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่	“ข่าวสหกรณ์”	ขึ้น	เพื่อใช้เป็นช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างพวกเราชาวสหกรณ์การเกษตรซึ่งผมขอเชิญ
ชวนทุกท่าน	ทุกสหกรณ์โปรดส่งข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	ของท่านมายัง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ	 ชสท.	 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 และผมมั่นใจ
ว่า	 “ข่าวสหกรณ์”	 จะได้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และมวล
สมาชิกตลอดไป	
	 ในช่วงเวลา	2	ปี	ที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่	ประธาน	ชสท.	ที่ผ่านมาได้มีโอกาสร่วมงาน
กับท่านคณะกรรมการดำเนินการ	ชุดที่	32	และชุดที่	33	อีกทั้งยังได้มีโอกาสพบและร่วมงาน
กับผู้นำของสหกรณ์การเกษตรและผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก	 ขอเรียนว่ารู้สึกภาคภูมิใจ		
และประทับใจในหลายสิ่งหลายอย่างในขบวนการสหกรณ์ของพวกเราโดยความร่วมแรง
ร่วมใจของทุกท่าน	 จึงทำให้ผมสามารถริเริ่มโครงการใหม่ๆ	 ขึ้นมาหลายโครงการ	 เช่น	
1.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ	 2.โครงการเชื่อมโยงธุรกิจ
สหกรณ์แบบครบวงจร	 3.โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยในการผลิตที่มีคุณภาพ			
(Q-Shop)ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์	 อีกทั้งผมยังได้มีโอกาส
ทำงานเชื่อมโยงสหกรณ์การเกษตรกับสหกรณ์ประเภทอื่นๆ	 และเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นทั้ง
ภาคราชการและภาคเอกชน	ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน	
	 ปัญหาของสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกยังมีอยู่มากมายในปัจจุบันและถือว่าเป็น
หน้าที่ของเหล่าผู้นำในขบวนการสหกรณ์ทุกระดับที่จะต้องมีส่วนร่วมในการทำงานกันมาก
ขึ้น	 สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นจุดเด่นของพวกเราเพื่อ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคต	
	 ชสท.ขออาสาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อความร่วมมือของสหกรณ์
การเกษตร	 เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในทุกเรื่องอย่างครบวงจร	 ตามอุดมการณ์	 หลักการ
และวิธีการสหกรณ์	พวกเราจะได้พบและทำงานร่วมกันมากขึ้นในโอกาสต่อไป	

	 	 จากใจจริง	
	
	

ศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. 
สามัคคี เชื่อมโยง โปร่งใส ให้บริการ 

	 	 เมื่อวันที่	 31	พฤษภาคม	2554	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำกัด	นำโดย	นายศิริชัย	ออสุวรรณ	ประธานกรรมการ	นายไกรสิทธิ์	 โรจนเกษตรชัย	
รักษาการผู้จัดการใหญ่	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ	 ชสท.	 ได้เดินทางไปมอบเงินจำนวน	 100,000	 บาท	 ให้กับนายสมชาย	 ชาญณรงค์กุล	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เพื่อ
สมทบทุนสร้างพระอนุสาวรีย์	พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	ณ	ห้องประชุมชั้น	6	กรมส่งเสริมสหกรณ์		

พระราชวงศ์เธอ	กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	



	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำกัด	จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี	2553	 เมื่อวัน
ที่	30	พฤษภาคม	2554	ที่ผ่านมา	โดยมีนายศิริชัย	ออสุวรรณ	ประธานกรรมการดำเนินการ	ชสท.	เป็น
ประธานเปิดการประชุม	 โดยมีนายบุญเสริม	 ไกรสินธุ์	 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์	 พื้นที่	 2	
และนางจันทร์เพ็ญ	 สุรเดชดิลก	 ผู้สอบบัญชี	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 เข้าร่วมประชุม	 และมีวาระเพื่อ
พิจารณา	 ร่างระเบียบชุมนุมสหกรณ์ฯ	 ว่าด้วยการเลือกตั้ง	 การประชุมและดำเนินการของคณะ
กรรมการ	มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง	
	 ในการประชุมครั้งนี้	 มีวาระที่พิจารณาหลายวาระด้วยกัน	 อาทิเช่น	 การรับรองงบการเงิน	 การ
จัดสรรกำไรสุทธิ	 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ปีนี้	 ชสท.	 มีกำไรจากการทำธุรกิจกว่า	 100	 ล้านบาท	
นอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ	 ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ	ชสท.	ชุดที่	34	ครั้งที่	1/2554	ซึ่งมีรายนาม	ดังต่อไปนี้		
	 1.	 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธานกรรมการ		 	
	 2.	 นายดิเรก		 สังขจันทร์	 รองประธานกรรมการ		
	 3.	 นายเรวัต		 เปี่ยมระลึก	 รองประธานกรรมการ		
	 4.	 นายสมชาย		 วิเศษรจนา	 กรรมการและเลขานุการ		
	 5.	 นายนัด		 ดวงใส	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
	 6.	 นายเสนาะ		 ทับเล	 กรรมการ		
	 7.	 นายส่วน		 จิตรถนอม	 กรรมการ		
	 8.	 นายอุทัย		 ใครอินทร์	 กรรมการ		
	 9.	 นายแก้ว		 บัวเทศ		 กรรมการ		
	 10.	 นายยวง		 อยู่มา		 กรรมการ		
	 11.	 นายเมือง		 พรหมอย่า		 กรรมการ		
	 12.	 นายวนิตย์		 อาจสาลี		 กรรมการ		
	 13.	 นายอยู่		 สมานมิตร		 กรรมการ		
	 14.	 นายสมช่วย		 เล็บขาว		 กรรมการ		
	 15.	 นายหมื่น		 นามวงษ์		 กรรมการ		
	 16.	 นายภักดี		 ยมนานนท์		 กรรมการ		
	 17.	 นายสุธรรม		 เฮ่าบุญ		 กรรมการ		
	 18.	 นายประมวล		 ศรีมะฆะ		 กรรมการ	
	 19.	 นายปิยวิทย์		 โกฎเพชร		 ผู้ตรวจสอบกิจการ	
	 20.	 นายเฉียบชัย		 คงพุท		 ผู้ตรวจสอบกิจการ	

	ทั้งนี้การประชุมใหญ่สามัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย		
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ต่อจากหน้า 1ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ชสท. 
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โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” 

รุ่นที่ 1 เขต 5 ภาคเหนือ 

	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จำกัด	
(ชสท.)	 เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	 “การพัฒนา
บุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ”รุ่นที่	 1จัดขึ้น
ระหว่างวันที่	 12	 –	 13	 ตุลาคม	 2553	 เพื่อให้สหกรณ์
สมาชิก	 กรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการสหกรณ์ตลอดจน
บุคลากรมีความรู้	ความเข้าใจมากขึ้น	สามารถพัฒนาความ
รู้และใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อตนเอง	 หน่วยงานและ
ขบวนการสหกรณ์ต่อไป	
	 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธานกรรมการดำเนิน
การ	 ชสท.	 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าววิสัย
ทัศน์ของ	 ชสท.	 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่	
33	 ชสท.	 นายปรีดา	 เจียไพบูลย์	 สหกรณ์จังหวัดลำปาง	
ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์	วงษ์สมบูรณ์	สหกรณ์จังหวัดน่าน	ร่วม
ในพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่	 12	 ตุลาคม	
2553	 เวลา	 13.00	 น.	 ณ	 ห้องประชุมศูนย์ศึกษาพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่	 จำกัด	

จังหวัดเชียงใหม่	 โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้แทนสหกรณ์
สมาชิกในเขต	 5	 ชสท.	 ซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
ต่างๆ	 ทางภาคเหนือ	 คือ	 จังหวัดเชียงใหม่,	 เชียงราย,	 น่าน,	
แม่ฮ่องสอน,	พะเยา,	อุตรดิตถ์,	ลำพูน	และลำปาง	ซึ่งมีผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทั้งสิ้นกว่า	100	คน		
	 วันที่	 12	พ.ค.	 53	 ช่วงบ่ายหลังจากพิธีเปิดโครงการ
เป็นการบรรยายในหัวข้อ	 “บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับ
ผิดชอบของกรรมการสหกรณ์”	 โดย	 ผศ.พรศักดิ์	 โพธิอุโมงค์	
รองคณะบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยแม่
โจ้	 และ	 หัวข้อ	 “การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและการ
ป้องกันภัยทางการเงินของสหกรณ์”	 โดยนางรุจิเรข	 ณ	
ลำปาง	 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่	 กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์	 ช่วงค่ำเพื่อเป็นการพบปะและสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่าง	 ชสท.	 กับสหกรณ์สมาชิก	 โดยร่วมรับ
ประทานอาหารพร้อมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง	 มีการจัด
กิจกรรมบนเวทีให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมสนุกกัน	 ชมการแสดง
นาฏศิลป์ของภาคเหนือ	 ร่วมร้องเพลง	 และการจับสลากแจก

ของรางวัลโดย	บริษัท	ที.เจ.ซี	เคมี	จำกัด		
	 วันที่	 13	พ.ค.	53	ช่วงเช้าเป็นวิทยากรจากกรมส่ง
เสริมสหกรณ์	 นายจิตรกร	 สามประดิษฐ์	 รองอธิบดีกรมส่ง
เสริมสหกรณ์	 บรรยายในหัวข้อ	 “สหกรณ์ในฝันของนักส่ง
เสริมสหกรณ์”	 ที่ได้เน้นย้ำถึงหลักและวิธีการสหกรณ์เป็น
สำคัญ	 และอาจารย์ปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 อัยการผู้
เชี่ยวชาญพิเศษ	 สำนักงานอัยการสูงสุด	 บรรยายในหัวข้อ	
“กฎหมายที่นักสหกรณ์ควรรู้”	นายไกรสิทธิ์	 โรจนเกษตรชัย	
รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่	 ชสท.	 และนายธวัชชัย	 เรือง
รัตน์ธรรม	 รองผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ที.เจ.ซี	 เคมี	 จำกัด	
บรรยายในหัวข้อ	“ความรู้เรื่องปุ๋ยและเคมีเกษตร”	วิทยากร
ที่มามอบความรู้พร้อมกับเสียงหัวเราะโดย	 อาจารย์สุรวงศ์	
วัฒนกูล	 บรรยายทอล์คโชว์ในหัวข้อ	 “สหกรณ์ยุคใหม่หัวใจ
เต็มร้อย”	 ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่	
ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรก่อนปิดการฝึก
อบรม	
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รุ่นที่ 3 เขต 7 ภาคอีสาน 
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	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จำกัด	

จัดโครงการฝึกอบรม	 หลักสูตร	 “การพัฒนาบุคลากรเพื่อ

พัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ”รุ่นที่	3	จัดขึ้นระหว่างวันที่	13	

-14	 มกราคม	 2554	 ณ	 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล	 จังหวัด

ขอนแก่น	ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้แทนสหกรณ์สมาชิกในเขต	

7	 ของ	 ชสท.	 มีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดต่างๆ	 ทางภาค

ตะวันออกฉียงเหนือคือ	 จังหวัดขอนแก่น,	 อุดรธานี ,	

ร้อยเอ็ด,	สกลนคร,	หนองบัวลำภู,	เลย	และกาฬสินธุ์	ในรุ่น

นี้ยังคงโดยได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น

อย่างดีมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วม	250	คน	

	 โดยรุ่นนี้มีวิทยากรที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วย

งานต่างๆ	 ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสหกรณ์	 คือ	 นาย

จิตรกร	 สามประดิษฐ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์,	 รอง

ศาสตราจารย์สุขุม	 นวลสกุล,	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	

อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	 สำนักงานอัยการสูงสุด,	 อาจารย์

กำธร	วรเลิศ	อาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ ,	 นางรัตติยา	 สวัสดี	 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ชำนาญการพิเศษ	 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น,	

นายไกรสิทธิ์	 โรจนเกษตรชัย	 รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่	

ชสท.	 และนายธวัชชัย	 เรืองรัตน์ธรรม	 รองผู้จัดการใหญ่	

บริษัท	ที.เจ.ซี	 เคมี	 จำกัด	หลักสูตรและโปรแกรมการอบรม

ยังคงเหมือนรุ่นที่ผ่านมาแต่เกร็ดความรู้ต่างๆ	 ที่นำมาเพิ่ม

เติมแต่ละรุ่นนั้นหลากหลายและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	

	 กิจกรรมในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่มุ่งเน้นสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีของชาวสหกรณ์สาชิกและ	 ชสท.	 มีกิจกรรมบน

เวที	 ร่วมร้องเพลง	 และแจกของรางวัลต่างๆ	 มากมายที่

สนับสนุนโดยบริษัท	 ที.เจ.ซี	 เคมี	 จำกัด	 และศิลปิน	 นิค	

นิรนาม	 มาขับกล่อมเพลงดังเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาผู้เข้า

รับการอบรม	 รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ประสบความสำเร็จและมี

การร้องขอให้มีการจัดโครงการขึ้นอีก	
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	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จำกัด	

(ชสท.)	 นำโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ   

นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการ	 และเจ้าหน้าที่	

ชสท.	เดินทางลงพื้นที่	จัดโครงการ	“ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการ

ผลิตที่มีคุณภาพ”	 (Q-Shop)	 ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

และกรมวิชาการเกษตร	โดยได้รับเกียรติจาก	นางสาววาสนา 

ศุกระศร	 สหกรณ์จังหวัดตาก	 เป็นประธานพิธีเปิด	 และนาย

ธรรมศิริ ไชยรัตน์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออม

ทรัพย์	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการ	

เมื่อวันที่	 12	พฤษภาคม	 2554	ณ	 โรงแรมชากังราว	 ริเวอร์

วิว	จังหวัดกำแพงเพชร		

 นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย	 รักษาการแทนผู้

จัดการใหญ่	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำกัด	

บรรยายเกี่ยวกับโครงการ	 “ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มี

คุณภาพ”	 (Q-Shop)	 มีแผนการดำเนินการ	 โดยจัดให้มีการ

ฝึกอบรมตัวแทนร้านค้าสหกรณ์	 ที่จำหน่ายปัจจัยการผลิต	

โดยการคัดเลือกของกรมส่งเสริมสหกรณ์	และ	ชสท.	จำนวน	

10	ครั้ง	ในปี	2554	และอีก	10	ครั้ง	ในปี	2555	มีวิทยากร

บรรยายจากกรมวิชาการเกษตร	 และกรมส่งเสริมสหกรณ์	

ตรวจสอบและให้สัญลักษณ์	 Q-Shop	 กับร้านสหกรณ์ที่

พร้อมและมีคุณสมบัติครบถ้วน	 และผ่านมาตรฐานของกรม

วิชาการเกษตร	 ติดตาม,	 ตรวจสอบ	 และส่งเสริมร้านที่ได้รับ	

Q-Shop	 เพื่อรักษามาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม

สหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร	 คาดว่าจะได้รับจำนวนร้าน

สหกรณ์	Q-Shop	ที่ผ่านมาตรฐานปีละ	1,000	ร้าน	ผลผลิต

โดยรวมของเกษตรกรเพิ่มขึ้น	 ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

ลดลง	ร้านค้าสหกรณ์	Q-Shop	สามารถรักษามาตรฐานร้าน

ค้าไว้ได้ไม่น้อยกว่า	 80%	 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

เกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น		

	 นายศิริชัย ออสุวรรณ	 ประธานกรรมการ	 ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จำกัด	 ชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ	 “ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการ

ผลิตที่มีคุณภาพ”	 (Q-Shop)	 ซึ่งโครงนี้จัดขึ้นทั้งนี้เพราะการ

ทำการเกษตรต้องอาศัยปัจจัยการผลิตหลายอย่างจาก

ภายนอก	เพื่อนำมาใช้ในการเพาะปลูกทั้งเมล็ดพันธุ์	ปุ๋ย	และ

ยาปราบศัตรูพืช	 ซึ่งปรากฏว่าเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ

จากผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตดังกล่าว	 ในการจำหน่ายปัจจัย

การผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ	 ทำให้เกษตรกรต้องมีต้นทุนการผลิต

ที่สูงขึ้น	 เสียเวลา	 เสียแรงงาน	 เสียพื้นที่ในการผลิตไปโดย

เปล่าประโยชน์	 ได้ผลผลิตที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน	 และมี

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิตสูงขึ้น	 ทำให้ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าเกษตรของประเทศลด

ลง	 ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตอื่นๆ	 ได้	 ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จำกัด	 (ชสท.)	 ซึ่งเป็น

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับประเทศ	 มีสหกรณ์การเกษตร

ในเครือข่ายกว่า	 4,000	 สหกรณ์	 เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่ง	 และแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับสหกรณ์

สมาชิก	 จึงได้จัดให้มี	 “โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต

ที่มีคุณภาพ”	นี้ขึ้น				 	

	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จำกัด	
(ชสท.)	 นำโดยนายศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธานกรรมการ	
และคณะกรรมการดำเนินการ	ชสท.	ชุดที่	34	ได้เดินทางไป
เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรดอนตูม	
จำกัด	 โดยมีนายพยงค์	 พรศิริรัตน์	 ประธานกรรมการ	
สหกรณ์การเกษตรดอนตูม	 จำกัด	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	 6	 มิถุนายน	 2554	 ณ	 สหกรณ์
การเกษตรดอนตูม	จำกัด	อำเภอดอนตูม	จังหวัดนครปฐม	

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์ 
การเกษตรดอนตูม จำกัด 

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด 
	 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธานกรรมการ	 ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จำกัด	 (ชสท.)	 และ

คณะกรรมการดำเนินการ	 ชสท.	 ชุดที่	 34	 ได้เดินทางไป

เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เมืองนครปฐม	 จำกัด	

โดยมีนายนาม	 คล้อยสวาสดิ์	 ประธานกรรมการ	 สหกรณ์

เมืองนครปฐม	 จำกัด	 ให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	 6	 มิถุนายน	

2554	ณ	สหกรณ์เมืองนครปฐม	จำกัด	อำเภอเมือง	จังหวัด

นครปฐม	

ต่อจากหน้า 1โครงการ “สง่เสรมิการใชป้จัจยัการผลติทีม่คีณุภาพ” (Q-Shop) รุน่ที ่2 
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ชสท.ยึดมั่นอุดมการณ์พัฒนาองค์กรเอื้ออาทรมวลสมาชิก
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ต่อจากหน้า 1

	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)	 ร่วมกับ	บริษัท จิ้นหยู่

เฮง จำกัด	จัดโครงการ	“เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร”	ครั้งที่	2	นำโดยนายศิริชัย	

ออสุวรรณ	ประธานกรรมการดำเนินการ	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำกัด	

นายไกรสิทธิ์	 โรจนเกษตรชัย	 รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่	 ชสท.	 พร้อมทั้ง	 นายสมชาย	

ทองพันธ์อยู่	ประธานกรรมการดำเนินการ	ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จำกัด	นาย

กังวาล	 เนียมสุวรรณ	 ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 นายทนงศักดิ์	 กุลชูศักดิ์	 กรรมการดำเนินการ	 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย	 นายอยู่	 สมานมิตร	 ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ	

(คพช.)	นายจิรวัฒน์	ลิมทรง	ตัวแทน	บริษัท	จิ้นหยู่เฮง	จำกัด	โดยมีสหกรณ์การเกษตรชั้น

นำทุกภาคเข้าร่วมโครงการ	เมื่อวันที่	8	-	9	มิถุนายน	2554	ณ	โรงแรมมารวยการ์เด้นท์		

	 นายศิริชัย ออสุวรรณ	ประธานกรรมการดำเนินการ	ชสท.	กล่าวว่า	จากการเปิด

ตัวโครงการไปแล้วเมื่อวันที่	 25	 เมษายน	 2554	ณ	 เคยู	 โฮม	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ได้รับการร้องขอจากสหกรณ์การเกษตรที่เป็นสมาชิกของชุมนุมฯ	 และได้รับข้อสรุปว่า

สหกรณ์การเกษตรอยากให้ดำเนินโครงการต่อไป	จุดสำคัญของโครงการคือ	การมีส่วนร่วม

ของสหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์การเกษตรทุกแห่ง	โดย	ชสท.	มีบทบาทหน้าที่ให้ความช่วย

เหลือสหกรณ์สมาชิกทั้งทางด้านปัจจัยการผลิต	 และช่วยเหลือสมาชิกด้านการตลาดโดย

เฉพาะอย่างยิ่งตลาดข้าวสาร	 โครงการนี้จะเป็นตัวประสานงานให้สหกรณ์ต่างๆ	 ได้รวมตัว

กันเองอย่างแบบวิธีสหกรณ์และมีอำนาจการต่อรองต่อภาคเอกชน	 รวมถึงสนับสนุนให้

สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารให้มี

มาตรฐานเพื่อการส่งออก		

	 นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย	รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่	ชสท.	และนายจิรวัฒน์	

ลิมทรง	ตัวแทนบริษัท	จิ้นหยู่เฮง	จำกัด	บริษัทที่ทำธุรกิจปุ๋ย	การปรับปรุงคุณภาพข้าวและ

ส่งออกรวมระยะเวลากว่า	 60	 ปี	 ได้บรรยายโครงการเพิ่มเติมด้านแนวทางในการทำธุรกิจ

เชื่อมโยง	ด้านการตลาด	การดำเนินธุรกิจปุ๋ย	การปรับปรุงคุณภาพข้าวและส่งออก	และได้

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ซักถามและรับฟังข้อแนะนำ	จากนั้นช่วงบ่าย	ได้เดิน

ทางไปเยี่ยมชมโรงงานและวิธีการนำเข้าปุ๋ย	พร้อมการบรรจุปุ๋ยของโครงการที่	บริษัท	จิ้นห

ยู่เฮง	จำกัด	อำเภอบางไทร	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		

	 ชสท.	 มุ่งหวังให้การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์นั้น	 จะยิ่งเพิ่ม

ความเข้มแข็งไม่ให้สหกรณ์และเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ	 ขจัดปัญหาราคาผลผลิต

ตกต่ำ	 โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันจะส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ชาติมั่นคงต่อไป	

	

ชสท. เดินหน้าโครงการ“เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร” ครั้งที่ 2 
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The Agricultural Co-operative Federation of Thailand., Ltd.
79 Ngamwongwan Road, Ladyao Chatuchak Bangkok 10900

Tel. 662-5614567, 662-5614590  Fax : 662-9411230
E-mail : ACFT@co-opthai.com

มีีจำหน่ายที่
สหกรณ์การเกษตร ใกล้บ้านท่าน

ศูนย์ธุรกิจเกษตรอยุธยา
 - ท่าเรือคลังสินค้า
 - โกดังสินค้า
 - โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว

ปุ๋ยตราพระอาทิตย์
เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

เป็นผู้แทนจำหน่าย
ข้าวสารสหกรณ์ คุณภาพดี 

ราคาถูก  ไม่ปลอมปน 

www.co-opthai.com

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 
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 จำกัด

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
หากท่านไม่สะดวกในการรับข่าวสารสหกรณ์   

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

ต่อจากหน้า 1ชสท. พบปะสหกรณ์สมาชิก 

งานพิมพ์มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เม่ือมาพิมพ์ท่ี ชสท.
รับออกแบบและพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด หนังสือ โบรชัวร์ โปสเตอร์
ใบปลิว โปสการ์ด แผ่นพับ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า 

ฉลาก จุลสาร หัวจดหมาย สมุดโน๊ต สมุดฉีก นามบัตร ฯลฯ 
และจำหน่ายแบบพิมพ์ทุกชนิด

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 

 สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง
  ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก

ขา่วสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

ยึดม่ันอุดมการณ์พัฒนาองค์กรณ์เอ้ืออาทรมวลสมาชิก

ชสท.ยึดมั่นอุดมการณ์พัฒนาองค์กรเอื้ออาทรมวลสมาชิก

	 เมื่อวันที่	24	พ.ค.	2554	ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จำกัด	 ได้ให้การ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก	 โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร	 Planning	 and	 Marketing	 for	

Agricultural	 Cooperatives	 โดยสำนักพัฒนา

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	 กรมส่ง

เสริมสหกรณ์	 ตามโครงการความร่วมมือ

ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับกลุ่มอาเซี่ยน	 ภายใต้

โครงการ	ASEAN	-	Japan	Partnership		มีผู้

เข้ารับการฝึกอบรม	 คือบุคลากรสหกรณ์และเจ้า

หน้าที่ผู้ที่ เกี่ ยวข้องจากประเทศในภูมิภาค	

จำนวน	10	ประเทศ	 ได้แก่	 ประเทศญี่ปุ่น	 ลาว	

พม่า	 บรู ไน	 เวียดนาม	 ฟิลิปปิน	 กัมพูชา	

มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และไทย	 รวมจำนวน	 20	

คน	 โดยนายศิริชัย	 	 ออสุวรรณ	 ประธาน

กรรมการ	 ชสท.	 ได้ให้การต้อนรับ	 และนายไกร

สิทธิ์	 โรจนเกษตรชัย	 รักษาการผู้จัดการใหญ่		

บรรยายสรุปเรื่องการวางแผนและการตลาด

ของสหกรณ์การเกษตร	 พร้อมตอบข้อซักถาม	

โดยมี ก า รพู ดคุ ยแลก เปลี่ ยนความรู้ แ ละ

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	

4	อาคาร	ชสท.	


