
ชสท. เป ิดโครงการ

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด 
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โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่ง
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อธิบดีกรมส่งเสริม
กสิกรรมและสหกรณ์

เ วี ย ด น า ม

  นายศิ ริ ชั ย  ออสุ วรรณ 
ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท.  
พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร ชสท. 
ให้การต้อนรับ ท่าน พมู ีพมูะนวีง 
อธิบดีกรมส่งเสริมกสิกรรมและ
สหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรม 
ส ่ ง เส ริมกสิกรรมและสหกรณ ์ 
ก ร ะ ท ร ว ง ก สิ ก ร ร ม แ ล ะ ป ่ า ไ ม ้  
(สปป.ลาว)

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ต้อนรับ 
คณะผู้ศึกษาดูงานจากสหพันธ์เกษตรกรเวียดนาม มาพบหารือและ
ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ขอบเขต 
และผลการด�าเนินงานของ ชสท. อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 7

อ่านต่อหน้า 11
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บอกเล่าชาวสหกรณ์
นายศิริชัย ออสุวรรณ 
ประธานกรรมการ ชสท.
นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำ�ปี 2557
สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

หลักการและเหตุผล

 สหกรณ์ ในประเทศไทย เริ่มก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 

26 กุมภาพันธ์ 2459 และจะครบรอบ 100 ปี 

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น 

พิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) ทรงเป ็น 

นายทะเบียนจดทะเบียนตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ�ำกัดสินใช ้ 

เป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย การสหกรณ์ของประเทศไทย 

ได้มีการพัฒนาก้าวหน้ามาตามล�าดับ จนถึงปัจจุบันมีสหกรณ์

รวม 7 ประเภท ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตร 2. สหกรณ์ประมง 

3. สหกรณ์นิคม 4. สหกรณ์ร้านค้า 5. สหกรณ์บริการ 6. สหกรณ์

ออมทรพัย์ 7. สหกรณ์เครดิตยเูนีย่น รวม 8,173 สหกรณ์ มสีมาชกิ

รวมทั้งสิ้น 11.47 ล้านคน มีทุนด�าเนินงานรวม 2.17 ล้านล้าน

บาท ด�าเนินกิจการในด้านการผลิต รวบรวมผลผลิต ด้านการ

ตลาด การบริการ รับฝากเงิน ให้สินเชื่อ ตลอดจนให้การศึกษา 

อบรมทางด้านวิชาการ สวัสดิการ และเอ้ืออาทรต่อชุมชน  

ตามอดุมการณ์ หลกัการ และวิธกีารสหกรณ์ โดยมต้ีนแบบมาจาก 

สหกรณ์แห่งแรกของโลกที่ก่อก�าเนิดมาเมื่อประมาณ 180 ปี 

ที่ผ่านมา ณ เมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ และได้ขยายตัวไปยัง

ประเทศเยอรมนี และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 

กมุภาพนัธ์ 2559 ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั 

(ชสท.) เห็นว่าควรจะจัดสร้าง ศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย  

เพื่อเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์

ในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อใช้เป็นแหล่งการ

ศึกษาเรียนรู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา

ผู้เกี่ยวข้องในขบวนการสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป ตลอดทั้ง

หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ให้มีความรู้ และทักษะ

ด้านการสหกรณ์ เพื่อน�าไปเป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อสมาชกิและชมุชนในด้านเศรษฐกจิและสงัคมอย่างยัง่ยนื 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสหกรณ์ ส�าหรับเด็ก 

เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องในขบวนการสหกรณ์ และ

ประชาชนทัว่ไป ตลอดทัง้หน่วยงานภาครฐั และองค์กรภาคเอกชน 

ได้เข้าถงึองค์ความรูด้้านการสหกรณ์ ทัง้ด้านข้อมลู วธิกีารปฏบิตัิ

งาน และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

 2. เพือ่เป็นพืน้ทีส่าธารณะในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

ของผู้น�าสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ในการพัฒนาต่อยอด 

ความคิดในการพัฒนาสหกรณ์ของตน และการพัฒนาสหกรณ์

ไทยอย่างยั่งยืน

 3. เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศแห่งพระราชวรวงศ์

เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) ใน

โอกาสครบรอบ 100 ปี ในการก่อตั้งการสหกรณ์ไทย

กลุ่มเป้าหมาย
 สมาชิกสหกรณ์ เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง

ในขบวนการสหกรณ์ และประชาชนทัว่ไปตลอดทัง้หน่วยงานภาค

รัฐ และองค์กรภาคเอกชน

วิธีด�ำเนินกำร
 1.  จัดท�าโครงการโดยละเอียดและน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการด�าเนนิการ ชสท. เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบและน�า

เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่ ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด (ชสท.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2.  จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้แทน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าทีแ่ละบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ศกึษาดงูาน

จากศูนย์เรียนรู้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก

ประเทศประสานหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อรวบรวมฐาน

ข้อมูล จัดการวางแผน ออกแบบ ก�าหนดสถานที่เพื่อด�าเนินการ

ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมทั้งจัดท�างบประมาณ

 3. ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ ฯ พร้อมตกแต่งสถานที่ จัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตฯ จัดท�าระบบข้อมูล จัด

ท�าวีดีทัศน์ ภาพประกอบ รวบรวมผลงาน เอกสารอ้างอิงเพื่อการ

เรียนรู้ของสหกรณ์ไทยทุกประเภท และประเทศอื่น ๆ  รวมไม่น้อย

กว่า 8 ประเทศ แสดงข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา, และอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 4.  มอบให้เจ้าหน้าท่ี และฝ่ายที่เกี่ยวข้องด�าเนินงาน 

การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด 

สถำนที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย
 บรเิวณอาคารชัน้เดยีวฝ่ังทศิตะวนัตกของชมุนมุสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ระยะเวลำด�ำเนินกำร

เดือนพฤษภาคม 2558 – เดือนเมษายน 2559 และท�าพิธีเปิด

ภายในเดือนพฤษภาคม 2559

งบประมำณ
 ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2557 ใน

วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
 ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสท.)

ผลประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับ
 1. เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องในขบวนการ

สหกรณ์ และประชาชนทัว่ไปได้เข้าถงึ องค์ความรูด้้านการสหกรณ์ 

ทั้งด้านข้อมูล วิธีการปฏิบัติงาน เกิดทักษะทางสหกรณ์ และ

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน หรืออาจน�าไปเป็น

แบบอย่างเพื่อก่อตั้งสหกรณ์แห่งใหม่

 2. ผู้น�า และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้มาศึกษาดูงานในศูนย์

เรยีนรู ้100 ปี สหกรณ์ไทย ได้มพีืน้ทีส่าธารณะในการแลกเปลีย่น

เพือ่การพฒันาสหกรณ์ของตน และพฒันาสหกรณ์ไทยอย่างยัง่ยนื

ต่อไป 

 3. เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องในขบวนการ

สหกรณ์ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการ

สหกรณ์ไทย) ที่มีต่อการสหกรณ์ไทย

 ปัจจุบันที่ประชุมใหญ่ ชสท. ได้เห็นชอบโครงการฯ แล้ว

ครับ ผมและคณะกรรมการด�าเนินการ ชสท. เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า 

ศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย ที่จะจัดสร้างขึ้นที่ส�านักงานใหญ่ 

ชสท. นี้ จะบังเกิดประโยชน์คุ้มค่าเพื่อพวกเราชาวสหกรณ์ ตลอด

จนประชาชนทั่วไปอย่างแน่นอนครับ

โครงกำรจัดสร้ำง ศูนย์เรียนรู้
100 ปี สหกรณ์ไทย

  
ศิริชัย ออสุวรรณ ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร ชสท.

สามัคคี เชื่อมโยง โปร่งใส ให้บริการ 

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท. เดินทางไป

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2557 ของ สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด โดยการประชุมครั้งนี้ได้มี

สมาชิกของสหกรณ์ได้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน และได้มีการเลือกคณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่ เพื่อมา

ด�าเนินงานภายในสหกรณ์อีกด้วย และขอแสดงความยินดีกับ นายประภาส งามสงวน ที่ได้รับเลือกเป็นประธาน

สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด

 ในโอกาสน้ี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จ�ากัด และ

สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด ได้จัดพิธีมอบน�้าด่ืม และข้าวสาร ให้กับ

สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จ�ากัด และประชาชน

ท่ีประสบภยัแล้งในจงัหวดัพษิณโุลก ตามโครงการ “ช่วยเหลอืผูป้ระสบ

ภยัแก่สหกรณ์สมาชกิ สหกรณ์การเกษตรและประชาชนในชมุชน” ของ 

ชสท. ณ สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด

ปันน้ำ ใจสู้ภัยแล้ง 
สหกรณ์กำรเกษตรไทยไม่ท้ิงกัน 
ท่ี “พิษณุโลก” และประชุมใหญ่สำมัญ ประจำ ปี 2557 
สหกรณ์วัดจันทร์ จำ กัด

สหพนัธเ์กษตรกรเวยีดนาม 

ขอพบหารือศึกษาดูงาน ชสท.

  คณะผู้ศึกษาดูงานได้เยีย่มชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์

กระจายสินค้าสหกรณ์ ต่างให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ น�ากลับไปเป็น

ของฝากกันทุกท่าน ชสท.ได้มอบข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวเพื่อสุขภาพจาก

กระบวนการสหกรณ์ ให้กับคณะผู้ศึกษาดูงานทุกท่านเป็นของที่ระลึก

อีกด้วย ทั้งนี้ ชสท. เองยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

พบปะหารอืกนัในครัง้นี ้ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาสหกรณ์เกษตรกร 

ของทั้งสองประเทศต่อไป

 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

แห่งประเทศไทย จ�ากดั น�าโดย นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการ

ด�าเนนิการ นายนดั ดวงใส รองประธานกรรมการ นายโชคด ีออสวุรรณ 

ผู้จัดการใหญ่ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รอง ผู้จัดการใหญ่ สายงาน 

พัฒนาสหกรณ์ พร้อมด้วย นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผอ.ส�านักงาน 

ส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่2 ได้มโีอกาสต้อนรบั คณะผูศ้กึษา 

ดูงานจากสหพนัธ์เกษตรกรเวยีดนาม ซึง่มาจากส่วนราชการ 6 คน และ

เป็นเกษตรกรดีเด่น 14 คน รวม 20 คน มาพบหารือและศึกษาดูงาน  

ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด เพื่อแลกเปลี่ยน

เรยีนรูเ้กีย่วกบับทบาทภารกจิ ขอบเขต และผลการด�าเนนิงานของ ชสท.  

   ต่อจากหน้า 1
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ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.
ประพจำน์ ภูท่องค�

 วันที่16 สิงหาคม เวลา 15.09 น. นายปิยวิทย์ โกฏเพชร 
สมาชกิสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยท่านผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล
จังหวัดชุมพร ท่านผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดชุมพร ท่านอัยการ
จงัหวดัชมุพร นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชมุพร นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองชุมพร ผู้บังคับการทหารบกจังหวัดชุมพร หัวหน้า 
ส่วนราชการจังหวัดชุมพร ข้าราชการ พี่น้องประชาชนในจังหวัด
ชุมพร พร้อมใจกัน ปั่นเพื่อแม่ โดยมีนายวงศ์ศิริ พรหมชนะ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด bike for MoM  
ป่ันเพือ่แม่ ซึง่เป็นกจิกรรมป่ันจกัรยานเฉลมิพระเกยีรติ เพือ่ถวายต่อ
แม่ของแผ่นดิน ณ.หน้าศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร มีพี่น้องประชาชน
เข้าร่วมปั่นเพื่อแม่มากเลยครับ

ที่จังหวัด
ชุมพร

 ชสท. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน

และคณะกรรมการฯ ประจ�าปี 2558 เพื่อเป็น

สวัสดิการให้กับพนักงานที่รักทุกท่าน ชสท. ได้

ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกท่าน

ที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการ

ดแูลสขุภาพอนามยัทีถ่กูต้อง ปรกึษาปัญหาสขุภาพ 

ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองจากสภาวะ

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 

2558 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 2 อาคาร ชสท. 

...งานนี้เลือดตกยางออกกันทั่วหน้า

ชสท. 
ตรวจสุขภำพ
ประจ�ำปี 2558 

 ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมสวนไผ่ ของผู้จัดการบอย คุณอนุวัฒน์ อิ่มสมบูรณ์ 

ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จ�ากัด ซ่ึงก่อนหน้าน้ีคุณบอยได้บรรยาย 

สรรพคุณของ “ไผ่ซางหม่น” ให้ทราบผ่านเฟสบุ๊ค “ANUWAT IMSOMBOON”  

มาระยะเวลาหนึง่แล้ว พอจงัหวะเหมาะสม ได้โอกาสไม่รอช้าเดินทางไปชมสวนไผ่ของ

ผู้จัดการบอยทันที

 ก่อนอื่นต้องท�าความรู้จัก “ไผ่” กันก่อนครับ ไผ่ จัดอยู่ในพืชตระกูลหญ้า

ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ต้ังแต่สองเดือนแรกท่ีปลูก 

ไผ่
ซางหม่น  

ปลูกดีไม่มีจน

ประโยชน์ของไผ่ท�าได้สารพดั ตัง้แต่ราก 

จนกระทั่งถึงปลายยอดเลยทีเดียว 

ในบรรดาไผ่ทีม่หีลากหลายสายพนัธุ ์

“ไผ่ซางหม่น” เป็นหนึ่งในหลาย

สายพันธุ์ที่ผู้จัดการบอยเลือกปลูก 

เนื่องจากเป ็นไผ ่  ที่ มีคุณสมบัติ

เอนกประสงค์ หน่ออร่อย ออกทัง้ปี 

ล�าต้นตรงดิ่งขึ้นฟ้า กิ่งแขนงน้อย 

จะมีเฉพาะส่วนปลายไผ่ พื้นที่รอบ

กอน้อยกว่าไผ่อื่น ไม่เกะกะปลูก

คร้ังเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง  

20 ปี ไผ่ซางหม่น ทนแล้ง สามารถ

ทนต่อน�า้ท่วมขงัได้ด ีด้วยคณุสมบตัิ

เช ่นนี้ท�าให ้ไผ ่ซางหม่นมีความ 

โดดเด่น กว่าพืชชนิดอื่นทั้งปลูกง่าย  
โตเร็ว และยังเป็นที่ต้องการของชาวสวนอีกด้วย

 นอกจากนี้ ผู้จัดการบอย ยังให้ความเห็นในการเลือกปลูกไผ่เพื่อสร้างรายได้

ว่า “เนื่องจากเห็นโอกาสในอนาคต เนื่องจากจังหวัดจนัทบรุมีกีารปลกูไม้ผลเป็นหลกั เช่น 

ทเุรยีน เงาะ ล�าไย ซึง่ไม้ผลเหล่านีต้้องใช้ไม้ค�า้ยนั จากไม้ไผ่ในการปลกู เพือ่ป้องกนัลมพายุ 

ลดความเสียหายต่อผลผลิต โดยเฉพาะล�าไยที่จันทบุรีมีการปลูก หลายแสนต้น 

ขณะเดียวกันมีการปลูกไผ่เพื่อรองรับการปลูกไม้ผลมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ประกอบกับมีความต้องการใช้ไม้ไผ่จ�านวนมากราคาหน่อไม้ทานสดอยู่ที่ 25-40 บาท 

สามารถน�าไปประกอบอาหารได้ เกษตรกรที่มีที่ดินว่างเปล่ามีทางเลือกในการปลกูไผ่

เพือ่สร้างรายได้อกีทางหนึง่”

 ไผ่ซางหม่น นับเป็นพืชเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรที่น่าสนใจ สามารถ 

สร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรคนเก่ง หัวไว ใจสู้ กล้าเส่ียงไม่จนอย่างแน่นอน  

ใช่ไหมครับ ผู้จัดการ บอย ผู้น�าสหกรณ์รุ่นใหม่
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ชสท. ต้อนรับ คณะผู้น�สหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 11

 นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (สสพ.2) จัดการประชุมสัมมนา

เครือข่ายการตลาดสินค้าสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 ส.ค.58 ที่ห้อง

ประชุมชั้น 4 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

(ชสท.) โดยมีผู้น�าสหกรณ์ทุกประเภทเข้าร่วมการประชุมเป็น

จ�านวนมาก

 เม่ือวนัที ่28 กรกฎาคม 2558 ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด น�าโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ  ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท. และ
ประธานนักศึกษา หลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 5” พร้อมด้วยคณะ
กรรมการ และผู้บริหาร ชสท.  ให้การต้อนรับคณะผู้น�าสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 11 
และเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์ จ�านวน 50 คน ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป
และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการองค์กรและแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์ เสร็จสิ้นการฟังบรรยายสรุปได้พาคณะผู้น�าสหกรณ์ฯ เยี่ยมชมศูนย์
ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  ณ อาคาร ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ประชุมสัมมนำเครือข่ำย
กำรตลำดสินค้ำสหกรณ์
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วินัย เลี้ยงพรม

 ก�หนดเปิดศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 นายศิริชัย  
ออสวุรรณ ประธานกรรมการด�าเนนิการ ชสท. ร่วมประชมุ
โครงการศนูย์เรยีนรูส้หกรณ์ โดยม ีนายบญุเสรมิ ไกรสนิธุ์ 
ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร 
พืน้ที ่2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศนูย์เรยีน
รู้การสหกรณ์ สสพ.2 และมีผู้อ�านวยการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสหกรณ์ ที่ 1 ผู้บริหาร ชสท. พร้อมทีมงานของ 
สสพ.2 เข้าร่วมการประชุม ได้ข้อสรปุในการเปิดโครงการ
เปิดศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 
16 มิถุนายน 2558 นี้ ส�าหรับอาหารมื้อกลางวัน ชสท.
ต้อนรับด้วย “ข้าวแกงสหกรณ์” 

 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 นายศิริชัย 
ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท.  
มาเข้าร่วมประชมุสภาเกษตรกรแห่งชาต ิครัง้ที ่3/2558  
โดยมีท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภา
เกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานประชุม และท่าน
อ�านวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้
ด้วย ประชมุหวัข้อ เรือ่งมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกร
ที่ประสบความเดือดร้อนจากสภาวะฝนแล้ง 

 ประชุมคณะกรรมการ กปน.  
 นายศริชัิย ออสวุรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ 
 ชสท. เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการปาล์มน�้ามัน 
แห่งชาติ (กปน.) ที่ห ้องประชุม 134 กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ขออนุมัติวงเงิน 
เพิ่มอีก 2,952 ล้านบาท จากคณะกรรมการนโยบายและ
มาตรการช่วยเหลอืเกษตรกร (คชก.) เพือ่ให้ อคส.รบัซือ้น�า้มนั
ปาล์มดิบจากโรงงานในราคากิโลกรัมละ 26.20 บาท และ 
ให้โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มดิบรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร
ในราคากิโลกรัมละ 4.20 บาท ชาวสวนปาล์มและสหกรณ์ฯ 
ขอข้อมูลได้ที่หน่วยงานในจังหวัด (13 กรกฎาคม 2558)

 ร่วมงานเสวนา 
 นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการด�าเนนิการ 
ชสท. เดนิทางมาร่วมงานเสวนา ในหวัข้อ “2015 สหกรณ์ไทย 
จะเชื่อมโยงอย่างไรให้เกิดประโยชน์” จัดโดย เครือข่าย
สหกรณ์ออมทรัพย์เขตดุสิต มีคุณสุภาภรณ์ ฐาปนศิริ 
เป็นประธานกรรมการเครือข่ายฯ คุณรัชนีพร พึงประสพ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พื้นท่ี 1 คุณสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  
สหประกันชีวิต จ�ากัด พร้อมทั้งผู้น�าจาก 17 สหกรณ์
สมาชิกเข ้าร ่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรม 
ยูเรเชีย ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี (18 กรกฎาคม 2558)

 ไหว้ศาล นายศิริชัย ออสุวรรณ 
 ประธานกรรมการด�าเนนิการ ชสท. พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ด�าเนินการ ชสท.ชุดที่ 38 และฝ่ายจัดการ  ท�าพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ 
ชสท.เพื่อความเป็นศิริมงคล (เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558)

 เวทีอภิปราย 
 ร่วมการเสวนากับ ส�านักงาน
ส ่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 2 เวทีอภิปรายสร้างกลไกและ
พัฒนาเกณฑ์และแนวทางก�ากับดูแล
ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์
ระดับจังหวัด (เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2558) ณ ห้องประชุมชั้น 4 ชสท.

 ประชมุและร่วมอวยพรวนัเกดิ 
 การประชุมคณะกรรมการ
ด�าเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 3/2558  และ
ร่วมอวยพรวนัคล้ายวนัเกดิของ นายลภัย์ 
หนูประดิษฐ์, นายบุญเท่ียง เครือมา,  
นายมานพ ศิริมาก กรรมการ ชสท.  
(เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558)

 ยินดีต้อนรับ 
 นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการ
ด�าเนินการ ชสท. ให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมพล  
ดุลยสัมพันธ์ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) พร้อมทมีงาน 
เดินทางมาเย่ียมคณะผู้บริหาร ชุมนุมสหกรณ์ 
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.)  
ยินดีต้อนรับครับ (เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558)

 ต้อนรับ VNFU 
 18 สงิหาคม 2558 นายศริชิยั ออสวุรรณ  
ประธานกรรมการด�าเนนิการ ชสท. ให้การต้อนรบั 
คณะของสหพันธ์เกษตรกรเวียดนาม (Vietnam 
Farmers Union :VNFU) โดยมีนายประพัฒน์ 
ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
พร้อมทมีงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิทีส่�านกังาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 ทิศทางการปฏิรูปภาคเกษตร 
 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ
ด�าเนินการ ชสท. เข ้าร ่วมการประชุมกับคณะ  
อนกุรรมาธกิารปฏริปูการเกษตร สภาปฏริปูแห่งชาติ  
มข้ีอมลูมาฝากทกุท่านครบั ณ ห้องประชมุ 219 อาคาร
รัฐสภา 19  สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น.

 เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์
 พื้นที่ 2 
 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน
กรรมการด�าเนินการ ชสท. เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรม
สหกรณ์พื้นที่ 2 ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม
การประชุม (เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)

 เตรียมจัำดครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย 
 24 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายศิริชัย  
ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท. ได้เข้าร่วม
การประชมุ 4 คณะอนกุรรมการด�าเนนิโครงการ เพือ่เตรียม 
โครงการจัดงานครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย โดยมี 
นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
เป็นประธานการประชุม เพื่อน�าข้อสรุปเสนอต่อท่ีประชุม 
ชุดใหญ่ ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 วันที่  26 -27  สิ งหาคม 2558  เวลา  
8.30 – 16.30 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน
กรรมการด�าเนินการ ชสท. เข้าร่วมการประชุมสภา 
เกษตรกรแห่งชาต ิ โดยมท่ีานประพัฒน์ ปัญญาชาตริกัษ์ 
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิเป็นประธานการประชมุ 
มีเน้ือหาในการประชุมจ�านวนมาก ณ ห้องประชุม
พึ่งบุญ ชั้น 8 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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 ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ�ากดั น�าโดย (ชสท.) นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการ
ด�าเนินการ ชสท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชสท. ให้การต้อนรับ ท่าน พูมี พูมะนีวง อธิบดีกรมส่งเสริมกสิกรรม
และสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดย การประสานงานของ มูลนิธิฮันส์ ไซเดลประเทศไทย เมื่อวันที่  
8 กันยายน 2558 ที่ส�านักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
 โดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท. ได้บรรยายสรุปในหัวข้อ “บทบาทหน้าท่ี
และโครงการที่ส�าคัญของ ชสท.” และได้พาคณะผู้ศึกษาดูงาน สปป.ลาว พร้อมด้วยผู้ประสานงานในครั้งนี้  
รวมทั้งสิ้น 10 คน เยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  
 ในการมาเยือนคร้ังนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน 
เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั เป็นการพฒันาทัง้ด้านเศรษฐกจิ
และสังคมด้วยวิธีการสหกรณ์และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีแก่ขบวนการสหกรณ์ไทย-ลาว  
ซึ่ง ชสท. และ ชสก.เชียงใหม่ จก. ก็ได้มีโอกาส
ให้การต้อนรับ สปป.ลาว เยือนไทย เม่ือคร้ัง
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ 
พฒันาก้าวไกลอย่างยัง่ยนื” ที ่จ.เชยีงใหม่ เมือ่วนัที่  
18 -19 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาด้วย
 คร้ังนี้นับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ทั้งสองประเทศได้กระชับความสัมพันธ์ และร่วมหารือแก้ไขปัญหา 
ด้านการสหกรณ์ทั้งสองประเทศ 

ชสท. ต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ 
สปป.ลาว พร้อมคณะผู้บริหาร 

   ต่อจากหน้า 1

 เมือ่ 15 กนัยายน 2558 นายศิรชิยั  ออสวุรรณ ประธาน
กรรมการด�าเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด เดินทางมาบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “ทางสายใหม่” ที่ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ในประเดน็ วกิฤตเศรษฐกิจ
และการบรหิารงานเชงิรกุของสหกรณ์การเกษตร ด�าเนนิรายการ
โดย ท่านอนนัต์ ภูส่ทิธกิลุ ประธานมลูนิธิคลงัสมองสหกรณ์ไทย 
และคุณวิไลลักษณ์ นาครุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร
ผักไห่ จ�ากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องมิราเคิล 

“ทำงสำยใหม่”  
ประเด็น วิกฤตเศรษฐกิจและกำรบริหำรงำนเชิงรุก

ของสหกรณ์กำรเกษตร ช่องมิรำเคิล

ร า ย ก า ร 

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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อ่านต่อหน้า 17

ชาวสหกรณ์
เมนี่มี

 6. เปลอืกมะพร้าวสบั ส�าหรบัใช้ผสมลงในดนิปลกู

 7. ปุ๋ยคอก ส�าหรับใช้รองก้นกระถาง

เทคนิคการปลูก
แก้วมังกรในกระถาง

 มีพ้ืนทีเ่พยีงเลก็น้อยกส็ามารถปลกูแก้วมงักรแบบ

ใหม่ได้ เพราะการปลกูแก้วมงักรแบบใหม่ใช้พืน้ทีน้่อยมาก 

เป็นการปลูกในกระถางดิน ซึ่งเราจะปลูกไว้กินเองหรือ

จะปลูกเพื่อการค้าก็ได้ การดูแลก็ง่ายและใช้พื้นท่ีน้อยจึง 

ดูแลได้ทั่วถึง สามารถออกผลอย่างน้อย 10 ลูกต่อกระถาง 

ท่านใดสนใจก็สามารถน�าไปทดลองปลูกไว้ประดับบ้าน

เพื่อความสวยงาม และยังได้ผลมาไว้ทานอีก หรือจะท�า

เพื่อการค้าก็สามารถท�าได้ เพราะการปลูกมีขั้นตอนไม่ยุ่ง

ยากอะไร ว่าแล้วเรามาทดลองท�ากันเลยค่ะ ซึ่งมีขั้นตอน

เตรียมอุปกรณ์ส�าหรับเพาะปลูก ดังนี้

 1. ท่อนพันธุ์แก้วมังกร 3 -4 ท่อน ซึ่งจะตัดท่อนพันธุ์

จากข้างบ้านที่มีอยู่แล้วก็ได้ หรือจะไปซ้ือต้นพันธุ์จากแหล่ง

พันธุ์ไม้ใกล้บ้านก็ได้ค่ะ

 2. ท่อน�้า PVC ขนาด 1นิ้วครึ่ง-2 นิ้ว ขึ้นอยู่กับขนาด

ของกระถางที่ใช้ปลูก ยาวประมาณ 80 เซนติเมตร หรือจะใช้

ท่อนไม้ที่มีอยู่แล้วก็ได้ ส�าหรับใช้ท�าเสา

 3. กระถางดินเผา ขนาด 15 นิ้วขึ้นไป หาซื้อได้ทาง

ร้านขายพันธุ์ไม้ใกล้บ้านท่าน

 4. เชอืกฟาง ส�าหรบัใช้มดัท่อนพนัธุแ์ก้วมงักรกบัเสา

 5. ดินร่วน ส�าหรับปลูก

หญิงแกร่งแห่งภำค
อีสำนตอนล่ำง คุณรุ่งอรุณ เชำวกรกุล 

ผู้จัดกำร ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรบุรีรัมย์ จ�ำกัด

 สวัสดค่ีะ ส�าหรบัฉบบันีเ้มนีม่จีะพาทกุท่านมาพบกบั หญงิแกร่งแห่งภาคอสีานตอนล่าง คณุรุง่อรณุ เชาวกรกลุ ผูจ้ดัการ ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรบรุรีมัย์ 

จ�ากดั ในวนันีพ้ีน้่อยจะมาบอกเคลด็ลบัความส�าเรจ็อะไรให้เราฟังบ้าง ตดิตามได้เลยค่ะ 

เมนี่มี : ขอทราบจุำดเริ่มของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำ�กัด
พี่ น ้ อย  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรี รัมย ์  จ�ากัด ก ่อตั้ ง  1 ก.พ.2519 ด�าเนินกิจการเ พ่ือสมาชิก โดยจัดหาป ัจจัยการผลิตที่ เหมาะสม 

รบัซ้ือผลผลติทางการเกษตรแก่สมาชิก ด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่ปี 2535 มไีฟไหม้โรงสีข้าวของชมุนมุสหกรณ์บรุรีมัย์ฯ ท�าให้เกิดความเสียหายมาก 

ท�าให้เกิดหนี้สินต่อเนื่อง กรรมการและฝ่ายจัดการ พยายามแก้ปัญหามาโดยตลอด

เมนี่มี : เส้นทางการท�งานในขบวนการสหกรณ์ของพี่น้อยเริ่มต้นมายังไงคะ
พ่ีน้อย : การท�างานด้านสหกรณ์ของพี่เริ่มต้นมาจากการท�าหน้าที่ในฝ่ายธุรการ ได้เห็นการด�าเนินการแก้ปัญหาโดยกรรมการและฝ่ายจัดการมาโดยตลอด 

จึงขออาสาท�าหน้าที่บริหารจัดการโดยอาศัยประสบการณ์เดิมที่เคยได้ท�างานในธุรกิจค้าข้าวมาก่อนเข้าสู่วงการสหกรณ์ ประกอบกับการเป็นคนมีอัธยาศัยด ี

เข้าคนได้ง่าย จึงคิดว่าการท�างานจะเป็นประโยชน์ต่อชุมนุมสหกรณ์ฯ โดยได้ให้ค�ามัน่สัญญาว่าหากไม่สามารถฟ้ืนธรุกิจของชมุนมุฯ ได้จะขอพจิารณาตนเอง 

ลาออกจากการท�าหน้าทีต่่อไป 

เมนี่มี : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำ�กัด มีวันนี้ได้เพราะอะไรคะ
พี่น ้อย :  เริ่มจากมีการก ่อตั้งโรงสี  ในปี 2538 เพื่อต ้องการเพิ่มมูลค ่าให ้กับข ้าว ซ่ึงแต่เดิมนั้นรับซ้ือเฉพาะข้าวเปลือก งบประมาณในการ 

ก ่อสร ้างโรงสี  มาจากการกู ้ เงินดอกเบี้ยต�่าจากกรมส ่งเสริมสหกรณ์  เมื่อชุมนุมฯ บุรี รัมย ์มี โรงสี เป ็นของตนเอง สามารถท�าธุรกิจเพื่อชุมนุมฯ 

ได้มากข้ึน โดยรวบรวมข้าวของสหกรณ์สมาชกิ ท�าการแปรสภาพแล้วขายให้กับผู้ประกอบการเอกชน ท้ังน้ีต้องอาศยักลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่ระบายข้าวทีร่วบรวมไว้สลบั

กบัการซือ้ข้าวชดุใหม่เข้ามาแทนที ่การท�าธรุกจิในช่วงนีท้�าให้ คณะกรรมการและฝ่ายจดัการต้องอาศยัความร่วมมอืในการท�างานเชงิธรุกจิบริหารโรงสีและข้าวให้มี

ก�าไรไม่ขาดทนุ ซึง่ถอืเป็นบทเรยีนส�าคญัของชมุนมุฯ ทีท่�าให้ส�าเรจ็ได้ในวนัน้ี 

เมนี่มี : สิ่งที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำ�กัด ให้ความส�คัญคืออะไรคะ 
พีน้่อย : “คณุภาพข้าวถอืเป็นเรือ่งทีช่มุนมุสหกรณ์การเกษตรบรุรีมัย์ จำ�กดั ให้ความส�คญัเพราะเป็นหลกัประกนัการ
ซือ้ขายข้าวคณุภาพ “ เริม่จากการปรบัปรงุโรงส ีการคดัเลอืกพนัธุข้์าว การรบัซือ้ข้าวคณุภาพ การบรรจหุบีห่อ กระบวนการแปรสภาพข้าว 

ที่ด�าเนินการตามขั้นตอนและมาตรฐาน ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทข้าวหอมมะลิ ประจ�าปี 2547 จากกรมการค้าภายใน 

กระทรวงพาณิชย์ โดยในปัจจุบันได้รับการรับรองจากส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ACFS) เป็นการสร้างความ

มั่นใจให้กับผู้ซื้อได้อย่างดี โดยองค์กรที่ก�าหนดมาตรฐานจะสุ่มตรวจโรงสีและกระบวนการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฉะนั้นในการ

ด�าเนินงาน ผู้จัดการจะท�าการตรวจสอบความสะอาดและมาตรฐานของโรงสีด้วยตนเอง ตลอดเวลา ทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อ

มั่นในการด�าเนินงานผลิตข้าวสารคุณภาพอย่างแท้จริง ความภูมิใจของชุมนุมสหกรณ์บุรีรัมย์จ�ากัดในวันน้ีคือ ได้รับการยอมรับจาก 

ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ จ�าหน่ายข้าวสารของสหกรณ์ เช่น กูรเม่มาร์เก็ตในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป และธุรกิจข้าวสารของ

บริษัท แอมเวย์ จ�ากัด (มหาชน)

เมนี่มี : อะไรที่ท�ให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำ�กัด ประสบความส�เร็จำคะ 
พีน้่อย : ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรบรุรีมัย์  จ�ากดั มวีนันีไ้ด้เพราะ กรรมการทีข่ยันขนัแขง็เอาจรงิเอาจงั ขณะทีฝ่่ายจดัการน�าโดยผู้จดัการ ท�างาน

เชิงรุก เดินทางไปพบปะท�าธุรกิจกับสหกรณ์ด้วยตนเอง ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย สร้างความชื่นชมให้กับทุกฝ่ายที่ได้ด�าเนินธุรกิจร่วมกับ

ชุมนุมบุรีรัมย์ จ�ากัด

เมนี่มี : พี่น้อยอยากจำะฝากอะไรถึงขบวนการสหกรณ์บ้างคะ
พีน้่อย : สิ่งที่อยากจะฝากไว้คือ การท�างานเพื่อสมาชิก “ต้องร่วมมือร่วมใจำ ซื่อสัตย์ มีสจัำจำะต่อกัน ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็น
ที่ไว้วางใจำของทุกคนและเป็นมิตรกับทุกคน” เท่านี้ก็สามารถครองใจคู่ค้าทั้งสหกรณ์ด้วยกันและผู้ประกอบการอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

     ท ้ายนี้  จะเห็นได ้ว ่าความมุ ่ งมั่นตั้ งใจ ความร ่วมมือร ่วมใจ การสร ้างความเชื่อมั่น ยึดถือคุณภาพเป ็นส่ิงส�าคัญ  

จงึท�าให้สามารถฟันฝ่าอปุสรรคต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ และเชือ่ได้เลยว่าสิง่เหล่านีจ้ะท�าให้สหกรณ์มคีวามเข้มแขง็ตลอดไป ขอขอบคณุ หญิงแกร่งแห่ง

ภาคอสีานตอนล่าง พีน้่อย คณุรุ่งอรุณ เชาวกรกลุ ผูจั้ดการ ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรบรุรีมัย์ จ�ากดั เป็นอย่างยิง่ทีม่าฝากแนวคดิให้แก่ขบวนการ

สหกรณ์ในวันนี้ค่ะ ฉบับหน้าจะเป็นใครมาบอกเล่าเรื่องราวดี ๆ ให้ฟังนั้น โปรดติดตามนะคะ  

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก

ประจ�ำเดือน กันยำยน 2558 www.co-opthai.comหน้า 8



อ่านต่อหน้า 15

เข้าสู่ตัวเมืองพะเยา ระยะทาง 782 กิโลเมตร หรือโดยรถยนต์
โดยสารประจ�าทาง บริษทั ขนส่ง จ�ากดั มรีถโดยสารปรบัอากาศ 
และรถธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ สอบถามได้ที่  
โทร. 0 2537 8055, 0 2936 2852-66 หรือเดินทางโดยรถไฟ
หรือเครื่องบินก็ได้นะครับ”
คุณบญุเทีย่งคะถ้ามาพะเยาต้องไปแอ่วทีไ่หนถงึจะเรยีกว่า
ถึงพะเยาคะ?  
 “หนาวนี้ใครที่มาจังหวัดพะเยาแล้วไม่ควรพลาด 
แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญแห่งแรก คือ กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต
ของชาวพะเยา เป็นหนองน�้า หรือบึงน�้าขนาดใหญ่ มีลักษณะ

หย่อนใจยามเย็น และชมพระอาทิตย์ตกริมกว๊าน ซึ่งมีบริการ
นั่งเรือพาชมทัศนียภาพ ในราคาผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท 
นอกจากนี้ยังมีวัดติโลกอาราม ซึ่งอารามตั้งอยู่กลางกว๊าน 

พะเยาอายุกว่า 500 ปี อีกด้วยครับ 
เป็นวัดร้างที่จมอยู่ใต้น�้าในกว๊าน
พะเยา มีโบราณวัตถุส�าคัญ คือ 
พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย
ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อศิลา 
ค้นพบเมื่อปี 2526 ชาวบ้านได้น�า
ขึ้นจากน�้ามาประดิษฐานไว้ที่วัดศรี
อุโมงค์ค�าในตัวเมืองพะเยาต่อมา
จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้บน

แท่นกลางน�้าบริเวณที่ตั้งของวัดติโลกอารามในปัจจุบัน  ในวัน
มาฆบูชา วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชา จะมีพิธีเวียนเทียนกลาง
น�้า  มีเรือพายนับร้อยล�าจุดเทียน
สว่างไสวไปเวียนเทียนรอบแท่น
ประดิษฐานหลวงพ่อศิลาในกว๊าน
พะเยานับเป็นประเพณีหนึ่งเดียว
ในโลกที่ไม่เหมือนใคร และสถานที่
ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ทุกคนควรจะไป
เมือ่มาจงัหวดัพะเยาคอื อนสุาวรย์ี 
พ่อขุนง�าเมือง อดีตกษัตริย ์ผู ้
ปกครองเมอืงภกูามยาวล�าดบัที ่9

“กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง 
บวงสรวงพ่อขุนงำ เมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม”

แอ่ว กว ๊านพะเยากับ

อ้ำยบุญเที่ยง  เครือมำ 

หนุ่มหล่อชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพะเยำ จำ กัด 

 จังหวัดพะเยาเดิมชื่อว่า พยาว หรือเมืองภูกามยาม
ในอดีต เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบภาค

เหนือ มีอายุกว่า 900 ปี ร่วมสมัยเดียวกับเมืองเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย เมืองพยาวเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนง�าเมือง 
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองพยาวได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมือง
พะเยา และเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งปี พ.ศ. 
2520 พะเยาจึงได้รับยกฐานะจัดตั้งเป็นจังหวัด พะเยาเป็นเมือง 
ที่มีเสน่ห์ สงบเงียบ โดยมีกว๊านพะเยาเป็นเสมือนสัญลักษณ์ 
การท่องเทีย่วประจ�าจังหวดั มศิีลปวฒันธรรม วดัวาอารามต่าง ๆ  
อนังดงาม และวิถีชีวิตชาวไทยลือ้ทีอ่พยพมาจากดินแดนสิบสอง 
ปันนาในประเทศจีนเป็นสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัด มี 7 อ�าเภอ  
2 กิง่อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมอืงพะเยา อ�าเภอจนุ อ�าเภอเชยีงค�า อ�าเภอ 
เชียงม่วน อ�าเภอดอกค�าใต้ อ�าเภอแม่ใจ อ�าเภอปง กิ่งอ�าเภอภู
ซาง และกิง่อ�าเภอภกูามยาว มปีระชากรประมาณ 163,761 ครัว
เรือน อาชีพหลักของประชากร คือ การท�านา มีพืชเศรษฐกิจที่
ส�าคัญ คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล�าไย และยางพารา 
 วนันีเ้บาหววิแสนสวยขอพาทกุท่านเดินทางเข้าสูจ่งัหวดั
พะเยามุ่งหน้าสู่บ้านเกิดคุณบุญเที่ยง เครือมา กรรมการ ชสท. 
ชุดที่ 38 อีกท่านหนึ่ง เรามาท�าความรู้จักกับหนุ่มหล่อท่านนี้ไป
พร้อม ๆ กันนะคะ  
คณุบญุเท่ียงก้าวเข้าสูว่งการสหกรณ์เมือ่ไรและอย่างไรคะ? 
 “ผมให้ความส�าคัญในการท�างานด้านสหกรณ์มาก 
ซึ่งผมได้มีโอกาสเข้ามาท�างานด้านสหกรณ์ในปี 2544 ด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการของสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา 
จ�ากัด จนได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์
จงัหวัดพะเยา จ�ากดั ในปี 2550 และได้รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
ชสท. ในชุดปัจจุบันครับ ผมบริหารงานสหกรณ์โดยยึดหลักการ
สหกรณ์เป็นส�าคัญ คือ สหกรณ์เป็นของสมาชิก  สมาชิกเป็น
เจ้าของสหกรณ์ เพราะฉะนั้นสมาชิกต้องมีส่วนร่วมในธุรกิจของ
สหกรณ์”
คุณบุญเที่ยงคะ จะไปแอ่วพะเยา เดินทางอย่างไรคะ? 
 “สามารถเดินทางมาพะเยาได้หลายเส้นทางครับ 
เช่น โดยรถยนต์ส่วนตัว มีสองเส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 ใช้
ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ เข้า
สู่ทางหลวงหมายเลข 1 ที่จังหวัดล�าปาง เข้าสู่ตัวเมืองพะเยา 
ระยะทาง 969 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 
32 (สายเอเซีย) ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวง
หมายเลข 117 จนถงึพษิณโุลก แยกซ้ายเข้าสูท่างหลวงหมายเลข 
12 ไปจนถงึสโุขทยั เลีย้วขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 101 ผ่าน
อ�าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ เลีย้วซ้ายเข้าสูท่างหลวงหมายเลข 103 
ผ่านอ�าเภอร้องกวาง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอ�าเภองาว 

เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลม แหว่งด้านตะวัน
ออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก
เมื่อประมาณ 70 ล้านปีมาแล้ว โอบล้อมด้วยดอยแม่ใจ
ซึ่งเป ็นภูเขาสูงยาว เป็นแอ่งน�้าที่รวบรวมล�าห้วยต่าง ๆ  
18 สาย และมีความลึกประมาณ 1.5 เมตร กว๊านพะเยาจึง
เป็นแหล่งน�้าที่ส�าคัญของจังหวัดพะเยา มีพันธุ์ปลากว่า 50 
ชนิด  และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอันลือชื่อ 
บนเนื้อที่ประมาณ 12,831 ไร่ รอบกว๊านพะเยาสามารถมอง
เห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อนและงดงามมาก บริเวณริมกว๊านมี
ร้านอาหาร จัดเป็นสวนสาธารณะเหมาะแก่การนั่งเล่นพักผ่อน

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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 วัน น้ี เ ราจะพาชาวสหกรณ ์ ไป ล้ิมลอง  
ข้าวแกงสหกรณ์ ของ สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จ�ากดั  
ที่จังหวัดพิจิตร “อิ่มอร่อยทุกเมนู ครบคุณค่า  
ราคาเป็นกันเอง” ท่ีใครได้ชิมเป็นต้องติดใจกัน  
นอกเหนอืจากเมนหูลกั ผดัหน่อไม้ไก่ ผดักะเพราไข่ดาว 
เค้ายังมเีมนใูห้อร่อยกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็น แกงเทโพ 
ปลาดุกผัดพริกแกง แกงจืด ฯลฯ  
  เมนูเด็ดขอแนะน�า... เมนูไข่คุ้นลิ้นรสหวาน
กลมกล่อม เด็กกินได้ ผู้ใหญ่กินดี หากใครได้ลอง 
เป็นต้องตดิใจ น�้าพะโล้ข้น หอมเครือ่งเทศก�าลงัดซีมึเข้าเนือ้ไข่กบัเต้าหูพ้วงเป่ือยๆ ทีเ่ค่ียว
จนหมูสามชั้นเคี้ยวนุ่มลิ้นดี ทานกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนลืมครัวที่บ้านเลยค่ะ
 สะดวกกันเมื่อไรก็ขอเชิญแวะเวียนมาเยี่ยมชิมกันได้ที่ สกก.โพทะเล จ�ากัด  

“ข้าวแกงสหกรณ์”
สกก.โพทะเล จำ�กัด

ใส่ใจความอร่อยโดย นายดิเรก สังขจันทร์ ประธานกรรมการ สกก.โพทะเล จ�ากัด และนายนิวัฒน์  ชื่นเทศ ผู้จัดการ เริ่มต้นอร่อยที่ 10  “ข้าวแกงสหกรณ์” 
สกก.โพทะเล จ�ากัด เปิดบริการกันทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. สถานที่ตั้งเลขที่ 681 หมู่ 3 ต�าบลโพทะเล อ�าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
66130 หรือโทรศัพท์มา สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ 0 5668 1123 

 หากจะกล่าวถึงอ�าเภอวัดสิงห์ หลายท่านคงนึกถึง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดชัยนาท  
ทีย่งัคงความเป็นธรรมชาตแิละรกัษาเอกลกัษณ์มาจนถงึทกุวนันี ้ดัง่สโลแกนทีว่่า “ กนิอยูอ่ย่างเป็นสขุ ย้อนยคุโบราณ 
ต�านานคนวัดสิงห์” หากใครยังไม่เคยไปน่าจะหาโอกาสไปสักครั้งก็เป็นความคิดที่น่าสนใจไม่น้อยนะคะ
 และเมื่อได้ไปถึงอ�าเภอวัดสิงห์ อยากแนะน�าให้แวะเวียนไปลิ้มชิมรส “ข้าวแกงสหกรณ์” ของ  
สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จ�ากัด ข้าวแกงแสนอร่อย ราคาเริ่มต้นแค่ 10 บาท เหมาะกับยุคเศรษฐกิจที่อะไรก็ 
แพ๊งแพงแบบนี้ น�าทัพแม่ครัวฝีมือดี การันตีคุณภาพมาตรฐานความอร่อย โดยนายวีระ บุญคช ประธานกรรมการ 
สกก.วัดสิงห์ จ�ากัด และนายประจักษ์ อินทร์พญา ผู้จัดการ ที่ต้องการให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป ได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย มีโภชนาการที่ดี ในราคายุติธรรม อีกทั้งยังสนับสนุน การเพิ่มมูลค่า
ของผลผลิตการเกษตร เพื่อให้สมาชิก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ เน้นความ
รักสามัคคีเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ประหยัด เหมาะสมและเป็นธรรม 
 หากใครได้แวะเวยีนไปทีอ่�าเภอวดัสงิห์ อย่าลมืไปอดุหนนุกนัได้ที ่ส�านกังานสหกรณ์การเกษตรวดัสงิห์  จ�ากดั 
เลขที ่136 หมทูี ่11 ต�าบลมะขามเฒ่า อ�าเภอวดัสงิห์ จงัหวดัชยันาท 17120 เปิดให้บรกิารทกุวนั ตัง้แต่เวลา 10.00 น. 
ไปจนถึงเวลา 13.00 น. หรือจะโทรศัพท์มาสอบถามความอร่อยได้ที่ 0-5646-1013, 0-5646-1990

 “ข้าวแกงสหกรณ์” 
สกก.วัดสิงห์ จำ�กัด

 ขอแสดงความยินดีกับพนักงานและสมาชิก “ร้านสหกรณ์

สระบุรี จ�ากัด” ตลอดจนพ่ีน้องในชุมชนใกล้เคียง ที่ได้รับประทาน  

“ข้าวแกงสหกรณ์” ราคาเริ่มต้น 10 บาท ขอชื่นชมในความเสียสละ

ตั้งใจของคุณวรรณี แก้วสุทธา คุณชูชื่น ชื่นตระกูล พร้อมทั้งคณะ

กรรมการฯ ทีมงานแม่ครัวสหกรณ์ทุกๆ ท่าน 18 ส.ค.58

ข้าวแกงสหกรณ์
“ร้านสหกรณ์สระบุรี จำ�กัด”

 ทีมงาน ชสท.เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการ “ข้าวแกงสหกรณ์” 
ที ่สหกรณ์การเกษตรเมอืงเพชรบุร ีจ�ากดั ซ่ึงได้มกีารออกแบบเมนใูหม่ๆ
หลากหลายเมนู เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เริ่มเวลา 07.00 น. 
ราคาเริ่มต้นจานละ 10 บาท โดยมีสมาชิกสหกรณ์ พนักกงานสหกรณ์
และคนบริเวณชุมชนสหกรณ์มาอุดหนุนกันแบบเป็นขาประจ�ากันเป็น
จ�านวนมากวันหนึ่งต้องเติมกับข้าวหลายรอบ สกก.เมืองเพชรบุรีเป็น
สหกรณ์ขนาดใหญ่ที่สมาชิกมีความศรัทธาเชื่อมั่น ผลประกอบการติด
อันดับหนึ่งในสิบของประเทศทุกปี ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการ
และท่านผู้จัดการ สกก.เมืองเพชรบุรีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

“ข้าวแกงสหกรณ์”
สกก. เมืองเพชรบุรี จำ�กัด

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายศิริชัย  ออสุวรรณ 
ประธานกรรมการด�าเนนิการ ชสท. พร้อมด้วย ทมีงาน ชสท. เดนิทาง 
ไปเยี่ยมชมกิจการ และให้ก�าลังใจทีมงาน “ข้าวแกงสหกรณ์”  
ท่ีศูนย์ธุรกิจและตลาดกลางผลิตผลการเกษตร ของสหกรณ์
การเกษตรคลองหลวง จ�ากดั ซึง่ได้เข้าร่วมโครงการข้าวแกงสหกรณ์
ถึง 2 สาขา ขอขอบคุณ นายสมหมาย โสนามิตร ประธานกรรมการ 
และ นายพันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาว์ ผู้จัดการพร้อมท้ังทีมงานทุกท่าน 
ที่ให้การต้อนรับ ขอให้กิจการของ สกก.คลองหลวง จ�ากัด  
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

“ข้าวแกงสหกรณ์”  
สกก. คลองหลวง จำ�กัด สาขา 2

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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 16 ก.ย. 58 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ข้าวแกงสหกรณ์” 
รุน่ที ่2 ทีส่�านกังานชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั 
(ชสท.) โดยมีนายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
ส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พ้ืนที ่2, นายศริิชยั ออสวุรรณ 
ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท. คณะกรรมการฯ, 
ฝ่ายจัดการ ชสท.ให้การต้อนรับ รุ ่นนี้มีสหกรณ์ภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 19 สหกรณ์  

ชสท. เปิดโครงการ

รุ่นที่ 2
ในงานได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเร่ืองสุขาภิบาลอาหาร  
เพือ่ให้ได้คุณภาพที่ สด สะอาด ถูกหลักอนามัย ในราคา 10 บาท  
โดยทีมงานจากส�านักงานเขตจตุจักร ชมการสาธิตปรุงข้าวแกง
สหกรณ์ ตามสูตรโครงการข้าวแกงสหกรณ์ พร้อมทั้ง ชสท. 
ได้มอบป้ายและอุปกรณ์สนับสนุนโครงการ ฯ   พร้อมสูตรเมน ู
ข้าวแกงสหกรณ์ให ้กับสหกรณ์ทุกแห่งที่ เข ้าร ่วมโครงการ  
ขอขอบคณุคณะสือ่มวลชนจากทกุสถาบนัทีม่าร่วมท�าข่าวในคร้ังนี้

   ต่อจากหน้า 1

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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 ชสท. ขอขอบคุณ คุณกวาง หรือกมลชนก เขมะโยธิน  ดารานักแสดงชื่อดัง ที่มาอุดหนุนข้าวสหกรณ์

ที่ศูนย ์ข ้าวสหกรณ์ไทย ชสท. และผลิตภัณฑ์จากศูนย ์กระจายสินค ้าสหกรณ์  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2558  

  โดย คณุกวาง เธอได้บอกกบั นายจรีพฒัน์ งามสง่า รอง ผจก.ใหญ่ สายงานพฒันาสหกรณ์ ว่าเธอรูจ้กัสหกรณ์จากการ 

ที่ได้ไปช่วยงานกาชาดท่ีสวนอัมพร และมาอุดหนุน ชสท. บ่อยครั้ง ชอบผลิตภัณฑ์และข้าวสารของสหกรณ์ เพราะมีคุณภาพ  

ไม่ปลอมปน เคยซือ้ไปหงุให้ลกูทานแล้วชอบ เลยตดิใจกลบัมาซือ้อกี และมกัได้แวะอดุหนนุสหกรณ์ในหลายทีเ่ป็นประจ�า เพราะ

รู้ว่าเป็นผลิตผลจากเกษตรกร ราคาถูกและมีคุณภาพ โดยเธอยังกล่าวท้ิงท้ายว่า...“อยากให้ช่วยกันอุดหนุนชาวสหกรณ์และ

เกษตรกรไทยเราด้วยนะคะ”

กวำง กมลชนก อุดหนุน ชสท.
ขอยกนิ้วให้ชำวสหกรณ์

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์  
นางกรณ์ภัสสร ราชวงศ์ หวัหน้าส�านกัพฒันาสหกรณ์ นางสาวสุภาภรณ์ อนิค้า หัวหน้าส�านักการตลาดสินค้า
สหกรณ์และ e-Commerce (สตส.) นายประพจน์ ภู่ทองค�า ที่ปรึกษารายการท่องโลกเกษตร กับ ชสท. และ
ทีมงานได้ไปเยี่ยมชมและเจรจาโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร กับชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรบุรีรัมย์ จ�ากัด (ชสก.บุรีรัมย์ จ�ากัด) โดยมีนายอ่อง จุนถิระพงศ์ กรรมการ ชสท. และ ประธาน
กรรมการ ชสก.บุรีรัมย์ จ�ากัด นายทองแดง คันดุไล เหรัญญิก นายสี โพธิข�า ผู้ตรวจสอบกิจการ นางรุ่งอรุณ 
เชาวกรกุล ผู้จัดการ ชสก.บุรีรัมย์ จ�ากัด และทีมงานให้การต้อนรับ ชสก.บุรีรัมย์ จ�ากัด เป็นชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรเพียงแห่งเดียวที่มีโรงสีผลิตข้าวหอมมะลิ อุปกรณ์การผลิต ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ได้รับ
การรับรองจากส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ACFS) ข้าวหอมมะลิที่ผลิตจะเป็น
เกรด Premium ไม่ผลิตข้าวหอมมะลิเปอร์เซ็นต์หรือปลอมปน โดย ชสท. จะให้ ชสก.บุรีรัมย์ จ�ากัด เป็นผู้
รวบรวมข้าวหอมมะลใิห้ ชสท. เพือ่จะจัดจ�าหน่ายให้กบัสหกรณ์สมาชกิทัว่ประเทศ ขณะนีไ้ด้รบัการตอบรบั
จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จ�ากัด ว่าจะสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจาก ชสท. ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี  
ที่ได้มีการรวมตัวเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์สมาชิก ตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

ชสท. เยี่ยม ชสก.บุรีรัมย์ 
เจำรจำาโครงการ
เชือ่มโยงเครอืข่าย
ธุรกิจำสหกรณ์
แบบครบวงจำร

ขา่วสหกรณ์
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เรื่อง

 แผนกกฎหมาย ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัดหากท่านใดมข้ีอสงสยั 

หรอืประสงค์จำะปรกึษาปัญหาเกีย่วกบักฎหมาย  
สามารถส่ง email สอบถามมายงัแผนกกฎหมายได้ที ่acft@co-opthai.com 

 เพิ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ในเรื่องการค�้าประกัน และการจ�านอง ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่
ผู้เขยีนได้เคยกล่าวให้ทราบถงึสาระส�าคญัไปบ้างแล้ว มาถงึปัจจบุนันีก้ไ็ด้มพีระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ เกีย่วกบัเรือ่งการค�า้ประกนั จ�านองอกีครัง้หนึง่ เป็นการแก้ไขฉบบัที ่21 
ปี พ.ศ. 2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป โดยมีเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้ คือเพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน จึงสมควรก�าหนดให้ผู้ค�้าประกัน
ที่เป็นนิติบุคคลสามารถผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมได้ รวมท้ังสามารถท�าข้อตกลงล่วงหน้ายินยอมให้มีการผ่อนเวลาได้ หากเป็นสถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพค�้าประกันเพื่อสินจ้างเป็นปกติธุระ  
จึงจ�าเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 681/1 , มาตรา 685/1 , มาตรา 691 , มาตรา 700 และมาตรา 727/1 ซึ่งผู้เขียนจะได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับดังกล่าวให้ทุกท่านได้ทราบ
พอสังเขป ดังนี้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

มาตรา 681/1 “ข้อตกลงใดทีก่�าหนดให้ผูค้�า้ประกนัต้องรบัผดิอย่างเดยีวกบัลกูหนี้
ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ”

มาตรา 681/1 “ข้อตกลงใดที่ก�าหนดให้ผู้ค�้าประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วม
หรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ
 ความในวรรคหนึง่ มใิห้ใช้บงัคบัแก่กรณผีูค้�า้ประกนัซึง่เป็นนติบิคุคล
และยินยอมเข้าผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม  
ในกรณีเช่นนั้นผู้ค�้าประกันซึ่งเป็นนิติบุคคลนั้นย่อมไม่มีสิทธิดังที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 688 มาตรา 689 และมาตรา 690”

กรณีผู้ค�้าประกันน้ันเป็นนิติบุคคลเช่น บริษัท
เอกชน หรือสหกรณ์ และมีข้อตกลงในสัญญา
กันว่าผู ้ค�้าประกันจะเข้ายินยอมผูกพันตน
เป็นลูกหน้ีร่วมข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นโมฆะ 
สามารถใช้บังคับได้

มาตรา 685/1 “บรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับการค�้าประกันที่แตกต่างไปจากมาตรา 
681 วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา 694 มาตรา 698 และมาตรา 
699 เป็นโมฆะ”

มาตรา 685/1 “บรรดาข้อตกลงเก่ียวกับการค�้าประกันท่ีแตกต่างไปจากมาตรา 681 
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา 686 มาตรา 694 มาตรา 698 และมาตรา 
699 เป็นโมฆะ”

แก้ไขเพิ่มเติมก�าหนดให้การท�าข้อตกลงที่แตก
ต่างจากมาตรา 686 ตกเป็นโมฆะด้วย

มาตรา 691 “ในกรณทีีเ่จ้าหนีก้ระท�าการใดๆ อนัมผีลเป็นการลดจ�านวนหนีท้ีม่กีาร
ค�้าประกัน รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหน้ีรายนั้น ถ้าลูกหนี้ได้ช�าระหนี้ตามที่ได้ลดแล้วก็ดี ลูกหนี้ช�าระหนี้ตามที่ได้
ลดดังกล่าวไม่ครบถ้วนแต่ผู้ค�้าประกันได้ช�าระหนี้ส่วนที่เหลือนั้นแล้วก็ดี ลูกหนี้
ไม่ช�าระหนี้ตามที่ได้ลดดังกล่าวแต่ผู้ค�า้ประกันได้ช�าระหนี้ตามที่ได้ลดนั้นแล้วก็ดี 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะล่วงเลยก�าหนดเวลาช�าระหนี้ตามที่ได้ลดดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม 
ให้ผู้ค�้าประกันเป็นอันหลุดพ้นจากการค�้าประกัน
 ข้อตกลงใดทีม่ผีลเป็นการเพิม่ภาระแก่ผูค้�า้ประกนัให้มากกว่าทีบ่ญัญตัิ
ไว้ในวรรคหนึ่ง ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ”

มาตรา 691 “ในกรณทีีเ่จ้าหนีต้กลงกบัลกูหนี ้อนัมผีลเป็นการลดจ�านวนหนีท้ีม่กีาร
ค�้าประกันรวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้รายนั้น ให้เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค�้าประกันทราบถึงข้อตกลงดังกล่าว
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตกลงกันนั้น ถ้าลูกหนี้ได้ช�าระหนี้ตามที่ได้ลดแล้วก็ดี 
ลูกหนี้ช�าระหนี้ตามที่ได้ลดไม่ครบถ้วนแต่ผู้ค�้าประกันได้ช�าระหนี้ส่วนที่เหลือนั้น
แล้วกด็หีรอืลกูหนีไ้ม่ช�าระหนีต้ามทีไ่ด้ลดแต่ผูค้�า้ประกนัได้ช�าระหนีต้ามทีไ่ด้ลดนัน้
แล้วก็ดี ให้ผู้ค�้าประกันเป็นอันหลุดพ้นจากการค�้าประกัน ในการช�าระหนี้ของผู้ค�้า
ประกันดังกล่าว ผู้ค�้าประกันมีสิทธิช�าระหนี้ได้แม้จะล่วงเลยก�าหนดเวลาช�าระหนี้
ตามที่ได้ลดแต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลาช�าระหนี้ดังกล่าว
ในกรณทีีเ่จ้าหนีม้หีนงัสอืแจ้งให้ผูค้�า้ประกนัทราบถงึข้อตกลงดงักล่าวเมือ่ล่วงเลย
ก�าหนดเวลาช�าระหนี้ตามที่ได้ลดแล้ว ให้ผู้ค�้าประกันมีสิทธิช�าระหนี้ได้ภายในหก
สบิวนันบัแต่วนัทีเ่จ้าหนีม้หีนงัสอืแจ้งให้ผูค้�า้ประกนัทราบถงึข้อตกลงนัน้ ทัง้นี ้ข้อ
ตกลงที่ท�าขึ้นภายหลังที่ลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้แล้ว หากในข้อตกลงนั้นมีการขยาย
เวลาช�าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ มิให้ถือว่าเป็นการผ่อนเวลาตามมาตรา 700
 รวมทัง้ดอกเบีย้ ค่าสนิไหมทดแทน หรอืค่าภาระตดิพนัอนัเป็นอปุกรณ์แห่งหนี้ 
รายนั้น ถ้าลูกหนี้ได้ช�าระหนี้ตามที่ได้ลดแล้วก็ดี ลูกหน้ีช�าระหน้ีตามท่ีได้ลดดังกล่าว 
ไม่ครบถ้วนแต่ผู้ค�้าประกันได้ช�าระหนี้ส่วนที่เหลือน้ันแล้วก็ดี ลูกหน้ีไม่ช�าระหน้ีตามท่ี
ได้ลดดังกล่าวแต่ผู้ค�้าประกันได้ช�าระหนี้ตามที่ได้ลดน้ันแล้วก็ดี ท้ังน้ีไม่ว่าจะล่วงเลย 
ก�าหนดเวลาช�าระหนีต้ามทีไ่ด้ลดดงักล่าวแล้วหรอืไม่กต็าม ให้ผูค้�า้ประกนัเป็นอนัหลดุพ้น
จากการค�า้ประกัน
 ข้อตกลงใดที่มีผลเป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ค�้าประกันให้มากกว่าที่บัญญัติไว้
ในวรรคหนึ่ง ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ”

ถ้าเจ้าหน้ีลดหน้ีให้แก่ลูกหน้ีชั้นต้นเท่าใด ให้
แจ้งผู้ค�้าประกันทราบเป็นหนังสือภายใน 60 
วันนับแต่วันท่ีตกลงกับลูกหน้ี ถ้าลูกหน้ีช�าระ
เท่าใด หรือผู้ค�้าประกันช�าระไปเท่าใด ผู้ค�้า
ประกันหลุดพ้นเท่านั้น โดยผู้ค�้าประกันมีสิทธิ
ช�าระหนีไ้ด้แม้ล่วงเวลาช�าระหนีต้ามทีเ่จ้าหนีไ้ด้
ลดให้แก่ลูกหนี้ แต่จะต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่
วันที่ครบก�าหนด และข้อตกลงใดที่จะมีผลเป็น
อย่างอืน่ในลกัษณะเพิม่ภาระให้แก่ผูค้�า้ประกนั 
ให้ตกเป็นโมฆะ

มาตรา 700 “ถ้าค�้าประกันหนี้อันจะต้องช�าระ ณ เวลามีก�าหนดแน่นอนและ 
เจ้าหนีย้อมผ่อนเวลาให้แก่ลกูหนี ้ผูค้�า้ประกนัย่อมหลดุพ้นจากความรบัผดิ เว้นแต่
ผู้ค�้าประกันจะได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลานั้น
 ข้อตกลงที่ผู้ค�้าประกันท�าไว้ล่วงหน้าก่อนเจ้าหนี้ผ่อนเวลาอันมีผล
เป็นการยินยอมให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลาข้อตกลงนั้นใช้บังคับมิได้”

มาตรา 700 “ถ้าค�้าประกันหนี้อันจะต้องช�าระ ณ เวลามีก�าหนดแน่นอนและเจ้าหนี้ยอม
ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ผู้ค�้าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด เว้นแต่ผู้ค�า้ประกันจะได้
ตกลงด้วยในการผ่อนเวลานั้น
 ข ้อตกลงท่ีผู ้ค�้าประกันท�าไว ้ล ่วงหน้าก่อนเจ้าหน้ีผ่อนเวลาอันมีผล 
เป็นการยินยอมให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลาข้อตกลงนั้นใช้บังคับมิได้
 ความในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่กรณีผู้ค�้าประกันซ่ึงเป็นสถาบัน 
การเงินหรือค�้าประกันเพื่อสินจ้างเป็นปกติธุระ”

กรณที�าข้อตกลงไว้ล่วงหน้าว่าเจ้าหนีผ่้อนเวลา
ให้ลกูหนีแ้ละถอืว่าผูค้�า้ประกนัให้ความยนิยอม
ในการผ่อนเวลาน้ันด้วย ข้อตกลงเช่นน้ีจะใช้
บังคับไม่ได้ เป็นโมฆะแต่ถ้าผู้ค�้าประกันเป็น
สถาบันการเงินหรือรับค�้าประกันเพื่อสินจ้าง
เป็นปกตธิรุะนัน้กส็ามารถท�าข้อตกลงผ่อนเวลา
ล่วงหน้านั้นได้

มาตรา 727/1 “ไม่ว่ากรณจีะเป็นประการใด ผูจ้�านองซึง่จ�านองทรพัย์สนิของตนไว้
เพือ่ประกนัหนีอ้นับคุคลอืน่จะต้องช�าระ ไม่ต้องรบัผดิในหนีน้ัน้เกนิราคาทรพัย์สนิ
ที่จ�านองในเวลาที่บังคับจ�านองหรือเอาทรัพย์จ�านองหลุด
 ข้อตกลงใดอันมีผลให้ผู้จ�านองรับผิดเกินที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 
หรอืให้ผูจ้�านองรบัผดิอย่างผูค้�า้ประกนัข้อตกลงนัน้เป็นโมฆะ ทัง้นี ้ไม่ว่าข้อตกลงนัน้
จะมีอยู่ในสัญญาจ�านองหรือท�าเป็นข้อตกลงต่างหาก”

มาตรา 727/1 “ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้จ�านองซึ่งจ�านองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อ
ประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะต้องช�าระ ไม่ต้องรับผิดในหนี้นั้นเกินราคาทรัพย์สินที่จ�านอง
ในเวลาที่บังคับจ�านองหรือเอาทรัพย์จ�านองหลุด
 ข้อตกลงใดอันมผีลให้ผูจ้�านองรับผดิเกนิทีบ่ญัญตัไิว้ในวรรคหนึง่ หรอื
ให้ผู้จ�านองรับผิดอย่างผู้ค�้าประกัน ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ ไม่ว่าข้อตกลงนั้น 
จะมีอยู ่ในสัญญาจ�านองหรือท�าเป็นข้อตกลงต่างหากทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณ ี
ที่นิติบุคคลเป็นลูกหนี้และบุคคลผู ้มีอ�านาจในการจัดการตามกฎหมายหรือ
บุคคลที่มีอ�านาจควบคุมการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้จ�านองทรัพย์สิน 
ของตนไว้เพื่อประกันหนี้นั้นของนิติบุคคลและผู้จ�านองได้ท�าสัญญาค�้าประกันไว้
เป็นสัญญาต่างหาก”

โดยหลกัแล้วหากเราเอาทรพัย์สนิมาจ�านองแก่
เจ้าหนีเ้พือ่เป็นประกนัการช�าระหนีใ้ห้แก่บคุคล
อื่น เราจะไม่ต้องรับผิดเกินราคาทรัพย์สินท่ี
จ�านองในเวลาท่ีบังคับจ�านองหรือเอาทรัพย์
จ�านองหลุด แต่ตามกฎหมายท่ีแก้ไขใหม่
ก�าหนดข้อยกเว้นให้สามารถรับผิดเกินกว่าได้
ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นลูกหน้ีและบุคคลผู้มี 
อ�านาจในการจดัการตามกฎหมาย หรอืบคุคลที่ 
มีอ�านาจควบคุมการด�าเนินงานของนิติบุคคล
น้ันเป็นผูจ้�านองทรพัย์สนิของตนไว้เพ่ือประกนัหน้ี 
น้ันของนิติบุคคลและผู้จ�านองได้ท�าสัญญา 
ค�า้ประกันไว้เป็นสัญญาต่างหาก

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
(เรื่องการค้� ประกัน – การจำ� นอง)

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้รับคัดเลือกจาก 

ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่2 ให้เป็นศนูย์เรยีนรูต้้นแบบด้าน

การสหกรณ์ ของกรงุเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงาน ตลอด

จนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การด�าเนินธุรกิจสหกรณ์แก่กลุ่มบุคคลและประชาชน

ท่ัวไป ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติโครงการพัฒนาสหกรณ์เป็นศูนย์

เรียนรู้ต้นแบบ ตามค�าสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

ที่พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และมีความโดดเด่น

ด้านการบริหารจัดการตามวิถีสหกรณ์ในทุกจังหวัด/พื้นที่ ทั่วประเทศ ซึ่ง ชสท. 

เป็นเพียง ชุมนุมสหกรณ์เดียว จากทั้งหมด 201 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ 2

 เมือ่วันที ่13 สงิหาคม 2558 และวนัที ่18 สงิหาคม 2558 คณะกรรมการ

ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยทีมงานของส�านักงานส่ง

เสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานครพืน้ที ่2 (สสพ.2),ทมีงานศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ที ่1 และทมีงานของชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

(ชสท.) ร่วมให้การต้อนรบัคณะดงูาน “ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กรุงเทพมหานคร” 

โดยมนีายบญุเสรมิ ไกรสินธ์ุ ผอ.สสพ.2 เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ 

ในการนี ้นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการด�าเนนิการ ชสท. ได้บรรยาย

สรปุเกีย่วกบัภารกจิการด�าเนนิงานของ ชสท. พร้อมด้วย นายโชคด ีออสวุรรณ 

ผู้จัดการใหญ่ ชสท. และ นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงาน

พัฒนาสหกรณ์ ได้พาคณะผู้ศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และ

ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ผู้มาดูงานทุกๆ ท่านให้ความสนใจความรู้ด้านการ

สหกรณ์ และได้เยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ช่วง

พกัเทีย่ง ชสท.ต้อนรบัด้วย “ข้าวแกงสหกรณ์” พร้อมร่วมเล่นเกมส์รบัของรางวลั

เป็นข้าวเพือ่สขุภาพ ปิดท้ายด้วยบรรยากาศการร�าวงสดุประทบัใจ พร้อมถ่ายรปู

หมู่เป็นที่ระลึก ชสท. ยินดีที่มีโอกาสต้อนรับทุกท่านค่ะ

ศูนย์เรียนรู้กำรสหกรณ์
กรุงเทพมหำนคร

ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จำ กัด

 วันที ่18 สงิหาคม 2558 คณะผูศ้กึษาดงูานจาก สมาชกิสหกรณ์การเกษตร
หนองจอก จ�ากัด, สหกรณ์การเกษตรลาดกระบัง จ�ากัด, สหกรณ์เคหสถานชุมชน
คลองเตย จ�ากัด, สหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วย จ�ากัด, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สายไหม จ�ากัด, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฉัตรหลวง จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท
ทีวีไดเร็ค จ�ากัด และ สหกรณ์บริการศุภนิมิตจตุจักร จ�ากัด จ�านวน 50 คน

	 วันที	่13	สิงหาคม	2558 คณะผูศ้กึษาดงูานจาก ชาวชุมชนบ้านเอือ้อาทรคลองถนน เขตสายไหม ชาวชุมชนเครือข่าย
คลองบางเขน และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเคหะชุมชนออเงิน จ�านวน 50 คน

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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ต่อจากหน้า 9 แอ่ว กว๊านพะเยากับอ้ายบุญเที่ยง  เครือมา หนุ่มหล่อชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพะเยา จ�ากัด 

 ใช่อื่นไกล ส�าหรับสหกรณ์การเกษตร กับสหกรณ์บริการ สายใยสหกรณ์แน่นแฟ้น งานนี้  

นายสมชาย วิเศษรจนา ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จ�ากัด พร้อมด้วยผู้จัดการ

สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ สกก.โพธาราม จ�ากัด ในฐานะเจ้าบ้านได้เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงาน 

จาก สหกรณ์บริการศุภนิมิตจตุจักร จ�ากัด ที่เดินทางจากกรุงเทพ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

สหกรณ์ เมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2558 ทีส่หกรณ์การเกษตรโพธาราม จ�ากดั จงัหวดัราชบรุ ีก่อนกลบัเจ้าบ้าน

ยังเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยข้าวแกงสหกรณ์ เอร็ดอร่อยกันแบบสุดๆ ไปเลยค๊า

สกก. โพธำรำม เปิดบำ้นต้อนรับ 
สหกรณ์บริกำรศุภนิมิตจตุจักร 

(สวนสมเด็จย ่า 90) หน ้ากว ๊านพะเยา และพ ่อ ขุนง�า เมือง 
เป ็นผู ้ทรงอิทธิฤทธิ์กล ่าวกันว่าเม่ือพระองค์เสด็จไปทางไหน 
แดดก็บ่อฮ้อน ฝนก็บ่อฮ�า จักให้แดดก็แดดจักให้บดก็บด จึงได้
พระนามว่าง�าเมือง จากนั้นแนะน�าให้ไปไหว้พระที่วัดศรีโคมค�า  
(วัดพระตนหลวง) วดันีเ้ป็นพระ
อารามหลวงชั้นตรี และเป็นวัด 
พัฒนาตัวอย่าง ประชาชนทั่วไป 
เรียกว่า “วัดพระเจ้าตนหลวง” 
ภายในประดิษฐานพระเจ ้า
ตนหลวงซึ่ ง เป ็นพระพุทธรูป
ศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา ขนาดหน้าตักกว้าง  
๑๔ เมตร สงู ๑๘ เมตร สร้างขึน้ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๖๗ พระเจ้า
ตนหลวง หรือ พระเจ้าองค์หลวง มิใช่เป็นแต่เพียงพระพุทธรูป 
คู่เมืองพะเยาเท่านั้น แต่ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอาณาจักร
ล้านนาไทยด้วย และ
แวะแอ่ววดัพระธาตุ
จอมทอง ตั้งอยู่บน
ดอยจอมทอง ตรง
ข ้ ามวัดศรี โคมค� า  
ห่างจากตัวเมือง 3 
กิโลเมตร และเป็น
ส ถ า น ที่ จ� า ห น ่ า ย
สินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จากนัน้ต้องไม่พลาดวดัอนาลโยยา
รามครบั ตัง้อยูบ่นดอยบษุราคมับ้านสันป่าม่วง หมู่ 6 ต�าบลสันป่า
ม่วง ห่างจากตัวจังหวัด 20 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
มากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ส่วนผู้ที่อยากไปพักผ่อนนอก

เมืองแนะน�าให้ไปดอยภูลังกา 
ตั้งอยู่ต�าบลผาช้างน้อย เป็นจุด
ชมวิวทะเลหมอกแห่งเดียวของ
จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะทุ ่ง
ดอกโคลงเคลงซึ่งบานราวเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม ชาวเขาเผ่าเย้าเรียก
ยอดดอยท่ีสูงท่ีสุดบนภูน้ีว่า “ฟินจาเบาะ” 
หมายถึง เป็นท่ีสถิตย์ของนางฟ้า เทวดา 
หรือไปน�้าตกภูซาง เป็นน�้าตกอุ ่นหรือ
น�้าตกร้อนเพียงแห่งเดียวของภาคเหนือ 
เพราะที่นี่มีน�้าตกตลอดปีให้มาเที่ยวได้ทุก
วนัอกีด้วย นอกจากน้ียงัมศีนูย์วัฒนธรรม 
ไทยลื้อ ตั้งอยู่ที่วัดหย่วน เป็นศูนย์แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม
ครับ” 
คุณบุญเที่ยงคะมาพะเยาแล้วต้องแวะชิมอาหารจานเด็ดร้าน
ไหนคะ!!! 
 “ร้านแรกท่ีอยากจะแนะน�า
คือ ร้าน so good เป็นร้านดงัเมอืง
พะเยา เมนูเด็ด ไก่ทอดน�้าปลา, 
ไส้อั่วกะเพรา, ปลาทอดน�้าปลา 
ลกัษณะร้านคล้ายกบัร้าน good view ทีเ่ชยีงใหม่ มอีาหารทัง้พืน้เมอืง 
ไทย ฝรัง่ บรรยากาศร้านตดิกบักว๊านพะเยา ตกแต่งร้านแบบวนิเทจ เน้น
งานไม้ดอูบอุน่ กึง่ร้านกาแฟ (มเีครือ่งดืม่ขายด้วย) ใครสนใจสามารถ

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.
wongnai.com/restaurants/21833jQ-
so-good?ref=ct แต่ถ้าใครชอบอาหาร
พื้นบ้านแนะน�าให้ไปร้านกุ้งเต้นเรือน
โบราณ อยู ่ติดชายกว๊านพะเยาคน

แน่นร้านตลอดเมนูแนะน�าคือ กุ้งเต้นครับ เผ็ด แซ่บเวอร์ อร่อยมาก
ครับ บอกได้เลยว่าใครมาแล้วต้องสั่งกินครับ ถ้าไม่กินแสดงว่ามาไม่
ถึงร้านนี้ครับ หรือจะไปร้านลาบลานโพธิ์ เป็นอาหารพื้นบ้านนิด ๆ 
อร่อย สะอาด ไม่แพง ร้านบรรยากาศดีน่ารัก ๆ การบริการดี แนะน�า 
หอยจ้อทานเล่น เนือ้ปูแน่นมากครบั ลาบหมแูละโป๊ะแตก รสเผด็แซ่บ 
ใครที่กินรสจัดไม่เผ็ด ร้านนี้เขาท�าให้ได้ครับ เมนูปลาอินทรีย์ทอด
ราดพริกสด ร้านนี้เค้าต�าเครื่องกันสด ๆ เลยทีเดียว เนื้อปลาทอดไม่
แห้งหรือแฉะเกินไป ส่วนน�้าราด ขอบอกว่า อร่อยมากครับ ร้านเปิด 

10.30 น. ปิด ประมาณ 23.00 น. 
บรรยากาศดี สะอาด ครับ หรือ
ใครชอบประเภทเส้นแนะน�าให้ไป 
ร้านก๋วยเตีย่วอันเจรญิ ก๋วยเตีย๋ว
อนัเจรญิทีม่ตี�านานแห่งเมอืงกว๊าน

พะเยา ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินสายกรุงเทพ – เชียงราย ตรงข้ามโรง
พยาบาลพะเยาราม เหน็ชัดเด่นสะดุดตาบ้านไม้สกัหลงัใหญ่ ป้ายด้าน
หน้าเขียนไว้ว่า “บ้านคนแซ่เจียม” และใกล้กันมีป้ายร้านก๋วยเตี๋ยว
ลกูชิน้อนัเจรญิ เชญิเข้าไปลิม้ลองลกูชิน้หมอูนัลอืชือ่ ก๋วยเตีย๋วเนือ้สด
และเป่ือย เขาว่ากนัว่าถ้าไม่ได้ทานเหมอืนไม่ได้มาถงึพะเยา ทีพ่กัววิ
สวยกต้็องโรงแรมรมิกว๊านพะเยา หรอืจะพกัตามแหล่งท่องเทีย่ว
เลยก็ได้ครับ มีให้เลือกมากมายหลายราคาครับ จะหาซื้อของ
ฝากก็มีให้เลือกซื้อกลับไปฝากทางบ้านได้ตามแหล่งท่องเที่ยว
เช่นกันครบั หนาวนีข้อเชิญพีน้่องทกุท่านมาแอ่วพะเยากนันะครบั ” 

 หนาวนี้ขึ้นเหนือไปกินลมชมวิวสวย ๆ ที่จังหวัดพะเยา
สิคะ คุณบุญเที่ยงหนุ่มหล่อท่านนี้พร้อมต้อนรับทุก

ท่านค่ะ และวันนี้คอลัมน์ ชสท. พาทัวร์ ต้องขอขอบคุณคุณบุญเที่ยง 
เครือมา กรรมการด�าเนินการ ชสท. เป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามา
แนะน�าสถานทีเ่ทีย่วให้กบัสหกรณ์ในวนันี ้และขอขอบคณุข้อมลูและ
ภาพสวยๆ จากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และtravel.kapok.com,  
www.bioveggieproducts.com, thai.tourismthailand.org, 
studysquares.com, oceansmile.com และ holidaythai.com ค่ะ 
ฉบับหน้ามาพบกับคอลัมน์ ชสท. พาทัวร์ จะพาทุกท่านไปเที่ยว ชิม 
ช๊อป ซึง่จะเป็นทีไ่หนกบัใครนัน้ ต้องตดิตามอ่านฉบบัหน้านะคะ ส่วน
วันนี้เบาหวิวแสนสวยขอไปอู้ค�าเมืองกับหนุ่มหน้าใสวัยละอ่อนก่อน
เน้ออ้าย..J ไปก่อนนะคะ.. ฮักนะจุ๊บ ๆ สวัสดีค่ะ _/\_ 

   บทความ : เบาหวิวแสนสวย

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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AEC ASEAN Economics Communityประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เปิดประตูสู ่ AEC ตอน

สถานที่ตั้งประเทศฟิลิปปินส ์(สีเขียว) 
ประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียน (สีเทาเข้ม)

เมืองหลวง : มะนิลา
เมืองใหญ่สุด : เกซอนซิตี
การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย ในรูปแบบสาธารณรัฐ 
 มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
พื้นที่ : พื้นที่ทั้งหมด 300,000 ตารางกิโลเมตร (ประเทศไทย  
 513,120 ตารางกิโลเมตร)
 พื้นดิน 298,170 ตร.กม. พื้นน�า้ 1,830 ตร.กม. 
 ประกอบด้วย 7,107 เกาะ
อาณาเขต : ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต ้
 ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
ประชากร : 105,720,644  คน (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556)

 หากจะกล่าวถึง ประเทศฟิลิปป ินส ์  หรือชื่อ 
ทางการว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แล้วเราชาวไทย

หลายๆ ท่านคงจะคิดถึง  แมนนี่	ปาเกียว นักมวยสากล และนักการ
เมืองชาวฟิลิปปินส์ เจ้าของฉายา เดอะแพ็คแมน ที่โด่งดังไปทั่วโลก 
แต่พอพูดถึงการ “ท่องเที่ยวทางทะเล” แล้ว คนไทยไม่ค่อยนึกถึง
ฟิลิปปินส์กันเท่าไหร่ แท้จริงแล้วฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศหมู่เกาะ
ที่มีเกาะนับพันเกาะ น่าจะเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 
ชายหาด ที่สวยสุดๆ อีกแห่งหนึ่งของโลกได้เลย 

เชื้อชาติ : ตากาล็อก (Tagalog) 28.1% ซีบูเอโน (Cebuano) 
 13.1% อลิโลคาโน (Ilcano) 9% Bisaya/Binisaya 7.6% 
 Hiligaynon Ilonggo 7.5% Bikol 6% Waray 3.4% 
 และอื่นๆ 25.3%
ศาสนา : ศาสนาประจ�าชาติ คือ ศาสนาคริสต ์
 โรมันคาธอลิก 83% โปรเตสแตนท์ 9% 
 มุสลิม 5% พุทธและอื่น ๆ 3%
สกุลเงิน : เปโซฟิลิปปินส์ (PHP) 1.40 เปโซ = ประมาณ 1 บาท
 

รหัสโทรศัพท์ : 63
ภาษา : ภาษาราชการ คือ ภาษาฟิลิปิโน (Filipino) และอังกฤษ 
 ภาษาถิ่นที่ใช้กันมากจ�านวน 8 ภาษา ได้แก่ Tagalog, 
 Cebuano, Ilocano, Hiligaynon or Ilonggo, Bicol, 
 Waray, Pampango, Pangasinan
ดอกไม้ประจ�าชาติ : ดอกพุดแก้ว 
(Sampaguita Jasmine)
สัตว์ประจ�าชาติ : 
ควาย หรือ คาราบาว (Carabao)

 เกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจส�าคัญได้แก่ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา และข้าวเจ้า ชาวฟิลิปปินส์ จ�านวน 5.7 ล้านคน ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวที่บ้าน และจ�านวน 1.2 ล้านคนเป็นสตรี และเป็นธุรกิจประเภทขายส่งและขายปลีก เป็นส่วนใหญ่ (48.6%) ในภาคการผลิต
มีแรงงานนอกระบบจ�านวน 139,000 คน และมีสตรีที่อยู่ในภาคการผลิตนี้ถึง 55.3% ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว มักจะท�าร้านค้าขนาดเล็ก
หรือประกอบธุรกิจค้าขายอื่น ๆ ในขณะที่สตรีที่ท�างานกับครอบครัวมักจะท�างานในไร่นาหรือท�างานด้านเกษตรกรรม  ฟิลิปปินส์มีระบบ
เศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับไทย กล่าวคือเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากร ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกร แต่สภาพภูมิประเทศ ที่เป็น
หมู่เกาะส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกมีน้อย โดยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบต�า่และเนินเขาที่ปรับให้เป็นขั้นบันไดในบริเวณเกาะลูซอน
 สินค้าส่งออกที่ส�าคัญ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ก่ึงตัวน�า เครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใช้ในการขนส่ง เสื้อผ้า 
ผลิตภัณฑ์ทองแดง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น�้ามันมะพร้าว และผลไม้
 สินค้าน�าเข้าทีส่�าคญั น�า้มนัเช้ือเพลงิ ช้ินส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ เครือ่งจกัรกลและเครือ่งมอื เครือ่งใช้ในการขนส่ง เหลก็และเหลก็กล้า 
เส้นใยสิ่งทอ ธัญพืช เคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พลาสติก
 นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นด้านการท�าการเกษตร และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนา 
ภมูทิศัน์ทางวฒันธรรม ตัง้แต่ 2000 ปีทีแ่ล้ว นาขัน้บนัไดบานาเว เป็นสถานทีท่ีม่กีารปลกูข้าวแบบขัน้บนัได บนเกาะลซูอน ประเทศฟิลปิปินส์  
ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ในปี พ.ศ 2538  จุดเด่นของที่นี่ คือเป็นสุดยอดทั้งในเรื่อง “ความสูง” เนื่องจาก 
อยูส่งูกว่าระดบัน�า้ทะเลถงึ 1,500 เมตร และ “ความเอยีงของพืน้ที”่ จดุทีล่าดชนัมากทีส่ดุเอยีงถงึ 70 องศา และครอบคลมุพืน้ทีก่ว่า 10,000 
ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีระบบการท�าเขื่อนกั้นน�า้และการระบายน�า้ที่ซับซ้อน โดยใช้เพียงท่อที่ท�าจากไม้ไผ่เป็นตัวกั้นน�า้ให้ผืนนาขั้น
บันไดทั้งหมดมีน�้าท่วมขังเพียงพอส�าหรับการท�านาข้าวอันน่าท่ึงน้ีได้ตลอดมา ประเทศไทยเราก็มีการเพาะปลูกลักษณะแบบขั้นบันไดนี้ที่
หลายจังหวัดทางภาคเหนือค่ะ	
 เกษตรกรรมอยูคู่ก่บัคนเอเชยีมานานหลายพนัปี มนษุย์รูจ้กัดดัแปลงธรรมชาตใิห้เข้ากบัการด�ารงชวีติ นาขัน้บนัไดกเ็ป็น
ตวัอย่างหนึง่ของภมูปัิญญาแบบท้องถิน่ ทีพ่นัปีต่อมามนษุย์รุน่หลงัยกย่องให้เป็นสมบตัขิองโลกและมวลมนษุยชาต ิ ความภาค
ภูมิใจที่เปรียบค่ามิได้ของคน 2000 กว่าปี  มรดกโลกที่ต้องเก็บรักษาไว้ อย่าให้หายไปตามกาลเวลานะคะ........... 
 ฉบับหน้าจะพาไปลัดเลาะประเทศอาเซียน ประเทศไหนนั้นโปรดติดตามนะคะ  หนึ่งฤทัย

ทกัทายภาษา AEC ภาษาฟิลปิปิน

ค�าทกัทาย กมูสูต้า (kumusta)

ไม่เป็นไร ฮนิดี ้บาเล (hindi bale)

สบายดไีหม กมูสูต้า กา (kumusta ka)

ยนิดทีีไ่ด้รูจ้กั นาตตูวูา นาอลมั โม 

(natutuwa na alam no)

พบกนัใหม่ มากติา คายอง มลู ิ(makita 

kayong muli)

ลาก่อน ปาอาลมั (paalam)

 ข้อมูลพื้นฐาน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Republic of the Philippines (อังกฤษ) 
Republika ng Pilipinas (ฟิลิปิโน)

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

ค�าขวัญ : Maka-Diyos, Makatao, Makakalikasan, at Makabansa
“เพื่อพระเป็นเจ้า ประชาชน ธรรมชาติ และประเทศ”
เพลงชาติ : Lupang Hinirang “แผ่นดินที่ถูกเลือก”

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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“อาจารย์ กุ๋ย”

 กระเจี๊ยบเขียว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า (Abelmoschus esculentus (L.) Moench. อยู่

ในวงศ์ Malvaceae ประเทศอินเดียเรียกกระเจี๊ยบเขียวว่า บินดี (Bhindi) ส่วนประเทศในแถบ

เมดิเตอร์เรเนียนเรียกว่า บามี (Bamies) ส่วนของประเทศไทยนั้นแบ่งแยกเป็นภาค ภาคกลาง

เรียก กระเจ๊ียบ กระเจี๊ยบมอญ มะเขือทะวาย มะเขือ

มอญ ภาคเหนือเรียก มะเขือพม่า มะเขือขื่น มะเขือ

มอญ มะเขือละโว้ เป็นต้น กระเจี๊ยบเขียว เป็นพืชที่มี

ถิน่ก�าเนดิมาจากแถบ แอฟรกิาตะวนัตก ประเทศซดูาน 

นิยมปลูกมาก ทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น โดยเฉพาะ

ในประเทศไทยสามารถปลูกได้ทุกภาค เป็นพืชล้มลุก 

มีอายุประมาณ 1 ปี เจริญเติบโตได้ดีในเขตอากาศกึ่ง

ร้อน คือ มีอุณหภูมิระหว่าง 18-35 องศาโดยประมาณ

 ล�าต้นมขีนหยาบ ความสงูประมาณ 1-2 เมตร มี

ใบเป็นใบเดีย่ว คล้ายฝ่ามอืเรยีงสลบักนั มขีนหยาบ ดอก

มีสีเหลือง ที่โคนกลีบด้านในมีสีม่วงออกแดง ออกตาม

ซอกใบ ก้านชูเรณูรวมกัน เป็นลักษณะคล้ายหลอด ฝักคล้ายนิ้วมือผู้หญิง ตามฝักมีขนอ่อนๆ  

ทั่วฝ ัก มีสันเป ็นเหลี่ยมตามยาว 5 เหลี่ยม  

ฝักกระเจีย๊บมทีรงยาวสเีขยีว ฝักอ่อนมรีสชาตหิวาน 

กรอบอร่อย ฝักแก่จะมีเนื้อเหนียว ส่วนมากจะน�า 

ฝักอ่อนมาต้ม ชบุแป้งทอด หรือย่างไฟให้สุก แล้วราด 

กะทจิิม้กบัน�า้พรกิ ท�าแกงส้ม แกงเลยีง ผดัพรกิแกงไก่  

แกงกระหร่ี ย�ารวมมิตร ไข่เจียวกระเจี๊ยบเขียว 

เทคนิคการปลูก แก้วมังกรในกระถาง

กระเจี๊ยบเขยีว

เป็นต้น ในประเทศอินเดียก็น�ากระเจี๊ยบ

เขียวไปประกอบอาหารด้วย (คนที่ไม่เคยรับ

ประทาน เห็นแล้วอาจจะรู้สึกแปลก ๆ  เพราะ

ข้างในฝักของกระเจีย๊บเขียว จะมีน�า้เมือกล่ืนๆ 

อยู่ ท�าให้รู้สึกไม่น่ารับประทาน แต่นั่นคือสิ่ง

ที่มีประโยชน์มากมายของกระเจี๊ยบเขียว) 

 กระเจ๊ียบเขียว อุดมไปด้วยสาร

อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น คาร์โบไฮเดรต เส้นใย โปรตีน โฟเลต แคลเซียม 

ฟอสฟอรสั เป็นต้น เส้นใยทีไ่ม่ละลายน�า้ และละลายน�า้ ของกระเจีย๊บเขยีว มคีณุสมบตัิ

ช่วยการขับถ่ายได้เป็นอย่างดี โดยเส้นใยที่ละลายน�้าได้ มีคุณสมบัติในการดูดซับสาร

พษิและขบัถ่ายออกทางอุจจาระ จงึไม่มีสารพษิตกค้าง ในล�าไส้ ส�าหรบัผูท้ีป่่วยโรคเบา

หวาน และคอเลสเตอรอลสูง เส้นใยทีล่ะลายน�า้ในกระเจี๊ยบเขียวจะช่วยลดการดูดซึม

คอเลสเตอรอล และน�า้ตาลเข้าสูร่่างกาย ซึง่เป็นการช่วยก�าจดัไขมันปรมิาณสงูทีจ่บัอยู่

กับน�้าดีได้

 กินกระเจี๊ยบเขียวนอกจากจะได้ความอร่อยแล้วยังเป็นการช่วยในเรื่องระบบ 

ขับถ่าย ระบบดูดซึมสารอาหาร และยังช่วยลดไขมันในเลือดได้ดีอีกด้วย เหมาะกับผู้เขียน 

เป็นอย่างยิ่งค่ะ

วิธีการปลูก 
 1. น�าดิน เปลือกมะพร้าว และปุ๋ยคอก ที่เตรียมไว้มาคลุกเคล้ากัน
 2. น�าดินที่คลุกเคล้าเสร็จมาตักใส่กระถาง ซึ่งก่อนน�าดินลงไปควรจะน�าเปลือกมะพร้าวโรย
ก้นกระถางเล็กน้อย  และลงปุ๋ยคอกตามเล็กน้อย จากนั้นน�าดินที่คลุกไว้มาใส่ให้เต็ม
 3. น�าท่อน�้า PVC หรือท่อนไม้ที่เตรียมไว้มาปักตรงกลางกระถาง เพื่อท�าเสา
 4. น�าท่อนพนัธุแ์ก้วมงักรมาปัก โดยให้เอาด้านแบนเข้าหาเสา เพราะท่อนพนัธุแ์ก้วมงักรจะ
มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อกันมัดเข้ากับเสา
 5. รดน�้าเล็กน้อย 
การดูแลต้นแก้วมังกร ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องรดน�า้บ่อย เพราะแก้วมังกรไม่ชอบน�้ามาก
 1. ควรรดน�้า 2-3 วัน ครั้ง  และไม่ควรรดมากเกินไป เพราะอาจท�าให้เป็นโรคโคนเน่า
 2. การให้ปุ๋ย ควรใสปุ่ย๋คอกทกุ 30 วนั  แต่ถ้าท่านใดใช้ปุย๋เคมตีัง้แต่ระยะแรก ควรใส่ทกุ 15 

 5. เมื่อปลูกแก้วมังกรได้ 8 เดือน – 1 ปี ก็จะเริ่มให้ผลผลิตประมาณ 30 ผลต่อ 1 กระถางหรือ 
1 ค้าง ปีที่ 2 จะได้ผลผลิตประมาณ 50 ผลต่อ 1 กระถางหรือ 1 ค้าง และเมื่อล�าต้นอายุได้ 3 ปี จะได้
ผลผลิตประมาณ 100-200 ผลต่อกระถางหรือ 1 ค้าง  และหลังจากที่ล�าต้นมีอายุได้ 4 ปีขึ้นไป จะได้ 
ผลผลิตประมาณ 300 ผลขึ้นไปต่อกระถางหรือ 1 ค้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของล�าต้นและเสาที่ใช้ 
ค�า้ยนัแก้วมงักรด้วย ถ้าเราตดัล�าต้นในกระถางให้สัน้และเตีย้มาก จะได้ผลผลติอย่างน้อย 10 ลกูต่อหนึง่ 
กระถางหรือ 1 ค้าง  โดยผลผลิตที่ได้ในปีแรกจะมีน�้าหนักเฉลี่ย 3-4 ผลต่อกก. หรือประมาณ 200-300 
กก.ต่อไร่ และปีที่สองขึ้นไปประมาณ 500 – 2,000 กก.ต่อไร่ (เนื้อที่ 1 ไร่ ถ้าใช้ระยะห่างของการปลูก
ประมาณ 3X 3.5 เมตรต่อกระถาง/ค้าง จะปลูกแก้วมังกรได้
ประมาณ 130 กระถาง/ค้าง) การปลูกลงดินในพื้นที่ใหญ่ไม่
ต้องท�าระบบน�า้กไ็ด้เพราะแก้วมงักรทนแล้ง อาศยัน�า้ฝนตาม
ธรรมชาติก็อยู่ได้
 6. แก้วมังกรจะเริ่มออกสู่ตลาดเดือน พฤษภาคม-
ตลุาคม โดยจะให้ผลผลติเป็นรุน่ ๆ  แต่ละรุน่ห่างกนัประมาณ 
1 เดอืน และมผีลผลติออกสูต่ลาดมากทีส่ดุในเดอืน ม.ิย.และ 
ก.ค. จากนั้นรุ่นสุดท้ายของการให้ผลผลิตเกษตรกรมักจะใช้
ยาป้ายตาเพื่อให้แก้วมังกรออกดอกติดผลดีข้ึน เพราะชุด
สุดท้ายแก้วมังกรจะให้ผลผลิตน้อย ราคาจะสูง โดยจะป้าย
ตาในเดือนตุลาคม ประมาณ 45 วันหลังจากป้ายตา ก็จะ
สามารถเก็บผลได้ ผลผลิตแก้วมังกรปกติจะออกประมาณ 
9 ครั้ง/ปี ถ้าอากาศร้อนจะออกประมาณ 10 ครั้ง/ปี แต่ถ้า
อากาศหนาวผลผลิตแก้วมังกรจะออกประมาณ 7 ครั้ง/ปี  
 ราคาผลผลิต เฉลี่ยหน้าสวนประมาณ 20 บาท/
กก. ขายตามท้องตลาด 25 บาท/กก. โดยช่วงก่อนและปลาย
ฤดรูาคาจะด ีหน้าสวนราคา 25 บาท/กก. ขายตามท้องตลาด 
30-35 บาท/กก. ทั้งนี้ราคาข้ึนอยู่กับปริมาณผลผลิตในท้อง
ตลาดด้วย ผลผลิตที่ได้สามารถส่งขายตามตลาดใกล้บ้านและจังหวัดใกล้เคียง หรือจะส่งขายตาม
ตลาดในกรุงเทพฯ เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง โดยจะมีแม่ค้าเข้ามารับซื้อจ�านวนมาก  
 เป็นอย่างไรบ้างคะ ปลูกแก้วมังกรไม่ได้ยากอย่างที่คิด ดูแลก็ง่าย ใครสนใจจะทดลองปลูก
แก้วมังกรในกระถาง ก็ลองหาท่อนพันธุ์แก้วมังกรข้างบ้านหรือตามร้านขายต้นไม้ใกล้บ้านท่าน ปลูก

วัน ในปริมาณครั้งละ 2-4 ช้อนโต๊ะ สูตร
ที่เหมาะสมส�าหรับแก้วมังกร คือ 15-15-
15 หรือ 16-16-16 หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วให้
รดน�า้ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั จะรดวนัละ
ครั้ง หรือรดเช้า-เย็นก็ได้
 3. ในกรณีใช ้ปุ ๋ยคอก เมื่อ
แก้วมังกรที่ปลูกมีอายุ 6 เดือน ให้ใส่ปุ๋ย
สูตร 8 -24 -24 ผสมกับ 15-15-15 ใน
อัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง  
 4. ศัตรูแก้วมังกร คือ หอย 
และมด ถ้าเจอก็จะใช้สารเคมีมาหว่าน
เพือ่ก�าจดั และมกัพบปัญหาโรคเน่า หาก
เจอโรคเน่าจ�าเป็นต้องตดัล�าต้นทิง้ไปและ
ฉีดพ่นสารก�าจัดเชื้อรา  

เองไม่ใช้สารเคมี ท้ังประหยัด แถมได้ความสวยงามและ
มีผลให้ทานกันแบบไม่ต้องซื้อ และถ้าใครสนใจเรื่องอะไร
จะแนะน�าการเพาะปลูกทางการเกษตรหรืออยากให้ Love 
Maha หาข้อมลูการเพราะปลกูอะไรมาฝาก สามารถแนะน�า
เข้ามาได้ตามทีอ่ยูข่อง ชสท. ได้เลยค่ะ ซึง่วนันีท้าง ชสท. ต้อง
ขอขอบคณุแหล่งข้อมลูและภาพสวย ๆ  จากเกษตรพอเพยีง
คลบั.คอม, www.kasetporpeangclub.com และคุณตะวนั
ลับขอบฟ้า : okantion.net และข้อมูลราคาจากคุณวิลัย
พร เลขที่ 92 หมู่ 3 บ้านร่องจิก ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย ค่ะ  
 ในฉบับหน้าจะเป็นเคลด็ลบัการท�าเกษตรอะไรนัน้ 
โปรดติดตามอ่านคอลัมน์ “เกษตรน่ารู้” ได้ในฉบับหน้าค่ะ 
สวัสดีค่ะ

บทความ: Love Maha

ต่อจากหน้า 8

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

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

คุณเพชร ทองสุข
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค 3 

เคมีเกษตรไทย...... หัวใจำสหกรณ์

มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์สิ่งแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัย

 วนัที ่ 14 ส.ค. 58 บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากัด น�าโดยคณุบญุเสรมิ  

ทรพัย์เชีย่วชาญ รองผู้จดัการฝ่ายการตลาดภาค 1 ร่วมกับสหกรณ์ผูใ้ช้น�า้หนองปรง 

สามัคค ีจดัมหกรรมสนิค้าตราพระอาทิตย์ เพือ่ต้อนรบัฤดนูาปี 2558 ทีเ่ริม่ขึน้ 

โดยได้รบัการตอบรับจากเกษตรกรลกูค้าสนิค้าตราพระอาทติย์เป็นอย่างดเีช่น

เคย ทัง้นีใ้นงานยงัได้จดัให้มกีารซ่อมบ�ารงุเครือ่งพ่นมารยูามาโดยทมีงานผู้

ช�านาญการอกีด้วย ณ ทีท่�าการสหกรณ์ฯ อ.เขาย้อย จ.เพชรบรุี

 วนัที ่23 ก.ค. 58 บริษทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากดั ร่วมกบั สหกรณ์

การเกษตรเขาย้อย จัดมหกรรมจ�าหน่ายสินค้าเคมีเกษตรเพื่อ

รองรับความต้องการการใช้สินค้าส�าหรับฤดูการท�านาปี ประจ�าปี 

2558 ณ ทีท่�าการสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบรุี 

โดยสินค้าตราพระอาทิตย์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดิม

 วันที่ 23 มิ.ย. 2558 ทีมงานฝ่ายการตลาด บริษัท ที.เจ.ซี.  

เคมี จ�ากัด ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรไชโย จ�ากัด อ.ไชโย 

จ.อ่างทอง ประชุมกลุ่มย่อยสมาชิกฯ ที่บ้านข่อย จ.ลพบุรี ซึ่งเป็น

ครั้งแรกในการแนะน�าผลิตภัณฑ์ นาข้าวในจุดนี้ ซึ่งเกษตรกร 

ให้ความส�าคญัและสนใจในเอนเนอร์จี ้สารราดข้าวให้งอกใต้น�้าได้

 วนัที ่2 ก.ค.58 บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ี เคม ีจ�ากดั โดย

ผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวด

พระอภิธรรมศพ คุณแม่สมสมร ออสุวรรณ มารดา

ของ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนิน

การ ชสท. ณ ศาลา 2 วัดเสมียนนารี (พระอาราม

หลวง) กรุงเทพมหานคร

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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ฉีดพ่น 7-10 วัน หลังหว่านข้าว

ยูนิตี้
ออกซาซิโคลมีโฟน 1% อีซี

+
วีรัน-โปร

โพรพานิล 60% ดับบลิวจี

บรรจุ
1000 ซีซี

+
1 กก.

อัตราการใช้
ยูนิตี้ = 250 ซีซี.

วีรัน-โปร = 250 กรัม

ผสมน�้า = 40 ลิตร

ฉีดพ่นได้ = 1 ไร่

ยูนิโปร

โนมิย่า

ข้าวเต็มนา หญ้าดื้อยาเกลี้ยง

ตวงน�้ำ (2 ลิตร) ใช้ช้อนตวง วีรัน-โปร กวนให้ละลำย ใช้ช้อนตวง ยูนิตี้ กวนให้เป็นสำรเนือ้เดยีวกนั เทใส่ในหม้อยำเครือ่งพ่น

ค�ำแนะน�ำ
ในกำรผสม

*ละลาย วีรัน-โปร 
ในน�้าก่อนเทลงเครื่องพ่นยา*

1 2 3 4 5 6

ออกฤทธิแ์รง แดงทัว่ทุ่ง
สารก�าจดัวชัพชื สตูรใหม่

ก�าจดัได้ทกุหญ้า
อายขุ้าวตัง้แต่ 10-30 วัน
ชื่อสารสามัญ

โนมินี่ โกลด์ (บีสไพริแบค โซเดียม 10%OF)
เรจ (คาร์เฟนทราโซล 40%WG)

อัตราการใช้ ชุด “โนมิย่า”
อายุข้าว โนมินี่ โกลด์ เรจ อัตราต่อน�า้ พื้นที่ฉีดพ่น 1 ชุด ใช้ได้

10-15 วัน 20 ซีซี 4 กรัม 20-25 ลิตร 2 งาน 6 ไร่

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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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

มีีจ�ำหนำ่ยที่
สหกรณ์การเกษตร ใกล้บ้านท่าน

งานพมิพ์มคีณุภาพ ราคายตุธิรรม น�ามาพมิพ์ที ่ชสท.
รบัออกแบบและพมิพ์สือ่สิง่พมิพ์ทกุชนดิ หนงัสอื โบรชวัร์ โปสเตอร์
ใบปลวิ โปสการ์ด แผ่นพบั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก�ากบัภาษ ีใบส่งสนิค้า 

ฉลาก จลุสาร หวัจดหมาย สมดุโน๊ต สมดุฉกี นามบตัร ฯลฯ 
และจ�าหน่ายแบบพมิพ์ทกุชนดิ

ศูนย์ธุรกิจเกษตรอยุธยา
 - ท่าเทียบเรือ
 - คลังสินค้า (โกดังสินค้า)
 - โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว

บริษัท ที.เจำ.ซี เคมี จำ�กัด
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0 2254 8301-7 โทรสาร 0 2254 8308

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด
๗๙ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๕๖๗, ๐ ๒๕๖๑ ๔๕๙๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๙๔๑ ๑๒๓๐, ๐ ๒๕๗๙ ๕๑๐๑
E-mail : acft@co-opthai.com Facebook : ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั

ปุ๋ยและเคมีเกษตร ตราพระอาทิตย์ 
เพิ่มผลิตผลให้เกษตรกร

ข้าวสารสหกรณ์ คุณภาพดี
ราคาถูก ไม่ปลอมปน

ศูนย์ข้ำวสหกรณ์ไทย
ศูนย์กระจำยสินค้ำสหกรณ์ ชสท. 

ศูนย์รวมข้าวสาร สินค้าสหกรณ์ มีคุณภาพ ราคายุติธรรม
จ�าหน่ายข้าวสารหลากหลายชนดิจากสหกรณ์ 
ท่ัวประเทศให้เลอืกสรร (ปัจจบุนัมี 101 ชนดิ) 
 และมสีนิค้าจากสหกรณ์สมาชกิ รบัจดักระเช้า
ของขวัญปีใหม่ หรอืในโอกาสส�าคญัต่างๆ
บริการด้วยใจ ในราคาทีพ่สูิจน์ได้  สนใจส่ังซือ้
จ�านวนมากยนิดบีรกิารจัดส่งฟรี

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
The Agricultural Co-operative Federation of Thailand., Ltd. 

ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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