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ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร  

แห่งประเทศไทย จำกัด 

(ชสท.) ได้เดินทางไป

จังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบ

เครื่องอุปโภคบริโภค 

โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากร  
เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 8 และ 9 ภาคใต้ 

	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	

จำกัด	 (ชสท.) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร   

“การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ”  

 รุ่นที่ 8 และ 9 อ่านต่อหน้า   4 - 5

เล่าสู่กันฟัง 
โดยศิริชัย 

หน้า 2 

เดินหน้าโครงการ Q-Shop 
รุ่นที่ 3, 4 และ 5 

อ่านต่อหน้า   8 - 10

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) 

จัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ” (Q-Shop) 

อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ร้านค้าสหกรณ์เป็นร้านค้าคุณภาพ 

 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 พร้อมด้วยที่ปรึกษา และ  

ผู้ตรวจสอบกิจการ ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จำกัด (ชสท.) ได้ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาดูงาน และพบปะสหกรณ์   

4 สหกรณ์ในจังหวัดชุมพรและสงขลา 

สกก.บ้านแพ้ว จำกัด 
จัดประชุมใหญ่ฯ 

อ่านต่อหน้า 2

อ่านต่อหน้า   6 - 7

 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว	 จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554   

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด อำเภอบ้านแพ้ว 

จังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อหน้า 11



ชสท. ช่วยผู้ประสบภัย ภาคเหนือ 
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 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ก่อตั้งจากการรวมตัวของสหกรณ์

การเกษตรระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายคือเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตร  

ที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจร ทั้งทางด้านปัจจัยการผลิต การตลาด ให้องค์ความรู้  

และสวัสดิการ ตามอุดมการณ์สหกรณ์ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 อนึ่งการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการ

อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งจะครบรอบการดำเนินงานปีที่ 60 ในปี 2555 เพื่อเป็นการ  

เฉลิมฉลองการดำเนินงานที่มีรูปธรรม จึงก่อให้เกิดโครงการ “60 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์   

เพื่อเกษตรกร” ขึ้น เพื่อนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เผยแพร่ให้สาธารณชนและ

ชุมชนได้เรียนรู้การดำเนินงานของ ชสท. ที่ผ่านมา รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์   

เครือข่าย ชสท. ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้ 

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นรูปธรรมของ ชสท., สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ, สมาชิก

สหกรณ์ 

 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 

 กิจกรรมที่สาม  การประกวดคลิปวีดีโอ “เกษตรไทยก้าวหน้า ด้วยอุดมการณ์สหกรณ์” 

 กิจกรรมที่สี่  ลานสาธิตนิทรรศการอย่างมีชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ 

 กิจกรรมที่ห้า  การออกร้านแสดงสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ 

 กิจกรรมที่หก  เวทีกลางเพื่อนำเสนอสารประโยชน์และสาระบันเทิงแก่ผู้ร่วมงาน 

 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่		 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำกัด โทร. 0-2561-4567 ต่อ 100, 110 

ฉลอง 60 ปี ชสท.  
“ยดึมัน่อดุมการณ ์เพือ่เกษตรกร”  

 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 
(ชสท.) ไดเ้ดนิทางไปจงัหวดัเชยีงใหมเ่พือ่มอบเครือ่งอปุโภคบรโิภค ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 
ผ่านเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร จ.เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, น่าน, 
แม่ฮ่องสอน, แพร่, อุตรดิตถ์ มูลค่ารวม 150,000 บาท ชสท.ขอขอบคุณ คุณวิทย์ นพรัตน์ 
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, คุณปรีฎา เจียไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง, ว่าที่ ร.ต.อภิวัฒน์ 
วงษ์สมบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดน่าน, คุณสมบูรณ์ จันทาพูน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มาร่วมส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัย   
ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็ว  

 รายชื่อ สหกรณ์ที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

 จังหวัดน่าน ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรน่าน จำกัด, สหกรณ์การเกษตร
ท่าวังผา จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด, สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด, สหกรณ์
การเกษตรทุง่ชา้ง จำกดั, สหกรณก์ารเกษตรเชยีงของ จำกดั, สหกรณก์ารเกษตรเชยีงกลาง จำกดั, 
สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด, สหกรณ์การเกษตรสันติสุข จำกัด, สหกรณ์การเกษตร  
ภูเพียง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด  
 จังหวัดแพร ่ ไดแ้ก ่สหกรณก์ารเกษตรเมอืงสอง จำกดั, สหกรณก์ารเกษตรวงัชิน้ จำกดั, 
สหกรณ์การเกษตรลอง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด  
 จังหวัดพะเยา ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปง จำกัด  
 จังหวัดเชียราย ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด  
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด 

เล่าสู่กันฟัง โดยประธานศิริชัย	ออสุวรรณ 
 สวัสดีครับพี่น้องชาวสหกรณ์ที่รักทุกท่าน พบกันอีกครั้งใน	“ข่าวสหกรณ์” ฉบับนี้
ออกมาในช่วงที่พี่ๆน้องๆของเรายังประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติครับ 
ชสท.รณรงค์ให้สหกรณ์การเกษตรทุกแห่งทั่วประเทศตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ 
และบรรเทาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ ผมเชื่อว่าสหกรณ์ฯ ทำได้ดีที่สุดครับ 
โดยเฉพาะการช่วยเหลือความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆด้วย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ชสท.ได้เดินทางไปภาคเหนือ 
และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้เดือดร้อนหลายจังหวัด ผ่านเครือข่าย
สหกรณ์การเกษตร พวกเราขอเป็นกำลังใจให้ผู้เดือดร้อน และขอให้ภัยพิบัติต่างๆ
จงผ่านพ้นไปโดยเร็วครับ 

 กิจกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่ง ชสท.ให้บริการแก่สมาชิก สรุปได้ดังนี้ครับ 

 (1) จัดอบรม “โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ”	(Q-Shop) รวม 5 รุ่น (รุ่นละ 
9 จังหวัด) โดยจัดที่ จ.สุรินทร์ จ.กำแพงเพชร จ.นครปฐม จ.จันทบุรี จ.เชียงใหม่ และในเดือนสิงหาคม  
จะจัดอบรมอีก 4 รุ่น ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต และ
สร้างภูมิคุ้มกันให้ร้านค้าสหกรณ์ได้อย่างยั่งยืนครับ 
 (2) จัดอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ”	แก่สมาชิกในเขต 8 
ที่ จ.ชุมพร และสมาชิกในเขต 9 ที่ จ.สงขลา สรุปว่าโครงการนี้จัดอบรมครบแล้วทั้ง 9 เขต ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ มีผู้ผ่านการอบรม 2,500 คน โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง ขณะนี้ ชสท.กำลังประเมิน
ผลเพื่อปรับปรุง เพื่อการจัดโครงการต่อเนื่อง ในรอบ 2 ต่อไปครับ 
 (3) จัดการประชุม “โครงการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร” ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมมารวย
การ์เด้นท์ ปีนี้เราทำเรื่องข้าว เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้แก่สหกรณ์การเกษตรและสมาชิกผู้ปลูกข้าว 
มีสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โครงการนี้กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง
คุณภาพข้าว และจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ 
 (4) จัดเตรียม “โครงการฉลองครบรอบ	 60	 ปี	 ชสท.” มีการประชุมวางแผนงาน เพื่อดำเนิน
โครงการต่างๆ คือ โครงการประกวดเพลงมาร์ชสหกรณ์การเกษตร ประกวดคำขวัญ ประกวดคลิปวีดีโอ 
จัดเวทีเสวนา 5 ภาค ซึ่งจะเริ่มประชาสัมพันธ์ในเร็วๆนี้ โดยจะเชิญชวนสหกรณ์การเกษตรทุกแห่งเข้าร่วม
โครงการตลอดทั้งปี 
 นอกจากนั้นแล้ว ผมและคณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการฃอง 
ชสท.ได้เดินทางไปเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหลายแห่ง เช่น สกก.เมืองนครปฐม สกก.ดอนตูม สกก.เมือง
จันทบุรี สกก.นิคมท่าแซะ สกก.ผู้ปลูกกาแฟชุมพร สกก.หาดใหญ่ สกก.นาหม่อม ชสจ.ขอนแก่น 
ชสจ.เชียงใหม่ เป็นต้น ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง ขอบคุณมากๆครับ ทุกครั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ รับฟังปัญหาต่างๆ มาอย่างครบถ้วน ครับ  
 พวกเรามีหน้าที่ร่วมกันทำงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนากิจการของสหกรณ์การเกษตร ปัญหาความ
เดือดร้อนยังคงมีอยู่มากมาย การพัฒนาสหกรณ์ต้องการผู้นำที่จริงใจ เสียสละ อุทิศเวลา เข้าใจปัญหา   
ที่สำคัญจะต้องทำงานโดยยึดอุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการ และหลักการสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง
สมาชิกจะต้องมาร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญในเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่าย
สหกรณ์ ผมเชื่อว่าพวกเราจะได้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเช่นนี้ตลอดไป พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ  

 จากใจจริง 

ศิริชัย	ออสุวรรณ	ประธานกรรมการดำเนินการ	ชสท. 
สามัคคี เชื่อมโยง โปร่งใส ให้บริการ 

ต่อจากหน้า 1
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ชสท.ร่วมพิธีเปิดงานสหกรณ์ไทย  

ใต้ ร่ มพระบารมี

  นายศิรชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการดำเนนิการ 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 

(ชสท.) พร้อมด้วยฝ่ายจัดการและ เจ้าหน้าที่ ชสท. 

ร่วมพิธีเปิดงาน สหกรณ์ไทย ใต้ร่มพระบารมี จัดขึ้น

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีพลอากาศเอก กำธน 

สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ อาคาร 7 - 8   

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง

ธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่มีพระมหากรุณาธิคุณ  

ต่อการพัฒนาสหกรณ์ไทย ภายในงานได้นำโครงการ

ต่างๆ ตามพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์  

มาจัดแสดง เผยแพร่พระราชกรณียกิจ รวมทั้งการ  

จัดสาธิตการผลิตสินค้าหรือจำลองรูปแบบสหกรณ์ 

เช่น หมู่บ้านศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง การใช้

สหกรณ์แก้ปัญหาในชุมชน จัดตั้งคลินิกสหกรณ์  

เพื่อแนะแนว จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ที่ผู้ผลิตจากสหกรณ์แต่ละแห่งทั่วทุกภาคของประเทศ

มานำเสนอ ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว 

พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่ผู้ เข้าชมงาน 

ชสท.ได้ ร่ วม เจรจาและซื้ อสินค้ าจากสหกรณ์  

ตามโครงการการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์จากสหกรณ์

สมาชิกประมาณ 2 ล้านบาท โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2554 
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 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำกัด	 (ชสท.) จัดโครงการ
ฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 8 
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมชุมพร แกรนด์ พาเลซ   
จังหวัดชุมพร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 240 คน จากสหกรณ์จังหวัดชุมพร 
สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และกระบี่ เพื่อให้สมาชิก
สหกรณ์ กรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการสหกรณ์ตลอดจนบุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักสหกรณ์ คุณค่าสหกรณ์ พัฒนาความรู้ ความสามารถ และ  
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์  
ต่อตนเอง หน่วยงานและขบวนการสหกรณ์ หลังจากที่ได้เลื่อนการฝึกอบรม  
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาเหตุปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้  
ครั้งใหญ่ที่ผ่านมา  
	 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตร  
แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34   
ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการของ ชสท. ร่วมพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ 
โดยพิธีเปิดโครงการ	 นายนัด	 ดวงใส	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และประธานกรรมการ   
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร จำกัด กล่าวรายงานต่อ นายพินิจ	 เจริญพานิช		 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวชื่นชม
โครงการที่จัดขึ้นว่ามีประโยชน์มาก สามารถพัฒนาผู้นำและบุคลากรให้มี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 
 วันที่ 4 ก.ค. 54 ในช่วงเช้าหลังจากพิธีเปิดโครงการเป็นการกล่าววิสัยทัศน์
ของ ชสท. โดย	 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ช่วงบ่ายมีการบรรยาย หัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิม่

ทางธุรกิจและการป้องกันภัยทางการเงินของสหกรณ์” โดย นางสาวเรืองทอง 
มนญูผล	นกัวิชาการตรวจสอบบญัชชีำนาญการ สำนกังานตรวจบญัชสีหกรณช์มุพร 
และหัวข้อ “กฎหมายที่นักสหกรณ์ควรรู้” โดยอาจารย์ปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม 
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ช่วงเย็นมีการจัดดินเนอร์ทอล์ค 
รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั โดยมกีจิกรรมบนัเทงิ ไดแ้ก ่ศลิปะการแสดงรำโนรา 
กิจกรรมประกวดร้องเพลงเงาเสียงนักร้อง สนับสนุนของรางวัลโดย บริษัท ที.เจ.ซี. 
เคมี จำกัด และพบกับศิลปิน นิค	นิรนาม ที่มาร่วมขับกล่อมเพลงดัง 
 วันที่ 5 ก.ค. 54 ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “สหกรณ์ในฝันของ  
นักส่งเสริมสหกรณ์” โดยนายจิตรกร	 สามประดิษฐ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ ์หวัขอ้ “ความรูเ้รือ่งปุย๋และเคมเีกษตร” โดย นายไกรสทิธิ	์โรจนเกษตรชยั 
รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชสท. และนายธวัชชัย	 เรืองรัตน์ธรรม   
รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ช่วงบ่ายหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับผู้นำสหกรณ์” โดย ดร.ยม	 นาคสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กร และ
หัวข้อ “สหกรณ์ยุคใหม่หัวใจเกินร้อย” ทอล์คโชว ์ โดย อาจารย์สุขุม	 นวลสกุล   
ช่วงสุดท้ายมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับ
การอบรม 

โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากร 
รุ่นที่ 8 เขต 8 จ.ชุมพร 
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 ชมุนมุสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย	จำกดั 

(ชสท.) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนา

บุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 9 

ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม

ไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นผู้แทน

จากสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี 

พัทลุง ยะลา และสตูล โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม

รับการอบรมกว่า 300 คน 

 วนัที ่7 ก.ค. 54 ในชว่งเชา้ นายประมวล	ศรมีะฆะ 

ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา 

เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ นายจิตรกร	 สามประดิษฐ์		 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ให้เกียรติมาเป็น

ประธานในพิธี เปิดพร้อมกับบรรยายในหั วข้อ 

“สหกรณ์ในฝันของนักส่งเสริมสหกรณ์” ที่ได้เน้นย้ำถึง

หลักสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 

ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการของ ชสท. ร่วมพิธี

เปิดโครงการอย่างเป็นทางการ และกล่าวต้อนรับ  

ผู้เข้าร่วมอบรมโดย นายลัภย์	 หนูประดิษฐ์ ปราชญ์

เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2554 สาขาปราชญ์

เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ต่อจากนั้นเป็นหัวข้อ 

“ความรูเ้รือ่งปุย๋และเคมเีกษตร” บรรยายโดย นายไกรสทิธิ ์

โรจนเกษตรชัย รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชสท. 

และนายธวัชชัย	 เรืองรัตน์ธรรม รองผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด ช่วงบ่ายมีการบรรยาย 

หัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและการป้องกัน

ภัยทางการเงินของสหกรณ์” โดย นายเลศิ	หนุตระน ี

นกัวิชาการตรวจสอบบญัชีชำนาญการ สำนกังานตรวจบญัชี

สหกรณ์สงขลา และหัวข้อ “กฎหมายที่นักสหกรณ์ควรรู้” 

บรรยายโดย อาจารย์ปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม 

อัยการผู้ เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด   

ช่วงเย็นมีการจัดดินเนอร์ทอล์ค พร้อมกับกิจกรรม

บันเทิงบนเวที กิจกรรมประกวดร้องเพลงเงาเสียง  

นักร้อง สนับสนุนของรางวัลโดย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี 

จำกัด และพบกับศิลปิน นิค	 นิรนาม ที่มาร่วม  

ขับกล่อมเพลงดังตลอดงาน  

 วันที่ 8 ก.ค. 54 ช่วงเช้าเป็นการแสดงวิสัยทัศน์

ของ ชสท. โดย นายศิริชัย	ออสุวรรณ ประธานกรรมการ 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 

(ชสท.) ที่เน้นย้ำจุดยืนชัดเจนว่า ชสท. ต้องเป็นองค์กร

ที่ให้บริการสมาชิกมากกว่าแสวงหาผลกำไร และ

กล่าวถึงกิจกรรมที่จะจัดงานครบรอบ 60 ปี   

ของ ชสท. โดยใช้ชื่อโครงการว่า “60 ปี ชสท. ยึดมั่น

อุดมการณ์ เพื่อเกษตรกร” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่   

30 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 สำหรับสถานที่  

จัดงานกำลังหาสถานที่ที่กว้างขวางเหมาะสมเพื่อเป็น

ศูนย์กลางในการจัดงานและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ต่อด้วยการบรรยายสไตล์ทอล์คโชว์ หัวข้อ “สหกรณ์

ยุคใหม่หัวใจเต็มร้อย” โดย อาจารย์สุรวงศ์	วัฒนกูล   

ที่มอบสาระความรู้พร้อมสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้เข้าอบรม 

และช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับ

ตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ 

ประธานกรรมการ ชสท. พร้อมกล่าวขอบคุณและ  

ปิดการฝึกอบรม  

 รุ่นที่ 9 นี้เป็นรุ่นสุดท้ายตามที่ได้กำหนดไว้

ทั้งหมด 9 รุ่น โดยได้รับเสียงตอบรับที่ดี สร้างความ

ประทับใจแก่คณะกรรมการและคณะทำงานของ 

ชสท. ในอนาคตจะมีการจัดโครงการนี้ขึ้นอีกตามเสียง

เรียกร้อง 

เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” 
ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 www.co-opthai.com
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 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ โรงงาน
สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ที่ปรึกษาและ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตร  
แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้เดินทางไปเยี่ยมชม
การดำเนินงานของ โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด 
โดยมี นายบุญส่ง	สมบุญ ประธานกรรมการ สหกรณ์
นิคมท่าแซะ จำกัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ได้ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ 
 โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดตั้งขึ้น
เพื่อสร้างตลาดรองรับผลผลิตปาล์มที่แน่นอนในราคา
ที่เป็นธรรมแก่สมาชิกสหกรณ์ ช่วยลดปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ำ และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตปาล์ม
น้ำมัน เมื่อเทียบกับการขายปาล์มสดตลอดจน
ผลพลอยได้จากการขายเศษเหลือจากการสกัด  
ก็สามารถนำมาใช้ เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์  
มีความมั่นคงในรายได้จากอาชีพปลูกปาล์มน้ำมัน
และส่งเสริมการดำเนินงานของระบบสหกรณ์ให้  
ยั่งยืนถาวร  
 สหกรณ์ท่าแซะก่อตั้งเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2514 
มีสมาชิกเริ่มแรก 439 ครอบครัว ปัจจุบันมีสมาชิก
จำนวนกว่า 3,000 คน โดยสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด 
ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
ประจำปี 2553 ประเภทสหกรณ์นิคม โดยมี  
นายบุญส่ง สมบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ   
ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล  
 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างโอกาสเพิ่มในทาง
เศรษฐกิจและชีวิตแก่สมาชิกด้วยแนวทางคิดบริการ 
ตามหลักการสหกรณ์ที่สร้างสรรค์ เพื่อสู่การเป็นผู้นำ” 
เมื่อปี พ.ศ. 2529 สมาชิก “สหกรณ์นิคมท่าแซะ”  
นำโดย นายเหือ้ง	ทองรอด ประธานกรรมการฯ ในขณะนัน้ 
ได้ชื่นชมแสดงความยินดี เมื่อได้รับการคัดเลือก  
ให้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 
2532 ชุมพรได้ประสบวาตภัย พายุใต้ฝุ่นเกย์ ได้พัด
กระหน่ำ สร้างความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ให้กับสมาชิก
ทุกรายของสหกรณ์ฯ แต่ด้วยความมุมานะ กอปรกับ
ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน ทำให้
สหกรณ์ฯ ลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง มีการพัฒนากิจการให้
ก้าวไกล เร่งฟื้นฟูแต่รอบคอบ เพื่อให้ทันท่วงทีกับการ
เปลี่ยนแปลง และด้วยความร่วมมือของมวลสมาชิก 
คณะกรรมการทุกชุดและเจ้าหน้าที่ทุกคน สหกรณ์
นิคมท่าแซะ จำกัด วันนี้สามารถสร้างผลกำไรทะลุ  
เป้าและสมาชิกมีรายได้มั่นคง พร้อมทั้งมีความเข้มแข็ง
ยั่งยืน จึงไม่แปลกใช่หรือไม่กับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ  
ปี 2553 ที่คู่ควรได้รับอย่างภาคภูมิใจ  

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 นายนัด	ดวงใส 
ประธานกรรมการ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร 
จำกัด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ   
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 พร้อมด้วย  
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการของ ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ที่ได้เดิน
ทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้ปลูก
กาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด โดยพาเยี่ยมชมโรงงาน
และกระบวนการผลิตกาแฟชุมพร พร้อมลิ้มรสชาติ
ผลิตภัณฑ์จากกาแฟหลายประเภทภายใต้แบรนด์ 
“กาแฟชุมพร” แต่ละรสชาติเข้ม หอม ถูกปากคอ
กาแฟ กาแฟชุมพรชนิดคั่ว-บด มีจำหน่าย 6 สูตร 
ได้แก่ กาแฟอราบิก้า ชุมพรสเปเชียล มอคค่า   
เอสเพรสโซ่ ไอซ์คอฟฟี่ และโรบัสต้า กาแฟพร้อมดื่ม 

และกาแฟ 3 in 1 ที่ได้รับมาตรฐานรางวัลโอทอป 5 ดาว 
ปี 2552 ในปีเดียวกันนี้ได้รับประทานโล่รางวัล  
เกียรติคุณสาขาองค์กรกาแฟโรบัสต้าดีเด่น และ  
ปี 2553 ได้รับประทานโล่รางวัลเกียติคุณในงาน  
คนไทย หัวใจเกษตรครั้งที่ 3  
 จังหวัดชุมพรถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูก
กาแฟพันธุ์โรบัสต้ามากที่สุดในประเทศไทย ในช่วงปี 
2530-2540 ราคากาแฟตกต่ำเหลือ กิโลกรัมละ   
25-35 บาท ทำให้เกษตรกรที่ปลูกกาแฟได้รับความ
เดือนร้อน จึงมีเกษตรกรส่วนหนึ่งได้แนวคิดว่า ควรจะ
ก่อตั้งองค์กรที่มาบริหารจัดการผลผลิตกาแฟ เพื่อ
สร้างข้อต่อรองทางการตลาด ดังนั้น เกษตรกรจึงได้
รวมตัวกันขอจดทะเบียน ในชื่อ “สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ
จังหวัดชุมพร จำกัด” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2540   

มีพื้นที่การดำเนินงานครอบคลุมทั้งจังหวัดชุมพร ซึ่ง
เพิ่งเปิดโรงงานไปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 
ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,004 คน มีธุรกิจหลักคือ 
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการ
บริการด้านเงินฝาก ธุรกิจรวบรวมผลผลิตสารกาแฟ 
พร้อมกับนำผลผลิตสารกาแฟจากสมาชิกมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ กาแฟชุมพร  
 หากท่านใดสนใจลิ้มรสชาติของกาแฟชุมพร
หรือต้องการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อได้ที่ สหกรณ์ผู้ปลูก
กาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด เลขที่ 274 หมู่ 9   
ถ.ท่าแซะ-ปะทิว ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 
โทร. 077-599683, 081-2711282 แฟกซ์ 077-599635 

ชสท. ดูงานโรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด 

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด ต้อนรับคณะดูงาน ชสท. 
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ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด 

ชสท. เยีย่มสหกรณก์ารเกษตรหาดใหญ ่จำกดั  

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่ 34 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 
ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 
(ชสท.) ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ 
สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด โดยมี นายประมวล 
ศรีมะฆะ ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรนา
หม่อม จำกัด และนางสาวเรืองไร	รองวงศ์ ผู้จัดการ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม
การดำเนินงานของสหกรณ์  
 สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด เริ่มก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2524 มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน 
162 คน จำนวน 10 กลุ่ม มีทุนเรือนหุ้น 8,100 บาท ปี 

พ.ศ. 2533 สหกรณ์สามารถจัดสร้างอาคารสำนักงาน
เป็นของตนเอง 1 หลังและได้รับเลือกให้เป็นสหกรณ์
การเกษตรดีเด่นขนาดเล็กเขต 9 ปี พ.ศ. 2540 
สหกรณ์ได้รับเลือกให้เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารและ
การควบคุมภายในที่ดีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 
พ.ศ. 2543 สหกรณ์สามารถจัดสร้างอาคารสำนักงาน
ใหม่อีกหนึ่งหลังเนื่องจากอาคารหลังเก่าคับแคบด้วย
ปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้าง 8,700,000 บาท ซึ่งได้จากการระดมทุนจาก
สมาชิกทั้งในด้านเงินรับฝากและการถือหุ้น โดยที่
สหกรณ์ไม่ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกเลย 
สหกรณ์ดำเนินธุรกิจด้านการรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ 

และจัดสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก สมาชิก ณ 30 
มิถุนายน 2554 มีจำนวน 4,348 คน 
 นายประมวล	 ศรีมะฆะ ประธานกรรมการ 
สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด ได้พาเยี่ยมชม
กิจการและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรนาหม่อม จำกัด ตลอดจนมีการซักถาม
แลกเปลี่ ยนข้อคิด เห็นและข้อ เสนอแนะที่ เป็น
ประโยชน์ในการบริหารงานสหกรณ์ ณ สหกรณ์
การเกษตรนาหม่อม จำกัด ตำบลนาหม่อม อำเภอนา
หม่อม จังหวัดสงขลา 
 

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการ

ดำเนินการ ชุดที่ 34 พร้อมด้วยที่ปรึกษา และ  

ผู้ตรวจสอบกิจการ ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตร  

แหง่ประเทศไทย จำกดั (ชสท.) ไดเ้ดนิทางไปเยีย่มชมการ

ดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด 

โดยมี นายลัภย์	หนูประดิษฐ์ อดีตประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด และปราชญ์

เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2554 สาขาปราชญ์

เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย จากคณะกรรมการ  

ส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ

เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  

 สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด ได้ดำเนิน

การขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 

22 พฤษภาคม 2511 และได้เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 

31 ตุลาคม 2511 มีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง 183 คน เมื่อวัน

ที่ 10 ตุลาคม 2512 ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตร

หาดใหญ่ จำกัด” ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 740 หมู่ 3 

ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 

2551 ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ เป็นเงิน 

9,190,000 บาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจด้านการ  

รับฝากเงิน การให้สินเชื่อ การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 

การบริการส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการให้แก่สมาชิก 

สมาชิก ณ 30 มิถุนายน 54 มีจำนวน 5,834 คน 

 นายลัภย์	 หนูประดิษฐ์ ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด ได้พาเยี่ยมชม

กิจการและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์

การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด ตลอดจนมีการซักถาม

แลกเปลี่ ยนข้อคิด เห็นและข้อ เสนอแนะที่ เป็น

ประโยชน์ในการบริหารงานสหกรณ์ ณ สำนักงาน

สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด ตำบลควนลัง 

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จำกัด (ชสท.) จัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการ

ผลิตที่มีคุณภาพ” ( Q-Shop ) รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 6 

มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม 

เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าสหกรณ์เป็นร้านค้าคุณภาพ 

จัดหาปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิก และ

ปกป้องเกษตรกร จากผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตให้กับ

เกษตรกรสมาชิก และปกป้องเกษตรกรจากผู้จำหน่าย

ปัจจัยการผลิตที่ด้อยคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต

ของเกษตรกร โดยมีเป้าหมายให้ความรู้กับเกษตรกร

ระดับผู้นำปีละไม่น้อยกว่า 2,000 คน อบรมส่งเสริม

ร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นคุณภาพ Q-Shop ในการจัดหา

ปัจจัยการผลิต และแนะนำการใช้ปัจจัยการผลิต

อย่างถูกต้อง 2,000 ร้านค้าใน 2 ปี มีผู้นำ  

สหกรณ์การเกษตร ในเขต 2 ชสท. เข้าร่วมงานกัน

อย่างคับคั่ง 

 โดยพธิเีปิดเวลา 10.00 น. นายพยงค	์พรศริริตัน์ 

ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 

จำกัด ได้กล่าวรายงานต่อ นายปิยะรัฐ	 จ่าเมือง 

สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ประธานพิธีเปิดโครงการ 

และกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงาน

โดย นายสมชาย	 วิเศษรจนา ประธานกรรมการ 

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จำกัด และกล่าววิสัยทัศน์

ของชสท. โดย นายศริชิยั	ออสวุรรณ ประธานกรรมการ 

ชสท. ต่อจากนั้น นายไกรสิทธิ์	 โรจนเกษตรชัย 

รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชสท. ได้บรรยายหัวข้อ 

“ความสำคัญของการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ” 

และ หัวข้อ “ความรู้และการจัดการร้าน Q - Shop” 

บรรยายโดย นายสาโรจน	์ลกัษณะวลิาศ นกัวชิาการ  

เกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักควบคุมพืชและวัสดุ

การเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

 ช่วงสุดท้ายของโครงการเปิดโอกาสให้ผู้เข้า

ร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

พิธีมอบประกาศนียบัตร โดย นายศิริชัย	 ออสุวรรณ 

ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จำกัด ได้กล่าวปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ว่า 

ชสท. มุ่งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้า

เกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง   

ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ ย อ ม รั บ ด้ า น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ  

ความปลอดภัยอย่างแพร่หลาย เพื่อความมั่นคงและ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย  

รุ่นที่3
นครปฐม
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รุ่นที่4
จันทบุรี

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จำกัด (ชสท.) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และ  

กรมวิชาการเกษตร จัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปัจจัย  

การผลิตที่มีคุณภาพ” (Q-Shop) รุ่นที่ 4 โดยนายเรวัต 

เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ ชสท. และดำรง

ตำแหน่งประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี 

จำกัด ได้กล่าวรายงานต่อ นายอรัญ	 วิสุทธิแพทย์	

สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดโครงการเมื่อวันที่ 

17 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัด

จันทบุรี  

 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ ประธานกรรมการ

ดำเนินการ กล่าววิสัยทัศน์ของ ชสท. และชี้แจงถึง

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า การ

ทำการเกษตรต้องอาศัยปัจจัยการผลิตหลายอย่าง

จากภายนอก เพื่อนำมาใช้ในการเพาะปลูกทั้งเมล็ดพันธุ์ 

ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช ซึ่งปรากฏว่าเกษตรกร  

ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต  

ดังกล่าว ในการจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ 

ทำให้เกษตรกรต้องมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เสียเวลา 

เสียแรงงาน เสียพื้นที่ในการผลิตไปโดยเปล่า

ประโยชน์ ได้ผลผลิตที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน และมี

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิตสูงขึ้น ทำให้ขีดความ

สามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าเกษตร

ของประเทศลดลง ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศ  

ผู้ผลิตอื่นๆ ได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

และแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับสหกรณ์สมาชิก ชสท. 

จึงได้จัดให้มี “โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่

มีคุณภาพ” (Q-shop) นี้ขึ้น  

 นายไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย รักษาการแทน

ผู้จัดการใหญ่ ชสท. ได้บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของ

การใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ” และนายสาโรจน์ 

ลักษณะวิลาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

บรรยายในหวัขอ้ “ความรูแ้ละการจดัการรา้น Q-Shop”   

ให้กับบรรดาสหกรณ์สมาชิกในภาคตะวันออก  

ที่เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด 

ชลบุรี สระแก้ว และปราจีนบุรี โดยเป้าหมาย ต้องการ

อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ กั บ เ ก ษ ต ร ก ร ร ะ ดั บ ผู้ น ำ ปี ล ะ  

ไม่น้อยกว่า 2,000 คน อบรมส่งเสริมเพื่อให้สหกรณ์

เป็นศูนย์จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ หรือ   

ร้าน “Q-Shop” และแนะนำการใช้ปัจจัยการผลิต

อย่างถูกต้อง  

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 

(ชสท.) ได้ดำเนินการจัดโครงการ“ส่งเสริมการใช้

ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ” (Q-shop) นี้อย่างต่อเนื่อง 

โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554   

ณ จังหวัดเชียงใหม่  
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 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จำกัด (ชสท.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์และ  
กรมวิชาการเกษตร จัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปัจจัย
การผลิตที่มีคุณภาพ” (Q-Shop) รุ่นที ่ 5 เมื่อวันที ่ 22 
กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัด
เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายวิทย์	 นพรัตน์ 
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด 
และ นายปรีฎา	 เจียไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง 
นายสมบูรณ์	 จันทาพูน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ว่าที่	 ร.ต.อภิวัฒน์ วงษ์สมบูรณ ์ สหกรณ์จังหวัดน่าน 
ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยมีตัวแทนจากสหกรณ์สมาชิก
เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน  
 โดย นายไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย รักษาการ
แทนผู้จัดการใหญ่ ชสท. วิทยากรได้บรรยายหัวข้อ 
“ความสำคัญของการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ” 
และนายสาโรจน์	 ลักษณะวิลาศ นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร บรรยายในหัวข้อ “ความรู้และ  
การจัดการร้าน Q – Shop”  
 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ ประธานกรรมการ 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 
(ชสท.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการว่า 
เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบถึงความสำคัญของปัจจัย
การผลิต ซึ่งมีความสำคัญต่อการผลิตมาก ส่งเสริม  
ให้ร้านค้าสหกรณ์เป็นร้านค้าคุณภาพ Q-Shop โดย
จั ด ห า ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต ใ ห้ กั บ เ ก ษ ต ร ก ร ส ม า ชิ ก   
เพือ่ปกปอ้งเกษตรกรจากผูจ้ำหนา่ยปจัจยัการผลติทีด่อ้ย
คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ให้เกษตรกร
มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยวิถีทางสหกรณ์ และ
ช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรสมาชิก 
เชื่อมโยงกิจกรรมของสหกรณ์ทุกระดับให้มีความ  
แข็งแรง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกร สหกรณ์ และหน่วยงาน
ภาครัฐ  

รุ่นที่5
เชียงใหม่
ต่อจากหน้า 9

นายไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย		
รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชสท. 

นายศิริชัย	ออสุวรรณ   
ประธานกรรมการ ชสท. 

นายสมบูรณ์	จันทาพูน  
สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ร.ต.อภิวัฒน ์วงษ์สมบูรณ์ 
สหกรณ์จังหวัดน่าน 

นายวิทย์	นพรัตน์	
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

นายปรีฏา	เจียไพบูลย์ 
สหกรณ์จังหวัดลำปาง 

นายสาโรจน์	ลักษณะวิลาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
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 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว	 จำกัด   
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่   
14 กรกฎาคม 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด 
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นเพื่อให้สมาชิก
รับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย นายศิริชัย 
ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เป็นประธานในพิธีเปิด 
พร้อมแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในงานและสหกรณ์
สมาชิกกว่า 1,000 คน โดยมี นายวิลาศ	 สุริวงษ์ 
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด 
เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้จัดการสหกรณ์
การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ให้การต้อนรับ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มีการมอบโล่
เกียรติคุณให้แก่ นายจำเริญ	 มรรคเจริญ บุคคล  
ที่มอบที่ดินให้สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว เพื่อใช้  
ในการดำเนินงานในกิจการสหกรณ์ มอบเงินโครงการ

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จัดประชุมใหญ่ฯ 
สวัสดิการผู้สูงอายุ และจับสลากแจกของรางวัล
มากมายให้แก่สมาชิก มีการออกร้านจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการ
ตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือดให้แก่สมาชิกที่เข้า
ประชุม ในโครงการเฝ้าระวังจากการประกอบอาชีพ 
ภาคเกษตรกรรมของเกษตรกรอำเภอบ้านแพ้ว โดย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว จำกัด และโรง
พยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

ต่อจากหน้า 1

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

ข้าวสารสหกรณ์ คุณภาพดี 
ราคาถูก ไม่ปลอมปน 

www.co-opthai.com

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 

ปุ๋ยตราพระอาทิตย์
เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร 

รับประกันคุณภาพโดย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

  สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง
   ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก

ศูนย์ธุรกิจเกษตรอยุธยา
 - ท่าเรือคลังสินค้า
 - โกดังสินค้า
 - โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว

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

ฉลาก จุลสาร หัวจดหมาย สมุดโน๊ต สมุดฉีก นามบัตร ฯลฯ 
และจำหน่ายแบบพิมพ์ทุกชนิด
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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

ขา่วสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

ยึดม่ันอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอ้ืออาทรมวลสมาชิก

ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก

บรษิทัในเครอืของ ชมุนมุสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย จำกดั 


