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ชสท. ร่วมเป็นเจ้าภาพ
การบ�าเพ็ญกุศลพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด ่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	(ชสท.)	
พร้อมทัง้ผูบ้ริหารบริษัท	ที.เจ.ซี.	เคมี	จ�ากัด	เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ
การบ�าเพ็ญกุศลพระบรมศพ	 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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บอกเล่าชาวสหกรณ์
นายศิริชัย ออสุวรรณ 

ประธานกรรมการ ชสท.
นักสหกรณ์แห่งชาติ ประำ�ปี 2557
สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

 จากวิสยัทศัน์ ชสท. จะเหน็ได้ว่าภารกิจท่ีส�าคญัอย่างยิง่ของชุมนมุสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) คือการให้องค์ความรู้แก่สมาชิกและ
ผู้น�าสหกรณ์การเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงาน สามารถน�าพา
สหกรณ์ไปสู่ความส�าเร็จ เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์อย่างยั่งยืน ชสท.ได้
ท�าโครงการฝึกอบรมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปีปัจจุบัน 
จดัการฝึกอบรมท้ังสิน้ 63 รุน่ มผีูเ้ข้ารับการฝึกอบรมแล้วเป็นจ�านวน 18,000 คน 
  ในปี พ.ศ. 2560 ชสท.ได้จัดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์
ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” จ�านวน 9 รุ่นๆ ละ 250 – 350 คน ใน
พื้นที่ 9 เขตๆละ 8-9 จังหวัด ทั่วประเทศไทย โดยจัดการฝึกอบรม ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, จังหวัดพิษณุโลก ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน, 
จังหวัดสงขลา ท่ีโรงแรมสมิหลา บีช รีสอร์ท, จังหวัดชุมพร ท่ีโรงแรมชุมพร 
แกรนด์พาเลส, จงัหวดัราชบรีุ ท่ีโรงแรมโกลเด้นท์ซต้ีิ, จงัหวดัอุดรธาน ีท่ีเนวาด้า 
คอนเวนชั่น, จังหวัดขอนแก่น ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล, จังหวัดจันทบุรี ที่โรง
แรมเคพี แกรนด์ และ จงัหวดันครนายก ท่ีรอยลัฮิลล์ กอล์ฟ รสีอร์ท แอนด์ สปา 
  ในวนัเปิดอบรม และตลอดการฝึกอบรม ชสท.ได้เรียนเชิญผูบ้ริหารระดับสงู
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่าน มาเป็นประธาน
ในพิธเีปิด และบรรยายพิเศษซึง่แต่ละหวัข้อและเนือ้หาการบรรยายมาจากความ
รู้และประสบการณ์ของแต่ละท่าน นบัว่าเป็นโอกาสท่ีดีอย่างยิง่ของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมที่ได้เข้าฝึกอบรมในปีนี้ ชสท.ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ดังนี้

 6.  นายพิ เชษฐ ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดี 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงโครงการต่างๆ  
ของรัฐบาล และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการท�างาน
ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร เพ่ือประโยชน์ของ
สมาชิกสหกรณ์

(กุมภาพันธ์ 2552) ผนวกการจัดตั้ง 3 เสาหลักเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุการรวม
ตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) เพื่อให้เกิดการค้า การ
ผลิต การบริการ การลงทุน การใช้แรงงานฝีมือที่เสรีและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
	  โอกาสในการยกระดับความกินดี อยู่ดี การจ้างงาน รายได้ 
  การบริโภคสินค้าและบริการที่ราคาถูกกว่าเดิม 
  ความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าและบริการของแต่ละสมาชิก 
เพื่อเพ่ิมการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่าง
ประเทศของกลุ่ม
	 	เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน และร่วมมือกันในทุกมิติของกลุ่ม
 	เพ่ือร่วมมือกันรับมือปัญหาซึ่งเป็นประเด็นระหว่างประเทศ : สิ่ง
แวดล้อม ภยัพิบติัทางธรรมชาติ โรคติดต่อ อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด ฯลฯ
การเดินทางติดต่อถงึกันอย่างสะดวกยิง่ขึน้ การแลกเปลีย่นวฒันธรรม ความคดิ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การค้าขาย การลงทุน ฯลฯ 
  ASEAN + 6 : จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
  (1) ประโยชน์มหาศาลจากการเป็น AC หากสังคมไทยปรับตัวได้
อย่างเหมาะสมและทันเวลา สมรรถนะในการปรบัตัวให้เข้ากับการเปลีย่นแปลง
  (2) การบังคับใช้กฎหมายของทางการ
  (3) เศรษฐกิจสร้างสรรค์
  (4) ยุคใหม่ของการพัฒนาคุณภาพคนไทย 
  (5) เข้าใจว่าสมรรถนะในการปรับตัวของทรัพยากรมนุษย์คือหัวใจ
ของการได้ประโยชน์จาก AC
  (6) การเพิม่ทกัษะ ความรู ้ทศันคต ิพฤตกิรรม และค่านิยมของสังคมไทย 

 “ประชาคมอาเซียน” ยังไม่ท�างานสมความต้ังใจ (เฉพาะกลุ่ม
ประเทศ CLMV + T + จีน จะได้ประโยชน์มากกว่าสมาชิกอื่น)

 “Thailand 4.0” คือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบัน
  เป้าหมาย : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 “Thailand 4.0” เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 
  Thailand 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก
   Thailand 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา
   Thailand 3.0 เน้นอุตสาหกรรมและส่งออก
   ปัจจุบันตกอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง คือ รายได้ต่อหัวต�่ากว่า 
10,000 US$ (360,000บาท) เป็นเวลากว่า 10 ปี 

 “รหัสใหม่ว่าประเทศไทย 4.0” เพ่ือสือ่ให้รู้ว่าปรารถนาจะเป็น
เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) ให้มีรายได้ต่อหัวสูง ให้เกิดภายใน 
5-6 ปี
   ประเทศไทย 4.0
   ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่ “เศรษฐกิจฐานมูลค่า” (Value-
Based) Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
  ปรับเปลี่ยนสินค้า “โภคภัณฑ์” สู่ สินค้า “นวัตกรรม” 
  ปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี สู่ ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
  ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า สู่ การผลิตบริการมากขึ้น 

 “Thailand 4.0” ต้องการพัฒนาวิทยาการความคิดสร้างสรรค ์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดในกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้
 (1)  กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
 (2)  กลุม่สาธารณสขุ สขุภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย์ กลุม่เคร่ืองมอื 
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
 (4)  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์
ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
 (5)  กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
   การค้าขายออนไลน์ กับ “สหกรณ์การเกษตร”
  	Thailand 4.0 กับ บทบาทชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ�ากัด
 นอกจากนั้นแล้วผมเองในนามของชุมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) ได้น�าเสนอโครงการตลาดสินค้าระบบพาณิชย์ 
อีเลก็โทรนกิส์ (E-COMMERCE) และสาธติการดาวน์โหลด การใช้แอพพลเิคช่ัน 
co-opclick เพื่อน�าสินต้าของแต่ละแห่งเข้ามาจ�าหน่ายในระบบออนไลน์ เพื่อ
เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ
 เป็นท่ีน่าช่ืนชมว่าในปีนีใ้นทุกๆ เขต ทุกๆ รุ่น มผีูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมาก
ขึน้กว่าทุกๆปี ในบางรุ่นต้องเพ่ิมท่ีนัง่จนเต็มห้องอบรม ต้องเพ่ิมอาหารมากกว่า 
100 ท่าน แต่ทีมงานของ ชสท.ทุกคนมคีวามภาคภมูใิจท่ีได้มโีอกาสให้บริการต่อ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรทุกท่าน นอกจากนัน้แล้วคณะกรรมการฯ ผูต้รวจสอบ
กิจการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ชสท.ยังได้เดินทางไปมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนผู้ประสบภัยน�้าท่วมในพ้ืนท่ี
จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพรอีกด้วย ขอเป็นก�าลังใจ
ให้กับทุกๆ ท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ ครับ

งานฝึกอบรมของ ชสท. ประจ�าปี พ.ศ. 2560 

 1. ดร.วิณะโรจน์ ทรพัย์ส่งสขุ อธบิดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กล่าวถึงนโยบาย และยุทธศาสตร์ 8 ข้อ 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์กับการส่งเสริมขบวนการ
สหกรณ์, แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ใน  
5 มาตรการหลัก, การสร้างความเข้มแข็งของ
ขบวนการสหกรณ์ และแนวทางของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ในการพัฒนาสหกรณ์

 2.  นายประพัฒน ์  ป ัญญาชาติรักษ ์ 
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ให้ความรู ้

ในด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
ท้ังการท�าเกษตรแบบผสมผสาน และการมองภาพ 

ในอนาคตของภาคการเกษตร เพ่ือก�าหนด
ทศิทางการท�างานของสหกรณ์การเกษตร พร้อมทัง้
ยกตัวอย่างความส�าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 3. คุณบรสิทุธิ ์เปรมประพันธ์ อธบิดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์ ของสหกรณ์ 
การเกษตรในปัจจบุนั และการใช้ข้อมูลและความรู้
ทางบัญชีในการบริหารงานสหกรณ์ พร้อมกับ
นโยบายและโครงการต่างๆของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ในการส่งเสริมการท�างานของสหกรณ์
การเกษตร

 4.  นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตอธิบดี
กรมชลประทาน กล่าวถงึนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ การท�าเกษตรแปลงใหญ่, 
Agri-Map และสถานการณ์น�้าชลประทานของ
ประเทศไทย 

 5.  นายเสนอ ชูจันทร์ ผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้ความรู้กับ
ชาวสหกรณ์การเกษตรในเร่ืองภาวะผูน้�า และน�า
เสนอแนวคิด ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง ในการ
ด�าเนินงานสหกรณ์

 7. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานมูลนิธิ
จ�าเนียร สาระนาค อดีตรักษาการผู ้จัดการ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
บรรยายในหัวข้อ “การบริหารสินเช่ือสหกรณ์
เพ่ือสมาชิก” มีรายละเอียดในเรื่อง สหกรณ์กับ
การกู้ยืม, ปัจจัยแห่งความเจริญของสหกรณ์, 
บันได 3 ขั้นแห่งการพัฒนาสหกรณ์, ปัจจัยความ
ส�าเรจ็ของสหกรณ์, การวเิคราะห์ความความส�าเร็จของสหกรณ์, แนวปฏิบติัของ
สหกรณ์การเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง, การก�าหนดนโยบายสนิเช่ือ, หลกั
การพิจารณาสินเชื่อ, ระบบการวิเคราะห์สินเชื่อ, ปัจจัยเสี่ยงด้านสินเชื่อ, การ
จัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ, การท�า Credit Scoring, กระบวนทัศน์ของการ
ควบคุม, หลักการบริหารการเงินสหกรณ์, การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน, คาถา
เศรษฐ,ี คาถาปลดหนี,้ การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงจากชีวติประจ�าวนั และการ
จัดท�าแผนชีวิต 

 8. นายหาญชัย อภิญญามนตรี ผู้ช่วยผู้
อ�านวยการส�านักงานโครงการสินเช่ือ 1 ต�าบล 
1 SME เกษตร จากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มาให้ความรู้เกีย่วกบั
โครงการต่างๆจากรัฐบาล และภารกิจของ ธกส.
ท่ีให้บริการแก่สหกรณ์การเกษตร รวมท้ังได้ให้
ความรู้ในการบริหารการเงิน การบริหารสินเชื่อ 

 9. นางสาวณิชาพร สังฆะโต หัวหน้า
ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล บรรยายใน
หัวข้อ “รู้บริหาร รู้หลักการบัญชี” โดยกล่าวถึง
คุณสมบัติที่ดีของผู้บริหาร คือคุณสมบัติส่วนตัว 
คุณสมบัติทางวิชาการ และ บุคลิกภาพ, ความ
สัมพันธ์ระหว่างหน้าท่ีหลักของผู ้บริหารการ
เงินกับงบดุล, บัญชีเพื่อการบริหาร, ความเสี่ยง

การป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงของสหกรณ์การเกษตรในการบริหารกิจการ

ทางการเงินของสหกรณ์, การด�าเนินการของสหกรณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง, 
ประโยชน์ของบัญชีเพื่อการจัดการ และเรื่องธรรมาภิบาลสหกรณ์

 10. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร อดีตประธาน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
มาบรรยายในหัวข้อ “สหกรณ์การเกษตรจะ
ก้าวไกลอย่างไรให้ทันความท้าทายใหม่ในภาค
เกษตรและอาหาร” โดยมีประเด็นท่ีบรรยาย 
1. ความส�าเร็จภาคเกษตรไทยเกิดจากอะไร  
2. ผลการศึกษาเร่ืองความส�าเร็จ และปัญหา

ของสหกรณ์ในอดีต 3. ความท้าทาย 5 ประการท่ีโลกก�าลงัเผชิญ 4. ผลกระทบ 
และการปรับตัวภาคการเกษตร 5. ท�าไมสหกรณ์การเกษตรจึงจะมีบทบาท
ส�าคัญในอนาคต
 11. ดร.วรากรณ ์  สามโก เศศ  อ ดีต
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต บรรยาย
ในหวัข้อ “เศรษฐกจิไทยกับประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน” โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

Facebook, Line และ instagram นอกจากนี้ยังสอนวิธีการสร้างกลุ่มบน 
Facebook (Facebook page) ของสหกรณ์ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกแห่ง

การจัดตั้ง ASEAN เมื่อปี พ.ศ. 2510
  สมาชิกแรกตั้ง : ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
  สมาชิกใหม่ : บรูไน (2527)// เวียดนาม (2538) ลาว และพม่า 
(2540)/ กัมพูชา (2542) 
  AEC (ASEAN Economic Community) 
  กฎบัตรอาเซียน (2551) 
   3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
   ประชาคม ASEAN 2015 
   ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community) (AEC) 
  ประชาคมการเมอืงความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political Security 
Community) (APSC)
  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community) (ASCC) ปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน จากการประชุมสุดยอดอาเซียน 

วิสัยทัศน์ ชสท. 
“ ชสท.เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตร
ที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจรในด้านส่งเสริมการผลิต 

การตลาด ให้องค์ความรู้และสวัสดิการตามอุดมการณ์สหกรณ์ 
เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ” 

 12. คุณนภารัตน์  สมบุญดี (อาจารย์กุ้ง) 
จากสถาบันวิชาการ ทีโอที มาให้ความรู้การใช ้
Social media เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ใน
การเช่ือมโยงกับ E-COMMERCE ในการขาย
สินค้าโดยการโปรโมทสินค้าต่าง ๆ โดยแต่ละ
แพลตฟอร์มมีกลุ่มผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน เช่น 
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 เมือ่วนัที ่11 กุมภาพนัธ์  2560  คณะกรรมการด�าเนนิการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสหกรณ์ สมาชกิ และ
พนกังาน ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) พร้อมทัง้ผู้บรหิารบรษิทั ที.เจ.ซ.ี เคม ีจ�ากัด 

เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการบ�าเพ็ญกุศลพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช โดย นายศิรชิยั ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนนิการ ชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด เป็นประธานถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รปู ทีส่วดพระพทุธมนต์
ถวายพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

ร่วมเป็นเจ้าภาพ
การบ�าเพ็ญกุศลพระบรมศพ 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบ�าเพ็ญกุศลและพิธีท�าบุญ
ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร ชสท. และขบวนการสหกรณ์ ร่วมท�าบุญตักบาตร 
โดยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบ�าเพ็ญกุศล พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 
จ�านวน 89 รูป และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ ท่าน�้าเทเวศร์ คลองผดุงกรุงเกษม

 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) เป็น
ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงาน 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ของ ชสท. ภายใต้สโลแกน  
“65 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ เพื่อเกษตรกร”

65 ปี ชสท. 
ยึดมั่นอุดมการณ์ เพื่อเกษตรกร

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก

www.co-opthai.com ประจ�าเดือน	มีนาคม 2560 หน้า 3



 กฎหมายน่ารู้ฉบับนี้ ขออนุญาตน�าข่าวสาร ความคืบหน้า 

เก่ียวกับการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ตามมติคณธรัฐมนตรีมาให ้

ทุกท่านได้รับทราบทัว่กัน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงาน
ท่ีน�าเสนอร่างพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการในร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ดังกล่าว โดยมี
สาระส�าคัญของการแก้ไขสรุปได้ ดังนี้
 (1) ก�าหนดให้มผีูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านจากภาคเอกชนเข้าเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และ
มีการออกระเบียบเพื่อให้มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
 (2) การแก้ไขอ�านาจในการก�ากับดูแลของนายทะเบียน
สหกรณ์ เพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์ มีอ�านาจในการออกระเบียบ หรือ
ค�าส่ังใดๆเพ่ือประโยชน์ในการด�าเนนิกิจการของสหกรณ์ เนือ่งจากปัจจุบนั 
มีสหกรณ์ท่ีด�าเนินการออกระเบียบเพ่ือด�าเนินกิจการของสหกรณ์เป็น
จ�านวนมาก แต่มีบางระเบียบท่ีสหกรณ์มิได้กระท�าการให้เป็นไปตาม 

หลกัการ อดุมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ หรอืออกระเบยีบทีไ่ปกระท�าการนอก
ขอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพ่ือเป็นการตรวจสอบระเบียบสหกรณ์ท่ี
อาจกระท�าผิดกฎหมาย ท้ังนีต้้องเป็นไปตามท่ีนายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนด 
รวมท้ังมีอ�านาจในการด�าเนินคดีต่อบุคคลท่ีกระท�าให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย การส่ังการให้สหกรณ์ด�าเนนิการแก้ปัญหาท่ีเกิดภายในสหกรณ์ได้ 

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการยื่นอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสียจากการออก 

ค�าส่ังทางปกครองตามกฎหมาย รวมถงึมกีารเปลีย่นแปลงนายทะเบยีนกลุ่ม
เกษตรกรประจ�าจังหวัด เพ่ือความสะดวกในการก�ากับ ดูแล กลุม่เกษตรกร
 (3) การแก้ไขให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์สามารถให้ความช่วย
เหลือด้านเงินทุนด�าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร ท�าให้กลุ่มเกษตรกร
สามารถขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้
 (4) ปัจจุบันสหกรณ์มีปัญหาในเร่ืองการรับสมาชิกสมทบ 
เนื่องจากการวินิจฉัยของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งวินิจฉัยว่า
สมาชิกสมทบต้องเป็นบคุคลธรรมดาและบรรลุนติิภาวะตามมาตรา 33 (2) 
ดังนั้น เพ่ือให้สหกรณ์สามารถรับสมาชิกสมทบได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
และสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์ ทั้งนี้ เดิมสหกรณ์เคยมีการ
ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการเรียนรู้ และเข้าใจในระบบสหกรณ์ โดยจัดให้ม ี

การรับเยาวชนหรือบคุคลอ่ืนเข้าออมเงนิในสหกรณ์ ซึง่ได้ริเร่ิมขึน้ในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัยหรือชุมชนต่างๆ เป็นต้น
 (5) ปรับปรุงระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ
ด�าเนินงานสหกรณ์ให้มีความต่อเนื่องในการบริหารงาน
 (6) ก�าหนดความรับผิดของกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ 
เมื่อกรรมการหรือผู้จัดการกระท�าให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย ความ
รับผิดชอบของกรรมการหรือผู้จัดการต้องไปด�าเนินการตามกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานบทบาทหน้าท่ีของ
กรรมการสหกรณ์ให้อยู่ในระดับเดียวกับกรรมการบริษัท จ�ากัด หรือ
กรรมการบริษัทมหาชน ท่ีมีการก�าหนดไว้ชัดเจนในกฎหมาย จึงควร
ก�าหนดความรับผิดชอบของกรรมการหรือผูจั้ดการไว้ในกฎหมายสหกรณ์
เป็นการเฉพาะ
 (7) ก�าหนดคุณสมบติัของกรรมการสหกรณ์ท่ีเข้ามาท�าหน้าท่ี
ในการบริหารสหกรณ์ ซึง่การด�าเนนิธุรกิจของสหกรณ์มคีวามแตกต่างกนั 
เช่น ประเภทของสหกรณ์ ปริมาณธุรกิจ เงินทุนหมุนเวียน รวมถึงขนาด
ของสหกรณ์ จึงควรก�าหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้จัดการให้เหมาะสม
กับประเภทสหกรณ์ ธุรกิจและขนาดของสหกรณ์
 (8) ก�าหนดคุณสมบัติสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ไว้อย่าง
ชัดเจน
 (9) ก�าหนดให้มีทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ ให้
ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บรรดาสหกรณ์ท่ีขาดสภาพคล่อง เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการสหกรณ์ในเร่ืองของสหกรณ์ท่ีจะต้องช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน จึงก�าหนดให้มทุีนรักษาเสถยีรภาพระบบสหกรณ์ เพ่ือให้มเีงิน
ทุนที่สามารถจะไปด�าเนินการช่วยเหลือสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่อง และมี
การออกกฎกระทรวงเพ่ือก�าหนดอัตราการจัดเก็บเงนิเข้าในกองทุนรักษา
เสถียรภาพระบบสหกรณ์
 (10) การบัญชี จัดระบบบัญชี รวมถึงการก�าหนดชื่อทางบัญชี
ใหม่ให้สอดคล้องกับระบบบัญชีสากล
 (11) การควบรวมสหกรณ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยค�านึง
ถึงขนาดของสหกรณ์ความเสี่ยงของสหกรณ์ เงินทุนหมุนเวียนและหนี้สิน 
และการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ท�าให้สหกรณ์ขนาดเล็กมีความเข้มแข็ง 
สามารถช่วยเหลอืสมาชิกสหกรณ์ได้มากขึน้ และด�าเนนิกิจการสหกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 (12) บทก�าหนดโทษ มีการปรับปรุงแก้ไขบทก�าหนดโทษให้
มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงบทก�าหนดโทษเดิมตามกฎหมาย ซึ่ง
อตัราโทษท่ีลงนัน้ยงัน้อย ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาพสงัคมไทย
ในปัจจุบัน ที่มีการกระท�าผิดในขบวนการสหกรณ์มากขึ้น ดังนั้น จึงควร
ปรับปรุงบทก�าหนดโทษให้เหมาะสมยิง่ขึน้ในเชงิป้องปรามและควรก�าหนด
อตัราโทษขัน้ต�า่ไว้ เพ่ือเป็นเคร่ืองมอืในการด�าเนนิการของเจ้าหน้าท่ี และ
ท�าให้สหกรณ์เกิดความกลัวท่ีจะขัดค�าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์หรือ 

เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย ท้ังนี ้เพ่ือให้กฎหมายสหกรณ์ มปีระสทิธิภาพในการ
บังคับใช้ยิ่งขึ้น โดยได้น�าบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 มาเป็นแนวทางในการพิจารณา
 ต่อมาเมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษา และลงมติ ดังนี้
 1.	 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	
....	 มีสาระส�าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	 ยกเว้นในส่วนของการจัดตั้งกองทุน
รักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์และการแก้ไขวัตถุประสงค์ของกองทุน
พัฒนาสหกรณ์	และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา	
โดยให้รับความเหน็ของกระทรวงการคลัง	ส�านกังานศาลยติุธรรม	ส�านกังบ
ประมาณ	และธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างการ 
ก�ากับดูแลสหกรณ์ให้มีความอิสระและคล่องตัว	 การก�าหนดอ�านาจ 

นายทะเบียนสหกรณ์ในการออกเกณฑ์ความมั่นคงทางการเงินให้ชัดเจน	
การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์สามารถ
ด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน	 2	 วาระติดต่อกัน	 การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของ
ส�านักงานเลขาธิการกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ให้มีความ

ชัดเจน	 การก�าหนดให้ทุน	 ทรัพย์สิน	 หนี้สินและงบประมาณของกองทุน 

พัฒนาสหกรณ์เดิมมาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ท่ีจัดต้ังขึ้นตาม 

พระราชบัญญตัน้ีิ	รวมทัง้พจิารณาภารกิจและอ�านาจหน้าท่ีของกองทนุรักษา
เสถียรภาพระบบสหกรณ์และกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เหมาะสมและ
ชัดเจน	ไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
		 2.	 รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรองและกรอบระยะ
เวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ
		 3.	 มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเหน็ของ
ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ	ธนาคาร
แห่งประเทศไทย	และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติท่ีเห็นควรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ด�าเนินมาตรการเชิงรุกเพ่ือป้องกันและแจ้งเตือนปัญหาเก่ียวกับ
เสถียรภาพทางการเงินให้สหกรณ์ได้ด�าเนินการปรับปรุงและแก้ไขควบคู่
ไปด้วย	 และเร่งปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก�ากับดูแลสหกรณ	์
โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 โดยปรับปรุง
กรอบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผล	 เพ่ือให้
มีกระบวนการก�ากับตรวจสอบท่ีรัดกุม	 เพื่อก�ากับดูแลความเส่ียงของ
สหกรณ์โดยเฉพาะท่ีท�าธุรกิจทางการเงินให้สอดคล้องกับปรัชญาการ 
ด�าเนินการของสหกรณ์	 อีกทั้งการแก้ไขกฎหมายควรจะครอบคลุมเรื่องที่
ส�าคัญเพื่อให้มีการปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

อย่างแท้จริง	 นอกจากนี้	 การก�ากับดูแลสหกรณ์การเงินจะมีหลักปฏิบัติ
ที่แตกต่างจากการก�ากับดูแลสหกรณ์โดยทั่วไป	จึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสม	 ไปพิจารณาด�าเนิน
การต่อไปด้วย
	 4.	 มอบหมายให้กระทรวงการคลัง	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปด�าเนินการยกร่างกฎหมาย	 รวม
ท้ังก�าหนดกลไกและแนวทางในการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในลักษณะเดียวกันกับการก�ากับดูแลสถาบันการ
เงนิเฉพาะกิจ	(SFIs)	เพือ่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นมี
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	มีธรรมาภิบาล	มีความโปร่งใส	และ
มีมาตรฐานในลักษณะเดียวกันกับสถาบันการเงินประเภทอื่น	 ๆ	 รวมท้ัง
พจิารณาความจ�าเป็นในการจดัตัง้กองทนุรกัษาเสถยีรภาพระบบสหกรณ์
และการแก้ไขวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์
 โดยหากมคีวามคืบหน้าเพ่ิมเติมเป็นอย่างไร ทางผูเ้ขยีนจะได้น�า
ข้อมูลมาแจ้งให้ได้รับทราบต่อไป        
    

ความคืบหน้า
การแก้ ไข ปรับปรุง 

กฎหมายสหกรณ์

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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 ประพจน์ ภู่ทองค�ำ

 หากพูดถึง”กาแฟ”ในยุคนี้ ได้กลายเป็นเคร่ืองด่ืมยอดนิยมของคนไทยในปัจจุบัน คนไทยนิยม 

ดื่มกาแฟในทุกโอกาส ทุกวันทุกเวลา ไม่ว่าเช้า สาย บ่าย เย็น ค�่า หรือแม้กระทั่งรอบดึก กาแฟได้กลายเป็น 

พืชเศรษฐกิจที่มีราคามีมูลค่าและความต้องการเพิ่มขึ้นจากกระแสความนิยมนี้เอง
 กาแฟท่ีใช้ในประเทศไทยเรามท่ีีมาจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในทีน่ีจ้ะขอคุยเฉพาะกาแฟ
ในประเทศ กาแฟที่จะเล่าให้คุณผู้อ่านได้รู้จักกันคือกาแฟนายูง จังหวัดอุดรธานี 
	 ท�ำไมกำแฟต้องนำยูง
 กาแฟเป็นพืชท่ีชอบลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีเป็นภเูขาสงู โดยเฉพาะพันธุ์อาราบก้ิาท่ีพ้ืนท่ีสงูกว่าระดับน�า้ทะเล
ปานกลางต้ังแต่ 700 เมตร เป็นต้นไป อีกทัง้ต้นกาแฟยงัชอบแสงร�าไรใต้ต้นไม้ใหญ่หรือร่มเงาในป่า จะท�าให้
กาแฟสามารถให้ผลผลติดีและมคีณุภาพ ลกัษณะภมูปิระเทศของอ�าเภอนายงู จังหวัดอดุรธาน ี เป็นพ้ืนท่ีทีม่ ี

ภูเขาสลับซับซ้อน อากาศเย็นมากในฤดูหนาว อ�าเภอนายูงอยู่ในเขตรอยต่อของสามจังหวัดคือจังหวัดเลย 
จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ เกษตรกรส่วนใหญ่
ปลูกต้นยางพารา กล้วย มันส�าปะหลัง ฯลฯ

	 เมื่อสิงห์เหนือเสือใต้มำพบกันที่นำยูง
 ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสม ประกอบกับการผันผวนของราคาพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี จึงม ี

ผู้บุกเบิกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ในขณะนั้นคือกาแฟ โดยมีเกษตรกรจากจังหวัดชุมพรน�ากาแฟพันธุ์โรบัสต้า 
ท่ีขึ้นช่ือของจังหวัดชุมพรมาทดลองปลูกและมีผู้น�ากาแฟพันธุ์อาราบิก้า จากทางภาคเหนือมาลองปลูก  
จากการทดลองปลูกและเก็บเก่ียวผลผลติน�ามาแปรรูปเป็นกาแฟทดลองด่ืมและน�ามาทดลองตลาด ปรากฏว่า 
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จนกระทั่งได้รับการยอมรับว่าเป็น”กาแฟแห่งแรกของคนอีสาน” 
วิไล จันจิต ประธานกลุ่มวิสาหกิจกาแฟชุมชนนายูง เล่าให้ฟัง
	 วิสำหกิจกำแฟชุมชนนำยูง
 เสียงตอบรับท่ีดีจากตลาดผู้รับซื้อกาแฟและผู้บริโภค ท�าให้เกิดความต้องการกาแฟมากขึ้น 

ประกอบกับราคาท่ีรับซือ้นัน้ค่อนข้างดี ไม่ผนัผวน ต่างจากพืชทีเ่กษตรกรปลกูอยู ่จึงท�าให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี
เร่ิมปลูกกาแฟมากขึ้น ทางราชการโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้นให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่ จึงเกิดการรวมกลุ่มเกษตรในรูปแบบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูงขึ้น โดยมีสมาชิกท่ีเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 80 คน ปลูกร่วมกับยางพาราที่ปลูกไว้เดิม ได้ผลผลิตทั้งยางพาราและกาแฟในแปลง
เดียวกัน
 ในด้านการจัดการกลุ่มวิสาหกิจกาแฟนายูง รับซื้อกาแฟจากสมาชิกน�ามาแปรรูปท่ีโรงค่ัวกาแฟ
ท่ีทางกลุ่มด�าเนินการเอง โดยการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งท่ีมีชื่อเสียงผ่านการทดลองมานับคร้ังไม่ถ้วน
จนกระทั่งได้กาแฟคุณภาพมีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี
  นอกจากนีย้งัได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานราชการต่างๆ ทัง้ในจังหวัดและส่วนกลางเป็นอย่างดี
	 ช่องทำงกำรตลำด
 ปัจจุบันการจัดจ�าหน่ายกาแฟนายูง มีจ�าหน่ายท่ีร้านกาแฟนายูงภายในสนามบินอุดรธานี และ
ตัวแทนจ�าหน่ายท่ีซื้อแฟรนด์ไชส์ของกลุ่มไป ผลิตภัณฑ์มีท้ังกาแฟค่ัวบดชนิดเมล็ด แบ่งเป็น  
3 ประเภท คือ พรีเมี่ยม สเปเช่ียลเบลนด์ และเอ็กซ์ตร้า นอกจากนี้ยังมีกาแฟดริป  
ในซองขนาดพกสะดวกอีกด้วย ในส่วนของแฟรนด์ไชส์ทางกลุ ่มเน้นเป็นช่องทาง 
จัดจ�าหน่ายมากกว่าการมุง่ก�าไร หลายท่านบอกว่าราคาแฟรนด์ไชส์ของเราถกูกว่าเจ้าอืน่
ในท้องตลาดมาก 
 เอกลักษณ์ส�าคัญของกาแฟนายูงคือ

ให้โชคดีสุขีวันเกิด สิ่งประเสริฐใดหวังตั้งใจ...

 เสียงขับร้องเพลงและร่วมอวยพรวันเกิดดังข้ึน เมื่อ 29 ม.ค.60 ก่อนเริ่มการประชุม 

คณะกรรมการด�าเนินการชดุที ่39 ประจ�าเดือนมกราคม 2560 เพือ่เป็นขวญัก�าลังใจให้กับ นายอสิดาเร๊ะ  
องสารา กรรมการ, นายวนิตย์ อาจสาลี กรรมการ และ นายปิยวิทย์ โกฏเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ชสท. ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี ้
 แต่ละท่านยงัคงดูสดใส อายเุป็นเพยีงแค่ตัวเลขจรงิๆ ค่ะ ข่าวสหกรณ์ขอให้ท่านสุขภาพแขง็แรง  
อยู่คู่กับสหกรณ์การเกษตรไทยของเราตลอดไปนะคะ

ร่วมอวยพรวันเกิด 
ประจ�าเดือน มกราคม 60

วิทยากรบรรยาย 
“การส่งเสริมสินค้าสหกรณ์
สู่ตลาดเกษตรดิจิทัล 4.0” 

ที่สถาบันวิชาการ ทีโอที 
 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายศิริชัย ออสุวรรณ 
ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท. ได้รับเชิญมาเป็น
วิทยากรบรรยายเรื่องตลาดสหกรณ์ออนไลน์ (co-
opclick) ในการอบรมเชงิปฏบัิติการ “การส่งเสรมิสินค้า
สหกรณ์สู่ตลาดเกษตรดิจิทัล 4.0 เพื่อส่งเสริมสินค้า
สหกรณ์” จดัโดย กองพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สถาบันวิชาการ 
ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงศ์วาน นนทบุรี

ท่องโลกเกษตร
กับ ชสท.

กำแฟ@นำยูง
มี ดี ที่ คุณภ าพ

อย่ำเพิ่งเชื่อต่อเมื่อได้ชิมนะครับ	สนใจติดต่อ	09-535-6602

“กำแฟป่ำ	รสขมพอดี	
หอมพอเหมำะ	เปรี้ยวนิดๆ”

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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วินัย เลี้ยงพรม

ร่วมงาน “รวมน�้าใจสู่นูรุ้ลอิสลามวังใหญ่”
 4 กุมภาพันธ์ 2560 ชสท. ร่วมกับเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
ร่วมงาน “รวมน�า้ใจสู่นรูุล้อสิลามวงัใหญ่” ณ มสัยดินรูุล้อสิลามวงัใหญ่ เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 
 ขอขอบคุณท่านประธานอดุลย์ เซ๊ะวเิศษ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ 
จ�ากัด คุณอับดุลลา บุญมาเลิศ คุณรัชนี บินซัน ผู้บริหารมัสยิด ฯ และทุกๆ ท่านที่ให้การต้อนรับ
ในครั้งนี้

จัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์
 13 มกราคม 2560 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท.  
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดต้ังศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ (CFF) โดยมี 
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อน�าข้อมูล
น�าเสนอคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

หารือร่างหลักสูตรการฝึกอบรม
 27 มกราคม 2560 นายศิริชัย 
ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ  
ชสท. นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่  
ชสท. ประชมุร่วมกับ รศ.ดร.วรีะพงศ์ มาลัย 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และดร.มีชัย ออสุวรรณ เรื่อง
การร่างหลักสูตรการฝึกอบรมแก่ผู้บรหิาร 
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้ความรู้
และยกระดับรายได้ของเกษตรกร รองรับ
นโยบาย THAILAND 4.0 

โครงการสนับสนุนทางวิชาการด้านกฎหมาย 
  27 มกราคม 2560 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท.  
ประชุมร ่วมกับคณะท�างานสภาทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมร ่าง MOU  
“โครงการสนับสนุนทางวิชาการด้านกฎหมาย ของสภาทนายความแห่งประเทศไทย กับ ชสท. 
เพื่อสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ” 

ออกเยี่ยมสหกรณ์สมาชิกเขตภาคกลาง
 16 มกราคม 2560 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท.  
นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. ออกเยี่ยมสหกรณ์สมาชิกเขตภาคกลาง  
ขอเป็นก�าลังใจและพร้อมให้การสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรทุกแห่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ของสหกรณ์ในการท�างานเพื่อสมาชิก 

เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ�ากัด
 10 มกราคม 2560 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท.  
นายสมชาย วิเศษรจนา กรรมการ ชสท. เดินทางมาเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ�ากัด 
สหกรณ์ชั้นน�าระดับแนวหน้าของประเทศไทย มีกิจกรรมต่างๆมากมายโดยเฉพาะเป็นผู้ส่ง 
กล้วยหอมทองไปจ�าหน่ายที่ต่างประเทศ ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้สมาชิกมีความมั่นคง 
อย่างยั่งยืนครับ

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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เยี่ยมสหกรณ์นิคมชะอ�า จ�ากัด
 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. 
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ
ด�าเนินการ ชสท. เดินทางมาเยี่ยมสหกรณ์
นิคมชะอ�า จ�ากัด จังหวัดเพชรบุรี กิจการ
ด�าเนนิไปได้อย่างดีด้วยความร่วมแรงร่วมใจ
ของคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าท่ี และการ
สนับสนุนจากนิคมสหกรณ์ชะอ�า จ�ากัด  
ขอขอบคุณ ท่านมานะ อ่อนนุ่ม ผู้อ�านวย
การนิคมสหกรณ์ชะอ�า จ�ากัด และน้องๆ 

เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ทุกท่านท่ีให้การ
ต้อนรับอย่างอบอุ่น

พญาไม้ ไม้มงคล
 นายปิยวิทย์ โกฏเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสท. มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่  
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท. เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และป้ายสลักชื่อที่ท�าจากพญาไม้ ไม้มงคล

ต้อนรับคณะดูงานจาก จังหวัดเพชรบุรี
	 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	ประธานกรรมการด�าเนินการ	 ชสท.	 ต้อนรับคณะผู้ศึกษา 

ดงูานจาก	ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี	และผูน้�าจาก	สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด	จ�ากดั	
สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี	จ�ากัด	และสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย	จ�ากัด	พร้อมบรรยาย
สรุปเกี่ยวกับการด�าเนินงาน	และพาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์

สอนนักศึกษาปริญญาโท
 6 พฤศจิกายน 2559 นายศิริชัย ออสุวรรณ 
ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท. บรรยายพิเศษ 

ให้กับนักศึกษาปริญญาโท คณะเกษตร สาขาพืชไร่นา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ต้อนรับประธานฯและผู้จัดการฯ เขตภาคเหนือตอนบน
 6 มกราคม 2560 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ฃสท. ต้อนรับ
คณะประธานกรรมการ และ ผู้จดัการ ชมุนมุสหกรณ์การเกษตร ในเขตภาคเหนอืตอนบน ท่ี ชสท.

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
 29 พฤศจิกายน 2559 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท.  
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการจัดต้ังธนาคารสหกรณ์ ที่ห้องประชุม 115 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานการประชุม เป็นการประชุมครั้งที่ 2 โดยมีคณะท�างานจากกระทรวงการคลัง 
ยกร่างฯ มาน�าเสนอ ยงัไม่ได้ข้อสรปุ “จงึได้เสนอความเหน็ว่า 1. ไม่เหน็ด้วยในแนวคิดท่ีจะน�าเงนิ
ทนุส�ารองของสหกรณ์ไปกองรวมกันและน�าไปบรหิารส่วนรวม เพราะเงนิทนุส�ารองของสหกรณ์
ใดต้องอยู่ที่สหกรณ์นั้น 2. ไม่เห็นด้วยที่จะออกกฎหมายเก็บเงินจากสหกรณ์ไปตั้งเป็นกองทุนฯ
เพราะจะมีผลกระทบกับสหกรณ์ในระยะยาว และขอให้เกิดจากความสมัครใจของสหกรณ์  
หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบ”

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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 การบริหารจัดการโรงสี ในปี พ.ศ. 2525 ด�าเนินการโดย
กลุ่มเกษตรกรท�าไร่อ่าวน้อย ซึ่งการด�าเนินงานประสบปัญหาหลาย
ประการ โดยมีปัญหาท่ีส�าคัญ คือ ปริมาณข้าวเปลือกในท้องท่ีจังหวัด
ประจวบครีีขนัธ์มปีริมาณไม่เพียงพอต้องซือ้วัตถดิุบจากต่างจังหวัด ท�าให้
มต้ีนทุนการผลติสงูกับความสามารถในการบริหารจัดการของกลุม่มจี�ากดั 
การด�าเนินการจึงเป็นไปในระยะเวลาส้ัน ๆ โดยต้องหยุดด�าเนินกิจการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 อันเป็นปีที่เริ่มด�าเนินกิจการจนถึงปี พ.ศ. 2541 
 พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540
 ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 9 ทรงมีกระแสพระราชด�ารัสเกี่ยวกับโรงสีข้าวพระราชทาน
ว่า “ขณะนี้ได้มีการด�าเนินการอย่างไรบ้าง” ซึ่งผู ้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้กราบบังคมทูลว่า “ปัจจุบันนี้สมาชิกนิคมและราษฎร
ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น เนื่องจากมีความเจริญก้าวหน้าด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม
สะดวกสบายเกษตรกรจึงหันมาซื้อข้าวบริโภค ประกอบกับสภาพ
ภูมิประเทศ ไม่เหมาะสมกับการท�านา” ซึ่งพระองค์ท่าน มีพระราชด�ารัส
ว่า “หากเป็นเช่นนั้นน่าจะให้เกษตรกรผู้ที่ซ้ือข้าวสารบริโภค รวบรวมเงินทุน
เพือ่จัดซ้ือข้าวเปลอืกมาร่วมกนัด�าเนนิธุรกจิ ซ่ึงจะถกูกว่าและสามารถเกบ็ไว้ ได้
นาน โดยการรวมกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทัง้นี ้เพือ่จะได้มข้ีาวสารไว้ส�าหรบั
บริโภค และเพื่อจะได้ด�าเนินกิจกรรมโรงสีข้าวอย่างต่อเนื่องต่อไป” ในวันที่ 1 
กันยายน 2548 เปลี่ยนสถานะเป็นสหกรณ์ ชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตร
โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จ�ากัด” คณะกรรมการ สมาชิกต�าบล
อ่าวน้อย และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทุกคน ภูมิใจท่ีได้ท�างานในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด�าริของพระองค์ ให้โครงการฯของพระองค์เจริญ
รุ่งเรือง และเป็นสถานท่ีท่ีเป็นสิริมงคลต่อราษฎรต�าบลอ่าวน้อย และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมนี่มี	: ความภาคภูมิใจในสหกรณ์แห่งนี้เป็นเรื่องอะไรคะ ?
คุณจันทิมำ	 : ความภาคภูมิใจในเร่ืองสหกรณ์นี้เป็นสหกรณ์ท่ีอยู ่
ในโครงการฯของพระองค์ ซึ่งเป็นโรงสีข้าวพระราชทานจากพระองค์
ท่าน ต้องรักษาเคร่ืองสีข้าวให้ด�าเนินการเดินเคร่ืองได้ และทรงปลูก
ต้นมะม่วงพันธุ์น�้าดอกไม้ไว้หน้าโรงสีข้าว จ�านวน 2 ต้น พระองค์ท่าน

ทรงปลูก 1 ต้น สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก 1 ต้น  
ซึ่งหน่วยงานราชการในจังหวัดประจวบฯ ให้ความส�าคัญกับสหกรณ์มาก
เมนี่มี	:	การด�าเนินธุรกิจหลักของสหกรณ์ มีอะไรบ้างคะ ?
คุณจันทิมำ	 : เรามีการจ�าหน่ายข้าวสารในช่ือ ข้าวมงคล จากโรงสี
พระราชทาน (ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ ฯลฯ ) จ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิง 
(ดีเซล,แก๊ซฯ 95) จ�าหน่ายปุ๋ยเคมี,ยาปราบศัตรูพืช และสินค้าอุปโภค 
บริโภคฯลฯ 
เมนี่มี	 :	 มีเคล็ดลับอะไรในการบริหารงานสหกรณ์ให้ประสบความ
ส�าเร็จคะ ?
คุณจันทิมำ	 : คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนต้องมีความ
ซือ่สตัย์ สจุริต มีความเชือ่มัน่ให้กับสมาชกิ และต้องร่วมกันท�าธรุกิจกับ
สหกรณ์ทั้ง 3 ฝ่าย คือ คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ซึ่งท�าให้สหกรณ์ได้รับประเมินจัดช้ันคุณภาพจากส�านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ประจวบฯ ในระดับ ดี
เมนี่มี	: อยากจะฝากแนวคิดให้กับขบวนการสหกรณ์อย่างบ้างคะ ?
คุณจันทิมำ	 : อยากให้ขบวนการสหกรณ์ช่วยเหลือกันและกัน อาทิ 
สหกรณ์ที่มีเงินเหลือมากก็มาฝากให้กับสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่อง ดีกว่า
ไปกู้ธนาคารดอกเบี้ยแพง และสหกรณ์ใดมีสินค้าอะไรก็แลกเปลี่ยนขาย
กัน สหกรณ์แถวภาคอีสานมีข้าวหอมมะลิ ส่วนสหกรณ์แถวภาคใต้มีของ
ทะเลก็เชื่อมโยงสินค้ากัน
 ส�าหรับสหกรณ์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์มีการด�าเนินกิจการ 
โดยได้น้อมน�าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินกิจการ
สหกรณ์ ถึงแม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาถึง 36 ปีแล้ว โรงสีข้าวพระราชทาน
จากพระองค์ท่านยงัคงเดินเคร่ืองใช้งาน อกีท้ังสถานท่ีแห่งนีย้งัมต้ีนไม้ของ
พ่อท่ีเจริญเติบโตแผ่ก่ิงก้านกว้างใหญ่ไพศาล เปรียบเสมือนสหกรณ์ที่ยัง
ต้องเดินหน้าขับเคลื่อนให้ขบวนการสหกรณ์ประสบแต่ความส�าเร็จยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอีกหนทางที่จะท�าให้ขบวนการ
สหกรณ์แข็งแกร่ง 
 หากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์หรืออยากจะไปเย่ียมชมสหกรณ์
ของสหกรณ์การเกษตรโรงสีข ้าวพระราชทานอ่าวน้อย จ�ากัด  
สามารถตดิต่อได้ที ่196/2 หมู ่9 ถนนบ่อนอก-หนองยายเอม ต�าบลอ่าวน้อย 
อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210  
โทร. 032-619013 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ผู้หญิงแกร่งที่ยังคงมุ่งมั่น
ในการพฒันาสหกรณ์ คณุจนัทมิา ทบัทอง ผูจ้ดัการ สหกรณ์การเกษตร
โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จ�ากัด เป็นอย่างย่ิงทีม่าให้ข้อมูลความรู้ 
ด้านการบริหารงาน และมาฝากแนวคิดให้แก่ขบวนการสหกรณ์ใน 
คร้ังนี้นะคะ ส�าหรับฉบับหน้าจะมีใครมาบอกเล่าเคล็ดลับความส�าเร็จ 
ให้เราได้รับรู้นั้น โปรดติดตามเมนี่มีได้ใหม่ในฉบับหน้าค่ะ

สหกรณ์กำรเกษตรโรงสข้ีำวพระรำชทำนอ่ำวน้อย	จ�ำกดั

 สวัสดีค่ะ ส�าหรับฉบับนี้เมนี่มีจะพาทุกท่านมาเยือน เมืองทอง
เนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ�้า งามล�้าน�้าใจ จะเป็น
จังหวัดใดไปไม่ได้ต้องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้นค่ะ และเมนี่มีจะน�า
ทุกท่านไปเยี่ยมสหกรณ์ที่เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวสหกรณ์  
ณ สหกรณ์การเกษตรโรงสข้ีาวพระราชทานอ่าวน้อย จ�ากัด โดยจะขอน�า 
ทกุท่านมาพบกับ คณุจันทิมา ทับทอง ผูจั้ดการ สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าว
พระราชทานอ่าวน้อย จ�ากัด เราไปถามประวัติความเป็นมาของสหกรณ์
แห่งนี้กันได้เลยค่ะ 
เมนี่มี	: ขอทราบประวัติว่าสหกรณ์แห่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ ?
คุณจันทมิำ	: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 9 ได้พระราชทาน
เคร่ืองสีข้าวท่ีได้รับน้อมเกล้าถวายจากห้างยนต์อีสานมิลเลอร์ จังหวัด
นครราชสมีา เป็นเคร่ืองสข้ีาวขนาด 45 แรงม้า อตัราการสข้ีาว 16 เกวียน/
24 ช่ัวโมง มูลค่า 750,000 บาท โดยมีสมาชิกนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ประจวบครีีขนัธ์ ได้ร่วมกันบริจาคเงนิจัดสร้างโรงคลมุและลานเก็บข้าว ซึง่
สามารถเก็บข้าวเปลอืกได้ประมาณ 300 เกวียน มลูค่ารวม 800,000 บาท 
บนที่ดินเนื้อที่ 3 ไร่ ที่นางเจียรนัย โพธิ์เสือ น้อมเกล้าถวาย โดยพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
พระราชด�าเนิน ในพิธีเปิดโรงสี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2524

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	รัชกำลที่	๙
ทรงเปิดเดินเครื่องสีข้ำวพระรำชทำน
ให้กับสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จ�ากัด
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๔

คุณจันทิมำ	ทับทอง	
ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าว

พระราชทานอ่าวน้อย จ�ากัด

จุดประกำย
ควำมคิดสหกรณ์
เมนี่มี เมย์ทิยา มาคล้าย

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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 ร่วมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	สูส่วรรคาลัย	คอลัมน์	“ชสท.	พาทวัร์”	จงึขอน�า
ทุกท่านไปยงัจังหวดัชลบุรี	เพ่ือพบกบัคุณมานพ	ศริมิาก	กรรมการด�าเนนิการ	 
ชสท.	 ผู้แทนเขต	 3	 จังหวัดชลบุรี	 ผู้ซ่ึงเกิดและเติบโตในจังหวัดชลบุรี	 
จะมาเป็นไกด์กิตติมศักดิ์พาทุกท่านย้อนร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 
การจัดต้ังโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืชสมุนไพร
อันเนื่องมากจากพระราชด�าริในจังหวัดชลบุรี	 พร้อมทั้งจะเป็นผู้แนะน�า
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้รู้จักจังหวัดชลบุรีมากขึ้น 

 ส่วนคนท่ีชอบไปวัดแนะน�าให้ไปวัดญาณสังวราราม เป็นพระ
อารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุติกนิกาย อยู่ที่ต�าบล

ห้วยใหญ่ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

พระอโุบสถ สร้างขึน้เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุ มพีระพุทธปฏมิา
ประธานประจ�าอุโบสถ ได้รับการถวายพระนามว่า “สมเด็จพระพุทธญาณ
นเรศวร์” สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นห้องโถง
ใหญ่ ประดิษฐานพระพุทธรูปส�าคัญ 3 องค์ คือ พระ ภปร. (ด้านหน้า) พระ
ไพรีพินาศ (ด้านขวาของพระภปร. ) และพระชินราชสีหศาสดา ส่วนใคร
ที่ชอบธรรมชาติ บอกได้เลยว่าใครไปแล้วต้องประทับใจครับ สวนนงนุช
พทัยา ปัจจุบนัมพ้ืีนท่ีกว่า 1,700 ไร่ เป็นแหล่งท่องเทีย่วท่ีได้รับความนยิม 

จากนักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลก พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกรองรับ
บริการนกัท่องเท่ียวแบบครบวงจร สวนนงนชุพัทยาถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ที่ได้รับการยกย่องให้ติด 1 ใน 10 ของสวนที่สวยที่สุดในโลก พร้อมรางวัล
เกียรติยศมากมาย และตลาดคนจีน หรือตลาดจีนบ้านชากแง้ว เป็น
ตลาดของคนจีนท่ีมีอายุเก่าแก่เปิด
ขายกันมานานมากแล้ว ตั้งอยู่ต�าบล
ห้วยใหญ่ อ�าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ในอดีตนับเป็น 100 ปี ไล่มา
จนถงึก่อนจะสร้างถนนสุขมุวิท บ้าน
ชากแง้วแห่งนี้เป็นย่านการค้าท่ีเคย
เจริญรุ่งเรืองมาก่อน ปัจจุบันความ
เจริญย้ายไปยังพัทยา จึงท�าให้บ้าน
ชากแง้วยังคงไว้ซึ่งบ้านเรือนตึกแถว

ไม้แบบเก่า ยังคงหลงเหลือเสน่ห์ของความคลาสสิคของเรือนไม้แถวแบบ
ท่ีมรีะเบยีงยืน่ออกมาเช่ือมต่อกันให้ได้เหน็อยู ่ยงัมกีารจัดตลาดจีนโบราณ
บ้านชากแง้ว ขึน้ในทุกๆ วันเสาร์ ตลาดแห่งนีเ้ปิดกันต้ังแต่ 10.00-20.00 น. 
ใครไปเดินกลางวันละก็เค้ามร่ีมให้ยมืใช้ครับ ภายในมโีรงหนงัอายมุากกว่า 
50 ปี ชื่อว่า ชากแง้วราม่า เป็นท่ีนิยมมากในสมัยนั้น ซึ่งต๋ัวหนังราคา
เพียง 5 บาท ก๋วยเตี๋ยวชามละ 2.50 บาท   ร้านอาหารที่จะแนะน�าคือ  
ร้านสีนวล อาหารทะเล สดสะอาดครับ”

 อาหารทะเลสด ๆ ทะเล 

สวย ๆ อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ว่าง ๆ ก็ไป
เท่ียวพักผ่อนกันนะคะ ไปแล้วไม่ผิด
หวังกับธรรมชาติที่แสนโรแมนติกและ
แสงสขีองเมืองพทัยาแน่นอนค่ะ เบาหวิว
แสนสวยขอไปนั่งรับลมจิบกาแฟเบา ๆ ชมวิวทะเลสวย ๆ แถวชายหาด
ก่อนแล้วค่อยไปตลาดจีนบ้านชากแง้วอันเป็นเอกลกัษณ์ของคนบางละมงุ
กันค่ะ แต่ก่อนไปเบาหวิวแสนสวยในคอลัมน์ ชสท. พาทัวร์ ต้องขอกล่าว
ขอบคุณคุณมานพ ศิริมาก กรรมการด�าเนินการ ชสท. เป็นอย่างสูงที่ได้
สละเวลามาเล่าประสบการณ์ด้านสหกรณ์และแนะน�าสถานที่เที่ยวให้กับ
สหกรณ์ในวันนี้ และขอขอบคุณข้อมูลและภาพสวย ๆ  จากhttp://www.
rdpb.go.th/พระราชด�าริ และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และภาพ
สวย ๆ จาก http://www.sadoodta.com/content/ตลาดจีนโบราณ
บ้านชากแง้ว-ทุกวันเสาร์-บางละมุง-ชลบุรีค่ะ ฉบับหน้าเบาหวิวแสน
สวยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกับใครนั้น ต้องติดตามอ่านคอลัมน์ ชสท.  
พาทัวร์ฉบับหน้านะคะ วันนี้เบาหวิวแสนสวยคงต้องขอไปเติมพลังชีวิต
กับเพื่อนๆ ก่อนนะคะ..J แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ.. รักนะจุ๊บ ๆ 
สวัสดีค่ะ _/\_  

บทความ : เบาหวิวแสนสวย

บ้านชากแง้ว 

แสงสีคนเมืองชลบุรี”

คุณมำนพช่วยเล่ำประสบกำรณ์เก่ียวกับสหกรณ์ให้พวกเรำ
ฟังหน่อยค่ะ? 
 “ผมเร่ิมจากการเข้าไปเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางละมุง 
จ�ากัด ซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ 5-6 ปี จากนั้นก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม
เกษตรกร ต่อมาจึงได้รับเลอืกให้เข้ามาเป็นรองประธานกรรมการสหกรณ์
การเกษตรบางละมงุ จ�ากัด หลงัจากนัน้ก็ได้รับเลอืกให้เข้ามาเป็นประธาน
กรรมการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จ�ากัด และได้เข้ามาเป็นกรรมการ
ด�าเนินการ ชสท. จนถึงปัจจุบัน”
โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริทีพ่่อหลวงทรงด�ำริให้เกิด
ขึ้นในจังหวัดชลบุรีมีอะไรบ้ำงคะ? 
 “ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จึงได้มีโครงการพัฒนาพ้ืนที่วัด
ญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในบ้านมาบฟักทอง ต�าบล
ห้วยใหญ่ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่
ที่ยากจนของเกษตรกร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน�้า ที่ดินท�ากิน 
ขาดความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระราชด�าริให้ด�าเนิน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ  แก่ราษฎรท่ีประสบปัญหา โดยเน้นให้ผลการด�าเนนิ
งานตกถึงมือเกษตรกรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่าง “พออยู่พอกิน” และขณะเดียวกัน ก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส�าหรับ 
“ความกินดีอยู่ดี” ต่อไปในอนาคตด้วย” 

นอกจำกนีค้ณุมำนพพอจะแนะน�ำแหล่งท่องเทีย่วที่ไหนบ้ำงเพือ่
ให้สมำชิกไปเที่ยวชลบุรีคะ? 
 “แน่นอนครับต้องพูดถึงเมืองพัทยา ซึ่งมีหาดทรายให้เล่นน�้าได้
ท้ังพัทยาเหนือจดพัทยาใต้ ส่วนถนนเลียบชายหาดพัทยาบริเวณพัทยา
ใต้ ไปบรรจบกับถนนพัทยาสายสามบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย 
ซึ่งกลางคืนจะเป็นถนนคนเดินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืน ได้รับความ
นิยมอย่างสูงในหมู่ชาวต่างชาติ การแสดงโชว์ประเภทต่าง เช่น ชกมวย 
ดนตรีสด คาบาเรต์ การขายสินค้าที่ระลึก 

“เที่ยววัด ชมตลาดจีน

นายมานพ ศิริมาก 
กรรมการด�าเนินการ	ชสท.	ผู้แทนเขต	3	จังหวัดชลบุรี
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สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร
ลงพื้นที่ท�าแผนพัฒนาเกษตร

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30น นายปิยวิทย์ โกฏเพชร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ชมุพร น.ส ปณิดา โกฏเพชร หวัหน้าส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัชมุพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีส่�านกังาน
สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร เข้าพื้นที่ต�าบลถ�้าสิงห์เพื่อท�าแผนพัฒนาเกษตร เกษตรกรรมระดับต�าบล  
เป็นเกษตรอุตสาหกรรม SME ร่วมลงนามใน MOU กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต�าบลถ�้าสิงห์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ�้าสิงห์ มีผู ้แทนเกษตรกร 

เข้าร่วมประชุม 40 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านถ�้าสิงห์ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ 
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ�ากัด

 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.60 เวลา 09.00 น. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) 
น�าโดยนายธเนศ ถนอมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการเกษตร และน.ส.วรรณภา หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่าย 

ส�านักงานฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ�ากัด ท่ีน�าโดย  
นายฉลาด แสนศรี ประธานกรรมการ นายผล ป๊อกเชื้อ รองประธานกรรมการ และนายรังสรรค์ ดีณรงค์ 
ผู้จัดการใหญ่ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 
 ชสท. ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านค่ะ โอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะ

สกก.ดอนตูม จ�ากัด 
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี พ.ศ. 2559
 นายศิรชิยั ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ได้รบัเชญิเป็นประธานเปิดงานประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี พ.ศ.
2559 ของสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ�ากัด โดยมีนายพยงค์ พรศิริรัตน์ ประธานกรรมการ สกก.ดอนตูม จ�ากัด กล่าว
รายงาน เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม อาคารส�านักงานสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ�ากัด จ.นครปฐม ในการ
นี้มีคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกสหกรณ์ และผู้สังเกตการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง 
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เยือนบ้านผู้ตรวจสอบกิจการ 
ชสท. ที่เมืองชุมพร

 มโีอกาสเยอืนเมอืงชมุพรครัง้นี ้คณะกรรมการด�าเนนิการ ฯ ผู้บริหาร ชสท. รวมทัง้คุณเอน็น ูซือ่สุวรรณ 
และคุณนภารัตน์ สมบุญดี วิทยากรในโครงการฝึกอบรม “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ฯ” รุ่นที่ 22/2560 ที่จัดขึ้นที่
จังหวัดชุมพร ได้มีโอกาสเยี่ยมเยือนถึงบ้าน นายปิยวิทย์ โกฏเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสท. ที่เปิดบ้านให้การ
ต้อนรับคณะผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นครั้งนี้

หอมกรุ่นกลิ่นกาแฟโรบัสต้า 
ที่ร้านกาแฟสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
ชสท. มีโอกาสมาเยือนชุมพร เมืองแห่งหุบเขากาแฟโรบัสต้า ไม่พลาดที่จะต้องมาชิมกาแฟ จากเมล็ดกาแฟโรบัสต้าคั่วใหม่	ๆ	
คุณภาพดี	 หอมกรุ่น	 รสเข้ม	 ทะลุถึงใจ ที่สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จ�ากัด รวมไปถึงเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตต้ังแต่ 
คัดเลือกเมล็ด จนมาเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ข้ึนชื่อภายใต้แบรนด์ กาแฟชุมพร ของสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จ�ากัด  
ที่จัดจ�าหน่ายไปทั่วประเทศ 
 

ชสท.เยี่ยมสมาชิกเขต 6 
(ชสก.อุบลราชธานี)

  คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) เดินทาง 
มาเยี่ยมชมกิจการของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี จ�ากัด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่อง การเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์สมาชิกในปี 2560

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายศิริชัย ออสุวรรณ และนายปิยวิทย์ โกฏเพชร สมาชิกสภา
เกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม สภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2560 โดยมีท่านประพัฒน ์ 
ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
เป็นประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเกษตรกร 

แห ่งชาติ จากท่ัวประเทศ 100 คน เข ้าร ่วม 

ประชุมกันครบทุกท่าน ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8
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 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.)  
ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม จ�านวน 100,000 บาท  
ผ่านทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน
กรรมการ ชสท. นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จดัการใหญ่ นายจรีพฒัน์ งามสง่า  
รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒน์สหกรณ์ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสท.  
โดยม ีดร.วณิะโรจน์ ทรพัย์ส่งสุข อธบิดีกรมส่งเสรมิสหกรณ์ เป็นผู้รบัมอบ 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

ชสท. ร่วมสมทบทุน 
100,000 บาท 
ช่วยผู้ประสบภัย
น�้าท่วมภาคใต้

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) น�าโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ 
ประธานกรรมการ ชสท. มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้ ให้แก่ เครือข่ายสหกรณ์
จังหวัดชุมพร เป็นเงินจ�านวน 20,000 บาท พร้อมด้วย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จ�ากัด  

ที่น�าโดย นางรุ่งอรุณ เชาวกรกุล ผู้จัดการ ได้น�าข้าวสารมาสบทบมอบให้ด้วย โดยมีนายนัด ดวงใส  
รองประธานกรรมการ ชสท.และประธานกรรมการ ชสจ.ชุมพร จก. เป็นผูรั้บมอบ เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2560 

เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป 

ชสท. มอบ 2 หมื่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 
ชสก.บุรีรัมย์ ร่วมมอบข้าวสารสมทบ

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก

ประจ�าเดือน	มีนาคม 2560 www.co-opthai.comหน้า 12



ชสท. มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต ้
 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช	และจังหวัดชุมพร	 

ระหว่างวันที่	31	มกราคม	-	2	กุมภาพันธ์	2560	

มอบถุงยังชีพแก่สมาชิก-ครอบครัว ที่ประสบภัยน�้าท่วม สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จ�ากัด จ.สงขลา

มอบถุงยังชีพแก่สมาชิก-ครอบครัว ที่ประสบภัยน�้าท่วม สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จ�ากัด จ.สงขลา

มอบถุงยังชีพแก่สมาชิก-ครอบครัว ที่ประสบภัยน�้าท่วม ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

มอบถุงยังชีพแก่สมาชิก-ครอบครัว ที่ประสบภัยน�้าท่วม สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จ�ากัด จ.ชุมพร

มอบถุงยังชีพแก่สมาชิก-ครอบครัว ที่ประสบภัยน�้าท่วม 
สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จ�ากัด จ.สงขลา

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก

www.co-opthai.com ประจ�าเดือน	มีนาคม 2560 หน้า 13



บะบั๊ยยย...

Credit: horoscope.thaiza.com

5. äÁ‹¤ÇÃËÑ¹Ë¹ŒÒµÃ§¡ÑºÁØÁàÊÒ à¾ÃÒÐà»š¹ÎÇ§ Ø̈ŒÂ·Õä่Á‹́ Õ ÇÔ̧ Õá¡Œä¢
¤ÇÃ¹Ó¤ÃÔÊµÑÅÁÒÇÒ§äÇŒà¾× ่ÍÊÐ·ŒÍ¹¾ÅÑ§§Ò¹´ŒÒ¹Åº áÅÐ
¾ÅÑ§äÁ‹´Õ

6. Ñ́̈ ÇÒ§àÍ¡ÊÒÃËÃ×ÍË¹Ñ§Ê×ÍäÇŒ·Ò§«ŒÒÂÁ×Í à¾ÃÒÐµÒÁÈÒÊµÃ�
ÎÇ§¨ØŒÂ´ŒÒ¹«ŒÒÂ¤×Í áËÅ‹§¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐÊµÔ»˜ÞÞÒ «Ö่§¨Ðª‹ÇÂ
Ê‹§àÊÃÔÁ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ¤Ô´ãËŒ¡Ñº¼ÙŒ¹Ñ่§ ÍÕ¡·Ñ้§ÂÑ§¤ÇÃ¨Ñ´ËÒ¢Í§ÊÙ§æ
ÍÂ‹Ò§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�ÁÒÇÒ§ ¨ÐÊ‹§àÊÃÔÁàÃ×่Í§ÍÓ¹Ò¨ÇÒÊ¹Ò

7. Ê‹Ç¹·Ò§ Œ́Ò¹¢ÇÒ ãËŒÇÒ§¨Ó¾Ç¡¢ŒÒÇ¢Í§à¤Ã×Í่§ãªŒ àª‹¹ »Ò¡¡Ò
à¾ÃÒÐ Œ́Ò¹¢ÇÒà»š¹µÓáË¹‹§¢Í§¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ ¤ÇÒÁÃÒºÃ×¹่

8. ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃàÅ×Í่¹µÓáË¹‹§ ãËŒËÒ¾Ñ́ ÅÁÊÕ·Í§ ËÃ×ÍÅÙ¡µØŒÁ
ÇÒ§ã¹·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í à¾×่ÍÊ‹§àÊÃÔÁ´Ç§ãËŒ¼ÙŒãËÞ‹
àÍ็¹´ÙÃÑ¡ã¤Ã‹

          à¾ÃÒÐ¡ÒÃ§Ò¹·Õ่´Õà»š¹à¤Ã×่Í§ËÁÒÂ¢Í§ªÕÇÔµ·Õ่ÊºÒÂ
¼Ù Œ¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹¨Ö§àÅ×Í¡·Õ ่¨ÐËÁ¡ÁØ ‹¹ÍÂÙ ‹¡Ñº¡ÒÃ·Ó§Ò¹
áµ‹à¤ÂäËÁ ·Ó´Õà·‹ÒäËÃ‹Ë¹ŒÒ·Õ่¡ÒÃ§Ò¹¡็äÁ‹¡ŒÒÇË¹ŒÒÊÑ¡·Õ ¨¹
·ÓãËŒ ¤Ø³à¡Ố ÍÒ¡ÒÃ·ŒÍã¨ ÅÍ§à§ÂË¹ŒÒ¢Ö¹้ÁÒÁÍ§ÃÍºµÑÇ¤Ø³
´ÙÊÔ Ç‹Òâµ�Ð·Ó§Ò¹¢Í§¤Ø³ÁÕÎÇ§¨ØŒÂ·Õ่´ÕáÅŒÇËÃ×ÍÂÑ§ ¶ŒÒÂÑ§...
ÅÍ§ÁÒ»ÃÑºà»ÅÕ่Â¹ÎÇ§¨ØŒÂàÊÃÔÁ¾ÅÑ§ãËŒË¹ŒÒ·Õ่¡ÒÃ§Ò¹àÃÒ´Õ๊´Õ
ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñ¹ºŒÒ§´Õ¡Ç‹Ò

1. âµ�Ð·Ó§Ò¹¤ÇÃËÑ¹ËÅÑ§ãËŒ¡Ñº¡Óá¾§ à¾ÃÒÐµÒÁËÅÑ¡ÎÇ§ Ø̈ŒÂ
àª×่ÍÇ‹Ò¡Óá¾§à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹¤ÇÒÁÁÑ่¹¤§ ©Ð¹Ñ้¹¡ÒÃËÑ¹ËÅÑ§
ãËŒ¡Óá¾§ Ö̈§ª‹ÇÂ¤ÇÒÁÁÑ¹่¤§¢Í§Ë¹ŒÒ·Õ¡่ÒÃ§Ò¹ ÂÔ§่ËÒ¡ÁÕÃÙ»ÀÒ¾
ÀÙà¢ÒµÔ´ÍÂÙ‹´ŒÇÂ¨ÐÂÔ่§àÊÃÔÁ´Ç§¢Ö้¹ä»ÍÕ¡ áµ‹¶ŒÒ¡ÅÑº¡Ñ¹âµ�Ð
·Ó§Ò¹¢Í§¤Ø³ËÑ¹Ë¹ŒÒª¹¡Óá¾§¹Ñ¹้ ¡็¨ÐÊ‹§¼ÅË¹ŒÒ·Õ¡่ÒÃ§Ò¹
Á×´Á¹ ¢Ò´¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� áÅÐÃÙŒÊÖ¡¡´´Ñ¹

2. âµ�Ð·Ó§Ò¹äÁ‹¤ÇÃËÑ¹ËÅÑ§ãËŒ¡Ñº¡ÃÐ¨¡ à¾ÃÒÐà»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹
¡ÒÃ§Ò¹·Õä่Á‹ÁÑ¹่¤§ ËÒ¡àÅÕÂ่§äÁ‹ä Œ́¡็¤ÇÃá¡ŒÎÇ§ Ø̈ŒÂ Œ́ÇÂ¡ÒÃ¹Ó
ÁÙ‹ÅÕ่¼ŒÒÁ‹Ò¹ÁÒá¢Ç¹»�´äÇŒ

3. âµ�Ð·Ó§Ò¹äÁ‹¤ÇÃµÃ§¡Ñº»ÃÐµÙ à¾ÃÒÐ»ÃÐµÙà»š¹ÊÔ§่·Õà่¤Å×Í่¹äËÇ
ä´ŒµÅÍ´àÇÅÒ ¨Ö§Ê‹§ãËŒ´Ç§¡ÒÃ§Ò¹¤Ø³ÇØ‹¹ÇÒÂ à¨Í»˜ÞËÒ
º‹ÍÂ¤ÃÑ§้ ÍÕ¡·Ñ§้ÂÑ§·ÓãËŒäÁ‹ÁÕÊÁÒ Ô̧ ÂÔ§่ËÒ¡¹Ñ§่ËÑ¹ËÅÑ§ãËŒ¡Ñº»ÃÐµÙ
¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒâ´¹¹Ô¹·ÒÇ‹ÒÃŒÒÂ ÇÔ¸Õá¡Œ¤×Í¤ÇÃËÒ©Ò¡ËÃ×ÍµŒ¹äÁŒ
ÁÒ¤Ñ่¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐµÙ

4.ËÒ¡µŒÍ§¹Ñ§่·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×¹่ ¤ÇÃËÅÕ¡àÅÕÂ่§¡ÒÃËÑ¹Ë¹ŒÒ
ª¹¡Ñ¹ à¾ÃÒÐ¨Ð·ÓãËŒà¡Ô´»Ò¡àÊÕÂ§ËÃ×ÍÁÕàËµØãËŒ·ÐàÅÒÐ¡Ñ¹ä´Œ
ÇÔ¸Õá¡Œ¤×Í¤ÇÃËÒ©Ò¡ËÃ×ÍµŒ¹äÁŒÁÒ¤Ñ่¹ à¾×่ÍÅ´áÃ§»Ð·Ð

ãËŒ§Ò¹ÃØ‹§¾Ø‹§áÃ§
by. á¿š¡«�¨Ò¡ÊÇÃÃ¤�

»ÃÑºÎÇ§¨ØŒÂÍÂ‹Ò§äÃ...

áÅŒÇ¾º¡Ñ¹ãËÁ‹©ºÑºË¹ŒÒ¹Ð¤ÃÑº...
#ÂÔ้ÁËÇÒ¹¹¹ 

    สวัสดีค่ะ ชาวสหกรณ์ทุกท่าน... ช่วงนี ้คณะชสท. ได้จัดโครงการอบรมสัญจร
“ ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน ’’ ทั้ง 9 เขต 9 จังหวัด  มาฉบับนี้ ขอนำเสนอ
“ครัวหนังลุงชุมพร”  ร้านน้ีเปดให้บริการ เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2550 ซ่ึงเปนร้านแรกและร้านเดียว
ของจังหวัดชุมพร  ท่ีมีรูปแบบไม่เหมือนใคร  และเปนญาติพ่ีน้องกับร้านครัวนายหนัง นครศรีธรรมราช
และภูเก็ต เราได้พัฒนารสชาติของอาหารและวัตถุดิบที่นำมาทำเปนอาหาร ในท้องถิ่นของลุ่มน้ำ
ปากพนังเปนส่วนใหญ่ เพ่ือเผยแพร่สู่จังหวัดใกล้เคียงและท่านท่ีมาเยือน  ดังน้ันเพ่ือเปนการอนุรักษ์
ศิลปนและศิลปะหนังตะลุง ซ่ึงเปนมรดกของคนภาคใต้  และได้ยกระดับหนังตะลุงเข้ามาสู่ร้านอาหาร
เสมือนศิลปนท่ัว ๆ ไปในแขนงต่าง ๆ และท่ีสำคัญทางร้านได้ส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงสดในรูปแบบ
คอนเสิร์ตหนังตะลุงจากคณะต่าง ๆ ของภาคใต้ปละ 2 คร้ัง  ส่วนรสชาติอาหารพ้ืนบ้านปกษ์ใต้แท้ๆ
แหล่งวัตถุดิบนำมาจากลุ่มน้ำปากพนัง เช่น แกงไตปลากระด่ี แกงเคยปลา (กะปปลา) ปลากดเหลือง
ปลาหมอนา ปลาดุกนา ลูกเถาคัน ปลาช่อนแดดเดียว เห็ดแครง หอยขม มันข้ีหนู น้ำส้มจาก ปลาดุกร้า
ปลากระบอกร้า ปลาจวดร้า  คณะ ชสท. มาทีไรต้องมาสัมผัสรสชาติอาหารที่โดดเด่นเหลือเกิน
สำหรับอาหารสไตล์ปกษ์ใต้ ทุกอย่างลงตัวเปะ ทั้งเค็ม เผ็ด ตราตรึงประทับลงลิ้นสะบัดความเผ็ด
แทบไม่ทันแต่พอผ่านเวลาไปสักครู่ก็คุ้นลิ้น อร่อยจริงๆ ค่ะ  และยิ่งทานคู่กับผักพื้นบ้านยิ่งเข้ากันดี
กับอาหารใต้ที่กินแล้วไม่รู้ลืมรสชาติเผ็ดจัดจ้าน 

         ครัวหนังลุงชุมพร  ยังมีอาหารปกใต้แท้ ๆ
รสดั้งเดิมย้ำสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดทานคู่กัน
กับผักสดพื้นบ้าน  กับบรรยากาศร้านค่อนข้าง
กว้างขวางเย็นสบาย  โตะจัดได้ดีไม่อึดอัด
         ท่ีเด็ดกว่าน้ันคือในเวลาย่ำค่ำ จะมีหนังตะลุง
ให้ชม ในบรรยายกาศทำเลใหม่ในเน้ือท่ี 20 กว่าไร่
พร้อมท่ีจอดรถสะดวกสบาย ร้านกาแฟสด จำหน่าย
สินค้า OTOP ของชุมพร บรรยายกาศใหม่ พร้อม
ห้องจัดเลี้ยงสัมมนา 2 ห้อง บริการห้องพักแบบ
โฮมสเตย์ พร้อมกับอุปกรณ์เคร่ืองครัว ให้นำอาหาร
มาปรุงเองได้ ลานกางเต้นท์สำหรับท่านท่ีชอบสัมผัส
บรรยายกาศธรรมชาติ

ร้านตั ้งอยู ่ท ี ่  9 หมู ่ที ่ 5 ถนนชุมพร-ระนอง
ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์ 077–658-669   

เหมี ่ยวอ้วน...ชวนอิ ่ม
ณ ครัวหนังลุง จ.ชุมพร

แกงเหมงพราว รสชาติไดแรงอก เผ็ดนำ เค็มตาม
หวานตบตูดอรอยหาทานยากคะ
แกงเลียงกุงสด รสชาติแนนหอมกรุนดวยสมุนไพร
เผ็ดนำ หวานตบตูดคะ ซดไลหวัดโลงคอจริงๆ
น้ำพริกแมงดาแหง กับสะตอเผาเขาก๊ันเขากันกับ
ขาวสวยรอนๆ
ปลาดุกรา ทอดจนกรอบเค็มกำลังดีคะ เมนูน้ีส่ังทาน
เพ่ิม 2 จานเลยคะ 
ผักเหลียงผัดไข ่ สด หวาน อรอย เขากันดีกับ
อาหารใต

“

”

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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ชสท. ให้การต้อนรับ 
สหกรณ์จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.60 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) 

น�าโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ นายนัด ดวงใส รองประธาน และ 

นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ต้อนรับ นายประกอบ  
เผ่าพงษ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากส�านักงาน
สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�านวน 20 ท่าน โดยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ 100 ป ี

สหกรณ์ไทย, ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ พร้อมดาวน์โหลด 
application ระบบตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ co-opclick พร้อมศึกษาวิธีการใช้งาน 
ในโอกาสนี้คณะผู้ศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจและอุดหนุนสินค้าของศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย
และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ติดมือกลับบ้านกันทุกคน ชสท.ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านคะ

ชสท.ต้อนรับผู้แทนสหกรณ์
จากประเทศเนปาล

 ชสท. น�าโดยนายธเนศ ถนอมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการเกษตร และนางสาววรรณภา 
หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายส�านักงานและบุคลากร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะผู้แทนสหกรณ์
จากประเทศเนปาล ซึ่งประกอบด้วยประธานฯ และผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์สมาชิก จ�านวน 19 คน  
โดยมีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานประสานเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ เมื่อวันที่  
14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

คณะนักศึกษาปริญญาโท 
แขนงวิชาสหกรณ์ มสธ. ศึกษาดูงานท่ี ชสท.

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(ชสท.)	น�าโดย	นายณฎัฐชัย	จติรถนอม	
รองประธานกรรมการ	นายสมชาย	วิเศษรจนา	กรรมการ	นายโชคดี	ออสุวรรณ	ผู้จัดการใหญ ่

นายจีรพัฒน์	 งามสง่า	 รองผู้จัดการใหญ่	 สายงานพัฒนาสหกรณ์	 ชสท.ให้การต้อนรับ	 
ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร	 และผศ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์	 อาจารย์แขนงวิชาสหกรณ์	สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	(มสธ.)	ทีน่�าคณะนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	แขนงวิชาสหกรณ์	 จ�านวน	20	คน	มาศึกษา 

ดูงานที่	 ชสท.	 ซึ่งส่วนใหญ่ท�างานเก่ียวข้องกับขบวนการสหกรณ์ทั้งสิ้น	 โดยในการนี้มี 
นายประเสรฐิ	เร๊ะนุย้	ผูจ้ดัการ	ชสก.ยะลา	จ�ากัด	เป็นประธานรุน่	นศ.	เป็นตัวแทนมอบกระเช้า
เพื่อเป็นการขอบคุณ

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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 ชสท.จัดอบรม หลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกล 

อย่างย่ังยนื” รุ่นที ่19/2559 ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ โดยม ีนางบรสิทุธ์ิ เปรมประพนัธ์ 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และบรรยาย
พิเศษ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวนกว่า 300 คน จากสหกรณ์การเกษตร
ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน 
แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ล�าพูน อุตรดิตถ์ และล�าปาง ระหว่างวันที่ 20 – 21 
ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรม เชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

นางบริสุทธิ์	เปรมประพันธ์	
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประธานในพิธีเปิด	และบรรยายพิเศษ	
รุ่นที่	19/2559

ดร.ตะวัน	ห่างสูงเนิน	 
ผู้น�าศูนย์ศึกษาและพัฒนา

เกษตรอินทรีย์กลุ่มเรนโบว์ฟาร์ม
วิทยากรบรรยาย	รุ่นที่	19/2559

นายบุญเลิศ	แสนหลวง
ประธานกรรมการ	ชสก.เชียงใหม่	จ�ากัด

กล่าวรายงาน	รุ่นที่	19/2559

น.ส.ถนอมจิตต์	ท้าวแดนค�า	 
หัวหน้า	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

วิทยากรบรรยาย	รุ่นที่	19/2559

นายศิริชัย	ออสุวรรณ
ประธานกรรมการ	ชสท.

วิทยากรบรรยาย	รุ่นที่	19/2559

นายเอ็นนู	ซื่อสุวรรณ	
 ประธานมูลนิธิจ�าเนียรสาระนาค	
วิทยากรบรรยาย	รุ่นที่	19/2559

ชสท.จัดอบรม หลักสูตร 
“ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

รุ่นที่ 19/2559
จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาคเหนือตอนบน

นายพเิชษฐ์	วริิยะพาหะ	
รองอธบิดกีรมส่งเสริมสหกรณ์	

ประธานในพธิเีปิด	และบรรยายพเิศษ
รุ่นท่ี	20/2560

นางนภารัตน์	สมบุญดี	
	ผู้จดัการศูนย์งานบรหิารจดัการข้อมูล

ทางอนิเทอร์เน็ต	บรษัิท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)
วิทยากรบรรยายรุน่ท่ี	20/2560

นายประภาส	งามสงวน
	ประธานกรรมการ	ชสก.พษิณุโลก	จ�ากัด

กล่าวรายงาน	รุ่นท่ี	20/2560

นายสุบรรณ	จ�าปา	
หวัหน้า	สนง.ตรวจบัญชสีหกรณ์พษิณุโลก	

วทิยากรบรรยาย	รุน่ท่ี	20/2560

นายศิริชยั	ออสุวรรณ
ประธานกรรมการ	ชสท.

วิทยากรบรรยาย	รุน่ท่ี	20/2559

นายหาญชยั	อภญิญามนตรี	
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานโครงการ 
สนิเชือ่	1	ต�าบล	1	SME	เกษตร	
วทิยากรบรรยาย	รุน่ท่ี	20/2560

รุ่นที่ 20/2560
จังหวัดพิษณุโลก 

 ชสท. จัดอบรม หลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”  
รุน่ที ่20/2560 ทีจ่งัหวดัพษิณุโลก โดยมีนายพเิชษฐ์ วริยิะพาหะ รองอธบิดีกรมส่งเสรมิ
สหกรณ์ เป็นประธานในพธิเีปิดอบรม และบรรยายพเิศษ มผู้ีเข้ารบัการฝึกอบรมจ�านวนกว่า  
300 คน จากสหกรณ์การเกษตรใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัด 

ก�าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พจิติร พษิณุโลก อทุยัธาน ีสุโขทยั และเพชรบูรณ์ ระหว่าง
วันที่ 19 – 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรม อมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

ภาคเหนอืตอนล่าง

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก

ประจ�าเดือน	มีนาคม 2560 www.co-opthai.comหน้า 16



ดร.นิพนธ์	พัวพงศกร	
นักวิชาการ	สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย	(ทีดีอาร์ไอ)	 
วิทยากรบรรยาย	รุ่นที่	21/2560

นายสุวิส	ศิริวรรณโณ	 
	ประธานกรรมการ	ชสก.สงขลา	จ�ากัด

กล่าวรายงาน	รุ่นที่	21/2560

นางสาวณิชาพร	สังฆะโต	
หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล 

วิทยากรบรรยาย	รุ่นที่	21/2560

นายศิริชัย	ออสุวรรณ
ประธานกรรมการ	ชสท.

วิทยากรบรรยาย	รุ่นที่	21/2560

นายเอ็นนู	ซื่อสุวรรณ	
	ประธานมูลนิธิจ�าเนียร	สาระนาค	
วิทยากรบรรยาย	รุ่นที่	21/2560

ภาคใต้ตอนล่าง

รุ่นที่ 21/2560
จังหวัดสงขลา 

นายพิเชษฐ์	วิริยะพาหะ	
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	

ประธานในพิธีเปิด	และบรรยายพิเศษ
รุ่นที่	22/2560

นางนภารัตน์	สมบุญดี	
	ผู้จัดการศูนย์งานบริหารจัดการข้อมูล

ทางอินเทอร์เน็ต	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)
วิทยากรบรรยายรุ่นที่	22/2560

นายนัด	ดวงใส 

	ประธานกรรมการ	ชสจ.ชุมพร	จ�ากัด
กล่าวรายงาน	รุ่นที่	22/2560

นางสาวณิชาพร	สังฆะโต	 
ส�านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์สตลู 

วทิยากรบรรยาย	รุน่ท่ี	22/2560

นายศิริชัย	ออสุวรรณ
ประธานกรรมการ	ชสท.

วิทยากรบรรยาย	รุ่นที่	22/2560

นายเอ็นนู	ซื่อสุวรรณ	
	ประธานมูลนิธิจ�าเนียร	สาระนาค	
วิทยากรบรรยาย	รุ่นที่	22/2560

รุ่นที่ 22/2560
จังหวัดชุมพร 

ชสท.จดัอบรม หลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ยคุใหม่ พฒันาก้าวไกลอย่างยัง่ยนื” รุน่ที ่22/2560 
ที่จังหวัดชุมพร โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน 

ในพิ ธี เป ิดอบรม และบรรยายพิ เศษ  
มผู้ีเข้ารบัการฝึกอบรมจ�านวนกว่า 300 คน  
จากสหกรณ์การเกษตรใน 7 จังหวัด 

ภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วยจงัหวดัชมุพร 
นครศรธีรรมราช พงังา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 
ระนอง และกระบ่ี ระหว่างวันที่ 2 – 3 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรม 
ชุมพร แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชุมพร

ชสท.จัดอบรม	หลักสูตร	 “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่	 พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”	 รุ่นที่	 21/2560	 ที่จังหวัดสงขลา	 
โดยมีนายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม	และบรรยายพิเศษ	
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวนกว่า	300	คน	จากสหกรณ์การเกษตรใน	7	จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	ประกอบด้วยจังหวัดตรัง	 
นราธิวาส	ปัตตานี	 พัทลุง	 ยะลา	สงขลา	และสตูล	 ระหว่างวันที่	 30	 -	 31	มกราคม	2560	ณ	ห้องประชุม	 โรงแรม	 บีพ	ี 
สมิหลา	บีช	รีสอร์ท	จังหวัดสงขลา

ภาคใต้ตอนบน

นายเสนอ	ชูจันทร์	
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ประธานในพิธีเปิด	และบรรยายพิเศษ
รุ่นที่	21/2560

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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ดร.วิณะโรจน์	ทรัพย์ส่งสุข	 
อธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ์	

ประธานในพธิเีปิด	และบรรยายพเิศษ 

รุ่นท่ี	23/2560

ดร.วรากรณ์	สามโกเศศ	
อธกิารบดมีหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์
วิทยากรบรรยาย	รุน่ท่ี	23/2560

นายสมชาย	วิเศษรจนา
ประธานกรรมการ	ชสจ.ราชบุรี	จ�ากัด

กล่าวรายงาน	รุ่นท่ี	23/2560

นางสาวจินดา	เสถียรุจิกานนท์	 
หวัหน้า	สนง.ตรวจบัญชสีหกรณ์ราชบุรี	

วทิยากรบรรยาย	รุน่ท่ี	23/2560

นายศิริชัย	ออสุวรรณ
ประธานกรรมการ	ชสท.

วิทยากรบรรยาย	รุน่ท่ี	23/2560

นายหาญชัย	อภิญญามนตรี	
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานโครงการ 
สนิเชือ่	1	ต�าบล	1	SME	เกษตร	
วทิยากรบรรยาย	รุน่ท่ี	23/2560

รุ่นที่ 23/2560
จังหวัดราชบุรี 

ชสท.จัดอบรม หลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”  
รุน่ที ่23/2560 ทีจ่งัหวดัราชบุรโีดยม ีดร.วณิะโรจน์ ทรพัย์ส่งสขุ อธบิดีกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
เป็นประธานในพธีิเปิดอบรม และบรรยายพเิศษ มผู้ีเข้ารบัการฝึกอบรมจ�านวนกว่า 300 คน 
จากสหกรณ์การเกษตรใน 8 จงัหวดัภาคตะวันตก ประกอบด้วยจงัหวัดกาญจนบรุ ีนครปฐม 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และราชบุรี ระหว่างวันที่ 
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรม โกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก

ประจ�าเดือน	มีนาคม 2560 www.co-opthai.comหน้า 18



ความร่วมมือ
จัดการฐานข้อมูลสหกรณ์

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมมอืกับกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และธ.ก.ส.บรูณาการเชือ่มโยงข้อมูล 
เน้นการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ธนาคาร 

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส�านักงานใหญ่ จตุจักร ได้มีพิธีลงนามบันทึก 

ความเข้าใจการเชือ่มโยงการจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนา
ความเข้มแข็งและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของสมาชิก การท�าธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางบริสุทธิ์ 
เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. 
เป็นผู้ลงนาม

 ดร.วิณะโรจน์	 ทรัพย์ส่งสุข	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นประธานมอบถุงยังชีพ 

เพื่ีอช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง	จ�ากัด	จ.ตรัง	จ�านวน	237	ครอบครัว	เนื่องจาก
อ�าเภอนาโยงเป็นพ้ืนที่รับน�้าจากเทือกเขาบรรทัดก่อนจะไหลไปสู่อ�าเภออ่ืนในจังหวัดตรัง	 
ด้วยปรมิาณน�า้ฝนทีม่มีากท�าให้เกิดน�า้ท่วมบ้านเรอืนและพ้ืนทีท่�าการเกษตรของสมาชกิสหกรณ์	
2	ครัง้	คือครัง้ที	่1	เมือ่วันที	่4-5	ธนัวาคม	2559	และครัง้ที2่	เมือ่วนัที	่3-5	มกราคม	2560	ซึง่ส�านกังาน
สหกรณ์จังหวัดได้เข้าไปช่วยเหลือและประสานหน่วยงานต่างๆ	 ในการเข้าไปบรรเทาความ 

เดือดร้อนอย่างใกล้ชิด	ณ	 ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนาโยง	 จ�ากัด	 จ.ตรัง	 เมื่อวันที่	 
13	มกราคม	2560

มอบถุงยังชีพให้
สหกรณ์การเกษตรนาโยง 

จ�ากัด จังหวัดตรัง

มสธ. รับสมัครนักศึกษำระดับปริญญำโท
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 

แขนงวิชำสหกรณ์ :M.B.A.(coop)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีที่ : www.stou.ac.th
หรือติดต่อที่ส�านักบัณฑิตศึกษา มสธ. 

หรือสอบถามโดยตรงที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
หรือศูนย์วิทยาพัฒนาบริการ มสธ. ทั่วประเทศ 

(สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 8341, 0 2503 3579 – 80 
หรือศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ ข้างต้น)

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ มสธ.  
เปิดกว้างส�าหรับผู้ส�าเร็จปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เหมาะสมส�าหรับ
บุคลากรของสหกรณ์ทกุภาคส่วนทัง้ คณะกรรมการด�าเนนิการ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ทกุประเภท ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ข้าราชการ และพนกังาน
ราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส่วนงานอื่นๆ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และองค์กรภาคเอกชนอ่ืนๆ 

ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน 
มกรำคม - มิถุนำยน ของทุกปี
(อำจมีกำรขยำยกำรรับสมัคร 

ตำมควำมเหมำะสม)

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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 วันที ่17 มกราคม 2560 นายพนิจิ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจงัหวดักระบ่ีพร้อมผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน คณะคร ูนกัเรยีน 
ศูนย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ ข้าราชการ พนกังานราชการ และประชาชนทัว่ไป เฝ้าฯ รบัเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองท่อมเหนือ อ�าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เข้าเย่ียมชมสหกรณ์วัดจันทร์

	 รองผู้ว ่าราชการจังหวัดพิษณุโลก	 นายธัชชัย	 สีสุวรรณ	 และสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	 
นายอนันต์	 มหัจฉริยพันธุ ์	 ได้เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์วัดจันทร์	 จ�ากัด	 เม่ือวันที่	 26	 ม.ค.	 60	 โดยมี 
นายประภาส	 งามสงวน	ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์	 จ�ากัด	คณะกรรมการ	ฝ่ายจัดการ	และ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ	 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี	 โดยในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์สหกรณ์	 
ห้องประชมุทีส่มเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี เคยเสดจ็พระราชด�าเนนิ	และเยีย่มชม 

ศนูย์กระจายสนิค้าสหกรณ์	หลงัจากนัน้ได้ร่วมรบัประทานข้าวแกงสหกรณ์พร้อมพดูคยุแลกเปลีย่นความรู้
อีกด้วย

เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล�าภู น�าโดยนางประทิน สีสา 
สหกรณ์จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูน�าข้าราชการ ลูกจ้าง และพนกังานราชการ ไป
ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มสตรแีละเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น�า้บ้านน้อย อ�าเภอเชียงคาน 
จงัหวดัเลย เพือ่ศึกษาดูงานมะพร้าวแก้ว สินค้าโอทอป ข้ึนชือ่ของจงัหวดัเลย

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล�าภู 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ผู้ ใช้น�้าบ้านน้อย 

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุชน ชนะคุ้ม นักวิชาการสหกรณ์
ช�านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ มอบข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์
ผู้ประสบภัยน�้าท่วมในจังหวัดกระบี่ จ�านวน 94 ถุง รวม 5 สหกรณ์ ดังนี้
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจกระบี่ จ�ากัด 
 2. สหกรณ์รถยนต์โดยสารกระบี่ จ�ากัด 
 3. สหกรณ์ทับปริกการเกษตรสหกิจ จ�ากัด    

  4. สหกรณ์กองทุนสวนยางต�าบลหน้าเขา จ�ากัด
 5. สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยโต้ จ�ากัด

“ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่และขบวนการ
สหกรณ์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม
ในจังหวัดกระบี่”

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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No:1-6-04-17-09-00014

คุณกิตติพงษ์ ลิมปสุรัติ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค 4 

เคมีเกษตรไทย...... หัวใำสหกรณ์

มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์สิ่งแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัย

 วันที่ 5 มกราคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ�ากัด น�าโดยนายศิรชิยั ออสุวรรณ ประธานกรรมการ 
พร้อมคณะ และบรษัิท ท.ีเจ.ซ.ี เคม ีจ�ากัด น�าโดย นายชเิกร ุอจูติะ 

รองประธานบริษทั นายธวัชชยั เรืองรัตน์ธรรม กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท พร้อมคณะ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 และขอพรจาก 

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 นายเพียร เพชรอาวุธ 
เเละนายอนุศาสน์ ราชแก้ว ตัวแทนฝ่ายการตลาด บริษัท ที.เจ.ซี 
เคมี จ�ากัด ร่วมออกบูธเเสดงสินค้า เเละให้ความรู้เเก่คณะท�างาน
ของสหกรณ์การเกษตรใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โครงการ 

จดัอบรม หลกัสตูร “ผูน้�าสหกรณ์ยคุใหม่ พฒันาก้าวไกลอย่างยัง่ยืน” 

รุน่ท่ี 22 ซึง่จดัโดยชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจ�านวน 250 คน ณ โรงแรมชุมพร แกรนด์ พาเลซ 
อ.เมือง จ.ชุมพร

 วันที่ 5 มกราคม 2560 ตามที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จ�ากดั น�าโดยนายศิรชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการ
พร้อมคณะ และ บรษัิท ท.ีเจ.ซ.ี เคม ีจ�ากัด น�าโดย นายชเิกร ุอจูติะ 
รองประธานบรษัิท นายธวชัชยั เรอืงรตัน์ธรรม กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท พร้อมคณะ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 และขอพรจากท่าน 
เสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นายศิริชัย ออสุวรรณ  
ในนามประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
และ บรษัิท ท.ีเจ.ซ.ี เคม ีจ�ากัด พร้อมด้วยคุณธวชัชยั เรอืงรัตน์ธรรม 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด น�าทีมผู้บริหาร
และพนกังาน ร่วมกับคณะกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก และพนักงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการบ�าเพญ็กุศล 

พระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
พระบรมมหาราชวัง

 วันท่ี 5 มกราคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ�ากัด น�าโดยนายศิรชิยั ออสุวรรณ ประธานกรรมการ 
พร้อมคณะ และ บรษัิท ที.เจ.ซ.ี เคม ีจ�ากัด น�าโดย นายชเิกร ุอจูติะ  
รองประธานบรษัิท คุณธวชัชัย เรอืงรตัน์ธรรม กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท พร้อมคณะ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 และขอพรจากท่าน 
ปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี 
จ�ากัด ตราพระอาทิตย์ โดยทีมงานฝ่ายการตลาด ร่วมออกบูธ
แนะน�าสินค้าให้กับสมาชกิสหกรณ์ภาคเหนอื ภายในงานโครงการ
อบรมหลักสูตร ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน  
รุน่ที ่19/2559 ซึง่จดัโดยชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจาก
สหกรณ์ต่างๆ ทั่วภาคเหนือกว่าสองร้อยคนเข้าร่วมโครงการนี้

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 นายเพชร ทองสุข  
ผู้จดัการฝ่ายการตลาดภาค 3 และทมีงานฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทน 
บรษัิท ท.ีเจ.ซ ีเคมจี�ากัด ร่วมออกบูธเเสดงสินค้า เเละให้ความรูเ้เก่ 

คณะท�างานของสหกรณ์การเกษตรในงานอบรมหลักสูตร  
“ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ ่นท่ี 20  
ที่จั งหวัดพิษณุโลก ซึ่ งจัดโดยชุมนุมสหกรณ ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จ�ากัด โดยมนีายพเิชษฐ์ วริยิะพาหะ รองอธบิดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากนู จ.พิษณุโลก ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จากสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัภาคเหนอืตอนล่าง จ�านวน 250 คน

 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด 
ตราพระอาทิตย์ น�าโดย พนักงานประจ�าเขต ร่วมกับ สหกรณ์
การเกษตรปฏิรูปที่ดินพัฒนานิคม 3 จ�ากัด ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย
เกษตรกรชาวไร่อ้อยและข้าวโพด ณ วัดฟ่าวงาม ม.6 ต.น�้าสุด 
อ.พฒันานิคม จ.ลพบุร ีโดยแนะน�าการใช้สารก�าจดัศัตรพูชือย่างมี
ประสิทธิภาพในไร่อ้อยและข้าวโพด อาทิเช่น ซูมิเคน นิโกะ พลัส 
ออนคอล กรุ๊ป แดนท๊อช ไคร่า ตลอดจน อาหารเสริม ฮีโร่-คอมบิ  
ซึ่งเกษตรกรให้การสนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์โดยเฉพาะ 
สารก�าจัดวัชพืชข้าวฟ่างผีและหญ้าโขย่งในไร่ข้าวโพด “นิโกะ 
พลัส” เป็นอย่างดี

 วันที่ 5 มกราคม 2560 ตามที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จ�ากัด น�าโดยนายศริชัิย ออสวุรรณ ประธานกรรมการ 
พร้อมคณะ และ บรษัิท ที.เจ.ซ.ี เคม ีจ�ากัด น�าโดย นายชเิกร ุอจูติะ 
รองประธานบริษัท นายธวัชชัย เรืองรัตน์ธรรม กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่บริษัท พร้อมคณะ มาสวัสดีปีใหม่ 2560 และขอพรจากท่าน 
เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 วันท่ี 21 ธันวาคม 2559 บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด 
ตราพระอาทิตย์ โดยพนักงานฝ่ายการตลาดประจ�าพื้นท่ีประจ�า
เขต ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรบางน�้าเปรี้ยว บ้านโพธิ์เย็น 
อ.บางน�้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมเกษตรกรสมาชิกฯ 
กลุ่มย่อยแนะน�าผลิตภัณฑ์ในนาข้าวและให้ความรู้ในการใช้สารเคม ี

ทางการเกษตรอย่างถูกต้อง อาทิเช่น โนมินี่ ทาคูมิ ยูนิโปร  
แดนท๊อซ ออนคอล กิโมโน เซนโซ่ และอืน่ๆ โดยเกษตรกรให้ความ
สนใจเป็นอย่างดี

 วันที่ 18 มกราคม 2560 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด 
ตราพระอาทิตย์ น�าโดย พนักงานประจ�าพื้นที่ ร่วมกับ สหกรณ์
การเกษตรแสวงหา จ�ากัด ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยสมาชิกเกษตรกร
นาข้าว กลุ่ม 26 ณ บ้านดอนกร่าง ต.บ้านพราน อ.แสวงหา 
จ.อ่างทอง โดยแนะน�าการใช้สารก�าจดัศัตรพูชือย่างมปีระสิทธภิาพ 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น เซนโซ่ โนมินี่กรุ ๊ป ไมมินี่ กรุ ๊ป  
แดนท๊อช ทาคูม ิคูพร๊อคแซท กิโมโน เอน็จอย ตลอดจนอาหารเสรมิ 
ฮีโร่-คอมบิ ซึ่งเกษตรกรให้การสนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย ์

โดยเฉพาะสารป้องกันและก�าจัดแมลงบ่ัวในนาข้าว “ออนคอล” 
เป็นอย่างดี

 ระหว่างวนัที ่30-31 มกราคม 2560 นายเพยีร เพชรอาวธุ 
เเละนายอนุศาสน์ ราชแก้ว ตัวแทนฝ่ายการตลาด บริษัท ที.เจ.ซี 
เคมี จ�ากัด ร่วมออกบูธเเสดงสินค้า เเละให้ความรู้เเก่คณะท�างาน
ของสหกรณ์การเกษตรใน 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ในโครงการ 
จัดอบรม หลักสูตร “ผู ้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกล
อย่างยั่งยืน” รุ ่นที่ 21 ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

แห่งประเทศไทย จ�ากัด โดยมีนายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และ
บรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวน 300 คน  
ณ โรงแรม บี.พ.ี สมิหราบชี โฮเต็ล แอนด์ รสีอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา

 วันที่ 5 มกราคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จ�ากดั น�าโดยนายศิรชัิย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ 
พร้อมคณะ และ บรษัิท ท.ีเจ.ซ.ี เคม ีจ�ากัด น�าโดย นายชเิกร ุอจูติะ 

รองประธานบริษัท นายธวัชชัย เรืองรัตน์ธรรม กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่บริษัท พร้อมคณะ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 และ
ขอพรจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 วันที่ 14 มกราคม 2560 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด 
ตราพระอาทิตย์ น�าโดย พนักงานประจ�าพื้นที่ ร่วมกับ สหกรณ์
การเกษตรแสวงหา จ�ากัด จัดประชุมกลุ่มย่อยสมาชิกเกษตรกร
นาข้าว ณ บ้านโคบึง หมู่ 5 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 
โดยแนะน�าการใช้สารก�าจดัศัตรพืูชอย่างมปีระสิทธิภาพ ตลอดจน
ผลติภณัฑ์ อาทเิช่น เซนโซ่ โนมน่ีิกรุป๊ ไมมน่ีิ กรุป๊ แดนท๊อช ทาคูม ิ 

คูพร๊อคแซท กิโมโน เอ็นจอย ตลอดจนอาหารเสริม ฮีโร่-คอมบิ  
ซึ่งเกษตรกรให้การสนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์โดยเฉพาะ  
สารป้องกันและก�าจัดแมลงบั่วในนาข้าว “ออนคอล” เป็นอย่างดี

 วันที่  20 ม.ค. 60 นายเพียร เพชรอาวุธ  
ในนามตัวแทนฝ่ายการตลาดบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด  
ร่วมกับสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดสามร้อยยอด จ�ากัด โดย 

นายอานนท์ โลดทนงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ จัดอบรม 

เเนะน�าผลิตภณัฑ์ของบรษัิทฯ ในมะม่วง ให้กับกลุ่มชาวสวน 

รายใหญ่ เพื่อโปรโมตสินค้าในมะม่วง ณ ห้องประชุมใหญ่ 
สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดสามร้อยยอดจ�ากัด อ.สามร้อยยอด 

จ.ประจวบคีรขัีนธ์ ซึง่เกษตรกรให้ความสนใจกับ ออนคอล  
20% อี.ซี., แอพซิน และลาบิไลท์เป็นอย่างสูง

 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด 
ตราพระอาทิตย์ น�าโดย พนักงานประจ�าเขต ร่วมกับ สหกรณ์
การเกษตรผู้เล้ียงและค้าสัตว์อ่างทอง จ�ากัด ได้จดัประชมุกลุ่มย่อย
สมาชกิเกษตรกรนาข้าว ณ บ้านคอตัน ต.หลักแก้ว อ.วเิศษชยัชาญ 
จ.อ่างทอง โดยแนะน�าการใช้สารก�าจดัศัตรพูชือย่างมปีระสิทธภิาพ 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น เอ็นเนอร์จี้ โนมินี่กรุ๊ป ไมมินี่ กรุ๊ป 
ออนคอล กรุ๊ป แดนท๊อช คูพร๊อคแซท กิโมโน เอ็นจอยตลอดจน 
อาหารเสริม ฮีโร่-คอมบิ ซึ่งเกษตรกรให้การสนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์ 
โดยเฉพาะสารคุมเลนสูตรใหม่ “เซนโซ่” เป็นอย่างดี

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

ยูนิตี้
ออกซาซิโคลมีโฟน 1% อีซี

+
วีรัน-โปร

โพรพานิล 60% ดับบลิวจี

บรรจุ
1,000 ซีซี
+

1 กก.

อัตราการใช้
ยูนิต้ี = 250 ซีซี.
วีรัน-โปร = 250 กรัม
ผสมน�้า = 40 ลิตร
ฉีดพ่นได้ = 1 ไร่

ยูนิโปร

โนมิย่า

ข้าวเต็มนา หญ้าดื้อยาเกลี้ยง

ตวงน�้า (2 ลิตร) ใช้ช้อนตวง วีรัน-โปร กวนให้ละลาย ใช้ช้อนตวง ยูนิตี้ กวนให้เป็นสารเนือ้เดยีวกนั เทใส่ในหม้อยาเครือ่งพ่น

ค�ำแนะน�ำ
ในกำรผสม

*ละลาย วีรัน-โปร 
ในน�้าก่อนเทลงเคร่ืองพ่นยา*
1 2 3 4 5 6

ออกฤทธิแ์รง แดงทัว่ทุ่ง
สารก�าจดัวชัพชื สูตรใหม่ ก�าจดัได้ทกุหญ้า

อายขุ้าวตัง้แต่ 10-15 วนั
ชื่อสารสามัญ

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

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

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

16-20 วัน 25 ซีซี 5 กรัม 20-25 ลิตร 2 งาน 5 ไร่

21-30 วัน 30 ซีซี 6 กรัม 20-25 ลิตร 2 งาน 4 ไร่

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	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

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๐ 
ครบรอบ ๑๐๑ ปี สหกรณ์ไทย

พระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมคีณะผูบ้รหิารกรม ผูแ้ทนหน่วยงาน
ราชการ ผู้แทนสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมวางพานพุ่ม ณ พระอนุสาวรีย์ 
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่บริเวณกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เทเวศร์ และที่ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 ต่อจากนั้น ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้รับ 

พระกรณุาจากหม่อมเจ้าภศีเดช รชัน ีประธานมูลนธิิโครงการหลวง และ
พระโอรสองค์สุดท้องในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  

เสด็จเป็นประธานเปิดพพิิธภัณฑ์และนทิรรศการสหกรณ์ไทย พิธีวางพุ่ม 

สกัการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี ดร.วณิะโรจน์ ทรพัย์ส่งสขุ 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อม
กล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ ์

แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 ชสท. เรำจะยึดมั่นใน อุดมกำรณ์ หลักกำร และวิธีกำรสหกรณ์ 
มุง่มัน่ในกำรพฒันำระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกในกำรพฒันำเศรษฐกจิและ
สังคม เป็นพลังส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ของ
ประเทศชำติสืบไป 

 ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสท.) น�ำโดย
นำยศิริชัย ออสุวรรณ ประธำนกรรมกำร พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที ่ร่วมวำงพำนพุม่สกักำระพระบดิำสหกรณ์ไทย และน�ำโครงกำร
ตลำดสินค้ำสหกรณ์ออนไลน์ (E-Commerce) และโครงกำรข้ำวแกง
สหกรณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศกำร เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชำติ ประจ�ำปี 
2560

 เมือ่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2560 ดร.วณิะโรจน์ ทรพัย์ส่งสุข อธิบดี
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ เป็นประธานวางพานพุม่สักการะพระอนสุาวรย์ี 
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่ง
ชาติ ประจ�าปี 2560 ครบรอบ 101 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อน้อมร�าลึกถึง 

ขา่วสหกรณ์
ชสท.	ยึดม่ันอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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