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บอกเล่าชาวสหกรณ์
นายศิริชัย ออสุวรรณ 
นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำ�ปี 2557
สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาอย่างยาวนาน  

ในป ัจจุบันนี้ ก็ ยั งคงมีคนในอาชีพ เกษตรกร 

เป็นสัดส่วนซึ่งมากที่สุดของประเทศไทย ถึงขนาดกล่าวกันว่า

ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ผลผลิตที่ส�าคัญเช่น ข้าว ยางพารา 

ปาล์มน�้ามัน กาแฟ ข้าวโพด มันสัมปะหลัง และผลไม้ต่างๆ

เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้บริโภคทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ แต่เมื่อมองสถานภาพของเกษตรกรไทยใน

เป็นผู้ขับเคลื่อนงานต่างๆ ภารกิจที่ส�าคัญของสหกรณ์การเกษตร 

ทีส่�าคญัเช่นการรวมซือ้รวมขาย จดัหาแหล่งทนุและปัจจยัการผลติ

เพื่อลดต้นทุนให้กับสมาชิก รวบรวมผลผลิตของสมาชิก แปรรูป

ผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และท�าการตลาดเพื่อยกระดับราคา

สินค้าเพื่อให้สมาชิกมีรายได้สูงขึ้น จากปัญหาที่ได้กล่าวไว้ในข้าง

ต้น รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วในกระบวนการ

ผลติ การแปรรปู การตลาด ตลอดห่วงโซ่อปุทาน ทัง้ในประเทศและ 

ซึ่งอาจมีข้อตกลงท�าสัญญาซื้อขายกันล่วงหน้า อีกทั้งต้องแสวงหา 

ตลาดใหม่ๆ เช ่นตลาดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 

อี-คอมเมิร์ซ

 2.	“แผนการผลิต” สหกรณ์การเกษตรและสมาชิก

ควรจะร่วมมือกันวิเคราะห์พร้อมทั้งก�าหนด ชนิดพืช และพื้นที่ 

ในการเพาะปลกู หรอืเรยีกว่าการก�าหนดโซนนิง่การผลติ (ผลติสนิค้า

ราคาแพง) ในที่ดินของสมาชิกให้สอดคล้องกับปริมาณการตลาด 

ส า ม แ ผ น ส� า คั ญ 

ส�าหรับสหกรณ์การเกษตรและสมาชิก

ปัจจุบันจะพบว่าส่วนใหญ่มีฐานะยากจน รายได้ไม่พอกับรายจ่าย  

แถมส่วนใหญ่ยังมีหนี้สิน เน่ืองมาจากปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า 

สินค้าล ้นตลาด บางครั้งถูกกดราคา ที่ส�าคัญคือสินค้าของ

ประเทศไทยส ่วนใหญ ่ยังคงต ้องพึ่ งพาการส ่งออกไปขาย 

ต่างประเทศ บางชนิดส่งออกเกินกว่าครึ่งจากปริมาณการผลิต 

เช่น ข้าว ยางพารา ส่วนสนิค้าในกลุม่ผลไม้ของประเทศไทยกป็ลกูกนั

ในทกุภมูภิาคทัง้ในภาคเหนอื ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 

ในบางช่วงเวลาผลผลิตในกลุ่มผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าที่เน่าเสียเร็ว 

ออกมาพร้อมๆ กนัจงึจ�าเป็นต้องจ�าหน่ายในราคาถกูตามกลไกการตลาด

  สหกรณ์การเกษตรเป็นสถาบนัเกษตรกรทีเ่กดิจากการรวมตวั 

ของคนที่มีอาชีพเกษตรกรรมเพื่อร่วมมือกันในกิจการอันจะก่อ

เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิก ท�าให้สมาชิกมีความกินดี 

อยู่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น สหกรณ์การเกษตรมีภารกิจท่ี

ส�าคัญคือการให้บริการแก่สมาชิก ในสหกรณ์จะมีผู้น�าซึ่งสมาชิก

เลือกต้ังมาท�าหน้าที่ผู้บริหารสหกรณ์และมีฝ่ายพนักงานสหกรณ์

ต่างประเทศ ท�าให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น จึงส่งผลกระทบกับ

องค์กรธรุกจิต่างๆ รวมทัง้สหกรณ์การเกษตรด้วย สหกรณ์การเกษตร

ในยุคปัจจุบันจึงควรเร่งปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ดังกล่าว 

 อย่างแรกควรจะต้องจดัหาบุคลากรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถในด้าน

การผลิต มาให้ค�าแนะน�าส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสหกรณ์การเกษตรจะต้องมีภารกิจท่ีส�าคัญเพิ่มขึ้นในด้าน

การวางแผนให้กับสมาชิกทั้งในด้านการผลิต การแปรรูปสินค้าเพื่อ

ช่วยเพิม่มลูค่า รวมท้ังการวางแผนด้านการตลาด และแสวงหาตลาด

ใหม่ๆ กล่าวโดยสรุปสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกในยุคปัจจุบัน

ควรจะต้องร่วมกันด�าเนินแผนงานที่ส�าคัญสามแผนดังต่อไปนี้ คือ

 1.	“แผนการตลาด” สหกรณ์การเกษตรจะต้องท�า

หน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกในการหาตลาด ศึกษาการตลาดจาก

ความต้องการของผู้บริโภคว่าในปัจจุบันและอนาคตสินค้าชนิดใด

จะเป็นความต้องการของผูบ้รโิภค สนิค้าชนดิใดทีจ่ะมกีารแข่งขนัสงู

หรือจะล้นตลาดและมีราคาที่ถูกลง มองหาพันธมิตรทางการค้า

ท่ีได้เตรียมการไว้ อีกท้ังจะต้องพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้

มีต้นทุนที่ลดลง สามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดภายในประเทศ

และในตลาดโลก และต้องผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย เพ่ือสร้าง 

ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

 3.	“แผนการส่งมอบ” สหกรณ์การเกษตรและสมาชกิฯ 

จะต้องมีหน้าที่ในการควบคุมและบริหารจัดการการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตต่างๆ ตรงตามระยะเวลา และจะต้องท�าหน้าที่ในการ 

ส่งมอบสนิค้าไปยงัเครอืข่ายการตลาดหรอืผูบ้รโิภคตรงตามระยะเวลา 

ที่ได ้ก�าหนดไว้ ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ในแต่ละช่วงเวลา อนัจะท�าให้กลไกการตลาดด�าเนนิไปอย่างเหมาะสม 

ไม่มีปัญหาสินค้าล้นตลาด

 ทั้งสามแผนนี้มีความส�าคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน หากสหกรณ์

การเกษตรและสมาชกิร่วมแรงร่วมใจกนัปฏบิตั ิจะสามารถยกระดบั

ราคาสินค้า สร้างรายได้แก่สมาชิก อนัจะท�าให้สมาชิกมคุีณภาพชีวิต

ที่ดี และจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป
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 ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสท.) ได้จดั 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2559 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน 

ประจ�าปี 2559 พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2559 และ

พิจารณาเลือกตั้ง คณะกรรมการด�าเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. ชุดที่ 40 โดยมีผู้สังเกตการณ์ และ

ผู้แทนสมาชิกจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศเข้าร่วม

การประชุมใหญ่ ฯ ในคร้ังนี้ เมื่อช่วงเช้าในวันที่ 29 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้น

ชสท. จัดกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2559
 โดยมี นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ 

ชสท. เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้กล่าวแถลงผลงานท่ีผ่านมา 

และเตรียมพร้อมเดินหน้าภารกิจส�าคัญ อาทิ เรื่องการสานต่อการ

เชื่อมโยงธุรกิจ หลังการลงนามใน MOU (บันทึกความเข้าใจ หรือ

ข้อตกลง) ระหว่าง ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั 

(ชสท.) กับ หอการค้าการเกษตรจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN 

Chamber of Agricultural Commerce (CACAC) ณ กรุงปักกิ่ง 

เมือ่วนัศกุร์ที ่12 พฤษภาคม 2560 ซึง่ก�าลงัอยูร่ะหว่างการขยายผล 

เพื่อการส่งออกสินค้าต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้

 ก่อนเริ่มการประชุมได้มีกิจกรรมท่ีสนับสนุนของรางวัล

โดย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด ที่สร้างสีสันกันเป็นประจ�าทุกปี และ 

ฉายตัวอย่างวีดีทัศน์ เชิดชู “คุณค่าสหกรณ์” ที่ ชสท. สร้างขึ้น 

เนือ่งในโอกาสครบรอบ 65 ปี ชสท. มจี�านวน 6 เรือ่ง คอื ภารกจิ ชสท., 

สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จ�ากัด, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

บุรีรัมย์ จ�ากัด, สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จ�ากัด, สหกรณ์ 

ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จ�ากัด และภาพยนต์สั้น เรื่องมรดก  

โดย ชสท. ต้องการน�าเสนอผลงานและคณุค่าของสหกรณ์การเกษตร 

พร้อมทัง้แนวคดิ และวธิกีารสหกรณ์ โดยได้ผลติเป็นรปูแบบของซดีี

มอบให้กบัผูเ้ข้าร่วมประชมุทกุท่าน หรอืสามารถตดิตามในเวบ็ไซต์

ยูทูป เพียงค้นหาค�าว่า “65 ปี ชสท.” บรรยากาศการประชุม 

เป็นไปด้วยรอยยิ้ม ความรักใคร่ สามัคคี ของพี่น้องมวลสมาชิก

ประชุมนัดแรก คณะกรรมกำรฯ ชสท. ชุดที่ 40
 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ�าปี 2559 เวลา 13.30 น. ชสท. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ 

ชสท. ชุดที่ 40 ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ,  

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสท. เข้าร่วมประชุมกันอย่าง 

พร้อมเพรียง ณ ห้องรวยปัญญา 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น 

ต่อจากหน้า  1
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 ตามท่ีเราได้ทราบกันดีแล้วว่าในประเทศไทยได้มีการตรา
กฎหมายข้ึนมาเพือ่บังคบัใช้ให้ทนักบัยคุสมยัปัจจบุนัทีเ่ป็นยคุสือ่สงัคม 
ออนไลน์ Social Media นัน้คอื พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิ 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
18 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นมา ซึ่งทางกฎหมายน่ารู้ก็ได้เคยน�าเสนอ
ถึงสาระส�าคัญๆ ของกฎหมายฉบับดังกล่าวไปบ้างแล้ว ทางผู้เขียน 
ขอแจ้งข้อมูลล่าสุดให้ได้รับทราบว่าปัจจุบันได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว โดยมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่  
24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป และเหตุผลในการประกาศใช้ 
พระราชบญัญตัฉิบบันี ้ คอื พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท�าความผดิ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติบางประการที่ต้องการ
แก้ไขปรบัปรงุเพือ่ให้เหมาะกบัการป้องกนัและปราบปรามการกระท�า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการกระท�า
ความผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี 
ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยที่มีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีภารกิจในการก�าหนดมาตรฐานและ 
มาตรการในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ รวมทัง้การเฝ้าระวงั
และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศสมควรปรับปรุงบทบัญญัต ิ
ในส่วนท่ีเกีย่วกบัผูร้กัษาการตามกฎหมาย ก�าหนดฐานความผิดขึน้ใหม่  
และแก้ไขเพิม่เตมิฐานความผดิเดมิ รวมทัง้บทก�าหนดโทษของความผิด
ดงักล่าว การปรบัปรงุกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการระงบัการท�า 
ให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนก�าหนดให้ม ี
คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งมีอ�านาจเปรียบเทียบความผิดตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ให้เหมาะสมยิง่ขึน้ เพราะฉะนัน้กฎหมายน่ารูฉ้บบันีข้อน�าเสนอถงึสาระ
ส�าคัญๆ ในหลักเกณฑ์ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ดังนี้
 มาตรา 11 “ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งท่ีมา 
ของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
 ผู ้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ
แก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิด
โอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธ
การตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
......”
 สาระส�าคัญของการแก้ไข เพิ่มเติมในมาตรา 11 คือเพิ่มเติม
บทลงโทษกรณีมีบุคคลส่งข้อความเดือดร้อนร�าคาญให้แก่ผู้อ่ืนโดย 
ไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกปฎิเสธการตอบรับได้โดยง่าย เช่น 
การขอฝากร้านใน Facebook หรือ Instragram หรือ การส่ง Email 
มาโฆษณาขายของ โดยไม่ได้รับความยนิยอม เหล่านีอ้าจโดนโทษปรบั
ไม่เกินสองแสนบาทได้
  มาตรา 12 “ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 
6 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 11 เป็นการกระทําต่อข้อมูล
คอมพิวเตอร์หรอืระบบคอมพวิเตอร์ทีเ่กีย่วกบัการรกัษาความม่ันคง 
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง 
ในทางเศรษฐกจิของประเทศหรอืโครงสร้างพืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์
สาธารณะ ต้องระวางโทษจาํคุกตัง้แต่หน่ึงปีถงึเจด็ปี และปรบัตัง้แต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

  ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความ
เสยีหายต่อข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอืระบบคอมพวิเตอร์ดังกล่าว ต้อง
ระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท
ถึงสองแสนบาท

 (7) เป็นการกระท�าความผิดตามมาตรา 11 คือ ส่งข้อมูล
คอมพวิเตอร์หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์แก่บคุคลอืน่ โดยปกปิดหรอื
ปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวน
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข

 ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10  
เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ 
ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และ 
ปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
  ถ ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 
โดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย  
ต้องระวางโทษจาํคกุตัง้แต่ห้าปีถึงยีสิ่บปี และปรบัตัง้แต่หน่ึงแสนบาท
ถึงสี่แสนบาท
 สาระสําคัญของการแก้ไข เพิ่มเติมในมาตรา 12 มีดังนี้
 (1) เป็นการกระท�าความผิดตามมาตรา 5 คือ เป็นการเข้า
ถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน การเข้าถึง 
โดยเฉพาะและมาตรการนัน้มไิด้มไีว้ส�าหรับตน เช่น พวกนกัแฮกเกอร์
ต่างๆ เป็นต้น
 (2) เป็นการกระท�าความผิดตามมาตรา 6 คือ เป็นการล่วงรู้ 
มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู ้อื่นจัดท�าขึ้น 
เป็นการเฉพาะ ถ้าน�ามาตรการดงักล่าวไปเปิดเผยโดยมชิอบในประการท่ี 
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
 (3) เป็นการกระท�าความผิดตามมาตรา 7 คือ การเข้าถึงโดย
มชิอบซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ทีม่มีาตรการป้องกนัการเข้าถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส�าหรับตน
 (4) เป็นการกระท�าความผดิตามมาตรา 8 คอื การกระท�าด้วย
ประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดักรับไว้ซึ่ง
ข้อมลูคอมพวิเตอร์ของผูอ่ื้นทีอ่ยูร่ะหว่างการส่งในระบบคอมพวิเตอร์ 
และข้อมลูคอมพวิเตอร์นัน้มไิด้มไีว้เพือ่ประโยชน์สาธารณะหรอืเพือ่ให้
บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้
 (5) เป็นการกระท�าความผิดตามมาตรา 9 คือ ท�าให้เสียหาย 
ท�าลาย แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ เช่น การป้อนโปรแกรมที่มี
ไวรัสเพื่อท�าลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น เป็นต้น
 (6) เป็นการกระท�าความผิดตามมาตรา 10 คือ กระท�าด้วย
ประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การท�างานของระบบคอมพิวเตอร์ของ
ผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท�างานตาม
ปกตไิด้ เช่น ป้อนโปรแกรมไวรสัเพือ่ให้ระบบคอมพวิเตอร์มกีารท�างาน
ล่าช้าลง เป็นต้น

  และที่ส�าคัญตาม (1) – (7) จะต้องเป็นการกระท�าต่อข้อมูล
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง 
ในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์
สาธารณะจึงต้องได้รับโทษตามที่มาตรา 12 ได้ก�าหนดไว้ โดยถ้าการ 
กระท�าดงักล่าวข้างต้นน้ันมไิด้มเีจตนาฆ่า แต่เป็นเหตใุห้บคุคลอืน่ถงึแก่
ความตายก็จะต้องรับโทษหนักยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 มาตรา 12/1 “ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือ
มาตรา 10 เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของ
ผูอ้ืน่ ต้องระวางโทษจาํคกุไม่เกนิสบิปี และปรบัไม่เกนิสองแสนบาท
  ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 โดย
มไิด้มเีจตนาฆ่า แต่เป็นเหตใุห้บคุคลอืน่ถงึแก่ความตาย ต้องระวาง
โทษจาํคกุตัง้แต่ห้าปีถงึยีส่บิปี และปรบัตัง้แต่หนึง่แสนบาทถงึสีแ่สน
บาท”
 สาระส�าคัญของการเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 12/1 ก็เพื่อ
เป็นการเพิ่มบทลงโทษกรณีที่มีการรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
บคุคลอืน่โดยวธิกีารท�าให้เสยีหาย ท�าลาย แก้ไข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่
เตมิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนโดยทีผู่ก้ระท�าไม่มอี�านาจตามกฎหมาย 
หรือกระท�าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีเจตนาพิเศษเพื่อให้การ
ท�างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือ
รบกวนจนไม่สามารถท�างานตามปกติได้ หรือท�างานได้แต่ระบบไม่
สมบูรณ์ และการกระท�าเช่นนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น 
หรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย  
จะต้องรับโทษตามที่มาตรา 12/1 ก�าหนดไว้
 โดยข้อแตกต่างระหว่างมาตรา 12 วรรค 3 และ 4 กับ มาตรา 
12/1 คือ หากเป็นการกระท�าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะนั้น จะต้องบังคับ
ใช้ตามมาตรา 12 วรรค 3 หรือ 4 แล้วแต่กรณี 
 เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
มีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีแก ้ไขเพ่ิมเติมอยู ่หลายมาตรา  
จึงขอนําเสนอสาระสําคัญของการแก้ไขในส่วนที่เหลือไว้ใน
กฎหมายน่ารูฉ้บบัต่อไปครบั โดยหากท่านใดมคีวามประสงค์จะขอ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 สามารถติดต่อมายังแผนกกฎหมาย ชสท. 
หรอืท่านสามารถ download เอกสารดงักล่าวได้ใน http://www.
ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF

เรื่อง	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
	 เกี่ยวกับคอมพิวเตอร	์(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2560

(ตอนที่	1)
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ตลาดโซเช่ียล 
ฉุดราคาสินค้าเกษตรพุ่ง

ท่องโลกเกษตรกบั ชสท.

 ประพจน์	ภู่ทองค�า
 ยุคน้ีถือว่าได้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือการเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าภาคเกษตร  
ซึ่งช่องทางการตลาดใหม่นี้ทรงพลังและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการตลาดสินค้าการเกษตรจากเดิม 
 การเปลี่ยนแปลงการตลาดสินค้าเกษตรในยุคนี้เกิดขึ้นจาก ระบบการสื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูงนั้น 
ได้พลิกโฉมหน้าการสื่อสารแบบเดิมไปโดยสิ้นเชิง การสื่อสารทั้งเสียง รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ สามารถน�ามารวมไว้ในโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
เพียงเครื่องเดียว สังคมแห่งการสื่อสารได้แพร่หลายมาก จ�านวนคนใช้การสื่อสารออนไลน์เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ สามารถสังเกตได้จาก
การติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน มีคนใช้การสื่อสารทางไลน์ เฟสบุ๊ค เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน การตลาดสินค้าออนไลน์ต่างๆ จึงได้รับ
การยอมรับและแพร่หลายมากขึ้น
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท) โดยนายศิริชัย ออสุวรรณ นักสหกรณ์แห่งชาติ ประธานกรรมการ 
ด�าเนินการ ชสท. (ในขณะนั้น) ได้ริเริ่มภารกิจการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์เป็นแห่งแรกในวงการสหกรณ์ในประเทศไทย  
ด้วยเลง็เหน็ถงึช่องทางการจดัจ�าหน่ายสนิค้าให้กบัสหกรณ์สมาชกิ ให้สามารถจ�าหน่ายสนิค้าได้เพิม่ขึน้ โดยได้ด�าเนนิการ แอพพลเิคชัน่ 
“โคออป คลิก” สามารถดาวน์โหลดได้ทกุระบบปฏบิติัการ ในการนีไ้ด้น�าสนิค้าคณุภาพของเกษตรกรผ่านขบวนการสหกรณ์มาจ�าหน่าย 
เช่น ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น หมอน แผ่นรองรองเท้า ทุเรียน ฯลฯ 

สั่งทุเรียนพรีเมี่ยมออนไลน	์ยอดพุ่งไปไกล
 หลังจากการด�าเนินการตลาดสนิค้าออนไลน์มาได้ระดบัหนึง่ ทาง ชสท. ได้น�าทเุรยีนหมอนทองคณุภาพพรเีมีย่ม จากสหกรณ์ 
การเกษตรกันทรลักษ์ จ�ากัด จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านมาตรฐาน GAP ผลิตโดยเกษตรกรผ่านขบวนการสหกรณ์ ได้รับการตอบรับจาก
ประชาชนจ�านวนมาก ยอดสั่งซื้อมากกว่า 200,000 บาท ในช่วงต้นฤดูกาล นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองในการท�าธุรกิจ
การเกษตรบนโลกออนไลน์ โดยสามารถสั่งจองสินค้าล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น “โคออป คลิก” ช�าระเงินได้หลากหลายช่องทาง  
รอเวลาในการส่งมอบสินค้า การได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพของสินค้าของ 
สหกรณ์ต่างๆ ว่า คุ้มค่า ในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งได้สนับสนุนเกษตรกรอีกด้วย

เฟสบุ๊ค	ช่องทางขายตรงสินค้าเกษตร	ดาวรุ่งพุ่งแรง
 เฟสบุ๊คจัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถจัดจ�าหน่ายสินค้าเกษตร โดยเกษตรกรสามารถท�าได้ด้วยตนเอง สามารถตั้งราคา 
ได้เอง จดัส่งตามก�าหนดเวลาและช่องทางทีส่ะดวกกบัผูส่้งและผูร้บั และอาจจะได้มโีอกาสทีใ่ห้ผูซ้ือ้สามารถมารบัสนิค้าทีส่วนหรือไร่นา
ของเกษตรกรโดยตรงอีกด้วย
 ดงัทีก่ล่าวมาแล้วพบว่าสงัคมสือ่สารออนไลน์สามารถสนบัสนนุช่องทางการจดัจ�าหน่ายสนิค้าเกษตร โดยเกษตรกรหรอืสหกรณ์
สามารถก�าหนดราคาได้เอง ได้พบกับผู้ซื้อได้โดยตรง สามารถน�าไปสู่การพัฒนาสินค้าเกษตรได้ในอนาคต รวมถึงการวางแผนการผลิต
เพื่อให้ผลผลิตที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อในอนาคตอีกด้วย ผู้เขียนเชื่อว่าการตลาดในสังคมออนไลน์ต่อไปจะแข่งขันกันเข้มข้น
มากขึ้น และจะน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพไปพร้อมๆ กัน เกษตรไทยจงเจริญ
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วินัย เลี้ยงพรม

“เปิดบำ้นกำรเกษตร”
	 9	มิถุนายน	2560	นายศิริชัย	ออสุวรรณ	

ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการ	ชสท.	ได้รบัเชญิ

มาออกรายการสดกับอาจารย์ถวิล	 สุวรรณมณี	

เรื่องภารกิจ	 ชสท.และการพัฒนาระบบการ

ตลาดสินค้าสหกรณ์	 ขอเชิญชมย้อนหลังได้ทาง

แอพพิเคชั่น	KuRadio วิทยุ	ม.ก.	

“ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรเกษตรและสหกรณ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
 5 มิถุนายน 2560 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. เข้า

ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนการเกษตรและสหกรณ์ ในยุคไทย

แลนด์ 4.0” จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

แห่งประเทศไทย ด�าเนนิรายการโดย รศ.ดร.ประเสรฐิ จรรยาสภุาพ คณะบดคีณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

“ข้ำวแกงสหกรณ์”
 1 มิถุนายน	2560 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ	ชสท. 

ร่วมถ่ายรูปกบัแม่ครวั	“ข้าวแกงสหกรณ์”	ที	่ชสท.ยงัให้บรกิารในราคาเริม่ต้นจานละ	10 บาท	

เหมือนเดิม	แต่ลูกค้ามามากขึ้นทั้งพนักงาน	ชสท.,สมาชิกสหกรณ์	 และประชาชนในซอย 

ข้างเคียง	ทุกท่านชมว่าอร่อยมาก	

หัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 ผลกระทบและแนวทำงในกำรพัฒนำขบวนกำรสหกรณ์ ไทย”
	 27 พฤษภาคม	2560 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	ประธานกรรมการด�าเนินการ	ชสท.	 

ร่วมเป็นวิทยากร	 ในการสัมมนาวิชาการสหกรณ์ในหัวข้อ	 “ไทยแลนด์	 4.0 ผลกระทบ 

และแนวทางในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย”	 จัดโดยนิสิตปริญญาโทหลักสูตร 

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์รุน่ที	่14 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ร่วมแสดงควำมยินด ีผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหำนคร พืน้ที ่2
	 25 พฤษภาคม	2560 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	ประธานกรรมการด�าเนินการ	ชสท.	

และคณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ	์พื้นที	่2, ผู้บริหาร	ชสท.	ผู้บริหารร้านสหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ร่วมแสดงความยินดีกับนายศักดิ์ชัย	ไชยพุทธ	ในโอกาสที่ท่าน 

ได้รับการแต่งตัง้ให้มาด�ารงต�าแหน่ง	ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร	

พื้นที่	2 พร้อมยืนยันว่าจะร่วมกันท�างานเพื่อขบวนการสหกรณ์
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 22 มิถุนายน 2560 จังหวัดศรีสะเกษโดยส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  

จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การบริหารงานสหกรณ์สมัยใหม่ ยุค 4.0” (SMART CO-OP 4.0)  

ในงานเทศกาลเงาะ-ทุเรียนศรีสะเกษ ASEAN TRADE FAIR 2017 ณ สวนปาล์มวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยมีทีมวิทยากร ได้แก่ ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ,  

นายศริชัิย ออสวุรรณ ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการ ชสท., นายวฒุศิกัดิ ์สงเคราะห์ ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ�ากดั และนายวฒุไิกร สบืสงัข์ ผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาด

ลูกค้า ธกส.ศรีสะเกษ จ�ากัด มาร่วมเป็นวิทยากร 

 งานเทศกาลเงาะ-ทุเรียน ศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair 2017 จัดขึ้นในระหว่างวันที่  

16 – 25 มิถุนายน 2560 ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านจ�าหน่ายผลผลิต 

ทางการเกษตร โดยเฉพาะเงาะ ทุเรียน และผลผลิตเกษตรอื่น ๆ ซึ่งผลิตได้ดีในจังหวัดศรีสะเกษ  

การออกร้านจ�าหน่ายมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน นิทรรศการ

ทางการเกษตร และความรูอ้ืน่ ๆ  ของหน่วยงานราชการและเอกชน การประกวดผลผลติทางการเกษตร 

เป็นต้น

เสวนำ “กำรบริหำรงำนสหกรณ์สมัยใหม่ ยคุ 4.0” 
(SMART CO-OP 4.0)

 13 มิถุนายน 2560 ... ชาวสหกรณ์มาร่วมงานฌาปนกิจ

ศพ คุณแม่ล้วน พรหมแก้ว มารดาของนายเชิดชัย พรหมแก้ว รอง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) อ�าเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ร่วมงานฌาปนกจิศพ 

คุณแม่ล้วน พรหมแก้ว

 18 พฤษภาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) นายศิริชัย ออสุวรรรณ ประธานกรรมการ ชสท. 

พร้อมด้วยนายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท. ให้การต้อนรับ  

นายมาหะมะ หะนิแร ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดยะลา จ�ากัด และนายประเสริฐ เร๊ะนุ้ย ผู้จัดการ น�าคณะผู้บริหาร ชุมนุม

สหกรณ์จงัหวดัยะลา จ�ากดั ซึง่เดนิทางมาทศันศกึษาดงูานในพืน้ทีภ่าคกลาง และได้มาเยีย่มชมศนูย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศนูย์กระจายสนิค้าสหกรณ์  

ของ ชสท.

ต้อนรับคณะผู้บริหำร ชสจ.ยะลำ จ�ำกัด
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 23 มิถุนายน 2560 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) จัดประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ 
ชสท. สัญจรที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 2 ณ ห้องโมสาร์ท โรงแรม
แกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 พร้อมเดนิทางไปพบปะเยีย่มชมกจิการของสหกรณ์การเกษตรเมอืงศรสีะเกษ โดยมนีายสมพงษ์ คณุมะนะ รองประธาน
กรรมการ และนางปริศนา ล�าภา ผู้จัดการสหกรณ์ฯ น�าทีมให้การต้อนรับ

ชสท.ประชุมสัญจร 
เย่ียมสหกรณ์ท่ีจังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมสัญจร	คณะกรรมการด�าเนินการ	ชสท.	ชุดที	่40	ครั้งที่	2	ที	่จังหวัดศรีสะเกษ

เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ	จ�ากัด

 ถ้าจะบอกว่า สหกรณ์การเกษตรอทุุมพรพิสัย จ�ากดั อ.อทุุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นบัเป็นสหกรณ์

ตวัอย่างในด้านของการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เจริญเตบิโตอย่างเข้มแขง็และมัน่คง จนสามารถก้าว

ข้ึนสู่ระดับแนวหน้าของสหกรณ์ไทยก็คงไม่ผิดนัก จากการแถลงผลการด�าเนินงานในการประชุมใหญ ่

ที่ผ่านมา

 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จ�ากัด จัดการประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี ครั้งที่ 48 มีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. เป็นประธาน

ในพธิ ีโดยนายวนติย์ อาจสาล ีประธานกรรมการ สกก.อทุมุพรพสิยั จ�ากดั กล่าวแถลงผลการด�าเนนิงาน

ของสหกรณ์ฯ มีทุนด�าเนินงาน 1,700 ล้านบาท เป็นทุนของสหกรณ์กว่า 800 ล้านบาท ปีนี้มีก�าไรสุทธิ 

93 ล้านบาท ซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย นี่คือตัวอย่างของสหกรณ์ที่

ด�าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ อย่างแท้จริง จนส่งผล

ให้สหกรณ์เกดิการพฒันาจนประสบความส�าเรจ็ ส่งผลให้สมาชกิสหกรณ์ มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ตามล�าดบั

 ในการประชมุใหญ่ฯ ครัง้นีม้สีมาชกิสหกรณ์เข้าร่วมประชมุกนัอย่างพร้อมเพรยีง และ ชสท.ขอ

ขอบคุณคณะกรรมการฯ ผู้จัดการ และทีมงาน สกก.อุทุมพรพิสัย จ�ากัด ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับอย่าง

อบอุ่น

อุทุมพรพิสัย จัดประชุมใหญ่ฯ 

แ ถ ล ง ผ ล ก� ำ ไ ร
มำกอันดับ 1 

ของสหกรณ์กำรเกษตรในไทย

ขา่วสหกรณ์8 หน้า ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2560 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



	 เม่ือวนัที	่28	พฤษภาคม	2560	คณะกรรมการด�าเนนิการ	

ผู้ตรวจสอบกิจการ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	ชสท.	ชุดที่	39	และ

พนักงาน	 ร่วมงานครบรอบ	 65	ปี	 วันคล้ายวันสถาปนาชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	(ชสท.) เวลา	09.09	น.	 

นายศิริชยั	ออสุวรรณ	ประธานกรรมการ	น�าคณะกรรมการ	พร้อม

ด้วยพนักงาน	ชสท.	สักการะพระภูมิเจ้าที	่ศาลปู่พวงคุณย่าแม้น	

เวลา	10.00	น.	ร่วมพิธีท�าบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ	์จ�านวน	9	รูป	

เพื่อร่วมร�าลึกและภาคภูมิใจในประวัติและผลงานของ	 ชสท.	

สร้างความสมัครสมานสามัคคีและปฏิบัติกุศลเพื่อความเป็น 

สริมิงคลแก่องค์กร	คณะกรรมการ	ผูต้รวจสอบ	ทีป่รกึษา	และบคุลากร

ท�ำบุญครบรอบ 65 ปี ชสท.

ต่อจากหน้า  1

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท.	ยึดมั่นอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก	 9หน้าประจ�าเดือน กรกฎาคม 2560



»ÃÑºÊÕºŒÒ¹ÂÑ§ä§?

·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡¢Í§ºŒÒ¹ - ¤ÇÃàÅ×Í¡ãªŒâ·¹ÊÕ¸ÒµØäÁŒ

   ÊÕà¢ÕÂÇ àÊÃÔÁ¾ÅÑ§ã¹´ŒÒ¹¢Í§¤ÇÒÁÃÍº¤Íº ÁØ‹§ÁÑ่¹ ÍÕ¡·Ñ้§ÂÑ§

ª‹ÇÂ¡ÃÐµØŒ¹¾ÅÑ§âª¤ÅÒÀ´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃØ‹§àÃ×Í
§ ¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³�

«Ö ่§ÊÕà¢ÕÂÇ¹Ñ ้¹à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹µÑÇá·¹¢Í§¤ÇÒÁÊ§º ÊÁËÇÑ§ áÅÐ

¤ÇÒÁÁÑ่¹¤§ ËÃ×ÍÊÓËÃÑºã¤Ã·Õ่ÁÕÊØ¢ÀÒ¾Ã‹Ò§¡ÒÂäÁ‹¤‹ÍÂá¢็§áÃ§

à¨็º»†ÇÂ§‹ÒÂ ãËŒãªŒÊÕà¢ÕÂÇã¹¡ÒÃµ¡áµ‹§ËŒÍ§·Õ ่ÍÂÙ ‹ÍÒÈÑÂ à¾ÃÒÐ

ÊÕà¢ÕÂÇ¹Ñ ้¹à»š¹ÊÕ·Õ ่ÁÕ¾ÅÑ§¢Í§¡ÒÃºÓºÑ´ÃÑ¡ÉÒáÍºá½§ÍÂÙ‹

·ÔÈãµŒ¢Í§ºŒÒ¹ - ¤ÇÃàÅ×Í¡ãªŒâ·¹ÊÕ¸ÒµØä¿

   ÊÕá´§ àÊÃÔÁ¾ÅÑ§âª¤ÅÒÀã¹àÃ× ่Í§¢Í§à§Ô¹·Í§ ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ ãËŒÁÕ

à§Ô¹äËÅÁÒà·ÁÒÍÂÙ‹µÅÍ´ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ÂÑ§ª‹ÇÂã¹àÃ×่Í§¢Í§à¡ÕÂÃµÔÂÈ

ª×่ÍàÊÕÂ§ ãËŒÁÕ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ¡ŒÒÇË¹ŒÒ

   ÊÕÁ‹Ç§ ¨Ñ´ãËŒà»š¹ÊÕ¢Í§¤ÇÒÁËÃÙËÃÒ ÁÕªÕÇÔµªÕÇÒ ª‹ÇÂÊÃŒÒ§¾
ÅÑ§

ã¹´ŒÒ¹¢Í§ª×่ÍàÊÕÂ§ à¡ÕÂÃµÔÂÈáÅÐµÓáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õ่¡ÒÃ§Ò¹
 à¾ÃÒÐ

ÊÕÁ‹Ç§ÁÕ¾ÅÑ§¢Í§¤ÇÒÁ¤Å‹Í§µÑÇ ¨Ö§·ÓãËŒâª¤ÅÒÀàËÅ‹Ò¹Õ้äËÅàÇÕÂ¹

ã¹ºŒÒ¹ä´ŒÊÐ´Ç¡

   ÊÕªÁ¾Ù ÊÕÂÍ´ÎÔµ¢Í§ÊÒÇæ à»š¹µÑÇá·¹¢Í§¤ÇÒÁ¹Ø ‹Á¹ÇÅ

Í‹Í¹âÂ¹ ª‹ÇÂ¡ÃÐµØŒ¹¾ÅÑ§´ŒÒ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§Á
ÔµÃÀÒ¾ àËÁÒÐÊÓËÃÑº

ºŒÒ¹¢Í§¤Ù‹ÊÒÁÕÀÃÃÂÒ·Õ่àÃÔ่ÁÁÕ¤ÇÒÁàº×่ÍË¹‹ÒÂ àÂ็¹ªÒ ËÃ×Í·ÐàÅÒÐ¡Ñ¹

º‹ÍÂ¤ÃÑ้§ àÊ
ÃÔÁ¾ÅÑ§ãËŒ¡ÅÑºÁÒÃÑ¡ËÇÒ¹«Ö้§àËÁ×Í¹à¾Ô่§¨Õº¡Ñ¹ãËÁ‹æ

   ÊÕÊŒÁ ÊÕ¢Í§¤ÇÒÁÊØ¢ ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� áÅÐ¤ÇÒÁÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹

ª‹ÇÂàÊÃÔÁ¾ÅÑ§ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õ »ÃÍ§´Í§ áÅÐ»˜´à»†Ò¤ÇÒÁËÁÍ§

àÈÃŒÒãËŒ¤ÅÒÂä»

·ÔÈµÐÇÑ¹µ¡à©ÕÂ§ãµŒ¢Í§ºŒÒ¹ - ¤ÇÃàÅ×Í
¡ãªŒâ·¹ÊÕ̧ ÒµǾ Ô¹

   ÊÕàËÅ×Í§ àÊÃÔÁâª¤ÅÒÀã¹àÃ×่Í§¢Í§ÍÓ¹Ò¨ ÇÒÊ¹Ò ¤ÇÒÁÃØ‹§âÃ¨
¹�

áÅÐ¤ÇÒÁÁÑ่¹¤§ ÍÕ¡·Ñ้§ÂÑ§ª‹ÇÂºÓºÑ´¤ÇÒÁÍ‹Í¹áÍ ËÁÍ§àÈÃŒÒ ãË
Œ

¡ÅÑºÁÒÃ×่¹àÃÔ§ÍÕ¡¤ÃÑ้§

   ÊÕ¹้ÓµÒÅ àÊÃÔÁ¾ÅÑ§´ŒÒ¹¡ÒÃÍØ»¶ÑÁÀ�¤้Ó¨Ø¹ ·ÓãËŒÁÕ¤¹ÃÑ¡ã¤Ã‹

áÅÐ¾ÃŒÍÁª‹ÇÂàËÅ×Íã¹ÂÒÁÅÓºÒ¡

·ÔÈµÐÇÑ¹µ¡¢Í§ºŒÒ¹ - ¤ÇÃàÅ×Í¡ãªŒâ·¹ÊÕ¸ÒµØ·Í§

   ÊÕ¢ÒÇ µÑÇá·¹¢Í§¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ô์ ·ÓãËŒà¡Ô´ÊÁÒ¸Ô ¤ÇÒÁÊ§º áÅÐ

¤ÇÒÁ¼‹Í¹¤ÅÒÂ

   ÊÕ·Í§ ÊÕ¢Í§¤ÇÒÁÃ‹ÒàÃÔ§
 Ê‹§¼ÅãËŒÁÕ¤ÇÒÁÁÑ่§¤Ñ่§ áÅÐàÊÃÔÁ¾ÅÑ§

´ŒÒ¹¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§Ê
ÃÃ¤�

   ÊÕºÃÍ¹«� àÊÃÔÁ¾ÅÑ§´ŒÒ¹¤ÇÒÁÁÑ่§¤Ñ่§ ËÃÙËÃÙ

·ÔÈàË¹×Í¢Í§ºŒÒ¹ - ¤ÇÃàÅ×Í¡ãªŒâ·¹ÊÕ¸ÒµØ¹้Ó

   ÊÕ¿‡Ò à»š¹ÊÕ·Õ่¡ÃÐµØŒ¹¾ÅÑ§ã¹àÃ×่Í§¢Í§¤ÇÒÁÊ§º áÅÐ¤ÇÒÁÁÑ่¹¤§

ª‹ÇÂãËŒ¤ÃÍº¤ÃÑÇäÁ‹à¡Ô´¤ÇÒÁáµ¡áÂ¡ËÃ×Í·ÐàÅÒÐàºÒÐáÇŒ§¡Ñ¹ 

ÍÕ¡·Ñ้§ÂÑ§à»š¹ÊÕ¢Í§¤ÇÒÁà¨ÃÔÞàµÔºâµ ¡ŒÒÇË¹ŒÒ áÅÐ¤ÇÒÁ¼‹Í¹¤ÅÒÂ

   ÊÕ¹้Óà§Ô¹ µÑÇá·¹¢Í§¤ÇÒÁÊØ¢ØÁ ÁÑ่¹ã¨ à»š¹ÊÕ·Õ่àËÁÒÐ¡ÑºÍÒªÕ¾

¹Ñ¡ Ø̧Ã¡Ô̈  ËÃ×ÍÍÒªÕ¾·Õà่¡ÕÂ่Ç¡Ñº¡ÒÃà¨Ã¨Òµ‹ÍÃÍ§ à¾ÃÒÐ¨Ðª‹ÇÂàÊÃÔÁ

¾ÅÑ§´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ù´ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÁÑ่¹ã¨áÅÐ´Ù¹‹Òàª×่Í¶×Í

   ÊÕà·Ò à»š¹ÊÕ·Õ่ª‹ÇÂ¡ÃÐµØŒ¹¾ÅÑ§ã¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� ·ÓãËŒ

à¡Ô´¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ àÃÕÂº§‹ÒÂ ÍÕ¡·Ñ้§ÂÑ§ª‹ÇÂ¤ÅÒÂ»˜ÞËÒ¤ÇÒÁÃŒÍ¹

ËÃ×Í¤ÇÒÁÇØ‹¹ÇÒÂÀÒÂã¹ºŒÒ¹
   ÊÕ´Ó µÑÇá·¹¢Í§¤ÇÒÁÅÖ¡ÅÑº «‹Í¹àÃŒ¹ à»š¹ÊÕ·Õ่ª‹ÇÂ´Ù´«Ñº¾ÅÑ§

ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàª×่ÍÁÑ่¹áÅÐ¤ÇÒÁ¹‹Òàª×่Í¶×Í

      ¡ÒÃÊÃŒÒ§ºŒÒ¹ËÃ×Íáµ‹§àµÔÁºŒÒ¹ ÊÕºŒÒ¹ ¶×Íà»š¹àÃ×่Í§·Õ่µŒÍ§¤Ó¹Ö§

¶Ö§à»š¹ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ à¹×่Í§¨Ò¡à»š¹ÊÔ่§áÃ¡·Õ่¤¹¨ÐÁÍ§àË็¹¡‹Í¹áÅÐ

ÂÑ§ª‹ÇÂà¾Ô่ÁªÕÇÔµªÕÇÒãËŒºŒÒ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ÊÕÊÑ¹ÂÑ§Ê‹§¼Åµ‹ÍÍÒÃÁ³�

áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¢Í§¼ÙŒÍÒÈÑÂä´ŒÍÕ¡´ŒÇÂ ÂÑ§äÁ‹ËÁ´à¾ÕÂ§à·‹Ò¹Õ ้µÒÁ

ÈÒÊµÃ�ÎÇ§ Ø̈ŒÂáÅŒÇ¡ÒÃà¾ÔÁ่ÊÕÊÑ¹ãËŒ¡ÑºµÑÇºŒÒ¹ ÃÇÁä»¶Ö§à¿ÍÃ�¹Ôà¨ÍÃ�

ÀÒÂã¹ºŒÒ¹ ¨Ðª‹ÇÂ¡ÃÐµØŒ¹¡ÃÐáÊªÕ่·Õ่´ÕãËŒ¡ÑºÁØÁµ‹Ò§æ ¢Í§ºŒÒ¹ä´Œ

¶ŒÒÍÂ‹Ò§¹Ñ้¹ÅÍ§ÁÒÈÖ¡ÉÒ»ÃÑºà»ÅÕ่Â¹ áÅŒÇä»´Ù¡Ñ¹´Õ¡Ç‹ÒÇ‹ÒÊÕäË¹¨ÐãËŒ

âª¤´ŒÒ¹ã´¡Ñº¤Ø³

...à»š¹ä§¡Ñ¹ºŒÒ§¤ÃÑº ÊÕºŒÒ¹ÊÕ·่ÔÈÊÕÊ่Õ
  ¶ŒÒºŒÒ¹äË¹¨Ð·ÒÊÕáºº¹Õ้·Ñ้§ËÅÑ§
   ¡็¤§µŒÍ§¤Ố Ë¹Ñ¡ÅÐ¤ÃÑº ·Ò§·Ṍ่ Õ
    ¡็¤ÇÃ¨ÐàÅ×Í¡ÊÕË¹ŒÒºŒÒ¹à»š¹ËÅÑ¡
      áÅŒÇ¡Ñ¹ Ê‹Ç¹·ÔÈÍ×¹่æ ¡็ÁÕ»Ð»¹
       ºŒÒ§¡็¾Í¤ÃÑº àÃ×่Í§ÎŒÇ§¨ØŒÂ
         àª×Í่äÇŒºŒÒ§äÁ‹àÊÕÂËÒÂ¹Ð¤ÃÑº

 Credit : 
www.horoscope.thaiza.com

ãËŒâª¤ÅÒÀ ÁÒàÂ×Í¹...

 ÊÓËÃÑº©ºÑº¹Õ้¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ªÊ·. ¼ÙŒµÃÇ¨ÊÍº¡Ô¨¡ÒÃ  ·Õ่»ÃÖ¡ÉÒ ªÊ·. ªØ´·Õ่ 40
¾ÃŒÍÁ½†ÒÂ Ñ́̈ ¡ÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ ªÊ·. Ñ́̈ »ÃÐªØÁÊÑÞ¨Ã¡Ñ¹·Ṏ่ Ñ§ËÇÑ́   ÈÃÕÊÐà¡É  áÅÐä Œ́ÁÕâÍ¡ÒÊ
à¢ Œ ÒÃ ‹ÇÁ§Ò¹¼ÅäÁ ŒÀÒ¤¡ÅÒ§ ¢ ŒÒÁÀÒ¤ ª ÔÁ· Ø àÃ ÕÂ¹ÈÃ ÕÊÐ à¡É â´Â¡ÒÃµ ŒÍ¹Ã Ñº¨Ò¡
¤Ø³Ç¹ÔµÂ� ÍÒ¨ÊÒÅÕ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³�¡ÒÃà¡ÉµÃÈÃÕÊÐà¡É ¨Ó¡Ñ́  ¾ÃŒÍÁà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õ่
¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ÁÒ¤ÍÂµŒÍ¹ÃÑºÍÂ‹Ò§´ÕÂÔ่§  àËÁÕ่ÂÇÍŒÇ¹...ªÇ¹ÍÔ่Á§Ò¹¹Õ้ ·Ò§à¨ŒÒÀÒ¾ä´Œ¾ÒàÃÒä»ªÔÁ
“ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃà¨ÃÔÞâÀª¹Ò”  ÍÒËÒÃ¨Õ¹ ä·Âà»š¹ÃŒÒ¹´Ñ§ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ÈÃÕÊÐà¡É·Õ่¤¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ÃÙŒ¨Ñ¡
à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ¤¹á¹‹¹àµ็ÁÃŒÒ¹á·º·Ø¡ÇÑ¹¡ÑººÃÃÂÒ¡ÒÈàÃÕÂº§‹ÒÂáµ‹ÃÊªÒµÔäÁ‹¸ÃÃÁ´Ò ÃŒÒ¹¹Õ้àÃ×่Í§
¤ÇÒÁÊ´ãËÁ‹¢Í§ÍÒËÒÃ·ÐàÅÃÑºÃÍ§äÁ‹¼Ô´ËÇÑ§á¹‹¹Í¹â´Âà©¾ÒÐ »ÅÒËÔÁÐ¹Ö่§«ÕÍÔ้Ç ªÔ้¹ãËÞ‹ æ
à¹×้Í»ÅÒÊ´ÁÒ¡´ŒÇÂÃÊªÒµÔ«ÕÍÔ้Ç«Ö่§à¢ŒÒ¡Ñ¹à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ µŒÁÂÓ¡ØŒ§¹้Ó¢Œ¹¡ØŒ§µÑÇâµ æ ËÁŒÍãËÞ‹
ÃÊªÒµÔà¼็´ Ñ́̈ Œ̈Ò¹  ¼Ñ́ àË็´à»‰ÒÎ×Í้ »ÅÒ¡Ð¾§¹Ö§่ÁÐ¹ÒÇ ¡ÃÐà¾ÒÐ»ÅÒà¹×Í้»Ù  áÅÐàÁ¹ÙÍÒËÒÃà´็´ æ
ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂãËŒàÅ×Í¡ ÍÒËÒÃáµ‹ÅÐ¨Ò¹ãËÞ‹ æ áÅÐµº·ŒÒÂ´ŒÇÂ¼ÅäÁŒ»ÃÐ¨ÓÄ´Ù¡ÒÅ ª‹Ç§à´×Í¹
¾.¤.-ÁÔ.Â. ·Õ่¢Ö้¹ª×่Í¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´¹Ñ้¹¤×Í “·ØàÃÕÂ¹ ÀÙà¢Òä¿” ·Õ่ÃÊªÒµÔÍÃ‹ÍÂÁÕàÍ¡ÅÑ¡É³� ËÒ¡ã¤Ã
ªÍº·Ò¹·ØàÃÕÂ¹ äÁ‹¤ÇÃ¾ÅÒ´ “ ·ØàÃÕÂ¹ ÀÙà¢Òä¿ ”... ÃŒÒ¹à¨ÃÔÞâÀª¹Ò·Ø¡àÁ¹ÙÍÃ‹ÍÂ¤Ñº»Ò¡·Ñ§้¹Ñ¹้¤‹Ð

 ÊÓËÃÑºÃÊªÒµÔÍÒËÒÃÁÕàÁ¹ÙÍÒËÒÃãËŒàÅ×Í¡ËÅÒ¡ËÅÒÂ  â´Âà©¾ÒÐÍÒËÒÃ·ÐàÅ¢Í§·Õ¹่Õà่¹Œ¹
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วันนี้คอลัมน์	 “ชสท.	พาทัวร์”	 ขอน�าทุกท่านไปยังจังหวัดศรีสะเกษหรือเมืองขุขันธ์ในสมัยก่อน	เป็นดินแดนปราสาทขอมที่เต็มไปด้วย

ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ	อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเราไปฟังค�าบอกเล่าจาก

คุณวนติย์	อาจสาลี	กรรมการ	ชสท.	ซ่ึงวันนีใ้ห้เกยีรตมิาเล่าประสบการณ์

ด้านสหกรณ์และเป็นไกด์กิตติมศักดิ์พาทุกท่านไปชมอีสานใต้ดินแดน

ปราสาทขอมกันค่ะ

เริ่มเข้ามาท�างานด้านสหกรณ์เมื่อไหร่คะ ? 
 “ผมเริ่มจากการเข ้าไปเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
อุทุมพรพิสัย จ�ากัด ในปี 2520 หลังจากนั้นก็ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน
กลุ่มมาเป็นกรรมการ และประธานกรรมการของสหกรณ์การเกษตร
อุทุมพรพิสัย จ�ากัด จากน้ันจึงได้เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้ามาบริหาร
สหกรณ์ภาคเกษตรระดับจังหวัด และได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์ภาคเกษตรระดับประเทศ คือ ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) เรื่อยมาจนปัจจุบัน”
หลักการสหกรณ์ของผมหลักส�าคัญที่สุดคือ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สหกรณ์
อย่างเคร่งครัด โดยให้สมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์ เพราะสมาชิกเป็นทั้ง
ผู้ให้เงินทุนและผู้ใช้บริการ”
ท�าอย่างไรสหกรณ์ถึงได้ประสบความส�าเร็จมีก�าไรมากถึง  

93 ล้านบาท ? 
 “การที่สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จ�ากัด ในปี 2559 มี
ก�าไรถงึ 93 ล้านบาท ได้นัน้ สหกรณ์มนีโยบายลดต้นทนุ ลดค่าใช้จ่าย 

โดยการใช้ทนุของสหกรณ์โดยไม่ไปกูเ้งนิข้างนอก ท�าให้สหกรณ์ไม่มี

ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย และท�าธุรกิจอย่างโปร่งใส เช่น ธุรกิจด้านสิน

เชื่อ สหกรณ์พยายามเก็บหนี้ให้ได้ตามก�าหนดเพ่ือป้องกันหนี้เสีย 

ทางด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย สหกรณ์ดูความต้องการ

ของสมาชิกเป็นหลักไม่สั่งสินค้ามากักตุนจ�านวนมากเพื่อป้องกัน

ไม่ให้สินค้าค้างสต๊อก ด้านการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จาก

สมาชกิ เช่น ข้าว สหกรณ์มกีารดแูลด้านราคาให้กบัสมาชกิอย่างเป็น

ธรรม ส่วนการให้บริการด้านบัญชีและการเงิน สหกรณ์รับฝากเงิน

โดยมีดอกเบีย้ให้ในอตัราเดยีวกบัธนาคารพาณชิย์ ท�าการส่งเสรมิให้

สมาชิกรู้จักการออมเงิน ส่งเสริมการระดมทุนภายในสหกรณ์ ท�าให้

สหกรณ์พึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอกน้อยลงครับ” 
สหกรณ์มกี�าไรมากขนาดนีค้ณุวนติย์คงพอจะมเีวลาพาพวก

เราไปเที่ยวชมเมืองศรีสะเกษนะคะ ? 
 “ได้สคิรบั ผมยนิดมีากทีจ่ะได้พาทกุคนไปชมเมอืงศรสีะเกษซึง่
เป็นจงัหวดับ้านเกดิของผมครบั ด้วยจงัหวดัศรสีะเกษเป็นหนึง่ในจงัหวดั
ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง ทีเ่ตม็ไปด้วยวฒันธรรมตัง้แต่สมยั
ขอม แถมยังมีสถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และวัดดังส�าหรับกราบ
ไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลจ�านวนมาก ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้เดินทาง
มาเสมอ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เช่น “อุทยานแห่งชาติเขาพระ
วิหาร” ผามออีแดง วัดพระธาตุเรืองรองครับ ซึ่งช่วงนี้อุทยานแห่ง
ชาติเขาพระวิหารยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเนื่องด้วยยังอยู่
ระหว่างข้อพิพาทกันระหว่างไทยกับกัมพูชา ดังนั้นวันนี้ผมจะพาไป
ชมผามออีแดง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และวัดพระ
ธาตุเรืองรองครับ” 
ผามออีแดงคืออะไรคะ ? 

 “ผามออีแดง” ที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญของรอยต่อ
ปราสาทพระวิหาร ค�าว่า “มอ” ภาษาอีสานแปลว่า โพนเล็กๆ ที่โนน ที่
สงูเป็นหย่อมๆ ส่วนค�าว่า “อแีดง” น่าจะเป็นชือ่เรยีกคนละครบั รวมแล้ว

คงหมายความว่าผาทีม่โีพนเล็กๆ มอีแีดงอาศัยอยูก่เ็ป็นได้ครบัผม ผามอ
อีแดงตั้งอยู่ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นหน้าผาหินสีแดงที่มีทัศนียภาพ
กว้างไกลสุดตา สร้างขึ้นก่อนปราสาทเขาพระวิหาร อายุประมาณ 
1,500 ปี มีโบราณวัตถุ พระพุทธรูปนาคปรก หันหน้าไปทางทิศตะวัน
ออก บริเวณจุดสูงสุดของผามออีแดงสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ 
ปราสาทเขาพระวิหารได้อย่างชัดเจน จากน้ันเราไปชมสวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี80 พรรษา แห่งแรกของประเทศไทย ตัง้อยูท่ี่ 
ต�าบลหนองครก อ�าเภอเมอืงศรสีะเกษ ตดิกบับรเิวณวทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ มีความร่มรื่นมากครับ และสถานที่อีกแห่งที่อยาก
แนะน�าคือ วัดพระธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่อ�าเภอเมือง เมื่อทุกคนก้าวเข้าสู่
ประตูวัดจะได้พบกับโบสถ์ที่เป็นรูปปั้นวัวคู่ยักษ์เทียมเกวียนขนาดใหญ ่

สูงประมาณตึกสองช้ันต้อนรับทุกคนที่เข้ามา บริเวณโดยรอบด้านล่าง
พระธาตเุรอืงรองจะมป้ีายทีบ่รรจถุ้อยค�าค�าส่ังสอนและคตเิตอืนใจต่างๆ  
ให้คนที่มาได้อ่านเพื่อเตือนสติไม่ให้ประมาทในการด�ารงชีวิต ภายใน 

พระธาตุเรืองรองช้ันล่างสุดจะมีรูปปั้นแสดงประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ในท้องถิน่ และภาพจติกรรมเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัต�านานความเชือ่ต่าง ๆ  
เมือ่ขึน้ไปชัน้สองชัน้สามจะเป็นพพิธิภณัฑ์พืน้บ้าน ส่วนชัน้สีจ่ะเป็นห้องจ�าลอง 
ชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าท้ังสี่เผ่า คือ ลาว ส่วย เขมร และเยอ  
ชั้นห้าจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นจุดชมมุมสูง 
ที่สวยอีกแห่งของจังหวัดศรีสะเกษครับ 
เอ๊ะ!!!!! ศรีสะเกษมี “ทุเรียน” ด้วยหรือคะ ? 
 “ใช่ครับ ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษสามารถปลูกทุเรียนได้แล้ว 
ซึ่งดินในจังหวัดน้ีเป็นดินจากภูเขาไฟ จึงได้ช่ือว่า “ทุเรียนภูเขาไฟ”  

มีรสชาติหวานไม่มากนัก แต่เนื้อมีความละเอียดและมัน ในช่วงเทศกาล
น้ีจะมีราคากิโลกรัมละ 120-140 บาท นอกจากน้ียังมีเงาะโรงเรียนท่ี
หวานกรอบ และสะตอซึ่งใครมาช่วงเดือนมิถุนายนก็จะได้ทุเรียน เงาะ 
และสะตอกลับไปเป็นของฝากทางบ้านได้ครับ”
มาศรีสะเกษจะซื้อของฝากได้ที่ไหนคะ ? 

 “ใครจะซื้อหอมแดงต้องไปอ�าเภอยางชุมน้อย อยากได้ทุเรียน 
เงาะ และผลไม้ต่าง ๆ ต้องไปอ�าเภอกันทรลักษ์ หรือใครท่ีชอบของท่ี
ระลกึอย่างเกวยีนน้อย คุน้อยท่ีสานจากไม้ไผ่แล้วยาด้วยชนัไม้เพือ่ใช้ตกั
น�า้ในสมยัโบราณ ต้องไปอ�าเภอขขุนัธ์ แต่ถ้าอยากเผด็ร้อนต้องมาซือ้พรกิ
ที่อ�าเภออุทุมพรพิสัยครับ” 
 นอกจากจะมีสหกรณ์ท่ีเข้มแข็งอย่างสหกรณ์การเกษตร
อุทุมพรพิสัย จ�ากัด แล้ว จังหวัดนี้ยังมีความเผ็ดร้อนของพริก หอมแดง 
กระเทียม และทุเรียนภูเขาไฟ เงาะภูเขาไฟที่หวานมันและกรอบแบบนี้ 
ใครมาจังหวัดนี้แล้วไม่ซื้อกลับไปฝากทางบ้านนับว่าพลาดมากค่ะ แวะ
มาเท่ียวชมดินแดนปราสาทขอมกันนะคะ ก่อนไปเบาหวิวแสนสวยใน
คอลัมน์ ชสท. พาทัวร์ ต้องขอขอบคุณคุณวนิตย์ อาจสาลี กรรมการ
ด�าเนินการ ชสท. เป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาเล่าประสบการณ์ด้าน
สหกรณ์และแนะน�าสถานที่เที่ยวให้กับสหกรณ์ในวันนี้ และขอขอบคุณ
ข้อมูลและภาพสวย ๆ จาก https://th.wikipedia.org, การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และภาพสวย ๆ  จาก http://www.thongteaw.com, 
ideviltravel.blogspot.com ฉบับหน้าเบาหวิวแสนสวยจะพาทุกคน 
ไปเทีย่วทีไ่หนกบัใครนัน้ ต้องตดิตามอ่านคอลมัน์ ชสท. พาทวัร์ฉบบัหน้า 
วนันีเ้บาหววิแสนสวยคงต้องขอไปเกบ็ภาพสวยๆ ท่ีมออแีดงก่อนค่ะ..J 
แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ.. รักนะจุ๊บ ๆ สวัสดีค่ะ _/\_ 

บทความ : เบาหวิวแสนสวย

นายวนิตย	์อาจสาลี	
กรรมการด�าเนินการ	ชสท.	

“ศรีสะเกษเมืองขุขันธ์ 
อีสานใต้ดินแดนปราสาทขอม”

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท.	ยึดมั่นอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก	 11หน้าประจ�าเดือน กรกฎาคม 2560



 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง

พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ด�าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงยั่งยืน ทรงคิดค้น “เกษตรทฤษฎี

ใหม่” เพือ่แก้ไขปัญหาการท�าเกษตรกรรมในเขตแห้งแล้งขาดแคลน

น�้า “เกษตรทฤษฎีใหม่” คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรร

ทรัพยากรน�้าในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดสรรพื้นที่เพ่ือใช้ใน

การเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย มี

การสร้างผลผลิตอาหารที่เพียงพอและสร้างการผลิตที่หลากหลาย

ส�าหรบัเป็นแหล่งรายได้ทีม่ัน่คงของครวัเรอืน สร้างความมัน่คงด้าน

อาหาร เกิดการพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งพาจากภายนอก 

 วนัที ่25 พฤษภาคม 2560 นายศกัดิช์ยั ไชยพทุธ ผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 น�าทีมงาน

ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ 2)  

และคณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ พื้นที่ 2 มาชม 

โครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่แขวงสามวาตะวันออก เขตคลอง

สามวา กรุงเทพมหานคร ซึง่หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้สนับสนุนให้เกษตรกรทั่วประเทศที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 

โดยจะได้รับปัจจัยการผลิตและความรู้เร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่มา 

ปรับใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกร 

มคุีณภาพชวีติดขีึน้ สามารถลดรายจ่ายในครวัเรอืน และมรีายได้เสรมิ

อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 เกษตรทฤษฎใีหม่ แนวพระราชด�ารสิูก่ารพฒันาภาคเกษตร 

อย่างยัง่ยนื ร่วมสบืสานเพือ่ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ และเผยแพร่ 

พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่แนวพระราชด�าริเกษตรทฤษฎีใหม่ไปสู่

สาธารณชน

“เกษตรทฤษฎี ใหม่”
ที่แขวงสำมวำตะวันออก

ช ม โ ค ร ง ก ำ ร

 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ชสท. ร่วมสานต่อและต่อยอด
โครงการ CSR ปันน�า้ใจให้น้องน้อย โดยผูบ้รหิารและพนกังาน ร่วมแบ่งปัน
ความสุข บริจาคเงินสมทบซ้ือรถสามล้อโยก (Standard Tricycle) 
ให้กับน้องผู้พิการทางขา และอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ นักเรียน
โรงเรียนต�าบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) น�าทีมส่งมอบโดย นายจีรพัฒน์ 
งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. พร้อมด้วย นางชนัยกานต์ ปุรณะ  
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นางสาววรรณภา หงษ์ขจร ผู้จัดการ  
ฝ่ายส�านักงานและบุคลากร และ นางสาวสุภาภรณ์ อินค ้า  
หัวหน้าส�านักการตลาดสินค้าสหกรณ์และอีคอมเมิร์ซ ในโอกาสนี้ม ี
นายไสว จุฬา ผู้อ�านวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และน้องๆ 
นักเรียน ในการต้อนรับอย่างอบอุ ่น ณ โรงเรียนต�าบลขุมทอง 
(ประชาอุทิศ)

พี่น้องชำว ชสท. สำนต่อโครงกำร 
CSR ปันน�้ำใจให้น้องน้อย
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 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายธนากร อึ้งจิตไพศาล  
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู เป็นประธานพิธีเปิดงาน “๗ มิถุนายน 
วนักจิกรรมสหกรณ์นกัเรียน” ประจ�าปี 2560 พร้อมมอบเกียรตบิตัรและ
เงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด เนื่องในวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวล�าภู, ขบวนการสหกรณ์ใน
จังหวัดหนองบัวล�าภูตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดส�านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล�าภู ครู-อาจารย์ และ นักเรียน 
ประมาณ 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม
 นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล�าภู กล่าวว่า การ
จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” ประจ�าปี 2560 สืบ
เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรง
รับสั่งต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2534 ให้มี
การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงก�าหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็นวัน
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทีท่รงริเร่ิมโครงการดงักล่าว อีกทัง้ยงัเป็น 
การส่งเสรมิ สนบัสนนุ เผยแพร่การจดัการเรยีนรูก้ารสหกรณ์ในโรงเรยีน
ให้แพร่ขยายต่อไป และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวาระแห่งชาติ

“7 มิถุนำยน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” ประจ�ำปี 2560
ด้านสหกรณ์ ภายในงานมีการประกวดจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้ 
การสหกรณ์ในโรงเรยีน, การประกวดวาดภาพระบายส ีหวัข้อ “สหกรณ์ในฝัน  
(ของหนู)” ส่วนผลการประกวดกิจกรรม วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
ประจ�าปี 2560 ประเภทที ่1 การประกวดจดันทิรรศการการจดัการเรยีนรู ้
การสหกรณ์ในโรงเรียน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านวังหินซา รางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบัที ่2 โรงเรยีนบ้านกกค้อกกโพธิ ์ประเภทที ่2 การประกวดวาดภาพ
ระบายส ีหวัข้อ “สหกรณ์ในฝัน (ของหน)ู” รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ เดก็ชาย 
พรีะพล บญุนาด ีโรงเรยีนกดุหานสามคัค ีรองชนะเลศิอนัดบัที ่1 เดก็หญงิ 
ฤทยัชนก โสพรมมา โรงเรยีนบ้านต่างแคน รองชนะเลศิอนัดบัที ่2 เดก็หญงิ 
ปราณี โตทอง โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ ประเภทที่ 3  
การประกวดบันทึกบัญชี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดหาน
สามัคคี รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ประเภทที่ 4  
การประกวดผลงานการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียน 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกุดหานสามัคคี รางวัลชมเชย ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง จัดขึ้น ณ ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู จังหวัด
หนองบัวล�าภู

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจ
ราชการเขต 13 เยี่ยมชมแปลงส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ต้นแบบทุเรียน ของนายทศพล  
สุวะจนัทร์ บ้านซ�าตารมย์ ม.7 ต.ตระการ อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ ซึง่เป็นเกษตรกรทีน่�าทเุรยีน มาปลกูใน
พืน้ทีภู่เขาไฟรายแรกและประสบความส�าเรจ็ และเป็นศนูย์เรยีนรู ้โดยเปิดให้เข้าชมสวน ชมิ 100.- บฟุเฟต์ 
399.- ต่อจากนั้น ไปตรวจเยี่ยมโรงคัดและบรรจุทุเรียนมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นจุดรับซื้อ/จัดส่งทุเรียนพรี
เมี่ยม ของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จ�ากัด เพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ความก้าวหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตรวจเยี่ ยม
พื้นที่ แปลงใหญ่ทุ เรียน
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 จากนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ก�าหนดให้ 
ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง โดยมุ่งเน้น
การท�างานแบบบูรณาการ ผสานพลังร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน กรมส่งเสรมิสหกรณ์จงึได้จดัพธิลีงนามความร่วมมอื 
ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู ้ผลิตล�าไยและพันธมิตรคู่ค้าภาคเอกชน  
และเครอืข่ายสหกรณ์ เพือ่แสดงถงึความพร้อมในปี 2560 ในการกระจาย 
ล�าไยคุณภาพของสหกรณ์ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ผ่านทางพนัธมิตรภาคเอกชน 
ประกอบด้วย ห้างโมเดร์ินเทรด ได้แก่ บรษิทั เอก – ชยั ดสิทรบิวิชัน่ ซสีเทม 
จ�ากัด (เทสโก้ โลตัส) บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย  
จ�ากัด บริษัท เนเชอรัล เบฟ จ�ากัด เครือข่ายสหกรณ์ในภาคต่าง ๆ และ
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ทั่วประเทศ
  “เพือ่เป็นการบรูณาการการท�างานร่วมกนั กรมส่งเสรมิ
สหกรณ์ จงึได้ร่วมมอืกบัพันธมติรภาคเอกชน จดัพธิ ีลงนามความร่วมมอื  
โดยได้ตกลงซื้อขายและร่วมกระจายล�าไยภาคเหนือออกนอกแหล่ง
ผลิต โดยบริษัท เอก – ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จ�ากัด (เทสโก้ โลตัส)  

ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ซื้อขายล�าไยจากสหกรณ์การเกษตร
ประตูป่า จ�ากัด จ�านวน 450 - 500 ตัน ส่วนบริษัทสยามแม็คโคร จ�ากัด 
ลงนามซ้ือขายล�าไยกับสหกรณ์การเกษตรเสริมป่าซาง จ�ากัด จ�านวน 
350 ตนั เพือ่กระจายล�าไยผ่านทกุสาขาของห้างเทสโก้ โลตสั และแมค็โคร 
นอกจากนีบ้รษิทัไปรษณย์ีไทย จ�ากดั ยงัได้ให้ความร่วมมอืในการกระจาย 
ล�าไยของสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จ�ากัด ผ่านทาง 4 ช่องทาง ได้แก่ 
Call Center 1545 เวปไซค์ www.thailandpostmart.com แอปพลเิคชัน่ 
thailandpostmart.com และที่ท�าการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดย
สามารถส่ังซ้ือได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 16 ส.ค. 2560 อีกทั้งบริษัท 
เนเชอรลั เบฟ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัแปรรปูผลผลติล�าไย ได้ตกลงซือ้ล�าไย
ร่วงเพื่อน�าไปผลิตเป็นน�้าล�าไยเข้มข้นส่งออกไปยังประเทศจีน โดยได้
ตกลงซื้อล�าไยจากสหกรณ์การเกษตร ประตูป่า จ�ากัด จ�านวน 450 ตัน 
และในงานนีส้หกรณ์ผูผ้ลติล�าไยในภาคเหนอื ยงัได้เชือ่มโยงธรุกจิซือ้ขาย
ล�าไยกบัสหกรณ์เครอืข่ายผูซ้ือ้จากภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ รวมถึงสหกรณ์ที่มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ได้แก่ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ จ.ล�ำพูน และพันธมิตรภำคเอกชน

กระจายผลผลิตล�ไยสหกรณ์ถึงมือผู้บริโภค 
ผ่ำนโมเดิร์นเทรด ผู้ส่งออก ไปรษณีย์ไทย และเครือข่ำยสหกรณ์ ภำยใต้แนวคิด 

“สดใหม่ทั่วไทย ล�ำไยสหกรณ์”

 วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09 .30 น. 
นายปิยวทิย์ โกฏเพชร ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดั
ชุมพร เรียกประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร โดย
ม ีสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัชมุพร นางสาวปณดิา 
โกฏเพชร หัวหน้าส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ชมุพร และพนกังานส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั
ชุมพร เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร 
ครั้งที่ 3/2560 มีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ

ป ร ะ ชุ ม ส ภ า เ ก ษ ต ร ก ร

จั ง ห วั ด ชุ ม พ ร 

ค ร้ั ง ที่  3 /2560

 1. (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการพฒันาและแก้ไขปัญหาปาล์มน�า้มนัของสภาเกษตรกร
จังหวัดชุมพร
 2. (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทุเรียน ของสภาเกษตรกร
จังหวัดชุมพร 
 3. การสรรหาเกษตรกรรุน่ใหม่เข้าร่วมโครงการเสรมิสร้างยวุเกษตรกรหรอืทายาท
เกษตรกรปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) 
 4. (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมของสภา
เกษตรกรจังหวัด เรื่องแนวทางการแก้ไขและขอให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราช
บัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมส�านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดชุมพร

 เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางน�้าจานสามัคคี จ�ากัด เลขที่ 31/5  
หมู่ที่ 3 ต�าบลอ่าวลึกเหนือ อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือวิชาการและการตลาด ในโครงการ  
1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ระหว่าง นายสริธิร จลุช ูประธานคณะกรรมการบรหิารหอการค้าจงัหวดักระบี ่มสี�านกังานตัง้อยู ่
เลขที ่1/23-24 ถนนวชัระ ต�าบลกระบีใ่หญ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่กบันายประชดิ แสงขวญั ประธานกรรมการสหกรณ์กองทนุ 
สวนยางน�้าจานสามัคคี จ�ากัด มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ 31/5 หมู่ที่ 3 ต�าบลอ่าวลึกเหนือ อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และมีนายวัฒนา 
ธนาศักดิ์เจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย นายโสภณ ปากลาว ผู้จัดการสหกรณ์กองทุน
สวนยางน�้าจานสามัคคี จ�ากัด นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ และนายพิสิษฐ สุขอนันต์ ผู้อ�านวยการ การยาง 
แห่งประเทศไทยจงัหวดักระบี ่ร่วมเป็นพยานหน่วยงานทัง้สองตกลงท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ การตลาด การหา
ช่องทางการตลาดร่วมกัน ภายใต้โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ซึ่งมาจากแนวความคิดของรัฐบาลในการขับเคลื่อน
ประเทศโดยประชารัฐ ภาครัฐ เอกชนและประชาชนร่วมกันสานพลังประชารัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และรัฐบาลก็ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและได้แต่งตั้งคณะท�างานย่อย 12 คณะ ในส่วนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมคณะท�างานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และมี นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน
 หอการค้าไทย ตระหนกัว่า การยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัและสร้างองค์ความรูใ้หม่ๆ ให้แก่สหกรณ์การเกษตร 
ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของตลาดและสามารถด�าเนินงานให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสหกรณ์  
ทีเ่น้นการสร้างความกนิด ีอยูด่ ีมคีวามเป็นธรรมและสนัตสิขุ ในหมูม่วลสมาชกิและชมุชน ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบายรฐับาลทีต้่องการ
ช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�า้ทางสังคมได้อีกทางหนึ่ง
 หอการค้าจังหวัดกระบี่ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนท่ีมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และขับเคล่ือนกลไกเศรษฐกิจของ
จังหวัดกระบี่ ได้ตระหนักที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ให้มีความเข้มแข็งเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี จึงได้ก�าหนดจัดให้มีโครงการ 1 หอการค้า  
1 สหกรณ์การเกษตร จังหวัดกระบี่ ขึ้น เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์กองทุนสวนยางน�า้จานสามัคคี จ�ากัด มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ
แปรรูป เพิ่มปริมาณธุรกิจและขยายตลาดสู่ภายนอก
หอการค้าจังหวัดกระบี่และสหกรณ์กองทุนยางน�า้จานสามัคคี จ�ากัด ตกลงให้ความร่วมมือกันเพื่อ
 1. พัฒนาให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจแปรรูปยางพาราให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
 3.  เพิ่มปริมาณธุรกิจแปรรูปและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราของสหกรณ์
 4.  เชื่อมโยงธุรกิจการตลาดสหกรณ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

หอกำรค้ำจังหวดักระบี ่จบัมอื สหกรณ์กองทนุสวนยำงน�ำ้จำนสำมัคคี จ�ำกดั 

ลงนำม MOU ร่วมมือทำงวิชำกำรและกำรตลำด
ในโครงกำร 1 หอกำรค้ำ 1 สหกรณ์กำรเกษตร 

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ 
จ�ากดั สหกรณ์การเกษตรเมอืงสรุาษฎร์ธาน ีจ�ากดั ร่วมมอืในการระบาย
ผลผลิตออกนอกพื้นที่โดยใช้ขบวนการสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการขับ
เคลื่อน ซึ่งจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถส่งผลผลิตที่มีคุณภาพ
ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ขา่วสหกรณ์14 หน้า ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2560 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



 วนัศกุร์ ที ่16 มถินุายน 2560 บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากดั ตราพระอาทติย์ น�าโดย 
พนกังานประจ�าเขต ร่วมกบั สหกรณ์การเกษตร ผูเ้ลีย้งและค้าสตัว์อ่างทอง จ�ากดั ได้จดั
ประชุมกลุ่มย่อยสมาชิกเกษตรกรลูกค้านาข้าว ของสหกรณ์ ที่ บ้านทองเอน ต.ทางพระ 
อ.โพธิท์อง จ.อ่างทอง โดยแนะน�าการใช้สารก�าจดัศตัรพูชือย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจน
ผลติภณัฑ์ อาทเิช่น เซนโซ่ โนมนิีก่รุป๊ ออนคอล กรุป๊ แดนท๊อช กโิมโน เอน็จอย ตลอดจน 
อาหารเสรมิ ฮโีร่-คอมบ ิซึง่เกษตรให้ความสนใจในผลติภณัฑ์ตราพระอาทติย์โดยเฉพาะ 
สารก�าจัดหญ้าข้าวนกดื้อยา สูตร คุม-ฆ่า “ยูนิโปร” และสารก�าจัดหญ้า พวก กกและ
วัชพืชใบกว้าง “โนมิย่า” เป็นอย่างดี

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

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

คุณกิตติพงษ์ ลิมปสุรัติ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค 4 

เคมีเกษตรไทย...... หัวใจำสหกรณ์

มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์สิ่งแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัย

 ระหว่างวันที่ 6, 7 และ 13 พฤษภาคม 2560 พนักงาน 
ฝ่ายการตลาด บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ร่วมกับสหกรณ์บางน�า้เปรี้ยว 
อ.บางน�้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมกลุ่มย่อยให้กับสมาชิกฯ  
ในแต่ละพื้นที่ เพื่อแจ้งนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ในปีนี ้
เช่น การปรบัลดราคาของสนิค้ากลุม่โนมนิีเ่พือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรสมาชิกฯ 
ในการลดต้นทนุปัจจยัการผลติ รวมถงึน�าเสนอสนิค้าในนาข้าวกลุม่ใหม่  
อาทิเช่น สารก�าจดัวชัพืชดือ้ยาในนาข้า “ยนูโิปร” และ สารช่วยให้ข้าวงอก
ใต้น�า้ “เอน็เนอร์จี”้ ซึง่ได้รับการตอบรบัเป็นอย่างดเีช่นเดมิจากสมาชิกฯ

 วันที่  9 มิถุนายน 2560 บริษัท ที . เจ. ซี . เคมี  จ�ากัด  
ตราพระอาทติย์ น�าโดย พนกังานประจ�าเขต ร่วมกบั สหกรณ์การเกษตร 
ผูเ้ลีย้งและค้าสตัว์อ่างทอง จ�ากดั ได้จดัประชมุกลุม่ย่อยสมาชกิเกษตรกร
ลูกค้านาข้าว ของสหกรณ์ ที่ บ้านหลักแก้ว ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง โดยแนะน�าการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนผลติภณัฑ์ อาทเิช่น โนมนิีก่รุป๊ ออนคอล กรุป๊ แดนท๊อช กโิมโน  
เอ็นจอย ตลอดจน อาหารเสริม ฮีโร่-คอมบิ ซึ่งเกษตรให้ความสนใจ 
ในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์โดยเฉพาะ สารก�าจัดหญ้าข้าวนกดื้อยา  
สูตร คุม-ฆ่า “ยูนิโปร” และสารก�าจัดหญ้า พวก กกและวัชพืชใบกว้าง 
“โนมิย่า” เป็นอย่างดี

 วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด 
ตราพระอาทิตย์ น�าโดย พนักงานประจ�าเขต ร่วมกับ สหกรณ์
การเกษตร ผู้เล้ียงและค้าสัตว์อ่างทอง จ�ากัด ได้จัดประชุมกลุ่ม
ย่อยสมาชิกเกษตรกรลูกค้านาข้าว ของสหกรณ์ ที่ บ้านตลาดใหม่ 
ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยแนะน�าการใช้สาร
ก�าจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น 
เซนโซ่ โนมนิีก่รุป๊ ออนคอล กรุป๊ แดนท๊อช กโิมโน เอน็จอย ตลอดจน 
อาหารเสริม ฮีโร่-คอมบิ ซ่ึงเกษตรให้การสนใจในผลิตภัณฑ์ตรา
พระอาทิตย์ โดยเฉพาะสารช่วยให้เมล็ดข้าวงอกใต้น�้าได้ดี และ 
ช่วยให้ข้าวงอกได้ดใีนเขตทีข้่าวจมน�า้ “เอน็เนอร์จี”้ และสารก�าจดั
หญ้า พวก กกและวัชพืชใบกว้าง “โนมิย่า” เป็นอย่างดี

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท.	ยึดมั่นอุดมการณ์	พัฒนาองค์กร	เอื้ออาทรมวลสมาชิก	 15หน้าประจ�าเดือน กรกฎาคม 2560



กติการวมสนุก
1. เขาแฟนเพจ Co-opclick (https://www.facebook.com/coopclicks)

2. กด Like หนาเพจ 

3. กด Share แชรเพจนี้บนไทมไลนของคุณ

4. ตั้งคาเปนสาธารณะ (public) ในการแชร เทานั้น 

 เพื่อสามารถตรวจสอบรายชื่อผูรวมกิจกรรมได

5. กดโพสต

 กิจกรรมรวมสนุก กับเพจเฟสบุค Co-opclick 
ตลาดสินคาสหกรณออนไลน โดย ชสท. 
เพียงกด Like ที่หนาเพจ และ Share เพจเฟสบุค Co-opclick 
ลุนรับ ฟรี!!! ครีมกันแดดเนื้อใยไหมบีวิชชิ่ง Bewitching ขนาด 30 กรัม
มูลคา 550 บาท จํานวน 12 รางวัล
รวมสนุกตั้งแตวันนี้ – 31 สิงหาคม 2560

ยิ่งแชรมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
ประกาศผลในเว็ปไซตและเฟสบุค ชสท. และเพจเฟสบุค Co-opclick
สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 0-2561-4567 ตอ 106
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