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 นโยบายในการท�างาน 

	 1.	 ท�ำให้	ชสท.เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง	มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ
อย่ำงมั่นคง	 สนับสนุนให้มีควำมร่วมมือระหว่ำง	 ชสท.	 กับสหกรณ์
สมำชิก	ตลอดจนหน่วยงำนตำ่งๆ	ในภำครัฐ	และเอกชน
		 2.	 ให ้ควำมส�ำคัญในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำทุกระดับ	 
โดยจะท�ำกำรส�ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของสหกรณ์	 และ
มวลสมำชิกสหกรณ์	 เพื่อเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน
ของ	ชสท.
	 3.	 จัดท�ำโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำองค์ควำมรู้ให้กบัผูบ้รหิำร
สหกรณ์กำรเกษตร	 เพื่อร่วมกันสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสหกรณ	์ 
และสำมำรถให้บริกำรสมำชิกฯ	ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	
	 4.	 ใช้ศักยภำพของ	 ชสท.	 เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล	 และ 
ให้บริกำรต่อสหกรณ์สมำชิก	 ในด้ำนกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต	 
กำรตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพือ่ให้สหกรณ์กำรเกษตรทัว่ประเทศได้น�ำมำใช้ประโยชน์	
เพื่อก้ำวสู่ไทยแลนด์	4.0	ตำมนโยบำยของรัฐบำล	
	 5.	 ส่งเสริมกำรท�ำงำนโดยยึดถือ	 อุดมกำรณ์	 หลักกำร	 
วิธีกำรสหกรณ์	และธรรมำภิบำลในสหกรณ์

 แนวคิดในการท�างาน 
 
	 นับตั้งแต่ผมได้รับกำรเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำน 
กรรมกำรฯ	ชสท.	ก็ได้เดนิทำงไปในพ้ืนทีจั่งหวดัต่ำงๆ	เพือ่เยีย่มเยอืน
สหกรณ์สมำชิก	 ประชุมร่วมกันเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น	 มีบำงพื้นที่
ก�ำลังประสบปัญหำน�้ำท่วมอยู่ด้วย	 ชสท.ก็ได้จัดซื้อเคร่ืองอุปโภค
บรโิภคมำเยยีวยำควำมเดือดร้อน	นอกจำกน้ันผมได้น�ำข้อมลูเก่ียวกบั 
ควำมเดือดร้อนของเกษตรกรมำประชุมร่วมกับคณะกรรมกำร 
ด�ำเนินกำร	 ฝ่ำยจัดกำรและพนักงำน	 เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน	 โดยเน้นกำรให้บริกำรกับกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกฯ
พร้อมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ	 ได้พบว่ำปัญหำของเกษตรกร
ในประเทศไทยยังมีอยู่มำกทุกจังหวัดทั่วประเทศ	เช่นเรื่องขำดที่ดิน
ท�ำกิน	 ต้นทุนกำรผลิตสูง	 ผลผลิตต่อไร่ต�่ำ	 ไม่สำมำรถก�ำหนดรำคำ 
สนิค้ำเองได้	อกีทัง้ยงัประสบปัญหำภยัธรรมชำติเช่น	น�ำ้ท่วม	ฝนแล้ง	 
เป็นต้น	 ท�ำให้ช่วงเวลำสองสำมปีที่ผ่ำนมำเกษตรกรจ�ำนวนมำก
ต้องประสบภำวะกำรขำดทุนในกำรเพำะปลูก	 ซึ่งย่อมมีผลกระทบ 
มำถงึสหกรณ์กำรเกษตรด้วย	ซึง่แนวโน้มในปีต่อๆ	ไปอำจจะทวคีวำม
รุนแรงมำกขึ้น	 ผมจึงขอสรุปว่ำในยุคปัจจุบันพวกเรำควรจะร่วมมือ
กันท�ำงำนในเรื่องส�ำคัญ	ดังนี้	
	 1.	 สหกรณ์ต้องท�ำงำนมำกขึ้น	ร่วมมือกันมำกขึ้น	เชื่อมโยง 
กันมำกขึ้นทุกมิติ	 ในด้ำนองค์ควำมรู ้	 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร	 
ดำ้นข้อมูลข่ำวสำร	ด้ำนกำรตลำด	ด้ำนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ	
ดำ้นกำรพัฒนำนวัตกรรม	 โดย	ชสท.ยินดีที่จะเป็นศูนย์กลำงในกำร
สนับสนุนประสำนงำนในทุกๆ	เรื่อง
	 2.	 สหกรณ์กำรเกษตรในยุคปัจจุบันจ�ำเป็นต้องปรับตัว
ให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ	 ที่เกิดขึ้น	 เน้นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 
โตช้ำแต่มัน่คง	ท�ำงำนเพือ่สมำชกิโดยใช้วธิกีำรสหกรณ์	และต้องเน้น
เรื่องธรรมำภิบำลสหกรณ์
	 3.	 สหกรณ์กำรเกษตรกับภำครัฐควรมีควำมร่วมมือกัน
มำกขึ้น	 โดยภำครัฐควรให้ควำมส�ำคัญกับสหกรณ์กำรเกษตรใน
ระดับพื้นที	่เพิ่มโครงกำรฝึกอบรมเพิ่มควำมรู้ให้กับผู้น�ำและสมำชิก
สหกรณ์	โดยเฉพำะควำมรูใ้นกำรประกอบอำชพี	กำรแปรรปูผลผลติ	
กำรตลำด	รัฐบำลน่ำจะพจิำรณำจดัจ้ำงนกัวชิำกำรส่งเสรมิอำชพี	นกั
วิชำกำรบัญชี	และนักวิชำกำรตลำดมำประจ�ำอยู่ที่สหกรณ์	โดยช่วง
แรกรัฐบำลออกค่ำจ้ำงให้เป็นระยะเวลำ	5	ปี	
	 4.	 รัฐบำลควรจัดให้มีส่วนรำชกำรในระดับภูมิภำคคือ	
ส�ำนักงำนสหกรณ์อ�ำเภอ	ซึ่งจะมีบุคลำกร	สหกรณ์อ�ำเภอ	เจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมสหกรณ์	มำปฏบิติังำนอยูใ่กล้ชดิกบัสหกรณ์เหมอืนในอดีต	ซึง่
จะเป็นกำรส่งเสริมพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 5.	 สหกรณ์กำรเกษตรควรน้อมน�ำแนวทำงพระรำชด�ำริ
เศรษฐกิจพอเพียง	 ศำสตร์พระรำชำ	 และเกษตรทฤษฏีใหม่	 ซึ่ง

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลที่	 9	 ทรงพระรำชทำนไว้	 
มำให้สมำชิกสหกรณ์ใช้เป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ
	 กำรท�ำงำนของสหกรณ์กำรเกษตรจะส�ำเร็จได้ก็ด้วยควำม
มุ่งมั่นตั้งใจ	 ควำมเสียสละ	 ของผู้น�ำ	 บุคลำกรของสหกรณ์	 ควำม
ร่วมมือของสมำชิกสหกรณ์	และควำมร่วมมือกำรสนับสนุนจำกภำค
รัฐ	 ผมเชื่อมั่นว่ำสหกรณ์กำรเกษตรยังเป็นองค์กรที่มีควำมส�ำคัญที่
จะเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย	ทั้งในปัจจุบันและอนำคตครับ

 ประวตั ินายคณุวฒุ ิออสวุรรณ

เกิดวันที	่2	มีนำคม	2503	ที่อ�ำเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 การศกึษา 

	 -	 ปริญญำตรี	นิติศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	
	 -	 ปริญญำโท	ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต	สำขำวิชำรัฐศำสตร	์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 ต�าแหน่งในปัจจบุนั

ประธำนกรรมกำรชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด
ประธำนกรรมกำรชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรประจวบคีรีขันธ	์จ�ำกัด
รองประธำนกรรมกำรฯ	สหกรณ์กำรเกษตรหัวหิน	จ�ำกัด
กรรมกำรในคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ	(คพช.)

 การท�างาน

	 -	 ท�ำกำรเกษตร	ปลกูสบัปะรด,	อ้อย,	สน,	ยคูำลปิตสั	และ
ฟำร์มโคขุน
	 -	 ปจัจุบนัเป็นทนำยควำมหัวหนำ้ส�ำนกังำน	“คุณวฒุิและ
เพื่อนทนำยควำม”	อ�ำเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	และด�ำรง
ต�ำแหน่งประธำนสภำทนำยควำมจังหวัดหัวหิน	 (เขตอ�ำนำจศำล
จังหวัดหัวหิน)
	 -	 อดี ตสมำชิ กสภำองค ์ ก ำ รบริ ห ำรส ่ วนจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ	์3	สมัย	(14	ปี)	
	 -	 อดีตประธำนสภำองค ์กำรบ ริหำรส ่ วน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

นโยบายและแนวคิดในการท�างานของ 
นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ
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	 ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ำกัด	 (ชสท.)	 เยี่ยมผู้ประสบภัยน�้ำท่วมในพื้นท่ีภำคอีสำน	 เพื่อให้ก�ำลังใจพร้อมมอบ

เครื่องอุปโภคบริโภค	

	 โดยเมื่อวันที่	16	สิงหำคม	2560	เริ่มต้นที่อ�ำเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	จำกกำรได้พูดคุยกับผู้ประสบภัยพบว่ำมีนำข้ำวเน่ำเสีย

หำยเป็นจ�ำนวนมำก	น�้ำท่วมขังนำนที่สุดในรอบ	50	ปี	เกษตรกรได้รับควำมเดือดร้อนอย่ำงมำกเพรำะพื้นที่นี้ปลูกข้ำวเฉพำะนำปีเพียงครั้ง

เดียว	 แต่ก�ำลังใจยังดีมีเครือข่ำยสหกรณ์และพี่น้องชำวไทยพร้อมทั้งภำครัฐให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนทุกระยะ	 ขอขอบคุณ	

นำยทองสุข	แทนมูล	ประธำนกรรมกำร	และนำงบุญเกิด	ภำนนท์	ผู้จัดกำร	สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวิสัย	จ�ำกัด	พร้อมทีมงำน	ที่ติดต่อ

ประสำนงำน	 มีสมำชิกสหกรณ์ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนจำกเหตุกำรณ์น�้ำท่วมในคร้ังนี้	 มำรับมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและยำรักษำ

โรค	โดย	นำยคุณวุฒิ	ออสุวรรณ	ประธำนกรรมกำร	ชสท.	ยังได้กล่ำวให้ก�ำลังใจสมำชิกสหกรณ์ในโอกำสนี้ด้วย

ชสท. ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้�าท่วมในพ้ืนท่ี

ภาคอีสาน

	 ต่อด้วยวนัที	่17	สงิหำคม	2560	ช่วงเช้ำนำยคณุวฒุ	ิออสวุรรณ	ประธำนกรรมกำร	ชสท.	พร้อม	ทมีงำน	ชสท.	เดนิทำง

ไปเยีย่ม	กบัมอบสิง่ของและยำรกัษำโรค	ช่วยเหลอืสมำชกิผูป้ระสบอทุกภยั	จงัหวดัอบุลรำชธำน	ีทีส่หกรณ์ผูใ้ช้น�ำ้สถำนสีบูน�ำ้

ด้วยไฟฟ้ำท่ำโพธิ์ศรี	จ�ำกัด	โดยมีเกษตรกรสมำชิก	สหกรณ์ผู้ใช้น�้ำสถำนีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้ำท่ำโพธิ์ศร	ีจ�ำกัด,	สหกรณ์กำรเกษตร

น�้ำยืน	 จ�ำกัด	 และสหกรณ์กำรเกษตรส�ำโรง	 จ�ำกัด	 มำร่วมรับมอบ	 โดยได้รับกำรต้อนรับจำก	 ผอ.ประทีป	 ชุตินันทกุล	 จำก

ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุบลรำชธำนี,	นำยสมชำย	จ�ำปำสำ	ประธำนกรรมกำร	สหกรณ์ผู้ใช้น�้ำสถำนีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้ำทำ่โพธิ์

ศร	ีจ�ำกัด,	นำยสุข	ดวงกัลยำ	ประธำน	ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรอุบลรำชธำนี	จ�ำกัด,	นำงสวำท	ผิวหอม	ประธำนกรรมกำร	

สหกรณ์กำรเกษตรน�้ำยืน	จ�ำกัด,	นำงล�ำดวน	 ใจดี	ผู้จัดกำร	ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรอุบลรำชธำนี	จ�ำกัด	ผู้บริหำรสหกรณ	์

ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกๆ	ท่ำน	ชสท.	ขอเป็นก�ำลังใจ	และขอให้สมำชิกสหกรณ์ทุกทำ่นผำ่นพ้นวิกฤตในเร็ววัน

	 ช่วงบ่ำยทีมงำนได้เดินทำงไปยัง	 สหกรณ์กำรเกษตรสว่ำงวีระวงศ์	 จ�ำกัด	 โดยมีสมำชิกสหกรณ์ผู ้ประสบภัย 

จำกสหกรณ์กำรเกษตรสว่ำงวีระวงศ์	 จ�ำกัด	 และสหกรณ์กำรเกษตรโดมน้อย	 จ�ำกัด	 มำร่วมรับมอบสิ่งของและยำรักษำโรค	 

ภยัน�ำ้ท่วมในปีนีส้ร้ำงควำมเสยีหำยในพืน้ทีห่ลำยจงัหวดั	 นำข้ำวเสยีหำยไปเป็นจ�ำนวนมำก	 ขณะนีน้�ำ้ลดลงไปบ้ำงแต่ยงัคงมี 

น�ำ้ท่วมขงัอกีในหลำยพืน้ท่ี	และท้ิงควำมเสยีหำยหลงัน�ำ้ลดไว้ไม่น้อย	กำรลงพืน้ทีม่อบข้ำวสำรอำหำรแห้ง	ยำสำมญัประจ�ำบ้ำน	 

และเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยเพื่อให้ก�ำลังใจ 

รับฟังปัญหำควำมเดือดร้อนจำกน�้ำท่วม	 

ในกำรนี้ต้องขอขอบคุณนำยวนิตย์	อำจสำลี	

ประธำนกรรมกำร	ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตร

ศรีสะเกษ	 จ�ำกัด	 ที่ เป ็นผู ้ประสำนงำน	 

และอ�ำนวยควำมสะดวกให้ทีมงำน	 ชสท.	

เป็นอย่ำงดี	

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 3หน้าประจ�าเดือน ตุลาคม 2560



		 เมื่อวันที่	 2	 ตุลำคม	 2560	 รำชกิจจำนุเบกษำเผยแพร ่

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลด

อัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม	(ฉบับที่	646)	พ.ศ.2560	มีรำยละเอียดระบุว่ำ

		 สมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชริำลงกรณ	บดินทรเทพยวรำงกรู	 

มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ	ให้ประกำศว่ำ	โดยที่เป็นกำรสมควร

ปรับปรุงกำรลดอัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม	 อำศัยอ�ำนำจตำมควำม 

ในมำตรำ	175	ของรฐัธรรมนูญเเห่งรำชอำณำจกัรไทย	เเละมำตรำ	80  

เเห่งประมวลรัษฎำกร	 จึงเเก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเเก้ไข

เพิม่เตมิประมวลรษัฎำกร	(ฉบบัที	่30)	พ.ศ.2534	จงึทรงพระกรณุำ

โปรดเกลำ้ฯ	ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

		 มำตรำ	 1	 พระรำชกฤษฎีกำนี้เรียกว่ำ	 “พระรำชกฤษฎีกำ

ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร	 ว่ำด้วยกำรลดอัตรำภำษี 

มูลค่ำเพิ่ม	(ฉบับที	่646)	พ.ศ.	2560”

		 มำตรำ	 2	 พระรำชกฤษฎีกำนี้	 ให้ใช้บังคับตั้งเเต่วันท่ี	 

1	ตุลำคม	พ.ศ.2560	เป็นต้นไป

		 มำตรำ	 3	 ให้ยกเลิกค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ 

เเห่งชำติ	 ที่	 65/2559	 เรื่อง	 กำรลดอัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม	 ลงวันที่	 

1	พฤศจิกำยน	พุทธศักรำช	2559

		 มำตรำ	4	ให้ลดอตัรำภำษมีลูค่ำเพิม่มำตรำ	80	เเห่งประมวล

รัษฎำกรเเละคงจัดเก็บในอัตรำ	ดังต่อไปนี้

		 (1)	ร้อยละหกจุดสำม	ส�ำหรับกำรขำยสินค้ำ	กำรให้บริกำร	

หรอืกำรน�ำเข้ำทกุกรณ	ีซึง่ควำมรบัผดิในกำรเสยีภำษมีลูค่ำเพิม่เกดิ

ขึน้ตัง้เเต่วนัที	่1	ตลุำคม	พ.ศ.2560	ถงึวนัที	่30	กนัยำยน	พ.ศ.2561

		 (2)	 ร้อยละเก้ำ	 ส�ำหรับกำรขำยสินค้ำ	 กำรให้บริกำร	 หรือ

กำรน�ำเข้ำทุกกรณี	ซึ่งควำมรับผิดในกำรเสียภำษีมูลคำ่เพิ่มเกิดขึ้น

ตั้งเเต่วันที่	1	ตุลำคม	พ.ศ.	2561	เป็นต้นไป

		 มำตรำ	5	ให้รัฐมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรคลงัรกัษำกำรตำม 

พระรำชกฤษฎีกำนี้

	 	 เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้	 คือ	 

โดยท่ีค�ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบ	แห่งชำต	ิที	่65/2559	เรือ่ง 

กำรลดอตัรำภำษมีลูค่ำเพิม่	ลงวนัที	่1	พฤศจกิำยน	พทุธศกัรำช	2559  

ได้ก�ำหนดให้ลดอัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมมำตรำ	 80	 แห่งประมวล

รัษฎำกร	 จำกอัตรำร้อยละสิบ	 เป็นอัตรำ	 ร้อยละหกจุดสำม	

เป็นกำรชั่วครำว	 ส�ำหรับกำรขำยสินค้ำ	 กำรให้บริกำร	 หรือ 

กำรน�ำเข้ำทุกกรณี	 ซึ่งควำมรับผิด	 ในกำรเสียภำษีเกิดขึ้นตั้งแต่ 

วันที่	1	ตุลำคม	พ.ศ.	2559	ถึงวันที่	30	กันยำยน	พ.ศ.	2560	และ 

จัดเก็บ	 เป็นอัตรำร้อยละเก้ำ	 ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลำคม	 พ.ศ.	 2560	

เป็นต้นไป	 เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ	 และช่วยลดภำระ 

ค่ำครองชีพของประชำชน	 รวมถึงเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่น 

ในกำรประกอบธุรกิจให้กับ	ภำคเอกชน	อันจะส่งผลท�ำให้ภำพรวม

ของกำรบริโภคและกำรลงทุนของประเทศ	 มีกำรขยำยตัวอย่ำง 

ต่อเนื่อง	 และมั่นคงยิ่งขึ้น	 สมควรขยำยเวลำกำรลดอัตรำภำษ ี

มูลคำ่เพิ่มจำกร้อยละสิบ	 เป็นร้อยละหกจุดสำม	 ออกไปอีก	 จนถึง 

วันที่	 30	 กันยำยน	 พ.ศ.	 2561	 และลดอัตรำเป็นร้อยละเก้ำ	 

ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลำคม	 พ.ศ.	 2561	 เป็นต้นไป	 จึงจ�ำเป็นต้องตรำ 

พระรำชกฤษฎีกำ

และตำมพระรำชบัญญัติจัดสรรรำยได้ประเภทภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

และภำษีธุรกิจเฉพำะให้แก่รำชกำรส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2534	 

ประกอบกับพระรำชบัญญัติรำยได้เทศบำล	 (ฉบับที่	3)	พ.ศ.2534	

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 1	 มกรำคม	 พ.ศ.2535	 เป็นต้นไป	 มอบให ้

กรมสรรพำกรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มแทนรำชกำรส่วนท้องถิ่น	 

ในอัตรำ	 1	 ใน	 9	 ของอัตรำภำษีที่จัดเก็บ	 ดังนั้น	 กรมสรรพำกร 

จึงจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม	 ในอัตรำร้อยละ	 6.3	 บวกกับภำษีที่ต้อง

จัดสรรให้แก่รำชกำรส่วนท้องถิ่นอีกในอัตรำ	 1	 ใน	 9	 ของอัตรำ

ภำษีที่จัดเก็บ	 (0.7%)	 รวมเป็นอัตรำภำษีมูลคำ่เพิ่มทั้งสิ้นร้อยละ	 7.0  

เรื่อง อตัราภาษมีลูค่าเพ่ิม

คณะบคุคล	หรอืห้ำงหุน้ส่วนสำมญัทีม่ใิช่นติบิคุคลหรอืนติบิคุคลใดๆ

หำกมรีำยรบัจำกกำรขำยสนิค้ำหรอืให้บรกิำรเกนิกว่ำ	1.8	ล้ำนบำท

ต่อปีและมีหน้ำที่ต้องยื่นค�ำขอจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มเพื่อเป็น 

ผู้ประกอบกำรจดทะเบียน	(หำกไม่เกินก็ขอจดทะเบียนได้)

	 	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2535	 เป็นครั้งแรกท่ีประเทศไทยเริ่มมี

กำรบังคับใช้ภำษีมูลค่ำเพิ่ม	 โดยมำตรำ	80	แห่งประมวลรัษฎำกร	 

มีบัญญ้ติไว	้ดังนี้

		 “ให้ใช้อตัรำภำษร้ีอยละ	10.0	ในกำรค�ำนวณภำษมีลูค่ำเพ่ิม	

ส�ำหรบักำรประกอบกจิกำรดงัต่อไปนี	้ทัง้นี	้เว้นแต่กรณทีีก่�ำหนดไว้

ในมำตรำ	80/2

		 (1)	กำรขำยสินค้ำ

		 (2)	กำรให้บริกำร

		 (3)	กำรน�ำเข้ำ

		 อัตรำภำษีตำมวรรคหนึ่ง	 ให้ลดลงได้โดยตรำเป็นพระรำช

กฤษฎกีำ	แต่ต้องก�ำหนดอัตรำภำษใีห้เป็นอัตรำภำษเีดยีวกนั	ส�ำหรบั

กำรขำยสินค้ำ	กำรให้บริกำรและกำรน�ำเข้ำทุกกรณี”

	 ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำออกมำก�ำหนดลด

อัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่มจำกอัตรำร้อยละ	 10.0	 เป็นอัตรำร้อยละ	 6.3	 

โดยก�ำหนดเวลำกำรลดอัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่มดังกล่ำวครั้งละ	 2	 ปี	 

หำกต ้องกำรลดภำษีต ่อ	 ก็จะมีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ 

มำขยำยเวลำลดภำษีไปเรื่อยๆ	 เว้นแต่ในช่วงยุคสมัยปัจจุบัน 

ไม ่ ได ้มีกำรออกเป ็นพระรำชกฤษฎีกำ	 แต ่ออกเป ็นค�ำ ส่ัง 

หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติแทน	 และขยำยเวลำ 

ลดอัตรำภำษีครั้งละ	 1	 ปี	 เท่ำนั้น	 มิใช่	 2	 ปีเหมือนที่ผ่ำนๆ	 

มำจนกระทั่งล่ำสุดปี	 พ.ศ.	 2560	 ได้ออกเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 

มำอี กครั้ งหนึ่ ง 	 แต ่ ยั งคงมี ผลบั งคับ 	 1 	 ป ี 	 คื อ 	 ตั้ ง เ เต  ่

วนัที	่1	ตลุำคม	พ.ศ.	2560	ถงึวนัที	่30	กนัยำยน	พ.ศ.	2561	โดยนบัตัง้เเต่	 

วันที่	 1	 ตุลำคม	 พ.ศ.	 2561	 เป็นต้นไป	 อัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม	 

จะเป็นร้อยละ	9	ตำมควำมในมำตรำ	4	(1)	(2)	แห่งพระรำชกฤษฎกีำ

วำ่ด้วยกำรลดอัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม	(ฉบับที่	646)	พ.ศ.	2560

	 เพรำะฉะนั้ นกำรออกพระรำชกฤษฎี ก ำ ในครั้ ง นี้	 

เป ็นกำรขยำยเวลำลดอัตรำภำษีมูลค ่ำเพิ่ม	 ให ้ยังคงอัตรำ	 

ร้อยละ	7	อยู่เหมือนเดิมเช่นเดียวกับที่ผ่ำนๆ	มำ	จนกระทั่งถึงวันที่	 

30	 กันยำยน	 2561	 ซึ่งหำกในวันที่	 1	 ตุลำคม	 2561	 เป็นต้นไป 

ไม ่มีกำรออก	 พระรำชกฤษฎีกำหรือค�ำสั่งใดๆ	 ขยำยเวลำ 

ลดอตัรำภำษมีลูค่ำเพิม่เหมอืนทกุๆ	ปีทีผ่่ำนมำ	อตัรำภำษมีลูค่ำเพิม่

จึงจะเพิ่มเป็น	10%	(ภำษีมูลคำ่เพิ่ม	9	%	รวมกับภำษีท้องถิ่น	1	%)	

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บันโยบำยของภำครฐัเป็นส�ำคญั	แต่ถงึอย่ำงไรอตัรำภำษี 

มูลค่ำเพิ่ม	 (VAT)	 จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง	 ผู้บริโภคอย่ำงเรำก็เป็น 

ผู้แบกภำระอยู่ดี

	 	 จำกพระรำชกฤษฎีกำฉบับดังกล่ำว	 ผู ้ เขียนขอแจ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับภำษีมูลค่ำเพิ่มมำให้ทุกท่ำนได้รับทรำบกัน	 

	 	 โดยภำษมีลูค่ำเพิม่	(Value	Added	Tax)	หรอื	VAT	เป็นกำร

เก็บภำษีจำกกำรขำยสินค้ำหรือกำรให้บริกำรในแต่ละขั้นตอน 

กำรผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำร	 ท้ังท่ีผลิตภำยในประเทศ

และน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ

	 		ผู้มีหน้ำท่ีเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม	 ได้แก่	 ผู้ประกอบกำรที่เป็น

ผู้ผลิตหรือเป็นผู้ที่ขำยสินค้ำหรือให้บริกำรในทำงธุรกิจหรือวิชำชีพ

เป็นปกติธุระ	 ไม่ว่ำจะประกอบกิจกำรในรูปของบุคคลธรรมดำ	 
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	 วันที่	 1	ตุลำคม	2560	ชสท.	น�ำโดย	นำยณัฎฐชัย	จิตรถนอม	รอง

ประธำนกรรมกำร	ชสท.	พร้อมทั้งผู้น�ำ	 เข้ำร่วมแสดงควำมยินดีในโอกำสวัน

คลำ้ยวันสถำปนำกรมส่งเสริมสหกรณ์	ครบรอบ	45	ปี	และร่วมบริจำคสมทบ

ทุนศิริรำชมูลนิธ	ิเพื่อผู้ป่วยโรคตำ	เลนส์ตำเทียม	โรงพยำบำลศิริรำช	ในกำร

นี	้นำยพิเชษฐ์	วิริยะพำหะ	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	พร้อมด้วยนำยเชิดชัย	

พรหมแก้ว	 และนำยประยูร	 อินสกุล	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ให้กำร

ต้อนรับ	ณ	บริเวณลำนพระอนุสำวรีย์พระรำชวรวงค์เธอ	 กรมหมื่นพิทยำลง

กรณ	์พระบิดำแห่งกำรสหกรณ์ไทย	กรมส่งเสริมสหกรณ์	กรุงเทพมหำนคร

ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา ๔๕ ปี
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ห ก ร ณ์

	 ชสท.	น�ำโครงกำร	สินค้ำสหกรณ์ออนไลน์	“Co-opclick”	ร่วมจัดแสดงในบูธงำน	SIMA	ASEAN	THAILAND	2017	

งำนแสดงสนิค้ำและกำรประชมุสมัมนำระดบันำนำชำตเิพือ่อตุสำหกรรมกำรเกษตรในกลุม่ประเทศอำเซยีน	ซึง่จดัขึน้ต่อเน่ือง

เป็นครั้งที่	3	ระหว่ำงวันที่	7	-	9	กันยำยน	2560	เวลำ	10.00	-	18.00	น.	ณ	อำคำร	5	-	6	ศูนย์แสดงสินคำ้และกำรประชุม	

อิมแพ็ค	เมืองทองธำนี

	 เมื่อวันที่	1	กันยำยน	2560	ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด	(ชสท.)	น�ำโดย	นำยนัด	ดวงใส	รอง

ประธำนกรรมกำร	นำยณัฏฐชัย	จิตรถนอม	รองประธำนกรรมกำร	ชสท.	และนำยจีรพัฒน์	งำมสง่ำ	รองผู้จัดกำรใหญ่	สำย

งำนพัฒนำสหกรณ	์พร้อมด้วยนำงชนัยกำนต	์ปุรณะ	ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน	นำงกรณ์ภัสสร	รำชวงศ์	หัวหน้ำส�ำนัก

พัฒนำสหกรณ์	และ	นำงสำวสุภำภรณ	์อินค้ำ	หัวหน้ำส�ำนักกำรตลำดสินค้ำสหกรณ์และอีคอมเมิร์ซ	มอบกระเชำ้ร่วมแสดง 

ควำมยินดี	 กับ	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ำกัด	 (ชสอ.)	 เนื่องในโอกำสท�ำบุญครบรอบ	 45	 ปี	 โดยมี	 

พลโท	ดร.วีระ	วงศ์สรรค	์ประธำนกรรมกำร	ชสอ.	รับมอบกระเช้ำ	พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร	ชสอ.	และทีมงำนให้กำรต้อนรับ

อย่ำงอบอุ่น	โดยมีผู้เขำ้ร่วมงำนเป็นจ�ำนวนมำก	ณ	อำคำร	ชสอ.

ชสท. ร่วมแสดงความยนิด ี45 ปี ชสอ.

“Co-opclick” ร่วมจัดแสดงในงาน 
SIMA ASEAN THAILAND 2017
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วินัย เลี้ยงพรม

อนาคตของสหกรณ์ ไทยในยุคดิจิทัล
	 28	 สิงหำคม	 2560	 นำยศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธำนที่ปรึกษำคณะกรรมกำร	 ชสท.	 

ได้รับเชญิมำเป็นวทิยำกรบรรยำยในหวัข้อ	“อนำคตของสหกรณ์ไทยในยคุดจิทิลั”	ในงำนสมัมนำ	

จัดโดย	 ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	 (สสว.)	 ร่วมกับ	 ศูนย์วิจัยด้ำน 

กำรจัดกำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปฏิบัติกำร	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเผยแพร่ผลกำรศึกษำด้ำนกำรพัฒนำวิสำหกิจ	 

กลุ ่ มธุ รกิจ เพื่ อสั งคม	 และสหกรณ ์กำรเกษตร	 

ณ	ห้องประชุมโรงแรมมิรำเคิล	แกรนด์	หลักสี่

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์พื้นที่ 2 ประจ�าเดือนสิงหาคม 
	 24	 สิงหำคม	 2560	 นำยศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธำนที่ปรึกษำคณะกรรมกำร	 ชสท.	 

ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยธุรกรรมสหกรณ์พื้นที่	 2	 ประจ�ำเดือนสิงหำคม	ณ	 อำคำร

ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ำกัด	 (ชสท.)	 ได้ข้อสรุปในกำรจัดท�ำโครงกำรเชื่อม

โยงธุรกิจกำรจ�ำหน่ำยผลไม้เครือข่ำยสหกรณ์ 

ท่ัวประเทศ	ทุกชนดิ	ทกุฤดกูำล	โดยจดัท�ำปฏทินิ

กำรตลำด,	 กำรรับจองสินค้ำ	 (pre-order),	 

เน้นคุณภำพสูง+รำคำพิเศษ,	 จำกสหกรณ์ 

ผู ้ผลิตถึงผู ้บริโภค	 เร่ิมกำรประชำสัมพันธ์	 

รบัจอง	ลองกองจำกสหกรณ์ฯ	ภำคใต้	และล�ำไย

จำกภำคตะวันออก	ในเร็วๆ	นี้

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ
	 24	สิงหาคม	2560	นายศิริชัย	ออสุวรรณ	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	ชสท.	และ 

นายปิยวิทย์	โกฏเพชร	ผู้ตรวจกิจการ	ชสท.	ร่วมการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ	อาคาร

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยมี นายประพัฒน	์ปัญญาชาติรักษ์	ประธานสภาเกษตรกร

แห่งชาต	ิเป็นประธานการประชุม	

เข้าร่วมประชุม ร่างยุทธศาสตร์การวิจัย...
	 21	สิงหำคม	2560	นำยศิริชัย	ออสุวรรณ	

ประธำนที่ปรึกษำคณะกรรมกำร	 ชสท.	 เข้ำร่วม

ประชุมเพื่อวิพำกษ์	(ร่ำง)	ยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำย

ประเดน็ด้ำนกำรบริหำรจดักำรพ้ืนทีก่ำรเกษตรเพ่ือ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน	จดัโดย	ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรวจัิยแห่งชำต	ิณ	ห้องประชุม	โรงแรม

ริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี

ที่ ป รึ ก ษ า
สหกรณ์การเกษตรกับการจัดการธุรกิจการเกษตร
	 2	 กันยำยน	 2560	 นำยศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธำนที่ปรึกษำคณะกรรมกำร	 ชสท.	 

ได้มโีอกำสบรรยำยเรือ่ง	“สหกรณ์กำรเกษตรกบักำรจดักำรธรุกจิกำรเกษตร”	พร้อมท้ังน�ำเยีย่มชม	 

“ศูนย์ข้ำวสหกรณ์ไทย	 และศูนย์กระจำยสินค้ำสหกรณ์”	 ให้กับนิสิตโครงกำรปริญญำโท 

ส่งเสริมกำรเกษตรส�ำหรับผู้บริหำร	ภำคพิเศษ	รุ่นที่	12	คณะเกษตร	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

โดยกำรน�ำของ	ผศ.ดร.พนำมำศ	ตรวีรรณกลุ	ณ	อำคำรชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	

จ�ำกัด	(ชสท.)	

เพื่อนเซนต์จอห์น รุ่น 13 ร่วมไว้อาลัยคุณพ่อทวี โกวัฒนะ
	 29	กันยำยน	2560	คณะเพื่อนเซนต์จอห์น	รุ่น	13	ร่วมเป็นเจ้ำภำพสวดพระอภิธรรมศพ

คุณพ่อทวี	โกวัฒนะ	บิดำของนำยเลิศวิโรจน์	โกวัฒนะ	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พิธี

สวดพระอภิธรรมศพ	ณ	ศำลำ	พิสิษฐ์กุล	วัดชลประทำนรังสฤษดิ์
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	 เมื่อวันที่	 2	 ตุลำคม	 2560	 ชสท.	 น�ำโดย	 นำยคุณวุฒิ	 ออสุวรรณ	 ประธำนกรรมกำร	 ชสท.	 

พร้อมด้วย	นำยณัฎฐชัย	จิตรถนอม	รองประธำนกรรมกำร,	นำยประภำส	งำมสงวน	กรรมกำรและเลขำนุกำร	 

และนำยจีรพัฒน์	 งำมสง่ำ	 รองผู ้จัดกำรใหญ่	 สำยงำนพัฒนำสหกรณ์	 เข้ำร ่วมแสดงควำมยินดีกับ	 

นำยพเิชษฐ์	 วริยิะพำหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เนื่องในโอกำสเข้ำรับต�ำแหน่ง	 พร้อมทั้งรับฟังนโยบำย 

ของทำงอธิบดีที่มีต่อวงกำรสหกรณ์

	 ข่ำวสหกรณ์	 ขอแสดงควำมยินดีกับ	 นำยเลิศวิโรจน์	 โกวัฒนะ	 ในโอกำสที่พระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	 ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลำคม	 2560	 ในกำรนี้มีคณะผู้เข้ำร่วมแสดงควำมยินดีเมื่อบ่ำยวันที่	 

13	กันยำยน	2560	ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

		 เมือ่วนัที	่31	สงิหำคม	2560	ณ	ห้องประชมุช้ัน	3 

อำคำรชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ำกัด	

(ชสท.)	 ทีมงำน	 ชสท.	 ประชุมเชื่อมโยงกำรตลำดสินค้ำ

สหกรณ์	จำกศนูย์กระจำยสนิค้ำสหกรณ์	ชสท.	ผ่ำนบรษัิท	

e-commerce	ชื่อดังอย่ำง	ALIBABA,	AMAZON	และ	

EBAY	เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดให้กบัสนิค้ำสหกรณ์ไทย

ในยุคออนไลน์ก้ำวสู่สำกล	

สินค้าสหกรณ์เชื่อมโยงสู ่สากล

	 ประธำนกรรมกำรสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 และประธำนกรรมกำรชุมนุมสหกรณ ์

ทั้ง	7	ประเภท	น�ำคณะผู้บริหำร	ร่วมแสดงควำมยินดี

คณะผู้บริหำรบริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ำกัด	ร่วมแสดงควำมยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ

ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
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 โครงการหลวง ( Royal project)  
เป็นโครงกำรส่วนพระองค์ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลเดช	บรมนำถบพิตร	ในกำรส่งเสริมกำรปลูกพืช 
เมืองหนำวแก่ชำวเขำ	เพื่อเป็นกำรหำรำยได้ทดแทนกำรปลูกฝิ่น	 
ก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	 2512	โดยมีหม่อมเจ้ำภีศเดช	 รัชนี	 พระโอรสใน 
พระรำชวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่นพิทยำลงกรณ์	 (พระบิดำแห่ง 
กำรสหกรณ์ไทย)	เป็นผูรั้บผดิชอบในฐำนะประธำนมลูนธิโิครงกำรหลวง
	 ในระยะแรก	 เป็นโครงกำรอำสำสมัคร	 โดยมีอำสำสมัคร	
จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	สถำบัน
เทคโนโลยีกำรเกษตรแม่โจ้	 กรมวิชำกำรเกษตร	กรมปศุสัตว์	และ
กองทัพอำกำศ	ปัจจุบันโครงกำรหลวง	 ด�ำเนินงำนใน	 8	 จังหวัด 
ภำคเหนือ	คอื	เชยีงใหม่	เชยีงรำย	ล�ำพนู	ล�ำปำง	แพร่	น่ำน	พะเยำ	และ
แม่ฮ่องสอน	มีสถำนีวิจัยหลัก	4	สถำน	ีและสถำนีส่งเสริมปลูกพืช
ทดแทนฝิ่น	 เรียกวำ่	 ศูนย์พัฒนำโครงกำร	 จ�ำนวน	 21	 ศูนย์	 และ
หมู่บ้ำนพัฒนำอีก	 6	 หมู่บ้ำน	 รวมหมู่บ้ำนในเขตปฏิบัติกำรท้ังสิ้น	
267	หมู่บ้ำน
	 ผลผลิตจำกโครงกำรหลวงในปัจจุบัน	 ประกอบด้วย	 ผัก
ปลอดภัยจำกสำรพิษ	สมุนไพร	ถั่วและธัญพืช	ผลไม้	 เห็ด	ดอกไม้
เมืองหนำว	 ผลิตผลปศุสัตว	์ ผลิตผลประมง	 ผลิตผลป่ำไม	้ ดอกไม้
แห้ง	 ผลิตภัณฑ์จำกแฝก	 ไม้กระถำง	 และผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อ
กำรค้ำ	“โครงกำรหลวง”	และ	“ดอยค�ำ”

 วตัถปุระสงค์มูลนิธโิครงการหลวง

	 เพื่อช่วยชำวไทยภูเขำในดำ้น	ต่ำงๆ	จำกพระรำชด�ำรัสใน
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวรัชกำลที่	9	ควำมว่ำ
	 “เรือ่งทีจ่ะช่วยชำวเขำและโครงกำรชำวเขำน้ันมปีระโยชน์
โดยตรงกบัชำวเขำเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ชำวเขำมคีวำมเป็น
อยู่ดีข้ึน	สำมำรถเพำะปลกูสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นรำยได้กบัเขำ
เอง	 จุดประสงค์อย่ำงหนึ่งคือมนุษยธรรม	 หมำยถึงให้ผู้อยู่ในถ่ิน
ทุรกันดำรสำมำรถมีควำมรู้พยุงตัวให้มีควำมเจริญได	้อีกอย่ำงหนึ่ง
เป็นเรื่องช่วยในทำงที่ทุกคนเห็นว่ำ	 ควรจะช่วยเพรำะเป็นปัญหำ
ใหญ่คอืปัญหำเรือ่งยำเสพติด	ถ้ำช่วยชำวเขำปลกูพืชทีเ่ป็นประโยชน์
บ้ำงเขำจะเลิกปลูกยำเสพติด	คือ	ฝิ่น	ท�ำให้นโยบำยกำรระงับกำร
ปรำบปรำมกำรสูบฝิ่นและคำ้ฝิ่นได้ผลด	ีอันเป็นผลอย่ำงหนึ่ง”
	 “อีกอยำ่งคือชำวเขำตำมที่รู้เป็นผู้ท�ำกำรเพำะปลูกโดยวิธี
ที่จะท�ำให้บ้ำนเมืองของเรำสู่หำยนะได	้ที่ถำงปำ่และปลูกโดยวิธีไม่
ถกูต้อง	ถ้ำพวกเรำทกุคนไปช่วยเขำกเ็ท่ำกบัช่วยบ้ำนเมอืงให้มคีวำม
ดี	อยู่ดีกินดีและปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ	ถ้ำสำมำรถท�ำโครงกำร
นีส้�ำเรจ็ให้ชำวเขำอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง	และสนับสนุนนโยบำยจะรกัษำ
ปำ่	รักษำป่ำให้เป็นประโยชน์ต่อไปและยั่งยืนมำก”
 เมื่อปีพุทธศักรำช	 2512	 พระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลเดช	บรมนำถบพิตร		 เสด็จพระรำชด�ำเนินไป
ทอดพระเนตรชีวิตของชำวเขำที่	 บ้ำนดอยปุยใกล้พระต�ำหนัก 

ภพูงิค์รำชนเิวศน์	จงึทรงทรำบว่ำชำวเขำปลูกฝ่ินแต่ยำกจน	รบัสัง่ถำมว่ำ 
นอกจำกฝ่ินขำยแล้ว	เขำมรีำยได้จำกพชืชนดิอืน่อกีหรอืเปล่ำ	ท�ำให้
ทรงทรำบว่ำ	นอกจำกฝิ่นแล้ว	เขำยังเก็บท้อพื้นเมืองขำย	แม้วำ่ลูก
จะเลก็กต็ำม	แต่กย็งัได้เงินเท่ำๆ	กนั	โดยท่ีทรงทรำบว่ำ	สถำนทีดลอง
ดอยปุย	 ซึ่งเป็นสถำนีทดลองไม้ผลเขตหนำว	 ของมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์	 ได้น�ำก่ิงพันธุ์ท้อลูกใหญ่มำต่อกับต้นตอท้อพ้ืนเมือง
ได้		ให้ค้นคว้ำหำพนัธุท้์อท่ีเหมำะสมส�ำหรบับ้ำนเรำ	เพือ่ให้ได้ท้อผล
ใหญ	่หวำนฉ�่ำ	ที่ท�ำรำยได้สูงไม่แพ้ฝิ่น	โดยพระรำชทำนเงินจ�ำนวน	
200,000	 บำท	 ให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 ส�ำหรับจัดหำที่ดิน 
ส�ำหรบัด�ำเนนิงำนวจิยัไม้ผลเขตหนำวเพิม่เตมิจำกสถำนวีจิยัดอยปยุ 
ซึ่งมีพื้นท่ีคับแคบ	 ซ่ึงเรียกพื้นที่นี้ว่ำ	 สวนสองแสน	 ต่อมำทรง 
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	ตั้งโครงกำรหลวงขึ้น
	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2512	 เริ่มต้นโครงกำรหลวงเป็นโครงกำรส่วน
พระองค์	 โดยมีหม่อมเจ้ำภีศเดช	 รัชนี	 เป็นผู้รับสนองพระบรม
รำชโองกำรในต�ำแหน่งผู ้อ�ำนวยกำร	 มีชื่อเรียกในระยะแรกว่ำ	
“โครงกำรหลวงพระบรมรำชำนเุครำะห์ชำวเขำ”	โดยพระรำชทำน
พระรำชทรพัย์ส่วนพระองค์	รวมกบัเงนิทีม่ผีูท้ลูเกล้ำฯ	ถวำย	ส�ำหรบั
เป็นงบประมำณด�ำเนินงำนต่ำงๆ	 และพระรำชทำนมีเป้ำหมำย
ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้
	 1.	ช่วยชำวเขำเพื่อมนุษยธรรม
	 2.	ช่วยชำวไทยโดยลดกำรท�ำลำยทรพัยำกรธรรมชำต	ิคอื	
ปำ่ไม้และต้นน�้ำล�ำธำร
	 3.	ก�ำจัดกำรปลูกฝิ่น
	 4.	รักษำดิน	 และใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง	 คือ	 ให้ป่ำอยู่ส่วน 
ที่เป็นปำ่	และท�ำไร่	ท�ำสวน	ในส่วนที่ควรเพำะปลูก
	 กำรด�ำเนนิงำนต่ำงๆ	ของโครงกำรหลวง	มอีำสำสมคัรจำก
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำงๆ	 ส่วนใหญ่เป็นนักวิชำกำรด้ำน
ต่ำงๆ	 ปฏิบัติงำนถวำย	ท�ำให้กำรปฏิบัติงำนก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลงำนวิจัยกำรปลูก	 พืชเขตหนำวชนิดต่ำงๆ	
เกษตรกรสำมำรถน�ำไปปลูกทดแทนฝิ่นได้ผลดี
	 พ.ศ.	2537	โครงกำรควบคุมยำเสพติดของสหประชำชำติ	
(UNDCP)	 ได้ทูลเกล้ำฯ	 ถวำยเหรียญทองให้กับพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลเดช	บรมนำถบพิตร		 เพื่อสดุดีพระ
เกียรติคุณในกำรแก้ปัญหำยำเสพติด	 โดยส่งเสริมให้ชำวเขำเลิก
ปลูกฝิ่น	แต่ปลูกพืชอื่นแทน	จึงกล่ำวได้ว่ำ	“โครงกำรหลวง”	เป็น
โครงกำรปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลก
										เมือ่	วนัที	่10	มกรำคม	2517	พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว
รชักำลที	่9	พระรำชทำนพระรำชด�ำรสัในโอกำสเสดจ็พระรำชด�ำเนนิ	
เยี่ยมคณะเกษตรศำสตร์		มหำวิทยำลัยเชียงใหม	่เรื่องช่วยชำวเขำ
และโครงกำรชำวเขำ	ควำมว่ำ
		 “กล่ำวได้ว่ำในระยะเริ่มต้นไม่มีใครทรำบว่ำควรปลูกชนิด
ใดบนดอย	 ซึ่งมีอำกำศหนำวเย็น	 โครงกำรหลวงจึงเริ่มด�ำเนินงำน
วิจัยเพื่อทดลองกำรปลูกไม้ผลเขตหนำวที่มีควำมเหมำะสมกับ
พื้นที่สูงของประเทศไทย	โดย	พ.ศ.	2512	ได้ตั้งสถำนีเกษตรหลวง

ชสท.ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างกิจกรรมกับ
สหกรณ์การเกษตรในพื้นทีโ่ครงการหลวง

บอกเล่าชาวสหกรณ์
นายศิริชัย ออสุวรรณ 
นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำ�ปี 2557
สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

อ่ำงขำงเพื่อเป็นสถำนีทอดลองกำรปลูกพืชเขตหนำวชนิดต่ำงๆ	
ในบริเวณหุบเขำสูงของดอยอ่ำงขำง	 ต�ำบลม่อนปิน	 อ�ำเภอฝำง	
จังหวัดเชียงใหม่	 ดอยอ่ำงขำงเป็นพื้นที่อยู่ตอนเหนือเกือบสุดของ
ประเทศไทย	บริเวณสถำนีเป็นหุบเขำยำวๆ	ล้อมรอบด้วยภูเขำทุก
ด้ำน	ด้ำนเหนอืตดิประเทศพม่ำ	บริเวณดงักล่ำวมคีวำมสูงจำกระดบั
น�้ำทะเลประมำณ	1,400	เมตร	มีอำกำศหนำวเย็น	อ่ำงขำงในเวลำ
นั้นเป็นทุ่งหญ้ำคำ	ช่วงฤดูหนำวมีฝิ่นปลูกอยู่ทั่วไป”
		 ต่อมำในปี	2536	กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองงำนร่วมกับ
มลูนธิิโครงกำรหลวง	โดยส่งเสริมให้เกษตรกรในพืน้ท่ีโครงกำรหลวง
ได้มีกำรรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง	 เพ่ือให้
เกดิควำมร่วมมอืช่วยเหลอืซึง่กันและกนั	ในกำรประกอบอำชพีและ
ด�ำรงชีพตำมหลักกำรสหกรณ	์
			 ปัจจุบันในพื้นท่ีโครงกำรหลวงได้มีกำรจดทะเบียนจัดตั้ง
เป็นสหกรณ์แล้ว	จ�ำนวน	51	แห่ง	กลุม่เกษตรกร	3	แห่ง	กลุม่เตรยีม
กำรสหกรณ	์9	แห่ง	กลุ่มอำชีพ	2	แห่ง	รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น	65	แห่ง	
มีเกษตรกรในพื้นท่ีโครงกำรหลวงเป็นสมำชิกของสหกรณ์	 8,477	
คน	มีทุนด�ำเนินงำนรวม	 132,805,992	บำท	 และมีก�ำไรจำกกำร
ด�ำเนินงำนในปี	2558	จ�ำนวน	2,693,982	บำท	โดยสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรได้ด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรสมำชิกท้ังในด้ำนกำรให้สิน
เชือ่	กำรจดัหำวสัดอุปุกรณ์กำรเกษตรทีส่มำชกิต้องกำรใช้ประกอบ
อำชีพ	 กำรรวบรวมผลผลิตจำกสมำชิกเพื่อส่งจ�ำหน่ำยให้มูลนิธิ
โครงกำรหลวง	กำรให้บริกำรด้ำนปรับปรุงพื้นที่	กำรขนส่งผลผลิต
และกำรรับฝำกเงินจำกสมำชิก
		 ในปี	 2554	 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุมนุมสหกรณ์
กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ำกัด	 และคณะกรรมกำรด�ำเนิน
กำรชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรเชียงใหม่	 จ�ำกัด	 ได้เดินทำงไปเยี่ยม
สหกรณ์กำรเกษตรในพื้นที่โครงกำรหลวงจังหวัดเชียงใหม่	 จึงมี
ควำมประสงค์จะร่วมกจิกรรมระหว่ำงสหกรณ์ระดบัประเทศ	ระดบั
จังหวัด	ส่วนรำชกำร	ภำคประชำชน	และได้มีมติอนุมัติงบประมำณ	
จ�ำนวน	500,000	บำท	เพื่อจัดท�ำโครงกำร	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการและ
สร้างเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่
โครงการหลวง

 1. หลกัการและเหตผุล

	 ด้วยในปี	2554	ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	
จ�ำกดั	ได้ร่วมกบั	ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรเชยีงใหม่	จ�ำกดั	ส�ำนกังำน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี	 7	 ส�ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม	่
ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรบัญชี
ของสหกรณ์ในพื้นที่โครงกำรหลวงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
เชียงรำยน�ำร่อง	 7	 สหกรณ์	 โดยชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่ง
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 8. ผูร้บัผดิชอบโครงการ

	 ส�ำนักพัฒนำสหกรณ์	 ฝ่ำยคณะกรรมกำรและเลขำนุกำร	
ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด
	 ในระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรในโครงกำรฯ	 ได้รับควำมร่วม
มืออย่ำงดียิ่งจำกหน่วยงำนและบุคลำกรในพ้ืนที่อำทิเช่น	 ท่ำน
อนันต์	ภู่สิทธิกุล	ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ผู้วำ่
รำชกำรจงัหวัดเชียงใหม่,	คณะกรรมกำรและผู้จดักำรชุมนมุสหกรณ์
กำรเกษตรเชียงใหม่	จ�ำกดั,ชมรมผูจ้ดักำรสหกรณ์กำรเกษตรจงัหวัด
เชียงใหม่,	ส�ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ที	่7,	ส�ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	 	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,สถำนีโทรทัศน์
ฟำร์มแชลแนล,กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่,	 ผู้
แทนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่,คุณสุเมธ	 ศรีจรรยำ	 บรรณำธิกำร
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก	พร้อมทั้งสื่อมวลชนผู้สื่อขำ่วหนังสือพิมพ์
อีกหลำยส�ำนัก,อำจำรย์วินัย	 พันธุรักษ์	 ศิลปินวงดนตรีดิอิมพอสสิ
เบิล้,คณุประพจน์	ภูท่องค�ำ	(ทีป่รกึษำโครงกำรฯ)		และมหำวทิยำลยั
แม่โจ้	 	 ท�ำให้มีกำรตอบรับที่ดีมำกจำกสหกรณ์กำรเกษตรทุกแห่ง	
ทุกคนมีควำมสุขท่ีได้ท�ำงำนร่วมกันในโครงกำรนี้	 ผลงำนส�ำเร็จ
เป็นที่พอใจ	นอกจำกกำรจัดเสวนำ	ประเมินกำรจัดกำรธุรกิจ	กำร
เพ่ิมองค์ควำมรู้ด้ำนหลักกำรสหกรณ์	 กำรสร้ำงวินัยด้ำนมำตรฐำน
สนิค้ำ	และวนิยัทำงกำรเงนิแล้ว	ยงัได้มกีจิกรรมเพิม่ข้ึนอกีเช่น	ร่วม
กิจกรรมเปิดเทศกำลลูกพลับดอยอินทนนท์	และเปิดโครงกำรท่อง
เที่ยวเชิงเกษตร	ที่สหกรณ์กำรเกษตรดอยอินทนนท์	จ�ำกัด,	ให้กำร
สนับสนุนและร่วมบริจำคเงินเพื่อกำรเปิดสหกรณ์โรงเรียนบ้ำน
ขุนกลำง,มอบอุปกรณ์กำรเรียนและเครื่องนอนของนักเรียน	 มอบ
แท็งค์น�้ำ	 ท่ีโรงเรียนบ้ำนขุนกลำง,จัดทอดผ้ำป่ำโรงเรียน	 ท่ีอ�ำเภอ
จอมทอง,	 จัดท�ำป้ำยส�ำนักงำนสหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวง
ดอยอ่ำงขำง	 จังหวัดเชียงใหม่,เปิดศูนย์กลำงกำรจ�ำหน่ำยชำของ
สมำชิกที่สหกรณ์กำรเกษตรดอยแม่สลอง	 จ�ำกัด	 จังหวัดเชียงรำย	
เป็นต้น	 อีกทั้งยังได้ถ่ำยท�ำรำยกำร	 “ท่องโลกเกษตรกับ	 ชสท.” 
โดยมีคุณประพจน์	 ภู ่ทองค�ำ	 เป็นผู้ด�ำเนินรำยกำร	 เพ่ือน�ำมำ 
เผยแพร่คุณคำ่สหกรณ์ต่อสำธำรณชน
	 ตลอดกำรจดัท�ำโครงกำรฯ	ถงึแม้ว่ำต้องเดนิทำงไปจงัหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดเชียงรำยหลำยครั้ง	 ในระยะทำงไกลในพื้นที่
ทุรกันดำรบำงครั้งก็พบกับปัญหำอุปสรรคบ้ำง	 ...	 แต่พวกเรำชำว	
ชสท.และผู้ร่วมงำนในโครงกำรฯ	ทกุคนมคีวำมภำคภมูใิจทีสุ่ด	แม้ว่ำ
จะเป็นโครงกำรเลก็ๆ	เมือ่เทยีบกบัโครงกำรทีม่อียูเ่ดมิ	กำรท�ำงำนใน
คร้ังนี้ก็น�ำมำซึ่งควำมสุขมำกในชีวิตท่ีได้มีโอกำสร่วมสร้ำงกิจกรรม
กบัสหกรณ์กำรเกษตรในพืน้ทีโ่ครงกำรหลวง	โครงกำรส่วนพระองค์
ในพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุเดช	บรมนำถบพติร
	 ซึ่งทรงเป็นที่เคำรพเทิดทูนของชำวสหกรณ	์และพสกนิกร
ชำวไทยทั่วทั้งประเทศ

ประเทศไทย	จ�ำกัด	สนับสนุนเงินทุนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของ
สหกรณ์ในเชิงลึก	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมกำร	 ฝ่ำยจัดกำร	 และ
สมำชิกของสหกรณ์	ให้เป็นบุคลำกรของสหกรณ์ที่มีศักยภำพสูง	มี
องค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับสมำชิก	 เพื่อน�ำไปสู่กำรผลิต
สินค้ำและบริกำร	ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน	รู้จักเทคโนโลยี	ลด
ต้นทุนกำรผลิตและมีควำมปลอดภัยมำใช้ในกำรประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม	 มีกำรสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำและบริกำร	
กระบวนกำรสนับสนุนและพัฒนำเหล่ำนี้	 เป็นกลไกในกำรพลิกฟื้น
ธุรกิจของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภำพ	และยั่งยืน	เป็นองค์กรที่พึ่งพำ
ของเกษตรกรอยำ่งแท้จริง	
	 จำกบทสรุปกำรประชุมโครงกำรพัฒนำกำรบริหำรกำร
จดักำรด้ำนกำรเงินและกำรบญัชขีองสหกรณ์ในพ้ืนทีโ่ครงกำรหลวง 
จงัหวดัเชยีงใหม่และจงัหวดัเชียงรำย	น�ำร่อง	7	สหกรณ์	ณ	ห้องประชมุ 
สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง	 เมื่อวันท่ี	 18	 เมษำยน	 2554	 บทสรุป
ดังกล่ำวแสดงผลกำรประเมินกำรด�ำเนินโครงกำรปีที่ผ ่ำนมำ	 
มีจุดอ่อนที่ยังมีควำมจ�ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
และเป็นระบบในเรื่อง	(1)	บทบำทหนำ้ที่	 (2)	กระบวนกำรจัดกำร	
(3)	ควำมร่วมมอื	ซึ่งผู้เกีย่วขอ้งในกระบวนกำรสหกรณ์ทกุภำคส่วน	
ควรให้กำรสนับสนุนสหกรณ์	7	แห่ง	น�ำร่องอย่ำงต่อเนื่อง	โดยเพิ่ม
องค์ควำมรู้ด้ำนโครงสร้ำงกรรมกำรและกำรจัดกำรภำยใต้บทบำท
หน้ำท่ีและกำรมีส่วนร่วม	 องค์ควำมรู้โครงสร้ำงธุรกิจของสหกรณ์
ทั้ง	 5	 ด้ำน	 ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักและวิธีกำรสหกรณ์จะเป็น
รำกฐำนส�ำคัญ	สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมกำรและสมำชิก	
ผู้บรหิำรสหกรณ์รูจ้กัจดักำรธรุกจิระบบเครอืข่ำย	และมกีำรพฒันำ
ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรเงนิและกำรบญัช	ีให้มปีระสทิธภิำพ
มำกย่ิงขึน้	ดงันัน้จงึเหน็สมควรด�ำเนินกำรโครงกำรเพิม่ศักยภำพกำร
จัดกำรและสร้ำงเครอืข่ำยต่อเน่ือง	โดยกำรพฒันำและจัดอบรมคณะ
กรรมกำร	 สมำชิก	 ฝ่ำยจัดกำรส�ำหรับสหกรณ์กำรเกษตรในพื้นท่ี
โครงกำรหลวงจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรำย	จ�ำนวน	7	แห่ง	อย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่อง	

 2. วตัถปุระสงค์

	 1.	เพือ่เพิม่ศกัยภำพกำรจดักำรสหกรณ์กำรเกษตรน�ำร่อง
ในพ้ืนทีโ่ครงกำรหลวง	โดยมุง่เน้นใช้	“หลกักำรสหกรณ์”	เพือ่สร้ำง
ฐำนเศรษฐกิจของชุมชนพื้นที่สูงตำมแนวทำงพระรำชด�ำร	ิ
	 2.	เพื่อสร้ำงโอกำสให้สหกรณ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำนและเกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือเชิง
บูรณำกำร	รองรับสินค้ำคุณภำพผำ่นกระบวนกำรสหกรณ์
 
 3. กลุม่เป้าหมาย 
 
	 1.	บุคลำกรของสหกรณ์	 ประกอบด้วย	 กรรมกำรด�ำเนิน
กำร	ฝ่ำยจัดกำร	ผู้ตรวจสอบกิจกำร	สมำชิกและบุคลำกรที่สหกรณ์

เห็นสมควรเข้ำรับกำรพัฒนำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 และจังหวัด
เชียงรำย	
จังหวัดเชียงใหม ่
		 1.	สหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงดอยอนิทนนท์	จ�ำกดั
	 2.	สหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงดอยอำ่งขำง	จ�ำกัด
	 3.	สหกรณ์กำรเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนำ	จ�ำกัด
	 4.	สหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงบ้ำนขุนวำง	จ�ำกัด
		 5.	สหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงแม่แฮ	จ�ำกัด
	 6.	สหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงแม่โถ	จ�ำกัด
จังหวัดเชียงราย
	 7.	สหกรณ์กำรเกษตรแม่สลอง	จ�ำกัด
	 8.	บุคลำกรในสังกัดส�ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ที่	 7	 ใน
พืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงรำย	และบุคลำกรของหน่วยงำนภำค
รัฐ	ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 4. ระยะเวลา 

	 เดือน	พฤษภำคม	ถึง	ตุลำคม	พ.ศ.	2555	รวม	6	เดือน	

 5. วธิกีาร
 
	 1.	จัดเสวนำ	ประเมินกำรจัดกำรธุรกิจ
	 2.	จดัอบรมเพิม่องค์ควำมรูด้้ำนหลกักำรสหกรณ์	กำรสร้ำง
วินัยด้ำนมำตรฐำนสินค้ำ	และวินัยทำงกำรเงิน
	 3.	ประชุมประเมินผล	 และติดตำมกำรด�ำเนินกำรทุก	 2	
เดือน	รวม	3	ครั้ง

 6. งบประมาณ จ�านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

	 1.	เป็นงบด�ำเนินกำร
	 2.	เป็นงบพัฒนำรำยสหกรณ์ท่ีน�ำร่อง	 7	 แห่ง	 ตำมควำม
จ�ำเป็น	และเป็นต้นแบบกำรเรียนรู้

 7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

	 ผู้บริหำรสหกรณ์กำรเกษตรพื้นที่โครงกำรหลวง	 7	 แห่ง
น�ำร่อง	 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนโครงสร้ำงสหกรณ์	 บทบำท
ภำรกจิผูบ้รหิำรสหกรณ์	โครงสร้ำงกำรจดักำรธรุกจิ	และกำรบรหิำร
จัดกำรกำรเงินกำรบัญช	ีกำรใช้ข้อมูลทำงบัญชีในกำรวำงแผนและ
ก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำนมำกข้ึน	 เป็นผลให้กำรด�ำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์มีประสิทธิภำพขึ้น

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



ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ขา่วสหกรณ์10 หน้า ประจ�าเดือน ตุลาคม 2560 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



กำรสร้ำงสรรค์ตนเอง	กำรสร้ำงบ้ำนเมอืง
กต็ำม	มใิช่ว่ำสร้ำงในวันเดยีว	ต้องใช้เวลำ	
ต้องใช้ควำมเพยีร	ต้องใช้ควำมอดทน	เสยี
สละ	 แต่ส�ำคญัท่ีสดุคอืควำมอดทนคือไม่
ย่อท้อ	 ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงำม	 สิ่งที่ดีงำม
นัน้ท�ำมนัน่ำเบือ่	บำงทเีหมอืนว่ำไม่ได้ผล	
ไม่ดัง	 คือดูมันควรท�ำดีนี่	 แต่ขอรับรอง
ว่ำกำรท�ำให้ดีควรต้องมคีวำมอดทน	เวลำ
ข้ำงหน้ำจะเหน็ผลแน่นอนในควำมอดทน
ของตนเอง	
	 พระบรมรำโชวำท	 พระรำชทำน
แก่นักเรียน	 นักศึกษำ	 ครู	 และอำจำรย์ 
ในโอกำสเข้ำเฝ้ำฯ	วันที	่27	ตลุำคม	2516

ในกำรสร้ำงตัวสร้ำงฐำนะนั้นจะต้องถือ
หลักค่อยเป็นค่อยไป	 ด้วยควำมรอบคอบ	
ระมัดระวังและควำมพอเหมำะพอดี	 
ไม่ท�ำเกินฐำนะและก�ำลัง	 หรือท�ำด้วย
ควำมเร ่งรีบ	 เ ม่ือมีพื้นฐำนแน่นหนำ
รองรับพร้อมแล้ว	 จึงค่อยสร้ำงค่อยเสริม 
ควำมเจริญก ้ ำวหน ้ำ ในระดับสู งขึ้ น	 
ตำมต่อกันไปเป็นล�ำดับ	 ผลที่ เกิดข้ึน 
จงึจะแน่นอน	 มีหลกัเกณฑ์	 เป็นประโยชน์
แท้และยัง่ยืน	
	 พระบรมรำโชวำท	ในพธิพีระรำชทำน
ปรญิญำบตัรของมหำวิทยำลยัขอนแก่น	วัน
ที	่18	ธนัวำคม	2540

หนงัสอืเป็นกำรสะสมควำมรูแ้ละทกุสิง่ทุกอย่ำงทีม่นษุย์
ได้สร้ำงมำ	 ท�ำมำ	 คิดมำ	 แต่โบรำณกำลจนทุกวันนี	้
หนังสือจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ	 เป็นคล้ำยๆ	 ธนำคำรควำมรู ้
และเป็นออมสนิ	 เป็นสิง่ทีจ่ะท�ำให้	 มนษุย์ก้ำวหน้ำได้ 
โดยแท้	พระบรมรำโชวำท	
	 พระรำชทำนแก่คณะสมำชิกห้องสมุดทัว่ประเทศ	
ในโอกำสที่ เข ้ำเฝ ้ำทูลละอองธุลีพระบำท	 วันที	่ 
25	พฤศจกิำยน	2514

ควำมซ่ือสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐำนของควำมดีทุกอย่ำง	
เด็กๆ	 จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีข้ึนในตนเอง	 
เพือ่จกัได้เติบโตขึน้เป็นคนดมีปีระโยชน์	และมชีวีติท่ี
สะอำด	ทีเ่จรญิม่ันคง	พระบรมรำโชวำท	
	 พระรำชทำนเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก	 
ปีพทุธศกัรำช	2531

เด็กๆ	 ท�ำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว	 กำรรู้ตัว 
อยู่เสมอจะท�ำให้เป็นคนมีระเบียบและ 
คนทีมี่ระเบียบดีแล้ว	 จะสำมำรถเล่ำเรยีน
และท�ำกำรงำนต่ำงๆ	ได้โดยถกูต้องรวดเรว็	
จะเป็นคนท่ีจะสร้ำงควำมส�ำเร็จและ 
ควำมเจริญ	 ให้แก่ตนเองและส่วนรวม 
ในอนำคตได้อย่ำงแน่นอน	
	 พระบรมรำโชวำท	 พระรำชทำน 
ลงพมิพ์ในหนังสอื	วนัเดก็	ประจ�ำปี	2521

คนเรำจะเอำแต่ได้ไม่ได้	 คนเรำจะต้อง
รบัและจะต้องให้	 หมำยควำมว่ำต่อไป	 
และเดี๋ยวนี้ด ้วยเมื่อรับสิ่งของใดมำ	 
ก็จะต้องพยำยำมให้	 ในกำรให้นั้น	 ให้
ได้โดยพยำยำมที่จะสรำ้งควำมสำมัคคี 
ให้หมู่คณะและในชำติ	 ท�ำให้หมู่คณะ
และชำตปิระชำชนทัง้หลำยมคีวำมไว้ใจ 
ซึ่งกันและกันได้	 ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย	 
ด้วยจติใจท่ีเผือ่แผ่โดยแท้	
	 พระบรมรำโชวำท	 พระรำชทำน
แก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่น	 
วนัท่ี	20	เมษำยน	2521

ในกำรด�ำเนินชีวิตของเรำ	 เรำต้องข่มใจไม่กระท�ำ 
สิง่ใดๆ	ทีเ่รำรูส้กึด้วยใจจรงิว่ำชัว่ว่ำเสือ่ม	 เรำต้องฝืน
ต้องต้ำนควำมคิดและควำมประพฤติทุกอย่ำงที่รู้สึก
ว่ำขัดกับธรรมะ	 เรำต้องกล้ำและบำกบั่นที่จะกระท�ำ
สิ่งที่เรำทรำบว่ำเป็นควำมดี	 เป็นควำมถูกต้อง	 และ
เป็นธรรม	 ถ้ำเรำร่วมกันท�ำเช่นน้ี	 ให้ได้จริงๆ	 ให้ผล
ของควำมดีบังเกิดมำกขึ้นๆ	 ก็จะช่วยค�้ำจุนส่วนรวม 
ไว้มใิห้เส่ือมลงไป	และจะช่วยให้ฟ้ืนคนืดข้ึีนได้เป็นล�ำดบั	
พระรำชด�ำรสั	
	 พระรำชทำนเพ่ือเชิญไปอ่ำน	 ในพิธีเปิดกำร
ประชุมยุวพุทธิกสมำคมทั่วประเทศ	 ครั้งที่ 	 12	 
ทีจ่งัหวดัพระนครศรีอยธุยำ	วนัที	่12	ธนัวำคม	2513

ผู้หนกัแน่นในสัจจะพดูอย่ำงไร	ท�ำอย่ำงนัน้	จงึได้รบั 
ควำมส�ำเร็จ	 พร้อมทั้งควำมศรัทธำเช่ือถือและ 
ควำมยกย่องสรรเสรญิ	จำกคนทกุฝ่ำย	กำรพดูแล้วท�ำ 
คือ	 พูดจริง	 ท�ำจริง	 จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำร 
ส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด ่นชัด	 และ 
สร้ำงเสริมควำมด	ีควำมเจรญิ	ให้เกดิขึน้ท้ังแก่บคุคล
และส่วนรวม	
	 พระบรมรำโชวำท	 ในพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรของจุฬำลงกรณ ์มหำวิทยำลัย	 
วนัท่ี	10	กรกฎำคม	2540

ในวงสงัคมนัน้เล่ำ	 ท่ำนจะต้องรกัษำ
มำรยำทอันดีงำมส�ำหรับสุภำพชน	
รู้จักสัมมำคำรวะ	 ไม่แข็งกระด้ำง	 
มีควำมอ ่อนโยนแต ่ ไม ่อ ่อนแอ	 
พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว
เพือ่ส่วนรวม	
	 พระบรมรำโชวำท	 ในพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรของ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 วันที	่ 
25	มถินุำยน	2496
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áÁÇ¡ÇÑ¡¹Óâª¤ÞÕ่»Ø †¹

   ¹ÑºµÑ§้áµ‹...ÊÁÑÂâºÃÒ³ÁÒáÅŒÇ·Õ¤่¹ÞÕ»่Ø†¹ÁÕ¤ÇÒÁàª×Í่Ç‹Ò áÁÇ
à»š¹ÊÑµÇ�¹Óâª¤ ÁÐà¹Ð¡Ôà¹Ðâ¡Ð ËÃ×Í áÁÇ¡ÇÑ¡ ¤×ÍÃÙ»»˜œ¹áÁÇµÒÁ
¤ÇÒÁàª×่Í¢Í§ªÒÇÞÕ่»Ø†¹ Ç‹Ò¨Ð¹Óâª¤ÅÒÀà§Ô¹·Í§ÁÒãËŒà¨ŒÒ¢Í§ÊÓËÃÑº
ÃŒÒ¹¤ŒÒ¡็¨Ð´Ö§´Ù´ÅÙ¡¤ŒÒãËŒà¢ŒÒÃŒÒ¹àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº¹Ò§¡ÇÑ¡¢Í§ä·Â

     ÊÓËÃÑºÃÙ»Ã‹Ò§Ë¹ŒÒµÒ¢Í§ ÁÐà¹Ð¡Ôà¹Ðâ¡Ð ËÃ×Í áÁÇ¡ÇÑ¡ ¨ÐÁÕÅÑ¡É³Ð
·Õ¤่ÅŒÒÂ¤ÅÖ§¡ÑºáÁÇ¾Ñ¹ Ø̧�¾×¹้àÁ×Í§¢Í§ÞÕ»่Ø†¹ª¹Ố Ë¹Ö§่·Õä่Á‹ÁÕËÒ§·Õà่ÃÕÂ¡Ç‹Ò
àªÍá»¹ÔÊº�Íºà·Å (Japanese Bobtail) »˜¨¨ØºÑ¹ã¹»ÃÐà·ÈÞÕ่»Ø†¹
ËÃ×Í áÁŒáµ‹ã¹»ÃÐà·Èä·Â¨Ð¾ºàË็¹áÁÇ¡ÇÑ¡ÍÂÙ‹·ÑÇ่ä» «Ö§่ÁÕËÅÒ¡ËÅÒÂ
¢¹Ò´áÅÐÊÕÊÑ¹ ºÒ§Ê‹Ç¹¡็·Ó¡Åä¡ãËŒÁ×Í«ŒÒÂÊÒÁÒÃ¶¢ÂÑºã¹ÅÑ¡É³Ð
¡ÇÑ¡à¢ŒÒËÒµÑÇä´Œ´ŒÇÂ ã¹¢³Ð·Õ่Á×ÍÍÕ¡¢ŒÒ§¹Ö§¡็¶×ÍàËÃÕÂÞäÇŒ à¾ÃÒÐÁÕ
¤ÇÒÁàª×่ÍÇ‹Ò ¶ŒÒáÁÇ·Õ่àÅÕ้Â§äÇŒÂ¡¢ÒË¹ŒÒ¢Ö้¹àÊÁÍËÙ¢ŒÒ§«ŒÒÂáÅŒÇ¨ÐÁÕ¤¹
ÁÒËÒ ¶ŒÒà»š¹ÃŒÒ¹¤ŒÒ¡็¨ÐÁÕÅÙ¡¤ŒÒà¢ŒÒÃŒÒ¹

   ÁÒáÅŒÇ¨ŒÒ¡ÅÑºÁÒ©ºÑº¹Õ้ àÃÒÁÒ¤ØÂ¡Ñ¹¶Ö§à¤Ã×่Í§ÃÒ§¹Óâª¤
¢Í§ “ªÒÇá´¹ÍÒ·ÔµÂ�Í Ø· ÑÂ” ËÃ×Í “ªÒÇÞÕ ่» Ø †¹” ¹Ñ ่¹àÍ§
¤×Í “áÁÇ¡ÇÑ¡ÞÕ่»Ø†¹” ÁÕÅÑ¡É³Ð¤ÇÒÁàª×่Í¤ÅŒÒÂ “¹Ò§¡ÇÑ¡¢Í§ä·Â”
  àªÔÞµÔ´µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ä´Œ´Ñ§¹Õ้¤ÃÑº...

¤ÇÒÁËÁÒÂÍ×¹่à¾ÔÁ่àµÔÁ¢Í§áÁÇ¡ÇÑ¡¹Óâª¤
¡ÇÑ¡Á×Í«ŒÒÂ = ¡ÒÃ§Ò¹
¡ÇÑ¡Á×Í¢ÇÒ = âª¤ÅÒÀ

áÁÇ¶×ÍÅÙ¡á¡ŒÇ , áÁÇ¾¹ÁÁ×Í = ¡ÒÃ¢Í¾Ã

บะบั๊ยยย...

Credit: horoscope.sanook.com/56953

¤ÇÒÁËÁÒÂµÒÁÅÑ¡É³Ð¢Í§áÁÇ¡ÇÑ¡ÞÕ»่Ø†¹
áÁÇ·ÕÂ่¡à·ŒÒ¢ÇÒ¢ÒË¹ŒÒ¢Ö¹้º¹  ª‹ÇÂàÃÕÂ¡à§Ô¹·Í§áÅÐâª¤ÅÒÀÁÒãËŒ

áÁÇ·ÕÂ่¡à·ŒÒ«ŒÒÂ¢ÒË¹ŒÒ¢Ö¹้º¹  ª‹ÇÂàÃÕÂ¡á¢¡¼ÙŒÁÒàÂ×Í¹
áÁÇÊÕ¢ÒÇ ·ÕÂ่¡à·ŒÒ«ŒÒÂáÅÐ¢ÇÒ¢ÒË¹ŒÒ¢Ö¹้º¹ àÃÕÂ¡âª¤ªÐµÒ

áÁÇÊṌ Ó ·ÕÂ่¡à·ŒÒ«ŒÒÂ¢ÇÒ¢ÒË¹ŒÒ¢Ö¹้º¹ »¡»‡Í§¤ØŒÁ¤ÃÍ§ãËŒ¾Œ¹¨Ò¡âÃ¤ÃŒÒÂ
áÁÇÊÕ·Í§ ·ÕÂ่¡à·ŒÒ«ŒÒÂ¢ÒË¹ŒÒ¢Ö¹้º¹ ·ÓãËŒÃ่ÓÃÇÂÁÕà§Ô¹ËÁ×¹่à§Ô¹áÊ¹

áÁÇÊÕà§Ô¹ ·ÕÂ่¡à·ŒÒ«ŒÒÂ¢ÒË¹ŒÒ¢Ö¹้º¹ ª‹ÇÂãËŒÁÕÍÒÂØÂ×¹ÂÒÇ
áÁÇÊÕá´§ ·ÕÂ่¡à·ŒÒ«ŒÒÂ¢ÒË¹ŒÒ¢Ö¹้º¹ ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¨็º»†ÇÂáÅÐâÃ¤ÃŒÒÂ¢Í§à´็¡

áÁÇÊÕªÁ¾Ù ·ÕÂ่¡à·ŒÒ«ŒÒÂ¢ÒË¹ŒÒ¢Ö¹้º¹ àÃÕÂ¡¤ÇÒÁÃÑ¡áÅÐ¤Ù‹¤ÃÍ§·Ṍ่ Õ
áÁÇÊÕàËÅ×Í§ ·ÕÂ่¡à·ŒÒ«ŒÒÂ¢ÒË¹ŒÒ¢Ö¹้º¹ ·ÓãËŒ¤Ù‹¤ÃÍ§ÍÂÙ‹¡Ñ¹¨¹¶×ÍäÁŒà·ŒÒÂÍ´·Í§¡ÃÐºÍ§ÂÍ´à¾ªÃ

áÁÇäÁ‹ÁÕÊÕäÁ‹ÁÕÅÒÂ ·ÕÂ่¡à·ŒÒ«ŒÒÂ¢ÒË¹ŒÒ¢Ö¹้º¹ ª‹ÇÂã¹àÃ×Í่§¤ÇÒÁ½̃¹áÅÐ¤ÇÒÁËÇÑ§ãËŒà»š¹¨ÃÔ§
áÁÇÊÕ¹้Óà§Ô¹ËÃ×ÍÊÕ¿‡Ò ·ÕÂ่¡à·ŒÒ«ŒÒÂ¢ÒË¹ŒÒ¢Ö¹้º¹ ª‹ÇÂàÃ×Í่§¡ÒÃàÃÕÂ¹
áÁÇÊÕà¢ÕÂÇ ·ÕÂ่¡à·ŒÒ«ŒÒÂ¢ÒË¹ŒÒ¢Ö¹้º¹ ª‹ÇÂãËŒ»ÅÍ´ÀÑÂ¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØ

à¤Å็´ÇÔ̧ ÕºÙªÒ :  ãËŒµÑ§้äÇŒã¹ Ǿ̈ ·Ṍ่ Õ·ÕÊ่Ǿ ¢Í§ºŒÒ¹ àª‹¹ ËŒÍ§ÃÑºá¢¡
ËÃ×Í ºÃÔàÇ³âµ�Ð·Ó§Ò¹ áÅÐËÁÑ่¹àª็´·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´µÅÍ´àÇÅÒ ´ÙáÅ
ÍÂ‹Ò§ã¡ÅŒªỐ  áÁÇ¡ÇÑ¡¡็¨Ð¹Ó¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐâª¤ÅÒÀÁÒÊÙ‹¤Ø³áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ

à»š¹ÂÑ§ä§¡Ñ¹ºŒÒ§¤ÃÑº... ¡Ñº ÁÐà¹Ð¡Ôà¹Ðâ¡Ð 
ÅÍ§ËÒÁÒà»š¹à¤Ã×่Í§»ÃÐ´Ñºµ¡áµ‹§ã¹ºŒÒ¹ ËÃ×Í µÑ้§âµ�Ð·Ó§Ò¹¡็ÊÇÂà¡Ž
¡Ñ¹ä»ÍÕ¡áºº ¤§ä Œ́µŒÍ§¤Ố Ë¹Ñ¡¡Ñ¹á¹‹àÅÂ à¾ÃÒÐÁÕÃÙ»ÅÑ¡É³ÐÊÇÂ æ 
ãË Œ àÅ ×Í¡ÊÃÃ¡ Ñ¹ÁÒ¡ÁÒÂ ËÅÒÂáºº ËÅÒÂÅÒÂ àÅÂ· Õ à´ ÕÂÇ
àÃ×่Í§¢Í§à¤Ã×่Í§ÃÒ§¹Óâª¤ àª×่ÍäÇŒºŒÒ§ ÈÖ¡ÉÒäÇŒºŒÒ§ äÁ‹àÊÕÂËÒÂ¹Ð¤ÃÑº
áÅŒÇ¾º¡Ñ¹ãËÁ‹©ºÑºË¹ŒÒ¹Ð¤ÃÑº...

            #ÂÔÁ้ËÇÒ¹¹¹ (^_^)

by... แฟกซจากสวรรค

 ÃŒÒ¹¹ŒÍ§ãËÁ‹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´µÃÒ´·Õ่à¾Ô่§à»�´ä´ŒäÁ‹¡Õ่»‚¹Õ้
áµ‹¡็à»š¹ÃŒÒ¹·Õ่ÁÕª×่ÍàÊÕÂ§ÁÒ¡ÃŒÒ¹Ë¹Ö่§¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´µÃÒ´ä»
áÅŒÇ´ŒÇÂ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÃÐ´ÑºÀÑµµÒ¤ÒÃ ¡ÒÃµ¡áµ‹§ÃŒÒ¹·Õ่
ÊÇÂ§ÒÁáÅÐÍÒËÒÃ·Õ่ÍÃ‹ÍÂ ·ÓãËŒÃŒÒ¹¹Õ้ÍÂÙ‹ã¹ã¨ªÒÇµÃÒ´
ä´ŒäÁ‹ÂÒ¡áÅÐ¾ÃŒÍÁ·Õ่¨Ðá¹Ð¹Óµ‹ÍãËŒ¤¹Í×่¹ä´ŒÅÍ§ä»ªÔÁ
ÇÑ¹¹Õ้·Ò§àÃÒ¨Ð¾Ò·‹Ò¹ä»ªÔÁÍÒËÒÃ·Õ่ÃŒÒ¹¹Õ้¡Ñ¹ Ç‹ÒË¹ŒÒµÒ
áÅÐÃÊªÒµÔ¨ÐÍÃ‹ÍÂà¾ÕÂ§äË¹ µÒÁ¡Ñ¹ÁÒàÅÂ¨ŒÒ

 ÁÒ¶Ö§ÃŒÒ¹¨Ð¾º¡Ñº»ÃÐµÙÅÇ´ÅÒÂáººä·Â
ÊÇÂ§ÒÁµÃÐ¡ÒÃµÒ·Õ่¨Ð´Ö§´Ù´ãËŒ¹‹Òà¢ŒÒä»ÊÑÁ¼ÑÊ´ŒÒ¹ã¹
«Ö่§ÁÕ»‡ÒÂµŒÍ¹ÃÑº¹‹ÒÃÑ¡æ ÀÒÂã¹ÃŒÒ¹µ¡áµ‹§ÅÇ´ÅÒÂä·Â
áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹·Õ ่áµ‹§ªØ´àÊÔÃ�¿ÍÂ‹Ò§ÊØÀÒ¾áÅÐÊÇÂ§ÒÁ
ºÃÔ¡ÒÃà¤ŒÒÃÐ´Ñº 5 ´ÒÇ¨ÃÔ§æ ÊÓËÃÑºÍÒËÒÃàÁ¹ÙáÃ¡·Õ่ÊÑ่§
ä»à»š¹ÍÒËÒÃµÑÇªÙâÃ§¢Í§ÃŒÒ¹·Õ่·Ò§àÃÒÍÂÒ¡¨Ðá¹Ð¹Ó¹Ñ่¹
¡็¤×ÍµŒÁÂÓ·ÐàÅÁÐ¾ÃŒÒÇÍ‹Í¹ ã¤Ã·Õ่µŒÍ§¡ÒÃÊÑ่§à»š¹µŒÁÂÓ
áººÍ×¹่¡็ä Œ́ áµ‹ÍÂ‹ÒÅ×ÁÇ‹ÒµŒÍ§à»š¹ÁÐ¾ÃŒÒÇÍ‹Í¹ Œ́ÇÂ à¾ÃÒÐ
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by เหมี ่ยวอวน...ชวนอิ ่ม

ขา่วสหกรณ์12 หน้า ประจ�าเดือน ตุลาคม 2560 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



	 สวัสดีค่ะ	 ส�ำหรับฉบับน้ีเมนี่มีจะพำทุกท่ำนมำพบกับควำมชุ่มฉ�่ำของสำยฝน	 โดยจะพำทุกท่ำนไปเที่ยวประตูภำคใต้	 ไหว้เสด็จ
ในกรม	ชมไร่กำแฟ	แลหำดทรำยรี	ดีกล้วยเล็บมือ	ขึ้นชื่อรังนก	จังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะ	โดยจะพำทุกท่ำนมำพบกับสหกรณ์ที่ประสบควำม
ส�ำเร็จทำงด้ำนกำแฟ	ขอน�ำทุกทำ่นมำพบกับ	คุณปิยะ	หนูสุด	ผู้จัดกำร	สหกรณ์ผู้ปลูกกำแฟจังหวัดชุมพร	จ�ำกัด	เรำไปล้วงเคล็ดลับกำร
บริหำรงำนสหกรณ์ให้ประสบควำมส�ำเร็จกันเลยค่ะ

เมนี่มี : ขอทราบประวัติความเป็นมาของสหกรณ์แห่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ ?
คุณปิยะ : ในช่วงปี	2530	-	2540	รำคำกำแฟตกต�่ำเหลือกิโลกรัมละ	25	-	35	บำท	ท�ำให้เกษตรกรผู้ปลูกกำแฟได้รับควำมเดือดร้อน	จึงมี
เกษตรกรส่วนหน่ึงได้มีแนวคิดว่ำ	 ควรจะก่อต้ังองค์กรท่ีมำบริหำรจัดกำรผลผลิตกำแฟ	 เพื่อสร้ำงข้อต่อรองทำงกำรตลำดดังนั้นเกษตรกร
จึงได้รวมตัวกัน	ขอจดทะเบียนในชื่อ	“	สหกรณ์ผู้ปลูกกำแฟจังหวัดชุมพร	จ�ำกัด	”
	 เมื่อวันที่	20	มกรำคม	2540	มีพื้นที่กำรด�ำเนินงำนครอบคลุมทั้งจังหวัดชุมพร	ตั้งแต่นั้นมำสหกรณ์ฯ	ได้ด�ำเนินกำรภำยใต้หลัก
กำรและวิธีกำรของสหกรณ์	มีธุรกิจหลักคือ	ธุรกิจจัดหำสินคำ้มำจ�ำหน่ำย	ธุรกิจสินเชื่อ	ธุรกิจรวบรวม	พร้อมทั้งน�ำผลผลิตกำแฟสำรจำก
สมำชิก	มำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง	ๆ	ในชื่อ	กำแฟชุมพร	และมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกกำแฟ	อำทิ	กำแฟคั่ว	-	บด	กำแฟพร้อมดื่มและ
ลำ่สุด	คือ	กำแฟ	3	in	1	ตรำกำแฟชุมพร	ผลจำกควำมตั้งใจและใช้หลักกำรสหกรณ์ในกำรด�ำเนินงำน	ส่งผลให้สหกรณ์ผู้ปลูกกำแฟจังหวัด
ชุมพร	 จ�ำกัด	 ได้รับโล่รำงวัลพระรำชทำน	 จำก	 พระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลีพระวรรำชำทินัดดำมำตุ	 ในฐำนะองค์กรผู้สร้ำง 
คุณประโยชน์ต่อวงกำรกำแฟไทยและส่งผลให้สหกรณ์ผู้ปลูกกำแฟจังหวัดชุมพร	จ�ำกัด	เจริญก้ำวหน้ำตำมล�ำดับ

เมนี่มี : ความภาคภูมิใจในสหกรณ์แห่งนี้เป็นเรื่องอะไรคะ ?
คุณปิยะ :	เรำเหมือนจุดเล็ก	ๆ	จุดหนึ่งที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้สหกรณ์เจริญขึ้นอยำ่งทุกวันนี้	สมำชิกมีแรงศรัทธำต่อสหกรณ์มำก	แม้กระทั้ง	
ยำมสหกรณ์ขำดทุนหรือเกิดวิกฤต	ต่ำงๆ	คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	และเจำ้หน้ำที่	บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส	
มีหลักธรรมำภิบำล	มีควำมรัก	ควำมสำมัคคี

เมนี่มี : การด�าเนินธุรกิจหลักของสหกรณ์ มีอะไรบ้างคะ ?
คุณปิยะ :	 ธุรกิจรวบรวม	 :	 รวบรวมผลผลิตกำแฟจำกสมำชิกและเกษตรกรทั่วไป
	 ธุรกิจแปรรูป	 :	 กำแฟ	3	in	1	,	กำแฟคั่ว-บด	,	กำแฟ	Drip
	 ธุรกิจจัดหำ	 :	 สินคำ้ทำงกำรเกษตร	,	ปั้มน�้ำมัน
	 ธุรกิจสินเชื่อ		 :	 ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ
	 ธุรกิจเงินรับฝำก		 :	 ดอกเบี้ยร้อยละ	3	ต่อปี

เมนี่มี : มีเคล็ดลับอะไรในการบริหารงานสหกรณ์ให้ประสบความส�าเร็จคะ ?
คุณปิยะ :	ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล	กำรบริหำรมีควำมโปร่งใสและกำรควบคุมภำยในองค์กรที่ดี	มีควำมรู้ควำมสำมำรถและลงมือปฏิบัติ
งำนจริง	เสียสละเวลำให้กับองค์กรอยำ่งเต็มที่	มีควำมซื่อสัตย	์ขยันขันแข็ง	และมีควำมรู้ในหลักกำร	วิธีกำรสหกรณ์

เมนี่มี : ผลงานโดนเด่นด้านสหกรณ์มีอะไรบ้างคะ ?
คุณปิยะ :	 1.	 ได้รับโล่รำงวัลพระรำชทำน	 จำก	 พระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลีพระวรรำชำทินัดดำมำตุ	 ในฐำนะองค์กรผู้สร้ำง 
คุณประโยชน์ต่อวงกำรกำแฟไทย
	 2.	 ได้รับประกำศเกียรติคุณจำกสหกรณ์จังหวัด	ให้เป็นสหกรณ์ดีเด่น	2	ปีซ้อน
	 3.	 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที	่1	ในกำรประกวดผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูปจำกผักและผลไม้	ณ	มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
	 4.	 ได้รับกำรคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์	ระดับห้ำดำว	ตำมโครงกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ	์

เมนี่มี : อยากจะฝากแนวคิดให้กับขบวนการสหกรณ์อย่างบ้างคะ ?
คุณปิยะ :	ขบวนกำรสหกรณ์จะมีควำมเข้มแข็งและเหนียวแน่นได	้ต้องเริ่มจำกในตัวองค์ก่อนโดยเฉพำะควำมรู้ควำมสำมำรถ	ควำมเข้ำใจ 
ในงำนสหกรณ์	 และควำมสำมัคคีในบุคลำกรในองค์กร	 ซ่ึงประกอบไปด้วย	 คณะกรรมกำร	 ฝ่ำยจัดกำร	 เจ้ำหน้ำที่ทุกคน	 เมื่อในองค์กร 
มีควำมเข้มแข็งแล้วก็จะเป็นแรงผลักดันให้ในองค์กรขับเคลื่อนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 จะเห็นได้วำ่	จำกเจำ้หน้ำที่แผนกสินเชื่อ	เมื่อป	ี2545	ก้ำวมำเป็นผู้จัดกำรสหกรณ์	เมื่อป	ี2553	จะน�ำพำสหกรณ์ให้ประสบควำม
ส�ำเรจ็ได้อย่ำงปัจจบุนันี	้เพรำะกำรมวีสิยัทศัน์ทีก่ว้ำงไกล	กำรบรหิำรมคีวำมโปร่งใสและกำรควบคุมภำยในองค์กรทีด่	ีมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ
และลงมือปฏิบัติงำนจริง	เสียสละเวลำให้กับองค์กรอย่ำงเต็มที่	มีควำมซื่อสัตย	์ขยันขันแข็ง	และมีควำมรู้ในหลักกำร	วิธีกำรสหกรณ์	และ
เชือ่ว่ำสหกรณ์แห่งนีจ้ะสำมำรถเจรญิก้ำวหน้ำยิง่ไปกว่ำทกุวนันีอ้ย่ำงแน่นอน	หำกท่ำนใดสนใจผลติภณัฑ์หรอือยำกจะไปเยีย่มชม	สหกรณ์ 
ผูป้ลกูกำแฟจงัหวดัชมุพร	จ�ำกัด	สำมำรถตดิต่อได้ที	่274	หมู	่9	ถนน	ท่ำแซะ-ปะทวิ	ต.ท่ำแซะ	อ.ท่ำแซะ	จ.ชมุพร	86140	โทร.0-7759-9683,	 
08-1271-1282	แฟกซ์	0-7797-0140	ID	Line	:	coffee_2540	E-mail	:	coffee-chumphon@hotmail.com	ในโอกำสนี	้ขอขอบคุณ	 
ผู้จัดกำรคนเก่งแห่งเมืองกำแฟ	 คุณปิยะ	 หนูสุด	 ผู้จัดกำร	 สหกรณ์ผู้ปลูกกำแฟจังหวัดชุมพร	 จ�ำกัด	 เป็นอย่ำงยิ่งที่มำให้ข้อมูลควำมรู ้
ด้ำนกำรบริหำรงำน	 และมำฝำกแนวคิดให้แก่ขบวนกำรสหกรณ์ในคร้ังนี้นะคะ	 ส�ำหรับฉบับหน้ำจะมีใครมำบอกเล่ำเคล็ดลับควำมส�ำเร็จ 
ให้เรำได้รับรู้นั้น	โปรดติดตำมเมนี่มีได้ใหม่ในฉบับหนำ้ค่ะ

จุดประกาย
ความคิดสหกรณ์

เมนี่มี เมย์ทิยา มาคล้าย

มอบกาแฟและน�า้ดืม่ให้พระบรมมหาราชวงั เพือ่ให้บรกิารแก่ประชาชน
ท่ีเข้ามาสกัการะพระบรมศพ
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นายกรฐัมนตร ีพร้อมอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ ชมิกาแฟชมุพร

ท่านรองพเิชษฐ์ วริยิะพาหะ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ (ต�าแหน่งในขณะน้ัน)
เข้าเยีย่มเยือนสหกรณ์ผูป้ลกูกาแฟฯ

คุณปิยะ หนูสุด
ผูจ้ดัการ สหกรณ์ผูป้ลกูกาแฟจงัหวดัชมุพร จ�ากดั

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 13หน้าประจ�าเดือน ตุลาคม 2560



	 สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 และชุมนุมสหกรณ์ท้ัง	 7	 ประเภท	 ขอแสดง 

ควำมเสียใจและร่วมไว้อำลัย	 เนื่องด้วย	นำยทวี	 โกวัฒนะ	บิดำของนำยเลิศวิโรจน์	 โกวัฒนะ	

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เสียชีวิตลง	 เมื่อวันท่ี	 26	 กันยำยน	 2560	 โดยได้จัดพิธี 

สวดพระอภิธรรมศพ	ณ	 ศำลำพิสิษฐ์กุล	 วัดชลประทำนรังสฤษดิ์	 ในกำรนี้	 ชสท.	 ได้ร่วม 

เป็นเจำ้ภำพงำนบ�ำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ	ในวันพุธที่	4	ตุลำคม	2560	เวลำ	19.00	น.	 

ที่ศำลำพิสิษฐ์กุล	วัดชลประทำนรังสฤษดิ์	

ขอแสดงความเสียใจ
และร่วมไว้อาลัย บิดาปลัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 วันที	่21	กันยำยน	2560	เวลำ	9.00	น.	นำยปิยวิทย์	โกฏเพชร	ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัด

ชุมพร	ได้ก�ำหนดกำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัด	ครั้งที่	5/2560	วำระพิเศษ	โดยมีนำงสำวปณิดำ	โกฎ

เพชร	หัวหน้ำส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดชุมพร	ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรในที่ประชุม	ซึ่งกำรประชุม

ครั้งนี้จัดเพื่อแก้ไขปัญหำรำคำปำล์มน�้ำมันตกต�่ำ	 และควำมเดือดร้อนของเกษตรอันเนื่องมำจำกปัญหำ 

น�้ำท่วมซ�้ำซำก	 ในเขตเมืองชุมพร	 จึงได้เชิญหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อสอบถำม 

สภาเกษตรกรจังหวดัชมุพร-บิก๊ซ ีลงนาม 

เพื่อช ่วยเหลือเกษตรกร
รำยละเอียดและกำรชี้แจงเพื่อท�ำควำมเข้ำใจกับเกษตรกรต่อไป	 นอกจำกนี้ยังได้มีกำรลงนำมบันทึก 

ข้อตกลงควำมร่วมมือ	(MOU)	ระหว่ำงสภำเกษตรกรจงัหวัดชมุพร	และ	บรษิทับ๊ิกซี	ซปุเปอร์	เซน็เตอร์	จ�ำกดั 

สำขำชุมพร	เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถขำยของในพื้นที่ของห้ำง	โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ	เพื่อสร้ำงรำยได้

ให้แก่เกษตรกร	ลงนำม	ณ	ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดชุมพร

M O U

	 ชสท.	 สร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้	 ที่พนักงำนทุกระดับมีควำมเต็มใจที่จะเป็น 

ผู้คงแก่เรียน	และพร้อมที่จะพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ	ให้ทันกับยุคสมัย

	 ในปีนี้โครงกำรฝึกอบรมพนักงำน	 ชสท.	 ได้จัดหลักสูตร	 “ชสท.	 ยุคใหม่ก้ำวไกลกับ 

ไทยแลนด์	4.0”	บรรยำยโดย	อ.สิทธิภรณ	์เมืองกลำง	และ	“กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพในยุค	4.0”	

บรรยำยโดย	อ.ระเบียบ	บุญกรรเชียง	โดยมีผู้บริหำร	และพนักงำน	ชสท.	เข้ำร่วมกันอย่ำงพร้อมเพรียง	

ณ	ชั้น	4	อำคำร	ชสท.

ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกล
กับไทยแลนด์ 4.0
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	 27	สิงหำคม	2560	...	นำยศิริชัย	ออสุวรรณ	ประธำนที่ปรึกษำคณะกรรมกำร	ชสท.	เป็นประธำนในพิธีประชุมใหญ่สำมัญ

ประจ�ำปี	2560	สหกรณ์กำรเกษตรบำงกะปิ	จ�ำกดั	โดยมนีำยอดลุย์	เซะวเิศษ	ประธำนกรรมกำรด�ำเนนิกำร	คณะกรรมกำรฯ	พนกังำน	

สมำชิกสหกรณ์ฯ	มำร่วมประชุมกันอยำ่งพร้อมเพรียงทั้งที่เป็นวันหยุด	

	 ในกำรนี้นำยศิริชัย	ออสุวรรณ	ได้กล่ำวว่ำ	“สหกรณ์แห่งนี้ก่อตั้งมำเป็นเวลำ	45	ปีแล้ว	ถึงแม้ว่ำในปัจจุบันมีพื้นที่เกษตรใน

เขตบำงกะปิน้อยลงมำก	แต่สหกรณ์ฯ	สำมำรถปรบัเปลีย่นวธิกีำรท�ำงำนให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์	ขอแสดงควำมยนิดกีบัผูบ้รหิำร

และสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรบำงกะปิ	จ�ำกัด	ขอให้สหกรณ์เจริญก้ำวหน้ำมีควำมมั่นคงและยั่งยืน	และขอให้สมำชิกทุกทำ่นมีควำม

สุขมำกๆ	ครับ”	

สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ

ประชุมใหญ่ฯ ประจ�าปี 60 

	 วันที่	18	สิงหำคม	2560	เวลำ	14.00	น.	สหกรณ์กำรเกษตรบำงละมุง	จ�ำกัด	จัดกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	2559	ครั้งที่	1	ปีที่	

47	(รอบปีบัญช	ี1	เมษำยน	2559	-	31	มีนำคม	2560)	ณ	อำคำรเอนกประสงค์	เทศบำลต�ำบลโป่ง	จังหวัดชลบุร	ีได้รับเกียรติจำก	นำยนริศ	

นิรำมัยวงศ์	นำยอ�ำเภอบำงละมุง	 เป็นประธำนเปิดกำรประชุม	 โดยมีนำยวิชัย	จันทร์หอม	ประธำนกรรมกำรสหกรณ์กำรเกษตรบำงละมุง	

จ�ำกัด	เป็นผู้กลำ่วรำยงำน	ในกำรนี้	ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด	(ชสท.)	น�ำโดย	นำยณัฎฐชัย	จิตรถนอม	รองประธำน

กรรมกำร	ชสท.	และนำยจีรพัฒน์	งำมสง่ำ	รองผู้จัดกำรใหญ่	สำยงำนพัฒนำสหกรณ	์ชสท.	ได้เข้ำร่วมงำน	พร้อมมอบเงินและของรำงวัล

สนับสนุนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีในครั้งนี้

สกก.บางละมงุ จดัประชมุใหญ่ฯ ปี 59 
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       จุดเริ่มต้นโครงกำรเชื่อมโยงธุรกิจ	ระหว่ำงบริษัท	ที.เจ.ซี.	

เคมี	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน	ระหว่ำง	ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร

แห่งประเทศไทย	 จ�ำกัด	 (ชสท.)	 กับบริษัทในเครือชุมนุมสหกรณ์

แห่งประเทศญี่ปุ่น	ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำตรำพระอำทิตย	์โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต	 และจ�ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิตส�ำหรับใช้ใน

กำรเกษตร	ที่มีประสิทธิภำพสูง	มีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้	ผู้บริโภค	

และสิ่งแวดล้อม	จนเป็นที่ยอมรับจำกเกษตรกรมำกว่ำ	47	ป	ี	และ

ท่ีผ่ำนมำเกษตรกรที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่จ�ำต้องหำซื้อ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง	 ซึ่งเป็นสำเหตุที่ท�ำให้

ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้นโดยไม่จ�ำเป็น

	 ชสท.	 จึงเห็นว่ำ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมำชิกสหกรณ์

กำรเกษตรจะได้น�ำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ	รำคำเป็นธรรม	มำใช้โดย

ผำ่นขบวนกำรสหกรณ์โดยตรง	 จึงได้ก�ำหนด	“โครงการเชื่อมโยง

ธรุกจิระหวา่ง บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ี เคม ีจ�ากดั กบั ขบวนการสหกรณ์”	

ขึ้น	ในระหวำ่งวันที่	17-18	ตุลำคม	2560	ณ	โรงแรม	ลองบีช	กำร์

เด้น	โฮเต็ล	แอนด์	สปำ		จังหวัดชลบุรี	

	 ในโครงกำรน้ีถือเป็นกำรเชื่อมโยงร่วมมือร่วมใจของ

ขบวนกำรสหกรณ์	 ที่จะได้มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน

อยำ่งแท้จริง	ระหว่ำงบริษัท	ที.เจ.ซี.	 เคมี	จ�ำกัด	 โดย	ชสท.	กับพี่

น้องขบวนกำรสหกรณ์ในกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตที่มีคุณภำพภำยใต้

เครื่องหมำยตรำพระอำทิตย์	(สีแดง)	อย่ำงจริงจัง	เพื่อมวลสมำชิก	

สกก.	ทั่วประเทศ

โครงการเชือ่มโยงธรุกจิ 
ระหว่าง บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด 

กับ ขบวนการสหกรณ์ 
ตอนที่ 1 ณ จังหวัดชลบุรี
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	 นำยศิริชัย	 	ออสุวรรณ	ประธำนกรรมกำรบริษัท	ที.เจ.ซี.	

เคมี	 จ�ำกัด	 และนำยจีรพัฒน์	 	 งำมสง่ำ	 รองผู้จัดกำรใหญ่สำยงำน

พัฒนำสหกรณ์	พร้อมคณะเจ้ำหน้ำที	่ชสท.	เดนิทำงถงึโรงแรมทีพ่กั

ที่เมืองพัทยำ	 เพื่อร่วมเป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมโครงการ

เชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด กับ ขบวนการ

สหกรณ์		โดยมรีองประธำนกรรมกำร		กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่	และ

คณะเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท	 ที.เจ.ซี.	 เคมี	 จ�ำกัด	 ให้กำรต้อนรับใน

ฐำนะเจ้ำภำพเลี้ยงรับรองอำหำรกลำงวันและกำรจัดกิจกรรมตำม

โครงกำรดังกลำ่ว	 ภำยในกิจกรรมดังกล่ำวท�ำให้ชำวสหกรณ์ได้พบ

กัน	มกีำรแลกเปลีย่นและแสดงควำมคิดเหน็ต่อกนั	รวมถงึกำรเจรจำ

พูดคุยธุรกิจระหว่ำงสหกรณ์กับบริษัท	

	 บริษัท	 ที.เจ.ซี.	 เคมี	 จ�ำกัด	 ได้น�ำผู้เช่ียวชำญด้ำนสำรวัตถุอันตรำยมำให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรใช้สำรเคมีอย่ำงปลอดภัยพร้อมท้ัง

แนะน�ำผลิตภัณฑ์ยำปรำบศัตรูพืชภำยใต้ตรำพระอำทิตย์สีแดง	เช่น	โนมินี	่ส�ำหรับก�ำจัดวัชพืชในนำขำ้ว นิโกะพลัส	ส�ำหรับก�ำจัดวัชพืชใน

ไร่ข้ำวโพด ซมูโิซย่า	ส�ำหรบัก�ำจัดวชัพชืในไร่มนัส�ำปะหลงั ทาคมู	ิส�ำหรบัก�ำจัดหนอน	แก่สมำชกิทีเ่ข้ำร่วมอบรมสัมมนำ	ซึง่ได้รบักำรตอบรบั

จำกชำวสหกรณ์สมำชิกด้วยดี		

	 จำกนั้น	 ในเวลำ	 18.00	 น.	 บริษัท	 ที.เจ.ซี.	 เคมี	 จ�ำกัด	 

ได ้จัดเลี้ ยงต ้อนรับชำวสหกรณ ์ 	 ภำยในงำนมีชำว	 สกก.	 

ร่วมรบัประทำนอำหำรและร้องเพลงอย่ำงเป็นกนัเอง		และพกัผ่อน

ตำมอัธยำศัย

	 ปล.	 ได้ข่ำวว่ำงำนนี้ทั้งรำคำถูก	แล้วยังมีเปำ้กำรจ�ำหน่ำย

เพือ่ร่วมเดนิทำงไปดงูำนยงัต่ำงประเทศด้วยนะ	มำร่วมมอืร่วมใจกัน

อดุหนนุสินค้ำสหกรณ์ภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ	“ตรำพระอำทิตย์”	

สีแดงกันนะคะ	 สนใจติดต่อสอบถำมได้ที่ฝ่ำยคณะกรรมกำรและ

เลขำนกุำร	โทร.	0-2561-4567	ต่อ	100,	105		โทรสำร	0-2561-3327			

	“เลิฟมำฮำ”
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ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

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

คุณกิตติพงษ์ ลิมปสุรัติ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค 4 

เคมีเกษตรไทย...... หัวใจำสหกรณ์

มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์สิ่งแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัย

	 วันที	่26	ก.ย.	60	ทีมงำนฝ่ำยกำรตลำด	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี

จ�ำกัด	ร่วมกับ	สหกรณ์กำรเกษตรเขำย้อย	จ�ำกัด	จัดกิจกรรมอบรม 

ผู ้น�ำกลุ่มสมำชิกฯ	 เพ่ือแนะน�ำสินค้ำนวัตกรรมใหม่ในนำข้ำว	 

“เอนเนอร์จี”้	สำรช่วยให้ข้ำวงอกใต้น�ำ้	ทัง้นีย้งัได้แจ้งข้อมลูข่ำวสำร

เกีย่วกบันโยบำยกำรลดต้นทนุเพือ่ช่วยเกษตรกรในส่วนของค่ำใช้จ่ำย 

เกี่ยวกับสำรเคมี	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ท�ำกำรปรับโครงสร้ำงสินค้ำกลุ่ม	

โนมินี่	 และไมมินี่	 ซ่ึงได้รับควำมสนใจและกำรตอบรับเป็นอย่ำงด ี

จำกตัวแทนสมำชิกฯ	ณ	ที่ท�ำกำรสหกรณ์กำรเกษตรเขำย้อย	จ�ำกัด	

อ.เขำย้อย	จ.เพชรบุรี

	 วันที่	 22	 กันยำยน	 2560	ทีมงำนฝ่ำยกำรตลำด	 บริษัท	 ที.เจ.ซี. 

เคมี	 จ�ำกัด	 ตรำพระอำทิตย์	 ร่วมกับ	 สหกรณ์กำรเกษตรบำงน�้ำเปรี้ยว	 จ�ำกัด	 

ได้จัดประชุมกลุ ่มย่อยแก่เกษตรกรนำข้ำว	 ณ	 บ้ำนประธำนกลุ ่มที่	 39	 

ชุมชนวัดโพธิ์เย็น	 ต.บำงน�้ำเปรี้ยว	 อ.บำงน�้ำเปรี้ยว	 จ.ฉะเชิงเทรำ	 โดยแนะน�ำ

กำรใช้สำรก�ำจัดศัตรูพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 อำทิเช่น	 โนมินี่กรุ๊ป	 แดนท๊อช	 

แซทเทอนดี	ทำคูม	ิ ยูนิโปร	อะโซโต้	 ออนคอลกรุ๊ป	พำแดน-มิพซิน	 6	 จี	 โซโร	 

เท็ปเปกิ	 ซ่ึงเกษตรให้กำรสนใจในผลิตภัณฑ์ตรำพระอำทิตย์เป็นอย่ำงดี	 และ 

ได้ติดต่อขอท�ำแปลงสำธิต	 ยูนิโปรเพื่อทดสอบประสิทธิภำพกำร	 คุม-ฆ่ำ	 หญ้ำ

ปล้องหิน	ต่อไป

	 วันท่ี	 22	 กันยำยน	 2560	 คุณศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธำน
กรรมกำร,	คุณธวัชชัย	เรืองรัตน์ธรรม	กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	และคุณ
ณรงค์วิทย	์ทศทิศรังสรรค์	ผู้จัดกำรฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ	พร้อมด้วยทีม
งำนบริหำร	บริษัท	ที.เจ.ซี.	เคมี	จ�ำกัด	ได้ต้อนรับคณะชมรมผู้จัดกำร
และเจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์กำรเกษตรจงัหวดัเชยีงใหม่	ทีไ่ด้ให้เกยีรตเิข้ำรบั
ฟังบรรยำย	และเยีย่มชมศกึษำดงูำนทีศ่นูย์วจิยัฯ	จ.สพุรรณบรุ	ีเพือ่น�ำ
ควำมรู้และข้อมูลที่ได้	ไปต่อยอดในกำรเชื่อมโยงธุรกิจต่อไป

ขา่วสหกรณ์18 หน้า ประจ�าเดือน ตุลาคม 2560 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



	 วันที่	7	ก.ย.	60	ทีมงำนฝ่ำยกำรตลำดภำค	1	บริษัท	ที.เจ.ซี.	เคม	ีจ�ำกัด	ร่วมกับสหกรณ์ผู้ใช้น�้ำหนองปรงสำมัคคี	

อ.เขำย้อย	 จ.เพชรบุรี	 จัดงำนขำยสินค้ำตรำพระอำทิตย์ประจ�ำปี	 2560	 พร้อมบริกำรซ่อมบ�ำรุงเครื่องพ่นยำสะพำยหลัง

ยี่ห้อมำรูยำม่ำซ่ึงป็นอีกหนึ่งสินค้ำที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูงส�ำหรับเกษตรกร	 ท้ังนี้ยังได้มีกิจกรรมจับรำงวัลส�ำหรับ 

ผู้สะสมยอดซื้อประจ�ำปีอีกด้วย	โดยได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีเช่นเดิมจำกสมำชิกฯ	

	 วันที่	22	กันยำยน	2560	ทีมงำนฝำ่ยกำรตลำด	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ำกัด	 
ตรำพระอำทิตย์	ร่วมกบั	สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงสพุรรณบรีุ	ได้จดัประชุมใหญ่สำมญั
ประจ�ำปี	 แก่สมำชิกเกษตรกรนำข้ำว	ณ	 โรงแรมสองพันบุรี	 อ.เมือง	 จ.สุพรรณบุร	ี
โดยออกบทูแนะน�ำกำรใช้สำรก�ำจดัศตัรพืูชอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	ตลอดจนผลติภณัฑ์	
เช่น	โนมินี่กรุ๊ป	ไมมินี่	กรุ๊ป	แดนท๊อช	ทำคูม	ิกิโมโน	เอ็นจอย	รวมทั้ง	อำหำรเสริม	
ฮีโร่-คอมบิ	ซึ่งเกษตรให้กำรสนใจในผลิตภัณฑ์ตรำพระอำทิตย์เป็นอย่ำงดี

	 วันที่	18	ส.ค.	60	ทีมงำนฝ่ำยกำรตลำด	บริษัท	ที.เจ.ซี.	เคมี	จ�ำกัด	ร่วมกับ

สหกรณ์ผู้ใช้น�้ำหนองปรงสำมัคคี	 อ.เขำย้อย	 จ.เพชรบุรี	 และบริษัทเคมีเกษตรชั้น

น�ำกว่ำ	20	บริษัท	จัดมหกรรมเคมีเกษตรในงำนประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำป	ี2560	 

โดยสนิค้ำตรำพระอำทติย์	อำทเิช่น	โนมน่ีิ	ทำคูม	ิและแดนทอ็ซ	ยงัคงได้รับกำรตอบรบั 

เป็นอย่ำงดีเช่นเดิมจำกสมำชิกฯ	

	 วันที่	13	ก.ย.	60	คุณบัณฑิต	บูรณะเสถียร	ผู้

จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดภำค	1	บจก.ที.เจ.ซี.เคม	ีร่วมรับ

ประทำนอำหำรและพบปะพูดคยุเรือ่งภำพรวมแนวโน้ม

ตลำดภำคเกษตรกับ	 คุณศิริชัย	 จันทร์นำค	 ผู้จัดกำร

สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด	 จ�ำกัด	 และคุณพิชิต	 บัว

ปรำงค์	ผูจ้ดักำรสหกรณ์กำรเกษตรเมอืงเพชรบุรี	จ�ำกดั	

เพื่อน�ำข้อมูลมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์

ปัจจุบันและอนำคตอันใกล้ให้สอดคล้องกับนโยบำย

ส่วนกลำงและภำคเกษตรต่อไป	 ท้ังนี้ยังได้ร่วมติดตำม

ผลกำรใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 กับเกษตรกรสมำชิก	

ในพื้นที่	ต.ไร่สะท้อน	อ.บ้ำนลำด	จ.เพชรบุรี	อีกด้วย

	 วันที่	 12	 กัยำยน	 2560	 ทีมงำนฝ่ำยกำรตลำดบริษัท	

ท.ีเจ.ซ.ีเคม	ีจ�ำกดั	ตรำพระอำทติย์	ร่วมกบั	สหกรณ์กรกำรเกษตร

สบปรำบ	 ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยแก่สมำชิกเกษตรกรนำข้ำว	ณ	

อ.สบปรำบ	จ.ล�ำปำง	โดยแนะน�ำกำรใช้สำรก�ำจัดศัตรูพืชอยำ่ง

มีประสิทธิภำพ	 ตลอดจนผลิตภัณฑ์	 อำทิเช่น	 แซทเทอนดีโน

มินี่กรุ๊ป	ไมมินี่	แดนท๊อช	ไคร่ำ	ท๊อปซินเอ็ม	ตลอดจน	อำหำร

เสริม	 บิ๊คซัน	 ฟิตเฟริม	 ซึ่งเกษตรให้กำรสนใจในผลิตภัณฑ์ตรำ

พระอำทิตย์เป็นอย่ำงดี

	 วันที่	20	กันยำยน	2560	ทีมงำนฝ่ำยกำรตลำด	บริษัท	

ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ำกัด	ตรำพระอำทิตย์	ร่วมกับ	สหกรณ์กำรเกษตร

บำงน�้ำเปรี้ยว	จ�ำกัด	ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยแก่เกษตรกรนำข้ำว	

ณ	บ้ำนประธำนกลุ่มที	่ 16	คลอง	19	ชุมชนมุสลิม	ต.โยธะกำ	

อ.บำงน�้ำเปรี้ยว	จ.ฉะเชิงเทรำ	โดยแนะน�ำกำรใช้สำรก�ำจัดศัตรู 

พืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 อำทิเช ่น	 โนมินี่กรุ ๊ป	 แดนท๊อช	 

แซทเทอนด	ีทำคมู	ิยนูโิปร	อะโซโต้	ออนคอลกรุป๊	พำแดน-มพิซนิ 

6	 จี	 โซโร	 เท็ปเปกิ	 ซึ่งเกษตรกรให้กำรสนใจในผลิตภัณฑ์ 

ตรำพระอำทิตย์เป็นอย่ำงดี	 และได้ติดต่อขอท�ำแปลงสำธิต	 

ยูนิโปร	คุม-ฆ่ำ	หญ้ำปล้องหิน

	 วันที่	 13	 กันยำยน	 2560	 คุณ	ศิริชัย	 
ออสุวรรณ	ประธำนกรรมกำร	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	
จ�ำกดั	พร้อมด้วย	รองประธำน,	กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่,	 กรรมกำรผู้จัดกำรโรงงำนและ	 ผู้บริหำร	
พร้อมด้วยคณะจำก	 ชุมนุมสหกรณ์กำรเษตรแห่ง
ประเทศไทย	จ�ำกดั	(ชสท.)	เข้ำแสดงควำมยนิดกีบั 
	ท่ำนเลศิวโิรจน์	โกวฒันะ	ปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	ทำ่นใหม่	โดยมีคณะจำกสถำบันสหกรณ์	
เข้ำร่วมแสดงควำมยนิดด้ีวย	เช่น	สนันบิำตสหกรณ์	 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์แห ่งประเทศไทย 
จ�ำกัด

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 19หน้าประจ�าเดือน ตุลาคม 2560
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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

ประกาศรายชื่อผู้ โชคดีจากกิจกรรม
 หนังสือพิมพ์ข่ำวสหกรณ์	 ร่วมกับเพจเฟสบุ๊ค	 Co-opclick	 มีควำมยินดีที่จะ 
ประกำศผลกำรจับรำงวัล	จำกกิจกรรมร่วมสนุก	กับเพจเฟสบุ๊ค	Co-opclick	ตลำดสินค้ำ
สหกรณ์ออนไลน	์ โดย	 ชสท.	 กด	 Like	ที่หน้ำเพจ	 และ	 Share	 เพจเฟสบุ๊ค	 Co-opclick	 
เพื่อลุ้นรับ	ครีมกันแดดเนื้อใยไหมบีวิชชิ่ง	Bewitching	ขนำด	30	กรัม	มูลค่ำ	550	บำท	 
โดยมีผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กวำ่	1,000	คน	

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี 12 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

	 1.	คุณดลนภำ	สุขผล	(ชื่อที่ใช้ในเฟสบุ๊คคือ	ดลนภำ	สุขผล)
	 2.	คุณนันท์นภัส	ภู่พูลพันธ์	(ชื่อที่ใช้ในเฟสบุ๊คคือ	นุ้ย	นันท์นภัส)
	 3.	คุณอำจิณศร	ีปัญญวรรณศิร	ิ(ชื่อที่ใช้ในเฟสบุ๊คคือ	อำจิณศรี	ปัญญวรรณศิริ)
	 4.	คุณปู	(ชื่อที่ใช้ในเฟสบุ๊คคือ	Panitta	Thonglek)	
	 5.	คุณรัตนำ	เงำงำม	(ชื่อที่ใช้ในเฟสบุ๊คคือ	Witsanu	Nukaaon)
	 6.	คุณละออ	ภำคค�ำ	(ชื่อที่ใช้ในเฟสบุ๊คคือ	แอลเอ’	เอ	แอล	แอล)
	 7.	คุณปริศนำ	แตงหวำน	(ชื่อที่ใช้ในเฟสบุ๊คคือ	Prissana	Muk	Chol)
	 8.	คุณมำลัย	แตงหวำน	(ชื่อที่ใช้ในเฟสบุ๊คคือ	Parisana	Daenghwan)
	 9.	สุวิชำ	คลำ้ยมำลำ	(ชื่อที่ใช้ในเฟสบุ๊คคือ	Kitty	Tangwhan)
	 10.	คุณรุ่งกำนต์	สุ่นปำน	(ชื่อที่ใช้ในเฟสบุ๊คคือ	Zoozaa	R.	Soonpan)
	 11.	คณุวิภำพร	กว้ำงสมบรูณ์	(ชือ่ทีใ่ช้ในเฟสบุค๊คือ	Vipaporn	Kwangsomboondee)
	 12.	คณุชลลดำ	เส้งม	ี(ชือ่ทีใ่ช้ในเฟสบุค๊คือ	ยยัตัวเลก็	สำยแจะ)

	 โดย	 นำยคุณวุฒิ	 ออสุวรรณ	 ประธำนกรรมกำร	 ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร 
แห่งประเทศไทย	จ�ำกัด	(ชสท.)	ได้ให้เกียรติเป็นผู้จับรำงวัล	ในครั้งนี้	พร้อมด้วยสักขีพยำน	
นำงสำวสุภำภรณ	์อินคำ้	หัวหน้ำส�ำนักกำรตลำดสินคำ้สหกรณ์และอีคอมเมิร์ซ	จำกรำยชื่อ 
ผู้โชคดีที่ได้ประกำศไปแล้วข้ำงต้น	 ทำงข่ำวสหกรณ์จะท�ำกำรจัดส่งของรำงวัลให้ทำง
ไปรษณีย์ตำมที่อยู่ที่ทำ่นได้แจ้งไว	้
	 หำกท่ำนใดสนใจอยำกเป็นผู ้โชคดีแบบนี้บ ้ำงอย่ำลืมติดตำมหนังสือพิมพ์ 
ข่ำวสหกรณ์	 และสำมำรถติดตำมหนังสือพิมพ์ข่ำวสหกรณ์ออนไลน์ได้ที่	 http://www.
flipbooksoft.com/ACFT	ที่น�ำเสนอท้ังข่ำวสำร	 สำระ	 และกิจกรรมดีๆ	 ให้ร่วมสนุกกัน

�รชแะลแ�คลไดก
�รชแะลแ�คลไดก
�รชแะลแ�คลไดก
แฟนเพจ

Co-opclick

ชสท. ขอขอบคุณ 
 ชสท.	ขอขอบคณุ	คณะกรรมกำรเครอืข่ำย 

ธุรกรรมสหกรณ์กรุง เทพมหำนคร	 พื้นที่ 	 2	 

ทีใ่ห้กำรเยีย่มชม	พร้อมทัง้อดุหนนุสนิค้ำ	ของศนูย์ข้ำว 

สหกรณ์ไทย	และศูนย์กระจำยสินค้ำสหกรณ์	ชสท.	

เมื่อวันที่	24	สิงหำคม	2560

ขอเชิญร่วมสนุก กิจกรรมตอบค�าถามง่ายๆ 3 ข้อ
ร่วมลุ้นรับของรางวัลจาก 
หนังสือพิมพ์ข่าวสหกรณ์ 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 38 

ข้อมลูผู้ร่วมกจิกรรม

ชือ่-สกลุ...............................................................................................................................
ทีอ่ยู.่.................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์......................................................................................................................

ค�าถาม

1.	ค�ำถำม	:	คุณมคีวำมคิดเหน็	อย่ำงไรกบั	หนงัสอืพิมพ์ข่ำวสหกรณ์	หรอืข้อเสนอแนะปรบัปรงุแก้ไข	?
	 ตอบ.................................................................................................................................
2.	ค�ำถำม	:	คุณชอบคอลัมน์ไหนทีส่ดุใน	หนงัสอืพิมพ์ข่ำวสหกรณ์	เพรำะอะไร	?
	 ตอบ.................................................................................................................................
3.	ค�ำถำม	:	เรือ่งรำวอะไรทีคุ่ณสนใจและต้องกำรให้	หนงัสอืพิมพ์ข่ำวสหกรณ์	น�ำเสนอ	?
	 ตอบ.................................................................................................................................

กตกิาการร่วมสนุก

	 ตอบค�ำถำมทัง้	3	ข้อ	แล้วส่งค�ำตอบพร้อมชือ่ทีอ่ยูม่ำที	่ 
	 ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกดั	(ชสท.)	(นสพ.ข่ำวสหกรณ์	ชัน้	3)	 
	 79	ถนนงำมวงศ์วำน	แขวงลำดยำว	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	10900	
	 ตอบค�ำถำมทัง้	3	ข้อ	ใต้ภำพกจิกรรม	ผ่ำนทำง 
	 เฟสบุค๊ของ	ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกดั	(ชสท.)	
 ผูโ้ชคดจีะได้รบัผ้าขาวม้าภมูปัิญญาไทย ผลติภณัฑ์ศนูย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ (CDC) จ�านวน 10 รางวลั 
	 (กรณีมผีูต้อบค�ำถำมเกนิจ�ำนวนของรำงวลัจะใช้วิธจีบัฉลำกรำยชือ่ผูโ้ชคดี)

ขา่วสหกรณ์20 หน้า ประจ�าเดือน ตุลาคม 2560 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 


