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	 เมื่อสมาชิกต ้องประสบป ัญหาคราใด	 ไม ่ว ่าที่ ไหน	 

พวกเราชาวสหกรณ ์ ไม ่ เคยทิ้ งกัน 	 ชสท. 	 และเครือข ่ าย 

สหกรณ์การเกษตร	 พร้อมรวมพลังหยิบยื่นน�้าใจเพื่อบรรเทา 

ความเดือดร้อนอยู่ร�่าไป	 ไม่ว่าจะแห่งหนไหนที่ต้องเผชิญ	 แล้วเรา 

จะจับมือกันผ่านพ้นมันไป	ปีนี้	 ปีไหน	สิ่งร้าย	ๆ	 ได้ผ่านไป	ก่อเกิด

น�้าใจพร้อมต้อนรับปีใหม่

	 ส่งท้ายปีด้วยธารน�้าใจกับประมวลภาพช่วยเหลือสมาชิก

ผู้ประสบภัยน�้าท่วมในจังหวัดเพชรบุรี	 เมื่อวันที่	 1	 ธันวาคม	 2560	

ชสท.	 พร้อมเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร	 ร่วมกันมอบสิ่งของ 

บรรเทาทกุข์	และให้ก�าลงัใจผูป้ระสบภยัสนบัสนนุและประสานงานโดย	 

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด	จ�ากัด	โดยมีผู้ร่วมมอบความช่วยเหลือ 

ในครั้งนี้	 คือ	 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	 จ�ากัด,	 ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรบุรีรัมย์	 จ�ากัด,	 สหกรณ์การเกษตรดอนตูม	 จ�ากัด	 

และสหกรณ์การเกษตรโพธาราม	จ�ากัด	

	 ส่งท้ายปีเก่าสิ่งร้าย	ๆ 	ขอให้ผ่านพ้นไป	ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคน

มีแต่สิ่งดี	ๆ	เข้ามา	พบกับเราข่าวสหกรณ์กันใหม่ในปีหน้าค่ะ	

 . . .“ในวาระดิถีขึ้นป ีใหม ่ขออวยชัยให ้ทุกท ่านนั้น  

สุขสมประสบพบแต่สิ่งม่ิงมงคล ให้ทุกคนจงสุขขีมีชัยไร้โรค

ปลอดภัย สุขสมหวังทั้งกายใจเทอญ”...

เราไม่ท้ิงกัน ธารน�้าใจไม่เคยแห้ง
ชสท. พร้อมเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมในจังหวัดเพชรบุรี
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	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสท.)	

ร่วมมือกับ	 เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์	พื้นที่	 2	 จัดโครงการปฏิทิน

เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์	 เพื่อให้พี่น้องขบวนการสหกรณ์	

ได้รับทราบข่าวสาร	 ความเคลื่อนไหว	 และผลผลิตจากสมาชิก 

สู่ผู้บริโภคโดยตรง

ล�าไย ส้มโอ ผลผลิตจากเกษตรกร
ผ่านขบวนการสหกรณ์ สู่ผู้บริโภคโดยตรง
จากโครงการ “ปฏิทินเชื่อมโยง
เครือข่ายสินค้าสหกรณ์” 

	 เมื่อวันที่ 	 22	 พฤศจิกายน	 2560	 ชสท.	 น�าโดย 

นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 ชสท.	 

นายนัด	 ดวงใส	 รองประธานกรรมการ	 และนายจีรพัฒน์	 งามสง่า 

รองผู้จัดการใหญ่	 สายงานพัฒนาสหกรณ์	 ชสท.	 พร้อมทีมงาน	 

ร่วมกนักระจายผลผลติล�าไยอบสทีอง	ทีเ่นือ้หนา	เมลด็เลก็	หวานกรอบ  

จ�านวนกว่า	9	ตนั	ซึง่เป็นผลผลติล�าไยแปลงใหญ่	ในจงัหวดัเชยีงใหม่	 

รวบรวมโดย	สหกรณ์การเกษตรจอมทอง	จ�ากดั	จดัจ�าหน่ายตะกร้าละ	 

3	กิโลกรัม	ในราคา	130	บาท	และส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่	จากสหกรณ์

การเกษตรบางคนที	 จ�ากัด	 จ.สมุทรสงคราม	 ผลไม้ยอดนิยมท่ีม ี

ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีของ	 แม่กลอง	 จัดจ�าหน่ายในตามจุดต่างๆ	

ในกรุงเทพมหานคร	 ตามโครงการปฏิทินเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้า

สหกรณ์	 ผลผลิตจากเกษตรกรผ่านขบวนการสหกรณ์	 สู่ผู้บริโภค

โดยตรง	ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง	เกรดพรีเมี่ยม	ราคาเป็นธรรม

	 โครงการปฏิทินเชื่อมโยงเครือข ่ายสินค ้าสหกรณ์	 

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่	ชสท.	 ได้มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อส่งเสริม	สนับสนุน	

เพ่ือขบัเคล่ือนการเช่ือมโยงเครือข่ายให้เข้มแขง็แก่ขบวนการสหกรณ์ 

เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพ	 ราคาถูก 

เพื่อลดค่าครองชีพแก่สมาชิกสหกรณ์	 และประชาชนทั่วไป 

ได ้บริ โภคสินค ้าสหกรณ์คุณภาพดี	 ราคาถูก. . .ดั่ งสโลแกน	 

อุดหนุนเกษตรกรไทย	สุขใจทั้งผู้ให้	ผู้รับ

ล�ำไยคุณภำพ จำกเกษตรกรสมำชิกสหกรณ์ สหกรณ์กำรเกษตรจอมทอง จ�ำกัด จ.เชียงใหม่

ชสท. ล�ำเลียงขนส่งล�ำไย และส้มโอ 

เพื่อกระจำยไปยังจุดจ�ำหน่ำยต่ำงๆ 

ในกรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่ำน ทุกหน่วยงำนที่อุดหนุน ผลผลิตจำกเกษตรกรผ่ำนขบวนกำรสหกรณ์ สู่ผู ้บริโภคโดยตรง

ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนล�ำสำลี และชำวชุมชน

ล�ำสำลี และชำวชุมชนหนองจอก และเครือข่ำย

อุตสำหกรรม SME ร่วมอุดหนุน 

ที่จุดจ�ำหน่ำย โรงเรียนล�ำสำลี

จุดจ�ำหน่ำยที่ กระทรวงแรงงำน
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ท่องโลกเกษตรกบั ชสท.

 ประพจน์ ภู่ทองค�า

ผลผลติทีอ่นิทรย์ีเท่านัน้	โดยมผีูร่้วมก่อตัง้ตลาด	อาท	ิ“เฟรนด์”	อรยุา 

อริยโสภารักษ์	จาก	ซีโต้อีโคฟาร์ม,	“เขียว”	นพดล	มั่นศักดิ์	จาก

โรงเรียนชาวนานครสวรรค์,มานพ	ศรีเนียม	เกษตรอินทรีย์บ้านเกย

ไชย	,	“อุย้”	พชัรนิทร์	เกษสวุรรณ	ผูร้เิริม่	“ผกูป่ินโตข้าว”	นครสวรรค์	 

ฯลฯ	แถมยงัโชคดทีี	่“น๊อต”	หรอืธาวติ	ฉายแสงมงคล	หนึง่ในผูก่้อการ 

	 ได้มอบพื้นท่ีว่างหลังร้านขายอะไหล่ของครอบครัว	 ให้ใช้พ้ืนที่ท�า

ตลาดโดยไม่คิดมูลค่า	 จึงท�าให้ความฝันของคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นจริง	

โดยเปิดตลาดครั้งแรกในวันที่	27	พฤศจิกายน	2559

	 การพัฒนาตลาด	 “ฟาร์มฝันปันสุข”	 ด�าเนินการอย่าง 

ต่อเนื่องและจริงจังโดยเปิดตลาดทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน	

เนื่องจากผลผลิตอินทรีย์มีจ�านวนน้อยและผู้ผลิตยังเป็นรายย่อย	

ไม่สามารถเพิ่มก�าลังการผลิตจ�านวนมากในเวลาสั้นได้	จึงตกลงกัน

ท่ีจะเน้นสนิค้าคณุภาพก่อนเป็นล�าดบัแรก	สนิค้าท่ีจ�าหน่ายในตลาด	

มีการคัดสรรผ่านการเข้าเยี่ยมแปลงผลิต	 ผ่านการพูดคุย	 รับรอง

คุณภาพด้วยใจ	 สินค้าท่ีจัดจ�าหน่ายได้แก่	 ไข่ไก่อารมณ์ดี,	 ผักพื้น

บ้าน,ชาสมุนไพร	 ไอศกรีมข้าวกล้อง,	 สบู่และแชมพูออแกนิค,	 ปุ๋ย

และมูลไส้เดือน,	น�้าสมุนไพร	เป็นต้น

	 นบัจากวนัแรกของการเปิดตลาดจนกระทัง่ถงึวนัครบรอบ

ปีของการก่อตัง้ตลาด	มคีวามก้าวหน้าในการด�าเนนิการไปมาก	โดย

ตลาดนัน้เป็นมากกว่าท่ีจ�าหน่ายสนิค้าอนิทรย์ี	ในหลายครัง้มกีารจดั

เสวนาวชิาการเพือ่ให้ความรูแ้ก่ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค	รวมถงึการแสดง

	 หากเอ ่ยถึงจังหวัดนครสวรรค ์หรือเมืองปากน�้าโพ	 

หลายคนคงจะนึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของน�้าท่า	 ริมฝั่งแม่น�้า 

ทั้งสี่สายของภาคเหนือมาบรรจบกันที่นี่	 ทั้งกุ ้ง	 หอย	 ปู	 ปลา	 

จะหาพื้นที่ดินดอนปากแม่น�้าที่อุดมสมบูรณ์กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว	 

แต่ใครเลยจะทราบว่านอกจากพื้นที่ริมฝั่งแม่น�้าที่อุดมสมบูรณ์	 

เขตจังหวัดนครสวรรค์ยังประกอบไปด้วยพื้นที่ดอน	พื้นท่ีปลูกข้าว	

ปลกูพชืไร่ต่างๆ	อกีมากมาย	ซึง่มทีัง้ปลกูด้วยวธิธีรรมชาต	ิปลกูแบบ

ใช้สารเคมใีส่ใจผูบ้รโิภค	หรือปลกูเพือ่การค้า	เร่งปุย๋	ยาก�าจดัศตัรพูชื	

ทางเคมีอย่างเต็มที่	โดยหลงลืมความปลอดภัยกับผู้บริโภค	ส�าหรับ

เรื่องน้ีมีความพยายามลดการใช้สารเคมีและร่วมกันผลิตอาหารท่ี

ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมาตลอด

	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	 มีผู้บริโภคคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่ง

พยายามรวมตัวกัน	 ตั้งค�าถามถึงการได้มาซึ่งอาหารที่สด	 สะอาด	

ปลอดภัย	 หรือผักอินทรีย์ที่ปรากฏข้อความในถุงจ�าหน่ายผักเหล่า

นัน้ว่า	ปลอดสารเคมจีรงิหรอืไม่	?	หลงัจากแลกเปลีย่นความเหน็ได้

พอสมควร	จงึได้รเิริม่ค้นหาข้อมลูอย่างจรงิจังผ่านเครอืข่ายออนไลน์	

ได้พบเพื่อนร่วมอุดมการณ์มากมาย	ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และที่

อื่นๆ	พร้อมกับได้หาโอกาสไปเยี่ยมชมการผลิตถึงแปลงนาอย่างถึง

ลูกถึงคนอีกด้วย	 หลังการพูดคุยอย่างต่อเนื่องและจริงจังจึงได้ร่วม

กนัออกแบบตลาดทีม่ช่ืีอว่า	“ฟาร์มฝันปันสขุ”	ทีม่อีตัลกัษณ์เป็นของ

ตนเอง	ไม่ใช้บรรจภุณัฑ์ทีเ่ป็นพษิภยัต่อสิง่แวดล้อม	ผลผลติต้องเป็น

ดนตรี	การสาธิตการท�าผลิตภัณฑ์อินทรีย์	การรณรงค์ลดการใช้ถุง

พลาสติกและแนะน�าให้น�าถุงพลาสติกใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้

ใหม่	 สมาชิกผู้ผลิตที่น�าสินค้ามาจ�าหน่ายก็เพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ	

รวมถึงผู้บริโภคก็มีความสนใจมาเยี่ยมชม	 อุดหนุนสินค้าในตลาด

อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงมีการจัดจ�าหน่ายสินค้าล่วงหน้าอีกด้วย

	 หนึง่ในความภมูใิจของคณะกรรมการตลาดคอื	ได้มโีอกาส

ถ่ายทอดความรู้ผ่านเยาวชน	 ท่ีมาศึกษาดูงาน	 จ�านวน	 100	 คน	 

จากโรงเรยีนตะเฆ่ค่าย	อ.ท่าตะโก	จ.นครสวรรค์	โดยการผลกัดนัของ 

คุณจนิตนา	ป่ินสุภา	เจ้าหน้าท่ีของส�านกังานฯ	จ�านวน	200,000	บาท 

	นบัว่าเป็นเงนิสนบัสนนุก้อนแรกหลังจากอาศยัการระดมทนุส่วนตวั

มาโดยตลอด	และในครั้งที่	12	คณะกรรมการตลาดได้จัดกิจกรรม	

“บอกรักพ่อ”	เพ่ือแสดงออกถงึความจงรักภกัด	ีสานต่อค�าสอนของ

พ่อและมุ่งมั่นตั้งปณิธานไว้ว่าจะมุ่งสร้าง	 “ตลาดฟาร์มฝันปันสุข”	

แห่งนี้เพื่อสานต่ออุดมการณ์หรือความฝันที่อยากให้นครสวรรค์	 

เป็นมหานครแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ได้

	 สนใจเยี่ยมชม	 “ตลาดฟาร์มฝันปันสุข”	 ได้ทุกวันอาทิตย์ 

สิน้เดอืน	ตลาดตัง้อยูท่ี	่ซ.ธรรมเกษตร	4	มาตลุ	ี13	ในเมอืงนครสวรรค์	 

โทร.	 09-3264-9963	 หรือ	 ติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวได้ที่	

เฟสบุ๊ค	“ฟาร์มฝันปันสุข	ตลาดนัดคนรักอินทรีย์”

ฟาร์มฝันปันสุข 
ตลาดในฝ ันที่ เป ็นจริง

ขา่วสหกรณ์4 หน้า ประจ�าเดือน ธันวาคม 2560 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



กล่องยาแทนใจ 
ห่วงใยทุกท่าน....

	 ทีมงาน	 ชสท.ช ่วยกันบรรจุกล ่องยาสามัญประจ�าบ ้าน	 

และยาทาแก ้ โรคน�้ ากัด เท ้า 	 พร ้อมกับอาหารแห ้ง 	 เมื่ อวันที่	 

30	 พฤศจิกายน	 2560	 เพื่อเตรียมน�าไปมอบให้สมาชิกและประชาชน 

ผู้ประสบภัยน�้าท่วม	ในวันที่	1	ธันวาคม	2560	

´Ù´Ç§»‚ 2561 ÃÒÈÕ ÁÑ§¡Ã (14 Á¡ÃÒ¤Á – 13 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸�)
 ¤Ø³¨ÐÁÕáÃ§¼ÅÑ¡´Ñ¹¨Ò¡¤ÇÒÁ½˜¹ÍÑ¹ÂÔ่§ãËÞ‹  Ê‹§¼Å¤Ø³¡ÃÐµ×ÍÃ×ÍÃŒ¹ÁÒ¡¢Ö้¹
¡ÒÃ·Ó§Ò¹à»š¹ª‹Ç§¢Í§¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ Ö̈§µŒÍ§àÃ‹§¾Ñ²¹ÒµÑÇàÍ§ áÅÐµŒÍ§àÃ‹§¹ÓàÊ¹Í ËÒ¡ÁÑÇÍÂÙ‹
à©Â¨Ð¾‹ÒÂá¾ŒãËŒ¡Ñº¤Ù‹á¢‹§ä´Œ ª‹Ç§µŒ¹»‚ÍÂÒ¡·ÓÍÐäÃãËŒÃÕºÅ§Á×Í·Ó½˜¹¨Ðà»š¹¨ÃÔ§ à¾ÃÒÐã¹
ª‹Ç§¤ÃÖ่§»‚ËÅÑ§ÍÒ¨ÊÐ´Ø´ºŒÒ§¡Ñº¢‹ÒÇÊÒÃ ¤¹¹Ô¹·Ò ãËŒ¿˜§ËÙäÇŒËÙ ÍÂ‹Òä»ãÊ‹ã¨¨Ð·ÓãËŒà¤ÃÕÂ´
´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹ã¹»‚¹Õ้áÁŒäÁ‹àË็¹à»š¹µÑÇà§Ô¹à´‹¹ªÑ´ áµ‹ÁÕÊÀÒ¾¤Å‹Í§·Õ่´Õ ÁÕÃÒÂÃÑºà¢ŒÒÁÒàÃ×่ÍÂ æ
ÁÕ¡ÒÃËÁØ¹àÇÕÂ¹ Ṍ  ¤Ố ¨Ð¢ÂÑº¢ÂÒÂ¡็·Óä Œ́ ÊÓËÃÑºã¹ÁØÁ¢Í§¤ÇÒÁÃÑ¡ ¶ŒÒ¤Ø³ÂÑ§à»š¹¤¹âÊ´
ËÒ¡ÁÍ§ã¤ÃäÇŒµŒÍ§ÃÕºÃØ¡à¢ŒÒËÒ¶Ö§¨ÐÊÁËÇÑ§ ÍÂ‹ÒÁÑÇ¤ÍÂ¾‹ÍÊ×่ÍáÁ‹ªÑ¡ à¾ÃÒÐ¨Ð¤ÍÂà¡ŒÍ
Ê‹Ç¹¤¹ÁÕá¿¹áÅŒÇÁÕâÍ¡ÒÊä´Œä»¾Ñ¡¼‹Í¹¹Í¡Ê¶Ò¹·Õ่¡Ñ¹º‹ÍÂÁÒ¡¢Ö้¹ ä»à¾Ô่Á¾ÅÑ§ªÕÇÔµ
ãËŒÊ´ª×่¹Ê´ãÊ áÅŒÇ¡็¡ÅÑºÁÒÇÒ§á¼¹Í¹Ò¤µÃ‹ÇÁ¡Ñ¹

´Ù´Ç§»‚ 2561 ÃÒÈÕ¡ØÁÀ� (14 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� – 13 ÁÕ¹Ò¤Á)
 ªÒÇÃÒÈÕ¡ØÁÀ� Ô̈µã¨äÁ‹¤‹ÍÂÍÂÙ‹¡Ñºà¹×Í้¡ÑºµÑÇ ËÒàÃ×Í่§¾ÒÍÍ¡ä»à·ÕÂ่Ç ¹Í¡ÅÙ‹¹Í¡·Ò§
à»š¹»ÃÐ¨Ó ËÒ¡à¤ÃÕÂ´ÁÒ¡¡็ËÒàÇÅÒä»¾Ñ¡¼‹Í¹à»š¹àÃ×่Í§à»š¹ÃÒÇ¨Ð´Õ¡Ç‹ÒËÅºä»ËÅºÁÒ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹àËÁÒÐ¡Ñº§Ò¹·‹Í§à·Õ่ÂÇ §Ò¹·Õ่µŒÍ§·Ó¹Í¡Ê¶Ò¹·Õ่ Ê‹Ç¹§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ §Ò¹¨Óà¨
¨Ð·ÓãËŒ¤Ø³àº×Í่ ª‹Ç§¡ÅÒ§»‚ÁṌ Ç§àÃÔÁ่µŒ¹§Ò¹àÊÃÔÁãËÁ‹ æ ÁÒãËŒÅÍ§½‚Á×ÍÅÍ§ËÒ·Óã¹ÊÔ§่·Õª่Íº
¨Ð·ÓãËŒ¤Ø³¡ŒÒÇË¹ŒÒÁÒ¡¢Ö¹้ Ê‹Ç¹¡ÒÃà§Ô¹ÃÒÂ ‹̈ÒÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹ËÁ´ä»¡Ñº¡ÒÃ¡Ô¹à·ÕÂ่Ç àÎÎÒ
«×Í้¢Í§ áµ‹ÂÑ§¤§ÁṎ Ñº ‹̈ÒÂ¤Å‹Í§µÑÇ à¾ÃÒÐä Œ́ÃÑº¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í ËÃ×ÍÁÕÅÒÀ¨Ò¡¤ÇÒÁàÊ¹‹ËÒ
¤ÇÒÁÃÑ¡ÁÕàÃ×่Í§¹‹Òµ×่¹àµŒ¹àÊÁÍ à¨ÍÃÑ¡áººá»Å¡æ à»š¹àËÁ×Í¹ÃÑ¡«ŒÍ¹«‹Í¹à§×่Í¹ áµ‹¡็ÁÕ
ÃÊªÒµỐ Õ Ê‹Ç¹¤¹ÁÕá¿¹áÅŒÇ¤ÇÒÁÃÑ¡ËÇÒ¹ª×¹่ áµ‹µŒÍ§ÊÐ¡´ã¨äÇŒºŒÒ§¡Ñº¤¹·Õà่¢ŒÒÁÒ¢ŒÍ§áÇÐ
ÁÔ©Ð¹Ñ้¹¨Ðà¡Ô´»˜ÞËÒ¡Ñº¤¹ÃÑ¡ä´Œ

´Ù´Ç§»‚ 2561 ÃÒÈÕÁÕ¹ (14 ÁÕ¹Ò¤Á – 14 àÁÉÒÂ¹)
 ·Ø¡ÍÂ‹Ò§Å§µÑÇà»š¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÁÒÂ ä´Œ¾º»Ð¤¹ËÅÒ¡ËÅÒÂÃÙ»áºº
ÁÕÁÔµÃÀÒ¾à¾Ô่Á ·ÓãËŒÁÕÁØÁÁÍ§¡ÇŒÒ§¢Ö้¹ ¡ÒÃ§Ò¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶â´´à´‹¹ ä´ŒÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑº
¼ÙŒãËÞ‹ãËŒ¤ÇÒÁäÇŒÇÒ§ã¨ ÍÒ¨¶Ù¡Ê‹§µÑÇä»ÍºÃÁàÃÕÂ¹ÃÙŒà·¤¹Ô¤ãËÁ‹æ à¾ÔÁ่àµÔÁ ä Œ́à¨Íä Œ́ÃÙŒ̈ Ñ¡
¤¹ÁÕª×่ÍàÊÕÂ§ áÅÐä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒÃÐººÇÔ¸Õá¹Ç¤Ô´·Õ่à»š¹»ÃÐâÂª¹�ÁÒ»ÃÑºãªŒ¡ÑºµÑÇàÍ§ ´Ç§§Ò¹
¡ŒÒÇË¹ŒÒ  ¡ÒÃà§Ô¹ãªŒ̈ ‹ÒÂÊºÒÂ æ à§Ô¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹¤Å‹Í§ ä Œ́ÃÑº¢‹ÒÇ Ṍ ËÃ×Íä Œ́ÅÒÀ¨Ò¡¤¹ã¡ÅŒªỐ
ª‹Ç§»ÅÒÂÍÔÁ่¿ÃÕÊºÒÂ¡ÃÐà»‰ÒÁÕà Œ̈ÒÁ×ÍàÅÕÂ้§ ¤ÇÒÁÃÑ¡ËÍÁËÇÒ¹ à¢ŒÒÍ¡à¢ŒÒã¨¡Ñ¹ Ṍà»š¹¾ÔàÈÉ
à»š¹ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕÁ่Õ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æ Ê‹Ç¹¤¹âÊ´àÊ¹‹Ë�áÃ§à¢ŒÒµÒâ´¹ã¨·Ø¡à¾È·Ø¡ÇÑÂ¨ÃÔ§ æ ·Ó
àÍÒ¤Ø³»Å×้ÁÀÙÁÔã¨ã¹µÑÇàÍ§ÊØ´æ

´Ù´Ç§»‚ 2561 ÃÒÈÕàÁÉ (15 àÁÉÒÂ¹ – 14 ¾Ä¡ÉÀÒ¤Á)
 ÃÙŒÊÖ¡Ê§ºáºº·Õä่Á‹à¤ÂÁÒ¡‹Í¹  ¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊä Œ́à¢ŒÒÇÑ́  ¿̃§¸ÃÃÁ ËÃ×Íä Œ́·Ó¡Ô̈ ¡ÃÃÁ
·Ò§ÈÒÊ¹Ò  Ö̈§ÁÕ¢ŒÍ¤Ố àµ×Í¹ÊµÔã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµÑÇ·Ṍ่ Õ  ¡ÒÃ§Ò¹à¾×Í่¹½Ù§ËŒÍÁÅŒÍÁÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õ
ÃÙŒÊÖ¡ÍºÍØ‹¹áÅÐÊºÒÂã¨¡Ç‹Òª‹Ç§·Õ¼่‹Ò¹ÁÒ ª‹Ç§»ÅÒÂÍÒ¨µŒÍ§à¡ÕÂ่Ç¢ŒÍ§¡ÑºÃÐ Ñ́ºËÑÇË¹ŒÒ «Ö§่
¤Ø³àÍÒÍÂÙ‹ ä Œ́ÃÑº¤ÓªÁáÅÐä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ṍ่ Õ ãËŒàª×Í่ÁÑ¹่ã¹µÑÇàÍ§ ¡ÅŒÒ¤Ố ¡ÅŒÒµÑ́ ÊÔ¹ã¨
áÅŒÇ¤Ø³¨Ð»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃ็¨  ¡ÒÃà§Ô¹ËÁØ¹¤Å‹Í§ äÁ‹ÁÕÍÐäÃà¡Ô¹¤ÇÒÁ¤Ò´ËÁÒÂ ª‹Ç§µŒ¹
àËÁÒÐ¡Ñº¡ÒÃ·ÓàÃ×่Í§¡ÙŒ ËÃ×Í¢Í¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í ¨Ðä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàÍ็¹´Ùà»š¹¾ÔàÈÉ ÁÕâª¤¨Ò¡
¤¹ÍÒÂØÁÒ¡¡Ç‹Ò  ¤ÇÒÁÃÑ¡¤Ø³äÁ‹¤‹ÍÂä¢Ç‹¤ÇŒÒàËÁ×Í¹·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ ÍÒ¨à»š¹à¾ÃÒÐÃÍºµÑÇ
ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÍ§´Í§·ÓãËŒÃÙŒÊÖ¡ÍºÍØ‹¹ Ê‹Ç¹¤¹ÁÕá¿¹áÅŒÇ¤¹ÃÑ¡¾Ö่§¾Òä´Œ à¢ŒÒã¨¡Ñ¹´Õ

´Ù´Ç§»‚ 2561 ÃÒÈÕ¾ÄÉÀ (15 ¾ÄÉÀÒ¤Á – 14 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹)
 ã¹»‚¹Õª้ÒÇ¾ÄÉÀàÃÔÁ่ÍÂÙ‹äÁ‹¹Ô§่ ÁÕâ¤Ã§¡ÒÃÍÑ́ ÍÑ¹้ã¹ËÑÇÃŒÍÂá»´ àÃÔÁ่¤‹ÍÂ æ ·ÂÍÂ
ÊÒ¹µ‹Í¤ÇÒÁ¤Ố ¢Í§µÑÇàÍ§ ÍÒ¨Ê‹§¼Å¡ÃÐ·ºãËŒà§Ô¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ ¡ÒÃ§Ò¹àÃ×Í่Â æ äÁ‹¤‹ÍÂâ´´à ‹́¹
ÍÒ¨µŒÍ§à¡็º¡Ô¹¼Å§Ò¹à¡‹Òä»¡‹Í¹ ª‹Ç§»ÅÒÂ¶Ö§¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊÊÃŒÒ§ª×่Í ÊÃŒÒ§à¤Ã´Ôµà¾Ô่Á
ãËŒ¡ÑºµÑÇàÍ§ ËÒ¡¤Ô´Å§·Ø¹ãËŒÃ‹ÇÁËØŒ¹¡Ñº¤ÃÍº¤ÃÑÇ¤¹ÃÑ¡¨Ðä»ä´Œ´Õ ª‹Ç§»ÅÒÂÁÕ´Ç§
à»ÅÕÂ่¹á»Å§§Ò¹ã¹·Ò§·Ṍ่ Õ¢Ö¹้  ¡ÒÃà§Ô¹àÍÒà§Ô¹à¡็ºÁÒÅ§·Ø¹ ÁÒãªŒ̈ ‹ÒÂã¹ÊÔ§่·Õµ่Ñ§้¤ÇÒÁËÇÑ§äÇŒ
ÍÒ¨ËÁØ¹àÇÕÂ¹ºŒÒ§ áµ‹äÁ‹¢Ñ́ Ê¹ ª‹Ç§»ÅÒÂä Œ́ÅÒÀ¨Ò¡¤¹ÍÒÂØ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò ¤ÇÒÁÃÑ¡ËÍÁËÇÒ¹
áµ‹¨ÐÇØ‹¹ÇÒÂË¹‹ÍÂ »ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÃÑ¡ÁÒà¾ÕÂº ¤¹âÊ´»Å‹ÍÂã¨Ê¹Ø¡àÎÎÒàµ็Á·Õ่ Ê‹Ç¹¤¹
ÁÕá¿¹áÅŒÇ¹Í¡¨Ò¡¨ÐËÇÒ¹¡Ñº¤¹ÃÑ¡áººÍÍ¡Ê×Í่ÂÑ§áÍºËÇ‹Ò¹àÊ¹‹Ë�ÃÑºá¿¹¤ÅÑºà¾ÔÁ่ÍÕ¡ Œ́ÇÂ

´Ù´Ç§»‚ 2561 ÃÒÈÕàÁ¶Ø¹ (15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ – 15 ¡Ã¡®Ò¤Á)
 »‚¹Õ้ÁÕªÒÇÃÒÈÕàÁ¶Ø¹¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÊØ´æ à»š¹à¾ÃÒÐä´Œã¹ÊÔ่§·Õ่ËÇÑ§ä»à¡×Íº·Ø¡ÍÂ‹Ò§
µÑ§้áµ‹àÃ×Í่§§Ò¹ä»¨¹¶Ö§àÃ×Í่§¤ÇÒÁÃÑ¡ ¡ÒÃ§Ò¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ¾ÒãËŒÊºÒÂã¨ äÁ‹ÁÕ¤¹¤ÍÂ¨้Ó Ṏ้̈ Ó้äª
ÃÇÁ¶Ö§»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñ¹ä´Œ´Õ¡Ñºà¾×่Í¹Ã‹ÇÁ§Ò¹ ª‹Ç§¡ÅÒ§ÁÕ´Ç§¡ŒÒÇË¹ŒÒ ä´ŒÃÑº¡ÒÃâ»ÃâÁ·
àÊ¹Íª×่ÍãËŒä´Œ·Ó§Ò¹ÊÓ¤ÑÞ ËÃ×Íä´ŒàÅ×่Í¹µÓáË¹‹§ à»š¹ª‹Ç§·Õ่àËÁÒÐã¹¡ÒÃÊÒ¹µ‹Í¤ÇÒÁ¤Ô´
â¤Ã§¡ÒÃ·ÕÍ่ÂÒ¡·Óã¹ã¨ãËŒÊÓàÃ็¨  ¡ÒÃà§Ô¹äÁ‹ÁÕ»̃ÞËÒ ÁÕ¡Ô¹ãªŒàËÅ×Íà¿„Í ÍÒ¨àËÅ×Í¨¹¡ÃÐ·Ñ§่
¹Óä»«×้ÍËÒ¢Í§·Õ่ÍÂÒ¡ä´Œ áµ‹äÁ‹¹‹Òà»š¹Ë‹Ç§à¾ÃÒÐµÍ¹¹Õ้¤Ø³äÁ‹ãª‹¤¹à¡‹Ò·Õ่¿Ø †Áà¿„ÍÂ
¨Ð«×Í้ÍÐäÃà»š¹¤ØŒÁ¤‹Ò·Ø¡àÁ็´à§Ô¹ ¤ÇÒÁÃÑ¡ËÍÁËÇÒ¹ ÁÕáµ‹¤¹ÁÒáÍºÃÑ¡áÍºªÍº àÊ¹‹Ë�àËÅ×Í
à¿„Í·Ñ้§¤¹âÊ´áÅÐäÁ‹âÊ´ ·ÓãËŒÃÙŒÊÖ¡´ÕàÇÅÒÁÕ¤¹ª×่¹ªÁ

´Ù´Ç§»‚ 2561 ÃÒÈÕ¡Ã¡® (16 ¡Ã¡®Ò¤Á – 16 ÊÔ§ËÒ¤Á)
 ¡ÒÃ§Ò¹»‚¹Õµ้‹ÍÁ¤ÇÒÁ¤Ố ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¡ÓÅÑ§ËÅÑ§่äËÅÁÒ ÍÒ¨ãªŒÊÔ§่¹ÕÊ้ÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ãËÁ‹ ËÒ¼ÙŒª‹ÇÂÁÒáº‹§àºÒÀÒÃÐ¨Ð·ÓãËŒ§Ò¹ Ṍ¢Ö¹้ »ÅÒÂ»‚µŒÍ§ÃÐÇÑ§àÃ×Í่§¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ
¡ÒÃ¹Ñ́ ËÁÒÂà¨Ã¨Ò áÅÐ¤ÇÒÁ¼Ố ¾ÅÒ´à¡ÕÂ่Ç¡ÑºµÑÇàÅ¢ µŒÍ§à¾ÔÁ่¤ÇÒÁÃÍº¤ÍºãËŒÁÒ¡¢Ö¹้
â´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃà§Ô¹ áÁŒª‹Ç§µŒ¹»‚âª¤ÅÒÀ¡ÓÅÑ§ÁÒ ¨ÐàÊÕÂ่§âª¤à¡็§¡ÓäÃãËŒÃÕº à¾ÃÒÐª‹Ç§»ÅÒÂ»‚
ÃÒÂ¨‹ÒÂàÂÍÐá¹‹¹Í¹ ÁÕ´Ç§·Ó¢Í§ÁÕ¤‹Ò¢Í§ÊÓ¤ÑÞËÒÂÍÕ¡´ŒÇÂ Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�àÃ×่Í§à§Ô¹
äÁ‹¹‹ÒäÇŒÇÒ§ã¨ à ṌÂ๋Çà¢ŒÒà ṌÂ๋ÇÍÍ¡µÅÍ´ ¶ŒÒäÁ‹ÇÒ§á¼¹ Ñ́̈ ¡ÒÃãËŒ́ Õ ÍÒ¨ÁÕ¢Ñ́ Ê¹ä Œ́Ê‹Ç¹¤ÇÒÁÃÑ¡
â´Âà©¾ÒÐ¤¹âÊ´ ¨ÐàÃÔÁ่µŒ¹¨Ò¡¤ÇÒÁã¡ÅŒªỐ  ä Œ́à¾×Í่¹Ê¹Ô·ÁÒà»š¹¤¹ÃÙŒã¨ Ê‹Ç¹¤¹ÁÕ¤Ù‹áÅŒÇ
»‚¹Õ้äÁ‹Ç‹Ò¨ÐÁÕ»˜ÞËÒã´à¢ŒÒÁÒ ¡็¨Ðà¢ŒÒã¨¡Ñ¹ÁÒ¡¢Ö้¹¤Ù‹·Õ่¡ÓÅÑ§§Í¹¡Ñ¹ÍÂÙ‹¨ÐÁÕ¨Ñ§ËÇÐãËŒä´Œ
¤×¹´Õ¡Ñ¹ËÇÒ¹ª×่¹¡Ç‹Òà´ÔÁ

´Ù´Ç§»‚ 2561 ÃÒÈÕÊÔ§Ë� (17 ÊÔ§ËÒ¤Á – 15 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹)
 ªÒÇÃÒÈÕÊÔ§Ë�»‚¹Õµ้ŒÍ§ãªŒáÃ§¡ÒÂáÃ§ã¨ÁÒ¡à»š¹¾ÔàÈÉ ÊÔ§่äË¹·ÕÅ่§Á×Í·ÓàÍ§ä Œ́ãËŒ·ÓàÅÂ
»‚¹Õä้Á‹µŒÍ§ä»äËÇŒÇÒ¹¤¹Í×¹่ µŒÍ§·Ø‹Áà·áÃ§¡ÒÂáÃ§ã¨¶Ö§¨ÐäÁ‹¼Ố ËÇÑ§ ã¹»‚¹ÕÁ้Õà¡³±�»ÃÑºà»ÅÕÂ่¹
µÓáË¹‹§Ë¹ŒÒ·ÕË่Ã×ÍÍÒ¨ÂŒÒÂ·Õ·่Ó§Ò¹ áµ‹äÁ‹¹‹Òà»š¹Ë‹Ç§ ÃÍàÇÅÒÊÑ¡¾Ñ¡§Ò¹¨Ðà¢ŒÒ·Õà่¢ŒÒ·Ò§áÅÐ
»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃ็¨ Ṍ â´Âà©¾ÒÐ§Ò¹·Õà่¡ÕÂ่Ç¡ÑºµÑÇàÅ¢ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË� áÅÐ¡ÒÃà§Ô¹ áµ‹â´ÂÃÇÁ
áÅŒÇ¡ÒÃà§Ô¹»‚¹Õ้¨ÐËÁ´ä»¡ÑºÂÒ¹¾ÒË¹Ðà»š¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ ÁÕà¡³±�«×้ÍÃ¶ à»ÅÕ่Â¹Ã¶ãËÁ‹
ÍÂÒ¡ä´ŒÍÐäÃà¾Ô่ÁàµÔÁµŒÍ§à¡็ºÍÍÁ¶Ö§¨Ðä´Œã¹ÊÔ่§·Õ่µŒÍ§¡ÒÃ Ê‹Ç¹¤ÇÒÁÃÑ¡àÊ¹‹Ë�áÃ§ÊØ´ æ
¶ŒÒÂÑ§à»š¹¤¹âÊ´ ãËŒàª× ่Íã¹¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¢Í§µÑÇàÍ§áÅŒÇÅØÂä»ËÒ¤¹·Õ่ªÍº Ê‹Ç¹¤¹ÁÕ¤Ù‹
ËÒ¡·ÓµÑÇ´ÕàÊÁÍµŒ¹àÊÁÍ»ÅÒÂ ¤¹ÃÑ¡¨ÐËÅ§ËÑÇ»˜¡ËÑÇ»� ÍÂÒ¡ÍÂÙ‹ã¡ÅŒ ÍÂÒ¡¤ØÂ´ŒÇÂ
µÅÍ´àÇÅÒ

´Ù´Ç§»‚ 2561 ÃÒÈÕ¡Ñ¹Â� (16 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ – 16 µØÅÒ¤Á)
 »‚¹Õª้ÒÇÃÒÈÕ¡Ñ¹Â�¡ØÁ¢ÁÑº¤ÑºÍ¡¤Ñºã¨àÃ×Í่§à§Ô¹·Í§ à»š¹à¾ÃÒÐ·Õ¼่‹Ò¹ÁÒãªŒà§Ô¹Á×ÍàµÔº
ÁÒ¡ä» ·ÓãËŒª‹Ç§¹Õ ้µŒÍ§»ÃÐËÂÑ´ à¡็ºÍÍÁÁÒ¡¢Ö้¹ ´Ç§¡ÒÃà§Ô¹àÃÔ ่ÁÅ´¹ŒÍÂ¶ÍÂÅ§
ÃÒÂÃÑºäÁ‹¤‹ÍÂà¢ŒÒáµ‹¡ÅÑºÁÕÃÒÂ ‹̈ÒÂÃŒÍÂá»´ á¶ÁÂÑ§à¡Ố »̃ÞËÒàÃ×Í่§¼Å»ÃÐâÂª¹�¡ÑºËØŒ¹Ê‹Ç¹
¤¹Ê¹Ô·ÍÕ¡´ŒÇÂ  ¡ÒÃ·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡Ë¹ÒÊÒËÑÊ¾ÍÊÁ¤ÇÃ µŒÍ§·Ø‹Áà··Ñ้§¡ÒÂ·Ñ้§ã¨ ÁÕ¤¹
¤ÍÂ¤Ô´¨Ðâ¤‹¹ÅŒÁ¤Ø³ÍÂÙ‹»‚¹Õ้´Ç§¤Ø³ÁÒáººá¼‹Çæ ¾ÂÒÂÒÁÍÂ‹ÒÁÕ»Ò¡ÁÕàÊÕÂ§¡Ñºã¤Ã
¨Ð Ṍ¡Ç‹ÒÂÔ§่¶ŒÒã¤Ã¤¹¹Ñ¹้à»š¹¼ÙŒãËÞ‹¡Ç‹ÒãËŒ¾ÂÒÂÒÁ¹Íº¹ŒÍÁ à ṌÂ๋Ç¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ¨ÐË´ËÒÂ
¤ÇÒÁÃÑ¡ÃÐÇÑ§àÃ×่Í§ËÖ§ËÇ§ ¤Ô´ÁÒ¡äÁ‹àÇŒ¹áµ‹ÅÐÇÑ¹ à¨Í¡Ñ¹à»š¹µŒÍ§ÁÕ»Ò¡àÊÕÂ§ ¾ÂÒÂÒÁ
¤ØÁÍÒÃÁ³�àÍÒäÇŒ ÁÕ´Ç§áµ¡ËÑ¡ Ê‹Ç¹¤¹âÊ´ÊºÒÂµÑÇ ÁÕ¤¹á¹Ð¹ÓãËŒáµ‹ÂÑ§äÁ‹â´¹ã¨

´Ù´Ç§»‚ 2561 ÃÒÈÕµØÅÂ� (17 µØÅÒ¤Á – 15 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹)
 ªÒÇÃÒÈÕµØÅÂ�́ Ç§à́ Ô¹·Ò§ÂÑ§¤§à́ ‹¹ªÑ́  ấ Âà©¾ÒÐ¡ÒÃà́ Ô¹·Ò§ä¡ÅÃÇÁ¶Ö§µ‹Ò§»ÃÐà·È Œ́ÇÂ
áµ‹ª‹Ç§¹Õ้à´Ô¹·Ò§¨ÐÁÕÍØ»ÊÃÃ¤ËÃ×ÍÍØºÑµÔàËµØä´Œ µŒÍ§äÁ‹»ÃÐÁÒ· ¡ÒÃ§Ò¹äÁ‹¤‹ÍÂà»š¹ä»µÒÁ
·Õ่¤Ò´ËÇÑ§àÍÒäÇŒÍÂ‹ÒËÑÇàÊÕÂàÅÂà¶Ô´¨¹·ÓãËŒ§Ò¹Í×่¹àÊÕÂä»´ŒÇÂ µŒÍ§¤ØÁÍÒÃÁ³�ãËŒà»š¹
áµ‹̈ Ðä Œ́à¾×Í่¹½Ù§ ¤ÃÍº¤ÃÑÇà¢ŒÒÁÒª‹ÇÂàËÅ×Í ª‹Ç§¹Õà้ËÁÒÐ·Ṏ่ Ð·ÓÍÐäÃà»š¹ËÁÙ‹¤³Ð ËÃ×Í·Ó
à»š¹·ÕÁ¨Ð·ÓãËŒÅ´ª‹Í§âËÇ‹¢Í§¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´Å§ä´Œ ¡ÒÃà§Ô¹·Óã¨ä´ŒàÅÂ ª‹Ç§¹Õ้à§Ô¹Ë´ËÒÂ
ä»àÂÍÐ ËÁ´ä»¡Ñº¤‹Ò«‹ÍÁá«Á¨Ô»Ò¶Ðâ´Âà©¾ÒÐ¡ÑºàÃ×่Í§Ã¶ àÃ×่Í§¤ÇÒÁÃÑ¡¨ÐÁÕÃÑ¡à¢ŒÒÁÒ
ãËŒËÇÑ่¹äËÇ áµ‹¾Í¨ÐàÍÒ¨ÃÔ§àÍÒ¨Ñ§¡ÅÑºäÁ‹à»š¹ÍÂ‹Ò§·Õ่¤Ô´ ¢Íá¹Ð¹ÓÇ‹ÒäÁ‹¤ÇÃ¤Ò´ËÇÑ§áÅŒÇ
·Ø¡ÍÂ‹Ò§¨Ð´ÕàÍ§

´Ù´Ç§»‚ 2561 ÃÒÈÕ¾Ô¨Ô¡ (16 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ – 14 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á)
 »‚áË‹§¤ÇÒÁÃ‹ÒàÃÔ§Ê´ãÊ ä´Œ¡ÓÅÑ§ã¨àµ็ÁÃŒÍÂ áµ‹¶ŒÒà»š¹àÃ×่Í§à§Ô¹·Í§¤§µŒÍ§»Å§
ÍÂ‹Ò§à ṌÂÇ ÃÒÂ ‹̈ÒÂÁÕàÂÍÐ µÑ§้áµ‹àÃ×Í่§àÅ็¡ Ô̈Ç๋ä»¨¹¶Ö§àÃ×Í่§ãËÞ‹ à»š¹ÊÒàËµØ·ÓãËŒà§Ô¹ã¹¡ÃÐà»‰Ò
Ë´ËÒÂä»àÂÍÐ·Õà ṌÂÇ µŒÍ§àÃ‹§ËÒàÃ‹§à¡็ºãËÁ‹ÍÂÙ‹µÅÍ´ Ê‹Ç¹àÃ×Í่§§Ò¹»‚¹Õµ้ŒÍ§Å×¹่äËÅãËŒà»š¹
ÁÕâÍ¡ÒÊ¡ÓÅÑ§µ¡·Õ¹่Ñ§่ÅÓºÒ¡ ËÑÇË¹ŒÒ¡ÓÅÑ§ Œ̈Í§ Ñ̈º¼Ố  ÍÐäÃ·Õà่»ÅÕÂ่¹ä Œ́ ÂÍÁä Œ́¤§µŒÍ§ÂÍÁ
ä»¡‹Í¹ªÑÇ่¤ÃÒÇ¨Ðä Œ́äÁ‹à¡Ố »̃ÞËÒËÃ×Íâ´¹Ç‹Òà»š¹¤¹ ×́Í้ àÁ×Í่à¢ŒÒàÁ×Í§µÒËÅÔÇ่¡็µŒÍ§ËÅÔÇ่µÒµÒÁ
·Ô§้¤ÇÒÁÂØµÔ̧ ÃÃÁËÑÇá¢็§Å§ä»¡‹Í¹ Ö̈§¨Ðà»š¹Ë¹·Ò§ÃÍ´·Ṍ่ Õ ¤ÇÒÁÃÑ¡ÁÕ·Ñ§้ä Œ́ÃÙŒ̈ Ñ¡à¾×Í่¹ãËÁ‹
¡Ô๊¡ãËÁ‹ ¤¹ÃÑ¡àÍÒã¨¡Ç‹Òà´ÔÁ Ê‹Ç¹¤¹ÂÑ§âÊ´ÁÕáÇÇä´ŒÅ§¨Ò¡¤Ò¹ ¶ŒÒäÁ‹µÑ้§Êà»¤ÊÙ§ ËÃ×Í
àÅ×Í¡ÁÒ¡¨¹à¡Ô¹ä»

´Ù´Ç§»‚ 2561 ÃÒÈÕ¸¹Ù (15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á – 13 Á¡ÃÒ¤Á)
 ÁṌ Ç§à Ố¹·Ò§ä¡Å ÂŒÒÂ·ÕÍ่ÂÙ‹ áµ‹µŒÍ§µÃÇ¨µÃÒãËŒÃÍº¤Íº à¾ÃÒÐÁÕà¡³±�ÊÐ Ǿ́
µÔ´¢Ñ´ËÃ×Íà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØä´Œ§‹ÒÂ  ¡ÒÃ·Ó§Ò¹»‚¹Õ้ÍÂ‹Ò»ÃÐÁÒ· ¡ÒÃä»àÃ็Çä»äÇäÁ‹ä´ŒËÁÒÂ¶Ö§
¤ÇÒÁÊÓàÃ็¨¤ÇÒÁÁÑ ่¹¤§ ËÒ¡¨ÐàÃÔ ่ÁµŒ¹·ÓÍÐäÃÊÑ¡ÊÔ ่§¤ÇÃ·Ó´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÍº¤Íº
¨Ðä´ŒäÁ‹¾ÅÒ´¾ÅÑ้§ÁÒ¹Ñ่§àÊÕÂã¨ÀÒÂËÅÑ§ à¾ÃÒÐà»š¹ÍÕ¡Ë¹Ö่§»‚·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ äÁ‹¤ÇÃËÒàÃ×่Í§
·ÓÍÐäÃà¾Ô่Á ãËŒ·Óã¹ÊÔ่§·Õ่ÃÑº¼Ô´ªÍºÍÂÙ‹ãËŒ´ÕàÊÕÂ¡‹Í¹ ÊÓËÃÑºàÃ×่Í§à§Ô¹·Í§ÁÕ´Ç§ËÅ§Å×Á
·Ó¢Í§ËÒÂ ËÃ×ÍµŒÍ§àÊÕÂà§Ô¹ä»¡ÑºàÃ×Í่§Ã¶Â¹µ� ¡ÒÃà Ố¹·Ò§ »‚¹ÕÍ้Â‹Òà¼ÅÍãªŒ̈ ‹ÒÂ¿Ø†Áà¿„ÍÂ
à´็´¢Ò´ à¾ÃÒÐ¨ÐÁÕÃÒÂ¨‹ÒÂ·Õ่äÁ‹¤Ò´¤Ô´à¾Ô ่Áà¢ŒÒÁÒ Ê‹Ç¹àÃ× ่Í§¤ÇÒÁÃÑ¡ÁÒàÃ็Çä»àÃ็Ç
¤¹âÊ´ä´Œà¨ÍÃÑ¡¶Ù¡ã¨ áµ‹´ÙàËÁ×Í¹¨Ð¤ºËÒ¡Ñ¹ä´ŒäÁ‹¹Ò¹ Ê‹Ç¹¤¹ÁÕ¤Ù‹áÅŒÇª‹Ç§µŒ¹ËÇÒ¹
ª‹Ç§»ÅÒÂ¢Á ÁÕàËµØ¼Ô´ã¨ãËŒ¤Ô´ÁÒ¡ µŒÍ§ÃÕºÊÐÊÒ§»˜ÞËÒÍÂ‹ÒÊÐÊÁ ªÕÇÔµ¤Ù‹¨Ö§¨Ð´Õ

มีความสุขมากๆ

นะครับ...
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โครงการสาธารณประโยชน์ 
ของคณะกรรมการด�าเนินการ และพนักงาน ชสท. 
ประจ�าปี 2560 ชสท.

 เริ่มต้นด้วยความเป ็นศิริมงคลให ้ทริปนี้ด ้วยการมาไหว ้พระขอพร 

เสรมิสริมิงคลที	่“วดัถ�า้เสอื”	ทีอ่ยูห่่างจากตวัเมอืงกระบีม่าไม่ไกลนกั	ราวๆ	5-6	กโิลเมตร	 

พิชิตบันไดสูง	1,237	ขั้น	กับวิวมุมสูงของจังหวัดกระบี่

ต่อจากหน้า  1

 ต่อด้วยเดินทางไปท่ีโรงเรียนบ้านคลองทราย	 “ประชาอุทิศ”	 

จังหวัดกระบี่	ที่คณะครูอาจารย์และน้องๆ	นักเรียน	มายืนรอต้อนรับอย่างอบอุ่น	

เพ่ือไปท�าพิธีเปิดห้องสมดุของโรงเรียนฯ	ซึง่	ชสท.ได้เป็นผู้สนบัสนนุเงนิทุนปรับปรุง

เป็นจ�านวน	 100,000	 บาท	 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา	 และอุปกรณ์การเรียน	 

ให้กับน้องๆ	 เด็กนักเรียน	 กิจกรรมในครั้งนี้สร้างรอยยิ้ม	 และเสียงหัวเราะ	 

ก่อเกดิความสุขท้ังแก่ผู้ให้และผู้รับ	ยงัคงเกบ็เป็นภาพประทับในใจของทุกคนอิม่เอม 

ก่อนจากโบกมือลากัน

 หลงัจากทีเ่หนด็เหนือ่ยกบัการท�างานมาตลอดทัง้ปี	ก่อนจะเริม่ต้นการท�างานในปีใหม่อนัใกล้มาถงึนี	้ชสท.	เราจงึพากนัไปท�ากจิกรรมดีๆ  

ร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างความรักสามัคคี	 และเติมพลังชีวิตกัน	 เป็นประจ�าทุกปี	 โดยปีนี้	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	

(ชสท.)	จัดโครงการสาธารณประโยชน์	และพักผ่อนประจ�าปี	2560	ขึ้นระหว่างวันที่	24	–	26	พฤศจิกายน	2560	ทั้งคณะผู้บริหาร	ฝ่ายจัดการ	 

และพนักงาน	ชสท.	รวมกว่า	150	คน	เราพากันพร้อมหน้าล่องใต้ไปจังหวัดกระบี่

ทริปกระบี่สุขสันต์ หรรษา
 สาธารณประโยชน์
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 คืนแรกกับการรับประทานอาหารร ่วมกัน	 พร ้อมกับฟังเสียงเพลงบรรเลง	 

ขับกล่อมจากน�้าเสียงที่ไพเราะอันคุ้นเคยจากท่านคณะกรรมการ	 สลับกับการจับฉลากแจก 

เงินรางวัล	งานนี้ลุ้นกับเบาๆ	ไป	20	รางวัล	คืนแรกที่กระบี่วันนี้ต้องรีบเข้านอน	เพราะเช้าพรุ่งนี้ 

เราจะพากันไปเที่ยวเกาะ	ด�าน�้าดูปะการังกันคะ

 เช้านี้ที่กระบี่	 พระอาทิตย์เริ่มทอแสง	 สายลมแผ่วเบาพัดพลิ้วสะกิดผิวพอให้เย็น	 

เพยีงแค่เบกิตามองนาฬิกา	พวกเรากร็ูแ้ล้วว่าถงึเวลารวมตวัเพือ่มุง่หน้าสูท้่องทะเล	อปุกรณ์พร้อม 

ใจพร้อมก็ลุยกันเลย	 ลงเรือเพื่อไปชมความงดงามของหาดทรายขาว	 น�้าทะเลใส	 ปะการัง	 

ตื่นตาตื่นใจด้วยความสวยเมืองสวรรค์ของคนรักทะเล	 เมื่อได้เต็มอิ่มและฟินกับบรรยากาศ	 

ทริปนี้ต่างเตรียมกล้องแชะภาพที่ระลึกกันอย่างเมามันเลยทีเดียว	 ก่อนกลับเข้าที่พัก	 เพื่อเตรียม 

ร่วมงานสังสรรค์ลุ้นรางวัลที่รอคอย

 ค�่าคืนสังสรรค์ปาร์ตี้เล็กๆ	 พร้อมแจกของรางวัลเพียบ	 ที่ร่วมสับสนุนรางวัลโดย	 

คณะกรรมการด�าเนินการ	 ฝ่ายจัดการ	 และบริษัท	 ที.เจ.ซี	 เคมี	 จ�ากัด	 งานนี้โชคดีกันถ้วนหน้า 

ทุกคนไม่ได้กลับบ้านมือเปล่า	ไม่ว่าจะเป็น	รางวัลใหญ่	รางวัลเล็ก	รางวัลปลอบใจ	

 จบทรปิด้วยความประทบัใจ	ความสุข	สนกุสนาน	สามคัค	ีพร้อมเริม่ต้นลุยงานกนัแล้ว 

ในปีหน้าคะ	
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	 7	พฤศจกิายน	2560	ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 
จ�ากัด	 (ชสท.)	 ต ้อนรับคณะ	 เครือข ่ายสหกรณ์การเกษตรจาก 
จังหวัดเชียงใหม่	 และร่วมประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดผลไม้	 (ล�าไย)	 
จากสมาชิกสหกรณ์โครงการเกษตรแปลงใหญ่	 โดยตรงสู ่ผู ้บริโภค	 
ผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทุกประเภท	 ศูนย ์กระจายสินค้าสหกรณ	์ 
และหน่วยงานต่างๆ	ในเบื้องต้นได้ข้อสรุปดังนี้
	 1.	 ก�าหนดสินค้าล�าไยจาก”โครงการเกษตรแปลงใหญ่”	
(อ.จอมทอง,	อ.พร้าว,	อ.ไชยปราการ	จงัหวดัเชยีงใหม่	3,000	ไร่)	คุณภาพ
สูงเกรดพรีเมี่ยม	จากเกษตรกรสมาชิกโดยตรงสู่ผู้บริโภค	ประกาศราคา
ที่เป็นธรรมตามสถานการณ์
	 2.	 ขนาดบรรจุ	 3	 กิโลกรัม	 เตรียมระบบการขนส่ง	 เน้นการ 
ส่งมอบตรงเวลา
	 3.	 การตลาด	 ใช้ระบบการรับจอง	 ผ่านระบบออนไลน	์ 
(Co-op	 click),	 เครือข ่ายสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 	 2,	 
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ท่ัวประเทศ,	 ส่งจ�าหน่ายโดยตรงถึง 
เครือข ่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ	 โดยมีชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(ชสท.)	เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
	 4.	เน้นเรือ่งอาหารปลอดภยั	(ส่งในเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	
ไม่อบซัลเฟอร์)
	 5.	ระยะเวลาด�าเนินการ	ล�าไยนอกฤดูกาลเริ่มรับจองในเดือน
ธันวาคม	2560	ล�าไยในฤดูกาลเริ่มรับจองในเดือนกรกฎาคม	2561
	 6.	 หน่วยงานที่ร ่วมโครงการ	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสท.),	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่,	 
ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรเชยีงใหม่	จ�ากดั,สหกรณ์การเกษตรจอมทอง	จ�ากดั,  
สหกรณ์การเกษตรพร้าว	จ�ากัด,	สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ	จ�ากัด, 
เครือข่ายสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่	2,	ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ทั่วประเทศ	ฯลฯ

เชือ่มโยงตลาดผลไม ้(ล�าไย)
	 ชสท.ยินดีต้อนรับผู ้มาร่วมประชุมในวันนี้	 ประกอบด้วย	 
คุณจ�ารูญวิทย์	 จันนรานนท์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์,	 คุณมะลิวรรย์	 เพชรายุทธกุล	 นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญ
การ	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่,	 คุณบุญเลิศ	 แสนหลวง	 
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม ่ 	 จ�ากัด,	 

ต้อนรับคณะผู้แทนสหกรณ์
จากประเทศเนปาล

	 2	 พ.ย.	 60	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสท.)	 น�าโดย	 
นายโชคด	ีออสวุรรณ	ผูจ้ดัการใหญ่	ชสท.	ให้การต้อนรบัและบรรยายสรปุ	เกีย่วกบัการด�าเนนิงานของ	
ชสท.	และพาเยี่ยมชม	ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย	และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	แก่คณะผู้แทนสหกรณ์ 
จากประเทศเนปาล	จ�านวน	20	ท่าน	ประสานงานโดย	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2560	ชสท.	น�าโดย	นายคุณวุฒิ	ออสุวรรณ	ประธานกรรมการ	ชสท.	นายณัฎฐชัย	จิตถนอม 
รองประธานกรรมการ	 นายจีรพัฒน์	 งามสง่า	 รองผู้จัดการใหญ่	 สายงานพัฒนาสหกรณ์	 และนางกรณ์ภัสสร	 ราชวงศ์	 
หวัหน้าส�านกัพฒันาสหกรณ์	ชสท.	ได้มอบข้าวสารจ�านวน	100	กโิลกรมั	ให้แก่	ชมรมสือ่สารมวลชนสมัพนัธ์	เพือ่สนบัสนนุ
โครงการจติอาสา	ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ในวนัที	่11	-	15	ตลุาคม	2560	 
ณ	โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง	จ.ราชบรุ	ีโดยม	ีดร.ธนาชยั	สขุวณชิ	ประธานชมรมสือ่สารมวลชนสมัพนัธ์	
เป็นตัวแทนรับมอบ	 และดร.ธนาชัย	 ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่	 ชสท.	 เพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุน
โครงการครั้งนี้

ชสท. มอบข้าวสาร 
100 ก ิ โลกร ัม 

สนับสนุนโครงการจิตอาสา

คุณสุพัตรา	ศรีเทพ	ผู้จัดการ	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่	จ�ากัด,	 
คณุสธุรรม	อ๊อดต่อกนั	ประธานกรรมการ	สหกรณ์การเกษตรจอมทอง	จ�ากดั,	 
คณุปราณ	ีมศีร	ีผูจ้ดัการ	สหกรณ์การเกษตรจอมทอง	จ�ากดั	ร่วมกบัคณะ 
ผู้บริหาร	และฝ่ายจัดการ	ชสท.	พบกันอีกเร็วๆ	นี้

	 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	 และนายปิยวิทย์	 โกฏเพชร	 สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ 

ครั้งที่	 6/2560	 โดยมีนายประพัฒน์	 ปัญญาชาติรักษ์	 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เป็นประธานในท่ีประชุม	 ซึ่งมีสมาชิกสภา 

เกษตรกรแห่งชาติ	 จากทั่วประเทศ	 เข้าร่วมประชุมกันครบทุกท่าน	 มีวาระท่ีพิจารณาหลายวาระ	 และมีการพูดถึงและอภิปรายเรื่อง	 

“การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	2542”	ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญวันนี้	ณ	ห้องประชุมพึ่งบุญ	ชั้น	8

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ครั ้งที ่ 6/2560
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	 8	 พฤศจิกายน	 2560	 ชสท.	 จัดประชุมติดตามความคืบหน้า 
ในโครงการตลาดสนิค้าสหกรณ์ออนไลน์	ระยะที	่2	“Co-op	click	4.0” 

ด�าเนนิการโดย	ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	 (ชสท.)	 
พฒันาระบบทีร่องรบัการซือ้ขายออนไลน์อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	 

ให้ทันสมัยและตอบสนองกับแนวโน้มความต้องการของผู ้บริโภค	 
เพื่อให้บริการสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ

Co-op cl ick ระยะที ่ 2

	 วนัที	่13	พ.ย	2560	พลเอก	ดนยั	มชีเูวท	ประธานคณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ์	สภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติ	(ปธ.กมธ.กษ.สนช.)	พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ	ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร	เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่การปลูกกาแฟ 
และการแปรรูปกาแฟ	 ของสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดชุมพร	 โดยมี	 พลตรี	 กลชัย	 สุวรรณบูรณ์	 สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 นายณรงค์	 พลละเอียด	 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร	 นายเลิศพรไชย	 ไชยฤทธิ์	 
รองผูว่้าราชการจงัหวดัชมุพร	และ	นายปิยวทิย์	โกฏเพชร	ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัชมุพร	สมาชกิสภาเกษตรกร
แห่งชาต	ิพร้อมหวัหน้าส่วนราชการทีข้ึ่นกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ให้การต้อนรบั	คณะกรรมาธกิารการเกษตร
และสหกรณ์	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ป ธ . ก ม ธ . ก ษ . ส น ช . 
พร้อมหนุน 

“กาแฟชุมพร”

	 เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2560	วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2560	สหกรณ์การเกษตรหัวหิน	จ�ากัด	ในปีนี้เป็นความภาคภูมิใจของ
คณะกรรมการฯ	ฝ่ายจัดการ	และสมาชิกสหกรณ์	ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจนมีผลงานปรากฏดังนี้	1.	มีก�าไรสุทธิประจ�าปี	13,054,570	บาท	
2.	ได้รับการจัดระดับมาตรฐาน	เกรด	A	(ระดับดีเลิศ)	จากส�านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	3.	ได้รับการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติระดับจังหวัด	ประจ�าปี	2560/2561	(เพื่อเข้าประกวดระดับประเทศ)	4.	ได้รับการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน	ระดับ
ดีมาก	จากส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์	5.	ได้รับรางวัล	รองชนะเลิศอันดับ	2	การสนับสนุนให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน
ดีเด่นระดับประเทศ	ประจ�าปี	2560	จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ชสท.	ขอร่วมแสดงความยินดีมา	ณ	โอกาสนี้

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 
สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จ�ากัด

	 วันที่	20	พฤศจิกายน	2560	นายกิตติ	พงศ์เลิศฤทธิ์	สหกรณ์จังหวัดกระบี่	 
พร้อมด้วยนางสวภทัร	ครีพีทิกัษ์	นกัวชิาการสหกรณ์ช�านาญการ	รกัษาการในต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์	 ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโรงงาน
กลั่นน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์	 ตามโครงการสกัดน�้ามันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	 ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และอาคารโรงกลั่นน�้ามัน	 (งบกลุ่มจังหวัด)	 
ณ	สหกรณ์นิคมอ่าวลึก	จ�ากัด	อ�าเภอปลายพระยา	จังหวัดกระบี่

ลงพื้นท่ีติดตามความก้าวหน้า
“งานก่อสร้างโรงงานกลั่น

น้ำามันปาล์มขนาดเล็ก  
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ”
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คุณกิตติพงษ์ ลิมปสุรัติ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค 4 

เคมีเกษตรไทย...... หัวใจสหกรณ์

มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์ส่ิงแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัย

	 เมื่อเร็วๆ	นี้	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ากัด	น�าโดย	คุณบัณฑิต	

บูรณะเสถียร	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	ภาค	1	และทีมงาน	ได้จัดงาน

เลี้ยงขอบคุณสมาชิก	 ให้กับสหกรณ์การเกษตร	 ภาษีเจริญ	 จ�ากัด	

พร้อมกบัแนะน�าผลติภณัฑ์ตราพระอาทติย์	อาท	ิเช่น	สารก�าจดัแมลง	

ออนคอล	ไคร่า	ดานซิาราบา	และอืน่ๆ	อีกมากมาย	เพื่อให้สมาชิก	ได้

รู้จัก	และรับทราบถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างดมีากยิง่ขึน้	ซึง่การ

จดัแนะน�าสนิค้าในคร้ังน้ี	 กไ็ด้การตอบรบัในการเลอืกใช้ผลิตภัณฑ์ดี	

เหมือนเช่นเคย	

	 เมื่อเร็วๆ	นี้	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ากัด	น�าโดย	คุณบัณฑิต	บูรณะเสถียร	

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด	ภาค	1	และทมีงาน	ได้จดังานเลีย้งขอบคณุสมาชกิ	ให้กบั

สหกรณ์การเกษตร	โพธาราม	จ�ากดั	พร้อมกบัแนะน�าผลิตภณัฑ์ตราพระอาทติย์	

อาท	ิเช่น	เอน็เนอร์จี	้เซนโซ่	โนมนิี	่แดนท๊อซ	และอืน่ๆ	อกีมากมาย	เพือ่ให้สมาชกิ 

	ได้รูจ้กั	และรบัทราบถงึวธิกีารใช้ผลติภณัฑ์ได้อย่างดมีากยิง่ขึน้	ซึง่การจดัแนะน�า

สินค้าในครั้งนี้	ก็ได้การตอบรับในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดี	เหมือนเช่นเคย	

	 วันที่	20	ตุลาคม	2560	(ช่วงเช้า)	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ากัด	น�าโดยคุณเพชร	ทองสุข	ผู้จัดการฝ่ายตลาดภาค	3	พร้อม

ด้วยพนักงานฝ่ายการตลาดประจ�าเขต	900	ร่วมกับ	สหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี	จ�ากัด	อ.วชิรบารมี	จ.พิจิตร	ออกบูธเพื่อแสดงและ

ขายผลิตภัณฑ์	และแนะน�าการใช้สินค้าของบริษัท	ให้แก่เกษตรกรชาวนา	ที่มาร่วมงาน	ประมาณ	70	คน	ณ	สหกรณ์ชาวนาวชิร

บารมี	 จ�ากัด	 อ.วชิรบารมี	 จ.พิจิตร	 (สาขาแม่ยื้อ)	 ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจและตอบรับพร้อมกับสอบถามในผลิตภัณฑ์สินค้า 

ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดี	โดยเฉพาะ	ผลิตภัณฑ์	ชุดขุนศึก	ที่ใช้ในการคุมและก�าจัดวัชพืช	ในนาข้าว	และ	กลุ่มสินค้า	ออนคอล	

ที่ใช้ในการป้องกันและก�าจัด	บั่ว	และหนอน

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



	 วันที่	20	ตุลาคม	2560	(ช่วงเย็น)	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ากัด	น�าโดยคุณเพชร	ทองสุข	ผู้จัดการ

ฝ่ายตลาดภาค	 3	 และนายวิรัตน์	 สิงห์จีน	 พร้อมด้วยทีมงานพนักงานฝ่ายการตลาดประจ�าเขต	 900	 

ร่วมกับสหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี	 จ�ากัด	 อ.วชิรบารมี	 จ.พิจิตร	 ออกบูธเพื่อแสดงและขายผลิตภัณฑ์	

และแนะน�าการใช้สินค้าของบริษัท	 ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย	 ที่มาร่วมงาน	 ประมาณ	 100	 คน	 

ณ	สหกรณ์ชาวนาวชริบารม	ีจ�ากดั	อ.วชริบารม	ีจ.พจิติร	ซึง่เกษตรกรให้ความสนใจและตอบรบัพร้อมกบั

สอบถามในผลติภณัฑ์สินค้าตราพระอาทติย์เป็นอย่างด	ีโดยเฉพาะ	ผลติภณัฑ์	ชดุ	“ซ.ม.ค.”	ซมูเิคน	ทีใ่ช้ 

ในการคมุและก�าจดัวชัพชื	ในไร่อ้อย	และ	กลุม่สนิค้า	ออนคอล	ท่ีใช้ในการป้องกนัและก�าจดั	เพลีย้หอย,	

เพลี้ยแป้ง,	หนอนกอ	และแมลงใต้ดิน

	 เมื่อเร็วๆ	นี้	คุณพิเชษฐ์	แสนท้าว	และคุณพิชญ์พงศ์	ธรรมสรณ์	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ากัด	ได้

ร่วมกบั	สหกรณ์การเกษตรวัดเพลง	จ�ากดั	อ.วัดเพลง	จ.ราชบรีุ	จดังานแนะน�าผลิตภณัฑ์ตราพระอาทติย์	

อาทิ	เช่น	ยูนิตี้+ซีรูส	เซนโซ่	โนมินี่	แดนท๊อซ	และอื่นๆ	อีกมากมาย	เพื่อให้สมาชิก	ได้รู้จัก	และรับทราบ

ถึงวธิกีารใช้ผลติภณัฑ์ได้อย่างดมีากยิง่ขึน้	ซึง่การจดัแนะน�าสินค้าในครัง้นี	้กไ็ด้รบัการตอบรบัในการเลือก

ใช้ผลิตภัณฑ์ดี	เหมือนเช่นเคย	

	 วันที่	 19-20	 ตุลาคม	 2560	 บริษัท	

ที.เจ.ซี.	 เคมี	 จ�ากัด	 ร่วมกับ	 สหกรณ์ผู้ปลูก

หอมหวัใหญ่ฝาง	จ�ากดั	อ.ฝาง	จ.เชยีงใหม่	และ

บริษทัเคมเีกษตรชัน้น�ากว่า	20	บรษิทั	ร่วมงาน 

ประชุมประจ�าปีของสมาชิกสหกรณ์ผู ้ปลูก 

หอมหวัใหญ่	ภายในงานเกษตรกรให้ความสนใจ 

จองโตร่า	 2อี	 เป็นอย่างมากและสินค้าอื่นๆ 

เช่น	ซูมิโซย่า	และออนคอล	20%	

	 วันที่	 6	 ตุลาคม	 2560	 ทีมงานฝ่าย

การตลาด	 บริษัท	 ที.เจ.ซี.เคมี	 จ�ากัด	 ได้ร่วม

งานโครงการฝึกอบรม	 ของสหกรณ์การเกษตร

แสวงหา	จ�ากัด	ในหัวข้อ	“ท�าอย่างไรให้สหกรณ์

เข้มแข็ง”	ณ	ห้องประชุม	 เกาะกอหญ้ารีสอร์ท	

จ.กาญจนบุร	ีโดยได้รบัเกยีรตจิาก	ฯพณฯ	สมศกัดิ ์ 

ปริศนานันทกุล	 มาเป็นประธานในการเปิด

โครงการอบรม	ทัง้นี	้ทางบรษิทัฯ	ได้รบัเกยีรตเิป็น 

วิทยากรบรรยายเร่ืองการใช้สารก�าจดัศัตรูพืชให้

ถกูต้องและยงัได้แจ้งนโยบายเกีย่วกบัสินค้ากลุ่ม

โนมนิีแ่ละอตัราใช้ใหม่	รวมถงึผลิตภณัฑ์ใหม่	สาร

ก�าจดัเพล้ียกระโดดสีน�าต้าล	“เท็ปเปก”ิ	ของตรา

พระอาทิตย์อีกด้วย	 ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจ

และต้อนรับเป็นอย่างดี
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