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 เมื่อวันที่ 12 ถึง 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาส

เดนิทางร่วมกบัทมีงานของชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด เพื่อไปร่วมกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ�ากัด ที่

อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์กับสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นงาน

ประจ�าปีของสหกรณ์ ในปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 13 

มกราคม 2561 ซ่ึงตรงกับวันเด็กแห่งชาติ จุดเด่นของงาน คือมุ่ง

เน้นให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกของสหกรณ์ เสริมสร้างขวัญก�าลังใจ

ให้กบัครอบครวัของสมาชกิ และเอือ้อาทรต่อชมุชน ในงานได้จดัให้มี 

กิจกรรมหลายอย่าง อาทิเช่น งาน “ส่งเสริมการออมผ่ากระบอก

ไม้ไผ่” เพ่ือส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ กิจกรรมการ

ประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจ�าหน่ายสินค้า อาหารแปรรูป 

และผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น 

บอกเล่าชาวสหกรณ์
นายศิริชัย ออสุวรรณ 
นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำ�ปี 2557
สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ให้พวกเราฟัง ท�าให้ทราบว่าท่ีอ�าเภอแม่แจ่มพื้นที่อยู ่บนภูเขา

สูงมีความลาดชัน การประกอบอาชีพมีความยากล�าบากในอดีต 

การคมนาคมก็ยังไม่สะดวก ชาวบ้านส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยภูเขา 

ส�าหรับพืชท่ีนิยมปลูกในอ�าเภอแม่แจ่ม ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง และที่ส�าคัญ อีกอย่างหนึ่งคือที่อ�าเภอแม่แจ่ม 

เป็นพื้นท่ีปลูกผักขนาดใหญ่ระดับประเทศในแต่ละปีมีผลผลิต

เป็นจ�านวนมากซึ่งได้จัดส่งไปขายในภาคเหนือ ภาคกลางและใต้สุด 

ส่งไปขายท่ีอ�าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ส�าหรบัสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม 

จ�ากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน  

พ.ศ. 2520 มีสมาชิกเป็นท้ังชาวไทยและไทยภูเขาหลายเผ่า 

ช่วงแรกมปัีญหาในหลายๆ ด้านแต่ด้วยความมุง่มัน่ตัง้ใจของทกุๆ ฝ่าย 

ท่ี เ ก่ียวข ้องและการมีส ่วนร ่วมของสมาชิก ท�าให ้สหกรณ์ม ี

ความเจริญก้าวหน้ามาตามล�าดับ สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ�ากัด 

31 ธนัวาคม 2550 จ�านวน 12,151,800 บาท มศีนูย์รวบรวมผลผลติ 

มโีรงงานผลติเมลด็พนัธุข้์าวโพดสามารถส่งไปขายได้ในหลายจงัหวดั

ทัว่ประเทศไทย เป็นการสร้างราคาเพิม่เกดิขึน้ นอกจากนัน้แล้วในปี 

ที่ผ่านมาทางสหกรณ์ อย่างได้ก่อสร้างโรงงาน ผลิตถ่านชีวมวล 

แบบใช้เครื่องอัดไฮดรอริคจากซังข้าวโพดเพื่อเป็นการเสริมสร้าง 

รายได้ให้กบัสมาชกิสหกรณ์ และเป็นการลดปัญหาการเผาซงัข้าวโพด

ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

 เช้าวันรุ่งขึ้นคือในวันท่ี 13 มกราคม 2561 พวกเราได้ 

เดนิทางไปร่วมงาน ทีส่หกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ�ากดั โดยผมได้รบัเชญิ 

จากท่านประธานวจิติร กลูเรอืน ให้เป็นประธานเปิดงาน “ระดมทนุ

ผ่ากระบอกไม้ไผ่ และคืนก�าไรสู่สมาชิกสหกรณ์” ซึ่งเป็นความคิด

ของท่านประธานวิจิตร กูลเรือน แลได้ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกัน

หนาว มอบทนุการศึกษาให้เดก็นกัเรยีนโดยชมุนมุสหกรณ์การเกษตร

เยีย่มสหกรณ์
การ เกษตร
แม่แจ่ม จ�ากัด

 ในวันที่ 12 มกราคม ซึ่งเป็นวันแรกของการเดินทาง 

คณะของเราได้เดนิทางโดยสายการบินนกแอร์ไปยงัจงัหวดัเชยีงใหม่ 

และได้รับการต้อนรับจากพี่บุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการ 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จ�ากัด และคุณสุพัตรา ศรีเทพ 

ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จ�ากัด หลังจากนั้น  

ผู้ร่วมเดนิทางได้เดนิทางโดยรถตูจ้ากสนามบนิเชยีงใหม่ ไปยงัอ�าเภอ

แม่แจ่ม โดยใช้เส้นทางจากอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ผ่านอ�าเภอจอมทอง

แล้วเลี้ยวขึ้นไปทางดอยอินทนนท์ ผ่านพื้นที่ของโครงการหลวง 

ดอยอินทนนท์ ผ่านส�านักงานสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง 

ดอยอินทนนท์ ถึงแม้ระยะทางไม่ไกลมากแต่ต ้องใช้เวลาถึง 

สองช่ัวโมงครึ่ง ไปยังสถานที่พัก “เฮือนแจ่มรัฐ” ต้ังอยู่ที่อ�าเภอ

แม่แจ่มซึ่งเป็น “โฮมสเตย์” คือเป็นบ้านพักเก่าส่วนตัวแล้วน�ามา

ดัดแปลงให้เช่าเป็นท่ีพัก ซึ่งจะได้บรรยากาศดั้งเดิมของภาคเหนือ 

และในช่วงนั้น ที่จังหวัดเชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็นช่วงกลางวัน 

ประมาณ 20 องศาเซลเซียส ส�าหรับช่วงกลางคืนถึงช่วงเช้ามืด

ประมาณ 11 องศาเซลเซียส เมื่อคณะเดินทางถึงที่พักประมาณ  

6 โมงเย็นได้รับการต้อนรับจาก ท่านวิจิตร กูลเรือน ประธาน

กรรมการ สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ�ากัด พร้อมด้วยรองประธาน

และกรรมการ อีกสองท่าน ซึ่งได้มาร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วม

กัน อาหารมื้อนี้เป็นอาหารพื้นบ้านภาคเหนือซึ่งที่ “เฮือนแจ่มรัฐ” 

ได้จัดเตรยีมไว้ให้ สงัเกตว่าเป็นอาหารพืน้บ้านทีป่รงุง่ายๆ เน้นพวกผกัสด 

พร้อมน�้าพริก รวมทั้งอาหารเมืองเหนืออีกหลายอย่าง ทุกคนชม

เป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากๆ ระหว่างการรับประทานอาหาร 

ท่านประธานวิจิตร กูลเรือน ได้เล่าประวัติความเป็นมาของ 

อ�าเภอแม่แจ่ม และประวัติของสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ�ากัด  

ตั้งอยู่เลขท่ี 231 หมู่ท่ี 18 ต�าบลช่างเคิ่ง อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัด

เชียงใหม่ ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2511 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2520 มีสมาชิกแรกตั้งจ�านวน  10  กลุ่ม 

129 ครอบครัว มีทุนด�าเนินการ จ�านวน 6,450 บาท ด�าเนินธุรกิจ

สินเช่ือมาบริการให้สมาชิกอาศัยส�านักงานสหกรณ์อ�าเภอแม่แจ่ม

เป็นที่ท�าการในระยะแรก

 ปี  2528  โครงการพฒันาลุม่น�า้แม่แจ่ม ได้เข้ามาช่วยพัฒนา

ด้านการตลาด โดยสนับสนุนงบประมาณสร้างฉางเอนกประสงค์  

โรงสีข้าว ลานตาก รถโม่ถั่วเหลือง อุปกรณ์ในการรวบรวมผลผลิต  

ถมดิน ฝึกอบรมพนักงาน  ตลอดจนจัดบุคลากรเข้ามาร่วมศึกษา

วิจัยด้านการตลาดผลผลิตของสมาชิก และได้รับงบประมาณในการ

รวบรวมผลผลติจากกรมส่งเสรมิสหกรณ์ จ�านวน 5.2 ล้านบาท ท�าให้

ธุรกิจการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ขยายตัวมากขึ้น และสมาชิก

ให้ความร่วมมือสนับสนุนทุนในการก่อสร้างส�านักงานหลังแรก  

เป็นจ�านวน 70,000 บาท เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2538

 ปี  2540 สหกรณ์ ฯ ได้ก่อสร้างอาคารส�านักงานหลังใหม่

แล้วเสร็จเป็นอาคาร 2 ชั้น กว้าง 14.5 เมตร ยาว 19 เมตร โดยใช้

งบประมาณทั้งสิ้น จ�านวน 1,421,169 บาท เป็นเงินงบประมาณ

จัดสรรจากกรมส่งสริมสหกรณ์รวมท้ังสิ้นจ�านวน 740,000 บาท 

สหกรณ์ออกสมทบ จ�านวน 681,169 บาท ปัจจบุนัสหกรณ์ฯ ขยาย

การรับสมัครสมาชิกมากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 7 ต�าบล  

คือ ต�าบลช่างเคิ่ง  ต�าบลท่าผา ต�าบลแม่ศึก ต�าบลแม่นาจร  

ต�าบลบ้านทัพ  ต�าบลปางหินฝนและต�าบลกองแขก ในเขตท้องที่ 

อ�าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ มีจ�านวนสมาชิก 3,012 คน  

แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย  ทั้งหมด 70 กลุ่ม มีทุนเรือนหุ้น ณ วันท่ี 

แห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสท.) ได้ร่วมบรจิาคเงนิสดจ�านวน 50,000 บาท 

ให้กบัสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ�ากดั เพือ่ใช้ในกจิกรรมต่างๆ นีด้้วย 

ต่อจากนัน้ได้เยีย่มชมการประกวดผลติผลทางการเกษตร และกจิกรรม 

อื่นๆ หลายรายการ วันนี้มีหน่วยราชการ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร

ในจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรจังหวัด

เชียงใหม่ สมาชิกสหกรณ์ เดก็นกัเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนชาว

แม่แจ่ม มาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก ก่อนเดินทางกลับได้เดินทางไป

เยี่ยมชมโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากซังข้าวโพด ด�าเนิน

การโดย สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ�ากัด เพื่อเป็นการสร้างรายได้

ให้กับสมาชิก อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

 สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ�ากัด นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี 

ในการพฒันางานด้านสหกรณ์การเกษตร เน้นการให้บรกิารกบัสมาชกิ 

มีความร่วมมือที่ดีระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ได้รับการสนับสนุน 

เป็นอย่างดีจากส�านักงานสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้ งหน ่วยงานในระดับจังหวัด  

และหน่วยงานในอ�าเภอแม่แจ่ม ขอขอบคุณท่านวิจิตร กูลเรือน 

ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ�ากดั คณะกรรมการฯ 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกๆ ท่าน ที่ให้การต้อนรับและ 

เลีย้งรบัรองอาหารมือ้กลางวนั ขอให้กจิการของสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม  

จ�ากัด มีความเจริญก้าวหน้า สามารถเป็นท่ีพ่ึงของสมาชิกได ้

ตลอดไปครับ

ศิริชัย ออสุวรรณ 

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.
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ชสท. และ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จ�ำกัด 

 นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และ 

คณะผูบ้ริหาร ชสท. พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารของ บริษทั ท.ีเจ.ซี เคม ีจ�ากัด 

ร่วมกันเข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะ

พาหะ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ เนือ่งในวาระดถิวีนัขึน้ปีใหม่ 2561 

ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (วันที่ 10 มกราคม 2561)

 นายคณุวฒุ ิออสวุรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และคณะผู้

บรหิาร ชสท. พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารของ บรษิทั ท.ีเจ.ซ ีเคม ีจ�ากดั 

ร่วมกนัเข้าสวสัดปีีใหม่ 2561 และขอพรจาก นายเชดิชยั พรหมแก้ว 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2561 

ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

 นายคณุวฒุ ิออสวุรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และคณะผู้

บรหิาร ชสท. พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารของ บรษิทั ท.ีเจ.ซ ีเคม ีจ�ากดั 

ร่วมกันเข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก นายโอภาส ทองยงค์ 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2561 

ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (วันที่ 10 มกราคม 2561)

สวัสดีปีใหม ่
2 5 6 1

 ทีมงาน ชสท. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์  

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีก�าลังกายก�าลังใจท่ีเข้มแข็ง 

ได้ท�างานเพื่อเกษตรกรตลอดไป

สวัสดีปีใหม่ 2561 
และขอพรจำก ประธำนสภำ

เกษตรกรแห่งชำติ
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 สืบเน่ืองมาจากเมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายฉบับหน่ึง คือ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้

บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 เป็นต้นมา โดยการแก้ไขครั้งนี้

จะเป็นการแก้ไขส่วนของการบังคับคดีตามค�าพิพากษาเป็นส�าคัญ 

ทางผูเ้ขยีนขอน�าส่วนหนึง่ของการแก้ไขกฎหมายฉบบันีม้าน�าเสนอ

ให้ทุกท่านได้รับทราบกัน คือ ส่วนของ “ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความ

รับผิดแห่งการบังคับคดี” โดยจะมีก�าหนดไว้ในบทบัญญัติประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 301 (เรื่องของทรัพย์สิน) 

และ มาตรา 302 (เรื่องของเงิน) ดังนี้ 

 มาตรา 301 ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาต่อไปนี้ 

ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

 (1) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือ

เครื่องใช้สอยส่วนตัว โดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินประเภทละ 

สองหมื่นบาท แต่ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร  

เจ้าพนกังานบงัคบัคดจีะก�าหนดให้ทรพัย์สนิแต่ละประเภทดงักล่าว 

ที่มีราคารวมกันเกินสองหมื่นบาทเป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องอยู ่ใน 

ความรับผิดแห่งการบังคับคดีก็ได้ ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงความจ�าเป็น

ตามฐานะของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา

 (2) สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบ

อาชีพหรือประกอบวิชาชีพเท่าที่จ�าเป็นในการเลี้ยงชีพของลูกหนี้

ตามค�าพิพากษา ราคารวมกันโดยประมาณไม่เกินหน่ึงแสนบาท  

แต่ถ้าลูกหนี้ตามค�าพิพากษามีความจ�าเป็นในการเลี้ยงชีพก็อาจ

ร้องขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขออนุญาตใช้สัตว์สิ่งของ เครื่อง

มอื เคร่ืองใช้เท่าทีจ่�าเป็นในการประกอบอาชีพหรอืประกอบวชิาชีพ 

ในกิจการดังกล่าวของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาอันมีราคารวมกัน 

เกินกว่าจ�านวนราคาที่ก�าหนดนั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าพนักงาน

บังคับคดีมีอ�านาจใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตหรืออนุญาตได้เท่าท่ีจ�าเป็น

ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

 (3) สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต้องใช้

ท�าหน้าที่ช่วยหรือแทนอวัยวะของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา

 (4) ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาอันมีลักษณะ

เป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือส�าหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะ 

จดหมาย หรือสมุดบัญชีต่าง ๆ

 (5) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือ

ตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทรัพย์สิน

หรือจ�านวนราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก�าหนดตาม

วรรคหนึ่ง ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาหรือเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาอาจ

ร้องขอให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดมีคี�าสัง่ก�าหนดใหม่ได้ ค�าสัง่ของเจ้า

พนักงานบังคับคดีดังกล่าวนั้น ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาหรือเจ้าหนี้

ตามค�าพิพากษาอาจร้องคัดค้านต่อศาลได้ภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่ได้ทราบค�าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี ในกรณีเช่นนี้ ให้ศาล

มีค�าสั่งตามที่เห็นสมควร

 ในกรณีที่พฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ลูกหนี้ตามค�า

พิพากษาหรือเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาอาจย่ืนค�าร้องให้ศาลมีค�าสั่ง 

เรื่อง ทรพัย์สนิทีไ่ม่อยูใ่นความ
	 รบัผดิแห่งการบงัคบัคดี

เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือจ�านวนราคาทรัพย์สินที่ศาลก�าหนด 

ไว้เดิมได้

  ประโยชน์แห่งข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้ขยาย

ไปถึงทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งอันเป็นของคู่สมรสของลูกหนี้ตาม 

ค�าพิพากษาหรือของบุคคลอื่น ซึ่งทรัพย์สินเช่นว่านี้ตามกฎหมาย

อาจบังคับเอาช�าระหนี้ตามค�าพิพากษาได้

 มาตรา 302 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น  

เงนิหรอืสทิธเิรยีกร้องเป็นเงนิของลกูหนีต้ามค�าพพิากษาต่อไปน้ี ไม่

อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

 (1) เบีย้เลีย้งชพีซึง่กฎหมายก�าหนดไว้ ส่วนเงนิรายได้เป็น

คราว ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพนั้น ให้มีจ�านวนไม่

เกินเดือนละสองหมื่นบาทหรือตามจ�านวนท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดี

เห็นสมควร

 (2) เงินเดือน ค่าจ้าง บ�านาญ บ�าเหน็จ เบี้ยหวัด หรือ

รายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง

ในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บ�านาญ หรือบ�าเหน็จที่หน่วย

ราชการไดจ่้ายให้แก่คูส่มรสหรอืญาตทิีย่งัมชีวีติของบคุคลเหล่านัน้

 (3) เงินเดือน ค่าจ้าง บ�านาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ 

หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือ 

คนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (2) ที่นายจ้างหรือบุคคลอื่นใดได้จ่าย

ให้แก่บุคคลเหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติท่ียังมีชีวิตของบุคคล

เหล่านั้น เป็นจ�านวนรวมกันไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาทหรือ 

ตามจ�านวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

 (4) บ�าเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อื่นในลักษณะ

เดียวกันของบุคคลตาม (3) เป็นจ�านวนไม่เกินสามแสนบาทหรอ

ตามจ�านวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

 (5) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาได้

รับอันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่นเป็นจ�านวนตามท่ีจ�าเป็น

ในการด�าเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่เจ้าพนักงาน

บังคับคดีเห็นสมควร

 ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ก�าหนดจ�านวนเงิน

ตาม (1) (3) และ (4) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีค�านึงถึงฐานะในทาง

ครอบครัวของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาและจ�านวนบุพการีและผู้สืบ

สนัดานซึง่อยูใ่นความอปุการะของลกูหนีต้ามค�าพพิากษาด้วย และ

ส�าหรบัในกรณตีาม (1) และ (3) ให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดกี�าหนดให้

ไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนข้ันต�่าสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะ

นั้นและไม่เกินอัตราเงินเดือนข้ันสูงสุดของข้าราชการพลเรือนใน

ขณะนั้น

 ถ้าเจ้าหนีต้ามค�าพพิากษา ลกูหนีต้ามค�าพพิากษา หรือบคุคล

ภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีไม่เห็นด้วยกับจ�านวนเงินที่

เจ้าพนักงานบังคับคดีก�าหนด บุคคลดังกล่าวอาจยื่นค�าร้องต่อศาล

ภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการก�าหนดจ�านวนเงนิเช่นว่า

นั้น เพื่อขอให้ศาลก�าหนดจ�านวนเงินใหม่ได้

 ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งการด�ารงชีพของลูกหนี้ตาม 

ค�าพิพากษาได้เปลี่ยนแปลงไป บุคคลตาม วรรคสามจะยื่นค�าร้อง 

ให ้ศาลหรือเจ ้าพนักงานบังคับคดี  แล ้วแต ่กรณี  ก�าหนด 

จ�านวนเงินตาม (1) และ (3) ใหม่ก็ได้

 สรปุสาระส�าคญัในการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายในส่วนนี้ 

ก็เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และมุ่ง

ไปถึงการด�ารงชีพของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่

ได้ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม ตามสมควรกับฐานะของลูก

หนี ้โดยกฎหมายเดมินัน้ จะก�าหนดให้เครือ่งนุง่ห่มหลบันอน เครือ่ง

ใช้ในครวัเรอืน หรอืเครือ่งใช้สอยส่วนตวั โดยประมาณรวมกนัราคา

ไม่เกนิประเภทละ 50,000 บาท จะไม่ถกูบงัคบัคด ีแต่กฎหมายใหม่

ได้เปลีย่นเป็น “โดยประมาณรวมกนัราคาไม่เกนิประเภทละ 20,000 

บาท” ที่จะไม่ถูกบังคับคดี (มาตรา 301) 

 ส�าหรับเงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามค�า

พพิากษาทีจ่ะไม่อยูใ่นความรบัผดิแห่งการบงัคบัคดตีามมาตรา 302 

ได้มีแก้ไขใหม่นั้นจะสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

 ➤ เบีย้เลีย้งชพีซึง่กฎหมายก�าหนดไว้ เงนิรายได้เป็นคราวๆที่

บุคคลภายนอกยกให้เพือ่การเลีย้งชพี ไม่เกนิเดอืนละ 20,000 บาท 

(หลักเกณฑ์เดิมก�าหนดไว้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท) หรือ ตาม

จ�านวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

 ➤ เงินเดือน ค่าจ้าง บ�านาญ บ�าเหน็จ เบี้ยหวัด ฯลฯ ของ

บุคลากรในหน่วยงานราชการ

 ➤ เงินเดือน ค่าจ้าง บ�านาญ ค่าชดใช้เงินสงเคราะห์ ฯลฯ 

ของพนักงาน ลูกจ้างหรือคนงาน จ�านวนรวมกันไม่เกินเดือนละ 

20,000 บาท (หลกัเกณฑ์เดมิก�าหนดจ�านวนรวมกนัไม่เกินเดอืนละ 

10,000 บาท) หรือ ตามจ�านวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 

(เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจก�าหนดจ�านวนเงินที่ไม่อยู่ในความรับ

ผิดแห่งการบังคับคดี เกินกว่า 20,000 บาท ได้ โดยเจ้าหนี้ตามค�า

พิพากษาไม่อาจขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินเดือน หรือ 

ค่าจ้าง ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือ คนงาน ในส่วนที่เกิน 20,000 

บาท ทัง้หมดได้ หากเจ้าหนีต้ามค�าพพิากษา ลกูหนีต้ามค�าพพิากษา 

หรือ บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เห็นด้วยกับจ�านวนเงินที่เจ้า

พนักงานบังคับคดีก�าหนด อาจยื่น ค�าร้องขอต่อศาล ภายใน 15 วัน 

นบัแต่วันทีไ่ด้ทราบถงึการก�าหนดจ�านวนเงนิทีว่่านัน้ เพ่ือขอให้ศาล 

ก�าหนดจ�านวนเงินใหม่ได้

  ส�าหรบัการขออายดัสทิธเิรยีกร้องเงนิค่าจ้าง/เงนิเดอืน ของ

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา จะคิดตามจ�านวนเต็มของค่าจ้าง/เงินเดือน 

(อตัราร้อยละ 100) ทีม่สีทิธไิด้รบัก่อนหกัค่าใช้จ่ายอืน่ (ก่อนหกัภาษี 

และประกันสังคม ฯลฯ) ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกหนี้เงินเดือน 19,000 

บาท จะไม่ถูกอายัดสิทธิเรียกร้อง แต่ถ้าลูกหนี้เงินเดือน 22,000 

บาท จะถกูอายดัสิทธิเรียกร้องไว้เป็นจ�านวน 2,000 บาท และเหลือ

ไว้ให้ลูกหนี้จ�านวนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน เป็นต้น 

 ➤ บ�าเหน็จ ค่าชดเชยหรือรายได้อื่นของลูกหนี้ ท่ีไม่ใช่

บคุลากรในหน่วยงานราชการเป็นจ�านวนไม่เกนิ 300,000 บาท หรือ 

ตามจ�านวนทีเ่จ้าพนกังานบงัคับคดเีห็นสมควร (เพ่ิมเตมิหลักเกณฑ์

ขึ้นใหม่)

 ➤ เงนิฌาปนกจิสงเคราะห์ทีลู่กหนีต้ามค�าพพิากษาได้รบัอนั

เนื่องมาจากความตายของบุคคลอื่น

 ท้ังนี้ หากลูกหนี้ตามค�าพิพากษาถูกเจ้าหนี้อายัดเงินเดือน 

หรือรายได้ใดๆ ตามกฎหมายไว้แล้ว แม้ลูกหนี้นั้นมีเงินเหลืออย่าง

น้อยเดือนละ 20,000 บาท แต่มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินมากกว่า 

20,000 บาท เช่น จะต้องน�าเงินมาใช้รักษาพยาบาลตนเองหรือ

บุคคลในครอบครัว เป็นต้น ก็สามารถยื่นค�าร้องต่อศาลให้เพ่ิม

จ�านวนเงินมากกว่า 20,000 บาทได้ หากมีความจ�าเป็น
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ท่องโลกเกษตรกบั ชสท.

 ประพจน์ ภู่ทองค�า

 การท่องเที่ยวชุมชนบนเกาะสาหร่ายเริ่ม

ข้ึนเมื่อ 5-6 ปีท่ีผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนของ 

โครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ต�าบล วิถีพอเพียง ของ

บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) สร้างกระบวนการร่วม

กับพี่น้องบนเกาะสาหร่าย ค้นหาตัวตนของคนเกาะ

สาหร่าย จนกระทัง่ได้จดุลงตวัทีจ่ะสร้างการท่องเทีย่ว

วถีิชุมชน โดยไม่เปลีย่นแปลงชมุชนไปจากเดมิมากนกั

 จุดเด่นของการท่องเที่ยวเกาะสาหร่าย คือ 

มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายทั้ง วิถีชาวสวนยางพารา ชาวนา 

ชาวประมง มกีลุม่อนรุกัษ์ธรรมชาตเิกาะสาหร่าย นกั

ท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสพูดคุยกับชาวบ้านได้

โดยตรง คนเกาะสาหร่ายอธัยาศยัด ียิม้ง่าย เนือ่งจาก

เกาะไม่ใหญ่นกัท�าให้คนบนเกาะรูจั้กกนัหมด เช้าๆจะ

มีวิถีของพี่น้องไทยมุสลิม ดื่มน�้าชากาแฟ ขนมต่างๆ

มากมาย มีร้านแปรรูปอาหารทะเลของกลุ่มแม่บ้าน 

ธรรมชาติบนเกาะสวยงามควรค่าแก่การท่องเที่ยว

ถ่ายรูปมาก จนกระท่ังถึงไฮไลท์เกาะสาหร่าย คือ

อาหารทะเลสด สะอาด อร่อย เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา 

ก้ัง ฯลฯ พร้อมบรรยากาศดี รวมถึงช่วงเย็นบริเวณ

ใกล้ท่าเรือ มีร้านโรตีชาชัก บริการในช่วงนี้อีกด้วย

 นอกจากนี้ บนเกาะสาหร่ายยังมีผู้ประกอบ

การ จดัท�าโฮมสเตย์ส�าหรบัพักแบบเรยีบง่าย สะอาด 

เรียบร้อย พร้อมอาหารเช้า บริการกับนักท่องเท่ียว 

จะมาเป็นกลุ่มไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สามารถจัดบริการ

ได้ตามความเหมาะสม 

 ส�าหรับการท่องเที่ยวนอกเกาะ ยังมีจุดที่

น่าชมคือ สันหลังมังกร คือแนวของการสะสมทับถม

กันของเปลือกหอยจ�านวนมาก เมื่อน�้าลงจะสามารถ

เห็นสันหลังมังกรเป็นแนวยาว สวยงาม สามารถ

เดินชมความงามได้อย่างอิสระ ที่ส�าคัญหากสนใจ 

ด�าน�้าชมปะการัง บนเกาะแก่งต่างๆ สามารถติดต่อ

เช่าเรือพร้อมอุปกรณ์ไปด�าน�้าชมความงามของทะเล

อันดามันได้ สนนราคาถูกกว่าไปใช้บริการจากเกาะ

หลีเป๊ะแน่นอน 

 หากพูดถึงการท่องเที่ยวเกาะ ฝั ่งทะเล

อนัดามนั ในจงัหวดัสตลู เชือ่แน่เลยว่าต้องนกึถงึเกาะ

หลเีป๊ะ ไข่มกุของอนัดามนัอย่างแน่นอน แต่อาจมอีกี 

หลายคนไม่ทราบว่ายังมีเกาะท่ีมีความงามของธรรมชาติ 

 วิถีชีวิตของคนบนเกาะ อาหารทะเลสด บรรยากาศ

ด ีราคามติรภาพ เกาะทีผ่มก�าลงัจะพาไปพบคอืเกาะ

สาหร่าย จ.สตูล ครับ

 เกาะสาหร่าย เป็นเกาะที่อยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ซ่ึง

อบต.เกาะสาหร่าย แบ่งการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน

หรือเกาะ โดยหนึ่งในนั้นคือ เกาะหลีเป๊ะ ส�าหรับ

การเดินทางจากตัวเมืองสตูลไปที่ท่าเรือ เจ๊ะบิลัง ใช้

เวลาเพียง 20 นาที รอเรือเพื่อเดินทางต่อไปยังเกาะ

สาหร่าย เพียง 30 นาที ก็ถึงเกาะสาหร่ายหรือท่ี 

ชาวบ้านเรียกว่า เกาะยะระโตดใหญ่ บนเกาะแห่งนี้  

มชีาวบ้านทัง้ไทยพทุธและไทยมสุลมิ อาศยัอยูร่่วมกนั  

บนเกาะแห่งนี้มีท้ังมัสยิดและส�านักสงฆ์ ใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพต�าบลเกาะสาหร่ายและโรงเรียนระดบั

ประถมศึกษาให้บริการด้วย

 การท่องเที่ยววิถีชุมชนเกาะสาหร่ายนั้น

เป็นการจัดการท่องเที่ยวแบบชุมชนที่สามารถ

ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของนักท่อง

เที่ยวได้ พร้อมกับสนนราคาที่ไม่สูงนักหากเทียบ

กับการท่องเที่ยวในที่อื่นๆ ในบรรยากาศเดียวกัน 

อีกทั้งยังสามารถเช่าเรือพร้อมอุปกรณ์ท่องโลกใต้

น�้าทะเลอันดามัน ท่ีงดงามตามธรรมชาติแบบไม่มี

ขีดจ�ากัดอีกด้วย เกษตรกรและชาวบ้านบนเกาะ

สาหร่ายยงัได้น�าผลผลติจากการเกษตรมาจ�าหน่าย

แก่นักท่องเที่ยว ทั้งในรูปแบบอาหาร ของฝาก 

สินค้าแปรรูป ฯลฯ สร้างเม็ดเงินกระจายรายได้สู ่

ชนบทได้อกีด้วย หากคณุผูอ่้านสนใจสามารถตดิต่อได้ 

ที่กลุ ่มท่องเที่ยวเกาะสาหร่าย จ.สตูล ติดต่อ  

คุณสะอีด๊ะ สาดล หรือก๊ะยะ โทร.08 9466 3235

เที่ยวดีวิถีชุมชน
คนเกาะสาหร่าย
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 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) น�าโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ  

ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการ ชสท. พร้อมด้วยทมีงาน ร่วมกบัส�านกังานสหกรณ์จังหวดัประจวบครีขัีนธ์  

และสหกรณ์การเกษตรห้วยสตัว์ใหญ่ จ�ากดั เตรยีมการจ�าหน่ายทเุรยีนป่าละอรูะบบออนไลน์ ผ่านทาง 

Co-opclick (ตลาดสินค้าสหกรณ์ online โดย ชสท.) ใน “โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ ์

และกลุม่เกษตรกร” และนายศิริชัย ออสวุรรณ ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการ ชสท. ได้เป็นวทิยากรบรรยาย 

ในหัวข้อ “การพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของสินค้าสหกรณ์ทางตลาด Online  

ตลาด “E-commerce” จดัโดย ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เมือ่วนัท่ี 19 มกราคม 2561 ท่ีผ่านมา

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นายศิริชัย ออสุวรรณ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งขาติ 

และคณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่นๆ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เยี่ยมชมกิจการ สหกรณ์

การเกษตรโพธาราม จ�ากัด (สกก.โพธาราม จ�ากัด) จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสมชาย วิเศษ

รจนา ประธานกรรมการ และนางวรรณา เปลีย่นแก้ว รองประธานกรรมการ สกก.โพธาราม 

จ�ากัด พร้อมกรรมการและทีมงานให้การต้อนรับพร้อมอาหารกลางวันร่วมกัน

เตรียมจำาหน่ายทุเรียนป่าละอู
ระบบออนไลน์ผ่าน 
Co-opcl ick

เยี่ยมชมกิจการ 
สกก.โพธาราม จำากัด

 12 มกราคม 2561 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษา

คณะกรรมการ ชสท. และคณะ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

อัดแท่งจากซังข้าวโพด ของสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ�ากัด จังหวัด

เชียงใหม่

เยี่ยมชมโรงงานผลิตเชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดแท่งจากซังข้าวโพด 

สกก.แม่แจ่ม จำากัด
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 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) ร่วมกับ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จดัพิธลีงนามบนัทกึความร่วมมอื (MOU) เพือ่สนบัสนนุ

ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และผลักดันให้เกิด

ศักยภาพการผลิต การรวบรวมผลผลิต และการตลาด ให้สอดคล้องกับ

แนวทางนโยบายการด�าเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานสินค้า/สร้างมลูค่าเพิม่สนิค้าเกษตรของสมาชกิ เป็นการขยาย

ช่องทางการจ�าหน่ายให้มากขึ้นและยั่งยืน 

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด 

จังหวัดเชียงใหม่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) 

ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และอีก 3 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วม

มือ (MOU) ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และขยายช่องทางการตลาดสินค้า

เกษตรคุณภาพ ผ่านขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนสร้างความสามัคคีในมวล

สมาชิกและขบวนการสหกรณ์ ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ

สหกรณ์ 

 โดยเป็นการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 2 ฉบับคือ

 1. ระหว่าง ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสท.) 

กับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จ�ากัด ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรท�าไร่

โป่งน�้าร้อน จ�ากัด

 2. ระหว่าง ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสท.) 

กับ สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จ�ากัด 

 การลงนามครั้งน้ี มีผลท�าให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ท่ีร่วมลง

นาม สามารถจ�าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่พึงพอใจและมีตลาดรองรับอย่าง

แน่นอน ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังได้ บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ราคา

ยุติธรรม โดยผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากขบวนการสหกรณ์ ซึ่ง MOU 

ฉบับนี้ มีระยะเวลา 3 ปี มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ท�าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และขยายช่องทาง 
การตลาดสนิค้าเกษตรคณุภาพ ผา่นขบวนการสหกรณ ์

ลงนาม MOU 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“ผูน้�าสหกรณ์ยคุใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยัง่ยนื”
 ชสท. กลับมาแล้วกับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น�า

สหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ที่ได้ด�าเนินการจัดมา

ต่อเนือ่งประจ�าทกุปี ทัง้ 9 เขตทัว่ประเทศ ทีไ่ม่เกบ็ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้

สิน้ โดยปีน้ีวนัแรกช่วงเช้าของการอบรมจะเป็นภาคทฤษฎใีห้ความ

รู้ด้านวชิาการแก่ผู้เข้ารบัการอบรม และกจิกรรมสานสมัพนัธ์ เชือ่ม

สามคัครีะหว่างสมาชกิในช่วงค�า่ สนบัสนนุของรางวลัมากมายให้ได้

ติดไม้ตดิมอืกลบับ้านกนัถ้วนหน้าจาก บรษัิท ท.ีเจ.ซ ีเคม ีจ�ากดั ย้อน

วันวาน ฟังเพลงหวานในความทรงจ�า ขับกล่อมโดย ดร.วินัย พันธุ

รักษ์ ที่ปรึกษาโครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ 

หนึ่งในสมาชิกวงดนตรีระดับต�านาน ดิ อิมพอสสิเบิ้ล และวันที่สอง

จะเป็นการเสวนาจากประสบการณ์จรงิของนกัสหกรณ์ เพือ่น�าความ

รู้ ข้อมูล และแนวทางต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

 ปีนี้ เริ่มต้นกันช่วงฤดูหนาว เราได้เดินทางไปสัมผัส

บรรยากาศเย็นๆ กับการฝึกอบรม รุ่นที่ 55 ในเขตภาคเหนือตอน

บน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 เดือนธันวาคม 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่

และตามมาด้วย รุ่นที่ 56 ในเขตภาคกลาง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 

มกราคม 2561 ที่จังหวัดนครนายก ชสท. ขอเก็บภาพบรรยากาศ

ของทัง้สองรุน่ทีผ่่านมาให้ทกุท่านได้ชมิลางกนัก่อน ภาคอืน่ๆ เตรยีม

พบกับเราทีมงาน ชสท. แล้วเจอกันคะ

รุ่นที่ 55/2560
จังหวัดเชียงใหม่ 

ภำคเหนอืตอนบน เขต 5

 “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 55 ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรม เชียงใหม่ออคิด จังหวัด

เชียงใหม่ โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กับสหกรณ์การเกษตร ปี 2560-2561” มีผู้ร่วมสังเกตุการณ์จากส�านักงานสหกรณ์จังหวัด และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวนกว่า 350 คน จาก 9 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ล�าพูน อุตรดิตถ์ และล�าปาง 
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นำยประยูร อินสกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประธานในพิธีเปิด  

และบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 55

นำยคุณวุฒิ ออสุวรรณ
ประธานกรรมการ ชสท.

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 55-56

นำยณัฎฐชัย จิตรถนอม
ประธานกรรมการ ชสก.อ่างทอง จ�ากัด

กล่าวรายงาน รุ่นที่ 56

นำยทัพนันทน์ เอี่ยวพำนทอง
Director, Intelligent Systems 

Research Laboratory

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 55-56

นำงเทพินทร์ ไสยวรรณ 
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ 

(ด้านการบัญชีและสอบบัญชี) 

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 56

นำยบุญเลิศ แสนหลวง
ประธานกรรมการ ชสก.เชียงใหม่ จ�ากัด

กล่าวรายงาน รุ่นที่ 55

นำยศิริชัย ออสุวรรณ 
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 55-56

น.ส.ถนอมจิตต์ ท้ำวแดนค�ำ  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ

(ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี)

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 55

น.ส.วิภำ เจริญศิริสุนทร
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประธานในพิธีเปิด  

และบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 56

นำยเพชร ทองสุข
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ภาค 3

บ. ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 55-56

นำยปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  
รองอธิบดีอัยการ ส�านักงานชี้ขาดคดีอัยการ

สูงสุดวิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 55-56

รุ่นที่ 56/2561
จังหวัดนครนำยก 

ภำคกลำง เขต 1
 “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 56 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรม รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท  

แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และบรรยายพิเศษ  

หัวข้อ “นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับสหกรณ์การเกษตร ปี 2560-2561” มีผู้ร่วมสังเกตุการณ์จากส�านักงานสหกรณ์จังหวัด และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จ�านวนกว่า 300 คน จาก 10 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วยจังหวัดกรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี 

อ่างทอง และนครนายก
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 มาเยอืนเมอืงชมุพรทัง้ที งานนีก้ไ็ม่พลาดท่ีจะมาจบิกาแฟรสเข้มถงึถิน่ โรบสัต้า หอมกรุน่ท่ี สหกรณ์ผูป้ลกูกาแฟ

จังหวัดชุมพร สู่แก้วกาแฟเต็มรสกาแฟชุมพร โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ผู้มาเยือนอย่าง นายศิริชัย ออสุวรรณ  

ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. ฝากบอกว่า “รสชาติกาแฟนั้นยังสุดยอดเหมือนเดิมเลยครับ”  

และขอขอบคณุเจ้าบ้าน นายปิยวิทย์ โกฏเพชร ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดชมุพร นายนดั ดวงใส ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จ�ากัด นายปิยะ หนูสุด ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และ นายนรินทร์ บุตรพรหม  

นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้

 11 มกราคม 2561 นายศิริชัย ออสุวรรณ  
ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการ ชสท. เป็นประธานในพธิเีปิด  
“โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ  ์
สูค่วามเข้มแขง็” จดัโดย สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จ�ากดั 
และ ศูนย ์ถ ่ ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ์ที่  15  
กรมส ่งเสริมสหกรณ์ ตามค�าเชิญของนายประสาน  
เพชรมอญ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตร 
ศรปีระจนัต์ จ�ากดั มวีทิยากรหลายท่าน น�าโดย นางสาวมนกรณ์ 
ยอดใจ หัวหน้าทีมศูนย์ถ ่ายทอดฯ และมีผู ้แทนกลุ ่ม 
สมาขกิเข้าร่วมงานจ�านวน 100 คน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูเ้ข้าร่วม 
โครงการเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาล

จิบกำแฟรสเข ้ม
ที่สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ
จั ง ห วั ด ชุ ม พ ร

เปิด “โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำร
จัดกำรสหกรณ์สู ่ควำมเข้มแข็ง”

โดย สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด  

ยินดีที่ได้ต้อนรับผู้น�า 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 8 

จากภาคใต้ ณ อาคารส�านักงานใหญ่ ชสท.

ขา่วสหกรณ์10 หน้า ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด น�าโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ 

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่  

สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท. พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางไปเยี่ยมเยือนและร่วมอวยพร 

ปีใหม่ 2561 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสมาชิก ในพื้นที่ เขต 1 ของ ชสท. ดังนี้

 เยี่ยมเยือน สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จ�ากัด จังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบ

กระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่นางสมนึก อุทิศ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

ปทุมธานี จ�ากัด และนายพันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาว์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง 

จ�ากัด พร้อมทั้งทีมงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับ

 ชสท. น�าโดย นายณัฎฐชยั จติรถนอม รองประธานกรรมการ ชสท. และนายศริชิยั 

ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. และผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เขต 1 ร่วม

บริจาคเงินจ�านวน 15,000 บาท ร่วมสร้างรั้วโรงเรียนบ้านห้วยคล้า จังหวัดอ่างทอง 

ชสท.ลงพื้นที่ เยี่ยม 
สหกรณ์สมาชิก

เขต 1
 เยีย่มเยอืน ชมุนมุสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จ�ากดั ชสท. น�าโดย นายณัฎฐชยั 

จติรถนอม รองประธานกรรมการ นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการ นาย

จีรพัฒน์ งามสง่า รองผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาสหกรณ์ ชสท. และผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิ เขต 

1 ร่วมปรกึษาหารอืถงึแนวทางการบริหารจัดการและการด�าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จ�ากัด ร่วมกับ นายอวยชัย ประสมเหมาะ ประธานกรรมการ ชมุนมุสหกรณ์

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จ�ากดั ซ่ึงให้การต้อนรบัเป็นอย่างดี

 เยีย่มเยอืน ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรชยันาท จ�ากดั โดย นายศริชิยั ออสุวรรณ ประธาน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. นายวันชัย พุกชาติ กรรมการ ชสท. และนายจีรพัฒน์ งามสง่า 

รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท. มอบกระเช้าสุขภาพจากศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย 

ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท. แก่นายสมพงษ์ วงษ์โต ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรชัยนาท จ�ากัด และร่วมอวยพรในเทศกาลปีใหม่

 นายวันชัย พุกชาติ กรรมการ ชสท. และทีมงานจาก ชสท. มอบกระเช้าสุขภาพจาก

ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท. และร่วมอวยพรปีใหม่แก่ นางนงนภัส 

บุญนาค ผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชัยนาท จ�ากัด ในเทศกาลปีใหม่
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 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัด

สงขลา นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย

นายเสน่ห์ สภาพนัธ์ ผูต้รวจราชการกรมส่งเสรมิสหกรณ์ เขตตรวจราชการ

ที่ 1,2 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต

ตรวจราชการที ่6,8 และ นายกติติ พงศ์เลศิฤทธิ ์สหกรณ์จังหวดักระบ่ี ร่วม

ประชมุสหกรณ์จงัหวดัและผูป้ระสานงานประจ�าจงัหวดั ด้านอทุกภยัภาค

ใต้ทั้ง 10 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี 

พัทลุง สุราษฎร์ธานี สตูล ตรัง กระบี่ และนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อสรุป

สถานการณ์อทุกภยัทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่26 พ.ย. 60 ถงึปัจจบุนั ของแต่ละ

พื้นที่ รวมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อน การเยียวยาให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัย ในเบื้องต้น และหาแนวทางมาตรการในการให้ความ

ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และช่วยกันฟื้นฟู ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร

เพ่ือให้ความช่วยเหลือให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย สามารถ

ประกอบอาชีพต่อไปได้

สกก.ตะกั่วป่า จ�ากัด 
ศึกษาดูงานที่ ชสท.

 วัน ท่ี  9  มกราคม 2561 ชุมนุมสหกรณ ์การเกษตร 

แห่งประเทศไทย จ�ากัด น�าโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษา  

คณะกรรมการ ชสท. และนายโชคดี ออสุวรรณ ผู ้จัดการใหญ่  

พร้อมด้วยทมีงาน ให้การต้อนรบั นายวเิชยีร เชือ้ไทย ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จ�ากัด พร้อมคณะผู้บริหาร กรรมการ  

เจ้าหน้าท่ี ท่ีเดินทางจากจังหวัดพังงา รวม 17 ท่าน เพ่ือศึกษาดูงาน  

และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ อาคาร ชสท. ชั้น 4

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งประชุมสรุป
สถานการณ์อทุกภัยภาคใต้ 10 จงัหวดั 
เ พื่ อ ช ่ ว ย เ ห ลื อ ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ ์

และช ่วยกันฟ ื ้นฟู
ส ่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ ฯ

 9 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. ชมุนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด น�าโดย นายคุณวุฒิ  

ออสุวรรณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ  

และเจ้าหน้าที่ ชสท. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 

คุณแม่ละเมยีด นชุตาล มารดาของ นางสาววนดิา นชุตาล 

อดีตรองผู้จัดการใหญ่ ชสท. และ นางสาวจรัสศรี นุชตาล 

หัวหน้าแผนกใบก�ากับภาษีฯ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชสท.  

ณ วัดบึงทองหลาง ศาลา 10 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ   

โดยฌาปนกิจศพ ในวันที่ 10 ม.ค. 61 เวลา 17.00 น.  

ชสท. ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้

ชสท. เป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมศพ คุณแม่ละเมียด นุชตาล
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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

 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด น�าโดย คุณเพชร ทองสุข  

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ภาค 3 และทีมพนักงานฝ่ายการตลาด ได้เข้าร่วมแนะน�าสินค้าและบริษัทฯ 

ในโครงการฝึกอบรม “ผู ้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ ่นท่ี 55 ซึ่งจัดโดย 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจาก

สหกรณ์การเกษตรทั่วภาคเหนือเข้าร่วมอบรมกว่าสองร้อยคน

 วนัที ่21 ธนัวาคม 2560 บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากดั โดยพนกังานฝ่ายการตลาด ได้จดัประชมุ

กลุ่มย่อยเกษตรกรเพื่อแนะน�าการใช้สินค้าของบริษัท ให้แก่กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย ณ หมู่บ้าน

หลักสิบเก้า ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ซึ่งเกษตรกรให้ความตอบรับสนใจเป็นอย่างดี

ในสินค้าตราพระอาทิตย์โดยเฉพาะสารคุมวัชพืชในไร่อ้อย “ซูมิเคน”
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 วนัที ่9-10 ธนัวาคม 2560 บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากดั ตราพระอาทติย์ โดยพนกังานฝ่ายการตลาด  

ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จัดกิจกรรมงานขายสินค้า 

ในนาข้าว อาทิเช่น โนมินี่กรุ๊ป ทาคูมิ กิโมโน ออนคอล กรุ๊ป แดนท๊อช และอาหารเสริม ซึ่งเกษตรให้ 

ความสนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์ เป็นอย่างดีเยี่ยม

 วันท่ี 17-18 มกราคม 2561 บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด น�าโดย คุณ กิตติพงษ์ ลิมปสุรัติ  

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ภาค 4 และพนกังานประจ�าเขตได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “ผูน้�าสหกรณ์ยคุใหม่  

พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 56 ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด  

ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก โดยมตีวัแทนจากสหกรณ์ต่างๆ ในพืน้ทีภ่าคกลาง

เข้าร่วมอบรมกว่าสองร้อยคน

 วันที ่23 มกราคม 2561 บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากดั น�าโดยพนกังานฝ่ายการตลาดร่วมกบัสหกรณ์

ปฏิรูปที่ดินพัฒนานิคม3 จ�ากัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จัดประชุมกลุ่มย่อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย  

ไร่มนัส�าปะหลงั และข้าวโพด ณ บ้านวงัวดั ม.2 ต.ทะเลวงัวดั อ.ท่าหลวง จ.ลพบุร ีเพือ่แนะน�าการใช้สินค้า

ของบริษัทฯ ซ่ึงเกษตรกรให้ความสนใจและตอบรบัพร้อมกบัสอบถามในผลติภณัฑ์สนิค้าตราพระอาทิตย์  

ทั้งสารคุมวัชพืชในไร่อ้อย “ซูมิเคน” สารคุมวัชพืชในไร่มันส�าปะหลัง “ซูมิโซย่า” และโดยเฉพาะ  

สารก�าจัดวัชพืชข้าวฟ่างผีในไร่ข้าวโพด “นิโกะ พลัส” เป็นอย่างดียิ่ง

 วนัที ่20 ธนัวาคม 2560 บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากดั โดยพนกังานฝ่ายการตลาด ร่วมกบั สหกรณ์

การเกษตรผู้เลี้ยงและค้าสัตว์อ่างทอง จ�ากัด อ.เมือง จ.อ่างทอง ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเกษตรกรเพื่อ

แนะน�าการใช้สินค้าของบริษัท ให้แก่เกษตรกรผู้ท�านาข้าว ณ ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้านไร่ หมู่ 8 ต.ทางพระ 

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยได้มีการแนะน�าการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะสารก�าจัดวัชพืช กกดื้อยา 

“โนมิย่า” และสารป้องกันและก�าจัดเชื้อรา โรคใบไหม้และโรคคอรวงเน่าในข้าว “โซโร” ซึ่งเกษตรกร

ให้ความสนใจและตอบรับพร้อมกบัสอบถามเกีย่วกบัผลติภณัฑ์อืน่ๆ ของสนิค้าตราพระอาทิตย์เป็นอย่าง

ดียิ่ง
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ฉีดพ่น 7-10 วัน หลังหว่านข้าว

ยูนิตี้
ออกซาซิโคลมีโฟน 1% อีซี

+
วีรัน-โปร

โพรพานิล 60% ดับบลิวจี

บรรจุ
1,000 ซีซี

+
1 กก.

อัตราการใช้
ยูนิตี้ = 250 ซีซี.

วีรัน-โปร = 250 กรัม

ผสมน�้า = 40 ลิตร

ฉีดพ่นได้ = 1 ไร่

ยูนิโปร

โนมิย่า

ข้าวเต็มนา หญ้าดื้อยาเกลี้ยง

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

ค�ำแนะน�ำ
ในกำรผสม

*ละลาย วีรัน-โปร 
ในน�้าก่อนเทลงเครื่องพ่นยา*

1 2 3 4 5 6

ออกฤทธิแ์รง แดงทัว่ทุ่ง
สารก�าจดัวชัพชื สตูรใหม่ ก�าจดัได้ทกุหญ้า

อายุข้าวตัง้แต่ 10-15 วนั
ชื่อสารสามัญ

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

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

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

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

21-30 วัน 30 ซีซี 6 กรัม 20-25 ลิตร 2 งาน 4 ไร่
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 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด จัดพิธี

ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ เพื่อความเป็นศิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2561 

ซึ่งเป็นพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี น�าโดย นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ 

ประธานกรรมการด�าเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ 

 เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2561 มลูนธิกิารกศุลวเิศษไชยชาญ 

เข้ามอบกระเช้าสวสัดปีีใหม่ 2561 แก่ ชสท. และเพือ่เป็นการแสดง 

ความขอบคุณ บริษีท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด ที่ได้มอบเสื้อให้กับ 

เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร มูลนิธิการกุศลวิเศษไชยชาญ เพื่อเป็นการ

สนับสนุนการปฏิบัติภาระกิจช่วยเหลือสังคมต่อไป

 มูลนิธิการกุศลวิเศษไชยชาญ องค์กรการกุศลที่อยู่ใน 

อ�าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง คอยดูแลความเดือดร้อน

ของประชาชน ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ และภัยต่างๆ  

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
THE AGRICULTURAL CO-OPERATIVE FEDERATION OF THAILAND., Ltd.

79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 0-2561-4567, 0-2561-4590 โทรสาร 0-2941-1230
E-mail : ACFT@co-opthai.com www.co-opthai.com

Facebook : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
หากท่านไม่สะดวกในการรับข่าวสารสหกรณ์  

หรือต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ โปรดติดต่อ ฝ่ายคณะกรรมการ
และเลขานุการ โทร. 0-2561-4567 ต่อ 100, 110

ขา่วสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด

ยึดม่ันอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอ้ืออาทรมวลสมาชิก

ชสท. จัดพิธีไหว้ศาลฯ 
เพือ่ศริมิงคล ต้อนรบัปีใหม่ 2561

ชุดที่ 40 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 

และพนักงาน ชสท. เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่  

25 ธันวาคม 2560 ณ ส�านักงาน ชสท.

มูลนิธิการกุศลวิเศษไชยชาญ 
สวสัดปีีใหม่ 2561 ชสท. และ TJC

ทีเ่กดิขึน้ ตามวตัถปุระสงค์ของแต่ละองค์กรการกศุล คอืการช่วยเหลอื 

บรรเทาทุกข์ประชาชน ให้ได้มากที่สุด 

 ชสท. และบรษีิท ท.ีเจ.ซ.ี เคม ีจ�ากดั ทีน่�าโดย นายณัฎฐชัย  

จติรถนอม รองประธานกรรมการ นายโชคด ีออสวุรรณ ผูจ้ดัการใหญ่  

และ นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนา

สหกรณ์ ชสท. ขอขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ 2561 เป็นก�าลังใจให้

เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน

และการท�าเพื่อส่วนรวม

ขา่วสหกรณ์16 หน้า ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 


