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สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

	 วนันีเ้ป็นอกีคร้ังหนึง่ทีค่ณะกรรมการ	ชสท.และทมีงาน	มาพบปะกบั
ทกุท่านอกีครัง้	ในโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร	“ผูน้�าสหกรณ์ยคุใหม่	พฒันา
ก้าวไกลอย่างยัง่ยนื”	กไ็ด้เหน็รอยยิม้จากพี่ๆ 	น้องๆ	ทกุคน	หลายท่านบาง
ครัง้ในแต่ละปีอาจจะพบกนัเพยีงครัง้เดยีว	หรอืบางสหกรณ์กม็โีอกาสตดิต่อ
ประสานงานเชือ่มโยงกนัอยูก่จ็ะได้พบกนัมากขึน้	แต่อย่างไรกต็ามขอเรยีน
ว่านโยบายของทางคณะกรรมการ	ชสท.	พร้อมทมีงานทกุๆ	คน	ได้มคีวาม
ตัง้ใจในการจดัท�าโครงการนี	้ทัง้นีเ้ป็นนโยบายส�าคญัเพือ่ให้เกิดประโยชน์กบั 
สหกรณ์การเกษตรทัว่ประเทศ	 โดยไม่คดิค่าใช้จ่ายใดๆ	ทัง้สิน้	 โดยในรอบนี้ 
ถอืเป็นรอบที	่ 8	 แล้วครับ	 ซ่ึงผมจ�าได้ว่าปีแรกเปิดตวัทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ใน
เดอืนธนัวาคม	 2553	ประมาณ	9	 ปีทีแ่ล้ว	 ในหลกัสตูรแรกของ	 ชสท.ใช้
ชือ่ว่า	“การพัฒนาบคุลากรเพือ่พฒันาสหกรณ์สูค่วามส�าเรจ็”	เราได้มกีาร 
ศึกษาจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	 ของสหกรณ์ภาคเกษตรและพบว่า
ปัญหาส�าคัญคือเรื่องของการพัฒนาบุคลากร	 เพราะพวกเรามีโอกาสใน
การเข้าถงึความรู้ในเร่ืองวชิาการค่อนข้างน้อย	อย่าลมืว่าสหกรณ์การเกษตร
เป็นการรวมตัวของเกษตรกร	 ซึ่งพวกเราเองท�างานอย่างจิตอาสาเข้ามา
ท�างานโดยไม่ได้มเีงนิเดอืน	และมาท�างานนีด้้วยเริม่จากศนูย์เลย	ท่านลอง
คดิดวู่าสหกรณ์การเกษตรนัน้จรงิๆ	 คอืเริม่จากศนูย์บาท	 การต้ังสหกรณ์ 

การให้ความรูต่้างๆ	จะเน้นเรือ่งของการท�าอย่างไรให้สหกรณ์มกีารบรหิาร
จดัการทีด่	ีมคีวามรูเ้รือ่งของกฎหมาย	และมคีวามรูเ้รือ่งการท�างบดลุหรอื
เรือ่งการท�าบญัช	ี ใช้ข้อมลูการทางบญัชมีาบรหิารงานของสหกรณ์	แต่จดุ
ส�าคญัคอืท�าอย่างไรให้สหกรณ์มรีายได้เพิม่ขึน้	 นัน่กค็อืหวัข้อในวนันีท่ี้ผม
จะน�ามากค็อืเรือ่งของการเชือ่มโยงธรุกจิสหกรณ์นัน่เอง
  สหกรณ์ในยคุปัจจบุนันีผ้มขอเรยีนว่าปัจจยัส�าคญัในการพฒันา
สหกรณ์สูค่วามส�าเรจ็ม ี5 ข้อ คอื
 1. เรือ่งการสร้างผูน้�า	และให้ความรูก้บัสมาชิก	ไม่ใช่เฉพาะผูน้�าอย่าง
เดยีวในเมือ่ท่านเป็นผูน้�าท่านต้องไปให้ความรูก้บัสมาชกิ	 เช่นสหกรณ์จะ
ต้องไปสอนสมาชกิด้วยว่าสมาชกิเราควรจะปลกูพชือะไร	 ประกอบอาชพี
อย่างไร	ลดต้นทนุอย่างไร	มกีารแปรรปู	มกีารสร้างคณุค่าเพิม่อย่างไร	และ
มกีารตลาดอย่างไร	ทัง้นีเ้ป็นหน้าทีข่องสหกรณ์หมดเลย	เพราะฉะนัน้ท่าน
ต้องไปให้ความรูก้บัสมาชกิในการประกอบอาชพีด้วย	และต้องเป็นหลกัให้
กบัสมาชกิในการทีจ่ะสร้างมลูค่าเพิม่	 หรอืเรือ่งการเชือ่มโยงทางด้านการ
ตลาดด้วย	
 2. เรือ่งต่อไปคอื ความร่วมมอื	เป็นหวัใจส�าคญัของสหกรณ์	เพราะ
ในหลกัการสหกรณ์ได้เขยีนไว้อยูแ่ล้วเรือ่งความร่วมมอืนี	้เริม่ตัง้แต่ระหว่าง

เยอะๆ	มนักจ็ะเกดิความเสีย่ง	สิง่ไหนทีม่กี�าไรเยอะมนักม็คีวามเสีย่งไปด้วย	
ท่านต้องสงัเกตเวลาประชมุใหญ่	เวลาก�าไรเยอะๆ	กต้็องไปแถลงผลงานต่อ
สมาชกิรายงานกจิการประจ�าปี	 ปีไหนมกี�าไรสมาชกิจะตบมอืแค่ครัง้เดยีว	
แต่ถ้าขาดทุนสมาชิกจะต่อว่าท้ังปีหรอือาจจะหลายปี	 อีกเรือ่งหนึง่ท่ีอยาก
บอกคอืควรหลกีเลีย่งการท�าสิง่ทีไ่ม่มัน่ใจ	เพราะเรายงัเข้าใจผดิกนัอยูว่่าสิง่
ใดท่ีกฎหมายไม่ได้ห้ามเราสามารถท�าได้	เช่นสหกรณ์ไปค้าลอตเตอรี	่หรอืไป
ตัง้โรงงานปุย๋อยูต่่างประเทศ	อาจนกึกฎหมายไม่ได้ห้ามท�าได้หมด	แต่แท้ที่
จรงิแล้วกฎหมายสหกรณ์เป็นกฎหมายมหาชน	สิง่ใดไม่ได้อนญุาตไว้ท�าไม่ได้	
ฉะนัน้จะท�าสิง่ใดต้องมกีฎหมายมารองรบัไว้	 ในเรือ่งของวตัถปุระสงค์ของ
สหกรณ์	หรอือ�านาจกระท�าการ	หรอืว่าแดนด�าเนนิงาน	หรอืว่าวงสมาชกิ	
ท่านคงเข้าใจค�าเหล่านีด้ี	
	 ดงันัน้ปีนี	้ ชสท.กจ็ะเน้นเรือ่งต่างๆ	 เหล่านีค้รบั	 และเรากพ็ยายาม
เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์	 แล้วก็ระหว่างสหกรณ์
ด้วยกนั	แล้วกร็ะหว่างสหกรณ์ทกุจงัหวดั	แล้วกข้็ามไปยงัสหกรณ์ประเภท
อื่น	 แล้วก็เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานราชการ	 แล้วก็ภาคเอกชนอื่นๆ	 ด้วย
ครบั	 ชสท.มภีารกจิส�าคญัคอืการเชือ่มโยงในด้านวชิาการในด้านธรุกจิใน
ด้านความสมัพนัธ์	 ในเรือ่งของการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัของขบวนการ
สหกรณ์ไทยด้วยครบั	
	 เรือ่งต่อมาทีอ่ยากจะบอกกค็อื	 สหกรณ์นัน้ต้องดแูลสมาชกิในเรือ่ง
การตลาด	 ซึง่ตอนนีเ้รามองว่าเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัสงู	 เพราะสหกรณ์
ที่ประสบความส�าเร็จหลายแห่งก็นั่งอยู่ที่นี่	 ผมเองต้นสังกัดก็อยู่สหกรณ์
การเกษตรหวัหนิ	จ�ากดั	ซึง่วนันีท้มีงานกม็ากนัครบ	ผมจะบอกว่าสหกรณ์ที่
ประสบความส�าเรจ็จะเป็นต้นแบบของสหกรณ์อ่ืนๆ	แต่จรงิๆ	ในประเทศไทย
นีส้หกรณ์ท่ีอยูใ่นระดบัแนวหน้าจรงิๆ	มอียูป่ระมาณ	1,600	สหกรณ์	ถ้าหาร
สหกรณ์กบัจงัหวดั	เฉลีย่ได้อ�าเภอละ	2	สหกรณ์	แต่กน่็าภาคภมูใิจ	เราควร
ใช้เป็นจดุเรยีนรูใ้นการศกึษาดงูานของสหกรณ์	ถ้าอ�าเภอเราไม่ม	ีอ�าเภอข้าง
เคยีงกย็งัได้	เมือ่ก่อนสหกรณ์ในประเทศไทยมตีัง้	10,000	กว่าสหกรณ์	จะ
ด้วยเหตใุดหรอืเป็นเรือ่งของการคมนาคม	หรอืการสือ่สารยงัไม่ทนัสมยั	ดงั
นัน้ทีไ่หนว่างตัง้สหกรณ์หมดเลย	จะเหน็ว่ามชีือ่สหกรณ์แปลกๆ	เยอะมาก	
ต่อมาหลังจากตั้งสหกรณ์มาสหกรณ์ก็ไม่เข้มแข็ง	 สหกรณ์ไม่ใช่ว่าเปิดมา
แล้วเข้มแขง็เลย	ตอนแรกม	ี10,000	กว่าแห่ง	ยิง่อ่อนแอกว่าปัจจบุนัเยอะ	
นีก่	็102	ปีแล้ว	พอถงึพ.ศ.	2511-2519	ทางราชการจงึมนีโยบายควบรวม
สหกรณ์ได้	จงึมกีารควบรวมสหกรณ์เข้าด้วยกนั	บางสหกรณ์กเ็กดิจากการ
ควบรวมสหกรณ์	10	กว่าแห่งกม็	ีเป็นสหกรณ์ประเภทจดัหาทนุจะมเียอะ	
หลงัจากควบรวมสหกรณ์กม็จี�านวนลดลง	 หลายประเทศกเ็ลยีนแบบเรา	
หรอืบางทเีรากเ็ลยีนแบบประเทศอ่ืน	อย่างเช่น	ประเทศญีปุ่น่แต่เดมิกม็ี
สหกรณ์	10,000	กว่าสหกรณ์เช่นกนั	หลงัจากการควบรวมสหกรณ์แล้วมี 
ความเข้มแข็งทุกแห่ง	 เข้มแข็งมากที่สุดในเอเชีย	 การควบรวมสหกรณ์มี
หลกัการทีส่�าคญั	คอื	
 1. เรือ่งของความสมคัรใจ	คอื	สหกรณ์ทีค่วบรวมต้องมคีวามสมคัร
ใจ	ต้องมกีารประชมุใหญ่	สมาชกิอนมุตัิ
 2. จะต้องเป็นสหกรณ์ทีม่วีถิชีวีติทีค่ล้ายกนั	คอื	ควบรวมสหกรณ์
แล้วจะเหลือเพียงเฉพาะสหกรณ์ที่เข้มแข็งและสามารถให้บริการสมาชิก
ได้ญีปุ่น่กใ็ช้เวลาถงึ	 10	 ปี	 ในการควบรวมสหกรณ์	 คล้ายกบัประเทศไทย
เลย	ในช่วงนัน้ญีปุ่น่มกีารออก	พ.ร.บ.	สหกรณ์	ควบรวมสหกรณ์เหลอืเพยีง	
800	สหกรณ์	และมคีวามเข้มแขง็ทกุแห่งเลย	มธีรุกรรมจ�านวนมาก	มกีาร
เสรมิอาชพี	เรือ่งของการแปรรปู	เรือ่งของการตลาด	และการเชือ่มโยงกนั
ทัง้ประเทศ	
		 ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญีปุ่น่มชีือ่ย่อว่า	JA	–	Zenno	
ครบั	ชสท.	เรานีก้ม็โีอกาสดทีีท่างกระทรวงเกษตรในขณะเมือ่	48	ปีทีแ่ล้ว
ได้จบัคู	่ชสท.	หรอืชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยไปร่วมทนุกบั
ชมุนมุสหกรณ์แห่งประเทศญีปุ่น่	หรอื	JA	-	Zenno	โดยการก่อตัง้บรษิทั
ขึน้มาบรษิทัหนึง่มชีือ่ว่า	บรษิทั	ท.ีเจ.ซ.ี	เคม	ีจ�ากดั	T.J.C.	ย่อมาจาก	Thai	
Japan	Co-operative	 กไ็ด้ก่อตัง้มานาน	 48	 ปีแล้ว	 ถอืว่าเป็นบรษิทัทีม่ี
ความส�าเรจ็สงูมากในเรือ่งของเคมเีกษตรในทกุชนดิ	 เรามทีัง้โรงงานผลติ
เอง	มศีนูย์วจิยัเอง	และมเีครอืข่ายการตลาดเองทัง้หมด	ซึง่เป็นเรือ่งส�าคญั
ทีช่่วงท้ายนีจ้ะขอให้คณุบณัฑติพร้อมทัง้ทมีงาน	ท.ีเจ.ซ.ี	ได้ขึน้มาอธบิายให้
ทกุท่านฟังถงึนโยบายปีนีข้อง	ท.ีเจ.ซ.ีปีนีเ้ราให้โอกาสและเชญิชวนสหกรณ์
การเกษตรทกุแห่งทัว่ประเทศทีม่คีวามพร้อมได้มาร่วมกจิกรรม	 ให้มาเป็น
ตวัแทนจ�าหน่ายของ	ท.ีเจ.ซ.ี	 โดยสนิค้าทีข่ายอยูต่ามท้องตลาดซึง่ทกุท่าน
คงรูจ้กัด	ี คอื	 สนิค้าตราพระอาทิตย์นัน่เอง	 ไม่วาจะเป็นปุย๋ชนดิต่างๆ	 ใน
เรือ่งของเคมเีกษตร	เรือ่งของสารก�าจดัแมลง	ซึง่สมาชกิเรากใ็ช้อยูแ่ต่ไม่ได้
ซือ้ผ่านสหกรณ์	ไปซือ้กบับรษิทัเอกชน	ทีผ่่านมา	นโยบายของญีปุ่น่ไม่เปิด
โอกาสให้เพิม่ตวัแทนจ�าหน่าย	แต่ตอนนีพ้วกเราได้ไปพดูคุยกนัแล้ว	นโยบาย
ปีนีช้ดัเจนว่าเราเปิดโอกาสให้เฉพาะเป็นสหกรณ์การเกษตรของเราเท่านัน้ที่
จะเป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของ	ท.ีเจ.ซ.ี	ในทกุอ�าเภอทัว่ประเทศ	ท่าน
สามารถเข้าถงึการเป็นตวัแทนจ�าหน่ายได้	 โดยท่านจะได้รบัสทิธิป์ระโยชน์
ต่างๆ	มากมาย	ซึง่จะมากมายขนาดไหนนัน้ผมยนืยนัได้ว่ามากกว่าเอกชน	
แล้วเราสามารถทีจ่ะให้บรกิารสมาชกิได้โดยตรง	 และผลก�าไรจะตกไปอยู่
กบัสหกรณ์	ท่านกจ็ะใช้วธิกีารสหกรณ์ในการท่ีจะเฉลีย่คนืให้กบัสมาชกิของ
ท่านได้	แล้วธรุกจินีจ้ะยัง่ยนืตลอดไปส�าหรบัสหกรณ์แต่ละแห่ง	แล้วเราจะ
ประสานงานในเรือ่งการได้รบัใบอนญุาตเป็นร้านจ�าหน่าย	 และผูจ้�าหน่าย
เคมีเกษตรและวัตถุอันตราย	 ซึ่งตามกฎหมายจะต้องผ่านการอบรมจาก 
กรมวชิาการเกษตร	 ฉะนัน้ในวนันีห้ลังจากผมลงไปแล้วจะมเีรือ่งของ	 ท.ีเจ.ซ.ี  
ว่าจะมีนโยบายอย่างไรในปีนี้	 จะมาเชื่อมโยงธุรกิจให้ท่านเกิดประโยชน์
อย่างไร	และก่อนทีจ่ะถงึ	ท.ีเจ.ซ.ี	นัน้จะมรีายการของการน�าเสนอในเรือ่ง
ของความคืบหน้าในเรือ่งแอพพลเิคชัน่	 co-opclick	 หรอืเรือ่งการตลาด

บอกเล่าชาวสหกรณ์ฉบบันีผ้มขอน�าค�าบรรยายในการเป็นวทิยากรทีจ่งัหวดักาญจนบรุี
เมือ่วันที ่28 มนีาคม 2561 มาน�าเสนอกบัทกุท่านครบั

เกดิจากการรวมหุน้ของสมาชกิ	ณ	วนันีส้หกรณ์การเกษตรถอืว่าเดนิหน้าไป
พอสมควร	ตอนนีป้ริมาณธรุกจิของสหกรณ์การเกษตรทัว่ประเทศประมาณ	
3	แสนล้านบาท	ปริมาณธรุกจินีเ้พิม่ข้ึนมาเรือ่ยๆ	ในช่วงระยะหลงัมผีลกระ
ทบในด้านเศรษฐกจิ	หรือทางด้านดนิฟ้าอากาศ	ราคาผลผลติตกต�า่	ปรมิาณ
ธรุกจิตอนนีก้�าลงัทรงตวั	หรอือาจจะกระทบซักเลก็น้อย	จรงิ	ๆ 	แล้วสหกรณ์
การเกษตรจะมกี�าไรไม่เยอะ	ถ้าปรมิาณธรุกจิ	3	แสนล้านบาท	จะก�าไร	5	
พนัล้านบาท	ตอนนีเ้หลอื	4	พนัปลาย	ๆ	ซ่ึงถ้านบัเป็นร้อยละตามสดัส่วน
ถอืว่าไม่เยอะ	ทัง้นีเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของการตัง้สหกรณ์คอืไม่มุง่เน้น
เรือ่งผลก�าไร	 แต่เน้นเรือ่งการให้บรกิารกบัสมาชกิ	 เพราะฉะนัน้การทีจ่ะ
ให้บริการกับสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องส�าคัญก็คือบุคลากรของ
สหกรณ์	 ชสท.	 ได้ศกึษาในเรือ่งนีม้านานในช่วงแรกจงึได้ใช้ชือ่หลกัสูตรว่า	
“การพฒันาบคุลากรเพือ่พัฒนาสหกรณ์สูค่วามส�าเรจ็”	 พอหลงัจากนัน้ได้
เปลีย่นหลกัสตูรใหม่	เป็นหลกัสตูรปัจจบุนันีค้อื	“ผูน้�าสหกรณ์ยคุใหม่	พฒันา
ก้าวไกลอย่างยัง่ยนื”	 เป็นการมุง่เน้นเรือ่งการสร้างผูน้�า	 หากว่าในสหกรณ์
แต่ละแห่งผูน้�าซึง่ประกอบด้วยกรรมการด�าเนนิการ	มทีัง้ประธานกรรมการ	
รองประธานกรรมการทกุ	ๆ 	ท่าน	รวมทัง้ผูจ้ดัการและพนกังานสหกรณ์	ล้วน
แล้วแต่เป็นบคุลากรทีม่คีวามส�าคญั	 ซ่ึงท่านก็เป็นผูน้�าของสหกรณ์	 การที่
สหกรณ์จะไปสู่ความส�าเร็จได้ต้องพัฒนาผู้น�า	 และให้ผู้น�ากลับไปพัฒนา
สหกรณ์	ถ้าสหกรณ์ไหนทีม่ผีูน้�าทีเ่ป็นคนดมีคีวามสามารถ	มคีวามเสยีสละ
ซือ่สตัย์สจุริตสหกรณ์ของเรากจ็ะมคีวามเข้มแขง็และสามารถทีจ่ะให้บรกิาร
สหกรณ์สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ก็ยัง
มผีลก�าไรอยู	่ สหกรณ์การเกษตรในทะเบยีนของกรมส่งเสรมิสหกรณ์มอียู่	
4,300	สหกรณ์	แต่เป็นสหกรณ์ทีอ่ยูใ่นกลุม่ทีไ่ม่ได้ด�าเนนิกจิการหรอืก�าลงั
เลกิสหกรณ์ประมาณ	600	สหกรณ์เหมอืนกบัมชีือ่อยูแ่ต่ยงัไม่เลกิเท่านัน้เอง	
ตอนน้ีนโยบายทางกรมส่งเสรมิสหกรณ์คอืพยายามให้เลกิสหกรณ์	600	แห่ง
น้ีเพือ่ให้ตวัเลขไม่ไปถ่วงน�า้หนกั	ฉะนัน้สหกรณ์ทีด่�าเนนิกจิการอยูจ่ะเหลอื
ประมาณ	3,700	สหกรณ์การเกษตร	จะมสีหกรณ์ทีม่ผีลก�าไรร้อยละ	75	ถ้า	
100	แห่งมกี�าไร	75	แห่ง	อีก	25	แห่งจะเท่าทนุหรอืขาดทนุ	ในร้อยละ	75	
มกี�าไรตัง้แต่	1	บาทเป็นต้นไป	ก�าไรทีส่งูทีส่ดุคอืไม่ถงึ	100	ล้านบาท	ทีก่�าไร
เกนิ	5	ล้านบาท	ปัจจบุนัมอียู	่210	สหกรณ์	จากจ�านวน	3,700	สหกรณ์	ใน
ภาพรวมผมขอเรียนว่าพวกเราท�างานหนกัและเราเริม่จากศนูย์	เรามาถงึตรง
น้ีเราต้องภมูใิจและพวกเราต้องรกัในเรือ่งศกัดิศ์รขีองสหกรณ์การเกษตรว่า
ท�าได้เป็นเรือ่งของความภมูใิจ	 ฉะนัน้สิง่ทีจ่ะเดนิหน้าจากนีไ้ปคอืเป็นเรือ่ง
ของการทีจ่ะต้องท�าอย่างไรให้สหกรณ์มศีกัยภาพมคีวามมัน่คง	และบคุลากร
มคีวามรูค้วามสามารถในการให้บรกิารกับสมาชิกได้	ในปีนีจ้ะเหน็ว่าในเรือ่ง

สมาชกิกบัสหกรณ์	 เพราะในสหกรณ์สมาชกิทกุคนเป็นเจ้าของร่วมกนั	แม้
กระทัง่กรรมการกเ็ป็นสมาชกิสหกรณ์	 แล้วความร่วมมอืตรงนีก้คื็อสมาชิก
ต้องมาท�ากจิกรรมร่วมกบัสหกรณ์	ร่วมคดิร่วมท�า	หรอื	รวมซือ้รวมขาย	ใน
อดตีรวมซือ้รวมขายเกดิจากสหกรณ์การเกษตร	แม้กระทัง่ชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	ตอนทีก่่อตัง้ใหม่ๆ	ไม่ได้ใช้ชือ่นี	้แต่ใช้ชือ่	
ชุมนมุสหกรณ์การขายและการซ้ือแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	ทัง้นีว้ตัถปุระสงค์
คอืรวมซือ้รวมขายนัน่เอง
 3. สหกรณ์ต้องท�าหน้าทีใ่ห้ครบวงจร	เป็นเรือ่งทีจ่ะต้องมอง	ณ	วนั
น้ีว่าสหกรณ์จะอยู่เพียงล�าพังแบบเดิมไม่ได้	 จะท�าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียง
อย่างเดยีวไม่ได้	 จะท�าธรุกจิการเงนิเพยีงอย่างเดยีวกไ็ม่พอ	ณ	 วนันี	้ เรา
ต้องท�าหน้าทีใ่ห้ครบวงจร	 ในเรือ่งนีห้มายถงึว่าวตัถปุระสงค์กบัเป้าหมาย
ของสหกรณ์มอีย่างไร	เราต้องพยายามท�าให้ครบให้เกดิประโยชน์สงูสดุกบั
สมาชกิ
 4. เรือ่งการสนบัสนนุจากภาครฐั
 5. เรื่องธรรมาภิบาลในสหกรณ์	 ทุกวันนี้เราเองท�าธุรกิจไปแล้ว
บางครัง้อาจจะเกดิสิง่ทีเ่ราเรยีกว่า	 ความเสีย่ง	 ความหมายคอืให้ท�าธรุกจิ
แบบครบวงจร	 แต่ต้องยดึกฎหมายเป็นหลัก	 ท่านจะเหน็ว่าปัญหาเกดิใน
สหกรณ์กห็ลายแห่ง	 อนันีอ้าจจะเกดิจากเรือ่งความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์กเ็ป็น
ได้	ฉะนัน้	สิง่ทีอ่ยากจะให้ดเูป็นเรือ่งแรกคอืเรือ่งของกฎหมาย	 ท่านต้องมี
ความรูอ้ย่างแท้จรงิ	ท่านต้องกลบัไปทบทวน	ต้องกลบัไปศกึษาให้ด	ีณ	วนั
นีก้ฎหมายสหกรณ์หรอื	พ.ร.บ.	 สหกรณ์	 หรอืกฎหมายอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง
ก�าหนดไว้อย่างไรบ้าง	 ในเรือ่งของวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์	อ�านาจหน้าที่
ของสหกรณ์	 ในเรือ่งอ�านาจกระท�าการของสหกรณ์	 โดยเฉพาะกฎหมาย
สหกรณ์ทีก่�าลงัปรบัปรงุอยูใ่นขณะนี	้พ.ร.บ.	ก�าลงัจะเข้าสภาอยูต่อนนี	้ถ้า
ฉบับนี้ออกมาแล้ว	 ผมดูว่ามีการแก้ไขเยอะมาก	 โดยเฉพาะในหัวข้อของ
ผูร้บัผดิของผูบ้รหิารสหกรณ์หมายถงึคณะกรรมการ	หรอืผูจ้ดัการสหกรณ์	
ต่อไปผู้จดัการสหกรณ์ต้องรบัผิดชอบร่วมกนัหมดเลย	 ถ้าเป็นกรรมการถงึ
แม้ว่าท่านนัง่อยูใ่นทีป่ระชมุ	 แต่ว่าท่านไม่ได้เสนออะไรเลยเวลาเกดิความ
เสยีหาย	เมือ่ก่อนนีถ้อืว่าเกดิจากความผดิพลาดจงึจะรบัผดิชอบ	แต่ว่าของ
ใหม่ทกุคนต้องรบัผิดชอบหมด	 กรรมการทีจ่ะพ้นคือคนทีเ่สนอความเห็น
ว่าไม่เหน็ด้วยในทีป่ระชมุ	 หรอืว่ากลับไปถงึบ้านแล้วเพิง่จะนกึออกกต้็อง
รบีกลบัมาท�าหนงัสอืแจ้งภายในก�าหนดระยะเวลา	 ถ้าจ�าไม่ผดิรูส้กึจะ	 3	
วนั	ทีย่กตวัอย่างในเรือ่งกฎหมาย	คอื	ต้องท�าให้ถกูกฎหมาย	สิง่ส�าคญัเรา
ต้องท�างานในพืน้ฐานความถกูต้อง	 เรือ่งไหนทีเ่ป็นความเส่ียงของสหกรณ์	
ต้องหลกีเลีย่ง	 เพราะว่าบางทเีราหวงัดกีบัสหกรณ์อยากให้สหกรณ์มกี�าไร อ่ำนต่อหน้ำ 3

ขา่วสหกรณ์2 หน้า ประจ�าเดือน เมษายน 2561 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



	 26	กุมภาพันธ์	2561	วันสหกรณ์

แห่งชาติ	นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน

กรรมการ สหกรณ์การเกษตรหัวหิน 

จ�ากดั	เป็นผูแ้ทน	สหกรณ์การเกษตรหวัหนิ 

จ�ากดั	 รบัโล่	 สหกรณ์ทีม่ผีลการด�าเนินงาน 

ดี เด ่น	 ระดับภาค	 ประจ�าป ี 	 2561	 

ในงานวันสหกรณ์แห่งชาต	ิประจ�าปี	2561	

สหกรณ์เข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา	 

26	 กุมภาพันธ ์	 วันสหกรณ์แห ่งชาต	ิ 

จัดโดย	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 นายศิริชัยฯ	 

กล่าวว่า	 “นับเป็นความภาคภูมิใจของ 

คณะกรรมการฯ	 ผู ้จัดการ	 พนักงาน	

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหัวหิน	 จ�ากัด	 

ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์	 ผู ้สอบบัญชี	 และ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน”

 
ประจ�ำปี 2561

สกก.หัวหิน จ�ำกัด สหกรณ์ผลกำรด�ำเนินงำน
ดี เด ่น
ระดับภำค

 เมื่อวันที่	 12	 มีนาคม	 2561	 ดร.ประภาส	 งามสงวน	 ประธานกรรมการสหกรณ ์

วัดจันทร์	 จ�ากัด	 เป็นตัวแทนเข้ารับ	 รางวัล	 “ขจรจบกิตติคุณ”	 จาก	 นายโอภาส	 ทองยงค	์ 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ที่มอบแก่สหกรณ์วัดจันทร์	 จ�ากัด	 จังหวัดพิษณุโลก	 

ในฐานะสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย	ทีด่�าเนนิการต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี	 พ.ศ.2459	 ถงึปัจจบุนั	

เป็นเวลา	 102	 ปี	 เพื่อเป็นตัวอย่างของสหกรณ์ที่ยึดมั่นตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ	์ 

ณ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ำกัด 
รับรำงวัล 

“ขจรจบกิตติคุณ”

สนิค้าสหกรณ์ออนไลน์	ซึง่หลายท่านกท็ราบดว่ีาทาง	ชสท.	นัน้ด�าเนนิการ
เปิดโครงการตลาดสนิค้าสหกรณ์ออนไลน์มาตัง้แต่เมือ่วนัครบรอบ	65	 ปี	
ชสท.	เราด�าเนนิการมาประมาณปีกว่าแล้ว	และเป็นแห่งแรกของสหกรณ์
ทีส่ามารถมแีอพพลเิคชัน่เป็นของตวัเองได้	และเปิดจ�าหน่ายสนิค้าในเครอื
ข่ายของสหกรณ์	เพราะเราคอืหนึง่ในศนูย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ของกรม 
ส่งเสริมสหกรณ์ทีม่เีครอืข่ายอยูท่ัว่ประเทศ	เพราะฉะนัน้สนิค้าทีว่างจ�าหน่าย
อยูใ่นศนูย์กระจายสนิค้าเราท�าให้อยูใ่นระบบออนไลน์	สามารถสัง่ซือ้หรอื
เข้าไปเยีย่มชมได้ทางโทรศพัท์มอืถอื	และทีผ่่านมาเรากไ็ด้พบว่า	 เราควรจะ 
ต้องมกีารพฒันาเป็นระยะที	่ 2	 หรอืเฟส	 2	 เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูขึน้ 
ให้เรว็ขึน้สามารถให้บริการได้กว้างขวางมากขึน้	 ขณะนีเ้ราได้ด�าเนนิการ
ร่วมกบัทมีงานอาจารย์	โดยอกีซกัครูห่นึง่จะให้อาจารย์มาพรเีซ้นท์ถงึความ
คบืหน้าให้ทกุท่านได้ฟังด้วย	 โครงการนีเ้มือ่เสรจ็แล้วกจ็ะเปิดตวัในเดอืน
พฤษภาคมทีจ่ะถงึนี	้วนันีท่้านสามารถดาวน์โหลดได้แล้วและสามารถทีจ่ะ 
เข้าถงึทาง	 Line	หรอื	 Facebook	ตอนนีด้�าเนนิการเกอืบส�าเรจ็บรบิรูณ์แล้ว
จะอธิบายให้ท่านได้ทราบว่ามีความคืบหน้าอย่างไร	 สหกรณ์เราจะได้
ประโยชน์อย่างไรการเข้าถงึระบบการตลาดออนไลน์	คดิว่าการฝึกอบรม
นี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีให้กับทุก	 ๆ	 ท่านจะต้องเกิดประโยชน์
มากขึน้ด้วย
	 ระบบสหกรณ์ของเราตอนนี้ก�าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือที่
เรยีกว่าการปฏริปู	ในเร่ืองของกฎหมาย	ในขณะเดยีวกนัเกดิความเครยีด
ขึน้ในสหกรณ์ไม่เฉพาะในสหกรณ์การเกษตรเท่านัน้	สหกรณ์ทกุประเภทก็
เกดิความเครียดเช่นการก�าหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ	ใช้กบัสหกรณ์ทัว่ประเทศ	
ตรงน้ีบางเรือ่งจะเกดิผลกระทบ	สหกรณ์ทีย่งัดแีละท�างานได้ตามปกต	ิใน
ช่วงน้ีอาจจะเกดิปัญหา	พอเกดิปัญหาบางครัง้สมาชกิไม่เข้าใจ	เมือ่สมาชิก

ไม่เข้าใจมันก็จะตกหนักที่คณะกรรมการ	 หรือผู้จัดการ	 ฉะนั้นผมจึงจะ
เสนอไปทางกรมส่งเสรมิสหกรณ์ว่าเราควรจะต้องมกีารท�าคล้าย	 ๆ	ศนูย์
ฮอตไลน์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และเราจะมีศูนย์ฮอตไลน์ของชุมนุม
สหกรณ์ด้วย	 เวลาพวกเรามปัีญหาเฉพาะหน้าขึน้มาเรากต้็องรบีโทรศัพท์
มาปรกึษากนั	แล้ว	ชสท.	กต้็องรบีปรกึษากบัทางกรมฯ	เพือ่หาทางออกที่
ดทีีส่ดุให้กบัพวกเรา	โดยพวกเราอย่าไปทะเลาะกบัราชการ	ผมขอบอกไว้
ก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสรมิสหกรณ์	 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์	หรอืทกุ
กรมพวกเราต้องพยายามทีจ่ะหาทางพดูคยุกนั	 อนัไหนทีไ่ม่เข้าใจหรอืว่า
เกดิจากปัญหาทีม่นัยงัแก้ไขในขณะนีไ้ม่ได้ต้องใช้เวลา	จะต้องค่อย	ๆ	คยุ
กนั	จะเหน็ว่าปัญหาพวกนีม้เียอะมาก	เราจะต้องควรมกีารปรบัปรงุแก้ไข
ในช่วงนี	้ ในโอกาสทีม่กีารปฏริปูกฎหมายในประเทศไทยด้วย	 อย่างเรือ่ง
ของการค�า้ประกนัทีบ่อกว่ากรรมการเรา	อยูด่	ีๆ	เป็นกรรมการสหกรณ์ก็
ต้องไปรบัผดิในการด�าเนนิกจิการสหกรณ์ด้วยในกฎหมายทีเ่กดิขึน้ก�าลงั
แก้ไขอยู	่หรอืแม้กระทัง่เป็นกรรมการสหกรณ์ทีผ่่านมาวนันีเ้รากต้็องไปค�า้
ประกนัเงนิกูข้องสหกรณ์	 เงนิกูม้ทีีไ่หนบ้าง	กม็ธีนาคารพาณชิย์	ธนาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	หรอื	ธ.ก.ส.	หรอืแม้กระทัง่กองทนุ
พฒันาสหกรณ์	ระเบยีบพวกนีเ้ขยีนเอาเปรยีบพวกเรามาก	คอืเมือ่สหกรณ์
มกีารกูเ้งนิกจ็ะต้องให้คณะกรรมการทกุคนค�า้ประกนัส่วนตวั	แล้วยงัเขยีน
ต่ออกีว่าและการค�า้ประกนันีค้งอยูต่ลอดไปจนกว่าหนีจ้ะช�าระเสรจ็สิน้	ซึง่
ตรงนีเ้ป็นข้อสัญญาทีไ่ม่เป็นธรรม	 เพราะการทีส่หกรณ์กูจ้ะต้องเกดิจาก
การวเิคราะห์สินเชือ่ว่าสหกรณ์นีม้ศัีกยภาพในการทีจ่ะน�าเงินมาคนืหรอื
ช�าระหนี้ได้	 สหกรณ์มีหลักประกันหรือหลักทรัพย์เพียงพอในการกู้เงิน	
ซึง่ถ้าหากว่าบางสหกรณ์ไม่มหีลักทรพัย์ไม่มหีลกัประกนัอาจจะบงัคบัให้
กรรมการไปค�า้ประกนัส่วนตวั	 อนันีจ้ะต้องอยูใ่นความสมคัรใจว่าเราจะ
ค�้าประกันหรือไม่ค�้าประกันก็ได้	 และในระเบียบหรือสัญญากู้ยังมีเขียน
อกีว่าเมือ่มกีารเปลีย่นคณะกรรมการใหม่	ให้คณะกรรมการใหม่ทกุคนมา

ค�า้ประกนัส่วนตวัทัง้คณะ	อย่างนีเ้ป็นการเอาเปรยีบหนกัเข้าไปอกี	เพราะ
ฉะนัน้ผมเองกก็�าลงัยืน่หนงัสอืเรือ่งนีอ้ยู	่ข้อสญัญาต่าง	ๆ 	เหล่านีเ้ป็นเรือ่ง
ทีไ่ม่เป็นธรรมส�าหรบักรรมการสหกรณ์	หรอืว่าล่าสดุการกูเ้งนิจาก	ธ.ก.ส.	
ก�าหนดให้ผูจ้ดัการค�า้ประกนัด้วย	แบบนีเ้ป็นเรือ่งท่ีเราดแูล้วว่าควรจะต้อง
มกีารแก้ไข	ดงันัน้เราจะต้องมกีารตัง้ศนูย์ฮอตไลน์ในการทีจ่ะรบัฟังปัญหา
ความเดอืดร้อน	และเราขอให้ทางกรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้ตัง้ศูนย์ฮอตไลน์
ตรงนีด้้วย	เพราะเราพบว่าในแต่ละจงัหวดับางครัง้ตคีวามไม่เหมอืนกนัใน
เรือ่งกฎหมายของสหกรณ์	ถ้าจะให้ทัง้ประเทศได้มมีาตรฐานเดยีวกนั	ทาง
กรมส่งเสรมิสหกรณ์จะต้องเป็นภาระในเรือ่งนี	้เพราะฉะนัน้ในวนันีก้จ็ะขอ
ถอืโอกาสขอบคณุอกีครัง้ส�าหรบัเจ้าภาพ	 จงัหวดัต่าง	 ๆ	ทีม่าร่วมงานใน
วนันี	้และทางประธานกรรมการของชมุนมุสหกรณ์ทกุจงัหวดัทีช่่วยตดิต่อ
ประสานงาน	ในการเชญิชวนสหกรณ์ต่าง	ๆ 	มาได้อย่างพร้อมเพรยีง	รุน่นีดู้
แล้วจะเกนิ	250	คน	เพราะปกตจิะก�าหนดไว้ที	่250	คน	แต่ส่วนใหญ่กจ็ะถงึ	 
300	คน	บางรุน่ก	็ 300	กว่าคน	 โดยรวมแล้วโครงการฝึกอบรมที	่ ชสท. 
จดัมา	8	ปี	จะมผีูเ้ข้าฝึกอบรมครบ	20,000	คนในปีนี	้หลงัจากนีไ้ปจะไปจดัที่
จงัหวดัจนัทบรุ	ีต่อมาไปภาคใต้จงัหวดัสงขลา	และจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีขอ
ขอบคณุผูป้ระสานงานทกุท่าน	 และชมุนมุสหกรณ์ทกุจงัหวดั	 โดยเฉพาะ
จงัหวดักาญจนบรุทีีไ่ด้ประสานงานตดิต่อเรือ่งต่าง	ๆ 	ขอยนืยนัว่าทาง	ชสท.	
ยนิดใีนการให้บรกิารกบัสหกรณ์การเกษตรทกุสหกรณ์ทัว่ประเทศ	มอีะไร
ขอให้พวกเราได้ตดิต่อประสานงานต่อกนั	และขอให้ทกุท่านประสบความ
ส�าเรจ็ในกจิการทีไ่ด้ด�าเนนิการอยู	่ และในธรุกจิสหกรณ์ทีเ่ราจะเชือ่มโยง
ต่อไปในอนาคต	ขอบคณุครบั

ศิริชัย ออสุวรรณ 

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.

บอกเล่ำชำวสหกรณ์

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 3หน้าประจ�าเดือน เมษายน 2561



	 26	กุมภาพันธ์	2561	หม่อมเจ้าภีศเดช	รัชนี	และพระประยูร
ญาติ	เสดจ็เป็นประธานในพธิวีางพานพุม่สกัการะ	พระอนสุาวรย์ี	พระ
ราชวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	
โดยมีนายวิวัฒน์	 ศัลยก�าธร	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 เป็นประธานพธิเีปิด	 และร่วมวางพานพุม่	 พร้อมด้วยขนวบการ 
สหสกรณ์ทัว่ประเทศ	ร่วมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุพระราชวรวงค์เธอ	 
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ์ 	 “พระบิดาแห ่ งการสหกรณ ์ ไทย”	 
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2561	ณ	 สันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย

	 10	 กุมภาพันธ ์	 2561	 พลเรือเอกศักดิ์ สิทธ์ิ	 

เชิดบุญเมือง	 กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (ประธานคณะอนุกรรมาธิการ

พิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์ฯ)	น�าคณะกรรมาธิการฯ	และ

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องสหกรณ์ฯ	 มาเยี่ยมชม

กจิการของศนูย์ธรุกจิการเกษตร	ชมุนมุสหกรณ์การเกษตร 

แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสท.)	 ตั้งอยู่ที่อ�าเภอนครหลวง	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 พร้อมท้ังเปิดการประชุมรับฟัง

ปัญหา	อปุสรรค	จากผูน้�าสหกรณ์จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา	

วันสหกรณ์แห่งชำติ ประจ�ำปี 2561

	 ในการนี้	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	
(ชสท.)	 น�าโดย	 นายณัฎฐชัย	 จิตรถนอม	 รองประธานกรรมการ	 
นายโชคดี	 ออสุวรรณ	 ผู ้จัดการใหญ่	 และนายจีรพัฒน์	 งามสง่า	 
รองผู ้จัดการใหญ่	 สายงานพัฒนาสหกรณ์	 พร้อมทีมงาน	 ชสท.	 
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม	 และออกบูธจัดแสดงโครงการข้าวแกงสหกรณ	์ 
และผลิตภัณฑ์ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	ชสท.
	 โดยมีผู ้เข้าร่วมงานจ�านวนมาก	 จากขบวนการสหกรณ	์ 
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าวอย่างพร้อมเพรียง	 
ณ	 ลานพระอนุสาวรีย์	 พระราชวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 
ด้านหน้า	ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

กรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์ 
เยี่ยมชมกิจกำรของศูนย์ธุรกิจกำรเกษตร ชสท.

จังหวัดอ่างทอง	 เพ่ือประกอบการพิจารณาด้านนิติบัญญัติ

และประสานงานให้ความช่วยเหลือกับส่วนราชการ 

ที่ เกี่ ยวข ้อง	 โดยมีว ่ าที่ 	 ร .ต.พิ เชียน	 ลิมป ์หวังอยู 	่ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,	 นายวิศิษฐ์

ศรีสุวรรณ	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์,	 นายเสน่ห์	 

สภาพันธ ์ 	 ผู ้ ตรวจราชการกรมส ่ ง เสริมสหกรณ ์ ,	 

ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,	 ผู้น�าสหกรณ ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง	 พร้อมทั้ง 

ทีมงาน	ชสท.	มาร่วมการประชุมเป็นจ�านวนมาก

ต้อนรับ ประธำน และผู้จัดกำร 
สกก.เขำย้อย จ�ำกัด

	 เมือ่วนัที	่7	กมุภาพนัธ์	2561	ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั 

(ชสท.)	 น�าโดย	 นายณัฎฐชัย	 จิตรถนอม	 รองประธานกรรมการ	 นายศิริชัย 

ออสุวรรณ	 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 ชสท.	 พร้อมด้วยนางกรณ์ภัสสร 

ราชวงศ ์ 	 หัวหน ้าส�านักพัฒนาสหกรณ์	 และ	 นางสาวสุภาพร	 อินค ้า	

หัวหน้าส�านักการตลาดสินค้าสหกรณ์	 และอีคอมเมิร ์ซ	 ให้การต้อนรับ 

นายกิตติกุล	 กัณฑวงศ์	 ประธานกรรมการ	 สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย	 จ�ากัด	 และ	 

นางณฐัธยาน์	สกุใส	ผู้จัดการสหกรณ์	ณ	อาคาร	ชสท.	ชั้น	3

ขา่วสหกรณ์4 หน้า ประจ�าเดือน เมษายน 2561 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



	 เมือ่วนัที	่12	กมุภาพันธ์	2561	สหกรณ์การเกษตรอทุมุพรพสิยั	
จ�ากัด	 จัดพิธีเปิดอาคารส�านักงานหลังใหม่	 ณ	 ต�าบลส�าโรง	 อ�าเภอ
อทุมุพรพสิยั	จงัหวดัศรสีะเกษ	โดยเชญินายศริชิยั	ออสวุรรณ	ประธาน
ทีป่รกึษาคณะกรรมการ	ชสท.	เป็นประธานในพธิ	ีมนีายวนติย์	อาจสาล ี 
ประธานกรรมการ	สหกรณ์การเกษตรอทุมุพรพสิยั	จ�ากดั	กล่าวรายงาน	 
พร้อมทมีงานให้การต้อนรบั	ในงานน้ีได้รับเกยีรติจาก	นายเชดิ	สายหล้า	 
เกษตรอ�าเภออุทุมพรพิสัย,	 นายสุริยา	 บุตรจินดา	 นายอ�าเภอ
อทุุมพรพสิยั,	นายมานพ	จรสัด�ารงนติย์	อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
จงัหวดัศรีสะเกษ,	นายพรศักด์ิ	เจรญิประเสรฐิ	อดีตรฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,	นายสุพจน์	วัฒนวิเชียร	สหกรณ์จังหวัด
ศรสีะเกษ,	นายทศพร	ผลบุตร	สหกรณ์จงัหวดัอ�านาจเจรญิ,	ข้าราชการ
จากหน่วยงานต่างๆ	 สมาชิกสหกรณ์	 คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์	รวมกว่า	200	ท่าน

สหกรณ์กำรเกษตรอุทุมพรพิสัย จ�ำกัด 
จัดพิธีเปิดอำคำรส�ำนักงำนหลังใหม่

	 3	 กุมภาพันธ์	 2561	นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 ชสท.	 เดินทาง 

ไปร่วมงานทีม่สัยิดนรูุล้อิสลาม	(วงัใหญ่)	เขตบางกะปิ	กรงุเทพฯ	ซึง่ได้จดัขึน้เป็นประจ�าทกุปี	โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อร่วมกันจัดหารายได้น�าไปใช้ในกิจการของมัสยิดฯ	 และบ�ารุงการศึกษาของโรงเรียนสอนศาสนา	 

ในโอกาสนี้	ชสท.	ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาเป็นเงินจ�านวน	5,000	บาท	ภายในงานมีผู้ปกครองนักเรียน 

มาร่วมงานและร่วมออกร้านจ�าหน่ายอาหารเพือ่น�ารายได้ทัง้หมดบรจิาคให้กบัมสัยดิฯ	โดยมท่ีานอหิม่ามฯ,

คุณอดุลย์	 เซะวิเศษ	 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ	 จ�ากัด,	 คุณอัปสร	 กฤษณะสมิต	

ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด,	คุณรัชนี	บินเซ็น,	คุณอับดุลย์ลา	บุญมาเลิศ	

กรรมการผู้จัดงาน	และท่านผู้น�าชุมชนทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

รวมน�้ำใจ 
มัสยิดนูรุ้ลอิสลำม (วังใหญ่)

	 10	กมุภาพันธ์	2561	พลเรือเอกศักดิสิ์ทธ์ิ	เชิดบญุเมอืง	กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	(ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์ฯ)	น�าคณะกรรมาธิการฯ	

และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเร่ืองสหกรณ์ฯ	 มาเยี่ยมชมกิจการของ	 สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง	 จ�ากัด	

จังหวัดลพบุรี	พร้อมทั้งรับฟังปัญหา	อุปสรรค	จากผู้น�าสหกรณ์จังหวัดลพบุรี,	สิงห์บุรี	เพื่อประกอบการ 

พจิารณาด้านนติบิญัญตัแิละประสานงานให้ความช่วยเหลอืกบัส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง	โดยมนีายวศิษิฐ์

ศรีสุวรรณ	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์,	 นายเสน่ห์	 สภาพันธ์	 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์, 

นายอบุล	เทพทอง	สหกรณ์จงัหวดัลพบรุ,ี	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการ	ผูจ้ดัการ	สหกรณ์การเกษตรท่าวุง้ 

จ�ากัด	พร้อมผู้น�าสหกรณ์จากจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสิงห์บุรี	มาร่วมการประชุมในครั้งนี้

กรรมำธิกำรเกษตรฯ 
เยี่ยมสหกรณ์กำรเกษตรท่ำวุ้ง จ�ำกัด
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ท่องโลกเกษตรกบั ชสท.

 ประพจน์ ภู่ทองค�า

แต่กลับมาคุณค่ามากในปัจจุบัน	 ซึ่งด้วยสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมได้เปล่ียนวิถีชีวิตและการท�ามา

หากินในวิถีเกษตรเปลี่ยนไปมาก	 แต่ก�านันถนอมได้

พยายามน�าความรูภ้มูปัิญญาในอดตีผสานกบัความรู้

ใหม่ในปัจจุบัน	“ในอดีต	คนโบราณมักกล่าวว่า	ปลูก

ตาลต้องท�าใจเพราะต้องใช้เวลากว่า	20	ปี	จึงจะเห็น

ผล	แต่ก�านนัถนอมได้ใช้เวลาเพยีง	10	ปี	เท่านัน้ในการ 

ปลูกและมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยว”	 การปลูกสร้างสวน

ตาลนี้	 ก�านันถนอม	 หวังว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ในการสานต่อวถิคีนและต้นตาลให้อยูคู่เ่พชรบรุต่ีอไป

	 นอกจากนี	้หากได้มโีอกาสรบัฟังค�าบรรยาย

ของก�านันถนอม	 สาระและเนื้อหาการบรรยาย

ประกอบไปด้วย	 สาระท่ีเป็นวิชาการ	 ความสนุก	

ค�าถามทีท้่าทาย	ส�าหรบัผูเ้ข้าเยีย่มชม	เรยีกได้ว่าครบ

รสกับการมาเรียนรู้ที่นี่ที่เดียว	 ในปัจจุบันได้มีความ

พยายามในการรวบรวมเกษตรกรที่ท�าสวนตาลรวม

กลุม่ในรปูแบบ	กลุม่อนรุกัษ์และสบืสานตาลโตนดขึน้	

เพื่อสืบสานความรู้ภูมิปัญญาตาลให้อยู่คู่สังคมไทย

ต่อไป	 โดยได้แต่หวังว่าจะยังมีเกษตรกรและผู้สนใจ	 

ท�านาท�าตาลสบืเนือ่งต่อจากบรรพบรุษุทีไ่ด้ท�าไว้เป็น

อย่างสืบไป

	 ส�าหรับท่านที่สนใจ	 เยี่ยมชมสวนตาล 

ลงุถนอม	สามารถตดิต่อโดยตรง	ทีก่�านนัถนอม	ภูเ่งนิ	

โทร	08-7800-7716	

	 หากพดูถึง	“ต้นตาล”	หลายท่านคงจะรูจ้กัดว่ีา 

เป็นพืชตระกูลปาล์ม	 ที่มีอายุยืนนานหลายร้อยปี 

บางต้นอาจมีอายุหลายชั่วคน	 ต้นตาลให้ผลผลิต

หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็น	ลูกตาลอ่อน	น�้าตาล

จากต้นตาล	 ทางตาลและล�าต้นสามารถน�ามาท�า

เฟอร์นิเจอร์	และสร้างบ้านได้	ประโยชน์ของต้นตาล

มีมากมายเป็นท่ีทราบโดยท่ัวไป	 ต้นก�าเนิดต้นตาล

สันนิษฐานว่า	 ก�าเนิดในทวีปแอฟริกาและได้มีการ 

กระจายตัวทางตอนใต้ของอินเดียและแพร่เข้ามาสู่

ประเทศไทย	 แหล่งของต้นตาลโตนดในประเทศไทย	

พบได้ทั่วไปทุกภาค	คือ	สงขลา	เพชรบุรี	สุพรรณบุรี	

นครปฐม	ชัยนาท	ฯลฯ	

	 วันนี้คอลัมน์	 “ท่องโลกเกษตรกับ	 ชสท” 

จะพาไปเทีย่วชมแหล่งเรยีนรูเ้รือ่งตาลอย่างครบวงจร	

ที่สวนตาลลุงถนอม	ภู่เงิน	ที่ต�าบลถ�้ารงค์	อ.บ้านลาด	

จ.เพชรบุรี	 โดยถือว่าเป็นสวนตาลแห่งแรกและแห่ง

เดียวในประเทศ	 ท่ีปลูกตาลโตนดแบบเรียงแถว

ในเนื้อท่ีกว่า	 10	 ไร่	 มีต้นตาลโตนดกว่า	 450	 ต้น	 

ลุงถนอม	 ภู่เงิน	 เป็นอดีตก�านันต�าบลถ�้ารงค์	 และ

เป็นอดีตประธานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด	จ�ากัด	

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล	 ทันสมัย	 เป็นผู้ก่อตั้งสวน

ตาลโตนดขึ้น	เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2535	เป็นเวลา

กว่า	24	ปี	ที่สวนตาลก�านันถนอมได้รวบรวมวิถีชีวิต	

ภมูปัิญญา	เกีย่วกบัต้นตาลของคนถ�า้รงค์	เพชรบรุนีัน้ 

มีคุณค่ามาก	 จากเรื่องราววิถีชีวิตประจ�าวันในอดีต 

ก� ำ นั นถ น อ ม 
สวนตาล

ท�ำวันนี้
เพื่อวันหน้ำ ?
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	 เมื่อสหกรณ์มีก�าไรจากการด�าเนินกิจการแล้ว	 จะต้อง

ด�าเนินการจัดสรรก�าไรอย่างไร	 จึงจะไม่ขัดต่อบทบัญญัติของ

กฎหมาย	ผู้เขียนขอน�าเสนอให้ได้รับทราบกันในกฎหมายน่ารู้ฉบับ

นี้ครับ

	 พระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 60	 

“การจดัสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์	ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารอง

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ	 และเป็นค่าบ�ารุงสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 

แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ	

 ก�าไรสุทธิประจ�าปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส�ารอง

และค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่ประชุมใหญ่อาจ

จัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

 (1) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้ว แต่ต้องไม่เกิน

อัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวงส�าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท

 (2) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่

สมาชิกได้ท�าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี

 (3) จ่ายเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของ

สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ

 (4) จ่ายเป็นทุนสะสมไว้ เพื่อด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด

ของสหกรณ์ตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ”

	 หลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติข้างต้นก�าหนดให้สหกรณ์ในทุก

ประเภทที่ด�าเนินกิจการแล้วมีก�าไรในปีบัญชีของสหกรณ์นั้นๆ	 จะ

ต้องด�าเนินการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่

ได้ก�าหนดไว้ในมาตรา	60	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 ล�ำดับแรก เมื่อสหกรณ์มีก�าไรสุทธิประจ�าปี จะต้อง

จัดสรรเป็นทุนส�ารองไว้เป็นส�าคัญก่อน ในอัตราไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ	 และค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ  ์

แห่งประเทศไทย	ตามอตัราทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	แต่ต้องไม่เกนิ

ร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ

	 เจตนารมณ์ของกฎหมายทีก่�าหนดให้จัดสรรเป็นทุนส�ารอง

ก่อนในล�าดับแรก	 ก็เพื่อให้สหกรณ์นั้นมีเงินส�ารองในการด�าเนิน

กิจการของสหกรณ์ต่อไปในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่อาจคาดคิด

หรือเกิดความผันแปรทางการเงินกับสหกรณ์โดยฉุกเฉิน	 รวมถึง

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกด้วยว่า	 สหกรณ์จะยังคงมี

ความมั่นคงปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ	ขึ้น	ส�าหรับวิธีการจะ

น�าทุนส�ารองออกมาใช้ได้นั้น	จะมีหลักเกณฑ์ตามความในพระราช

บัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	มาตรา	61	ก�าหนดไว้	คือ	“ทุนส�ารอง

ตามมาตรา	60	วรรคหนึง่	จะถอนจากบญัชทีนุส�ารองได้กเ็พือ่ชดเชย

การขาดทุนหรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนส�ารองให้แก่สหกรณ์ใหม ่

ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม	 ตามมาตรา	 100”	 

กล่าวคือ	 ทุนส�ารองไม่สามารถถอนออกจากบัญชีของสหกรณ์ได้ 

ไม่ว่ากรณใีดๆ	เว้นแต่	2	กรณดีงัต่อไปนีท้ีส่ามารถน�าทนุส�ารองออก

มาใช้ได้	คือ	1)	ชดเชยการขาดทุนของสหกรณ์	และ	2)	เพื่อจัดสรร

เข้าบัญชีทุนส�ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจาก

สหกรณ์เดิม	

เรื่อง การจดัสรรก�าไรสทุธิ
ประจ�าปีของสหกรณ์

ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ 
พ.ศ. 2542

	 นอกจากการจัดสรรเป็นทุนส�ารองแล้ว	 อีกประการหนึ่ง 

ทีส่�าคญัทีส่หกรณ์จะต้องจดัสรรไว้เมือ่มกี�าไร	คอื	ค่าบ�ารงุสนันบิาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งเดิมนั้น	 ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ ์

แห่งประเทศไทยจะก�าหนดในอตัราร้อยละห้าของก�าไรสทุธิ	แต่ไม่เกนิ 

หนึง่หมืน่บาทตามอตัราทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	แต่ต่อมาได้มกีาร

แก้ไขเพิม่เตมิ	กฎกระทรวง ก�าหนดอตัราค่าบ�ารงุสนันบิาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 ขึ้นถือใช้บังคับใหม่ โดยก�าหนดให้  

“ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้จัดสรรจากก�าไร

สุทธิประจ�าปีของสหกรณ์ในอัตราร้อยละหนึ่งของก�าไรสุทธิ  

แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท”

 ล�ำดับต่อมำ	 เมื่อสหกรณ์ได้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี

เป็นทุนส�ารองและค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแล้ว	

และยังคงมีก�าไรสุทธิเหลืออยู่	พระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	

มาตรา	60	วรรค	2	ระบุให้อาจน�าไปจดัสรรปันส่วนในเรือ่งต่างๆ	ดงัต่อ

ไปนี้	ภายใต้ข้อบังคับของสหกรณ์ผ่านการอนุมัติของที่ประชุมใหญ่ 

ได้อีก	คือ

 (1) จ่ายเป็นเงนิปันผลตามหุน้ทีช่�าระแล้ว แต่ต้องไม่เกนิ

อัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวงส�าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 

	 	 ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะเป็นองค์กรท่ีไม่เน้นการแสวงหา

ก�าไรเป็นส�าคญัเหมอืนกบับรษิทัเอกชนต่างๆ	แต่เมือ่สหกรณ์ด�าเนนิ

กิจการมีก�าไร	 กฎหมายก็ก�าหนดให้สหกรณ์จัดสรรก�าไรสุทธิจ่าย

เป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกสหกรณ์	 คล้ายกับกรณีที่บริษัทเอกชน

ที่จะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	ก็เพื่อเป็นการตอบแทน

สมาชิกที่ได้ร่วมลงทุนท�าธุรกิจกับสหกรณ์	 โดยจะคิดค�านวณจาก

ค่าหุ ้นที่สมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่งคูณด้วยอัตรา 

เงินปันผลในปีนั้นๆ	 ซ่ึงปัจจุบันกฎกระทรวงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์

การจ่ายเงินปันผลตามหุ้นท่ีช�าระแล้วของสหกรณ์แต่ละประเภท	

ให้จ่ายได้ไม่เกินอัตราร้อยละสิบต่อปี

 (2) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่

สมาชิกได้ท�าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี

	 	 เงินเฉลี่ยคืน	 จะเป็นเงินที่สหกรณ์จ่ายตอบแทนคืน 

ให้แก่สมาชิกท่ีได้ท�าธุรกิจร่วมกับสหกรณ์	 เช่น	 สมาชิกได้กู้เงินไป

จากสหกรณ์	 ทางสหกรณ์ก็จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้จากยอดรวมของ

ดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกช�าระให้แก่สหกรณ์ในแต่ละปี	เป็นต้น

 (3) จ่ายเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ

		 	 กรรมการด�าเนินการสหกรณ์	 -	 การท่ีจะเข้ามาเป็น

กรรมการด�าเนินการของสหกรณ์นั้น	 นอกจากเป็นผู้ที่ได้รับความ

ไว้วางจากสมาชิกให้ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้ามาเป็น

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์แล้ว	 ยังถือว่าเป็นผู้เสียสละอีกเพราะ

การบริหารงานสหกรณ์นัน้ต่อให้มคีวามรู้	หรือมคีวามสามารถเพียง

ใด	กจ็ะไม่มเีงนิเดอืนให้กบักรรมการ	คงมเีพยีงเบีย้ประชมุ	หรอืเบีย้

เลีย้งในการปฏบิตังิานเท่านัน้	กฎหมายจงึก�าหนดให้สามารถจดัสรร

ก�าไรสทุธเิป็นเงนิโบนสัเพือ่เป็นการตอบแทนในการบรหิารงานของ

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	

		 	 เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์	 -	 กฎหมายสหกรณ์ยังก�าหนด

ให้สหกรณ์สามารถจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นเงินโบนัสให้เจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์เช่นเดียวกับกรรมการสหกรณ์ดว้ย	ทั้งนี้	เพื่อเป็นขวัญ	และ

ก�าลังใจในการท�างานของเจ้าหน้าที่ให้กับสหกรณ์ต่อไป	

		 	 โดยการจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นเงินโบนัสให้แก่กรรมการ

และเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์นัน้	จะต้องมจี�านวนไม่เกนิร้อยละสบิของ

ก�าไรสุทธิด้วย	

 (4) จ่ายเป็นทุนสะสมไว้ เพื่อด�าเนินการอย่างหนึ่ง 

อย่างใดของสหกรณ์ตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ

		 	 ทุนสะสมของสหกรณ์	ตัวอย่างเช่น	ทุนสะสมเพื่อการ

พัฒนากิจการของสหกรณ์	ทุนสะสมเพื่อบริการส่วนรวม	ทุนสะสม

เพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์	เป็นต้น	โดยการจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีส�าหรับทุนสะสมตาม	 (4)	 จะต้องเป็นทุนสะสมที่มีการ

ก�าหนดวัตถุประสงค์	 รายละเอียด	 เงื่อนไข	 การใช้ทุนสะสมต่างๆ	

ลงในข้อบงัคบั	หรอืระเบยีบของสหกรณ์นัน้เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วด้วย	

จึงจะถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด	

 สรปุได้ว่าในการจดัสรรก�าไรสทุธขิองสหกรณ์ต้องจดัสรร 

เป็นทุนส�ารองไว้เพื่อชดเชยการขาดทุนของสหกรณ์ และ 

เพือ่จดัสรรเข้าบญัชทีนุส�ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทีไ่ด้จดทะเบยีน

แบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม รวมถงึให้เป็นค่าบ�ารงุสนันบิาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทยด้วย และเงนิก�าไรสทุธส่ิวนทีเ่หลอื อาจจะจดัสรร

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 

วรรค 2 (1) ถึง (4) ได้ต่อไป

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 7หน้าประจ�าเดือน เมษายน 2561



ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่สหกรณ์สมำชิก สหกรณ์กำรเกษตรและประชำชนในชุมชุน

ประมวลผลงำนและกิจกรรม ชสท. 
ในรอบปี 2560

ขา่วสหกรณ์8 หน้า ประจ�าเดือน เมษายน 2561 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



โครงกำรช่วยเหลือสหกรณ์สมำชิกและกิจกรรมสำธำรณประโยชน์

โครงกำรข้ำวแกงสหกรณ์

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 9หน้าประจ�าเดือน เมษายน 2561



เชื่อมโยงเครือข่ำยสินค้ำสหกรณ์

เชื่อมโยงเครือข่ำยสินค้ำสหกรณ์ (E-Commerce)

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



โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร
“ผู้น�ำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนำก้ำวไกลอย่ำงยั่งยืน” ประจ�ำปี 2560-2561

ศูนย์ข้ำวสหกรณ์ ไทย และ ศูนย์กระจำยสินค้ำสหกรณ์
ศูนย์เรียนรู้ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ ไทย

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 11หน้าประจ�าเดือน เมษายน 2561



นำยประพัฒน์ ปัญญำชำติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประธานในพิธีเปิด 

และบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 57

นำยประภำส งำมสงวน
ประธานกรรมการ ชสก.พิษณุโลก จ�ากัด

กล่าวรายงาน รุ่นที่ 57

นำยอำนัติ วิเศษรจนำ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานในพิธีเปิด 

และบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 58

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร
“ผูน้�ำสหกรณ์ยคุใหม่ พัฒนำก้ำวไกลอย่ำงยัง่ยนื”

	 ฉบบัทีแ่ล้วเราเกบ็ภาพบรรยากาศ	โครงการฝึกอบรม	ผูน้�า

สหกรณ์ยุคใหม่ฯ	ภาคเหนือตอนบน	และ	ภาคกลาง	ไปแล้ว	ฉบับนี้

ก็มาพบกับบรรยากาศของ	รุ่น	57	เขต	4	ภาคเหนือตอนล่าง	และ

รุ่น	58	เขต	6	ภาคอีสาน	กันบ้างคะ

รุ่นที่ 57
จังหวัดพิษณุโลก 

ภำคเหนอืตอนล่ำง เขต 4

	 “ผู้น�าสหกรณ์ยคุใหม่	พฒันาก้าวไกลอย่างยัง่ยนื”	รุน่ที	่57	ระหว่าง

วันที่	 31	 มกราคม	 2561	 -	 1	 กุมภาพันธ์	 2561	ณ	ห้องประชุม	 โรงแรม	

อมรินทร์	ลากูน	จังหวัดพิษณุโลก	มีนายประพัฒน์	ปัญญาชาติรักษ์	ประธาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม	และบรรยายพิเศษ	มี

ผู้ร่วมสังเกตุการณ์จากส�านักงานสหกรณ์จังหวัด	 และผู้เข้ารับการฝึกอบรม	

จ�านวนกว่า	300	คน	จาก	8	จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	ประกอบด้วยจังหวัด

พิษณุโลก	 ก�าแพงเพชร	 ตาก	 นครสวรรค์	 พิจิตร	 อุทัยธานี	 สุโขทัย	 และ

เพชรบูรณ์

ขา่วสหกรณ์12 หน้า ประจ�าเดือน เมษายน 2561 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



นำงสวำท ผิวหอม
ประธานกรรมการ ชสก.อุบลราชธานี จ�ากัด

กล่าวรายงาน รุ่นที่ 58

นำยไทยะ ทำคิกุชิ 
Head of Business Development 

จาก บริษัท พระรามเก้า เทคโนโลยี จ�ากัด

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 57

นำยสุพจน์ เอื้อวงศ์
รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด ภาค 2

บ. ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 58

นำยปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 
รองอธิบดีอัยการ 

ส�านักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 57-58

นำยเพชร ทองสุข
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ภาค 3

บ. ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 57

นำงปนัดดำ ทองเหลือง 
หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 58

นำยคุณวุฒิ ออสุวรรณ
ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท.

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 58

น.ส.ปทุมพร จิตต์ด�ำรง
หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 57

นำยศิริชัย ออสุวรรณ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 57-58

นำยส�ำอำงค์ พึ่งสถิตย์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการ

สาขาภาคเหนือตอนล่าง ธ.ก.ส.

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 57

รุ่นที่ 58
จังหวดัอบุลรำชธำนี 

ภำคอสีำน เขต 6
 “ผูน้�าสหกรณ์ยคุใหม่	พฒันาก้าวไกลอย่างยัง่ยนื”	รุน่ที	่58	ระหว่างวนัที	่13	–	14	กมุภาพนัธ์	2561	ณ	ห้องประชมุ	โรงแรม	เนวาด้า	คอนเวนชัน่	 

โฮเทล	จังหวัดอุบลราชธานี	โดยมีนายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม	และบรรยายพิเศษ	 

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

จ�านวนกว่า	300	คน	จาก	9	จังหวัดภาคอีสาน	ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี	ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	ยโสธร	ศรีสะเกษ	อ�านาจเจริญ	สุรินทร์	

และมหาสารคาม

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 13หน้าประจ�าเดือน เมษายน 2561
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คุณกิตติพงษ์ ลิมปสุรัติ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค 4 

เคมีเกษตรไทย...... หัวใจำสหกรณ์

มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์ส่ิงแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัย

	 ระหว่างวันที่	 13-14	 กุมภาพันธ์	 2561	 บริษัท	 ที.เจ.ซี.	 เคมี	 จ�ากัด	 
น�าโดย	คณุสพุจน์	เอือ้วงษ์	รองผูจั้ดการฝ่ายการตลาด	ภาค	2	และคณุวฑิรูย์	หอมจ	ู 
พนักงานฝ่ายการตลาด	 ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลและเทคนิคการใช้สารเคมีทางการ
เกษตรและแนะน�าผลิตภัณฑ์สินค้าตราพระอาทิตย์	 ในโครงการฝึกอบรม	 
“ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่	 พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”	 รุ่นที่	 58	 ซ่ึงจัดข้ึนโดยชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ณ	 โรงแรมเนวาด้า	 คอนเวนชั่น	
จ.อุบลราชธานี	 โดยมีตัวแทนสหกรณ์จากเขตภาคอีสานตอนล่างเข้าร่วมงานกว่า	
300	คน

	 ระหว่างวันที	่31	มกราคม	-	1	กมุภาพนัธ์	2561	บรษิทั	ท.ีเจ.ซ.ี	เคมี 
จ�ากัด	น�าโดย	คุณเพชร	ทองสุข	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	ภาค	 3	 และ 
ทีมงานฝ่ายการตลาด	 ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลและเทคนิคการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรและแนะน�าผลติภณัฑ์สนิค้าตราพระอาทติย์	ในโครงการ	
“ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่	 พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”	 ซ่ึงจัดขึ้นโดย 
ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	ณ	โรงแรมอมรนิลากนู	 
จ.พิษณุโลก	 โดยมีตัวแทนจากสหกรณ์จากภาคเหนือตอนล่าง 
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า	200	คน

	 วันศุกร์ที่	 9	กุมภาพันธ์	2561	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ากัด 
น�าโดยคณุณรงค์วทิย์	ทศทศิรงัสรรค์	รองผูจ้ดัการใหญ่และผูจ้ดัการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 ร่วมกับทีมงานฝ่ายการตลาดเเละฝ่ายวิจัยฯ	 
น�าโดยคณุบณัฑติ	บรูณะเสถยีร	จดักจิกรรมร�าวงย้อนยคุเพือ่ตอบเเทน 
ลกูค้าเกษตรกรนาข้าวของบรษัิทฯ	ในเขตจังหวดัเพชรบรุ	ีทัง้ในส่วน
ของสหกรณ์การเกษตร	 อาทิเช่นสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี, 
บ้านลาด	 และเขาย้อย	 จ�ากัด	 รวมถึงภาคเอกชน	 โดยในงาน	 
มีการให้ความรู้เเละเทคนิคใหม่ๆ	 ในการใช้ผลิตภัณฑ์ในนาข้าว 
ของบริษัทฯ	 อาทิเช่น	 เอนเนอร์จี้,	 ไมมินี,	 โนมินี่,	 แดนท็อซ	 และ 
ทาคูมิ	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากลูกค้าทุกภาคส่วน	

	 วันที่	 24	 มกราคม	 2561	บริษัท	 ที.เจ.ซี.เคมี	 จ�ากัด	 ตรา
พระอาทิตย์น�าโดย	คุณเพชร	ทองสุข	ผู้จดัการฝ่ายตลาดภาค3	และทีมงาน
ฝ่ายการตลาด	ร่วมกับ	สหกรณ์การเกษตรนครไทย	จ�ากัด	จ.พิษณุโลก	ได้
จดัประชุมเกษตรกรสมาชิกฯ	เพ่ือแนะน�าและให้ความรู้เกีย่วกบัผลิตภณัฑ์
ของบรษิทัฯ	ทัง้กลุม่นาข้าว	ไร่อ้อย	ข้าวโพด	และมนัส�าปะหลงั	ทัง้นีย้งัได้
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับเกษตรกรสมาชิกฯ	 ท่ีเข้าร่วมงาน	
ซ่ึงเกษตรกรสมาชิกฯ	 ให้ความสนใจและตอบรับพร้อมกับสอบถามใน 
ผลิตภัณฑ์สินค้าตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่ม	
“โนมินี่	ออนคอล	ทาคูมิ	ซูมิเคน	นิโกะพลัส	และ	ซูมิโซย่า	ณ	สหกรณ์
การเกษตรนครไทย	จ�ากัด	อ.นครไทย	จ.พิษณุโลก	

ขา่วสหกรณ์14 หน้า ประจ�าเดือน เมษายน 2561 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



	 วันที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2561	บริษัท	 ที.เจ.ซี.เคมี	 จ�ากัด	 น�าโดย 
พนักงานฝ่ายการตลาด	 ร่วมกับ	 สหกรณ์การเกษตรป่าโมก	 จ�ากัด	 
จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพือ่แนะน�าการใช้สนิค้าของบรษิทั	ให้แก่เกษตรกร 
ผู้ท�านาข้าว	ณ	 สหกรณ์การเกษตรป่าโมก	 จ�ากัด	 อ.ป่าโมก	 จ.อ่างทอง	
ซึ่งเกษตรกรให้ความตอบรับสนใจและตอบรับพร้อมกับสอบถามใน
ผลิตภัณฑ์สินค้าตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดี	 ทั้งสารคุมวัชพืชในนาข้าว	
“เซนโซ่”	และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	โดยเฉพาะ	สารป้องกันและก�าจัดเชื้อราใน
นาข้าว	“กิโมโน	และเอ็นจอย”	เป็นอย่างดี. 	 วันที่	 16	 กุมภาพันธ์	 2561	 บริษัท	 ที.เจ.ซี.เคมี	 จ�ากัด 

ตราพระอาทิตย์	 น�าโดย	 ทีมงานฝ่ายการตลาด	 ร่วมกับ	 สหกรณ์
การเกษตรผู้เลี้ยงและค้าสัตว์อ่างทอง	 จ�ากัด	 ได้จัดประชุมกลุ่ม
ย่อยสมาชิกเกษตรกรนาข้าว	 ณ	 บ้านตลาดใหม่	 ต.ตลาดใหม	่
อ.วิเศษชัยชาญ	จ.อ่างทอง	โดยแนะน�าข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการใช้
สารก�าจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพและแจ้งนโยบายการลดราคา
สนิค้าและแนะน�าอตัราส่วนใหม่ของสนิค้ากลุม่โนมนิี	่เริม่ต้นที	่40	ซซีี
ต่อไร่	และแนะน�าผลิตภัณฑ์อื่นๆ	อาทิเช่น	เซนโซ่	แดนท๊อช	ทาคูมิ	 
คูพร๊อคแซท	 กิโมโน	 เอ็นจอย	 ซ่ึงเกษตรให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ 
ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดีเยี่ยม

	 วันที่	13	กุมภาพันธ์	2561	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ากัด	
ตราพระอาทิตย์	โดย	คุณจีระศักดิ์	สอนมา	พนักงานฝ่ายการ
ตลาด	 ร่วมกับ	 สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงและค้าสัตว์อ่างทอง	
จ�ากัด	 จัดประชุมกลุ่มย่อยสมาชิกเกษตรกรนาข้าว	ณ	 บ้าน
หลักแก้ว	หมู่ที่	2	ต.หลักแก้ว	อ.วิเศษชัยชาญ	จ.อ่างทอง	โดย
แนะน�าข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพและแจ้งนโยบายการลดราคาสินค้าและแนะน�า
อัตราส่วนใหม่ของสินค้ากลุ่มโนมินี่	 เริ่มต้นที่	 40	 ซีซีต่อไร	่
และแนะน�าผลิตภัณฑ์อื่นๆ	อาทิเช่น	เซนโซ่	แดนท๊อช	ทาคูมิ	 
คูพร๊อคแซท	 กิโมโน	 เอ็นจอย	 ตลอดจนกลุ่มอาหารเสริม	 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ	 คุณธวัชชัย	 ตัวแทนจาก 
บริษัท	 OAT	 เจ้าของผลิตภัณฑ์	 ออนคอล	 กรุ๊ป	 มาร่วม
บรรยาย	 วิชาการด้วย	 ซึ่งเกษตรให้ความสนใจในผลิตภัณฑ ์
ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดีเยี่ยม

	 วันที่	20	มีนาคม	2561	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ากัด	ตราพระอาทิตย์	น�าโดย	พนักงานฝ่ายการตลาด	ร่วมกับ	สหกรณ์การเกษตรแสวงหา	
จ�ากัด	ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยสมาชิกเกษตรกรนาข้าว	ณ	หน้าห้องตลาดสหกรณ์ฯ	อ.แสวงหา	จ.อ่างทอง	โดยแนะน�าข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการใช้
สารก�าจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพและแจ้งนโยบายการลดราคาสินค้าและแนะน�าอัตราส่วนใหม่ของสินค้ากลุ่มโนมินี่	 เริ่มต้นท่ี	 40	 ซีซีต่อไร่	
และแนะน�าผลิตภัณฑ์อื่นๆ	อาทิเช่น	เซนโซ่	โนมินี่กรุ๊ป	ไมมินี่	กรุ๊ป	แดนท๊อช	ทาคูมิ	เอ็นจอย	ตลอดจน	กลุ่มอาหารเสริม	โดยได้แนะน�าผลิตภัณฑ์
ใหม่ในการป้องกนัและก�าจดัโรคใบไหม้และคอรวงเน่า	“โซโร”	และสารก�าจดัเพลีย้กระโดดสนี�า้ตาลตวัใหม่ล่าสดุ	“เท็ปเปก”ิ	ซ่ึงเกษตรให้ความสนใจ 
ในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดีเยี่ยมโดยได้รับเกียรติ	จากคุณสมเกียรติ	โพธิ์พ่วง	หัวหน้าฝ่ายตลาด	สหกรณ์ฯ	มาจับรางวัลและมอบโชค
ให้กับสมาชิกอีกด้วย

	 วันท่ี	 19	 มีนาคม	 2561	 บริษัท	 ที.เจ.ซี.เคมี	 จ�ากัด	 
ตราพระอาทิตย์	 น�าโดย	 พนักงานฝ่ายการตลาด	 ร่วมกับ 
สหกรณก์ารเกษตรแสวงหา	จ�ากดั	จดัประชมุกลุม่ย่อยสมาชกิ
เกษตรกรนาข้าว	 ณ	 บ้านสระสี่เหลี่ยม	 ม.1	 ต.บ้านพราน	
อ.แสวงหา	จ.อ่างทอง	โดยแนะน�าข้อมลูวิชาการเกีย่วกบัการใช้ 
สารก�าจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพและแจ้งนโยบายการ 
ลดราคาสินค้าและแนะน�าอัตราส่วนใหม่ของสินค้ากลุ่มโนมินี ่
เร่ิมต้นท่ี	 40	 ซีซีต่อไร่	 และแนะน�าผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 อาทิเช่น	 
เซนโซ่	โนมินี่กรุ๊ป	ไมมินี่	กรุ๊ป	แดนท๊อช	ทาคูมิ	คูพร๊อคแซท	
กิโมโน	 เอ็นจอย	 ตลอดจน	 กลุ่มอาหารเสริม	 โดยได้แนะน�า 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในการป้องกันและก�าจัดโรคใบไหม้และ 
คอรวงเน่า	 “โซโร”	 และสารก�าจัดเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล 
ตัวใหม่ล่าสุด	 “เท็ปเปกิ”	 ซึ่งเกษตรให้การสนใจในผลิตภัณฑ์
ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดีเยี่ยม

	 วันที่	14	กุมภาพันธ์	2561	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ากัด	ตราพระอาทิตย์	โดยคุณวินิฉัย	ปินตา	พนักงานฝ่ายการตลาด	ได้ร่วมออกบูธแนะน�า
ผลติภณัฑ์สนิค้าของบรษิทัฯ	ให้กบัสมาชกิเกษตรกรในงานวนัประชมุใหญ่สมาชกิเกษตรกร	ณ	สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กสวนมะเดือ่	จ�ากดั	บ้าน
สวนมะเดื่อ	ต.สวนมะเดื่อ	อ.พัฒนานิคม	จ.ลพบุรี	โดยแนะน�าวิชาการเกี่ยวกับการใช้สารคุมวัชพืชในไร่อ้อย	และสารก�าจัดวัชพืช	“ข้าวฟ่างผี”	ใน
ไร่ข้าวโพด	“นิโกะ	พลัส”	อย่างมีประสิทธิภาพ

	 วันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2561	บริษัท	 ที.เจ.ซี.เคมี	 จ�ากัด	 ตรา
พระอาทิตย์	 น�าโดย	 พนักงานฝ่ายการตลาด	 ออกบูธแนะน�าสินค้า	
และให้ข้อมลูวิชาการแก่สมาชกิเกษตรกรในงานวนัประชมุใหญ่สมาชกิ
เกษตรกร	ณ	 สหกรณ์นิคมล�านารายณ์	 ที่	 อ.ท่าหลวง	 จ.ลพบุรี	 โดย
แนะน�าวิชาการเกี่ยวกับการใช้สารคุมวัชพืชในไร่อ้อย	 และสารก�าจัด
วัชพืช	“ข้าวฟ่างผี”	ในไร่ข้าวโพด	“นิโกะ	พลัส”	อย่างมีประสิทธิภาพ	
พร้อมทัง้จดักจิกรรมเล่นเกมส์ชงิโชคให้กบัสมาชกิผูท้ีส่นใจ	ซึง่ได้รบัการ
ตอบรับเป็นอย่างดี

	 วันที่	20	กุมภาพันธ์	2561	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ากัด	น�าโดย
คุณจีระศักดิ์	สอนมา	พนักงานฝ่ายการตลาด	ร่วมกับ	สหกรณ์ปฏิรูป
ที่ดินพัฒนานิคม3	จ�ากัด	อ.พัฒนานิคม	จ.ลพบุรี	ลูกค้าช่วง	จัดประชุม
กลุ่มย่อยเกษตรกรเพื่อแนะน�าการใช้สินค้าของบริษัท	ให้แก่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย	ไร่มนัส�าปะหลงั	และข้าวโพด	ณ	บ้านบ่อน�า้เดอืด	ม.3	ต.น�า้สุด  
อ.พัฒนานิคม	 จ.ลพบุรี	 ซ่ึงเกษตรกรให้การตอบรับสนใจและตอบรับ 
พร้อมกับสอบถามในผลิตภัณฑ์สินค้าตราพระอาทิตย์เป็นอย่างด	ี 
ทั้งสารคุมวัชพืชในไร่อ้อย	“ซูมิเคน”	และโดยเฉพาะ	สารก�าจัดวัชพืช
ข้าวฟ่างผีในไร่ข้าวโพด	“นิโกะ	พลัส”	เป็นอย่างดียิ่ง
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ขา่วสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด

ยึดม่ันอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอ้ืออาทรมวลสมาชิก

	 เป็นเร่ืองทีย่ากยิง่ในการท�าใจต่อการจากไปของคนส�าคญั	คนทีช่าวสหกรณ์การเกษตร	และ
แวดวงสหกรณ์คงรู้จักกันดีในฐานะพี่	น้อง	มิตรสหาย	หรือในนามของนายสมชาย	 	วิเศษรจนา	ผู้
ด�ารงต�าแหน่งส�าคญั	ๆ 	อาท	ิ	กรรมการด�าเนนิการ	ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั,	
กรรมการ	บริษทั	ท.ีเจ.ซี.	เคม	ีจ�ากดั		ประธานกรรมการ	ชมุนมุสหกรณ์จงัหวดัราชบุร	ีจ�ากดั,	ประธาน
กรรมการ	สหกรณ์การเกษตรโพธาราม	จ�ากัด	และว่าที่กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
	 คุณสมชาย	หรือนายสมชาย		วิเศษรจนา		เกิดเมื่อวันที่	28	กันยายน	พ.ศ.	2507		เป็นบุตร
คนที่	5	ของ	นายหรั่ง		วิเศษรจนา	และนางทวี		วิเศษรจนา		มีพี่น้อง	5	คน	โดยคุณสมชายเป็นลูก
คนสดุท้อง		จบการศกึษา	ระดบัประถมศกึษาจากโรงเรยีนวดับางโตนด	อ.โพธาราม	จ.ราชบรุ	ีระดบั
มัธยมศึกษา		จากโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์	ระดับอนุปริญญา	จากวิทยาลัยเกษตรกรรม
ราชบุรี	ระดับปริญญาตรี	ครุศาสตร์บัณฑิต	สาขา	เกษตรกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	และ
มินิ		MBA.	บริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 คุณสมชายฯ	 เป็นชาวต�าบลบางโตนด	 อ.โพธาราม	 จ.ราชบุรี	 โดยก�าเนิด	 ประกอบอาชีพ
ทุกอย่างเกี่ยวกับเกษตรกรรม	 เช่น	 ขายผลิตภัณฑ์การเกษตร	 ต่อมาได้เข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรโพธาราม	จ�ากัด	มผีลงานเป็นทีป่ระจักษ์และยอมรบัในระดบัประเทศ	ต่อมาได้รบัคดัเลอืก
เป็นคณะกรรมการบรหิารชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	กรรมการ	บรษิทั	ที.เจ.ซี.	 
เคมี	 จ�ากัด	 	มีผลงานเป็นที่รู้จักของบุคคลหลายหน่วยงาน	และสามารถด�าเนินงานของสหกรณ์ให้
ก้าวไกลอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย
	 ตลอดชีวิตการท�างานเต็มไปด้วยความทุ่มเท	 ตั้งใจ	 เพื่อให้ผลงานเป็นที่พอใจของคนทุกๆ	
คน	เมื่อตรากตร�ากับการท�างานอย่างเหน็ดเหนื่อย	คงถึงเวลาที่ท่านคงต้องพัก
	 เสียงหัวเราะ	ลีลาการเป็นพิธีกรอารมณ์ดี	ภาพที่คุ้นชินเมื่อเราคิดถึงท่าน		การจากไปอย่าง
นรินัดร์ครัง้นี	้เพยีงจากไปแต่กาย	แต่สิง่หนึง่ทีย่งัคงอยู	่ให้พวกเราได้คดิถงึอยูใ่นความทรงจ�า	คอื	ผล
งาน	คุณงามความดีที่เขาได้สร้างเอาไว้	เขียนถึงคนบนฟ้า	อาลัยเธอผู้จากไป	คุณสมชาย	วิเศษรจนา

เขียนถึงคนบนฟ้า 
อาลัยเธอผู ้จากไป	

คุณสมชาย วิ เศษรจนา

	 27	 กุมภาพันธ ์	 2561	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสท.)	 น�าโดยนายคุณวุฒิ	 ออสุวรรณ	ประธาน
กรรมการด�าเนินการ,	คณะกรรมการด�าเนนิการ	ชสท.	ชุดท่ี	40,	ผูต้รวจ
สอบกจิการ,	ทีป่รึกษาคณะกรรมการ	ชสท.	พร้อมด้วยฝ่ายจดัการ	และ
พนักงาน	ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพ	คุณสมชาย	วิเศษรจนา	ณ	วัดบาง
โตนด	อ.โพธาราม	จ.ราชบรุ	ีมผีูม้าร่วมงานจ�านวนมาก	บรรยากาศเป็น
ไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย

พิธีฌาปนกิจ คุณสมชาย วิเศษรจนา
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