
ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล



สหกรณ

การเกษตร
เกลือทะเลไทยเพชรบุร� จํากัด  
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สหกรณ
การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุร� จํากัด

จ�ดเดนของสหกรณ

 สหกรณฯไดจัดจําหนายเกลือทะเลธรรมชาติ 

และเกลือแปรรูป เชน ดอกเกลือ เกลือลาง 

(เกลือแกง) เกลือปน เปนตน สหกรณฯรับซ�้อ

เกลือราคากัน เพ่ือชวยเหลือเกลือไมใหมีราคา

ตกต่ํา เพ่ือชวยสมาช�กสหกรณฯใหมีความเปน

อยูท่ีดีข�้น

หกรณการเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุร� จํากัด เปนสหกรณภาคการเกษตร นามเดิม
วา สหกรณการเกษตรชาวนาเกลือบานแหลม จํากัด ปจจ�บันสหกรณมีสมาช�ก

ท้ังหมด 292 ราย ไดจดทะเบียนเปนสหกรณเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2536 มีสมาช�ก 6 กลุม 
ไดแก บานแหลม,บางขุนไทร,ปากทะเล,บางแกว,แหลมผักเบ้ีย และนาพันสาม
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กิจกรรมของสหกรณ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. พ้ืนท่ีทํานาเกลือของสมาช�ก

2. กลุมอาช�พทํานาเกลือทะเลกังหันทอง

3. อบต.บานแหลม

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

1. สหกรณการเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุร� จํากัด

2. อบต.บานแหลม

1. กลุมอาช�พทํานาเกลือทะเลกังหันทอง

2. รานเจมวงของฝากบานแหลม

3. บรูดา เพชรบุร�

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

1. สหกรณการเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุร� จํากัด

• ท่ีจอดรถ

1. สหกรณการเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุร� จํากัด

2. ปมน้ํามัน PT สาขาบานแหลม 2

• หองน้ํา

1. แหลงผลิตเกลือทะเล

2. กลุมอาช�พทํานาเกลือกังหันทอง

1. โรงแรมรอยัล ไดมอนด เพชรบุร�

2. ไอธอรา ร�สอรท แอนด สปา

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

1. หองประชุม สหกรณการเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุร� จํากัด 50-100 คน

2. หองประชุม อบต.บานแหลม 30-50 คน

3. หองประชุม กลุมอาช�พทํานาเกลือกังหันทอง 30-50 คน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

1. การทํานาเกลือ ลงพ้ืนท่ีดูการผลิตเกลือ

2. การแปรรูปเกลือ เชน แปรรูปเกลือทะเลเปนเกลือปน

3. สินคาท่ีทําจากเกลือ เชน สบูเกลือ เกลือขัดผิว

1. ความรูเร�่องเกลือทะเลในจังหวัดเพชรบุร� และในประเทศ 

2. ประโยชนของเกลือ สรรพคุณของเกลือ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมสันทนาการ 

1. เขารวมโครงการสหกรณเพ่ือนักเร�ยน โดยการจัดหาอุปกรณเคร�่องครัวและของอุปโภคเพ่ือมอบใหกับโรงเร�ยนในชนบท

2. สนับสนุนผลงาน บ.จ�ตรกรสรางสรรคดวยปากและเทา เพ่ือใหผูพิการมีรายได

• กิจกรรมดาน CSR

 (Cooperative Social Responsibility: 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณ

 สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

 ใหเกิดการพัฒนา)
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ติดตอสหกรณ

182/6 ม.9  ต.บานแหลม อ.บานแหลม จ.เพชรบุร� 76110

• สถานท่ีต้ัง

• ช�่อผูประสานงาน นายว�วัฒน พิมพามา

• เบอรโทรศัพท 032-706232 , 083-2825451

• Facebook สหกรณการเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุร�

• ID line 083-2825451

• E-mail nakuybanlam.2017@gmail.com

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-พฤษภาคม ว�ธ�การทํานาเกลือ

 เก็บเก่ียวผลผลิตเกลือ



สหกรณ

การเกษตร
บานลาด จํากัด
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ด

สหกรณ
การเกษตรบานลาด จํากัด

วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในอําเภอบานลาดในอดีต ซ�่งสวนใหญ
ประกอบอาช�พทํานา ตองประสบปญหาความเดือดรอนขาดแคลนเง�นทุน ถูกเอารัด

เอาเปร�ยบจากพอคาคนกลาง จ�งจําเปนตองมีการจัดต้ังสหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด 
ข�้นมาเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว โดยกอต้ังข�้นในป พ.ศ.2483 โดยการรวมกลุมหาทุน 28 
กลุม ตอมาในป พ.ศ.2495 เพ่ิมอีก 4 กลุม และในวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2512 ไดควบรวม
กับสหกรณท่ีดินบานลาด ใชช�่อวา สหกรณการเกษตรบานลาด ไมจํากัดสินใช เร�่อยมา จน
ในป พ.ศ. 2518 ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ ทะเบียนเลขท่ี 63/2518 เม่ือ
วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ใชช�่อวา “สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด” มีจํานวนสมาช�ก
แรกต้ัง 1,400 ครัวเร�อน  ทุนดําเนินงานเร�่มแรก  900,000 บาท ซ�่งในปจจ�บันสหกรณมี
สมาช�กกวา 9,000 คน และมีทุนกวา 1,600 ลานบาท

จ�ดเดนของสหกรณ

 เปนสหกรณการเกษตรท่ีสงเสร�มใหสมาช�กรูจักการชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซ�ง่กันและกัน ใหรูจักการอดออม นอมนําแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินช�ว�ต ควบคูกับการพัฒนาอาช�พ สงเสร�มและสนับสนุนสมาช�กในทุกๆดาน ท้ังดานเง�นทุน ปจจัยการ

ผลิต การศึกษาอบรมใหความรู จนเขาใจ เขาถึง ตัวตนของสมาช�ก นําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนตอเน่ือง และสงผลใหเกิดความรัก และความ

ศรัทธาจากสมาช�กท่ีมีตอสหกรณสืบเร�อ่ยมาจากรุนสูรุน จ�งนับเปนจ�ดเดนและจ�ดแข็งของสหกรณ อีกท้ังยังเปนแหลงศึกษาเร�ยนรูว�ถีทางสหกรณ 

ในดานการผลิตกลวยหอมทองท่ีมีช�่อเสียงมาเปนเวลานานอีกดวย
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กิจกรรมของสหกรณ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

มีอาคารอเนกประสงค รองรับได 200-300 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

มีสถานท่ี และโปรแกรมการจัดเตร�ยมอาหาร และหาหารวางตามท่ี

คณะเย่ียมชมตองการ

รานบานลาดฟารมเมอรสช็อป และ รานศูนยกระจายสินคาสหกรณ

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

กวางขวางรองรับไดอยางสะดวกสบาย

• ท่ีจอดรถ

มีหลายจ�ด เพียงพอตอความตองการของผูเย่ียมชม

• หองน้ํา

เชน จ�ดดูงาน โรงงานบรรจ�และแปรรูปกลวยหอมทอง , 

ตลาดกลางผัก-ผลไม, แปลงปลูกกลวยหอมทอง

มีท่ีพักมากมายในบร�เวณอําเภอบานลาด และอําเภอใกลเคียง ข�น้อยูกับ

ความตองการของคณะของไมซ แตละคณะ

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

ปจจ�บันมีหองประชุมภายในอาคารรองรับได 60-70 คน ซ�ง่ปจจ�บันกําลัง

อยูในชวงของการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหม ในอนาคตจะมีหองประชุม

ท่ีสามารถรองรับผูเย่ียมชมภายในอาคารได 200-300 คน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมสันทนาการ 

• กิจกรรมดาน CSR

 (Cooperative Social Responsibility: 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณ

 สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

 ใหเกิดการพัฒนา)

ในแตละเดือน สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จะมีโปรแกรมการเขา

ศึกษาดูงานจาก คณะผูเย่ียมชมอยางตอเน่ือง ท้ังทางภาครัฐ ภาค

เอกชน สถานศึกษาตางๆ ซ�่งสหกรณพรอมเปนแหลงเร�ยนรูตาม

กิจกรรมทองเท่ียวเช�งเกษตรตามเสนทางสายเกษตร อาทิเชน เสนทาง

สายกลวยหอม เสนทางสายขาวปลอดภัย เสนทางสายตาลโตนด รวม

ถึงกิจกรรมการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ตามความตองการของ

คณะเย่ียมชม เปนตน

มีหลากหลายกิจกรรม อาทิเชน กิจกรรมงานวันขาวและชาวนาแหง

ชาติ ซ�่งจัดข�้นทุกวันท่ี 5 มิถุนายน ของทุกปกิจกรรมการสนับสนุนการ

ศึกษาในรูปแบบตางๆ การสรางโรงเร�ยน การมอบทุนการศึกษา การ

สงเสร�มกิจกรรมสหกรณโรงเร�ยน กิจกรรมฟนฟูและสงเสร�มอาช�พให

สมาช�กและชุมชน การสนับสนุนกิจกรรมตางๆของภาครัฐและเอกชนท่ี

จัดเพ่ือสังคม เปนตน

การจัดโปรแกรมไมซเพ่ือชุมชน

ตอนรับคณะของกรมสงเสร�มสหกรณ และ TCEB
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ติดตอสหกรณ

เลขท่ี 91 หมูท่ี 7 ถนนสายสุทธ� 1 ตําบลบานลาด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร� 76150

• สถานท่ีต้ัง

• ช�่อผูประสานงาน นายศิร�ชัย จันทรนาค ตําแหนง ผูจัดการ

• เบอรโทรศัพท 086-1673797

• Facebook สหกรณการเกษตรบานลาด..จํากัด

• Website www.banlat-banrao.com

• E-mail Coopbannlad@hotmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม กิจกรรมเร�ยนรูกลวยหอมทอง สวนตาลลุงถนอม งานบานลาดของเรา

กุมภาพันธ กิจกรรมเร�ยนรูกลวยหอมทอง สวนตาลลุงถนอม งานวันตาลโตนด

มีนาคม-พฤษภาคม กิจกรรมเร�ยนรูกลวยหอมทอง ตลาดผักปลอดภัย สวนตาลลุงถนอม

มิถุนายน กิจกรรมเร�ยนรูกลวยหอมทอง ตลาดผักปลอดภัย สวนตาลลุงถนอม 

 กิจกรรมวันขาวและชาวนาแหงชาติ

กรกฎาคม-ธันวาคม กิจกรรมเร�ยนรูกลวยหอมทอง ตลาดผักปลอดภัย สวนตาลลุงถนอม

ผลิตภัณฑจากกลวยหอมทอง



สหกรณ

โคนม
ชะอํา-หวยทราย จํากัด
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สหกรณ
โคนมชะอํา-หวยทราย..จํากัด

ส หกรณเปนสหกรณโคนม ซ�่งรวบรวมน้ํานมดิบของสมาช�ก โดยมีธุรกิจหลัก

 คือ รวบรวมน้ํานมดิบ จัดหาสินคามาจําหนาย แปรรูปน้ํานมดิบ แปรรูป

 อาหารสัตว

จ�ดเดนของสหกรณ

มีศูนยรวบรวมโรงงงานแปรรูป

โดยใชระบบสหกรณ
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

มีพ้ืนท่ีท้ังหมดรอยกวาไร *ตองประสานลวงหนา (กางเต็นท)

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

สามารถรองรับได 100 คน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

มีพ้ืนท่ีประมาณ 1 ไร

• ท่ีจอดรถ

มีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับรองรับ 100 คน

• หองน้ํา

- ศึกษาดูงานการผลิตนมพาสเจอรไรส

- ศึกษาดูงานการผลิตอาหารสัตว

- ศึกษาดูงานการผลิตรวบรวมน้ํานมดิบ

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

- หองประชุมสํานักงาน สามารถรองรับได 50 คน 

- โรงงานผลิตนมพาสเจอรไรซ สามารถรองรับได 30 คน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

1. ศึกษาดูงานการผลิตนมพาสเจอรไรส

- ศึกษาดูงานการผลิตอาหารสัตว

- ศึกษาดูงานการผลิตรวบรวมน้ํานมดิบ

1. สามารถจัดอบรม/ประชุม รองรับไดประมาณ 100 คน

- จัดกิจกรรมด่ืมนมชมฟารมสมาช�ก

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมดาน CSR

(Cooperative Social Responsibility: 

กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณ

สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

ใหเกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ 

ไมมี

ไมมี ไมมี
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• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

ชมกระบวนการผลิตนมพาสเจอรไรซ ชมฟารมโคนม 

และกระบวนการผลิตอาหารสัตว 

• กิจกรรมเดนในชวงเวลาน้ัน 

มิถุนายน 

ติดตอสหกรณ

718/16  ถนนเพชรมเกษม  ตําบลชะอํา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุร�

• สถานท่ีต้ัง

• เบอรโทรศัพท              032-471956 , 032-470143

• Facebook                  Station MILK

• E-mail                       somkoul_3@hotmail.com

• ช�่อผูประสานงาน          นายสมควร….สวางอารมณ

• QR code
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กิจกรรมนําคณะดูฟารมวัวและกิจรรมช�มไอศคร�ม

การแปรรูปพาสเจอรไรซ  ไอศคร�ม และอาหารสัตว

โรงงานการผลิตนมพาสเจอรไรซ โรงงานการผลิตอาหารสัตว โรงรวบรวมน้ํานมดิบ



สหกรณ

การเกษตร
หุบกะพง จํากัด 
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สหกรณ
การเกษตรหุบกะพง จํากัด

ประวัติความเปนมาของโครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง

ม่ือป พ.ศ.2507 เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จแปรพระ
ราชฐานประทับ  ณ  วังไกลกังวล อาํเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีร�ขันธ พระองคได

ทราบถึงความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสาวนผักชะอาํ จํานวน 83 ครอบครัว วาขาดแคลน
ทุนทรัพยท่ีจะนําไปประกอบอาช�พ พระองคจ�งทรงรับเกษตรกรเหลาน้ี ไวในพระบรม
ราชูปถัมภ พรอมท้ังพระราชทานทรัพยสวนพระองคใหกูยืมไปลงทุน จํานวน 3 แสนบาท 
ภายหลังไมปรากฏผูใดนําเง�นไปทูลเกลาถวายคืนแกพระองคทาน และความไดทราบฝาละออง
พระบาทวาเกษตรกรเหลาน้ีไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง จ�งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ให ฯพลฯ องคมนตร� ม.ล.เดช สนิทวงศ จัดหาพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดเพชรบุร� และ
ประจวบคีร�ขันธ เพ่ือนํามาจัดสรรใหเกษตรกรดังกลาวตอไป ขณะเดียวกันรัฐบาลอิสราเอล 
โดย ฯพลฯ เอกอคัรราชทูตอสิราเอลประจําประเทศไทยขอทราบหลักการของโครงการและ
อาสาท่ีจะชวยเหลือในการพัฒนาการเกษตรในรูปของผูเช�ย่วชาญสาขาตางๆ และไดทํา
สัญญารวมมือกันระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอสิราเอล เร�ม่ต้ังแตวันท่ี 19 สิงหาคม 
2509 ส้ินสุดเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2514 ใชช�อ่วา “โครงการไทย-อสิราเอล เพ่ือพัฒนา
ชนบท (หุบกะพง)”

เ
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จ�ดเดนของสหกรณ

 สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด เปนสหกรณในพ้ืนท่ีโครงการ

ตามพระราชประสงค ในรูปแบบหมูบานสหกรณ และเปนหมูบานสหกรณแหง

แรกของประเทศไทย มีประวัติความเปนมาท่ีควรคาแกการศึกษา เร�ยนรู  มี

กลุมศิลปาช�พจักสาน(พิเศษ)ปานศรนารายณในพระบรมราช�นูปถัมภ สมเด็จ

พระนางเจาพระบรมราช�นีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ซ�่งเปนงานหัตถศิลปอยูคูกับ

แผนดินหุบกะพง ท้ังยังมีกลุมอาช�พสังกัดสหกรณการเกษตรหุบกะพง 

จํากัด ในแขนงตางๆ ตามความสนใจของคณะผูเขาศึกษาดูงาน  

  เม่ือไดรับขอมูลจากครอบครัวเกษตรกรตัวอยางท้ังสองครอบครัวในป พ.ศ. ๒๕๑๑ 
จ�งอพยพครอบครัว เกษตรกรท่ีไดรับความเดือดรอนในตอนตนท่ีเหลืออกี  ๘๒  ครอบครัว 
และเกษตรกรท่ีเขามาทําประโยชน อยูเดิมอีก ๔๖ ครอบครัว เขาอาศัยและทําประโยชนใน
พ้ืนท่ีท่ีจัดสรรใหครอบครัวละ ๒๕ ไร และโครงการ ไดใหกูยืมเง�นครอบครัวละ ๖,๐๐๐ บาท 
แบงเปนคาใชจายในการปลูกบานเร�อน ๑,๕๐๐ บาท สวนท่ีเหลืออีก ๔,๕๐๐ บาท เปนคาใช
จายสําหรับวัสดุการเกษตร และคาใชจายในครอบครัว โดยปแรกไมตองเสียดอกเบ้ียปตอไป
เสียดอกเบ้ียรอยละ ๖ การอพยพครอบครัวเกษตรกรเหลาน้ีไดจัดใหสรางท่ีอยูอาศัยรวม
เปนหมูบานเกษตรกรข�้น โดยมีทางราชการ คอยชวยเหลือใหคําแนะนําการบร�หารงานของ
หมูบานตัวอยางใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไวและ ขณะเดียวกันไดมีการใหการ
ศึกษาอบรมเก่ียวกับหลักการและว�ธ�การของสหกรณ จนเห็นวาสมาช�กของหมูบาน เกษตรกร
มีความเขาใจไดดีพอแลวจ�งเขาช�อ่กันเพ่ือขอจดทะเบียนเปนสหกรณการเกษตรโดยใชช�อ่วา 
"สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด"

  การอพยพครอบครัวเกษตรกรเหลาน้ี ไดจัดใหสรางท่ีอยูอาศัยรวมเปนหมูบาน
เกษตรกรข�้นโดยมีทางราชการคอยชวยเหลือ ใหคําแนะนําการบร�หารงานของหมูบาน
ตัวอยางใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไว ขณะเดียวกันไดมีการใหการศึกษาอบรม
เก่ียวกับหลักการและว�ธ�การของสหกรณ จนเห็นวาสมาช�กของหมูบานเกษตรกรมีความ
เขาใจไดดีพอแลว จ�งเขาช�่อกันเพ่ือขอจดทะเบียนเปนสหกรณการเกษตร โดยใชช�่อวา 
“สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด” เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2514 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกลาพระราชทานทะเบียนใหผูแทนสหกรณการเกษตร
หุบกะพง จํากัด สมเด็จพระนางเจาพระบรมราช�นีนาถ ทรงแนะนําและสงเสร�มใหแมบานนํา
เสนใยปานศรนารายณ ซ�ง่มีอยูในพ้ืนท่ีมาใชประโยชนดานผลิตภัณฑหัตถกรรม ฝกทักษะให
กับแมบานเม่ือผลิตเปนผลิตภัณฑไดแลวรวบรวมสงใหกับสหกรณเปนผูจําหนายตอมาในป  
2524  สมเด็จพระนางเจาพระบรมราช�นีนาถ ทรงรับงานศิลปาช�พพิเศษปานศรนารายณ
ของกลุมสตร�สหกรณหุบกะพงเขาไวในพระบรมราช�นูปถัมภ ปจจ�บันเปนธุรกิจรวบรวม
ผลผลิตของสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด
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กิจกรรมของสหกรณ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

โรงอาหาร ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบกะพง โดยกลุมแมบานใน

ชุมชน มีบร�การอาหาร  สามารถรองรับได 300 คน

ผลิตภัณฑจักสาน งานศิลปาช�พ(พิเศษ)จักสานปานศรนารายณ  

ผลิตผลทางการเกษตรสินคาเกษตรแปรรูปเม็ดมะมวงหิมพานตอบ 

น้ําผลไม ฯลฯ

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

สามารถจอดรถบัสได 10 คัน

• ท่ีจอดรถ

ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบกะพง มีหองสุขาใหบร�การ 10 หอง

สหกรณการเกษตรหุบกะพง มีหองสุขาใหบร�การ 5 หอง

สถานีเร�ยนรูแตละสถานี มีหองสุขาใหบร�การ 3-5 หอง

• หองน้ํา

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมสันทนาการ 

• กิจกรรมดาน CSR

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน

 ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

กิจกรรมท่ี 1 รับฟงบรรยายสรุปขอมูลความเปนมาของโครงการจัด 

 พัฒนาท่ีดินฯตามพระราชประสงคหุบกะพง ณ ศูนย 

 สาธ�ตสหกรณโครงการหุบกะพง

กิจกรรมท่ี 2 น่ังรถรางศูนยสาธ�ตฯ/รถบัสคณะศึกษาดูงาน  

 เย่ียมชมสถานีเร�ยนรูของกลุมอาช�พสังกัด 

 สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด สถานีเร�ยนรูท้ัง 4  

 สถานี และสักการะตนโพธ�์ทรงปลูก ในหลวง รัชกาล ท่ี 9  

 ว�ทยากร มัคคุเทศกนอย 

กิจกรรมท่ี 3 ชมกรรมว�ธ�/ทํากิจกรรม แปรรูป ข�้นรูปผลิตภัณฑปา 

 นศรนารายณ 

กิจกรรมท่ี 4 ชมทิวทัศนอางเก็บน้ําหุบกะพง 

 (อางตนแบบ ในหลวง รัชกาล ท่ี 9)

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมทําฝายชะลอน้ํา ในกิจกรรมน้ีคณะผูเขาศึกษา 

 ดูงานฯตองติดตอสหกรณการเกษตรหุบกะพง และ  

 หนวยจัดการตนน้ําหุบกะพง เพ่ือขอความอนุเคราะห 

 เขาทํากิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมยิงกลาไม ในกิจกรรมน้ีคณะผูเขาศึกษาดูงานฯ 

 ตองติดตอสหกรณการเกษตรหุบกะพง และ หนวย 

 จัดการตนน้ําหุบกะพง เพ่ือขอความอนุเคราะหเขาทํา 

 กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกตนไมในพ้ืนท่ีโครงการฯในกิจกรรมน้ีคณะ 

 ผูเขาศึกษาดูงานฯตองติดตอสหกรณการเกษตร 

 หุบกะพง และ หนวยจัดการตนน้ําหุบกะพง เพ่ือขอความ 

 อนุเคราะหเขาทํากิจกรรม

1) หองประชุมอาคารคุมเกลาสหกรณ ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบ 

 กะพง(ปรับอากาศ) มีคาใชจายในการใชหองประชุม มีใบเสร็จรับเง�น 

 ราชการ จํานวนผูเขาประชุม/สัมมนาท่ีรองรับได 250 ทาน มีระบบ 

 เคร�อ่งเสียง และเคร�อ่งฉายขามศีรษะ

2) หองประชุมเล็ก อาคารคุมเกลาสหกรณ ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการ

 หุบกะพง(ปรับอากาศ) มีคาใชจายในการใชหองประชุม มีใบเสร็จรับเง�น 

 ราชการ จํานวนผูเขาประชุม/สัมมนาท่ีรองรับได 50 ทาน มีระบบ

 เคร�อ่งเสียง และเคร�อ่งฉายขามศีรษะ

3) หองประชุม สํานักงานสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด (พัดลม) 

 จํานวนผูเขาประชุม/สัมมนาท่ีรองรับได 60 ทาน

1) โถงอาคารนิทรรศการ การสหกรณ (บาน11หลัง) ศูนยสาธ�ต

 สหกรณโครงการหุบกะพง

2) สนามหญาอาคารคุมเกลาสหกรณ ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการ

 หุบกะพง 

ไมมี

ไมมี
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• สถานท่ีต้ัง

สํานักงานสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด

เลขท่ี 99  หมู 8 ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร� ๗๖๑๒๐

โทรศัพท 0-32471286, (ศูนยจําหนาย) 0-32 ๒๕๙-๓๑๗๘ โทรสาร 0-3๒๔๗-๑๒๘๖

E-mail Address Hupkapong_skk2514@hotmail.com

Website URL http://www.hupkapong.com

• ช�่อผูประสานงาน นายยงยุทธ   ซ�่อสัตย ประธานสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด

  นางสาวกรวรรณ  อุนใจ เจาหนาท่ีการเง�น สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด

• เบอรโทรศัพท ประธานสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด 081-5174059 / 032-471286

  ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบกะพง 093-2326962 / 032-471543

• Facebook ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบกะพง  “ณ แผนดินพระราชา นามวาหุบกะพง“

• Facebook ศูนยจําหนายผลิตภัณฑฯ  “ศูนยจําหนายผลิตภัณฑโครงการตามพระราชประสงค“ 

 หร�อคนหา “ศึกษาดูงาน หุบกะพง”

• Website

 สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด  http://www.hupkapong.com

 ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบกะพง http://cttc.cpd.go.th/hubkapong/index.php/2017-05-18-08-38-44/2017-05-18-08-53-39

• E-mail

 สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด  Hupkapong_skk2514@hotmail.com

 ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบกะพง  hubkapong@hotmail.com

ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

สามารถเขาเย่ียมชมไดตลอดท้ังป
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ภาพกิจกรรมท่ี 1 รับฟงบรรยายสรุปขอมูลความเปนมาของโครงการจัดพัฒนาท่ีดินฯตามพระราชประสงคหุบกะพง โดย
ว�ทยากรเจาหนาท่ีศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบกะพง พรอมเย่ียมชมแปลงสาธ�ตการเกษตร แปลงอนุรักษพันธุกรรม
พืช แปลงทับทิมโครงการความรวมมือระหวาง ไทย-อสิราเอล เย่ียมชม หองภาพพระราชกรณียกิจในโครงการจัดพัฒนาท่ีดิน
ตามพระราชประสงคหุบกะพง ณ ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบกะพง

หองภาพพระราชกรณียกิจในโครงการจัดพัฒนาท่ีดินตามพระราชประสงคหุบกะพง ณ ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบ
กะพง

ศึกษาเร�ยนรูสมุนไพรแปลงอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ือง
มาจากพระราชดําร� สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมาร�

พรอมเย่ียมชมแปลงสาธ�ตการเกษตรในโรงเร�อน แปลงทับทิม
โครงการสวนทับทิม ไทย-อิสราเอล
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กิจกรรมท่ี 2 น่ังรถรางศูนยสาธ�ตฯ/รถบัสคณะศึกษาดูงาน เย่ียมชมสถานีเร�ยนรูของกลุมอาช�พ สังกัดสหกรณการเกษตร
หุบกะพง จํากัด สถานีเร�ยนรูท่ี 1 ศูนยเร�ยนรูการปลูกหนอไมฝร่ัง/พืชสมุนไพรโดยกลุมผูปลูกผักปลอดภัยบานหุบกะพง   
ว�ทยากร นางขวัญเร�อน บุศภัค ประธานกลุมผูปลูกผักปลอดภัยบานหุบกะพง 

กิจกรรมท่ี 3 น่ังรถรางศูนยสาธ�ตฯ/รถบัสคณะศึกษาดูงาน เย่ียมชมสถานีเร�ยนรูของกลุมอาช�พสังกัดสหกรณการเกษตร
หุบกะพง จํากัด สถานีเร�ยนรูท่ี 2 ศูนยเร�ยนรูการเล้ียงโคขุน โดยกลุมผูเล้ียงโคขุน หมู 8 บานหุบกะพง ว�ทยากร นายออด 
พรหมรักษา 

กิจกรรมท่ี 4 น่ังรถรางศูนยสาธ�ตฯ/รถบัสคณะศึกษาดูงาน 
เย่ียมชมสถานีเร�ยนรูของกลุมอาช�พสังกัดสหกรณการเกษตร
หุบกะพง จํากัด สถานีเร�ยนรูท่ี 3 ศูนยเร�ยนรูกลุมสตร�
ผลิตภัณฑของใชในครัวเร�อน โดยกลุมกลุมสตร�ผลิตภัณฑ
ของใชในครัวเร�อนบานหุบกะพง ว�ทยากร นางปนรัตน 
ตันหยง พรอมพักรับประทานอาหารวาง

กิจกรรมท่ี 7 ชมกรรมว�ธ�/ทํากิจกรรม แปรรูป ข�น้รูป
ผลิตภัณฑปานศรนารายณ ว�ทยากร ประธานสหกรณ
การเกษตรหุบกะพง จํากัด / นางตอม เดชมาก พรอมกับ ชม
/อดุหนุน ผลิตภัณฑปานศรนารายณ  ผลิตผลทางการเกษตร
สินคาเกษตรแปรรูปของเกษตรกร/แมบาน ในพ้ืนท่ีโครงการฯ

กิจกรรมท่ี 8 ชม ทิวทัศนอางเก็บน้ําหุบกะพง (อางตนแบบ ในหลวง รัชกาล ท่ี 9)

กิจกรรมท่ี 5 น่ังรถรางศูนยสาธ�ตฯ/รถบัส คณะศึกษาดู
งานเย่ียมชมสถานีเร�ยนรูของกลุมอาช�พสังกัดสหกรณ
การเกษตรหุบกะพง จํากัด สถานีเร�ยนรูท่ี 4 ศูนยเร�ยนรูกลุม
ผูเล้ียงแพะหุบกะพง โดยกลุมผูเล้ียงแพะหุบกะพง ว�ทยากร 
นายมนูญ เต๋ียวศร�ทอง

กิจกรรมท่ี 6 น่ังรถรางศูนยสาธ�ตฯ/รถบัส คณะศึกษาดูงานสัก
การะตนโพธ�ท์รงปลูก ในหลวง รัชกาลท่ี 9 ว�ทยากร มัคคุเทศก
นอย นักเร�ยนโรงเร�ยนบานหุบกะพง/ชาวบานหุบกะพง



สหกรณ

นิคมชะอํา จํากัด
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สหกรณ
นิคมชะอํา จํากัด

จ�ดเดนของสหกรณ

•  สหกรณรวบรวมขาวขาวเปลือกจากสมาช�กเพ่ือ

นําไปจําหนาย บางสวนไดนํามาแปรรูปเปนขาวสาร

จําหนายภายใตแบรนด “ขวัญขาว”

• สหกรณไดสงเสร�มใหสมาช�กเขารวมโครงการ

เกษตรอินทร�ยในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณในการผลิตผัก

อินทร�ยไมใชสารเคมีหร�อปุยเคมีใดๆโดยสหกรณรับ

ซ�้อผักจากสมาช�กแลวนําไปจําหนายตอ ไมวาจะเปน

บร�ษัทสยามแม็คโคร ชะอํา ตลาดเกษตรกรหลังจวน

ผูวาฯ และโรงพยาบาลชะอํา

หกรณนิคมชะอํา จํากัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 เม่ือวัน
ท่ี 11 มกราคม 2517 เลขทะเบียนท่ี กสน.9/2517 ชนิดไมจํากัด ประเภทสหกรณ

นิคม ตอมาไดจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมเปนสหกรณชนิดจํากัด เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2518 เลขทะเบียนท่ี กสน.9/2517 ใชช�่อวา สหกรณนิคมชะอํา จํากัด มีวัตถุประสงคเก่ียว
กับการจัดใหไดมาซ�ง่ท่ีดินทํากิน และสงเสร�มผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยว�ธ�ชวย
เหลือซ�่งกันและกันตามหลักการสหกรณ
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กิจกรรมของสหกรณ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

บร�เวณลานจอดรถของสํานักงานนิคมสหกรณชะอํา

รองรับไดประมาณ 300 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

บร�เวณรอบขางอาคารสํานักงาน

สหกรณมีมินิมารทขนาดเล็กจําหนายสินคาท่ัวไป อีกท้ังนําขาวท่ี

สหกรณนํามาแปรรูปจําหนายในแบรนดของสหกรณเอง ไมวาจะ

เปนขาวกลอง ขาว กข 43 ขาวหอมประทุม ฯลฯ

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

มีพ้ืนท่ีในการจอดรถรองรับไดปร�มาณเพียงพอ 

(สามารถใชบร�เวณลานตากขาวได)

• ท่ีจอดรถ

จํานวน 2 หอง คือ หองน้ําชาย 1 หอง ขนาด 2x1.5 เมตร

 หองน้ําหญิง1 หอง ขนาด 2x1.5 เมตร

• หองน้ํา

หองประชุมสํานักงาน  แปลงสาธ�ตเกษตรอินทร�ย แปลงของสมาช�ก

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก ไมมี

1หอง รองรับไดไมเกิน 100 คน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

- ผูจัดการ /เกษตรกรเจาของแปลง ถายทอดหลักการแนวคิด

 หลักการในการดําเนินงานทัวรศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีจร�งของ

 สมาช�กสหกรณแลกเปล่ียนเร�ยนรูระหวางทางสหกรณและ

 คณะท่ีมาดูงาน

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมสันทนาการ ไมมี

- ปลูกตนไมพ้ืนบานร�มขางทางในวันสําคัญตางๆ

• กิจกรรมดาน CSR

 (Cooperative Social Responsibility: 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณ

 สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

 ใหเกิดการพัฒนา)
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ติดตอสหกรณ

47 ม.6 ต.หนองศาลา อ.ชะอํา จ.เพชรบุร� 76120  โทร 081-5715146

• สถานท่ีต้ัง

• ช�่อผูประสานงาน นางอุษา  โพธ�์ทอง

• เบอรโทรศัพท 087-1571270

• Facebook สหกรณนิคมชะอํา จํากัด หนองศาลา

• ID line nikomchaam

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม 

กุมภาพันธ 

มีนาคม 

เมษายน 

พฤษภาคม 

มิถุนายน ลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานแปลงสมาช�ก ชมการสาธ�ตการทําปุยช�วภาพ การเตร�ยมดินปลูก ฯลฯ

กรกฎาคม 

สิงหาคม 

กันยายน 

ตุลาคม 

พฤศจ�กายน 

ธันวาคม 
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ช�แ้จงประวัติความเปนมาของสหกรณและแนะนําธุรกิจ

ดานตางๆท่ีสหกรณดําเนินการและความเปนมาในการ

ดําเนินโครงการเก่ียวกับเกษตรอินทร�ย ฯลฯ

นําทัวรในพ้ืนท่ีจร�งของสมาช�กสหกรณ สาธ�ตการทํา

ปุยหมัก การเตร�ยมดิน พาชมสวนผักเกษตรอินทร�ย

แนวผสมผสานและปดทายดวยการพาไปไหวพระในพ้ืนท่ี

สินคาของสหกรณเชน ขาวไรซเบอร�่ ขาวกลอง ขาว 

กข43 ฯลฯ นอกจากน้ียังมีสินคาจากสวนสมาช�ก เชน 

ผักเกษตรอินทร�ยหลากหลายชนิด



สหกรณ

การเกษตร
หนองแขม บางขุนเทียน จํากัด
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สหกรณการเกษตร
หนองแขม บางขุนเทียน จํากัด

ดิมทีเปนสหกรณจัดหาทุน หนองแขม ตอมาไดพัฒนาเปนสหกรณการเกษตร 

หนองแขม บางขุนเทียน จํากัด จดทะเบียนเม่ือป 2514 และเปนแหลงท่ีปลูกจําปท่ีใหญ

ท่ีสุดในประเทศไทยอยูแถบกรุงเทพฯ และปร�มณฑล และหน่ึงในพ้ืนท่ีปลูกจําปขนาดใหญท่ี

อยูไมใกลไมไกล คือเขตหนองแขมยานฝงธน ซ�ง่มีการรวมตัวเปนว�สาหกิจชุมชนกลุมผูปลูก

จําป นอกจากจะจําหนายจําปสดแลว ยังมี

การแปรรูปจําปจากการสกัดน้ํามันหอมระเหย

และนําไปทําเปนผลิตภัณฑตางๆอกีมากมาย

จ�ดเดนของสหกรณ

- ไดเปนสหกรณดีเดน
- การปลูกจําป
- มีการแปรรูปผลิตภัณฑการสกัดน้ําหอมจากดอก

จําปเพ่ือเพ่ิมมูลคา ตอนท่ีดอกจําปลนตลาด
- พาชมสวนเกษตรผสมผสาน
- ชมผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ
- ทองเท่ียวเช�งการเกษตร และศูนยการเร�ยนรู
- เปนศูนยการทําปุยหมักและปุยคอก
- เปนกลุมท่ีปลูกจําปมากท่ีสุดในประเทศไทย

เ
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• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1. สาธ�ตการปลูกจําปและใหความรูเก่ียวกับการปลูกจําป

 2. สาธ�ตการแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพร

 3. ลองเร�อชมสวนจําปและสวนผลไมผสมผสาน

 4. ล้ิมรสอาหารพ้ืนบาน ด้ังเดิมชาวสวนและช�มผลไมปลอดสาร

 5. เท่ียวชมสวนจําปและสามารถเก็บดอกจําปจากตน

 6. ข�้อผลิตภัณฑน้ําหอมจากดอกจําปและสมุนไพรอ่ืนๆ

• กิจกรรมสันทนาการ

 - มีการจับปลาในสวน

 - เลนน้ําในสวน

 - พายเร�อในสวน

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม

 เพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม

 หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

 - พาสมาช�กรวมกันทําบุญกับวัดตางๆ

 - รวมบร�จาคขาวของเคร�่องใชแกเด็กๆ ท่ียากไร

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 - ศาลาจําป

• รานขายของท่ีระลึก

 - มีมุมจําหนายของท่ีระลึกจากสวนจําป เชน น้ําหอมจากดอกจําป 

   และน้ําหอมกล่ินจากดอกไมธรรมชาติตางๆ มี แชมพู คร�มอาบน้ํา

   สบู เกลือแชเทา โคโลญดับกล่ิน

• ท่ีจอดรถ

 -จอดหนาศูนยการเร�ยนรูประมาณ 20 คัน

• หองน้ํา

 -มีหองน้ํารับรองประมาณ 2 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 1. เท่ียวชมสวนจําป และสวนผลไมผสมผสาน

 2. รองเร�อชมสวนจําป

 3. เผยแพรความรูเร�อ่งการปลูกจําปและการดูแลตนจําป

 4. เผยแพรความรูการทําปุยช�วภาพและสารไลแมลง

 5. สาธ�ตการแปรรูปสมุนไพร

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 สถานท่ีคือ ศาลาจําป สถานท่ีต้ัง ศูนยการเร�ยนรูกลุมผูปลูกจําป

 รับรองได 40-50 คน

กิจกรรมของสหกรณ

ไมมี

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 183 ซอยตนสน แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 

 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 

• ช�่อผูประสานงาน คุณพยุง หนูแยม

• เบอรโทรศัพท 086-0909608, 081-6451507,

 0845094604

• ID line : sutee10160 และ 086-0909608

• E-mail : tittee10160@gmail.com 

 และ chmp0207@gmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-มีนาคม ชมสวนจําป ชมสวนลําไย ชมสวนฝร่ังและ

 สวนผสมผสาน

เมษายน-กรกฎาคม ชมสวนจําป ชมสวนลําไย ชมสวนฝร่ัง 

 และเก็บหนอไมหวาน

สิงหาคม-พฤศจ�กายน ชมสวนจําป ชมสวนฝร่ัง และเก็บหนอไมหวาน

ธันวาคม ชมสวนจําป ชมสวนฝร่ัง



กลุมเกษตรกร

เล้ียงสัตวทุงครุ
กรุงเทพมหานคร



2 ไมซ เพ่ือชุมชน

กลุมเกษตรกร
เล้ียงสัตวทุงครุ กรุงเทพมหานคร

จ�ดเดนของสหกรณ

 ดวยกลุมเกษตรกรเล้ียงสัตวทุงครุ  เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผูเล้ียงสัตวในเขตทุงครุ ซ�่งมีอาช�พเล้ียงแพะนม  แพะเน้ือ  

เล้ียงปลา เล้ียงเปดไก   ซ�่งตองารรวมตัวกันเพ่ือชวยเหลือและแกไขปญหาดานการประกอบอาช�พ จ�งไดกอต้ังกลุมเกษตรกรเล้ียง

สัตวทุงครุ  โดยไดมีการจดทะเบียนต้ังแต ป 2546 เปนตนมา โดยไดดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย เพ่ือใหสามารถจําหนายแก

สมาช�กในราคายุติธรรม  โดยจําหนายวัสดุท่ีใชในการทําอาหารสัตว เพ่ือใหบร�การแกสมาช�ก อันจะทําใหตนทุนในการประกอบอาช�พ

ของสมาช�กถูกลง รวมท้ังไดมีการรวมซ�้อ-รวมขาย เน้ือแพะจากสมาช�ก 

 กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตวทุงครุ ไดจัดต้ัง “กลุมอาช�พแปรรูปนมแพะ” เพ่ือใหสมาช�กบางสวนดําเนินการแปรรูปนมแพะ อยางจร�งจัง 

เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคานมแพะใหมีมูลคาท่ีสูงข�้น โดยนํามาแปรรูปเปน “สบูนมแพะ  โลช่ันนมแพะ  ทองมวนกรอบนมแพะ ทองมวนสด

นมแพะ นมแพะพลาสเจอรไรส”ซ�่งสงผลสมาช�กไดมีรายไดเพ่ิมข�้นจากการแปรรูปนมแพะเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร

ลุมเกษตรกรเล้ียงสัตวทุงครุ จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2546 และมี
สมาช�กจํานวน 53 คน มีทุนดําเนินงานท้ังส้ินจํานวน 97,151.41 บาท  กลุมเกษตรกร

เล้ียงสัตวทุงครุ  ดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย เพียงดานเดียว โดยจัดหาสินคามา
จําหนายใหสมาช�ก  มีสมาช�กรับบร�การ 38 ราย

ก
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กิจกรรมของสหกรณ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สถานท่ีต้ังว�สาหกิจชุมชนดารุลอิบาดะห เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร

สามารถรองรับคนได 80 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

สถานท่ีต้ังว�สาหกิจชุมชนดารุลอิบาดะห เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร

มีมุมจําหนายของท่ีระลึก  คือ เส้ือกัมปงในดงปร�อ  หมวกกัมปงฯ  

สบูนมแพะ  โลช่ันแพะ นมแพะพลาสเจอรไรส  

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

มีสถานท่ีสําหรับจอดรถ  ไดโดยประมาณ 20  คัน

• ท่ีจอดรถ

มีหองน้ําบร�การ จํานวน 1 หอง

• หองน้ํา

1. กิจกรรมเย่ียมชมฟารมแพะ (แพะนม - แพะเน้ือ)

2. กิจกรรมแปรรูปนมแพะ คือ การทําสบู – โลช่ันนมแพะ, 

 การทําทองมวนนมแพะ

3. กิจกรรมเย่ียมชมสวนสมบางมด 

4. กิจกรรมเย่ียมชมการเล้ียงปลาและใหอาหารปลา

5. กิจกรรมแปรรูปปลา เชน การทําปลาบูดู ปลาแดดเดียว

6. กิจกรรมลองเร�อชมว�ถีช�ว�ตร�มคลอง

7. กิจกรรมชมสวนมะพราวน้ําหอมและสวนเกษตรผสมผสาน

8. กิจกรรมทําโมบาย / ส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

1. กิจกรรมเย่ียมชมฟารมแพะ (แพะนม - แพะเน้ือ)

2. กิจกรรมแปรรูปนมแพะ

3. กิจกรรมเย่ียมชมสวนสมบางมด

4. กิจกรรมเย่ียมชมการเล้ียงปลาและใหอาหารปลา

5. กิจกรรมแปรรูปปลา

6. กิจกรรมลองเร�อชมว�ถีช�ว�ตร�มคลอง

7. กิจกรรมชมสวนมะพราวน้ําหอมและสวนเกษตรผสมผสาน

8. กิจกรรมทําโมบาย / ส่ิงประดิษฐของเหลือใช

1. กิจกรรมเก็บขยะบร�เวณร�มคลอง

2. กิจกรรมตัดหญาบร�เวณสาธารณะ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมสันทนาการ 

• กิจกรรมดาน CSR

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน

 ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

ไมมี

ไมมี

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

252  ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ  กรุงเทพมหานคร 10140

• ช�่อผูประสานงาน นางสาวกุสุมา  อินสมะพันธ

• เบอรโทรศัพท 086-936-8299

• Facebook ว�สาหกิจชุมชนดารุอิบาดะห หร�อคนหา เพจ“กัมปงในดงปร�อ”

• ID line 086-936-8299

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-กุมภาพันธ เย่ียมชมสวนสมบางมด / ฟารมแพะ / สวนมะพราว

มีนาคม ลองเร�อชมสวนมะพราวน้ําหอม และดูว�ถีช�ว�ตการเกษตร

เมษายน ลองเร�อชมฟารมแพะเน้ือ-แพะนม

พฤษภาคม ลองเร�อชมบานไมทรงไทยและของโบราณ

มิถุนายน ลองเร�อชมสวนมะพราว/ฟารมแพะ/

 ช�มกวยเต๋ียวกะทิสูตรโบราณ

กรกฎาคม-ตุลาคม ลองเร�อชมสวนมะพรามน้ําหอม/ ฟารมแพะ

พฤศจ�กายน-ธันวาคม ลองเร�อชมสวนสมบางมด  

 พรอมอุดหนุนสมบางมดจากสวน



สหกรณ

เคหสถาน
คลองลัดภาช�
รวมพัฒนา จํากัด
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สหกรณ
เคหสถานคลองลัดภาช�รวมพัฒนา จํากัด

จ�ดเดนของสหกรณ

• การเพาะเห็ด

• การแปรรูปเห็ด

• การแปรรูปน้ําพร�ก

• การจัดการเร�่องท่ีอยูอาศัย และการบร�หาร 

 จัดการภายในท่ีดี

• การเช�่อมโยงเศรษฐกิจระดับเขต

หกรณเคหสถานคลองลัดภาช�รวมพัฒนา จํากัด สถานท่ีเดิม ช�่อคลองลัดมา เปนท่ี
พระเจาตากสินนําขบวนมาผานมา เลยเปล่ียนจากมาเปน ภาช� ไดจัดต้ังมาต้ังแตป 

2549  มาจนถึงปจจ�บัน โดยมีการบร�หารจัดการท้ังดานการเง�นจนนํามาสูการพัฒนาพ้ืนท่ี 
และการจัดการดานเศรษฐกิจ การกระจายรายไดใหกับสมาช�กและเกิดการเร�ยนรู ตอยอด
ใหกับบุคคลท่ัวไปในการประกอบอาช�พ
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กิจกรรมของสหกรณ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

- หนาสหกรณและดานขางหองประชุม

- จัดเวทีพูดคุยเลาเร�อ่งราว  ซักถาม

- ทํากิจกรรมตาง ๆ

- จํานวนผูเขารวมประชุมประมาณ 30 – 40 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

- พ้ืนท่ีลานออกกําลังการหนาสหกรณ

 รับผูเขารวมประชุมได 40 – 50  คน

- ผลิตภัณฑเห็ดแปรรูป  ผลิตภัณฑน้ําพร�ก - ผลไมแปรรูป

- เม่ียงคํา - ขนมไทย - ขนมเปยะ

- หอหมก - น้ําหมอน - ผักออรแกนิค

- ผลิตภัณฑจากสมุนไพร - การแปรรูปจากเตยหอม

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

- ลานจอดรถ ขนาดพ้ืนท่ี 100  ตารางวา

• ท่ีจอดรถ

หองน้ําจํานวน 2 หอง    ขนาดพ้ืนท่ี 2 x 2 เมตร

• หองน้ํา

- การเพาะปลูกเห็ด

- การแปรรูปเห็ดและการทําน้ําพร�ก

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

• ท่ีพัก

หองประชุมจํานวน 1 หอง

รับผูเขารวมประชุมไดประมาณ 30 - 40 คน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

- การเพาะเห็ด

- การแปรรูปเห็ดและผลิตน้ําพร�ก

- การผลิตผลิตภัณฑดอกไมดินญ่ีปุน

- การชอป ช�ม สินคาของดีเขตภาษีเจร�ญ

จัดเวทีพูดคุย

-  มีการซอป ช�ม สินคา

-  รวมกันทําการแปรรูปเห็ด

- การเขารวมกิจกรรมพัฒนาดานส่ิงแวดลอมกับมหาลัยในการจัดการ

 พ้ืนท่ีเพ่ือนําไปสูการสรางอาช�พ

- การรวมมือกับภาคีเคร�อขาย พัฒนาตอยอดสงเสร�มอาช�พ เชน 

 การศึกษานอกโรงเร�ยน(กศน)   มหาลัยเกษตรศาสตร  มหาลัยสยาม 

 และหนวยงานในพ้ืนท่ี

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

ไมมี

• กิจกรรมสันทนาการ

• กิจกรรมดาน CSR

 (Cooperative Social Responsibility: 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณ

 สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

 ใหเกิดการพัฒนา)
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

145/18   ซอยเพชรเกษม 48 แยก 4 – 7 แขวงบางดวน  เขตภาษีเจร�ญ กรุงเทพมหานคร 10160

• เบอรโทรศัพท  08-9812-3039

• Facebook   ธรรมศักด์ิ  มากนคร

ID line ธรรมศักด์ิ  (089-8123039)

• Website น้ําพร�กคุณแหนม

• E-mail. thummasak8@gmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

ธันวาคม การเพาะเห็ด และการแปรรูปเห็ด

 การผลิตน้ําพร�ก โดยใหผูรวมงาน

 ศึกษาดูงานมีสวนรวมในการผลิต



สหกรณ

บร�การชุมชน
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม จํากัด
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สหกรณบร�การชุมชนตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม จํากัด กรุงเทพมหานคร

จ�ดเดนของสหกรณ

 ตลาดน้ําคลองลัดมะยม มีลักษณะเปนตลาด

น้ําผสมผสานกับตลาดบนบก ซ�่งจะมีท้ังรานคา

ท่ีขายสินค าอยู บน เร �อและภายในอาคาร

อเนกประสงค พ้ืนท่ีกวางขวาง สินคาสวนใหญ

จะเปนอาคารคาว-หวานพ้ืนบาน และสินคาทาง 

การเกษตรปลอดสารพิษจากชาวบานในชุมชน

และพ้ืนท่ีใกลเคียง ราคาของสินคายอมเยา บาง

เดือนจะมีสินคาจากตางจังหวัดมาขายดวย

งข�น้เม่ือเดือนตุลาคม เพ่ือเปนองคกรของเกษตรกร 
พอคาแมคาในตลาดต้ั
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กิจกรรมของสหกรณ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

รับผูเขารวมประชุมได 200 คน

กระเปาผา, พัดไมไผ, เส้ือยืด,  ตุกตานารักน่ังหอยขา, ของตกแตงบาน, 

ผักและผลไม, ขนมไทย,  ขนมหวาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก

จอดรถไดจํานวน 1,500 คัน

• ท่ีจอดรถ

หองน้ําจํานวน 6 หอง

• หองน้ํา

- สวนกลวยไม

- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเห็ด

- สวนผักไฮโดโปรนิกส

- สวนผักพ้ืนบาน

- ฟารมแคคตัส

หองพักจํานวน 4 หลัง พักหลังละ 3 - 4 คน

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

หองประชุมจํานวน 1 หอง รับผูเขารวมประชุมได 200 คน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

- สวนกลวยไม

- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเห็ด

- สวนผักไฮโดโปรนิกส

- สวนผักพ้ืนบาน

- ฟารมแคคตัส

- ลงเร�อเท่ียวว�ถีไทย  น่ังเร�อยนต น่ังเร�อโบราณ พายเร�อ

- ชมนาบัว

- เดินเท่ียวชมตลาดน้ําคลองลัดมะยม

- เดินเท่ียวชมพิพิธภัณฑตลาดน้ําคลองลัดมะยม

- ปลูกตนแคคตัส

- ไหวพระ ทําบุญ ณ วัดเกาะ หลวงพอดํา

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมสันทนาการ 

- กิจกรรมเก็บขยะในคลอง

- กิจกรรมปลูกตนไม

- กิจกรรมศึกษาศิลปวัฒนธรรม ว�ถีชุมชน

• กิจกรรมดาน CSR

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน

 ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

30 หมู 15 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170 

• ช�่อผูประสานงาน  นายไวพจน  นิตทิม

• เบอรโทรศัพท  08-6757-8052

• Facebook.  https://www.facebook.com/pg/taladnamkhlongladmayom/posts/ หร�อคนหา  ตลาดน้ําคลองลัดมะยม

• E-mail  latmayom@hotmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

ตลอดท้ังป



สหกรณ

การเกษตร
ทุงวัดสิงห จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรทุงวัดสิงห จํากัด

หกรณดําเนินงานมาเปนเวลา 30 ป เปนสหกรณภาคเกษตร พ้ืนท่ีดําเนินการ  

ครอบคลุม อําเภอวัดสิงห อําเภอหันคา อําเภอหนองมะโมง และอําเภอเมืองชัยนาท

จ�ดเดนของสหกรณ

- สหกรณเปนผูจดทะเบียนสินคา GI 

 ขาวพ้ืนเมือง 

- สหกรณมีนโยบายการดําเนินงานท่ีเปนมิตร

 ตอส่ิงแวดลอมผลิตสินคาปลอดภัย 

- ว�ธ�การผลิตใชตลาดนําการผลิต

 สหกรณดําเนินงานมาเปนเวลา  30 ป  เปนสหกรณภาคเกษตร พ้ืนท่ีดําเนินการครอบคลุม  อําเภอวัดสิงห  อําเภอหันคา  

อําเภอหนองมะโมง   และอําเภอเมืองชัยนาท  มีจํานวนสมาช�ก  1,461  ราย  ผลิตภัณฑของสหกรณไดรับมาตรฐาน GAP  Q  OTOP  

และ  อย.  โรงสีธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม  กระทรวงอุตสาหกรรม  วัตถุดิบมาจากโครงการนาแปลงใหญ   ซ�่งใชภูมิปญญาชาวบานผสม

ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหมในกระบวนการผลิต 
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

ทรัพยมณี ร�สอรท  จํานวน 100  คน

1. วัดปากคลองมะขามเฒา

2. สวนสมโอขาวแตงกวา

3. ผาทอลาวคล่ัง

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

30  คัน  (รถทุกขนาด)

• ท่ีจอดรถ

ชาย  4 หอง  หญิง  4  หอง

• หองน้ํา

1. การแปรรูปขาว

2. กิจกรรมนาแปลงใหญ

ทรัพยมณี ร�สอรท  จํานวน  38 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

จํานวน 1 หอง  

จํานวนผูเขารวมประชุมได 80 คน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

- สัมผัสกับการแปรรูปขาวสาร (โรงสีขาว)

- เย่ียมชมกระบวนการผลิตวัตถุดิบจากนาแปลงใหญ

- เย่ียมชมการปลูกสมโอขาวแตงกวา  สินคา GI

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

1. สนับสนุนโรงเร�ยน  เชน จัดหาอุปกรณการเร�ยน

2. ปลูกปา

3. กิจกรรมประเพณีสงกรานต

• กิจกรรมดาน CSR

• กิจกรรมสันทนาการ ไมมี

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

สหกรณการเกษตรทุงวัดสิงห  จํากัด

79  หมู  9  ต.มะขามเฒา  อ.วัดสิงห   จ.ชัยนาท  17120

• • ช�่อผูประสานงาน   น.ส.กําไร  เข�ยวฉาย

• เบอรโทรศัพท  06-3954-9555

•E-mail     tungwatsing79@gmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

กุมภาพันธ  งานมหกรรมหุนฟางนกนานาชาติ

มีนาคม  งานกินอยูอยางเปนสุข ยอนยุคโบราณ 

 ตํานานคนวัดสิงห

กันยายน  งานสมโอชัยนาท



สหกรณ

การเกษตร
มโนรมย จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรมโนรมย จํากัด

หกรณดําเนินงานมาเปนเวลากวา 40 ป เปนสหกรณภาคเกษตร พ้ืนท่ีดําเนินงาน

ครอบคลุม อําเภอมโนรมย(ท้ังอําเภอ) อําเภอเมือง ชัยนาท บางสวน อําเภอ

พยุหะคีร� จังหวัดนครสวรรค บางสวน มีสาขาบร�การสมาช�ก 4 สาขา ประกอบดวย

จ�ดเดนของสหกรณ

1  พ้ืนท่ีทํานาแปลงใหญอยูในเขตชลประทาน  มี

บอบาดาล  สามารถทํานาไดท้ังป

2. สหกรณมีลานตากและมีฉางในการเก็บ

ผลผลิต

3.  สหกรณมีโรงสี สามารถแปรรูปผลผลิตเพ่ือ

จําหนายได

4. สหกรณมีกลุมจักสานในชุมชน 

สาขาสํานักงานใหญ   สาขาหางน้ําสาคร   สาขาทาน้ําออย   และสาขาศิลาดาน – ทาฉนวน   มีสมาช�กท้ัง 4 สาขา จํานวน 8,338 คน  

ผลิตภัณฑของสหกรณคือขาวสาร  ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ซ�่งสมาช�กสวนใหญประกอบอาช�พดานการเกษตร 

คือการทํานา  มีผลผลิตท้ังป โดยมีการรวมกลุมสมาช�กนาแปลงใหญ   และผลิตภัณฑของสมาช�กท่ีเปนอาช�พเสร�ม ในระหวางการทํานา 

คือเคร�่องจักสาน  โดยเปนการสืบทอดภูมิปญญาจากรุนสูรุน  ผสมผสานกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม ในการใชวัสดุจากธรรมชาติ  เพ่ือ

สืบสานความเปนไทย
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

- สหกรณการเกษตรมโนรมย จํากัด 

 สาขาศิลาดาน – ทาฉนวน จํานวน 1 หอง 

- จํานวนผูเขารวมประชุมท่ีรองรับได 80 คน

- ขาวสาร ของสหกรณ

 - ผลิตภัณฑจักสาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 1.5 – 2 ไร 

รองรับรถไดประมาณ 80-100 คัน

• ท่ีจอดรถ

หญิง 8  หอง  ชาย 8 หอง

• หองน้ํา

1. กิจกรรมการแปรรูปขาว ของสหกรณฯ 

 ท่ีสหกรณการเกษตรมโนรมย  จํากัด สาขาศิลาดาน – ทาฉนวน

2. กลุมจักสานไมไผบานเนินไผ ม. 3 ต.วัดโคก อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

1. สไมล บัฟฟาโล ร�สอรท จํานวน 26 หอง

2. @ HuaDan Chainat (แอท หัวดาน ชัยนาท ) จํานวน 6 หอง

3. บานตนแจงร�สอรท จํานวน  16 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

- สหกรณการเกษตรมโนรมย จํากัด 

 สาขาศิลาดาน – ทาฉนวน จํานวน 1 หอง 

- จํานวนผูเขารวมประชุมท่ีรองรับได 80 คน

- กลุมจักสาน

- จํานวนผูเขารวมประชุมท่ีรองรับได 40 คน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

- สัมผัสว�ถีช�ว�ตเกษตรกรรม  การผลิตขาว

- เย่ียมชมกระบวนการแปรรูปขาวสาร (โรงสีขาว)

- สัมผัส กิจกรรม การจักสาน และทดลองปฏิบัติดวยตนเอง

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

1. สนับสนุนการประกอบอาช�พเสร�ม

2. สนับสนุนกิจกรรมโรงเร�ยนในเขตดําเนินงาน

3. สนับสนุนและรวมกิจกรรมชุมชน  ตามประเพณีตาง ๆ

• กิจกรรมดาน CSR

• กิจกรรมสันทนาการ ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

กุมภาพันธ งานมหกรรมหุนฟางนก

กันยายน งานสมโอชัยนาท

• สถานท่ีต้ัง

1. สาขาสํานักงานใหญ 

 359/4 หมู 4 ต.คุงสําเภา อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

2. สาขาหางน้ําสาคร 

 228/11-13 หมู 4 ต.หางน้ําสาคร อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

3. สาขาทาน้ําออย  

 28/28-1 หมู 4 ต.มวงหัก อ.พยุหะคีร� จ.นครสวรรค

4. สาขาศิลาดาน-ทาฉนวน 

 25/6 หมู 5  ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

• ช�่อผูประสานงาน   นายรุงรัตน  พุมนอย

• เบอรโทรศัพท  081-888-3364

• E-mail Rungratlawyer@hotmail.com



สหกรณ

โคเนื ้อ
กําแพงแสน จํากัด

เปดรับประสบการณดานการตลาด

จากฟารมเล้ียงโคขุน“
”
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 โดย เร�่มจากมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกําแพงแสน สงเสร�มใหเกษตรกรเล้ียงโคเน้ือพันธุกําแพงแสน โดยมี

โครงการปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคพันธุกําแพงแสน เม่ือเกษตรกรเขารวมโครงการก็จะมีลูกโค ท้ังเพศ

ผูและเพศเมีย โคเพศเมียใชเปนแมพันธุ สวนโคเพศผู มีเพียงสวนท่ีสามารถนํามาเปนพอพันธุได โดยเฉล่ียในเพศผู 100 ตัว 

สามารถทําเปนพอพันธุไดเพียง 20 ตัว เทาน้ัน จ�งเกิดปญหาวาโคเพศผูท่ีเหลือจะนําไปทําอะไร จ�งเปนจ�ดเร�่มตนของการรวม

ตัวของเกษตรกร จัดต้ังสหกรณโคเน้ือมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกําแพงแสน จํากัด ข�้นมา เพ่ือสงเสร�มการเล้ียง

โคขุนและจัดการดานการตลาดโคขุนเพ่ือรองรับกําลังการผลิตของสมาช�ก โดยสหกรณดําเนินการเปดรับสมาช�กท่ัวประเทศ 

สมาช�กสวนใหญเปนสมาช�กของโครงการปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคพันธุกําแพงแสน และสมาช�กผูเล้ียงโค

เน้ือท่ัวไป มีเคร�อ่งหมายทางการคาคือ                 (เคยูบีฟ) และมีสโลแกนวา “เน้ือนุม จากโคหนุม ไขมันนอย” นอกจากน้ี

ยังมีระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูบร�โภคดวย

สหกรณ
โคเน้ือกําแพงแสน จํากัด

 

ส หกรณโคเน้ือมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกําแพงแสน จํากัด 

 เร�่มกอต้ังเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม  2536

ปจจ�บันสหกรณโคเน้ือมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกําแพงแสน จํากัด

ไดจดทะเบียนเปล่ียนช�่อเปนสหกรณโคเน้ือกําแพงแสน จํากัด 

ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2560 เปนตนมา

เน้ือนุม
จากโคหนุม

ไขมันนอย
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จ�ดเดนของสหกรณ

1. เปนเน้ือโคพันธุกําแพงแสนหร�อลูกผสม

   สายเลือดยุโรป 50 เปอรเซ็นต ข�้นไป 

2. เปนเน้ือจากโคเพศผูท่ีตอนแลวเทาน้ัน

3. ควบคุมอายุโคกอนขุนไมเกิน 30 เดือน

4. ระยะเวลาในการขุนโค 8-10 เดือน

5. ขุนโคดวยธัญพืช

6. ปลอดภัยจากฮอรโมน ยาปฏิช�วนะ

   และสารเรงเน้ือแดง 100 เปอรเซ็นต

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1. การบร�หารจัดการสหกรณ 

 2. การผลิตโคขุน เชน การเล้ียงโค อาหารโคขุน การแปรสภาพโค 

 3. การจัดการหลังการแปรสภาพ เชน การเก็บรักษาเน้ือโคขุน

    การตัดแตงเน้ือโคขุน การตลาดเน้ือโค

 4. ดูงานฟารมเล้ียงโคขุนจากเกษตรกรสมาช�กของสหกรณ

• กิจกรรมสันทนาการ

 คาวบอยโชว คลองบวงบาศ

• กิจกรรมดาน CSR

 1. การเล้ียงโคขุนของสมาช�กดวยธัญพืช ปลอดภัยจากฮอรโมน

    ยาปฏิช�วนะ และสารเรงเน้ือแดง 100 เปอรเซ็นต

 2. มีกระบวนตรวจสอบยอนกลับเน้ือโคขุนต้ังแตสมาช�กเร�่มขุนจนถึง

    การแปรสภาพและตัดแตงเปนช�้นสวนเพ่ือจําหนาย 

ผูบร�โภคสามารถตรวจสอบขอมูลแหลงท่ีมา

ของเน้ือโคขุน พันธุกําแพงแสน “เคยูบีฟ”

ผานทางเว็บไซต www.kubeef.com หร�อผานทาง

แอพพลิเคช่ันScan Me AT BMA ของกรุงเทพมหานคร

ไดดังน้ี

Traceability 
www.kubeef.com

Scan Me
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ส่ิงอํานวยความสะดวก

• ท่ีพัก ไมมี

• รานอาหาร ไมมี

1. ศูนยโคเน้ือฯ คาวบอยแลนด มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขต

   กําแพงแสน รูปแบบเปนการบรรยายประกอบการสาธ�ต เชน การร�ด

   นําเช�อ้พอพันธุ การดูแล การเล้ียงโคขุน การพัฒนาสายพันธุโค

   รองรับไดประมาณ 200 ทาน

2. พฤกษะศร�ฟารม ตําบลทุงบัว อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

   รูปแบบเปนการบรรยายใหความรู และเย่ียมชมการจัดการฟารมเล้ียง

   โคเน้ือ โคขุน โคแมพันธุและโคพอพันธุ รองรับไดประมาณ 100 ทาน

3. ตลาดกลางโคเน้ือ สมาคมโคเน้ือพันธุกําแพงแสน ตําบลทุงบัว

   อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม รูปแบบเปนการบรรยาย

 ใหความรูดานการเล้ียงโคเน้ือ โคขุน โคแมพันธุและโคพอพันธุ

 รองรับไดประมาณ 60-70 ทาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

ศึกษาดูงานดานการเล้ียงโคขุน

และเทคนิคการตัดแตงเน้ือโคขุน

• กิจกรรมเดนในชวงเวลาน้ัน 

1. ศูนยโคเน้ือฯ คาวบอยแลนด มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

   ว�ทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 1 หอง รองรับไดประมาณ 30 ทาน

2. ตลาดกลางโคเน้ือ สมาคมโคเน้ือพันธุกําแพงแสน จํานวน 1 หอง

   รองรับไดประมาณ 60 ทาน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร 

1. รานจําหนายผลิตภัณฑมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ณ บร�เวณอาคาร

   การเร�ยนรู ประตูทางเขามหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกําแพงแสน

   (ประตูมาลัยแมน อยูซายมือ)  ผลิตภัณฑท่ีจําหนายเปนผลิตภัณฑ

   จากหนวยงานตางๆ ภายในมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. รานจําหนายเน้ือโคขุนเคยูบีฟ อยูหนาสหกรณโคเน้ือกําแพงแสน จํากัด

   บร�เวณคาวบอยแลนด มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกําแพงแสน

   จําหนายเน้ือโคขุนพันธุกําแพงแสน และผลิตภัณฑจากเน้ือโคขุน เชน

   ไสกรอก เบอรเกอร เน้ือเสียบไมพรอมปงยาง ลูกช�น้ เน้ือแดดเดียว

• รานขายของท่ีระลึก

เร�่องนารูเก่ียวกับ

การจัดคณะมาประชุม

วันจันทร – วันเสาร ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ

เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.00 -15.30 น. 
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ติดตอสหกรณ

เลขท่ี 1 หมู 6 ต.กําแพงแสน

อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ศูนยสาธ�ตการผลิตโคเน้ือครบวงจร

(คาวบอยแลนด) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกําแพงแสน 

• สถานท่ีต้ัง

• เบอรโทรศัพท              081-5509162 

• Facebook                  สหกรณโคเน้ือกําแพงแสน จํากัด 

• ID line                       0815509162

• Website                    www.kubeef.com

• E-mail                       kubeef@gmail.com

• ช�่อผูประสานงาน          นายสุรชัย  เปยมคลา ,

                                 นางสาวสุนันทา  เทศทอง

• QR code



สหกรณ

โคนม        
นครปฐม จํากัด 
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สหกรณ
โคนมนครปฐม จํากัด นครปฐม

หกรณโคนมนครปฐม  จํากัด ไดจดทะเบียนสหกรณ เม่ือวันท่ี 1 ก.ค. 2514 เปน
สหกรณประเภทการบร�การ และในป พ.ศ. 2539 ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเปน

สหกรณประเภทการเกษตร มาจนถึงปจจ�บัน สหกรณดําเนินงานมาได  48  ป (พ.ศ. 2562) 
คณะผูบร�หารสหกรณเกิดจากสมาช�กของกลุมเกษตรกร ไดเลือกเขามาเปนคณะกรรมการ
บร�หาร ไดใชหลักการสหกรณเปนการบร�หาร เปนผลใหสหกรณเจร�ญกาวหนาเปนลําดับ  
ปจจ�บันสหกรณมีสมาช�ก จํานวน 249 ราย  รับน้ํานมดิบวันละประมาณ  32  ตัน มีปร�มาณ
ธุรกิจปละประมาณ 583 ลานบาท สหกรณดําเนินธุรกิจ 6 ธุรกิจ ดังน้ี
 1. ธุรกิจรวบรวมน้ํานมดิบ  
 2. ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑนม  
 3. ธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว  
 4. ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายในรานคาสหกรณ  
 5. ธุรกิจสินเช�่อใหสําหรับสมาช�กสหกรณ
 6. ธุรกิจสงเสร�มการเล้ียงโคนม   



ไมซ เพ่ือชุมชน 3

จ�ดเดนของสหกรณ

กิจกรรมของสหกรณ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สหกรณ ฯ มีอาคารเอนกประสงค รองรับผูเขาประชุมไดประมาณ  150  คน 

โดยการจัดประชุมต้ังเกาอ้ีเปนแถว

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

อาคารเอนกประสงค  จัดโตะแบบน่ังเปนชุด

รานคาสหกรณ  จําหนายผลิตภัณฑนม  กาแฟสด  

สินคาอุปโภค บร�โภค

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

รองรับได  20  คันข�น้ไป  

• ท่ีจอดรถ

มีหองน้ําชาย จํานวน 2 หอง หองน้ําหญิง จํานวน 2 หอง 

บร�เวณใกลอาคารเอนกประสงค

• หองน้ํา

1 โรงงานผลิตนม

2. รานคาสหกรณ

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

หองประชุม มี จํานวน 1 หอง รองรับผูเขารวมประชุมไดประมาณ 30  คน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

1. สหกรณ ฯ มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม

2. สหกรณ ฯ มีโรงงานผลิตอาหารโคนม

3. สหกรณ ฯ มีศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 

4. รานคาจําหนายผลิตภัณฑนมและสินคาของสหกรณ ฯ 

- ชมฟารมสาธ�ต ของสหกรณโคนมนครปฐม จํากัด

- กิจกรรม Workshop การสรางสรรคเมนูอาหารวางจาก

 ผลิตภัณฑนมผสมวุนมะพราว

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมสันทนาการ

สหกรณฯ มีผลิตภัณฑนม 

ที่ผลิตจากนมโคแท

เชน นมโรงเร�ยน

นมผสมวุนมะพราว

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

95   หมู  2  ถนนมาลัยแมน  ต.หวยขวาง  อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม  73140

• ช�่อผูประสานงาน  น.ส.นุจนารถ   ปนกุมภีร

• เบอรโทรศัพท   085-2665864

• ID line   nana11_cake

• E-mail  npdairy1@hotmail.co.th

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม 

กุมภาพันธ

พฤษภาคม 

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

พฤศจ�กายน เดือน พ.ย. เย่ียมชมไดท้ังเดือน

ธันวาคม   เดือน ธ.ค. เย่ียมชมไดถึง 25 ธ.ค.ของเดือน

เดือน ม.ค. – 15  มี.ค. เน่ืองจากเปนชวงการผลิต/กิจกรรมเดน

การเย่ียมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม    

วันท่ี  16  พ.ค. – 15  ก.ย.



สหกรณ

เคร�อขาย
โคเน้ือ จํากัด
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สหกรณ
เคร�อขายโคเน้ือ จํากัด

ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับเน้ือโค จําหนายเน้ือโคขุน เกรดพร�เม่ียม สง-ปลีก และมีสาขาราน

อาหารในแบรนดของเรา  Max Beef มีรานอาหารท้ังหมด 7 สาขา มีท้ังรานบุฟเฟต 

สเต็ก ปงยาง เบอรเกอร รวมท้ังกวยเต๋ียวเน้ือ ทางรานมีเมนูเน้ือวัวมากมายใหลูกคา ได

เลือกสรรค

จ�ดเดนของสหกรณ

ผลิตเน้ือโคขุนเกรดคุณภาพเกรดพร�เม่ียม ท่ีผาน

ข้ันตอนการขุนและการดูแลจากเราเปนพิเศษ สนใจ

ส่ังซ�้อ เขามาสอบถาม พูดคุยเร�่องเน้ือกับเราได



ไมซ เพ่ือชุมชน 3

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

รองรับได 20-50  คน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก

30  คัน  (รถทุกขนาด)

หองน้ําหญิง-ชาย มีรองรับเพียงพอ

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

ไลนผลิตเน้ือวัว และฟารมเล้ียงวัว

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

17หมูท่ี 7 ตําบลสระส่ีมุม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 

• ช�่อผูประสานงาน วัชราภรณ บุญแสน

• เบอรโทรศัพท 083-1317016

• Facebook สหกรณเคร�อขายโคเน้ือ จํากัด 

• ID line maxbeef

• Website www.maxbeefthai.com

• E-mail maxbeef1@yahoo.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

ตลอดทุกเดือน ดูงานฟารม

กิจกรรมของสหกรณ

โชวตัดแตงเน้ือโคเพ่ือจําหนาย ศึกษาดูงานท่ีฟารม จ.ระยอง

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมดาน CSR

• กิจกรรมสันทนาการ มี ไมมี

ไมมี ไมมี

ไมมี

ไมมี

มี ไมมี



สหกรณ

การเกษตร
บางบัวทอง จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรบางบัวทอง จํากัด

  สหกรณการเกษตรบางบัวทอง จํากัด มีจํานวนสมาช�กรวม 

1,076 คน แบงเปนสมาช�กสามัญ จํานวน 494 คน และสมาช�กสมทบ 

จํานวน 582 คน 

 สหกรณฯ ดําเนินธุรกิจตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในขอบังคับ

ของสหกรณ 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจการรับฝากเง�นจากสมาช�ก ธุรกิจการ

ใหเง�นกูแกสมาช�ก และธุรกิจการจัดหาสินคามาจําหนาย จําแนกตามธุรกิจ

ไดดังน้ี

  1. ธุรกิจการรับฝากเง�นจากสมาช�ก สหกรณฯ 

  2. ธุรกิจการใหเง�นกูแกสมาช�ก สหกรณฯ 

  3. ธุรกิจการจัดหาสินคามาจําหนาย สหกรณฯ 

หกรณดําเนินธุรกิจครบวงจร ท้ังดานสินเช�อ่ดานการรวบรวมผลิตผล การจําหนาย

สินคาและอุปกรณการธนกิจ เปนสหกรณประเภทการเกษตร ช�่อวา “สหกรณการ 

เกษตรบางบัวทอง จํากัด” เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2516 เร�่อยมา จนถึงปจจ�บัน และป 

2548 สหกรณไดซ�้อท่ีดินพรอมอาคาร เน้ือท่ี 1 ไร 3 งาน 67 ตารางวา มูลคา 17 ลานบาท เลขท่ี 

38/9 หมู 6 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร� และยายสํานักงานมาอยูจนถึงปจจ�บัน
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กิจกรรมของสหกรณ

- โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 3.35 MW

- แหลงศึกษาเร�ยนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทฤษฎีใหม

- กลุมอาช�พในสังกัดสหกรณการเกษตรบางบัวทอง จํากัด

- ตลาดเกษตรกรของสหกรณ (BBT COOP MARKET)

- แหลงทองเท่ียวเช�งเกษตรสวนบัวว�คตอเร�ย

- แหลงทองเท่ียวเกษตรนวัตว�ถีสวนมะนาวทูลเกลา

- ศึกษาดูงาน ดานว�ชาการของสหกรณ

- เกมสโยนเหร�ยญลงแกว  สรางความเช�่อม่ัน มุงม่ันสูเปาหมาย

- เกมสหากวาเรากําลังสบาย สรางความสัมพันธ สนุกสนาน สามัคคี

- เกมสน่ังลอมวง สรางสมาธ� และมิตรภาพระหวางกัน

- เกมสกระซ�บเบาๆ การถายทอดขอมูลขาวสารขององคกร

- กิจกรรม Walk Rally สรางการทํางานเปนทีม สรางความสามัคคี 

 และเกิดการพัฒนาการทํางานไดอยางมี

 ประสิทธ�ภาพ 

- กิจกรรมการแสดงของนักเร�ยนในสังกัดสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 5 ชุมชน

- การบร�จาคสนับสนุนการจัดกิจกรรมแกโรงเร�ยน องคกร และมัสยิด

 ท่ีมีสวนรวมสนับสนุนธุรกิจของสหกรณ

- การบร�จาคเง�น ขาวสาร และอาหารแหง ชวยเหลือผูประสบภัย

 ธรรมชาติในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุร� และจังหวัดอ่ืนๆ

- การบร�จาคคาไฟฟาแกมัสยิด และโรงเร�ยนในเขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟา

 พลังงานแสงอาทิตยของสหกรณ

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน

 ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ 

จ�ดเดนของสหกรณ

พ้ืนท่ีต้ังของสหกรณการเกษตรบางบัวทอง จํากัด 

อยูในทําเลท่ีเหมาะสมเปนจ�ดศูนยกลางการคมนาคมของ

ทุกภาคในประเทศไทย ธุรกิจของสหกรณจําเปนตอง

ตอบสนองความตองการของสมาช�กอยางครอบคลุม

และเหมาะสม ประกอบกับสมาช�กสหกรณมีการนับถือ

ท้ังศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม การใหบร�การธุรกิจสิน

เช�่อของสหกรณจ�งมี 2 ระบบ คือ 1. การบร�หารธุรกิจ

สินเช�่อระบบดอกเบ้ีย และ 2. การบร�หารธุรกิจสินเช�่อ

ระบบคาบร�หาร 
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

- หองอาหารภายในอาคาร ช้ัน 3  

 รับรองผูเขารวมประชุม จํานวน   60   คน

- หองอาหารภายนอก

 รับรองผูเขารวมประชุม จํานวน   60   คน

- อยูระหวางดําเนินการกอสรางหองอาหารภายในอาคาร (ช้ัน 1)    

 รองรับผูเขารวมประชุม   จํานวน  80 – 100 คน

- ขนมบัวว�คตอเร�ย - นมแพะและผลิตภัณฑแปรรูปจากนมแพะ

- ขาวไรซเบอรร� ่ - มะนาวทูลเกลาและน้ํามะนาวแปรรูป

- ขนมมงคล - ก่ิงพันธุไม ไมดอกไมประดับ

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

- โรงจอดรถยนตหลังคาเมทัลช�ท ขนาดพ้ืนท่ี 144 ตารางเมตร

- ลานจอดรถยนต (กลางแจง) ขนาดพ้ืนท่ี 1,600 ตารางเมตร

• ท่ีจอดรถ

หองน้ําภายนอกอาคารสหกรณ 

ขนาดพ้ืนท่ี  54  ตารางเมตร จํานวน  6  หอง (แยกชาย – หญิง)

หองน้ําภายในอาคารสหกรณ 

ขนาดพ้ืนท่ี  35  ตารางเมตร จํานวน  5  หอง

• หองน้ํา- โรงแรมร�ชมอนด - โรงแรมร�เจนท (งามวงศวาน)

- โรงแรมนนทบุร�พาเลซ - โรงแรมเดอะ เล็คกาซ�

- โรงแรมเดอะ แกรนด เรวดี - โรงแรม 99 hotel

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

1. หองประชุมขนาดเล็ก (BBT COOP 1) 

 รับรองผูเขารวมประชุม จํานวน     15   คน

2. หองประชุมขนาดกลาง (BBT COOP 2) 

 รับรองผูเขารวมประชุม จํานวน     50   คน

3. หองประชุมขนาดใหญ (อาคารพลังงานแสงอาทิตย)

 รับรองผูเขารวมประชุม จํานวน   150   คน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

- โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3.35 MW ต้ังอยูบนถนน 340  

(บางบัวทอง-สุพรรณบุร�) ซ�ง่อยูหางจากสํานักงานสหกรณ ประมาณ 2 

กิโลเมตร

- กิจกรรมของกลุมอาช�พของสหกรณ เชน การปลูกและการแปรรูปขาวไรซ

เบอรร� ่ การเล้ียงแพะ และการแปรรูปผลิตภัณฑจากนมแพะ การปลูกผัก 

และการปลูกไมมงคล

- แหลงทองเท่ียวเช�งเกษตร สวนบัวว�กตอเร�ย เย่ียมชมสวนบัวว�กตอเร�ย 

บานพัก Victoria House ซ�ง่ต้ังอยู หมูท่ี 4 ตําบลละหาร อําเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุร� และช�มขนมบัวว�กตอเร�ย ตลอดจนศึกษาศิลปะ

การเพนทลวดลายบนอวัยวะตางๆ

- แหลงศึกษาเร�ยนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทฤษฎีใหม

- ตลาดเกษตรกรของสหกรณ (BBT COOP MARKET) บร�เวณหนาศาลา

กลางจังหวัดนนทบุร� เปนสถานท่ีจําหนายและรวบรวมผลผลิตสินคา

การเกษตร สินคาแปรรูปจากการเกษตร อาหารสําเร็จรูป โดยมีสมาช�ก

สหกรณเปนผูจัดจําหนาย จํานวน 20 รานคา

 สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร โดยใชพ้ืนท่ีดานหนาของอาคารสํานัก 

งานสหกรณ และอาคารพลังงานแสงอาทิตย   ซ�ง่มีพ้ืนท่ี จํานวน 1,750 

ตารางเมตร โดยมีรูปแบบและจํานวนผูเขารวมประชุม ดังน้ี

 1. จัดเวทีกางเต็นทผาใบกลางแจง จํานวน 12 เต็นท ผูเขารวม

ประชุม จํานวน 300 – 400 คน เชน การจัดประชุมใหญสามัญประจําป การ

จัดประชุมสมาช�ก

 2. จัดงานเล้ียงรับรอง งานแตงงาน และงานสังสรรคอ่ืนๆ สามารถ

รองรับการจัดอาหารรับรอง จํานวน 60 โตะ

 3. จัดกิจกรรมตลาดเกษตรกรของสหกรณ (BBTCOOP MARKET) 

โดยจัดเปนซุมจําหนายสินคาการเกษตร สินคาแปรรูปจากการเกษตร อาหาร

สําเร็จรูป สินคาสหกรณ จํานวน 20 รานคา
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 เลขท่ี 38/9 หมู 6 ถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุร� ตําบลละหาร 

 อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร� 11110

• ช�่อผูประสานงาน  :  นางสาวเพ็ญจ�ร�  ทับอุไร  ตําแหนง ผูจัดการสหกรณ

• เบอรโทรศัพท  :  0-2925-6499 , 0-81466-2769

• Facebook  :  สหกรณการเกษตรบางบัวทอง จํากัด 

• ID line  :  bbtcoop

• Website  :  www.coopthai.com/bbt/address.html

• E-mail  :  BBT_coop081@hotmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

เมษายน โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

สิงหาคม แหลงทองเท่ียวเช�งเกษตร

 สวนบัวว�คตอเร�ย กลุมอาช�พในสังกัด

 สหกรณ แหลงศึกษาดานเศรษฐกิจ

 พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 

 ตลาดเกษตรกรของสหกรณ



สหกรณ

การเกษตร
คลองหลวง จํากัด
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สหกรณการเกษตร
คลองหลวง จํากัด

หกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด ปจจ�บันสหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด 

ไดดําเนินธุรกิจมา 39 ป มีสมาช�กท้ังส้ิน 1,622 คน  แยกเปนสมาช�ก 1,439 คน และ

สมาช�กสมทบ 183 คน

 การดําเนินงานโดยมีสหกรณดําเนินธุรกิจ

ประกอบดวย ธุรกิจสินเช�่อ ธุรกิจจัดหาสินคามา

จําหนาย ธุรกิจรับฝากเง�นจากสมาช�กและสหกรณอื่น 

ธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพ่ือจําหนายและแปรรูป

  ตัวสหกรณเองจัดวาเปนตลาดกลางแหงหน่ึง

ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถรับซ�้อขาวเปลือกจากสมาช�กและ

เกษตรกรท่ัวไปสําหรับนํามาแปรรูปในโรงสีขาวของ

สหกรณท่ีผานการรับรองมาตรฐานสากลซ�่งมีกําลัง

การผลิต 80 ตัน ตอวันใหไดขาวสารคุณภาพของ

สหกรณจําหนายใหสมาช�กและผูสนใจในราคายุติธรรม  

ซ�่งไดรับความนิยมท้ังในพ้ืนท่ีดําเนินงานและพ้ืนท่ี           

ใกลเคียง

จ�ดเดนของสหกรณ

 สหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด 
มีสถานท่ีดําเนินงานใหบร�การแกสมาช�ก แยกเปน 2 
จ�ด คือ 
 1.  สํานักงานใหญต้ังอยูบนถนนสายหลัก
ของอําเภอคลองหลวง ใหบร�การดานสินเช�่อ รับ
ฝากเง�น และขายสินคา
 2. บร�เวณตลาดกลาง เน้ือท่ี 13 ไร ต้ัง
อยูท่ีคลองเจ็ด ติดถนนสาย วังนอย  -  ปทุมธานี 
เปนท่ีต้ังตลาดกลางขาวเปลือกประจําพรอม
อุปกรณ เปนสถานท่ีรับซ�้อขาวเปลือก และเปนท่ีต้ัง
โรงสีและปมน้ํามันสหกรณ

ส
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• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม

 เพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม

 หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

 1. กิจกรรมผูดอยโอกาส (สหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด)

 2. กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงของชุมชน

  (แตงชุดไทย ทํากระทงจากธรรมชาติ ฟารมลุงแดง)

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1. โรงสีสหกรณ 

 2. โรงคัดแยกเมล็ดพันธุขาว

 3. ฟารมเมลอน ผักสลัดปลอดสาร

• กิจกรรมสันทนาการ

 1. กิจกรรมตัดผลเมลอนในสวน

 2. กิจกรรมเก็บผลมัลเบอรร�่

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• รานขายของท่ีระลึก

 1. ศูนยกระจายสินคาสหกรณ CDC 

  (โรงสีสหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด)

 2. เมลอน ผักสลัด พืชผลทางการเกษตร

• ท่ีจอดรถ

 1. โรงสีสหกรณ มีท่ีจอดรถยนตสวนบุคคล/รถตู/

  รถบัสขนาดใหญ

 2. ฟารมลุงแดง มีท่ีจอดรถยนตสวนบุคคล/รถตู

• หองน้ํา

 1. โรงสีสหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด 

  หองน้ําชาย จํานวน 3 หอง หองน้ําหญิง จํานวน 3 หอง

 2. ฟารมเมลอน 

  หองน้ําชาย จํานวน 1 หอง หองน้ําหญิง จํานวน 1 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 1. โรงสีสหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด

 2. ฟารมเมลอน ผักสลัดปลอดสาร (ฟารมลุงแดง)

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 1. จํานวนหองประชุม 1 หอง ผูเขารวมประชุม จํานวน 50 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 1. อาคารกระจกติดแอร 1 หอง ผูเขารวมประชุม 50 คน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 1. สามารถรับประทานในหองประชุมได จํานวน 50 คน

 2. สามารถรับประทานในอาคารกระจกติดแอรได จํานวน 50 คน

กิจกรรมของสหกรณ

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 เลขท่ี 4/5 หมู 7  ถนนธัญบุร� - วังนอย ตําบลคลองเจ็ด 

 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

• ช�่อผูประสานงาน นางสาววาร�นทร  บุญศร�

• เบอรโทรศัพท 0655257603

• ID line : warin Boonsri

• E-mail  :  Warin2517@hotmail.co

  klongluang@hotmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม โรงสีสหกรณ ชมฟารมลุงแดง 

 เมลอน & ผักสลัด



สหกรณ

การเกษตร
ลําลูกกา จํากัด
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สหกรณการเกษตร
ลําลูกกา จํากัด

หกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด ปจจ�บันสหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด ได

ดําเนินธุรกิจมา 46 ป มีสมาช�กท้ังส้ิน 2,766 คน ดําเนินธุรกิจท่ีใหบร�การสมาช�ก

ประกอบดวย ธุรกิจรับฝากเง�น  ธุรกิจ

สินเช�่อ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย  ธุรกิจรวบรวม

ผลผลิต ธุรกิจแปรรูปและธุรกิจบร�การหองเชา มีมูลคา

ธุรกิจรวมท้ังส้ิน 59,209,153.60 บาท

 สมาช�กสหกรณสวนใหญเปนเกษตรกรผูปลูก

ขาว เพราะพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีมีความเหมาะสมในการ

ปลูกขาว โดยสหกรณชวยสงเสร�มดานการพัฒนา

คุณภาพขาวและลดตนทุน มีโรงสีท่ีไดมาตรฐานให

บร�การ จ�งทําใหสหกรณสามารถผลิตขาวคุณภาพขาย

ได และชวยสงเสร�มอาช�พอื่นๆ เชน การปลูกเห็ด เมลอน 

เพ่ือสรางรายไดเพ่ิมแกเกษตรกรสมาช�ก

จ�ดเดนของสหกรณ

 สหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด มีสถาน
ท่ีดําเนินงานใหบร�การแกสมาช�ก แยกเปน 2 จ�ด คือ
 1. สํานักงานใหญต้ังอยูบนถนนสายหลักของ
อําเภอลําลูกกา ใหบร�การดานสินเช�่อ รับฝากเง�น 
ขายสินคา
 บร�การหองเชาและปมน้ํามัน  
 2. บร�เวณตลาดกลาง เน้ือท่ี 15 ไร ต้ังอยู
ท่ี24/8 ตําบลบึงคอไห ติดถนนสายเลียบคลอง13 
ลําลูกกาอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  12150 
เปนท่ีต้ังตลาดกลางขาวเปลือกประจําพรอม
อุปกรณ เปนสถานท่ีรับซ�้อขาวเปลือก และเปนท่ีต้ัง
โรงสี

ส
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• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1. โรงสีสหกรณ 

 2. โรงคัดแยกเมล็ดพันธุขาว

• กิจกรรมสันทนาการ

 1. โรงสีขาวชุมชน

 2. เห็ดเปล่ียนช�ว�ต

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม

 เพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม

 หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

 1. กิจกรรมผูดอยโอกาส (สหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด)

 2. กิจกรรมเห็ดเปล่ียนช�ว�ต

 3. โรงสีชุมชน

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• รานขายของท่ีระลึก

 1. รานจําหนายผลิตภัณฑสินคาสหกรณ

• ท่ีจอดรถ

 1. บร�เวณท่ีต้ังสํานักงานสหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด 

   มีท่ีจอดรถยนตสวนบุคคล/รถตู/รถบัสขนาดใหญ

 2. โรงสีสหกรณ มีท่ีจอดรถยนตสวนบุคคล/รถตู/

   รถบัสขนาดใหญ

• หองน้ํา

 1. บร�เวณท่ีต้ังสํานักงานสหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด 

   หองน้ําชาย จํานวน 3 หอง หองน้ําหญิง จํานวน 3 หอง

 2. โรงสีสหกรณ หองน้ําชาย จํานวน 1 หอง หองน้ําหญิง 

   จํานวน 1 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 1. โรงสีสหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด

 2. โรงสีชุมชน

 3. เห็ดเปล่ียนช�ว�ต

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 1.จํานวนหองประชุม 1 หอง ผูเขารวมประชุม จํานวน 50 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 1. อาคารพ้ืนท่ีโลงมีหลังคา 1 หอง ผูเขารวมประชุม 50 คน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 1. สามารถรับประทานในหองประชุมได จํานวน 50 คน

 2. สามารถรับประทานอาคารพ้ืนท่ีโลงมีหลังคา จํานวน 50 คน

กิจกรรมของสหกรณ

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 ต้ังอยูเลขท่ี 44/3  หมู 5  ถนนลําลูกกา นครนายก 

 ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

 โทรศัพท 029878530 ,025692099

• ท่ีต้ังโรงสี 

 ต้ังอยูเลขท่ี 24/8. หมู 5. ถนนสายเลียบคลอง 13 

 ตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

 โทรศัพท  0 2569 2099 ,0 2569 1287 โทรสาร 0 2569 1616  

 พ้ืนท่ี 15 ไร

• ช�่อผูประสานงาน นายอนันต  ร�่นสุข

• เบอรโทรศัพท 081 8047040

• ID line : 081 8047040

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม ศึกษาดูงาน



สหกรณ
มะพราวน้ําหอม
แปลงใหญ
วัดเพลงจํากัด
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สหกรณมะพราวน้ําหอม
แปลงใหญวัดเพลง จํากัด

ปนกลุมมะพราวท่ีจับกลุมรวมกันจัดต้ังเปนสหกรณเพ่ือผลิดและจําหนาย มะพราวน้ําหอม

จากกลุมแปลงใหญเพ่ือเร�ยกรองราคากับพอคาหร�อโรงงานรับซ�อ้ สินคาจากสหกรณ

เพ่ือท่ีจะไดราคาท่ีเหมาะสมและไมโดนกดราคาจากพอคาคน กลางและปองกันชวยเหลือในชวง

เวลาท่ีราคามะพราวตกต่ําและไมมีผูรับซ�้อ

จ�ดเดนของสหกรณ

 จ�ดเดนคือมะพราวของกลุมแปลงใหญวัดเพลง 
จะมีรสชาติหอมและหวาน และปลอดสารพิษสวนใหญ
สมาช�กในแปลงใหญแทบจะทุกแปลงจะมีใบรับรอง
ผลผลิตพืช  GAP  และอยูในส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม 
ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีทําใหเกิดมลภาวะท่ีไมเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม

เ



ไมซ เพ่ือชุมชน 3

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

  สามารถพาเท่ียวชมสวนมะพราวและช�มผลิตภัณฑแปรรูปจาก

  มะพราวน้ําหอม

• กิจกรรมสันทนาการ

 

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม

 เพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม

 หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

  การแนะนํากลุมเกษตกรเร�่องการไมใชสารพิษกับพืชและผลผลิต

  ท่ีจะจําหนายและจัดการประชุมกลุมเกษตกรเพ่ือยกระดับสินคา

  ดวยการเช�ญว�ทยากรท่ีมีความรูความสามารถมาบรรยายและ

  แนะนําเกร็ดความรูดีๆใหกับชุมชนเพ่ือนําไปพัฒนาชุมชน

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• รานขายของท่ีระลึก

 1. มะพราวแกวท่ีผลิตจากมะพราวออน

 2. กลวยอบ

 3. กลวยแผน

 4. ทอฟฟโบราญ

 5. มะพราวน้ําหอมสดๆจากตน

• ท่ีจอดรถ

 ขนาดพ้ืนท่ี 20 คัน

• หองน้ํา

 จํานวน  2หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 1. ท่ีจอดรถ

 2. มีอาหารรองรับ

• ท่ีพัก

 1. สมทิพยร�สอรท

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 จํานวนผูเขารวมประชุมท่ีรองรับได 100 คน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 จํานวนผูเขารวมประชุมท่ีรองรับได 100 คน

กิจกรรมของสหกรณ

ไมมี

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 5 หมู1 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุร�

• ช�่อผูประสานงาน นางทิพว�มล  วุฒิอําพล

• เบอรโทรศัพท 081-2941219

• E-mail tipwimon80@gmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม เท่ียวชมสวนมะพราวและ

 สถานท่ีตางๆในชุมชน



สหกรณ

โคนมหนองโพ
ราชบุร� จํากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ)
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สหกรณโคนมหนองโพ
ราชบุร� จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

สหกรณโคนมหนองโพ ราชบุร� จํากัด ดําเนินกิจการมาต้ังแตป พ.ศ. 2514 หร�อกวา 

48 ปแลว ตามแนวพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9   

โดยเปนศูนยรับน้ํามันดิบ จากเกษตรกรผูเล้ียงโคนม ภายในจังหวัดราชบุร� และพ้ืนท่ี

ใกลเคียง มีสมาช�กกวา 4,000 ราย มีปร�มาณน้ํานมดิบ 160 ตัน/วัน เพ่ือนํามาแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑ ตางๆ ในทองตลาด โดยมีกําลังผลิตเพียงพอท่ีจะรองรับกับปร�มาณน้ํานมดิบ  

ท่ีเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในเขตตําบลหนองโพและใกลเคียงผลิตได   ทําใหเกษตรกรไมมีปญหา

ความเดือดรอน  ในเร�่องสถานท่ีจําหนายน้ํานมดิบ และสหกรณฯ   ยังใหบร�การเก่ียวกับ

การเล้ียงโคนม การบร�การฟารม การผสมเทียม ตัดกีบ ตัดเขา ใหกับโคของสมาช�ก ซ�่งการ

ใหบร�การในธุรกิจน้ีไมไดผลกําไรจากสมาช�กแตเปนการใหบร�การกับสมาช�กเพ่ือลดตนทุน

การทําฟารมโคนมของเกษตรกร

  นอกจากน้ัน ยังมีธุรกิจอื่นๆ ไวบร�การและสรางราย

ไดใหกับคนในชุมชน ท้ังรานคาสินคาเกษตร สินคาอุปโภค 

บร�โภค สถานีบร�การน้ํามันและคาเฟ บร�การ เคร�่องด่ืมและ

ขนมในราคายอมเยาว ต้ังอยูภายในบร�เวณสหกรณ

จ�ดเดนของสหกรณ

เปนสหกรณฯ ขนาดใหญ มีธุรกิจโคนมครบ
วงจร มีผลิตภัณฑหลากหลาย และเปนศูนย
การเร�ยนรูใหกับประชาชน และกลุมนักเร�ยน 
นักศึกษา

ส
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• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 - ศูนยเร�ยนรูการเล้ียงโคนมสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุร� จํากัด 

  (ในพระบรมราชูปถัมภ)

• กิจกรรมสันทนาการ

 - พาเย่ียมชมโรงงาน, ช�มผลิตภัณฑตาง ๆ ของสหกรณ

 - กิจกรรมการร�ดนมวัว การปอนนมลูกวัว

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม

 เพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม

 หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

 มีตัวแทนเจาหนาท่ีไปรวมกิจกรรม CSR กับหนวยงานภายนอก

 ตามเทศกาลตาง ๆ เชน กิจกรรมวันเด็ก วันสําคัญทางศาสนา

 สงเสร�มและสนับสนุนดานการกีฬา

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 รองรับได 50 -80 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 - รานแดร�ฮั่ท /หนองโพ คาเฟ  

 - รานโครงการหลวง

 - รานคาสหกรณ

    ผลิตภัณฑท่ีแปรรูปจากนม นม UHT นมอัดเม็ด  ไอศกร�ม

  โยเกิรต นมพาสเจอรไรซ

• ท่ีจอดรถ

 รถบัส 3 -5 คัน

 รถเล็ก  20 -30 คัน

• หองน้ํา

 จํานวน 10 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 - กระบวนการผลิต

 - ศูนยเร�ยนรูการเล้ียงโคนม

 - พิพิธภัณฑสหกรณโคนมหนองโพราชบุร� จํากัด

  (ในพระบรมราชูปภัมภ) 

• ท่ีพัก

 - โรงแรม C&C อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร�

 - โรงแรมไมดา นครปฐม

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 จํานวน 2 หอง รองรับได 50 -100 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 อาคารเอนกประสงค รองรับได 200 คน

กิจกรรมของสหกรณ
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ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 สหกรณโคนมหนองโพราชบุร� จํากัด  (ในพระบรมราชูปถัมภ)

 สํานักงานใหญ 119 หมู 3 ถ.เพชรเกษมสายใหม

 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุร� 70120

• ช�่อผูประสานงาน น.ส.ชลธ�ชา มะลิ

• เบอรโทรศัพท 032-389234, 032-351941, 032-389038-9

 fax : 032-389089

• Website  www.nongpho.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม เขาชมไดท้ังป ยกเวน เมษายน - พฤษภาคม ของทุกป  

 เน่ืองจาก มีการจัดการประชุมใหสมาช�กชวงน้ัน



สหกรณ

การเกษตร
โพธาราม จํากัด
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สหกรณการเกษตร
โพธาราม จํากัด

หกรณการเกษตรโพธาราม จํากัด จดทะเบียนเม่ือวันท่ี  1  เมษายน  2519  โดยการ

ควบรวมระหวางสหกรณผู ใชน้ําและสหกรณการเกษตรระดับตําบล 5 สหกรณใน

จังหวัดราชบุร� ปจจ�บันมีสมาช�ก 2,915 คน 

ซ�่งปจจ�บันมีการดําเนินธุรกิจรวมรวบ

ผลผลิต ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจสินเช�่อ และ

ธุรกิจรับ-ฝากเง�น

 สหกรณไดทําการสงเสร�มอาช�พ

เกษตรกรรมใหแกสมาช�ก ท้ังการใหบร�การใน

ดานตางๆ ต้ังแตการผลิต โดยจะสนับสนุน

ปจจัยการผลิต โดยเฉพาะสงเสร�มการใชปุย

อินทร�ย เพ่ือใหไดผลผลิตทางการเกษตรท่ี

ปลอดสารเคมี และชวยลดตนทุนการผลิตให

แกสมาช�ก ตลอดจนเปนศุนยรวบรวม

ผลผลิตในแตละฤดู เพ่ือจําหนายตอท้ังในนาม

สหกรณและสงขายในตลาดคาสงตอไป

จ�ดเดนของสหกรณ

1. แปรรูปปุยอินทร�ยปละ 70 ตัน
2. รับซ�อ้ขาวเปลือกในราคท่ีสูงกวาตลาด พรอมท้ัง

แปรรูปจําหนาย
3. ขาวแกง 10 บาท
4. ดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สงเสร�มอาช�พเกษตรของสมาช�ก ท้ังทํานา สวน

ผลไม

ส
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• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม

 เพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม

 หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

 ปลูกตนใหชุมชนในทองท่ี

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1. การผลิตปุยอินทร�ย

 2. กิจกรรมทํากระดาษจากฟางขาว

 3. กิจกรรมแปรรูปสมุนไพรจากดอกดาวเร�อง

 4. กิจกรรมกลุมแมบานทําน้ําพร�ก

 5. กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑปลาคลองบางสองรอย

 6. กิจกรรมทําลูกประคบ

• กิจกรรมสันทนาการ

 1. กิจกรรมผสมปุยอินทร�ย

 2. กิจกรรมรวมทําลูกประคบ

 3. กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 รองรับได 100-400 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 รานขายสินคาของสหกรณ

• ท่ีจอดรถ

 จํานวน 2 ท่ี ขนาด 1,600 ตร.ม. และ 1,200 ตร.ม.

• หองน้ํา

 จํานวน 10 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 เย่ียมชมแปลงผักปลอดสารพิษของสมาช�กสหกรณ

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 จํานวน 2 หอง สามารถรองรับผูเขารวมประชุมได 30-100 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 มีอาคารอเนกประสงค สามารถรองรับผูเขารวมประชุมได 400 คน

กิจกรรมของสหกรณ

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 199 ม.2 ต.บางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุร� 

• ช�่อผูประสานงาน นางกัญญา สอนวัฒนา (ผูจัดการสหกรณ)

• เบอรโทรศัพท 092 524 6926

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม เท่ียวชมทุงทานดอกตะวัน

กุมภาพันธ โครงการแปรรูปผลิตภัณฑปลาคลองบางสองรอย

มีนาคม เท่ียวชมถ้ําน้ํา

เมษายน โครงการผลิตสมุนไพรจากดอกดาวเร�อง

พฤษภาคม กิจกรรมทําลูกประคบ

มิถุนายน เท่ียวชมถ้ําคางคาว วัดเขาชองพราน เวลา 18.30 น.

กรกฎาคม ไหวพระวัดพระหลวงพออุทัยวัดเกาะตาพุด

สิงหาคม เท่ียวชมถ้ําคางคาว วัดเขาชองพราน เวลา 18.30 น.

กันยายน กิจกรรมทําลูกประคบ

ตุลาคม ไหวพระวัดพระหลวงพออุทัยวัดเกาะตาพุด

พฤศจ�กายน เท่ียวชมถ้ําคางคาว วัดเขาชองพราน เวลา 18.30 น.

ธันวาคม เท่ียวชมทุงทานดอกตะวัน



สหกรณ

การเกษตร
ไท-ยวน ราชบุร� จํากัด
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สหกรณการเกษตร
ไท-ยวน ราชบุร� จํากัด

หกรณการเกษตรไท-ยวนราชบุร� จํากัด เร�่มกอต้ังกลุมข�้น เม่ือวันท่ี 27 

พฤศจ�กายน  2545 ดําเนินกิจกรรมการสงเสร�มการคาขายผาทอพ้ืนบาน  ซ�่ง

สืบทอดภูมิปญญาจากบรรพชน สมาช�กสหกรณสวนมากเปนลูกหลานของคนเช�้อสาย 

ชาวยวนหร�อชาวโยนกเช�ยงแสน ผาท่ีทอเปนผาจกบานคูบัว 

  แตเดิมชาวบานตําบลคูบัวจะผลิตผาซ�น่ตีนจกแบบแยกกันผลิต แยกกันขาย สหกรณไดทําการรวมกลุมผลิต

ผาซ�น่ตีนจก เชน ผาจกเฉพาะตีน ผาลายเช�ย ผาลายปลาเล็ก –ปลาใหญ ผาลายแมลูก ผาลายยกมุข ผาลายแพรนวล 

ผาลายสิบสองสี ฯลฯ โดยสหกรณชวยสงเสร�มใหชาวบานทอแลวสหกรณเปนผูจัดจําหนายใหสมา ช�ก มีการรับของ

มาจากชาวบานในตําบลคูบัว ตําบลดอนแร และตําบลรางบัว สมาช�กจะสามารถนําผาทอมาขาย และไดรับสวนลดจาก

การซ�้อดาย ไหม และฝาย เพ่ือนําไปใชในการทอผาไดถูกกวาท่ีอื่น และในการรับผาทอจากชาวบานท่ีนํามาขาย ทาง

สหกรณจะมีตรวจสอบคุณภาพของผา โดยผูเช�่ยวชาญ และมีความรูในเร�่องการทอผาเปนอยางดี

  สินคาเดน คือ ผาจกท้ังผืน ท่ีไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑระดับหาดาว ป 2552 ประเภทผา เคร�อ่งแตงกาย 

ผาซ�่นตีนจก จากโครงการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย (OTOP)

 นอกจากน้ีทางสหกรณยังไดพัฒนารูปแบบของผาจกใหเปนผาสําเร็จรูป ชาย-หญิง กระเปา ผาพันคอ มี

ผาขาวมาทอมือ ผลิตภัณฑแปรรูปจากผาอื่นๆ จัดจําหนายในราคาท่ียอมเยา นับวา เปนสหกรณท่ีสงเสร�มใหสมาช�ก

มีรายไดนอกเหนือภาคการเกษตร ซ�่งถือเปนอาช�พหลักอีกหน่ึงอาช�พ

ส
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• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 ศึกษาดูงานการทอผาท้ังภาคเหนือและภาคอีสาน

• กิจกรรมสันทนาการ

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม

 เพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม

 หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

 บร�จาคเง�นเพ่ือการกุศล เชน กฐ�นพระราชทาน ผาปา 

 และสมทบทุนสรางสาธารณประโยชนตางๆ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• รานขายของท่ีระลึก

 ในอาคารจําหนายสินคาของสหกรณ

• ท่ีจอดรถ

 บร�เวณหนาสหกรณ สําหรับลูกคาของสหกรณ

• หองน้ํา

 จํานวน 3 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 ศึกษาดูงานตามสถานท่ีตาง ๆ ทางภาคเหนือและภาคอีสาน

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 หองประชุมกรรมการและสมาช�กภายในอาคาร

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

กิจกรรมของสหกรณ

จ�ดเดนของสหกรณ

 สหกรณฯดําเนินกิจกรรมไมมุงเนนผลกําไร 
แตเนนใหสมาช�กสามารถทํากําไรจากจําหนายสินคาของ
ตนได และนํายอดขายท่ีไดมาจัดซ�อ้ผลิตผลของสมาช�ก
ตลอดท้ังป จ�งทําใหสมาช�กมีเง�นหมุนเว�ยนในครอบครัว
มากข�้น

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 78 ม.3 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุร� 70000

• ช�่อผูประสานงาน ดร.อุดม  สมพร (ประธานสหกรณ)

• เบอรโทรศัพท 081 763 1989

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม เย่ียมชมไดทุกเดือน

 ตามความสะดวกของลูกคา



สหกรณ

การเกษตร
บานรางสีหมอก จํากัด
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สหกรณการเกษตร
บานรางสีหมอก จํากัด

หกรณการเกษตรบานรางสีหมอก จํากัด จังหวัดราชบุร� ซ�่งเปนสหกรณท่ีพัฒนามา

จากกลุมยุวเกษตรกร ไดรวมตัวกันและพัฒนาเปนสหกรณมาต้ังแตปพ.ศ. 2548 นับ

วาเปนสหกรณท่ีจัดต้ังและพัฒนาการดําเนินงานข�้นมาจากความรวมมือรวมแรงรวมใจ

สมาช�ก 

  สหกรณแหงน้ีเกิดจากการรวมตัวของสมาช�กท่ีทําสวนผลไม   200 คนเศษ  พ้ืนท่ี

เพาะปลูก  4,000  ไร ผลิตและขายมะพราวน้ําหอมสงออกขายตางประเทศและหางรานช้ัน

นําภายในประเทศ โดยสวนของสมาช�กทยอยข�้นทะเบียน GAP และ GI เพ่ือสรางมาตรฐาน

ความแตกตางและสรางความเช�อ่ม่ันในสินคาคุณภาพใหแกผูบร�โภค นอกจากน้ี สมาช�กบาง

สวนยังเพาะปลูกผัก ผลไมคุณภาพตามฤดูกาล เชน มะนาว ฝร่ัง ชมพู เปนตน ซ�่งผลผลิต

ของสมาช�กน้ัน สหกรณไดรวบรวมนําไปขายในนามสหกรณท่ีตลาดไท กทม. อีกดวย

จ�ดเดนของสหกรณ

โรงงานมะพราวน้ำหอมที่แปรรูปเปนผลิตภัณฑมะพราวสงออก มีสวนมะพราวน้ำหอมใหเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ซ�่งสามารถ
เยี่ยมชมไดทั้งป เปนทางผานไปยังอำเภออัมพวา ซ�่งมีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย

ส
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• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 เย่ียมชมสวนมะพราวน้ําหอมของสมาช�ก

 เย่ียมชมการแปรรูปมะพราวน้ําหอมของโรงงานทํามะพราวสงออก

• กิจกรรมสันทนาการ

 รวมทํากิจกรรมในสวนมะพราวน้ําหอม อาทิเชน รดน้ําใสปุย

 ผสมปุยใชเอง และตัดมะพราวในรองสวน

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม

 เพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม

 หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

 ปลูกตนไมรวมกับชุมชนในทองท่ี

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เร�่องนารูเก่ียวกับการจัดคณะมาประชุม

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 ศาลาอเนกประสงค สามารถรองรับผูเขารวมประชุมได 150 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 

• ท่ีจอดรถ

 สามารถรองรับได 20 คัน

• หองน้ํา

 จํานวน 5 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 มีศาลาเอนกประสงคเปนจ�ดรองรับ

 โรงงานมะพราวและสวนมะพราวของสมาช�ก เปนจ�ดศึกษาดูงานท่ีสําคัญ

• ท่ีพัก

 คุมดําเนิน ร�สอรท

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 จํานวน 1 หอง สามารถรองรับผูเขารวมประชุมได 15 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 มีศาลาอเนกประสงค สามารถรองรับผูเขารวมประชุมได 150 คน

ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 1 ม.2 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุร� 

• ช�่อผูประสานงาน นายจํารูญ นิลเตา

• เบอรโทรศัพท 081-2856757

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-กุมภาพันธ ตลาดน้ําว�ถีธรรมชาติ(ตลาดน้ําดําเนิน), 

 ชวงมะพราวและชมพูออกผลผลิต

มีนาคม งานเสด็จประภาสตน 1- 5 มี.ค.ของทุกป 

 ณ วัดโชติการาม, ตลาดน้ําว�ถีธรรมชาติ

 (ตลาดน้ําดําเนิน), ชวงมะพราวออกผลผลิต

เมษายน เทศกาลองุนหวาน, งานปดทองประจําป

 วัดราษฏรเจร�ญธรรม, ตลาดน้ําว�ถีธรรมชาติ

 (ตลาดน้ําดําเนิน), ชวงมะพราวและฝร่ังออก

 ผลผลิต

พฤษภาคม-ธันวาคม ตลาดน้ําว�ถีธรรมชาติ(ตลาดน้ําดําเนิน), 

 ชวงมะพราวและฝร่ังออกผลผลิต

กิจกรรมของสหกรณ

ไมมี



สหกรณ

การเกษตร
ศุภนิมิตบานคา จํากัด
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สหกรณ์การเกษตร
ศุภนิมิตบานคา จํากัด

หกรณการเกษตรศุภนิมิตบานคา จํากัด ต้ังอยูเลขท่ี 1/1 หมู10 ต.บานคา อ.บานคา 

จ.ราชบุร� หางจากตัวเมืองราชบุร�ประมาณ 60 กิโลเมตร ปจจ�บันสหกรณมีสมาช�ก

จํานวน 647 ราย แบงเปนกลุมสมาช�กจํานวน 16 กลุม สมาช�กสวนใหญสงเสร�มอาช�พเร�่อง 

การปลูกสับปะรด ปลูกผักกางมุง และปลูกองุน พ้ืนท่ีอําเภอบานคา  มีภูมิประเทศต้ังอยูบน

ท่ีราบสูง และติดแนวตะเข็บชายแดนพมา ซ�่งไดรับการขนานนามวา “สว�สเซอรแลนด       

เมืองไทย”

จ�ดเดนของสหกรณ

อยูใกลแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ และมี
กลุมชาติพันธุกระเหร�่ยงในพ้ืนท่ีซ�่งมีว�ถีช�ว�ต
การทําอาช�พท่ีเปนแนวอนุรักษธรรมชาติ รวม
ถึงเปนแหลงการเร�ยนรูการอนุรักษธรรมชาติ

ส
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• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1) ศึกษาดูงานเก่ียวกับการปลูกองุนตามแบบโครงการหลวง 

  ซ�่งปลูกคร้ังเดียวอยูได 50 ป

 2) ศึกษาดูงานเก่ียวกับการทอผาพ้ืนเมืองของชาวกระเหร�่ยง

 3) ศึกษาดูงานเก่ียววัฒนธรรมประเพณีของชาวกระเหร�่ยง

• กิจกรรมสันทนาการ

 1) รวมกิจกรรมเก็บเก่ียวองุนในไรดวยตนเอง

 2) เย่ียมชมศึกษาการทอผาพ้ืนเมืองของชาวกระเหร�่ยง

 3) เดินทางศึกษาธรรมชาติในพ้ืนท่ีแนวสันเขา

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน

 ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

 1) อําเภอ

 2) อบต.

 3) สถาบันการศึกษา

 4) วัด

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 มีรานอาหารท่ีสามารถรองรับไดประมาณ 40-50 คน

• รานขายของท่ีระลึก  

 1) รานสินคาหัตถกรรมของชาวกระเหร�ย่ง

 2) ผลิตภัณฑแปรรูปจากสับปะรด 

• ท่ีจอดรถ

 รถบัสสามารถรองรับได 2-3 คัน 

 รถยนตสวนตัวประมาณ 20 คัน

• หองน้ํา

 มีหองน้ําหญิง-ชาย เพียงพอ

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 แปลงองุนตามแบบโครงการหลวง 

• ท่ีพัก

 ร�สอรทดาวเคียงเดือน มีหองพักรับรอง และสามารถรองรับ

 การจัดสัมมนาอบรมได 50-60 คน 

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 รองรับได 20-30 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 รองรับไดประมาณ 50-60 คน

ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 1/1 ม.10 ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุร� 70180

• ช�่อผูประสานงาน นายจํานอง บุญเลิศฬา (ประธานสหกรณ)

• เบอรโทรศัพท 082 242 9949

• ID line   0920 276 6627

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคมและธันวาคม เย่ียมชมแปลงองุน

กิจกรรมของสหกรณ



สหกรณ

นิคม
สมุทรสาคร จํากัด
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สหกรณนิคม
สมุทรสาคร จํากัด

หกรณนิคมสมุทรสาคร จํากัด จัดต้ังโดยเกษตรกรจํานวน 719 คนท่ีไมมีท่ีดินทํากิน

เปนของตนเอง เพ่ือจัดต้ังสหกรณในรูปแบบนิคมสหกรณฯเพ่ือดําเนินการออกเอกสาร

สิทธ�์ในท่ีดินทํากินเปนของตนเอง โดยในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครน้ันเหมาะกับการทํานาเกลือ

และนากุง และไดผลิตดี ดังน้ัน ในชวงแรกจ�งมีเกษตรทํานาเกลือและนากุงหลายราย

  ปจจ�บัน สหกรณขยายการใหบร�การสมาช�กมากข�้น โดยมีท้ังบร�การธุรกิจสินเช�่อ 

ธุรกิจซ�้อ ธุรกิจรับฝากเง�น และธุรกิจใหบร�การ เชน สถานีบร�การน้ํามัน นอกจากน้ี ยังมี

การสนับสนุนใหสมาช�กทําการเกษตรทางเลือกอื่นๆ เชน การเล้ียงหอยแครง ปลากะพงและ

อาช�พประมงชายฝงอื่น เพ่ือเสร�มรายไดจากงานหลัก 

จ�ดเดนของสหกรณ

เปนเสนทางสายเกลือเพ่ือเช�่อมโยง
เกษตรกรผูทํานาเกลือในพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรสาคร

ส
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• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม

 เพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม

 หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

 ปลูกตนไมและปลอยพันธุกุง

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

•  สถานท่ีรับประทานอาหาร

 รองรับได 100 ทาน

•  รานขายของท่ีระลึก

•  ท่ีจอดรถ

 จอดรถได 10 คัน

•  หองน้ํา

•  จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 นาเกลือของสมาช�ก

•  ท่ีพัก

 มีโรงแรมหลายแหงในตัวเมือง

•  หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 หองประชุม 20 ทาน

•  สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 รองรับได 100 ทาน

ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 สหกรณนิคมสมุทรสาคร จํากัด

 4/1 หมู 4 ต.พันทายนรสิงห อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 โทร 034-4781545 

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-เมษายน เสนทางสายเกลือ

ตุลาคม-ธันวาคม เสนทางสายเกลือ

กิจกรรมของสหกรณ

ไมมี

ไมมี

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 เสนทางสายเกลือ

• กิจกรรมสันทนาการ ไมมี



สหกรณ

การเกษตร
บานแพว จํากัด  
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สหกรณการเกษตร
บานแพว จํากัด

หกรณการเกษตรบานแพว จํากัด กอต้ังข�้นเม่ือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ซ�่งสหกรณ

เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

เพ่ือแกไขปญหาสินคาเกษตร ปจจ�บันมีสมาช�กกวา 3,700 คน มีสมาช�กท่ีประกอบอาช�พ

เกษตรกรรมในกลุมตางๆ ท้ังทํานา พืชสวน และประมง รวมกวา 42 กลุม โดยดําเนินงาน

ตามความตองการของสมาช�กสหกรณ

  ในสวนของธุรกิจรวบรวมผลผลิต  (สินคาเกษตร) 

เน่ืองจากอาํเภอบานแพวเปนแหลงเล้ียงปลาสลิดแหลง

ใหญท่ีสุดแหงหน่ึงในประเทศ เพราะมีแหลงน้ําในการ

ทํา ประมงท่ีสมบูรณและทําใหเกษตรกรไดผลผลิตดี 

สหกรณจ�งไดเปนแหลงรวบรวมและแปรรูปปลาสลิด

สดและปลาสลิดแดดเดียว และสงขายไปยังศูนยกระจาย

สินคาสหกรณท่ัวประเทศ นอกจากน้ียังมีการรวบรวม

มะพราวน้ําหอมและพืชสวนอืน่ๆท่ีปลูกในพ้ืนท่ีอกีดวย

  นอกจากน้ี สหกรณยังไดผลิตน้ําด่ืมท่ีสะอาดและ

มีมาตรฐานไวสําหรับจําหนายใหกับบุคคลท่ัวไปอกีดวย

ส

จ�ดเดนของสหกรณ

 - ปลาสลิดแดดเดียว ตัวโตเน้ือแนน 
อรอย สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถ
นําไปประกอบอาหารไดหลากหลาย
 - มะพราวน้ําหอมจากแหลงผลิต
มะพราวน้ําหอมท่ีดีท่ีสุดของสมุทรสาคร
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• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 - การผลิตปลาสลิดแดดเดียว

 - การแปรรูปมะพราวน้ําหอม

• กิจกรรมสันทนาการ

 

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม

 เพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม

 หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับ
ผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 กลุมแปรรูปสินคาเกษตรตางๆ

• ท่ีพัก

 โรงแรมบานแพว

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 30-50 คน มีแอร

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 ลานโลงหนาอาคารสํานักงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 ลานโลงหนาอาคารสํานักงาน

• รานขายของท่ีระลึก

 รานคาสหกรณ

• ท่ีจอดรถ

 รองรับได 10-15 คัน

• หองน้ํา

 หองน้ําหญิง-ชาย 2 หอง

ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 44 หมู 2 ถ. บานแพว พระประโทนต.บานแพว อ อําเภอ บานแพว 

 สมุทรสาคร 74120

• ช�่อผูประสานงาน นางประเสร�ฐศร� มังกรศักด์ิสิทธ�์ 

 ผูจัดการสหกรณ

• เบอรโทรศัพท 034-866296

• • Facebook คนหา สหกรณการเกษตรบานแพว

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม การเล้ียงปลาสลิดและแปรรูปเปน

 ปลาสลิดแดดเดียว, 

 แปรรูปมะพราวน้ําหอม

กิจกรรมของสหกรณ

ไมมี

ไมมี



สหกรณ

การเกษตร
ประสานกสิกิจ จํากัด 
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สหกรณการเกษตร
ประสานกสิกิจ จํากัด

หกรณการเกษตรประสานกสิกิจ จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร เดิมเปนสหกรณ

ไมจํากัดสินใช กอต้ังคร้ังแรกเม่ือ 25 กรกฎาคม 2484 แตเร�่มจดทะเบียนเปน

สหกรณอยางเปนทางการในวันท่ี 19 สิงหาคม 2484 ดวยทุนดําเนินการ 84,000 บาท

ในการปลอยใหสมาช�กไดกูเง�นไปทําการเกษตร 

โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการอยูใน 2 ตําบล  คือ ตําบล

หลักสาม และตําบลบานแพว ซ�่งในคร้ังแรกก็มี

สมาช�กสหกรณแหงน้ีเพียง  108  คน

  ปจจ�บัน สหกรณไดเติบโตขยายเง�นทุน

ดําเนินงานและสมาช�ก ซ�่งสวนใหญเปน

เกษตรกรผูปลูกมะพราวในจังหวัดสมุทรสาคร 

ซ�่งนอกจากการสนับสนุนดานเง �นทุนแลว 

สหกรณยังมีศูนยการเร�ยนรูการทําการเกษตร 

โดยเฉพาะมพราวและการแปรรูปมะพราวเปน

น้ําตาลมะพราว และน้ําตาลไซรัป

จ�ดเดนของสหกรณ

เปนแหลงผลิตและศูนยการเร�ยนรูการทำน้ำตาล
มะพราวและน้ำตาลไซรัป  

ส
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• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม

 เพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม

 หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

•  รานขายของท่ีระลึก

 น้ําตาลมะพราว น้ําตาลไซรัป มะพราวน้ําหอม มะพราวเผา

•  ท่ีจอดรถ

 พ้ืนท่ี 1 ไร

• หองน้ํา

 6 หอง

•  จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 ศูนยการเร�ยนรูการทําน้ําตาลมะพราวและน้ําตาลไซรัป

•  ท่ีพัก

 บานลีลาไทย

•  หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 2 หอง สามารถรองรับไดไมเกิน 100 คน

•  สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 ลานอเนกประสงค สามารถรองรับไดไมเกิน 200 คน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 ลานอเนกประสงค สามารถรองรับไดไมเกิน 200 คน

ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 335/38 หมูท่ี 1 ต.หลักสาม อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120

• ช�่อผูประสานงาน น.ส. มณฑณญภัฏ ขวัญไตรรงค

• เบอรโทรศัพท 087-6725303

• E-mail prasankasikit@hotmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม ศูนยการเร�ยนรูการทําน้ําตาล

 มะพราวและน้ําตาลไซรัป

กิจกรรมของสหกรณ

ไมมี• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 - ศูนยการเร�ยนรูการทําน้ําตาลมะพราวและน้ําตาลไซรัป

 - ว�สาหกิจชุมชนการผลิตน้ําวานหางจระเข

• กิจกรรมสันทนาการ ไมมี



สหกรณ

ผูประกอบการ
กลวยไมไทย จํากัด
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สหกรณ
ผูประกอบการกลวยไมไทย จํากัด

ในป 2555 จังหวัดสมุทรสาคร ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดฯ ประจําป 2555 จํานวน 
8,500,000 บาท เพ่ือดําเนินโครงการจัดต้ังศูนยกลวยไมเพ่ือการสงออกสมุทรสาคร บนท่ีดินของสหกรณฯ 
ท่ีไดจัดซ�อ้ไว จํานวน 3 ไร กับ 81 ตารางวา มูลคา 3,000,000 บาท

หกรณผูประกอบการกลวยไมไทย จํากัด กอต้ังเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2553 

ปจจ�บันต้ังอยูเลขท่ี 90 หมู 5 ต.หนองนกไข อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

จ�ดเดนของสหกรณ

 สหกรณผูประกอบการกลวยไมไทย จํากัด 

มีแดนดําเนินการ รวม 9 จังหวัด ไดแก จังหวัด

สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุร� 

จังหวัดกาญจนบุร� จังหวัดนนทบุร� จังหวัด

ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุร� 

และจังหวัดพระนครศร�อยุธยา พ้ืนท่ีปลูกเล้ียง

กลวยไมของสมาช�กโดยประมาณ 20,871 ไร
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

ณ สหกรณผูประกอบการกลวยไมไทย จํากัด 

รับรองผูเขารวมประชุมได จํานวน 130 คน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

จอดรถยนตไดประมาณ 30-40 คัน

1.  หองน้ําชาย  5 หอง

2.  หองน้ําหญิง 5 หอง

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

1.  ศูนยเร�ยนรูการเพ่ิมประสิทธ�ภาพการผลิตสินคาเกษตร

 โดย คุณพิษณุ  สํารวยร�น่

2.  บร�ษัท สยามไทโย ฟารม จํากัด  โดย วาท่ี ร.ต.ชัชวาลย  เกตุแกว

1.  หองประชุม รับรองได  จํานวน 30 คน

2.  หองประชุม รับรองได  จํานวน 100 คน

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

1.  ลงพ้ืนท่ีชมสวนกลวยไม 

2.  เขาชมว�ธ�การผลิตกลวยไมเพ่ือการสงออก

1.  รอยพวงมาลัยดวยกลีบดอกกลวยไม

2.  พับดอกกุหลาบจากใบเตยหอม

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณ

 สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

 ใหเกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ 

มี ไมมี

ไมมี ไมมี

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 90 หมู 5 ตําบลหนองนกไข อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

• ช�่อผูประสานงาน  นางสาวเพชรดาว  อินชูกุล 

  ตําแหนง รองผูจัดการ รักษาการแทนผูจัดการ

• เบอรโทรศัพท 034-499388 , 089-2169681

• Facebook. สหกรณผูประกอบการกลวยไมไทย จํากัด  

• ID line  089-2169681

• Website www.sahakornthai.com/thaiorchid/

• E-mail  coopthaiorchid.2010@gmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

ตลอดทุกเดือน  - ศึกษาดูงานสวนกลวยไม

                    - ศึกษาว�ธ�การผลิตกลวยไม

  เพ่ือการสงออก



สหกรณ

โคนมมวกเหล็ก จํากัด 
(สาขาศูนยบารมีปกเกลา)
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สหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด
(สาขาศูนยบารมีปกเกลา)

หกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด ไดจดทะเบียนพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2511 

เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2515 โดยใชช�่อวา “สหกรณผูเล้ียงโคนมนิคมมวกเหล็ก 

จํากัด” มีสมาช�กจํานวน 48 คน มีทุนดําเนินงาน 46,000 บาท จนกระท้ังในป 2526 

สหกรณไดทําการขอจดทะเบียนเพ่ือแกไขขอบังคับและเปล่ียนใชช�อ่ “สหกรณโคนมมวกเหล็ก  

จํากัด ” เปนประเภทสหกรณการเกษตรและขยายพ้ืนท่ีทําการของสหกรณครอบคลุมท้ัง

เขตพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุร� และเขตพ้ืนท่ีบางสวนของจังหวัดนครราชสีมา คืออําเภอปากชอง 

โดยระยะแรกต้ังสหกรณและไดดําเนินงาน

ต้ังแตวันท่ี 28 สิงหาคม 2515 เปนตนมา 

จวบจนถึงปจจ�บันนับวาสหกรณฯ ดําเนิน

งานมาเปนระยะเวลา 45 ป
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 พ้ืนท่ีทําการของ
สหกรณครอบคลุมท้ัง
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุร� 
และเขตพ้ืนท่ีบางสวนของ
จังหวัดนครราชสีมา…. 
ดําเนินงานมาเปนระยะ
เวลา 45 ป

จ�ดเดนของสหกรณ

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมพรอมด่ืมฯ  สหกรณ

โคนมมวกเหล็ก จํากัด ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิต

อาหารนมแปรรูปท่ีมีคุณภาพและไดรับมาตรฐาน  

เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมีการ

ควบคุมการดําเนินการบร�หารคุณภาพภายใตขอ

กําหนดระบบคุณภาพ อาทิ GMP (Codex), 

HACCP และISO 14001:2004 และมีการพัฒนา

อยางตอเน่ืองเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา



4 ไมซ เพ่ือชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ไมมี

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 รองรับไดไมเกิน 50 ทาน

 สามารถจัดอาหารแบบต้ังโตะหร�อบุฟเฟไดตามตองการ

• รานขายของท่ีระลึก 

 รานจําหนายผลิตภัณฑ เชน นม UHT, นมพาสเจอรไรซ, คุกก้ี, 

 เคกนมสด, พุดด้ิงนมสด เปนตน 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 รองรับไดไมเกิน  50 ทาน 

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

ไมมี

1.ใหขอมูลเก่ียวกับสหกรณ

2.นําชมฟารมเล้ียงโคนม

3.ศึกษาดูงานในกระบวนการผลิตตางๆ

4.รวมทํากิจกรรมท่ีทางสหกรณจัดไว

5.สรุปผลการประชุมสัมมนา

1.ตอจ�๊กซอผลิตภัณฑนม

2.ตอบคําถามเก่ียวกับองคกร

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมสันทนาการ 

1.โครงการด่ืมนมกอนกลับขับรถปลอดภัย

2.โครงการวันด่ืมนมโลก

3.โครงการออกบูธสงเสร�มการขายรานเอกภาพ

• กิจกรรมดาน CSR

(Cooperative Social Responsibility: 

กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณ

สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

ใหเกิดการพัฒนา)
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• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

08.00-15.00 น.

• กิจกรรมเดนในชวงเวลาน้ัน 

กิจกรรมสอนทําเคกและพุดด้ิงนมสด

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

159 หมู 3 ตําบลมวกเหล็ก  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุร� 18180

• เบอรโทรศัพท      089-949-8930

• ID line  089-949-8930

• Website  www.muaklekcoop.com

• E-mail  Marketingmuaklek@gmail.com

• ช�่อผูประสานงาน  นายแสนภูมิ  ศร�อินทร



สหกรณ

การเกษตร
ศร�ประจันต จํากัด



2 ไมซ เพ่ือชุมชน

สหกรณการเกษตร
ศร�ประจันต จํากัด

หกรณการเกษตรศร�ประจันต จํากัด ไดจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2517 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 มาตรา 81 โดยควบสหกรณการเกษตร

ศร�ประจันต จํากัด สหกรณขายขาวและพืชผลศร�ประจันต จํากัด และสหกรณ

ท่ีดินศร�ประจันต จํากัด ใชช�่อวา สหกรณการเกษตรศร�ประจันต จํากัด เลข

ทะเบียนท่ี กสก. 127/2517 ประเภทสหกรณการเกษตร สํานักงานต้ังอยู เลขท่ี 371 หมู

ท่ี 2 ถนนสุพรรณบุร�–ชัยนาท ตําบลศร�ประจันต อําเภอศร�ประจันต จังหวัดสุพรรณบุร� 

มีสมาช�ก ณ วันส้ินป 30 เมษายน 2561 จํานวน 3,452 คน คณะกรรมการดําเนินการ 

15 คน  ผูตรวจสอบกิจการ 3 คน  เจาหนาท่ีและลูกจาง/คนงาน ในตําแหนงตางๆ รวม 

32 คน มีทรัพยสินและอุปกรณเคร�่องใชในการดําเนินธุรกิจท่ีสําคัญ ไดแก ท่ีดิน 

สํานักงาน สถานีจําหนายน้ํามัน    ตลาดกลาง พรอม

เคร�่องช่ังระบบคอมพิวเตอร   ลานตาก  ฉางเก็บ

ขาวเปลือก เคร�่องอบลดความช�้น รถยนต 

รถบรรทุก เคร�่องคอมพิวเตอร เคร�่องใช 

สํานักงาน  อาคารอเนกประสงค   ศูนยการเร�ยนรู

เศรษฐกิจชุมชน  และเคร�่องผสมปุย  (ปุยส่ังตัด)  

อัตโนมัติพรอมอุปกรณ         

ส
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 • ปมชุมชนสหกรณบางจากแหงแรกของประเทศไทย  จน
ทุกวันน้ีขยายวงกวางขวาง ทําใหเปนท่ีรูจักของขบวนการ
สหกรณท่ัวประเทศ
 • จัดต้ังตลาดกลางขาวเปลือกแหงแรกของประเทศไทย  
เพ่ือใหสมาช�กไดใชบร�การ  โดยความเช�อ่ม่ัน ความเปนมาตรฐาน
ของเคร�อ่งช่ัง ราคายุติธรรม และความโปรงใส เปนท่ีเช�อ่ถือโดย
ท่ัวไป
 • ศูนยการเร�ยนรู ขนาด 30 x 90 เมตร เน้ือท่ี 2,700  
ตารางเมตร เพ่ือเปนศูนยฝกอบรม และสถานท่ีจัดงานตางๆ จน
เปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไป มีสวนราชการมาใชบร�การมากมาย 
เชน ตํารวจ อสม. กํานันผูใหญบาน อปท. ฯลฯ
 • เปนศูนยขอมูลทางบัญช� (COOP HUB) แหงแรกของ
ประเทศไทย เพ่ือใชขอมูลทางบัญช�ในการคนควา การลงทุน 
และการตรวจสอบ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 

• กิจกรรมสันทนาการ

 

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม

 เพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม

 หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับ
ผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 1. หองใหญ ช้ัน 2  1 หอง 

  จํานวนผูเขารวมประชุมท่ีรองรับได  จํานวน 300 คน

 2. หองประชุมคณะกรรมการบร�หาร  

  จํานวน 1 หอง  จํานวนผูเขารวมประชุม 50  คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 1. อาคารอเนกประสงค รูปแบบการจัดเล้ียง พิธ�การตางๆ  

  จํานวนผูเขารวมประชุมรองรับได 500 คน  จํานวน 1 หลัง

 2. โกดังอเนกประสงค   จํานวน 1 หลัง  รูปแบบการจัดเล้ียง

  พิธ�การตางๆ จํานวนผูเขารวมประชุม 400 คน  จํานวน 1 ปลัง

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 1. อาคารอเนกประสงค  จํานวนผูเขารวมประชุมรองรับได

  จํานวน  500 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 จ�ดจําหนายรานคาสหกรณ

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 สํานักงานต้ังอยู  เลขท่ี 371 หมูท่ี 2 ถนนสุพรรณบุร�–ชัยนาท 

 ตําบลศร�ประจันต อําเภอศร�ประจันต จังหวัดสุพรรณบุร� 

 035-581-033, 035-581-269,035-581-505 Fax:035-581-033

• ช�่อผูประสานงาน น.ส.รัตนา  อยูเจร�ญพงศ ตําแหนงผูจัดการ

• เบอรโทรศัพท 081-763-9220

• E-mail  :Sripajun_coop@yahoo.co.th

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม แวะซ�้อสินคาไดตลอดท้ังป

กิจกรรมของสหกรณจ�ดเดนของสหกรณ

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี



กลุมสตร�

สหกรณ
ตําบลคลองวัว
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กลุมสตร�สหกรณ
ตําบลคลองวัว 

ลุมสตร�สหกรณตําบลคลองวัว เกิดจากการรวมตัวของสตร�ในตําบลคลองวัว        

อําเภอเมือง    จังหวัดอางทอง   ซ�่งมีเวลาวางหลังจากการทําการเกษตร เพ่ือ

ประกอบอาช�พเสร�มจากการทํางานจักสานจากผักตบชวา โดยจัดต้ังกลุมอยางเปนทางการ

เม่ือวันท่ี  6  กันยายน  พ.ศ.  2532  เดิมทีทางกลุมเร�่มงานจักสานจากไมไผ  และหวาย 

กอนเปนวัตถุดิบหลักเปนผักตบชวา ซ�่งหาไดงายกวา  ผานการรับซ�้อมาจากชาวบานใน

พ้ืนท่ีจังหวัดอางทอง  แลวจ�งนํามาแปรรูปเปนเคร�่องจักรสานในหลายรูปแบบ  เชน  กระเปา 

ตระกรา หมวก โคมไฟ และเคร�่องใชอื่นๆ ภายในบาน 

รวมถึงสามารถส่ังทําเปนของท่ีระลึก เพ่ือใช ในโอกาส

ตางๆ ตามความตองการของลูกคาไดอีกดวย

 ผลิตภัณฑเคร�อ่งจักสานของกลุมสตร� คลองวัว 

เปนการประยุกตนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชกับงาน      

จักรสาน  ท้ังการผลิต  เชน  รูปแบบผลิตภัณฑ   การยอม

สีธรรมชาติ    กอนจะเพ่ิมงานออกแบบใหทันสมัย  เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคา  ซ�่งไมจํากัดเพียง

ในประเทศ แตยังมีการสงออกไปขายในญ่ีปุน ยุโรป และ

อเมร�กา

จ�ดเดนของสหกรณ

มีความเขมแข็ง

ดานการสงเสร�มอาช�พ

จักสานจากผักตบชวา 

ก
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• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1. กิจกรรมจักสานผักตบชวา

 2. กิจกรรมทําขนมทองมวน / ขนมไทย / อาหารพ้ืนถ่ิน

 3. กิจกรรรมทําพรมเช็ดเทา

• กิจกรรมสันทนาการ

 1. เพลงพ้ืนบาน อีแซว เพลงเร�อ เพลงฉอย เพลงเก่ียวขาว เพลงลําตัด

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม

 เพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม

 หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

 1. มีการจัดสวัสดิการดูแลสมาช�ก

 2. ชวยเหลือ ดูแลคุณภาพช�ว�ตของสมาช�กและคนในชุมชนโดยการ

  จัดหางบประมาณเพ่ือการซอมแซมบานเร�อนของผูสูงอายุและ

  ผูดอยโอกาสในชุมชน

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• รานขายของท่ีระลึก

 1. สินคาจักสานจากผักตบชวา

 2. สินคาจักสานจากเสนพลาสติก

 3. พรมเช็ดเทา

• ท่ีจอดรถ

 พ้ืนท่ีกวาง 200 ตารางวา

• หองน้ํา

 จํานวน 4 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 กลุมสตร�สหกรณตําบลคลองวัว

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 1 หอง สามารถรองรับไดไมเกิน 100 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 ไมเกิน 100 คน

ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 19 ม.1 ตําบลคลองวัว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง

• ช�่อผูประสานงาน นางปราณี จันทวร

• เบอรโทรศัพท 089-9003474

• E-mail wanpenood@gmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม 1. กิจกรรมจักสานผักตบชวา

 2. กิจกรรมทําขนมทองมวน / 

  ขนมไทย / อาหารพ้ืนถ่ิน

 3. กิจกรรรมทําพรมเช็ดเทา

 **เย่ียมชมไดตลอดท้ังป**

กิจกรรมของสหกรณ

ไมมี

ไมมี



สหกรณ

การเกษตร
แสวงหา จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรแสวงหา จํากัด

ธุรกิจของสหกรณ มีดังน้ี 1) ธุรกิจรับฝากเง�น 2) ธุรกิจสินเช�่อ 3) ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 

สหกรณผานมาตรฐาน เกณฑ ดีเลิศ

หกรณการเกษตรแสวงหา จํากัด ต้ังอยูเลขท่ี 102/1 ถนนแสวงหา - ปากดง 

หมูท่ี 4 ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 1 

เดือนเมษายน 2517 ปจจ�บันมีสมาช�กจํานวน 3,523 คน 

จ�ดเดนของสหกรณ

2.1 สหกรณเปนศูนยเร�ยนรูดานการสหกรณ

2.2 สหกรณเปนองคกรหลักระดับอําเภอ

2.3 คณะกรรมการมีความรูความเขาใจในการบร�หารงาน

และการดําเนินการของสหกรณและคํานึงถึงประโยชน

ของสมาช�กเปนหลัก

2.4 ฝายจัดการและเจาหนาท่ีมีประสบการณในการทํางาน 

เขาใจในบทบาทหนาท่ีมีการบร�การท่ีดีและรวดเร็ว

2.5  สหกรณไดรับคัดเลือกใหเปนรานคาจําหนายปจจัยการ

ผลิตไดมาตรฐาน Q shop สินคาท่ีนํามาจําหนายได

มาตรฐาน
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

1. สหกรณการเกษตรแสวงหา จํากัด รองรับได 100 คน

2. โครงการฟารมตัวอยางสีบัวทอง 60 - 100 คน

1. ผลิตภัณฑจากกลุมอาช�พท่ีสังกัดสหกรณการเกษตรแสวงหา 

 ไดแก หนอไมไผหวาน น้ําพร�ก ผักปลอดสารพิษ เห็ดแปรรูป ผาทอ

2. ผลิตภัณฑจากโครงการฟารมตัวอยางสีบัวทอง

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

จอดไดท้ังรถตูและรถบัส

1.  หองน้ําชาย  5 หอง

2.  หองน้ําหญิง 5 หอง

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

1. สหกรณการเกษตรแสวงหา จํากัด

2. ว�รชนคนแสวงหา

3. โครงการฟารมตัวอยางสีบัวทอง

4. ฟารมสุขทว� 

1. หองประชุมของสหกรณแสวงหา จํากัด จํากัด มีจํานวน 2 หอง 

 หองท่ี 1 รองรับผูเขารวมประชุมได 30 คน

 หองท่ี 2 รองรับผูเขารวมประชุมได 100 คน

2. หองประชุมของมีดีร�สอรท มีจํานวน 2 หอง 

 หองท่ี 1 รองรับผูเขารวมประชุมได 30 คน

 หองท่ี 2 รองรับผูเขารวมประชุมได 80 คน

1. มีดีร�สอรท อําเภอว�เศษชัยชาญ 

 มีหองพัก จํานวน 32 หอง

2. ราชพฤกษ อพารทเมนท อางทอง อําเภอเมืองอางทอง

 มีหองพัก จํานวน 32 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

1. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สหกรณการเกษตรแสวงหา จํากัด ซ�่งเปน

 ศูนยเร�ยนรูดานการสหกรณ

2. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ฟารมตัวอยางสีบัวทอง โดยมีกิจกรรม

 แบงเปน 2 ประเภทดังน้ี 

  2.1 ดานการเกษตร

   - ดานประมง

   - ดานปศุสัตว เชน การเพาะเล้ียงกบ การเล้ียงแพะ (นม)

   - ดานการปลูกผัก (ไมใชสารเคมี)

   - การทําคราม (ยอมผา)

  2.2 ดานศิลปาช�พ

   - ดานการทอผา

   - ดานการปกผา

   - ดานเซรามิก

   - ดานการเข�ยนหัวโขน

   - ดานการทํากระดาษขอย

3. กิจกรรม นาโยน ณ ฟารมสุขทว�

1. กิจกรรม การปลูกขาวแบบนาโยน

2. กิจกรรม การฝกอาช�พทําไขเค็ม

3. กิจกรรม การฝกอาช�พทําขนมจ�น

4. กิจกรรม การฝกอาช�พทําขนมตาล

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

 ใหเกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ 

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 ต้ังอยูเลขท่ี 102/1 ถนนแสวงหา - ปากดง หมูท่ี 4 ตําบลแสวงหา

 อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

• ช�่อผูประสานงาน นายสมชาย เช�้อจอหอ

• เบอรโทรศัพท 093-1279799

• Website  http://www.sahakornthai.com/sawaengha/

• E-mail ple_kum@hotmail.com 

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

ศึกษาดูงานไดตลอดท้ังป



สหกรณ

ผูเล้ียงไกไข
ลุมแมน้ํานอย จํากัด 
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สหกรณผูเล้ียงไกไข
ลุมแมน้ํานอย จํากัด

หกรณผูเล้ียงไกไขลุมแมน้ํานอย จํากัด  สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี 38 หมูท่ี 3 ตําบลส่ีรอย 

อําเภอว�เศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง  ทองท่ีดําเนินงาน อําเภอว�เศษชัยชาญ   

อําเภอโพธ�์ทอง อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง และตําบลนาโคก อําเภอผักไห จังหวัด

พระนครศร�อยุธยา จดทะเบียนสหกรณ เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2550 ปจจ�บันมีสมาช�ก 

รวม 32 ราย สหกรณฯ มีว�สัยทัศนในการดําเนินธุรกิจในการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรให 

ผูบร�โภคยอมรับ และลดตนทุนการผลิตในกลุมฟารมเล้ียงไกไขลุมแมน้ํานอย   โดยมี

พันธมิตรเพ่ือสรางสรรคและพัฒนาสินคาเกษตรใหตรงกับความตองการของกลุมผูบร�โภค

ไกไข ในตลาดไขไกของจังหวัดอางทอง   และจังหวัดใกลเคียง มีเปาหมายใหเกษตรกรมี

การบร�หารจัดการความเส่ียงท่ีคาดวาจะเกิดข�้น และมีฐานขอมูลเก็บรวบรวมขอมูลของ

กิจการสหกรณไวอยางเปนระบบ  มีอํานาจในการตอรองราคา กาวทันขอมูลขาวสาร     

ไมถูกเอารัดเอาเปร�ยบจากพอคาคนกลาง   สามารถลดตนทุน  และการพัฒนาสูตรอาหารไก 

จากวัตถุดิบในทองถ่ิน    มีอาช�พเสร�มสรางรายไดใหกับครอบครัว   มีความรู ในการ

ปองกัน  รักษาโรคตางๆ ท่ีเกิดกับไก 

ส
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• กิจกรรมสันทนาการ

 1. กิจกรรม การทําขนมไทย เชน ขนมทองหยิบ ขนมฝอยทอง 

  ขนมทองหยอด

 2. กิจกรรม การทําอาหารท่ีใชไขไกเปนสวนประกอบ

 3. กิจกรรม การคัดไขไก

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

กิจกรรมของสหกรณ

จ�ดเดนของสหกรณ

1. สหกรณทําธุรกิจไดครบวงจร ต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา 
ปลายน้ํา

2. การเพาะเล้ียงไกไขของกลุมผานการรับรองมาตรฐาน 
GAP

3. สมาช�กมีความรู ประสบการณ และว�สัยทัศนกวางไกล 
มีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง และมีความพรอมดาน
สถานท่ีในการดําเนินการ

4. ไขไกมีคุณภาพ สดใหม สะอาด
5.  ลูกคามารับท่ีหนาฟารม สหกรณไมมีตนทุนในการขนสง 

ไมมี

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1. กิจกรรม ไหวพระวัดมวง ตําบลหัวตะพาน อําเภอว�เศษชัยชาญ

  จังหวัดอางทอง

 2. กิจกรรม ชม ช�ม ช็อป ตลาด 100 ป ศาลเจาโรงทอง

 3. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สหกรณผูเล้ียงไกไขลุมแมน้ํานอย จํากัด

  3.1 กิจกรรม ศึกษาดูงานการเล้ียงไกไข แบบระบบฟารมปด (EVAP)

  3.2 กิจกรรม ศึกษาดูงานการคัดไขไก

  3.2 กิจกรรม ศึกษาดูงานการผลิตกาซช�วภาพจากมูลไก

 4. กิจกรรมเย่ียมชมบานทรงไทย เร�อนรับขวัญ เร�อนไทยคหบดี 

  เร�อนไทยโบราณร�มแมน้ํานอย เร�อนไมสักทอง ณ ตําบลบางจัก 

  อําเภอว�เศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

 5. กิจกรรม กราบไหวและศึกษาประวัติศาสตร ขุนรองปลัดชูและ

  นมัสการหลวงพอโตวัดส่ีรอย ตําบลส่ีรอย อําเภอว�เศษชัยชาญ 

  จังหวัดอางทอง

 6. กิจกรรมศึกษาดูงานกลุมพัฒนาอาช�พว�รไทย ตําบลไผจําศีล 

  อําเภอว�เศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ดูการทํารูปพระสมเด็จเกษไชโย 

  จากมวลสารกระดาษปดทองของวัดตางๆ ในจังหวัดอางทอง
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 1. หองประชุมของสหกรณผูเล้ียงไกไขลุมแมน้ํานอย จํากัด 

  มีจํานวน 1 หอง รองรับผูเขารวมประชุมได 50 คน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 รองรับได

• รานขายของท่ีระลึก

 1. ขนมไทย

• ท่ีจอดรถ

 จอดไดท้ังรถตูและรถบัส

• หองน้ํา

 หองน้ําหญิง-ชาย เพียงพอ

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 1. สหกรณผูเล้ียงไกไขลุมแมน้ํานอย จํากัด

  กิจกรรม ศึกษาดูงานการเล้ียงไกไข แบบระบบฟารมปด (EVAP)

  กิจกรรม ศึกษาดูงานการผลิตกาซช�วภาพจากมูลไก

  กิจกรรม ฝกอาช�พการทําขนมจากไขไก เชน ขนมทองหยิบ 

  ขนมฝอยทอง ขนมทองหยอด

 2. กลุมพัฒนาอาช�พว�รไทย

  กิจกรรม ศึกษาดูงานการทําผลิตภัณฑจากกระดาษร�ไซเคิล 

  (พระสมเด็จเกศไชโย)

  กิจกรรม สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ�ห์ลวงพอโตวัดมวง และวัดส่ีรอย

• ท่ีพัก

 1. มีดีร�สอรท อําเภอว�เศษชัยชาญ

  มีหองพัก จํานวน 32 หอง

 2. ราชพฤกษ อพารทเมนท อางทอง อําเภอเมืองอางทอง

  มีหองพัก จํานวน 32 หอง

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 1. หองประชุมของสหกรณผูเล้ียงไกไขลุมแมน้ํานอย จํากัด 

  มีจํานวน 1 หอง รองรับผูเขารวมประชุมได 30 คน

 2.  หองประชุมของมีดีร�สอรท มีจํานวน 2 หอง 

  หองท่ี 1 รองรับผูเขารวมประชุมได 30 คน

  หองท่ี 2 รองรับผูเขารวมประชุมได 80 คน

ติดตอสหกรณ

• ท่ีต้ังสํานักงาน

 38 หมูท่ี 3 ตําบลส่ีรอย อําเภอว�เศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

• ช�่อผูประสานงาน นางจ�ฑามาศ บุญแสง

• เบอรโทรศัพท 080-6614477

• E-mail trumpet_ap_16@hotmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

 สามารถศึกษาดูงานไดตลอดท้ังป



สหกรณ

นิคมลานสัก
จํากัด  



2 ไมซ เพ่ือชุมชน

สหกรณ
นิคมลานสัก จํากัด

จ�ดเดนของสหกรณ

• โครงการเล้ียงโคขุน แบบรวมกลุม

• โครงการการปลูกผักอินทร�ยปลอดสารพิษ

• โครงการการปลูกเมล็ดพันธุขาว

• โครงการการปลูกหญาเนเปยร

หกรณนิคมลานสัก จํากัด จดทะเบียนประเภทสหกรณนิคม ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ.2521  เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2521 ประเภทสหกรณนิคมทะเบียนเลข

ท่ี กสน.59/2521 ปจจ�บันต้ังสํานักงานอยูเลขท่ี 1 หมู 4 ต.ทุงนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
ทองท่ีดําเนินงานในเขตนิคมสหกรณทับเสลา มีสมาช�ก 2,832 ราย ทุนเร�อนหุน 
38,274,300.00 บาท
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กิจกรรมของสหกรณ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

- ศูนยศึกษาธรรมชาติ หุบปาตาด รองรับคณะดูงานจํานวน 80 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

- รานแตน รองรับจํานวน 50 ราย

- รานครัวลุงยันต รองรับจํานวน 30 ราย

- เส้ือยืดหุบปาตาด

- มะมวงน้ําดอกไม

- ถ่ัวแระญ่ีปุน (ชวงเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ)

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

- สหกรณนิคมลานสัก จํากัด รองรับ 150 คัน

- หุบปาตาด รองรับ 20 คัน 

• ท่ีจอดรถ

• ท่ีพัก

- สหกรณนิคมลานสัก จํากัด รองรับคณะศึกษาดูงาน จํานวน 80 ราย

- บานพักสวัสดิการ อางฯทับเสลา 15 หลัง หลังละ 4 ราย

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

- โครงการการเล้ียงโคขุน แบบรวมกลุม

 การใหอาหารโคขุน, การเร�ยนรูสูตรผสมอาหารโคขุน

- โครงการการปลูกผักปลอดสารพิษการเก็บผักปลอดสารพิษ, 

 การเร�ยนรูการนําผักปลอดสารพิษมาทําอาหาร

-  โครงการการปลูกเมล็ดพันธุขาว

 เร�ยนรูการเตร�ยมดิน, การตัดพันธุปนเมล็ดพันธุขาว

- โครงการการปลูกหญาเนเปยร

 ศึกษาดูแปลงตัวอยาง, การบดหญาสดใหโคขุนกิน

- ศึกษาการลดตนทุนในการเล้ียงโคขุน ในการปลูกหญาเนเปยร

- ศึกษาการลดตนทุนในการปลูกเมล็ดพันธุขาว

 (การใชเมล็ดพันธุ,การใชเคร�่องจักร)

- การเก็บผักปลอดสารพิษ ในแปลงผัก

- เย่ียมชมศึกษาธรรมชาติ หุบปาตาด

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมสันทนาการ

- เย่ียมชมกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ในชวงเทศกาลสงกรานต

- เย่ียมชมรานคาของท่ีระลึก หุบปาตาด

• กิจกรรมดาน CSR

 (Cooperative Social Responsibility: 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณ

 สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

 ใหเกิดการพัฒนา)
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 สหกรณนิคมลานสัก จํากัด เลขท่ี 1 หมู 4 ต.ทุงนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

• เบอรโทรศัพท 056-989120 

• E-Mail Sahakhonnikomlansak@hotmail.com

• ช�่อผูประสานงาน นายจ�ตติ เจ�ยมเจ�อจันทร

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

ชวงเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ

- การเก็บถ่ัวแระญ่ีปุน

- การปลูกเมล็ดพันธุขาว

- การแชน้ําพุรอนสมอทอง

- ศึกษาธรรมชาติหุบปาตาด




