ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สหกรณ

การเกษตร

เกลือทะเลไทยเพชรบุร� จํากัด

สหกรณ
การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุร� จํากัด

หกรณการเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุร� จํากัด เปนสหกรณภาคการเกษตร นามเดิม
วา สหกรณการเกษตรชาวนาเกลือบานแหลม จํากัด ปจจ�บันสหกรณมีสมาช�ก
ทั้งหมด 292 ราย ไดจดทะเบียนเปนสหกรณเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2536 มีสมาช�ก 6 กลุม
ไดแก บานแหลม,บางขุนไทร,ปากทะเล,บางแกว,แหลมผักเบี้ย และนาพันสาม
จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณฯไดจดั จําหนายเกลือทะเลธรรมชาติ
และเกลือแปรรูป เชน ดอกเกลือ เกลือลาง
(เกลือแกง) เกลือปน เปนตน สหกรณฯรับซ�้อ
เกลือราคากัน เพื่อชวยเหลือเกลือไมใหมรี าคา
ตกตํ่า เพื่อชวยสมาช�กสหกรณฯใหมีความเปน
อยูที่ดีข�้น

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. การทํานาเกลือ ลงพื้นที่ดูการผลิตเกลือ
2. การแปรรูปเกลือ เชน แปรรูปเกลือทะเลเปนเกลือปน
3. สินคาที่ทําจากเกลือ เชน สบูเกลือ เกลือขัดผิว
• กิจกรรมสันทนาการ
1. ความรูเร�่องเกลือทะเลในจังหวัดเพชรบุร� และในประเทศ
2. ประโยชนของเกลือ สรรพคุณของเกลือ
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility:
กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณ
สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม
ใหเกิดการพัฒนา)
1. เขารวมโครงการสหกรณเพื่อนักเร�ยน โดยการจัดหาอุปกรณเคร�่องครัวและของอุปโภคเพื่อมอบใหกับโรงเร�ยนในชนบท
2. สนับสนุนผลงาน บ.จ�ตรกรสรางสรรคดวยปากและเทา เพื่อใหผูพิการมีรายได

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1. แหลงผลิตเกลือทะเล
2. กลุม อาช�พทํานาเกลือกังหันทอง

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
1. สหกรณการเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุร� จํากัด
2. อบต.บานแหลม

• ทีพ
่ กั
1. โรงแรมรอยัล ไดมอนด เพชรบุร�
2. ไอธอรา ร�สอรท แอนด สปา

• รานขายของทีร่ ะลึก
1. กลุม อาช�พทํานาเกลือทะเลกังหันทอง
2. รานเจมว งของฝากบานแหลม
3. บรูดา เพชรบุร�

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1. หองประชุม สหกรณการเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุร� จํากัด 50-100 คน • ทีจ่ อดรถ
2. หองประชุม อบต.บานแหลม 30-50 คน
1. สหกรณการเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุร� จํากัด
3. หองประชุม กลุม อาช�พทํานาเกลือกังหันทอง 30-50 คน
• หองนํา้
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
1. สหกรณการเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุร� จํากัด
2. ปม นํา้ มัน PT สาขาบานแหลม 2
1. พืน้ ทีท่ าํ นาเกลือของสมาช�ก
2. กลุม อาช�พทํานาเกลือทะเลกังหันทอง
3. อบต.บานแหลม

ไมซ เพื่อชุมชน
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เดือน
มกราคม-พฤษภาคม

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
182/6 ม.9 ต.บานแหลม อ.บานแหลม จ.เพชรบุร� 76110
• ช�่อผูประสานงาน นายว�วัฒน พิมพามา
• เบอร โทรศัพท 032-706232 , 083-2825451
• Facebook สหกรณการเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุร�
• ID line 083-2825451
• E-mail nakuybanlam.2017@gmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมเดน
ว�ธ�การทํานาเกลือ
เก็บเกี่ยวผลผลิตเกลือ

สหกรณ

การเกษตร
บานลาด จํากัด

สหกรณ
การเกษตรบานลาด จํากัด

ด

วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในอําเภอบานลาดในอดีต ซ�่งสวนใหญ
ประกอบอาช�พทํานา ตองประสบปญหาความเดือดรอนขาดแคลนเง�นทุน ถูกเอารัด
เอาเปร�ยบจากพอคาคนกลาง จ�งจําเปนตองมีการจัดตัง้ สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด
ข�้นมาเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยกอตั้งข�้นในป พ.ศ.2483 โดยการรวมกลุมหาทุน 28
กลุม ตอมาในป พ.ศ.2495 เพิ่มอีก 4 กลุม และในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2512 ไดควบรวม
กับสหกรณที่ดินบานลาด ใชช�่อวา สหกรณการเกษตรบานลาด ไมจํากัดสินใช เร�่อยมา จน
ในป พ.ศ. 2518 ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ ทะเบียนเลขที่ 63/2518 เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ใชช�่อวา “สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด” มีจํานวนสมาช�ก
แรกตั้ง 1,400 ครัวเร�อน ทุนดําเนินงานเร�่มแรก 900,000 บาท ซ�่งในปจจ�บันสหกรณมี
สมาช�กกวา 9,000 คน และมีทุนกวา 1,600 ลานบาท
จ�ดเดนของสหกรณ

เปนสหกรณการเกษตรทีส่ ง เสร�มใหสมาช�กรูจ กั การชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซ�ง่ กันและกัน ใหรจู กั การอดออม นอมนําแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ในการดําเนินช�ว�ต ควบคูกับการพัฒนาอาช�พ สงเสร�มและสนับสนุนสมาช�กในทุกๆดาน ทั้งดานเง�นทุน ปจจัยการ
ผลิต การศึกษาอบรมใหความรู จนเขาใจ เขาถึง ตัวตนของสมาช�ก นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอเนื่อง และสงผลใหเกิดความรัก และความ
ศรัทธาจากสมาช�กทีม่ ตี อ สหกรณสบื เร�อ่ ยมาจากรุน สูร นุ จ�งนับเปนจ�ดเดนและจ�ดแข็งของสหกรณ อีกทัง้ ยังเปนแหลงศึกษาเร�ยนรูว ถ� ที างสหกรณ
ในดานการผลิตกลวยหอมทองที่มีช�่อเสียงมาเปนเวลานานอีกดวย

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
ในแตละเดือน สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จะมีโปรแกรมการเขา
ศึกษาดูงานจาก คณะผูเยี่ยมชมอยางตอเนื่อง ทั้งทางภาครัฐ ภาค
เอกชน สถานศึกษาตางๆ ซ�่งสหกรณพรอมเปนแหลงเร�ยนรูตาม
• กิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมทองเที่ยวเช�งเกษตรตามเสนทางสายเกษตร อาทิเชน เสนทาง
สายกลวยหอม เสนทางสายขาวปลอดภัย เสนทางสายตาลโตนด รวม
ถึงกิจกรรมการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ตามความตองการของ
คณะเยี่ยมชม เปนตน
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility:
กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณ
สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม
ใหเกิดการพัฒนา)
มีหลากหลายกิจกรรม อาทิเชน กิจกรรมงานวันขาวและชาวนาแหง
ชาติ ซ�่งจัดข�้นทุกวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปกิจกรรมการสนับสนุนการ
ศึกษาในรูปแบบตางๆ การสรางโรงเร�ยน การมอบทุนการศึกษา การ
สงเสร�มกิจกรรมสหกรณโรงเร�ยน กิจกรรมฟนฟูและสงเสร�มอาช�พให
สมาช�กและชุมชน การสนับสนุนกิจกรรมตางๆของภาครัฐและเอกชนที่
จัดเพื่อสังคม เปนตน

การจัดโปรแกรมไมซเพื่อชุมชน
ตอนรับคณะของกรมสงเสร�มสหกรณ และ TCEB

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
เชน จ�ดดูงาน โรงงานบรรจ�และแปรรูปกลวยหอมทอง ,
ตลาดกลางผัก-ผลไม, แปลงปลูกกลวยหอมทอง

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
มีสถานที่ และโปรแกรมการจัดเตร�ยมอาหาร และหาหารวางตามที่
คณะเยีย่ มชมตองการ

• ทีพ
่ กั

• รานขายของทีร่ ะลึก

มีทพ
ี่ กั มากมายในบร�เวณอําเภอบานลาด และอําเภอใกลเคียง ข�น้ อยูก บั
ความตองการของคณะของไมซ แตละคณะ
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
ปจจ�บนั มีหอ งประชุมภายในอาคารรองรับได 60-70 คน ซ�ง่ ปจจ�บนั กําลัง
อยูใ นชวงของการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหม ในอนาคตจะมีหอ งประชุม
ทีส่ ามารถรองรับผูเ ยีย่ มชมภายในอาคารได 200-300 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
มีอาคารอเนกประสงค รองรับได 200-300 คน

รานบานลาดฟารมเมอรสช็อป และ รานศูนยกระจายสินคาสหกรณ
• ทีจ่ อดรถ
กวางขวางรองรับไดอยางสะดวกสบาย
• หองนํา้
มีหลายจ�ด เพียงพอตอความตองการของผูเ ยีย่ มชม

ไมซ เพื่อชุมชน

3

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
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

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
เลขที่ 91 หมูที่ 7 ถนนสายสุทธ� 1 ตําบลบานลาด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร� 76150
• ช�่อผูประสานงาน นายศิร�ชัย จันทรนาค ตําแหนง ผูจัดการ
• เบอร โทรศัพท 086-1673797
• Facebook สหกรณการเกษตรบานลาด..จํากัด
• Website www.banlat-banrao.com
• E-mail Coopbannlad@hotmail.com

ผลิตภัณฑจากกลวยหอมทอง

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

โคนม

ชะอํา-หวยทราย จํากัด

สหกรณ
โคนมชะอํา-หวยทราย..จํากัด

ส

หกรณเปนสหกรณโคนม ซ�่งรวบรวมนํ้านมดิบของสมาช�ก โดยมีธุรกิจหลัก
คือ รวบรวมนํ้านมดิบ จัดหาสินคามาจําหนาย แปรรูปนํ้านมดิบ แปรรูป
อาหารสัตว

จ�ดเดนของสหกรณ
มีศูนยรวบรวมโรงงงานแปรรูป
โดยใชระบบสหกรณ

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. ศึกษาดูงานการผลิตนมพาสเจอรไรส
- ศึกษาดูงานการผลิตอาหารสัตว
- ศึกษาดูงานการผลิตรวบรวมนํ้านมดิบ
• กิจกรรมสันทนาการ
1. สามารถจัดอบรม/ประชุม รองรับไดประมาณ 100 คน
- จัดกิจกรรมดื่มนมชมฟารมสมาช�ก
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility:
กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณ
สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม
ใหเกิดการพัฒนา)

ไมมี

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
- ศึกษาดูงานการผลิตนมพาสเจอรไรส
- ศึกษาดูงานการผลิตอาหารสัตว
- ศึกษาดูงานการผลิตรวบรวมนํา้ นมดิบ
• ทีพ
่ กั
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
- หองประชุมสํานักงาน สามารถรองรับได 50 คน
- โรงงานผลิตนมพาสเจอรไรซ สามารถรองรับได 30 คน

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
มีพนื้ ทีท่ งั้ หมดรอยกวาไร *ตองประสานลวงหนา (กางเต็นท)
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
สามารถรองรับได 100 คน
ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก

ไมมี

• ทีจ่ อดรถ
มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 1 ไร
• หองนํา้
มีพนื้ ทีเ่ พียงพอสําหรับรองรับ 100 คน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
มิถุนายน
• กิจกรรมเดนในชวงเวลานั้น
ชมกระบวนการผลิตนมพาสเจอรไรซ ชมฟารมโคนม
และกระบวนการผลิตอาหารสัตว

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
718/16 ถนนเพชรมเกษม ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร�
• เบอร โทรศัพท
• Facebook
• E-mail
• ช�่อผูประสานงาน
• QR code
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032-471956 , 032-470143
Station MILK
somkoul_3@hotmail.com
นายสมควร….สวางอารมณ

กิจกรรมนําคณะดูฟารมวัวและกิจรรมช�มไอศคร�ม

การแปรรูปพาสเจอรไรซ ไอศคร�ม และอาหารสัตว

โรงงานการผลิตนมพาสเจอรไรซ โรงงานการผลิตอาหารสัตว โรงรวบรวมนํ้านมดิบ
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สหกรณ

การเกษตร
หุบกะพง จํากัด

สหกรณ
การเกษตรหุบกะพง จํากัด

เ

ประวัติความเปนมาของโครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง

มือ่ ป พ.ศ.2507 เมือ่ ครัง้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช เสด็จแปรพระ
ราชฐานประทับ ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรข� นั ธ พระองคได
ทราบถึงความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสาวนผักชะอําจํานวน83ครอบครัววาขาดแคลน
ทุนทรัพยทจี่ ะนําไปประกอบอาช�พ พระองคจง� ทรงรับเกษตรกรเหลานี้ ไว ในพระบรม
ราชูปถัมภ พรอมทัง้ พระราชทานทรัพยสว นพระองคใหกยู มื ไปลงทุน จํานวน 3 แสนบาท
ภายหลังไมปรากฏผูใดนําเง�นไปทูลเกลาถวายคืนแกพระองคทา นและความไดทราบฝาละออง
พระบาทวาเกษตรกรเหลานีไ้ มมที ดี่ นิ ทํากินเปนของตนเอง จ�งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ให ฯพลฯ องคมนตร� ม.ล.เดช สนิทวงศ จัดหาพืน้ ที่ในเขตจังหวัดเพชรบุร� และ
ประจวบคีรข� นั ธ เพือ่ นํามาจัดสรรใหเกษตรกรดังกลาวตอไป ขณะเดียวกันรัฐบาลอิสราเอล
โดย ฯพลฯ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยขอทราบหลักการของโครงการและ
อาสาทีจ่ ะชวยเหลือในการพัฒนาการเกษตรในรูปของผูเ ช�ย่ วชาญสาขาตางๆ และไดทาํ
สัญญารวมมือกันระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอล เร�ม่ ตัง้ แตวนั ที่ 19 สิงหาคม
2509 สิน้ สุดเมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2514 ใชชอ�่ วา “โครงการไทย-อิสราเอล เพือ่ พัฒนา
ชนบท (หุบกะพง)”
2 ไมซ เพื่อชุมชน

เมือ่ ไดรบั ขอมูลจากครอบครัวเกษตรกรตัวอยางทัง้ สองครอบครัวในป พ.ศ. ๒๕๑๑
จ�งอพยพครอบครัว เกษตรกรทีไ่ ดรบั ความเดือดรอนในตอนตนทีเ่ หลืออีก ๘๒ ครอบครัว
และเกษตรกรที่เขามาทําประโยชน อยูเดิมอีก ๔๖ ครอบครัว เขาอาศัยและทําประโยชนใน
พื้นที่ที่จัดสรรใหครอบครัวละ ๒๕ ไร และโครงการ ได ใหกูยืมเง�นครอบครัวละ ๖,๐๐๐ บาท
แบงเปนคาใชจายในการปลูกบานเร�อน ๑,๕๐๐ บาท สวนที่เหลืออีก ๔,๕๐๐ บาท เปนคาใช
จายสําหรับวัสดุการเกษตร และคาใชจา ยในครอบครัว โดยปแรกไมตอ งเสียดอกเบีย้ ปตอ ไป
เสียดอกเบี้ยรอยละ ๖ การอพยพครอบครัวเกษตรกรเหลานี้ไดจัดใหสรางที่อยูอาศัยรวม
เปนหมูบานเกษตรกรข�้น โดยมีทางราชการ คอยชวยเหลือใหคําแนะนําการบร�หารงานของ
หมูบ า นตัวอยางใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคทวี่ างไวและ ขณะเดียวกันไดมกี ารใหการ
ศึกษาอบรมเกีย่ วกับหลักการและว�ธก� ารของสหกรณจนเห็นวาสมาช�กของหมูบ า นเกษตรกร
มีความเขาใจไดดพ
ี อแลวจ�งเขาช�อ่ กันเพือ่ ขอจดทะเบียนเปนสหกรณการเกษตรโดยใชชอ�่ วา
"สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด"
การอพยพครอบครัวเกษตรกรเหลานี้ ไดจัดใหสรางที่อยูอาศัยรวมเปนหมูบาน
เกษตรกรข�้นโดยมีทางราชการคอยชวยเหลือ ใหคําแนะนําการบร�หารงานของหมูบาน
ตัวอยางใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคทวี่ างไว ขณะเดียวกันไดมกี ารใหการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับหลักการและว�ธ�การของสหกรณ จนเห็นวาสมาช�กของหมูบานเกษตรกรมีความ
เขาใจไดดีพอแลว จ�งเขาช�่อกันเพื่อขอจดทะเบียนเปนสหกรณการเกษตร โดยใชช�่อวา
“สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช โปรดเกลาพระราชทานทะเบียนใหผแู ทนสหกรณการเกษตร
หุบกะพง จํากัด สมเด็จพระนางเจาพระบรมราช�นีนาถ ทรงแนะนําและสงเสร�มใหแมบานนํา
เสนใยปานศรนารายณ ซ�ง่ มีอยูในพืน้ ทีม่ าใชประโยชนดา นผลิตภัณฑหตั ถกรรม ฝกทักษะให
กับแมบา นเมือ่ ผลิตเปนผลิตภัณฑไดแลวรวบรวมสงใหกบั สหกรณเปนผูจ าํ หนายตอมาในป
2524 สมเด็จพระนางเจาพระบรมราช�นีนาถ ทรงรับงานศิลปาช�พพิเศษปานศรนารายณ
ของกลุมสตร�สหกรณหุบกะพงเขาไว ในพระบรมราช�นูปถัมภ ปจจ�บันเปนธุรกิจรวบรวม
ผลผลิตของสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด

จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด เปนสหกรณในพื้นที่โครงการ
ตามพระราชประสงค ในรูปแบบหมูบ า นสหกรณ และเปนหมูบ า นสหกรณแหง
แรกของประเทศไทย มีประวัติความเปนมาที่ควรคาแกการศึกษา เร�ยนรู มี
กลุม ศิลปาช�พจักสาน(พิเศษ)ปานศรนารายณในพระบรมราช�นปู ถัมภ สมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราช�นีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซ�่งเปนงานหัตถศิลปอยูคูกับ
แผนดินหุบกะพง ทั้งยังมีกลุมอาช�พสังกัดสหกรณการเกษตรหุบกะพง
จํากัด ในแขนงตางๆ ตามความสนใจของคณะผูเขาศึกษาดูงาน
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กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 1 รับฟงบรรยายสรุปขอมูลความเปนมาของโครงการจัด
พัฒนาที่ดินฯตามพระราชประสงคหุบกะพง ณ ศูนย
สาธ�ตสหกรณโครงการหุบกะพง
กิจกรรมที่ 2 นั่งรถรางศูนยสาธ�ตฯ/รถบัสคณะศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมสถานีเร�ยนรูของกลุมอาช�พสังกัด
สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด สถานีเร�ยนรูทั้ง 4
สถานี และสักการะตนโพธ�์ทรงปลูก ในหลวง รัชกาล ที่ 9
ว�ทยากร มัคคุเทศกนอย
กิจกรรมที่ 3 ชมกรรมว�ธ�/ทํากิจกรรม แปรรูป ข�้นรูปผลิตภัณฑปา
นศรนารายณ
กิจกรรมที่ 4 ชมทิวทัศนอางเก็บนํ้าหุบกะพง
(อางตนแบบ ในหลวง รัชกาล ที่ 9)
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน
ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทําฝายชะลอนํ้า ในกิจกรรมนี้คณะผูเขาศึกษา
ดูงานฯตองติดตอสหกรณการเกษตรหุบกะพง และ
หนวยจัดการตนนํ้าหุบกะพง เพื่อขอความอนุเคราะห
เขาทํากิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยิงกลาไม ในกิจกรรมนีค้ ณะผูเขาศึกษาดูงานฯ
ตองติดตอสหกรณการเกษตรหุบกะพง และ หนวย
จัดการตนนํ้าหุบกะพง เพื่อขอความอนุเคราะหเขาทํา
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกตนไมในพื้นที่โครงการฯในกิจกรรมนี้คณะ
ผูเขาศึกษาดูงานฯตองติดตอสหกรณการเกษตร
หุบกะพง และ หนวยจัดการตนนํ้าหุบกะพง เพื่อขอความ
อนุเคราะหเขาทํากิจกรรม

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1) หองประชุมอาคารคุม เกลาสหกรณ ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบ
กะพง(ปรับอากาศ) มีคา ใชจา ยในการใชหอ งประชุม มีใบเสร็จรับเง�น
ราชการ จํานวนผูเ ขาประชุม/สัมมนาทีร่ องรับได 250 ทาน มีระบบ
เคร�อ่ งเสียง และเคร�อ่ งฉายขามศีรษะ
2) หองประชุมเล็ก อาคารคุม เกลาสหกรณ ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการ
หุบกะพง(ปรับอากาศ) มีคา ใชจา ยในการใชหอ งประชุม มีใบเสร็จรับเง�น
ราชการ จํานวนผูเ ขาประชุม/สัมมนาทีร่ องรับได 50 ทาน มีระบบ
เคร�อ่ งเสียง และเคร�อ่ งฉายขามศีรษะ
3) หองประชุม สํานักงานสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด (พัดลม)
จํานวนผูเ ขาประชุม/สัมมนาทีร่ องรับได 60 ทาน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
1) โถงอาคารนิทรรศการ การสหกรณ (บาน11หลัง) ศูนยสาธ�ต
สหกรณโครงการหุบกะพง
2) สนามหญาอาคารคุม เกลาสหกรณ ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการ
หุบกะพง
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• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
โรงอาหาร ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบกะพง โดยกลุม แมบา นใน
ชุมชน มีบร�การอาหาร สามารถรองรับได 300 คน
• รานขายของทีร่ ะลึก
ผลิตภัณฑจกั สาน งานศิลปาช�พ(พิเศษ)จักสานปานศรนารายณ
ผลิตผลทางการเกษตรสินคาเกษตรแปรรูปเม็ดมะมวงหิมพานตอบ
นํา้ ผลไม ฯลฯ
• ทีจ่ อดรถ
สามารถจอดรถบัสได 10 คัน
• หองนํา้
ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบกะพง มีหอ งสุขาใหบร�การ 10 หอง
สหกรณการเกษตรหุบกะพง มีหอ งสุขาใหบร�การ 5 หอง
สถานีเร�ยนรูแ ตละสถานี มีหอ งสุขาใหบร�การ 3-5 หอง

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
สามารถเขาเยี่ยมชมไดตลอดทั้งป

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
สํานักงานสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด
เลขที่ 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 เจาหนาที่การเง�น สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด
• เบอร โทรศัพท 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
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ภาพกิจกรรมที่ 1 รับฟงบรรยายสรุปขอมูลความเปนมาของโครงการจัดพัฒนาทีด่ นิ ฯตามพระราชประสงคหบุ กะพง โดย
ว�ทยากรเจาหนาที่ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบกะพง พรอมเยี่ยมชมแปลงสาธ�ตการเกษตร แปลงอนุรักษพันธุกรรม
พืชแปลงทับทิมโครงการความรวมมือระหวางไทย-อิสราเอลเยีย่ มชมหองภาพพระราชกรณียกิจในโครงการจัดพัฒนาทีด่ นิ
ตามพระราชประสงคหุบกะพง ณ ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบกะพง

หองภาพพระราชกรณียกิจในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคหุบกะพง ณ ศูนยสาธ�ตสหกรณโครงการหุบ
กะพง

ศึกษาเร�ยนรูสมุนไพรแปลงอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่อง พรอมเยีย่ มชมแปลงสาธ�ตการเกษตรในโรงเร�อนแปลงทับทิม
มาจากพระราชดําร� สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยาม โครงการสวนทับทิม ไทย-อิสราเอล
บรมราชกุมาร�

6 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมที่ 2 นัง่ รถรางศูนยสาธ�ตฯ/รถบัสคณะศึกษาดูงาน เยีย่ มชมสถานีเร�ยนรูข องกลุม อาช�พ สังกัดสหกรณการเกษตร
หุบกะพง จํากัด สถานีเร�ยนรูที่ 1 ศูนยเร�ยนรูการปลูกหนอไมฝรั่ง/พืชสมุนไพรโดยกลุมผูปลูกผักปลอดภัยบานหุบกะพง
ว�ทยากร นางขวัญเร�อน บุศภัค ประธานกลุมผูปลูกผักปลอดภัยบานหุบกะพง

กิจกรรมที่ 3 นัง่ รถรางศูนยสาธ�ตฯ/รถบัสคณะศึกษาดูงาน เยีย่ มชมสถานีเร�ยนรูข องกลุม อาช�พสังกัดสหกรณการเกษตร
หุบกะพง จํากัด สถานีเร�ยนรูที่ 2 ศูนยเร�ยนรูการเลี้ยงโคขุน โดยกลุมผูเลี้ยงโคขุน หมู 8 บานหุบกะพง ว�ทยากร นายออด
พรหมรักษา

กิจกรรมที่ 4 นัง่ รถรางศูนยสาธ�ตฯ/รถบัสคณะศึกษาดูงาน
เยีย่ มชมสถานีเร�ยนรูข องกลุม อาช�พสังกัดสหกรณการเกษตร
หุบกะพง จํากัด สถานีเร�ยนรูท่ี 3 ศูนยเร�ยนรูกลุมสตร�
ผลิตภัณฑของใช ในครัวเร�อน โดยกลุม กลุม สตร�ผลิตภัณฑ
ของใช ในครัวเร�อนบานหุบกะพง ว�ทยากร นางปนรัตน
ตันหยง พรอมพักรับประทานอาหารวาง

กิจกรรมที่ 5 นั่งรถรางศูนยสาธ�ตฯ/รถบัส คณะศึกษาดู
งานเยี่ยมชมสถานีเร�ยนรูของกลุมอาช�พสังกัดสหกรณ
การเกษตรหุบกะพง จํากัด สถานีเร�ยนรูที่ 4 ศูนยเร�ยนรูกลุม
ผูเลี้ยงแพะหุบกะพง โดยกลุมผูเลี้ยงแพะหุบกะพง ว�ทยากร
นายมนูญ เตี๋ยวศร�ทอง

กิจกรรมที่6นัง่ รถรางศูนยสาธ�ตฯ/รถบัสคณะศึกษาดูงานสัก กิจกรรมที่ 7 ชมกรรมว�ธ/� ทํากิจกรรม แปรรูป ข�น้ รูป
การะตนโพธ�ท์ รงปลูก ในหลวง รัชกาลที่ 9 ว�ทยากร มัคคุเทศก ผลิตภัณฑปา นศรนารายณ ว�ทยากร ประธานสหกรณ
การเกษตรหุบกะพง จํากัด / นางตอม เดชมาก พรอมกับ ชม
นอย นักเร�ยนโรงเร�ยนบานหุบกะพง/ชาวบานหุบกะพง
/อุดหนุนผลิตภัณฑปา นศรนารายณ ผลิตผลทางการเกษตร
สินคาเกษตรแปรรูปของเกษตรกร/แมบา น ในพืน้ ทีโ่ ครงการฯ
กิจกรรมที่ 8 ชม ทิวทัศนอางเก็บนํ้าหุบกะพง (อางตนแบบ ในหลวง รัชกาล ที่ 9)

ไมซ เพื่อชุมชน
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สหกรณ

นิคมชะอํา จํากัด

สหกรณ
นิคมชะอํา จํากัด

หกรณนิคมชะอํา จํากัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 เมื่อวัน
ที่ 11 มกราคม 2517 เลขทะเบียนที่ กสน.9/2517 ชนิดไมจํากัด ประเภทสหกรณ
นิคม ตอมาไดจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมเปนสหกรณชนิดจํากัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2518 เลขทะเบียนที่ กสน.9/2517 ใชช�่อวา สหกรณนิคมชะอํา จํากัด มีวัตถุประสงคเกี่ยว
กับการจัดใหไดมาซ�ง่ ทีด่ นิ ทํากิน และสงเสร�มผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยว�ธช� ว ย
เหลือซ�่งกันและกันตามหลักการสหกรณ
จ�ดเดนของสหกรณ
• สหกรณรวบรวมขาวขาวเปลือกจากสมาช�กเพือ่
นําไปจําหนาย บางสวนไดนํามาแปรรูปเปนขาวสาร
จําหนายภายใตแบรนด “ขวัญขาว”
• สหกรณไดสงเสร�มใหสมาช�กเขารวมโครงการ
เกษตรอินทร�ยใ นพืน้ ทีน่ คิ มสหกรณในการผลิตผัก
อินทร�ยไ มใชสารเคมีหร�อปุย เคมีใดๆโดยสหกรณรบั
ซ�้อผักจากสมาช�กแลวนําไปจําหนายตอ ไมวาจะเปน
บร�ษัทสยามแม็คโคร ชะอํา ตลาดเกษตรกรหลังจวน
ผูวาฯ และโรงพยาบาลชะอํา

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility:
กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณ
สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม
ใหเกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- ผูจัดการ /เกษตรกรเจาของแปลง ถายทอดหลักการแนวคิด
หลักการในการดําเนินงานทัวรศึกษาดูงานในพื้นที่จร�งของ
สมาช�กสหกรณแลกเปลี่ยนเร�ยนรูระหวางทางสหกรณและ
คณะที่มาดูงาน
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

- ปลูกตนไมพื้นบานร�มขางทางในวันสําคัญตางๆ

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
หองประชุมสํานักงาน แปลงสาธ�ตเกษตรอินทร�ย แปลงของสมาช�ก

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
บร�เวณรอบขางอาคารสํานักงาน

• ทีพ
่ กั

• รานขายของทีร่ ะลึก
สหกรณมมี นิ มิ ารทขนาดเล็กจําหนายสินคาทัว่ ไป อีกทัง้ นําขาวที่
สหกรณนาํ มาแปรรูปจําหนายในแบรนดของสหกรณเอง ไมวา จะ
เปนขาวกลอง ขาว กข 43 ขาวหอมประทุม ฯลฯ

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1หอง รองรับไดไมเกิน 100 คน

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
บร�เวณลานจอดรถของสํานักงานนิคมสหกรณชะอํา
รองรับไดประมาณ 300 คน

ไมมี

• ทีจ่ อดรถ
มีพนื้ ทีใ่ นการจอดรถรองรับไดปร�มาณเพียงพอ
(สามารถใชบร�เวณลานตากขาวได)
• หองนํา้
จํานวน 2 หอง คือ หองนํา้ ชาย 1 หอง ขนาด 2x1.5 เมตร
หองนํา้ หญิง1 หอง ขนาด 2x1.5 เมตร

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงสมาช�ก ชมการสาธ�ตการทําปุยช�วภาพ การเตร�ยมดินปลูก ฯลฯ
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจ�กายน
ธันวาคม

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
47 ม.6 ต.หนองศาลา อ.ชะอํา จ.เพชรบุร� 76120 โทร 081-5715146
• ช�่อผูประสานงาน นางอุษา โพธ�์ทอง
• เบอร โทรศัพท 087-1571270
• Facebook สหกรณนิคมชะอํา จํากัด หนองศาลา
• ID line nikomchaam

4 ไมซ เพื่อชุมชน

ช�แ้ จงประวัตคิ วามเปนมาของสหกรณและแนะนําธุรกิจ
ดานตางๆทีส่ หกรณดาํ เนินการและความเปนมาในการ
ดําเนินโครงการเกี่ยวกับเกษตรอินทร�ย ฯลฯ

นําทัวรในพื้นที่จร�งของสมาช�กสหกรณ สาธ�ตการทํา
ปุยหมัก การเตร�ยมดิน พาชมสวนผักเกษตรอินทร�ย
แนวผสมผสานและปดทายดวยการพาไปไหวพระในพืน้ ที่

สินคาของสหกรณเชน ขาวไรซเบอร�่ ขาวกลอง ขาว
กข43 ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสินคาจากสวนสมาช�ก เชน
ผักเกษตรอินทร�ยหลากหลายชนิด

ไมซ เพื่อชุมชน
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สหกรณ

การเกษตร

หนองแขม บางขุนเทียน จํากัด

สหกรณการเกษตร
หนองแขม บางขุนเทียน จํากัด

เ

ดิมทีเปนสหกรณจัดหาทุน หนองแขม ตอมาไดพัฒนาเปนสหกรณการเกษตร
หนองแขม บางขุนเทียน จํากัด จดทะเบียนเมื่อป 2514 และเปนแหลงที่ปลูกจําปที่ใหญ
ที่สุดในประเทศไทยอยูแถบกรุงเทพฯ และปร�มณฑล และหนึ่งในพื้นที่ปลูกจําปขนาดใหญที่
อยูไ มใกลไมไกล คือเขตหนองแขมยานฝง ธน ซ�ง่ มีการรวมตัวเปนว�สาหกิจชุมชนกลุม ผูป ลูก
จําป นอกจากจะจําหนายจําปสดแลว ยังมี
จ�ดเดนของสหกรณ
การแปรรูปจําปจากการสกัดนํา้ มันหอมระเหย
และนําไปทําเปนผลิตภัณฑตา งๆอีกมากมาย
- ไดเปนสหกรณดีเดน
- การปลูกจําป
- มีการแปรรูปผลิตภัณฑการสกัดนํา้ หอมจากดอก
จําปเพื่อเพิ่มมูลคา ตอนที่ดอกจําปลนตลาด
- พาชมสวนเกษตรผสมผสาน
- ชมผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่มีคุณภาพ
- ทองเที่ยวเช�งการเกษตร และศูนยการเร�ยนรู
- เปนศูนยการทําปุยหมักและปุยคอก
- เปนกลุมที่ปลูกจําปมากที่สุดในประเทศไทย

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. สาธ�ตการปลูกจําปและใหความรูเกี่ยวกับการปลูกจําป
2. สาธ�ตการแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพร
3. ลองเร�อชมสวนจําปและสวนผลไมผสมผสาน
4. ลิ้มรสอาหารพื้นบาน ดั้งเดิมชาวสวนและช�มผลไมปลอดสาร
5. เที่ยวชมสวนจําปและสามารถเก็บดอกจําปจากตน
6. ข�้อผลิตภัณฑนํ้าหอมจากดอกจําปและสมุนไพรอื่นๆ
• กิจกรรมสันทนาการ
- มีการจับปลาในสวน
- เลนนํ้าในสวน
- พายเร�อในสวน
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม
เพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม
หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
- พาสมาช�กรวมกันทําบุญกับวัดตางๆ
- รวมบร�จาคขาวของเคร�่องใชแกเด็กๆ ที่ยากไร

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
- ศาลาจําป

• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1. เทีย่ วชมสวนจําป และสวนผลไมผสมผสาน
2. รองเร�อชมสวนจําป
3. เผยแพรความรูเ ร�อ่ งการปลูกจําปและการดูแลตนจําป
4. เผยแพรความรูก ารทําปุย ช�วภาพและสารไลแมลง
5. สาธ�ตการแปรรูปสมุนไพร
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

ไมมี

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
สถานทีค่ อื ศาลาจําป สถานทีต่ งั้ ศูนยการเร�ยนรูก ลุม ผูป ลูกจําป
รับรองได 40-50 คน

• รานขายของทีร่ ะลึก
- มีมมุ จําหนายของทีร่ ะลึกจากสวนจําป เชน นํา้ หอมจากดอกจําป
และนํา้ หอมกลิน่ จากดอกไมธรรมชาติตา งๆ มี แชมพู คร�มอาบนํา้
สบู เกลือแชเทา โคโลญดับกลิน่
• ทีจ่ อดรถ
-จอดหนาศูนยการเร�ยนรูป ระมาณ 20 คัน
• หองนํา้
-มีหอ งนํา้ รับรองประมาณ 2 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-มีนาคม
ชมสวนจําป ชมสวนลําไย ชมสวนฝรั่งและ
สวนผสมผสาน
เมษายน-กรกฎาคม
ชมสวนจําป ชมสวนลําไย ชมสวนฝรั่ง
และเก็บหนอไมหวาน
สิงหาคม-พฤศจ�กายน ชมสวนจําป ชมสวนฝรั่ง และเก็บหนอไมหวาน
ธันวาคม
ชมสวนจําป ชมสวนฝรั่ง

ติดตอสหกรณ
• ที่ตั้งสํานักงาน
183 ซอยตนสน แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
• ช�่อผูประสานงาน คุณพยุง หนูแยม
• เบอร โทรศัพท 086-0909608, 081-6451507,
0845094604
• ID line : sutee10160 และ 086-0909608
• E-mail : tittee10160@gmail.com
และ chmp0207@gmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

กลุมเกษตรกร

เลี้ยงสัตวทุงครุ
กรุงเทพมหานคร

กลุมเกษตรกร
เลี้ยงสัตวทุงครุ กรุงเทพมหานคร

ก

ลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวทุงครุ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 และมี
สมาช�กจํานวน 53 คน มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้นจํานวน 97,151.41 บาท กลุมเกษตรกร
เลี้ยงสัตวทุงครุ ดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย เพียงดานเดียว โดยจัดหาสินคามา
จําหนายใหสมาช�ก มีสมาช�กรับบร�การ 38 ราย
จ�ดเดนของสหกรณ
ดวยกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวทุงครุ เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในเขตทุงครุ ซ�่งมีอาช�พเลี้ยงแพะนม แพะเนื้อ
เลี้ยงปลา เลี้ยงเปดไก ซ�่งตองารรวมตัวกันเพื่อชวยเหลือและแกไขปญหาดานการประกอบอาช�พ จ�งไดกอตั้งกลุมเกษตรกรเลี้ยง
สัตวทุงครุ โดยไดมีการจดทะเบียนตั้งแต ป 2546 เปนตนมา โดยไดดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย เพื่อใหสามารถจําหนายแก
สมาช�กในราคายุติธรรม โดยจําหนายวัสดุที่ใชในการทําอาหารสัตว เพื่อใหบร�การแกสมาช�ก อันจะทําใหตนทุนในการประกอบอาช�พ
ของสมาช�กถูกลง รวมทั้งไดมีการรวมซ�้อ-รวมขาย เนื้อแพะจากสมาช�ก
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวทุงครุ ไดจัดตั้ง “กลุมอาช�พแปรรูปนมแพะ” เพื่อใหสมาช�กบางสวนดําเนินการแปรรูปนมแพะ อยางจร�งจัง
เพื่อเปนการเพิ่มมูลคานมแพะใหมีมูลคาที่สูงข�้น โดยนํามาแปรรูปเปน “สบูนมแพะ โลชั่นนมแพะ ทองมวนกรอบนมแพะ ทองมวนสด
นมแพะ นมแพะพลาสเจอรไรส”ซ�่งสงผลสมาช�กไดมีรายไดเพิ่มข�้นจากการแปรรูปนมแพะเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. กิจกรรมเยี่ยมชมฟารมแพะ (แพะนม - แพะเนื้อ)
2. กิจกรรมแปรรูปนมแพะ
3. กิจกรรมเยี่ยมชมสวนสมบางมด
4. กิจกรรมเยี่ยมชมการเลี้ยงปลาและใหอาหารปลา
5. กิจกรรมแปรรูปปลา
6. กิจกรรมลองเร�อชมว�ถีช�ว�ตร�มคลอง
7. กิจกรรมชมสวนมะพราวนํ้าหอมและสวนเกษตรผสมผสาน
8. กิจกรรมทําโมบาย / สิ่งประดิษฐของเหลือใช
• กิจกรรมสันทนาการ

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน
ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
1. กิจกรรมเก็บขยะบร�เวณร�มคลอง
2. กิจกรรมตัดหญาบร�เวณสาธารณะ

ไมมี

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1. กิจกรรมเยีย่ มชมฟารมแพะ (แพะนม - แพะเนือ้ )
2. กิจกรรมแปรรูปนมแพะ คือ การทําสบู – โลชัน่ นมแพะ,
การทําทองมวนนมแพะ
3. กิจกรรมเยีย่ มชมสวนสมบางมด
4. กิจกรรมเยีย่ มชมการเลีย้ งปลาและใหอาหารปลา
5. กิจกรรมแปรรูปปลา เชน การทําปลาบูดู ปลาแดดเดียว
6. กิจกรรมลองเร�อชมว�ถชี ว� ต� ร�มคลอง
7. กิจกรรมชมสวนมะพราวนํา้ หอมและสวนเกษตรผสมผสาน
8. กิจกรรมทําโมบาย / สิง่ ประดิษฐจากวัสดุเหลือใช

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
สถานทีต่ งั้ ว�สาหกิจชุมชนดารุลอิบาดะห เขตทุง ครุ กรุงเทพมหานคร
• รานขายของทีร่ ะลึก
มีมมุ จําหนายของทีร่ ะลึก คือ เสือ้ กัมปงในดงปร�อ หมวกกัมปงฯ
สบูน มแพะ โลชัน่ แพะ นมแพะพลาสเจอรไรส

• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

ไมมี

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
สถานทีต่ งั้ ว�สาหกิจชุมชนดารุลอิบาดะห เขตทุง ครุ กรุงเทพมหานคร
สามารถรองรับคนได 80 คน

• ทีจ่ อดรถ
มีสถานทีส่ าํ หรับจอดรถ ไดโดยประมาณ 20 คัน
• หองนํา้
มีหอ งนํา้ บร�การ จํานวน 1 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-กุมภาพันธ เยี่ยมชมสวนสมบางมด / ฟารมแพะ / สวนมะพราว
มีนาคม
ลองเร�อชมสวนมะพราวนํ้าหอม และดูว�ถีช�ว�ตการเกษตร
เมษายน
ลองเร�อชมฟารมแพะเนื้อ-แพะนม
พฤษภาคม
ลองเร�อชมบานไมทรงไทยและของโบราณ
มิถุนายน
ลองเร�อชมสวนมะพราว/ฟารมแพะ/
ช�มกวยเตี๋ยวกะทิสูตรโบราณ
กรกฎาคม-ตุลาคม
ลองเร�อชมสวนมะพรามนํ้าหอม/ ฟารมแพะ
พฤศจ�กายน-ธันวาคม ลองเร�อชมสวนสมบางมด
พรอมอุดหนุนสมบางมดจากสวน

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
252 ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
• ช�่อผูประสานงาน นางสาวกุสุมา อินสมะพันธ
• เบอร โทรศัพท 086-936-8299
• Facebook ว�สาหกิจชุมชนดารุอิบาดะห หร�อคนหา เพจ“กัมปงในดงปร�อ”
• ID line 086-936-8299

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

เคหสถาน
คลองลัดภาช�
รวมพัฒนา จํากัด

สหกรณ
เคหสถานคลองลัดภาช�รวมพัฒนา จํากัด

หกรณเคหสถานคลองลัดภาช�รวมพัฒนา จํากัด สถานที่เดิม ช�่อคลองลัดมา เปนที่
พระเจาตากสินนําขบวนมาผานมา เลยเปลี่ยนจากมาเปน ภาช� ไดจัดตั้งมาตั้งแตป
2549 มาจนถึงปจจ�บัน โดยมีการบร�หารจัดการทั้งดานการเง�นจนนํามาสูการพัฒนาพื้นที่
และการจัดการดานเศรษฐกิจ การกระจายรายได ใหกับสมาช�กและเกิดการเร�ยนรู ตอยอด
ใหกับบุคคลทั่วไปในการประกอบอาช�พ
จ�ดเดนของสหกรณ
• การเพาะเห็ด
• การแปรรูปเห็ด
• การแปรรูปนํ้าพร�ก
• การจัดการเร�่องที่อยูอาศัย และการบร�หาร
จัดการภายในที่ดี
• การเช�่อมโยงเศรษฐกิจระดับเขต

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- การเพาะเห็ด
- การแปรรูปเห็ดและผลิตนํ้าพร�ก
- การผลิตผลิตภัณฑดอกไมดินญี่ปุน
- การชอป ช�ม สินคาของดีเขตภาษีเจร�ญ

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility:
กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณ
สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม
ใหเกิดการพัฒนา)
- การเขารวมกิจกรรมพัฒนาดานสิ่งแวดลอมกับมหาลัยในการจัดการ
พื้นที่เพื่อนําไปสูการสรางอาช�พ
- การรวมมือกับภาคีเคร�อขาย พัฒนาตอยอดสงเสร�มอาช�พ เชน
การศึกษานอกโรงเร�ยน(กศน) มหาลัยเกษตรศาสตร มหาลัยสยาม
และหนวยงานในพื้นที่

• กิจกรรมสันทนาการ
จัดเวทีพูดคุย
- มีการซอป ช�ม สินคา
- รวมกันทําการแปรรูปเห็ด

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
- การเพาะปลูกเห็ด
- การแปรรูปเห็ดและการทํานํา้ พร�ก
• ทีพ
่ กั
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
หองประชุมจํานวน 1 หอง
รับผูเ ขารวมประชุมไดประมาณ 30 - 40 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
- หนาสหกรณและดานขางหองประชุม
- จัดเวทีพดู คุยเลาเร�อ่ งราว ซักถาม
- ทํากิจกรรมตาง ๆ
- จํานวนผูเ ขารวมประชุมประมาณ 30 – 40 คน

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
- พืน้ ทีล่ านออกกําลังการหนาสหกรณ
รับผูเ ขารวมประชุมได 40 – 50 คน
ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก
- ผลิตภัณฑเห็ดแปรรูป ผลิตภัณฑนาํ้ พร�ก
- ผลไมแปรรูป
- เมีย่ งคํา
- ขนมไทย
- ขนมเปย ะ
- หอหมก
- นํา้ หมอน
- ผักออรแกนิค
- ผลิตภัณฑจากสมุนไพร
- การแปรรูปจากเตยหอม
• ทีจ่ อดรถ
- ลานจอดรถ ขนาดพืน้ ที่ 100 ตารางวา
• หองนํา้
หองนํา้ จํานวน 2 หอง ขนาดพืน้ ที่ 2 x 2 เมตร

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
ธันวาคม
การเพาะเห็ด และการแปรรูปเห็ด
การผลิตนํ้าพร�ก โดยใหผูรวมงาน
ศึกษาดูงานมีสวนรวมในการผลิต

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
145/18 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 4 – 7 แขวงบางดวน เขตภาษีเจร�ญ กรุงเทพมหานคร 10160
• เบอร โทรศัพท 08-9812-3039
• Facebook ธรรมศักดิ์ มากนคร
ID line ธรรมศักดิ์ (089-8123039)
• Website นํ้าพร�กคุณแหนม
• E-mail. thummasak8@gmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

บร�การชุมชน
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม จํากัด

สหกรณบร�การชุมชนตลาดนํ้า
คลองลัดมะยม จํากัด กรุงเทพมหานคร

ตั้

งข�น้ เมือ่ เดือนตุลาคม เพือ่ เปนองคกรของเกษตรกร
พอคาแมคาในตลาด
จ�ดเดนของสหกรณ
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม มีลักษณะเปนตลาด
นํ้าผสมผสานกับตลาดบนบก ซ�่งจะมีทั้งรานคา
ที่ ข ายสิ น ค า อยู  บ นเร� อ และภายในอาคาร
อเนกประสงค พื้นที่กวางขวาง สินคาสวนใหญ
จะเปนอาคารคาว-หวานพื้นบาน และสินคาทาง
การเกษตรปลอดสารพิษจากชาวบานในชุมชน
และพื้นที่ใกลเคียง ราคาของสินคายอมเยา บาง
เดือนจะมีสินคาจากตางจังหวัดมาขายดวย

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- สวนกลวยไม
- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเห็ด
- สวนผักไฮโดโปรนิกส
- สวนผักพื้นบาน
- ฟารมแคคตัส

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน
ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
- กิจกรรมเก็บขยะในคลอง
- กิจกรรมปลูกตนไม
- กิจกรรมศึกษาศิลปวัฒนธรรม ว�ถีชุมชน

• กิจกรรมสันทนาการ
- ลงเร�อเที่ยวว�ถีไทย นั่งเร�อยนต นั่งเร�อโบราณ พายเร�อ
- ชมนาบัว
- เดินเที่ยวชมตลาดนํ้าคลองลัดมะยม
- เดินเที่ยวชมพิพิธภัณฑตลาดนํ้าคลองลัดมะยม
- ปลูกตนแคคตัส
- ไหวพระ ทําบุญ ณ วัดเกาะ หลวงพอดํา

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
รับผูเ ขารวมประชุมได 200 คน

• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
- สวนกลวยไม
- ศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีเห็ด
- สวนผักไฮโดโปรนิกส
- สวนผักพืน้ บาน
- ฟารมแคคตัส

• รานขายของทีร่ ะลึก
กระเปาผา, พัดไมไผ, เสือ้ ยืด, ตุก ตานารักนัง่ หอยขา, ของตกแตงบาน,
ผักและผลไม, ขนมไทย, ขนมหวาน

• ทีพ
่ กั
หองพักจํานวน 4 หลัง พักหลังละ 3 - 4 คน

• ทีจ่ อดรถ
จอดรถไดจาํ นวน 1,500 คัน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
หองประชุมจํานวน 1 หอง รับผูเ ขารวมประชุมได 200 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ไมมี

• หองนํา้
หองนํา้ จํานวน 6 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน

3

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
ตลอดทั้งป

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
30 หมู 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
• ช�่อผูประสานงาน นายไวพจน นิตทิม
• เบอร โทรศัพท 08-6757-8052
• Facebook. https://www.facebook.com/pg/taladnamkhlongladmayom/posts/ หร�อคนหา ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม
• E-mail latmayom@hotmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
ทุงวัดสิงห จํากัด

สหกรณ
การเกษตรทุงวัดสิงห จํากัด

หกรณดาํ เนินงานมาเปนเวลา 30 ป เปนสหกรณภาคเกษตร พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
ครอบคลุม อําเภอวัดสิงห อําเภอหันคา อําเภอหนองมะโมง และอําเภอเมืองชัยนาท

สหกรณดําเนินงานมาเปนเวลา 30 ป เปนสหกรณภาคเกษตร พื้นที่ดําเนินการครอบคลุม อําเภอวัดสิงห อําเภอหันคา
อําเภอหนองมะโมง และอําเภอเมืองชัยนาท มีจํานวนสมาช�ก 1,461 ราย ผลิตภัณฑของสหกรณไดรับมาตรฐาน GAP Q OTOP
และ อย. โรงสีธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม วัตถุดิบมาจากโครงการนาแปลงใหญ ซ�่งใชภูมิปญญาชาวบานผสม
ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหมในกระบวนการผลิต

จ�ดเดนของสหกรณ
- สหกรณเปนผูจดทะเบียนสินคา GI
ขาวพื้นเมือง
- สหกรณมีนโยบายการดําเนินงานที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมผลิตสินคาปลอดภัย
- ว�ธ�การผลิตใชตลาดนําการผลิต

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมดาน CSR

• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- สัมผัสกับการแปรรูปขาวสาร (โรงสีขาว)
- เยี่ยมชมกระบวนการผลิตวัตถุดิบจากนาแปลงใหญ
- เยี่ยมชมการปลูกสมโอขาวแตงกวา สินคา GI
• กิจกรรมสันทนาการ

1. สนับสนุนโรงเร�ยน เชน จัดหาอุปกรณการเร�ยน
2. ปลูกปา
3. กิจกรรมประเพณีสงกรานต

ไมมี

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1. การแปรรูปขาว
2. กิจกรรมนาแปลงใหญ

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
ทรัพยมณี ร�สอรท จํานวน 100 คน

• ทีพ
่ กั
ทรัพยมณี ร�สอรท จํานวน 38 หอง

• รานขายของทีร่ ะลึก
1. วัดปากคลองมะขามเฒา
2. สวนสมโอขาวแตงกวา
3. ผาทอลาวคลั่ง

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน 1 หอง
จํานวนผูเขารวมประชุมได 80 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

• ทีจ่ อดรถ
30 คัน (รถทุกขนาด)
ไมมี

• หองนํ้า
ชาย 4 หอง หญิง 4 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน

3

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
กุมภาพันธ งานมหกรรมหุนฟางนกนานาชาติ
มีนาคม
งานกินอยูอยางเปนสุข ยอนยุคโบราณ
ตํานานคนวัดสิงห
กันยายน
งานสมโอชัยนาท

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
สหกรณการเกษตรทุงวัดสิงห จํากัด
79 หมู 9 ต.มะขามเฒา อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท 17120
• • ช�่อผูประสานงาน น.ส.กําไร เข�ยวฉาย
• เบอร โทรศัพท 06-3954-9555
•E-mail tungwatsing79@gmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
มโนรมย จํากัด

สหกรณ
การเกษตรมโนรมย จํากัด

หกรณดาํ เนินงานมาเปนเวลากวา 40 ป เปนสหกรณภาคเกษตร พืน้ ทีด่ าํ เนินงาน
ครอบคลุม อําเภอมโนรมย(ทัง้ อําเภอ) อําเภอเมือง ชัยนาท บางสวน อําเภอ
พยุหะคีร� จังหวัดนครสวรรค บางสวน มีสาขาบร�การสมาช�ก 4 สาขา ประกอบดวย

สาขาสํานักงานใหญ สาขาหางนํ้าสาคร สาขาทานํ้าออย และสาขาศิลาดาน – ทาฉนวน มีสมาช�กทั้ง 4 สาขา จํานวน 8,338 คน
ผลิตภัณฑของสหกรณคือขาวสาร ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ซ�่งสมาช�กสวนใหญประกอบอาช�พดานการเกษตร
คือการทํานา มีผลผลิตทั้งป โดยมีการรวมกลุมสมาช�กนาแปลงใหญ และผลิตภัณฑของสมาช�กที่เปนอาช�พเสร�ม ในระหวางการทํานา
คือเคร�่องจักสาน โดยเปนการสืบทอดภูมิปญญาจากรุนสูรุน ผสมผสานกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม ในการใชวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อ
สืบสานความเปนไทย

จ�ดเดนของสหกรณ
1 พื้นที่ทํานาแปลงใหญอยูในเขตชลประทาน มี
บอบาดาล สามารถทํานาไดทั้งป
2. สหกรณ มี ล านตากและมี ฉ างในการเก็ บ
ผลผลิต
3. สหกรณมีโรงสี สามารถแปรรูปผลผลิตเพื่อ
จําหนายได
4. สหกรณมีกลุมจักสานในชุมชน

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมดาน CSR

• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- สัมผัสว�ถีช�ว�ตเกษตรกรรม การผลิตขาว
- เยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปขาวสาร (โรงสีขาว)
- สัมผัส กิจกรรม การจักสาน และทดลองปฏิบัติดวยตนเอง
• กิจกรรมสันทนาการ

1. สนับสนุนการประกอบอาช�พเสร�ม
2. สนับสนุนกิจกรรมโรงเร�ยนในเขตดําเนินงาน
3. สนับสนุนและรวมกิจกรรมชุมชน ตามประเพณีตาง ๆ

ไมมี

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1. กิจกรรมการแปรรูปขาว ของสหกรณฯ
ที่สหกรณการเกษตรมโนรมย จํากัด สาขาศิลาดาน – ทาฉนวน
2. กลุมจักสานไมไผบานเนินไผ ม. 3 ต.วัดโคก อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
- สหกรณการเกษตรมโนรมย จํากัด
สาขาศิลาดาน – ทาฉนวน จํานวน 1 หอง
- จํานวนผูเขารวมประชุมที่รองรับได 80 คน

• ทีพ
่ กั
1. สไมล บัฟฟาโล ร�สอรท จํานวน 26 หอง
2. @ HuaDan Chainat (แอท หัวดาน ชัยนาท ) จํานวน 6 หอง
3. บานตนแจงร�สอรท จํานวน 16 หอง

• รานขายของทีร่ ะลึก
- ขาวสาร ของสหกรณ
- ผลิตภัณฑจกั สาน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
- สหกรณการเกษตรมโนรมย จํากัด
สาขาศิลาดาน – ทาฉนวน จํานวน 1 หอง
- จํานวนผูเขารวมประชุมที่รองรับได 80 คน

• ทีจ่ อดรถ
ขนาดพื้นที่ประมาณ 1.5 – 2 ไร
รองรับรถไดประมาณ 80-100 คัน

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
- กลุมจักสาน
- จํานวนผูเขารวมประชุมที่รองรับได 40 คน

• หองนํ้า
หญิง 8 หอง ชาย 8 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
กุมภาพันธ งานมหกรรมหุนฟางนก
กันยายน
งานสมโอชัยนาท

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
1. สาขาสํานักงานใหญ
359/4 หมู 4 ต.คุงสําเภา อ.มโนรมย จ.ชัยนาท
2. สาขาหางนํ้าสาคร
228/11-13 หมู 4 ต.หางนํ้าสาคร อ.มโนรมย จ.ชัยนาท
3. สาขาทานํ้าออย
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
• เบอร โทรศัพท 081-888-3364
• E-mail Rungratlawyer@hotmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

โคเนื้อ

กําแพงแสน จํากัด

“ จากฟารมเลีย้ งโคขุน ”
เปดรับประสบการณดานการตลาด

สหกรณ
โคเนื้อกําแพงแสน จํากัด

เนือ้ นุม
จากโคหนุม
ไขมันนอย

ส

หกรณ โคเนื้อมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกําแพงแสน จํากัด
เร�่มกอตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2536

โดย เร�่มจากมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกําแพงแสน สงเสร�มใหเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อพันธุกําแพงแสน โดยมี
โครงการปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคพันธุกําแพงแสน เมื่อเกษตรกรเขารวมโครงการก็จะมีลูกโค ทั้งเพศ
ผูและเพศเมีย โคเพศเมียใชเปนแมพันธุ สวนโคเพศผู มีเพียงสวนที่สามารถนํามาเปนพอพันธุได โดยเฉลี่ยในเพศผู 100 ตัว
สามารถทําเปนพอพันธุไดเพียง 20 ตัว เทานั้น จ�งเกิดปญหาวาโคเพศผูที่เหลือจะนําไปทําอะไร จ�งเปนจ�ดเร�่มตนของการรวม
ตัวของเกษตรกร จัดตั้งสหกรณโคเนื้อมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกําแพงแสน จํากัด ข�้นมา เพื่อสงเสร�มการเลี้ยง
โคขุนและจัดการดานการตลาดโคขุนเพื่อรองรับกําลังการผลิตของสมาช�ก โดยสหกรณดําเนินการเปดรับสมาช�กทั่วประเทศ
สมาช�กสวนใหญเปนสมาช�กของโครงการปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคพันธุกําแพงแสน และสมาช�กผูเลี้ยงโค
เนื้อทั่วไป มีเคร�อ่ งหมายทางการคาคือ
(เคยูบีฟ) และมีสโลแกนวา “เนื้อนุม จากโคหนุม ไขมันนอย” นอกจากนี้
ยังมีระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบร�โภคดวย

ปจจ�บันสหกรณโคเนื้อมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกําแพงแสน จํากัด
ไดจดทะเบียนเปลี่ยนช�่อเปนสหกรณโคเนื้อกําแพงแสน จํากัด
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560 เปนตนมา
2 ไมซ เพื่อชุมชน

จ�ดเดนของสหกรณ
1. เปนเนื้อโคพันธุกําแพงแสนหร�อลูกผสม
สายเลือดยุโรป 50 เปอรเซ็นต ข�้นไป
2. เปนเนื้อจากโคเพศผูที่ตอนแลวเทานั้น
3. ควบคุมอายุโคกอนขุนไมเกิน 30 เดือน
4. ระยะเวลาในการขุนโค 8-10 เดือน
5. ขุนโคดวยธัญพืช
6. ปลอดภัยจากฮอรโมน ยาปฏิช�วนะ
และสารเรงเนื้อแดง 100 เปอรเซ็นต

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. การบร�หารจัดการสหกรณ
2. การผลิตโคขุน เชน การเลี้ยงโค อาหารโคขุน การแปรสภาพโค
3. การจัดการหลังการแปรสภาพ เชน การเก็บรักษาเนื้อโคขุน
การตัดแตงเนื้อโคขุน การตลาดเนื้อโค
4. ดูงานฟารมเลี้ยงโคขุนจากเกษตรกรสมาช�กของสหกรณ

ผูบร�โภคสามารถตรวจสอบขอมูลแหลงที่มา
ของเนื้อโคขุน พันธุกําแพงแสน “เคยูบีฟ”
ผานทางเว็บไซต www.kubeef.com หร�อผานทาง
แอพพลิเคชั่นScan Me AT BMA ของกรุงเทพมหานคร
ไดดังนี้

• กิจกรรมสันทนาการ
คาวบอยโชว คลองบวงบาศ
• กิจกรรมดาน CSR
1. การเลี้ยงโคขุนของสมาช�กดวยธัญพืช ปลอดภัยจากฮอรโมน
ยาปฏิช�วนะ และสารเรงเนื้อแดง 100 เปอรเซ็นต
2. มีกระบวนตรวจสอบยอนกลับเนื้อโคขุนตั้งแตสมาช�กเร�่มขุนจนถึง
การแปรสภาพและตัดแตงเปนช�้นสวนเพื่อจําหนาย

Scan Me
Traceability
www.kubeef.com

ไมซ เพื่อชุมชน
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สิ่งอํานวยความสะดวก
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1. ศูนยโคเนือ้ ฯ คาวบอยแลนด มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
ว�ทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 1 หอง รองรับไดประมาณ 30 ทาน
2. ตลาดกลางโคเนือ้ สมาคมโคเนือ้ พันธุก าํ แพงแสน จํานวน 1 หอง
รองรับไดประมาณ 60 ทาน
• รานขายของทีร่ ะลึก
1. รานจําหนายผลิตภัณฑมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ณ บร�เวณอาคาร
การเร�ยนรู ประตูทางเขามหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกําแพงแสน
(ประตูมาลัยแมน อยูซ า ยมือ) ผลิตภัณฑทจี่ าํ หนายเปนผลิตภัณฑ
จากหนวยงานตางๆ ภายในมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
2. รานจําหนายเนือ้ โคขุนเคยูบฟ
ี อยูห นาสหกรณโคเนือ้ กําแพงแสน จํากัด
บร�เวณคาวบอยแลนด มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกําแพงแสน
จําหนายเนือ้ โคขุนพันธุก าํ แพงแสน และผลิตภัณฑจากเนือ้ โคขุน เชน
ไสกรอก เบอรเกอร เนือ้ เสียบไมพรอมปง ยาง ลูกช�น้ เนือ้ แดดเดียว

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
1. ศูนยโคเนือ้ ฯ คาวบอยแลนด มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขต
กําแพงแสน รูปแบบเปนการบรรยายประกอบการสาธ�ต เชน การร�ด
นําเช�อ้ พอพันธุ การดูแล การเลีย้ งโคขุน การพัฒนาสายพันธุโ ค
รองรับไดประมาณ 200 ทาน
2. พฤกษะศร�ฟารม ตําบลทุง บัว อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รูปแบบเปนการบรรยายใหความรู และเยีย่ มชมการจัดการฟารมเลีย้ ง
โคเนือ้ โคขุน โคแมพนั ธุแ ละโคพอพันธุ รองรับไดประมาณ 100 ทาน
3. ตลาดกลางโคเนือ้ สมาคมโคเนือ้ พันธุก าํ แพงแสน ตําบลทุง บัว
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม รูปแบบเปนการบรรยาย
ใหความรูด า นการเลีย้ งโคเนือ้ โคขุน โคแมพนั ธุแ ละโคพอพันธุ
รองรับไดประมาณ 60-70 ทาน
• รานอาหาร
ไมมี
• ที่พัก
ไมมี

เร�่องนารูเกี่ยวกับ
การจัดคณะมาประชุม
• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
วันจันทร – วันเสาร ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ
เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.00 -15.30 น.
• กิจกรรมเดนในชวงเวลานั้น
ศึกษาดูงานดานการเลี้ยงโคขุน
และเทคนิคการตัดแตงเนื้อโคขุน

4 ไมซ เพื่อชุมชน

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู 6 ต.กําแพงแสน
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ศูนยสาธ�ตการผลิตโคเนื้อครบวงจร
(คาวบอยแลนด) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกําแพงแสน
• เบอร โทรศัพท
081-5509162
• Facebook
สหกรณ โคเนื้อกําแพงแสน จํากัด
• ID line
0815509162
• Website
www.kubeef.com
• E-mail
kubeef@gmail.com
• ช�่อผูประสานงาน
นายสุรชัย เปยมคลา ,
นางสาวสุนันทา เทศทอง
• QR code

ไมซ เพื่อชุมชน
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สหกรณ

โคนม

นครปฐม จํากัด

สหกรณ
โคนมนครปฐม จํากัด นครปฐม

หกรณโคนมนครปฐม จํากัด ไดจดทะเบียนสหกรณ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2514 เปน
สหกรณประเภทการบร�การ และในป พ.ศ. 2539 ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเปน
สหกรณประเภทการเกษตร มาจนถึงปจจ�บัน สหกรณดําเนินงานมาได 48 ป (พ.ศ. 2562)
คณะผูบ ร�หารสหกรณเกิดจากสมาช�กของกลุม เกษตรกร ไดเลือกเขามาเปนคณะกรรมการ
บร�หาร ได ใชหลักการสหกรณเปนการบร�หาร เปนผลใหสหกรณเจร�ญกาวหนาเปนลําดับ
ปจจ�บันสหกรณมีสมาช�ก จํานวน 249 ราย รับนํ้านมดิบวันละประมาณ 32 ตัน มีปร�มาณ
ธุรกิจปละประมาณ 583 ลานบาท สหกรณดําเนินธุรกิจ 6 ธุรกิจ ดังนี้
1. ธุรกิจรวบรวมนํ้านมดิบ
2. ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑนม
3. ธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว
4. ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายในรานคาสหกรณ
5. ธุรกิจสินเช�่อใหสําหรับสมาช�กสหกรณ
6. ธุรกิจสงเสร�มการเลี้ยงโคนม

2 ไมซ เพื่อชุมชน

จ�ดเดนของสหกรณ

สหกรณฯ มีผลิตภัณฑนม
ที่ผลิตจากนมโคแท
เชน นมโรงเร�ยน
นมผสมวุนมะพราว

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. สหกรณ ฯ มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม
2. สหกรณ ฯ มีโรงงานผลิตอาหารโคนม
3. สหกรณ ฯ มีศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ
4. รานคาจําหนายผลิตภัณฑนมและสินคาของสหกรณ ฯ
• กิจกรรมสันทนาการ
- ชมฟารมสาธ�ต ของสหกรณโคนมนครปฐม จํากัด
- กิจกรรม Workshop การสรางสรรคเมนูอาหารวางจาก
ผลิตภัณฑนมผสมวุนมะพราว

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
อาคารเอนกประสงค จัดโตะแบบนัง่ เปนชุด

• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1 โรงงานผลิตนม
2. รานคาสหกรณ
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
หองประชุม มี จํานวน 1 หอง รองรับผูเ ขารวมประชุมไดประมาณ 30 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
สหกรณ ฯ มีอาคารเอนกประสงค รองรับผูเ ขาประชุมไดประมาณ 150 คน
โดยการจัดประชุมตัง้ เกาอีเ้ ปนแถว

• รานขายของทีร่ ะลึก
รานคาสหกรณ จําหนายผลิตภัณฑนม กาแฟสด
สินคาอุปโภค บร�โภค
• ทีจ่ อดรถ
รองรับได 20 คันข�น้ ไป
• หองนํา้
มีหอ งนํา้ ชาย จํานวน 2 หอง หองนํา้ หญิง จํานวน 2 หอง
บร�เวณใกลอาคารเอนกประสงค

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
เดือน ม.ค. – 15 มี.ค. เนื่องจากเปนชวงการผลิต/กิจกรรมเดน
มกราคม
การเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม
กุมภาพันธ
พฤษภาคม
มิถุนายน
วันที่ 16 พ.ค. – 15 ก.ย.
กรกฎาคม
สิงหาคม
พฤศจ�กายน
เดือน พ.ย. เยี่ยมชมไดทั้งเดือน
ธันวาคม
เดือน ธ.ค. เยี่ยมชมไดถึง 25 ธ.ค.ของเดือน

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
95 หมู 2 ถนนมาลัยแมน ต.หวยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
• ช�่อผูประสานงาน น.ส.นุจนารถ ปนกุมภีร
• เบอร โทรศัพท 085-2665864
• ID line nana11_cake
• E-mail npdairy1@hotmail.co.th

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

เคร�อขาย
โคเนื้อ จํากัด

สหกรณ
เคร�อขายโคเนื้อ จํากัด

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อโค จําหนายเนื้อโคขุน เกรดพร�เมี่ยม สง-ปลีก และมีสาขาราน
อาหารในแบรนดของเรา Max Beef มีรานอาหารทั้งหมด 7 สาขา มีท้ังรานบุฟเฟต
สเต็ก ปงยาง เบอรเกอร รวมทั้งกวยเตี๋ยวเนื้อ ทางรานมีเมนูเนื้อวัวมากมายใหลูกคา ได
เลือกสรรค
จ�ดเดนของสหกรณ
ผลิตเนือ้ โคขุนเกรดคุณภาพเกรดพร�เมีย่ มทีผ่ า น
ขัน้ ตอนการขุนและการดูแลจากเราเปนพิเศษสนใจ
สั่งซ�้อ เขามาสอบถาม พูดคุยเร�่องเนื้อกับเราได

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
โชวตัดแตงเนื้อโคเพื่อจําหนาย ศึกษาดูงานที่ฟารม จ.ระยอง

• กิจกรรมสันทนาการ

มี

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR

มี

ไมมี

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
ไลนผลิตเนือ้ วัว และฟารมเลีย้ งวัว

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
รองรับได 20-50 คน

• ทีพ
่ กั

ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

ไมมี

• ทีจ่ อดรถ
30 คัน (รถทุกขนาด)

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ไมมี

• หองนํา้
หองนํา้ หญิง-ชาย มีรองรับเพียงพอ

ไมมี

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
ตลอดทุกเดือน ดูงานฟารม

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
17หมูที่ 7 ตําบลสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
• ช�่อผูประสานงาน วัชราภรณ บุญแสน
• เบอร โทรศัพท 083-1317016
• Facebook สหกรณเคร�อขายโคเนื้อ จํากัด
• ID line maxbeef
• Website www.maxbeefthai.com
• E-mail maxbeef1@yahoo.com
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สหกรณ

การเกษตร
บางบัวทอง จํากัด

สหกรณ
การเกษตรบางบัวทอง จํากัด

หกรณดาํ เนินธุรกิจครบวงจร ทัง้ ดานสินเช�อ่ ดานการรวบรวมผลิตผล การจําหนาย
สินคาและอุปกรณการธนกิจ เปนสหกรณประเภทการเกษตร ช�่อวา “สหกรณการ
เกษตรบางบัวทอง จํากัด” เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2516 เร�่อยมา จนถึงปจจ�บัน และป
2548 สหกรณไดซ�้อที่ดินพรอมอาคาร เนื้อที่ 1 ไร 3 งาน 67 ตารางวา มูลคา 17 ลานบาท เลขที่
38/9 หมู 6 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร� และยายสํานักงานมาอยูจนถึงปจจ�บัน
สหกรณการเกษตรบางบัวทอง จํากัด มีจํานวนสมาช�กรวม
1,076 คน แบงเปนสมาช�กสามัญ จํานวน 494 คน และสมาช�กสมทบ
จํานวน 582 คน
สหกรณฯ ดําเนินธุรกิจตามวัตถุประสงคทกี่ าํ หนดไว ในขอบังคับ
ของสหกรณ 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจการรับฝากเง�นจากสมาช�ก ธุรกิจการ
ใหเง�นกูแ กสมาช�ก และธุรกิจการจัดหาสินคามาจําหนาย จําแนกตามธุรกิจ
ไดดังนี้
1. ธุรกิจการรับฝากเง�นจากสมาช�ก สหกรณฯ
2. ธุรกิจการใหเง�นกูแกสมาช�ก สหกรณฯ
3. ธุรกิจการจัดหาสินคามาจําหนาย สหกรณฯ

2 ไมซ เพื่อชุมชน

จ�ดเดนของสหกรณ
พื้นที่ตั้งของสหกรณการเกษตรบางบัวทอง จํากัด
อยูใ นทําเลทีเ่ หมาะสมเปนจ�ดศูนยกลางการคมนาคมของ
ทุกภาคในประเทศไทย ธุรกิจของสหกรณจําเปนตอง
ตอบสนองความตองการของสมาช�กอยางครอบคลุม
และเหมาะสม ประกอบกับสมาช�กสหกรณมกี ารนับถือ
ทัง้ ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามการใหบร�การธุรกิจสิน
เช�่อของสหกรณจ�งมี 2 ระบบ คือ 1. การบร�หารธุรกิจ
สินเช�่อระบบดอกเบี้ย และ 2. การบร�หารธุรกิจสินเช�่อ
ระบบคาบร�หาร

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 3.35 MW
- แหลงศึกษาเร�ยนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทฤษฎีใหม
- กลุมอาช�พในสังกัดสหกรณการเกษตรบางบัวทอง จํากัด
- ตลาดเกษตรกรของสหกรณ (BBT COOP MARKET)
- แหลงทองเที่ยวเช�งเกษตรสวนบัวว�คตอเร�ย
- แหลงทองเที่ยวเกษตรนวัตว�ถีสวนมะนาวทูลเกลา
- ศึกษาดูงาน ดานว�ชาการของสหกรณ

• กิจกรรมสันทนาการ
- เกมสโยนเหร�ยญลงแกว
- เกมสหากวาเรากําลังสบาย
- เกมสนั่งลอมวง
- เกมสกระซ�บเบาๆ
- กิจกรรม Walk Rally

สรางความเช�่อมั่น มุงมั่นสูเปาหมาย
สรางความสัมพันธ สนุกสนาน สามัคคี
สรางสมาธ� และมิตรภาพระหวางกัน
การถายทอดขอมูลขาวสารขององคกร
สรางการทํางานเปนทีม สรางความสามัคคี
และเกิดการพัฒนาการทํางานไดอยางมี
ประสิทธ�ภาพ
- กิจกรรมการแสดงของนักเร�ยนในสังกัดสหกรณ

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน
ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 5 ชุมชน
- การบร�จาคสนับสนุนการจัดกิจกรรมแกโรงเร�ยน องคกร และมัสยิด
ที่มีสวนรวมสนับสนุนธุรกิจของสหกรณ
- การบร�จาคเง�น ขาวสาร และอาหารแหง ชวยเหลือผูประสบภัย
ธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนนทบุร� และจังหวัดอื่นๆ
- การบร�จาคคาไฟฟาแกมัสยิด และโรงเร�ยนในเขตพื้นที่โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยของสหกรณ

ไมซ เพื่อชุมชน

3

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
- โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3.35 MW ตัง้ อยูบ นถนน 340
(บางบัวทอง-สุพรรณบุร)� ซ�ง่ อยูห า งจากสํานักงานสหกรณ ประมาณ 2
กิโลเมตร
- กิจกรรมของกลุม อาช�พของสหกรณ เชน การปลูกและการแปรรูปขาวไรซ
เบอรร�่ การเลีย้ งแพะ และการแปรรูปผลิตภัณฑจากนมแพะ การปลูกผัก
และการปลูกไมมงคล
- แหลงทองเทีย่ วเช�งเกษตร สวนบัวว�กตอเร�ย เยีย่ มชมสวนบัวว�กตอเร�ย
บานพัก Victoria House ซ�ง่ ตัง้ อยู หมูท ี่ 4 ตําบลละหาร อําเภอ
บางบัวทองจังหวัดนนทบุร�และช�มขนมบัวว�กตอเร�ยตลอดจนศึกษาศิลปะ
การเพนทลวดลายบนอวัยวะตางๆ
- แหลงศึกษาเร�ยนรูด า นเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทฤษฎีใหม
- ตลาดเกษตรกรของสหกรณ (BBT COOP MARKET) บร�เวณหนาศาลา
กลางจังหวัดนนทบุร� เปนสถานทีจ่ าํ หนายและรวบรวมผลผลิตสินคา
การเกษตร สินคาแปรรูปจากการเกษตร อาหารสําเร็จรูป โดยมีสมาช�ก
สหกรณเปนผูจ ดั จําหนาย จํานวน 20 รานคา

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
- หองอาหารภายในอาคาร ชัน้ 3
รับรองผูเ ขารวมประชุม
จํานวน 60 คน
- หองอาหารภายนอก
รับรองผูเ ขารวมประชุม
จํานวน 60 คน
- อยูร ะหวางดําเนินการกอสรางหองอาหารภายในอาคาร (ชัน้ 1)
รองรับผูเ ขารวมประชุม
จํานวน 80 – 100 คน
• รานขายของทีร่ ะลึก
- ขนมบัวว�คตอเร�ย
- ขาวไรซเบอรร�่
- ขนมมงคล

- นมแพะและผลิตภัณฑแปรรูปจากนมแพะ
- มะนาวทูลเกลาและนํา้ มะนาวแปรรูป
- กิง่ พันธุไ ม ไมดอกไมประดับ

• ทีจ่ อดรถ
- โรงจอดรถยนตหลังคาเมทัลช�ท ขนาดพืน้ ที่ 144 ตารางเมตร
- ลานจอดรถยนต (กลางแจง) ขนาดพืน้ ที่ 1,600 ตารางเมตร

• ทีพ
่ กั
- โรงแรมร�ชมอนด
- โรงแรมนนทบุรพ
� าเลซ
- โรงแรมเดอะ แกรนด เรวดี

- โรงแรมร�เจนท (งามวงศวาน)
- โรงแรมเดอะ เล็คกาซ�
- โรงแรม 99 hotel

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1. หองประชุมขนาดเล็ก (BBT COOP 1)
รับรองผูเ ขารวมประชุม
จํานวน 15 คน
2. หองประชุมขนาดกลาง (BBT COOP 2)
รับรองผูเ ขารวมประชุม
จํานวน 50 คน
3. หองประชุมขนาดใหญ (อาคารพลังงานแสงอาทิตย)
รับรองผูเ ขารวมประชุม
จํานวน 150 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคารโดยใชพนื้ ทีด่ า นหนาของอาคารสํานัก
งานสหกรณ และอาคารพลังงานแสงอาทิตย ซ�ง่ มีพนื้ ที่ จํานวน 1,750
ตารางเมตร โดยมีรปู แบบและจํานวนผูเ ขารวมประชุม ดังนี้
1. จัดเวทีกางเต็นทผา ใบกลางแจง จํานวน 12 เต็นท ผูเ ขารวม
ประชุม จํานวน 300 – 400 คน เชน การจัดประชุมใหญสามัญประจําป การ
จัดประชุมสมาช�ก
2. จัดงานเลีย้ งรับรอง งานแตงงาน และงานสังสรรคอนื่ ๆ สามารถ
รองรับการจัดอาหารรับรอง จํานวน 60 โตะ
3. จัดกิจกรรมตลาดเกษตรกรของสหกรณ (BBTCOOP MARKET)
โดยจัดเปนซุม จําหนายสินคาการเกษตร สินคาแปรรูปจากการเกษตร อาหาร
สําเร็จรูป สินคาสหกรณ จํานวน 20 รานคา

4 ไมซ เพื่อชุมชน

• หองนํา้
หองนํา้ ภายนอกอาคารสหกรณ
ขนาดพืน้ ที่ 54 ตารางเมตร จํานวน 6 หอง (แยกชาย – หญิง)
หองนํา้ ภายในอาคารสหกรณ
ขนาดพืน้ ที่ 35 ตารางเมตร จํานวน 5 หอง

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
เมษายน
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
สิงหาคม
แหลงทองเที่ยวเช�งเกษตร
สวนบัวว�คตอเร�ย กลุมอาช�พในสังกัด
สหกรณ แหลงศึกษาดานเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
ตลาดเกษตรกรของสหกรณ

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
เลขที่ 38/9 หมู 6 ถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุร� ตําบลละหาร
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร� 11110
• ช�่อผูประสานงาน : นางสาวเพ็ญจ�ร� ทับอุไร ตําแหนง ผูจัดการสหกรณ
• เบอร โทรศัพท : 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

ไมซ เพื่อชุมชน
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สหกรณ

การเกษตร
คลองหลวง จํากัด

สหกรณการเกษตร
คลองหลวง จํากัด

ส

หกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด ปจจ�บันสหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด
ไดดําเนินธุรกิจมา 39 ป มีสมาช�กทั้งสิ้น 1,622 คน แยกเปนสมาช�ก 1,439 คน และ
สมาช�กสมทบ 183 คน
การดํ า เนิ น งานโดยมี ส หกรณ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
จ�ดเดนของสหกรณ
ประกอบดวย ธุรกิจสินเช�่อ ธุรกิจจัดหาสินคามา
จําหนาย ธุรกิจรับฝากเง�นจากสมาช�กและสหกรณอื่น
สหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด
ธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพื่อจําหนายและแปรรูป
มีสถานที่ดําเนินงานใหบร�การแกสมาช�ก แยกเปน 2
จ�ด คือ
ตัวสหกรณเองจัดวาเปนตลาดกลางแหงหนึ่ง
1. สํานักงานใหญตงั้ อยูบ นถนนสายหลัก
ในพื้ น ที่ ที่ ส ามารถรั บ ซ�้ อ ข า วเปลื อ กจากสมาช� ก และ
ของอําเภอคลองหลวง ใหบร�การดานสินเช�่อ รับ
ฝากเง�น และขายสินคา
เกษตรกรทั่วไปสําหรับนํามาแปรรูป ในโรงสีขาวของ
2. บร�เวณตลาดกลาง เนื้อที่ 13 ไร ตั้ง
สหกรณที่ผานการรับรองมาตรฐานสากลซ�่งมีกําลัง
อยูที่คลองเจ็ด ติดถนนสาย วังนอย - ปทุมธานี
การผลิต 80 ตัน ตอวันใหไดขาวสารคุณภาพของ
เป น ที่ ตั้ ง ตลาดกลางข า วเปลื อ กประจํ า พร อ ม
อุปกรณ เปนสถานที่รับซ�้อขาวเปลือก และเปนที่ตั้ง
สหกรณจาํ หนายใหสมาช�กและผูส นใจในราคายุตธิ รรม
โรงสีและปมนํ้ามันสหกรณ
ซ�่ ง ได รั บ ความนิ ย มทั้ ง ในพื้ น ที่ ดํ า เนิ น งานและพื้ น ที่
ใกลเคียง
2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม
เพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม
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�่

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1. โรงสีสหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด
2. ฟารมเมลอน ผักสลัดปลอดสาร (ฟารมลุงแดง)
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1. จํานวนหองประชุม 1 หอง ผูเ ขารวมประชุม จํานวน 50 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
1. อาคารกระจกติดแอร 1 หอง ผูเ ขารวมประชุม 50 คน
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
1. สามารถรับประทานในหองประชุมได จํานวน 50 คน
2. สามารถรับประทานในอาคารกระจกติดแอรได จํานวน 50 คน

• รานขายของทีร่ ะลึก
1. ศูนยกระจายสินคาสหกรณ CDC
(โรงสีสหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด)
2. เมลอ น ผักสลัด พืชผลทางการเกษตร
• ทีจ่ อดรถ
1. โรงสีสหกรณ มีทจี่ อดรถยนตสว นบุคคล/รถตู/
รถบัสขนาดใหญ
2. ฟารมลุงแดง มีทจี่ อดรถยนตสว นบุคคล/รถตู
• หองนํา้
1. โรงสีสหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด
หองนํา้ ชาย จํานวน 3 หอง หองนํา้ หญิง จํานวน 3 หอง
2. ฟารมเมลอน
หองนํา้ ชาย จํานวน 1 หอง หองนํา้ หญิง จํานวน 1 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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ติดตอสหกรณ
• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม
โรงสีสหกรณ ชมฟารมลุงแดง
เมลอน & ผักสลัด

4 ไมซ เพื่อชุมชน

• ที่ตั้งสํานักงาน
เลขที่ 4/5 หมู 7 ถนนธัญบุร� - วังนอย ตําบลคลองเจ็ด
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
• ช�่อผูประสานงาน นางสาววาร�นทร บุญศร�
• เบอร โทรศัพท 0655257603
• ID line : warin Boonsri
• E-mail : Warin2517@hotmail.co
klongluang@hotmail.com

สหกรณ

การเกษตร
ลําลูกกา จํากัด

สหกรณการเกษตร
ลําลูกกา จํากัด

ส

หกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด ปจจ�บันสหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด ได
ดําเนินธุรกิจมา 46 ป มีสมาช�กทั้งสิ้น 2,766 คน ดําเนินธุรกิจที่ใหบร�การสมาช�ก
ประกอบดวย ธุรกิจรับฝากเง�น ธุรกิจ
สินเช�่อ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ธุรกิจรวบรวม
จ�ดเดนของสหกรณ
ผลผลิต ธุรกิจแปรรูปและธุรกิจบร�การหองเชา มีมูลคา
สหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด มีสถาน
ธุรกิจรวมทั้งสิ้น 59,209,153.60 บาท
ที่ดําเนินงานใหบร�การแกสมาช�ก แยกเปน 2 จ�ด คือ
สมาช�กสหกรณสวนใหญเปนเกษตรกรผูปลูก
1.สํานักงานใหญตงั้ อยูบ นถนนสายหลักของ
อําเภอลําลูกกา ใหบร�การดานสินเช�่อ รับฝากเง�น
ขาว เพราะพืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานีมคี วามเหมาะสมในการ
ขายสินคา
ปลูกขาว โดยสหกรณชวยสงเสร�มดานการพัฒนา
บร�การหองเชาและปมนํ้ามัน
2. บร�เวณตลาดกลาง เนื้อที่ 15 ไร ตั้งอยู
คุณภาพขาวและลดตนทุน มีโรงสีที่ไดมาตรฐานให
ที่24/8 ตําบลบึงคอไห ติดถนนสายเลียบคลอง13
บร�การ จ�งทําใหสหกรณสามารถผลิตขาวคุณภาพขาย
ลําลูกกาอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ได และชวยสงเสร�มอาช�พอื่นๆ เชน การปลูกเห็ด เมลอน
เป น ที่ ตั้ ง ตลาดกลางข า วเปลื อ กประจํ า พร อ ม
อุปกรณ เปนสถานที่รับซ�้อขาวเปลือก และเปนที่ตั้ง
เพื่อสรางรายไดเพิ่มแกเกษตรกรสมาช�ก
โรงสี
2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. โรงสีสหกรณ
2. โรงคัดแยกเมล็ดพันธุขาว
• กิจกรรมสันทนาการ
1. โรงสีขาวชุมชน
2. เห็ดเปลี่ยนช�ว�ต
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม
เพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม
หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
1. กิจกรรมผูดอยโอกาส (สหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด)
2. กิจกรรมเห็ดเปลี่ยนช�ว�ต
3. โรงสีชุมชน

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• รานขายของทีร่ ะลึก
1. รานจําหนายผลิตภัณฑสนิ คาสหกรณ

• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1. โรงสีสหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด
2. โรงสีชมุ ชน
3. เห็ดเปลีย่ นช�วต�
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1.จํานวนหองประชุม 1 หอง ผูเ ขารวมประชุม จํานวน 50 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
1. อาคารพืน้ ทีโ่ ลงมีหลังคา 1 หอง ผูเ ขารวมประชุม 50 คน
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
1. สามารถรับประทานในหองประชุมได จํานวน 50 คน
2. สามารถรับประทานอาคารพืน้ ทีโ่ ลงมีหลังคา จํานวน 50 คน

• ทีจ่ อดรถ
1. บร�เวณทีต่ งั้ สํานักงานสหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด
มีทจี่ อดรถยนตสว นบุคคล/รถตู/ รถบัสขนาดใหญ
2. โรงสีสหกรณ มีทจี่ อดรถยนตสว นบุคคล/รถตู/
รถบัสขนาดใหญ
• หองนํา้
1. บร�เวณทีต่ งั้ สํานักงานสหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด
หองนํา้ ชาย จํานวน 3 หอง หองนํา้ หญิง จํานวน 3 หอง
2. โรงสีสหกรณ หองนํา้ ชาย จํานวน 1 หอง หองนํา้ หญิง
จํานวน 1 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม
ศึกษาดูงาน

ติดตอสหกรณ
• ที่ตั้งสํานักงาน
ตั้งอยูเลขที่ 44/3 หมู 5 ถนนลําลูกกา นครนายก
ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท 029878530 ,025692099
• ที่ตั้งโรงสี
ตั้งอยูเลขที่ 24/8. หมู 5. ถนนสายเลียบคลอง 13
ตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท 0 2569 2099 ,0 2569 1287 โทรสาร 0 2569 1616
พื้นที่ 15 ไร
• ช�่อผูประสานงาน นายอนันต ร�่นสุข
• เบอร โทรศัพท 081 8047040
• ID line : 081 8047040

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

มะพราวนํา้ หอม
แปลงใหญ
วัดเพลงจํากัด

สหกรณมะพราวนํ้าหอม
แปลงใหญวัดเพลง จํากัด

เ

ปนกลุม มะพราวทีจ่ บั กลุม รวมกันจัดตัง้ เปนสหกรณเพือ่ ผลิดและจําหนายมะพราวนํา้ หอม
จากกลุม แปลงใหญเพือ่ เร�ยกรองราคากับพอคาหร�อโรงงานรับซ�อ้ สินคาจากสหกรณ
เพือ่ ทีจ่ ะไดราคาทีเ่ หมาะสมและไมโดนกดราคาจากพอคาคนกลางและปองกันชวยเหลือในชวง
เวลาที่ราคามะพราวตกตํ่าและไมมีผูรับซ�้อ
จ�ดเดนของสหกรณ
จ�ดเดนคือมะพราวของกลุม แปลงใหญวดั เพลง
จะมีรสชาติหอมและหวานและปลอดสารพิษสวนใหญ
สมาช�กในแปลงใหญแทบจะทุกแปลงจะมีใบรับรอง
ผลผลิตพืช GAP และอยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
ไมมโี รงงานอุตสาหกรรมทีท่ าํ ใหเกิดมลภาวะทีไ่ มเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
สามารถพาเที่ยวชมสวนมะพราวและช�มผลิตภัณฑแปรรูปจาก
มะพราวนํ้าหอม
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม
เพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม
หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
การแนะนํากลุมเกษตกรเร�่องการไมใชสารพิษกับพืชและผลผลิต
ที่จะจําหนายและจัดการประชุมกลุมเกษตกรเพื่อยกระดับสินคา
ดวยการเช�ญว�ทยากรที่มีความรูความสามารถมาบรรยายและ
แนะนําเกร็ดความรูดีๆใหกับชุมชนเพื่อนําไปพัฒนาชุมชน

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• รานขายของที่ระลึก
1. มะพราวแกวที่ผลิตจากมะพราวออน
2. กลวยอบ
3. กลวยแผน
4. ทอฟฟโบราญ
5. มะพราวนํ้าหอมสดๆจากตน

• จ�ดดูงานที่สําคัญ
1. ที่จอดรถ
2. มีอาหารรองรับ
• ที่พัก
1. สมทิพยร�สอรท
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
• สถานที่จัดประชุมนอกอาคาร
จํานวนผูเขารวมประชุมที่รองรับได 100 คน
• สถานที่รับประทานอาหาร
จํานวนผูเขารวมประชุมที่รองรับได 100 คน

ไมมี

• ที่จอดรถ
ขนาดพื้นที่ 20 คัน
• หองนํ้า
จํานวน 2หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม
เที่ยวชมสวนมะพราวและ
สถานที่ตางๆในชุมชน

ติดตอสหกรณ
• ที่ตั้งสํานักงาน
5 หมู1 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุร�
• ช�่อผูประสานงาน นางทิพว�มล วุฒิอําพล
• เบอร โทรศัพท 081-2941219
• E-mail tipwimon80@gmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

โคนมหนองโพ
ราชบุร� จํากัด

(ในพระบรมราชูปถัมภ)

สหกรณโคนมหนองโพ
ราชบุร� จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

ส

สหกรณโคนมหนองโพ ราชบุร� จํากัด ดําเนินกิจการมาตั้งแตป พ.ศ. 2514 หร�อกวา
48 ปแลว ตามแนวพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รัชกาลที่ 9
โดยเปนศูนยรับนํ้ามันดิบ จากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ภายในจังหวัดราชบุร� และพื้นที่
ใกลเคียง มีสมาช�กกวา 4,000 ราย มีปร�มาณนํ้านมดิบ 160 ตัน/วัน เพื่อนํามาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑ ตางๆ ในทองตลาด โดยมีกําลังผลิตเพียงพอที่จะรองรับกับปร�มาณนํ้านมดิบ
ทีเ่ กษตรกรผูเ ลีย้ งโคนมในเขตตําบลหนองโพและใกลเคียงผลิตได ทําใหเกษตรกรไมมปี ญ
 หา
ความเดือดรอน ในเร�่องสถานที่จําหนายนํ้านมดิบ และสหกรณฯ ยังใหบร�การเกี่ยวกับ
การเลี้ยงโคนม การบร�การฟารม การผสมเทียม ตัดกีบ ตัดเขา ใหกับโคของสมาช�ก ซ�่งการ
ใหบร�การในธุรกิจนีไ้ มไดผลกําไรจากสมาช�กแตเปนการใหบร�การกับสมาช�กเพือ่ ลดตนทุน
การทําฟารมโคนมของเกษตรกร
จ�ดเดนของสหกรณ
นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจอื่นๆ ไวบร�การและสรางราย
ได ใหกับคนในชุมชน ทั้งรานคาสินคาเกษตร สินคาอุปโภค
นสหกรณฯ ขนาดใหญ มีธุรกิจโคนมครบ
บร�โภค สถานีบร�การนํ้ามันและคาเฟ บร�การ เคร�่องดื่มและ เปวงจร
มีผลิตภัณฑหลากหลาย และเปนศูนย
ขนมในราคายอมเยาว ตั้งอยูภายในบร�เวณสหกรณ
การเร�ยนรูใหกับประชาชน และกลุมนักเร�ยน
นักศึกษา

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- ศูนยเร�ยนรูการเลี้ยงโคนมสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุร� จํากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ)
• กิจกรรมสันทนาการ
- พาเยี่ยมชมโรงงาน, ช�มผลิตภัณฑตาง ๆ ของสหกรณ
- กิจกรรมการร�ดนมวัว การปอนนมลูกวัว
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม
เพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม
หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
มีตัวแทนเจาหนาที่ไปรวมกิจกรรม CSR กับหนวยงานภายนอก
ตามเทศกาลตาง ๆ เชน กิจกรรมวันเด็ก วันสําคัญทางศาสนา
สงเสร�มและสนับสนุนดานการกีฬา

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
- กระบวนการผลิต
- ศูนยเร�ยนรูก ารเลีย้ งโคนม
- พิพธิ ภัณฑสหกรณโคนมหนองโพราชบุร� จํากัด
(ในพระบรมราชูปภัมภ)
• ทีพ
่ กั
- โรงแรม C&C อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร�
- โรงแรมไมดา นครปฐม
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน 2 หอง รองรับได 50 -100 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
อาคารเอนกประสงค รองรับได 200 คน

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
รองรับได 50 -80 คน
• รานขายของทีร่ ะลึก
- รานแดร�ฮ่ ทั /หนองโพ คาเฟ
- รานโครงการหลวง
- รานคาสหกรณ
ผลิตภัณฑทแี่ ปรรูปจากนม นม UHT นมอัดเม็ด ไอศกร�ม
โยเกิรต นมพาสเจอรไรซ
• ทีจ่ อดรถ
รถบัส 3 -5 คัน
รถเล็ก 20 -30 คัน
• หองนํา้
จํานวน 10 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม
เขาชมไดทั้งป ยกเวน เมษายน - พฤษภาคม ของทุกป
เนื่องจาก มีการจัดการประชุมใหสมาช�กชวงนั้น

ติดตอสหกรณ
• ที่ตั้งสํานักงาน
สหกรณโคนมหนองโพราชบุร� จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)
สํานักงานใหญ 119 หมู 3 ถ.เพชรเกษมสายใหม
ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุร� 70120
• ช�่อผูประสานงาน น.ส.ชลธ�ชา มะลิ
• เบอร โทรศัพท 032-389234, 032-351941, 032-389038-9
fax : 032-389089
• Website www.nongpho.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
โพธาราม จํากัด

สหกรณการเกษตร
โพธาราม จํากัด

ส

หกรณการเกษตรโพธาราม จํากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2519 โดยการ
ควบรวมระหวางสหกรณผู ใชนํ้าและสหกรณการเกษตรระดับตําบล 5 สหกรณใน
จังหวัดราชบุร� ปจจ�บันมีสมาช�ก 2,915 คน
ซ�่ ง ป จ จ� บั น มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ รวมรวบ
ผลผลิต ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจสินเช�่อ และ
ธุรกิจรับ-ฝากเง�น
สหกรณ ไ ด ทํ า การส ง เสร� ม อาช� พ
เกษตรกรรมใหแกสมาช�กทัง้ การใหบร�การใน
จ�ดเดนของสหกรณ
ดานตางๆ ตั้งแตการผลิต โดยจะสนับสนุน
1. แปรรูปปุยอินทร�ยปละ 70 ตัน
ปจจัยการผลิต โดยเฉพาะสงเสร�มการใชปุย
2. รับซ�อ้ ขาวเปลือกในราคทีส่ งู กวาตลาดพรอมทัง้
อินทร�ย เพื่อใหไดผลผลิตทางการเกษตรที่
แปรรูปจําหนาย
3. ขาวแกง 10 บาท
ปลอดสารเคมี และชวยลดตนทุนการผลิตให
4. ดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แกสมาช�ก ตลอดจนเปนศุนยรวบรวม
5. สงเสร�มอาช�พเกษตรของสมาช�ก ทั้งทํานา สวน
ผลผลิตในแตละฤดูเพือ่ จําหนายตอทัง้ ในนาม
ผลไม
สหกรณและสงขายในตลาดคาสงตอไป

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม
เพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม
หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
ปลูกตนใหชุมชนในทองที่

• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. การผลิตปุยอินทร�ย
2. กิจกรรมทํากระดาษจากฟางขาว
3. กิจกรรมแปรรูปสมุนไพรจากดอกดาวเร�อง
4. กิจกรรมกลุมแมบานทํานํ้าพร�ก
5. กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑปลาคลองบางสองรอย
6. กิจกรรมทําลูกประคบ
• กิจกรรมสันทนาการ
1. กิจกรรมผสมปุยอินทร�ย
2. กิจกรรมรวมทําลูกประคบ
3. กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
เยีย่ มชมแปลงผักปลอดสารพิษของสมาช�กสหกรณ
• ทีพ
่ กั

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
รองรับได 100-400 คน
ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน 2 หอง สามารถรองรับผูเ ขารวมประชุมได 30-100 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
มีอาคารอเนกประสงค สามารถรองรับผูเ ขารวมประชุมได 400 คน

• รานขายของทีร่ ะลึก
รานขายสินคาของสหกรณ
• ทีจ่ อดรถ
จํานวน 2 ที่ ขนาด 1,600 ตร.ม. และ 1,200 ตร.ม.
• หองนํา้
จํานวน 10 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม
เที่ยวชมทุงทานดอกตะวัน
กุมภาพันธ
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑปลาคลองบางสองรอย
มีนาคม
เที่ยวชมถํ้านํ้า
เมษายน
โครงการผลิตสมุนไพรจากดอกดาวเร�อง
พฤษภาคม
กิจกรรมทําลูกประคบ
มิถุนายน
เที่ยวชมถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน เวลา 18.30 น.
กรกฎาคม
ไหวพระวัดพระหลวงพออุทัยวัดเกาะตาพุด
สิงหาคม
เที่ยวชมถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน เวลา 18.30 น.
กันยายน
กิจกรรมทําลูกประคบ
ตุลาคม
ไหวพระวัดพระหลวงพออุทัยวัดเกาะตาพุด
พฤศจ�กายน
เที่ยวชมถํ้าคางคาว วัดเขาชองพราน เวลา 18.30 น.
ธันวาคม
เที่ยวชมทุงทานดอกตะวัน

ติดตอสหกรณ
• ที่ตั้งสํานักงาน
199 ม.2 ต.บางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุร�
• ช�่อผูประสานงาน นางกัญญา สอนวัฒนา (ผูจัดการสหกรณ)
• เบอร โทรศัพท 092 524 6926

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร

ไท-ยวน ราชบุร� จํากัด

สหกรณการเกษตร
ไท-ยวน ราชบุร� จํากัด

ส

หกรณการเกษตรไท-ยวนราชบุร� จํากัด เร�่มกอตั้งกลุมข�้น เมื่อวันที่ 27
พฤศจ�กายน 2545 ดําเนินกิจกรรมการสงเสร�มการคาขายผาทอพื้นบาน ซ�่ง
สืบทอดภูมิปญญาจากบรรพชน สมาช�กสหกรณสวนมากเปนลูกหลานของคนเช�้อสาย
ชาวยวนหร�อชาวโยนกเช�ยงแสน ผาที่ทอเปนผาจกบานคูบัว
แตเดิมชาวบานตําบลคูบวั จะผลิตผาซ�น่ ตีนจกแบบแยกกันผลิต แยกกันขาย สหกรณไดทาํ การรวมกลุม ผลิต
ผาซ�น่ ตีนจก เชน ผาจกเฉพาะตีน ผาลายเช�ย ผาลายปลาเล็ก –ปลาใหญ ผาลายแมลกู ผาลายยกมุข ผาลายแพรนวล
ผาลายสิบสองสี ฯลฯ โดยสหกรณชวยสงเสร�มใหชาวบานทอแลวสหกรณเปนผูจัดจําหนายใหสมา ช�ก มีการรับของ
มาจากชาวบานในตําบลคูบัว ตําบลดอนแร และตําบลรางบัว สมาช�กจะสามารถนําผาทอมาขาย และไดรับสวนลดจาก
การซ�้อดาย ไหม และฝาย เพื่อนําไปใช ในการทอผาไดถูกกวาที่อื่น และในการรับผาทอจากชาวบานที่นํามาขาย ทาง
สหกรณจะมีตรวจสอบคุณภาพของผา โดยผูเช�่ยวชาญ และมีความรู ในเร�่องการทอผาเปนอยางดี
สินคาเดน คือ ผาจกทัง้ ผืน ทีไ่ ดรบั การคัดสรรเปนผลิตภัณฑระดับหาดาว ป 2552 ประเภทผา เคร�อ่ งแตงกาย
ผาซ�่นตีนจก จากโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย (OTOP)
นอกจากนี้ทางสหกรณยังไดพัฒนารูปแบบของผาจกใหเปนผาสําเร็จรูป ชาย-หญิง กระเปา ผาพันคอ มี
ผาขาวมาทอมือ ผลิตภัณฑแปรรูปจากผาอื่นๆ จัดจําหนายในราคาที่ยอมเยา นับวา เปนสหกรณที่สงเสร�มใหสมาช�ก
มีรายไดนอกเหนือภาคการเกษตร ซ�่งถือเปนอาช�พหลักอีกหนึ่งอาช�พ

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานการทอผาทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน
• กิจกรรมสันทนาการ

จ�ดเดนของสหกรณ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม
เพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม
หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
บร�จาคเง�นเพื่อการกุศล เชน กฐ�นพระราชทาน ผาปา
และสมทบทุนสรางสาธารณประโยชนตางๆ

สหกรณฯดําเนินกิจกรรมไมมงุ เนนผลกําไร
แตเนนใหสมาช�กสามารถทํากําไรจากจําหนายสินคาของ
ตนไดและนํายอดขายทีไ่ ดมาจัดซ�อ้ ผลิตผลของสมาช�ก
ตลอดทัง้ ปจ�งทําใหสมาช�กมีเง�นหมุนเว�ยนในครอบครัว
มากข�้น

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
ศึกษาดูงานตามสถานทีต่ า ง ๆ ทางภาคเหนือและภาคอีสาน
• ทีพ
่ กั

• รานขายของทีร่ ะลึก
ในอาคารจําหนายสินคาของสหกรณ
ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
หองประชุมกรรมการและสมาช�กภายในอาคาร

• ทีจ่ อดรถ
บร�เวณหนาสหกรณ สําหรับลูกคาของสหกรณ
• หองนํา้
จํานวน 3 หอง

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ไมมี

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร

ไมมี

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม
เยี่ยมชมไดทุกเดือน
ตามความสะดวกของลูกคา

ติดตอสหกรณ
• ที่ตั้งสํานักงาน
78 ม.3 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุร� 70000
• ช�่อผูประสานงาน ดร.อุดม สมพร (ประธานสหกรณ)
• เบอร โทรศัพท 081 763 1989

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร

บานรางสีหมอก จํากัด

สหกรณการเกษตร
บานรางสีหมอก จํากัด

ส

หกรณการเกษตรบานรางสีหมอก จํากัด จังหวัดราชบุร� ซ�่งเปนสหกรณที่พัฒนามา
จากกลุมยุวเกษตรกร ไดรวมตัวกันและพัฒนาเปนสหกรณมาตั้งแตปพ.ศ. 2548 นับ
วาเปนสหกรณที่จัดตั้งและพัฒนาการดําเนินงานข�้นมาจากความรวมมือรวมแรงรวมใจ
สมาช�ก
สหกรณแหงนี้เกิดจากการรวมตัวของสมาช�กที่ทําสวนผลไม 200 คนเศษ พื้นที่
เพาะปลูก 4,000 ไร ผลิตและขายมะพราวนํ้าหอมสงออกขายตางประเทศและหางรานชั้น
นําภายในประเทศ โดยสวนของสมาช�กทยอยข�้นทะเบียน GAP และ GI เพื่อสรางมาตรฐาน
ความแตกตางและสรางความเช�อ่ มัน่ ในสินคาคุณภาพใหแกผบู ร�โภค นอกจากนี้ สมาช�กบาง
สวนยังเพาะปลูกผัก ผลไมคุณภาพตามฤดูกาล เชน มะนาว ฝรั่ง ชมพู เปนตน ซ�่งผลผลิต
ของสมาช�กนั้น สหกรณไดรวบรวมนําไปขายในนามสหกรณที่ตลาดไท กทม. อีกดวย
จ�ดเดนของสหกรณ

โรงงานมะพราวน้ำหอมที่แปรรูปเปนผลิตภัณฑมะพราวสงออก มีสวนมะพราวน้ำหอมใหเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ซ�่งสามารถ
เยี่ยมชมไดทั้งป เปนทางผานไปยังอำเภออัมพวา ซ�่งมีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมสวนมะพราวนํ้าหอมของสมาช�ก
เยี่ยมชมการแปรรูปมะพราวนํ้าหอมของโรงงานทํามะพราวสงออก
• กิจกรรมสันทนาการ
รวมทํากิจกรรมในสวนมะพราวนํ้าหอม อาทิเชน รดนํ้าใสปุย
ผสมปุยใชเอง และตัดมะพราวในรองสวน
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม
เพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม
หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
ปลูกตนไมรวมกับชุมชนในทองที่

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
มีศาลาเอนกประสงคเปนจ�ดรองรับ
โรงงานมะพราวและสวนมะพราวของสมาช�ก เปนจ�ดศึกษาดูงานทีส่ าํ คัญ
• ทีพ
่ กั
คุม ดําเนิน ร�สอรท
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน 1 หอง สามารถรองรับผูเ ขารวมประชุมได 15 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
มีศาลาอเนกประสงค สามารถรองรับผูเ ขารวมประชุมได 150 คน

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
ศาลาอเนกประสงค สามารถรองรับผูเ ขารวมประชุมได 150 คน
ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก
• ทีจ่ อดรถ
สามารถรองรับได 20 คัน
• หองนํา้
จํานวน 5 หอง

เร�่องนารูเกี่ยวกับการจัดคณะมาประชุม
• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-กุมภาพันธ ตลาดนํ้าว�ถีธรรมชาติ(ตลาดนํ้าดําเนิน),
ชวงมะพราวและชมพูออกผลผลิต
มีนาคม
งานเสด็จประภาสตน 1- 5 มี.ค.ของทุกป
ณ วัดโชติการาม, ตลาดนํ้าว�ถีธรรมชาติ
(ตลาดนํ้าดําเนิน), ชวงมะพราวออกผลผลิต
เมษายน
เทศกาลองุนหวาน, งานปดทองประจําป
วัดราษฏรเจร�ญธรรม, ตลาดนํ้าว�ถีธรรมชาติ
(ตลาดนํ้าดําเนิน), ชวงมะพราวและฝรั่งออก
ผลผลิต
พฤษภาคม-ธันวาคม ตลาดนํ้าว�ถีธรรมชาติ(ตลาดนํ้าดําเนิน),
ชวงมะพราวและฝรั่งออกผลผลิต

ติดตอสหกรณ
• ที่ตั้งสํานักงาน
1 ม.2 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุร�
• ช�่อผูประสานงาน นายจํารูญ นิลเตา
• เบอร โทรศัพท 081-2856757

ไมซ เพื่อชุมชน

3

สหกรณ

การเกษตร

ศุภนิมิตบานคา จํากัด

สหกรณ์การเกษตร
ศุภนิมิตบานคา จํากัด

ส

หกรณการเกษตรศุภนิมิตบานคา จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 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 พื้นที่อําเภอบานคา มีภูมิประเทศตั้งอยูบน
ที่ราบสูง และติดแนวตะเข็บชายแดนพมา ซ�่งไดรับการขนานนามวา “สว�สเซอรแลนด
เมืองไทย”
จ�ดเดนของสหกรณ
อยูใกลแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และมี
กลุมชาติพันธุกระเหร�่ยงในพื้นที่ซ�่งมีว�ถีช�ว�ต
การทําอาช�พทีเ่ ปนแนวอนุรกั ษธรรมชาติ รวม
ถึงเปนแหลงการเร�ยนรูก ารอนุรกั ษธรรมชาติ

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกองุนตามแบบโครงการหลวง
ซ�่งปลูกครั้งเดียวอยูได 50 ป
2) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทอผาพื้นเมืองของชาวกระเหร�่ยง
3) ศึกษาดูงานเกี่ยววัฒนธรรมประเพณีของชาวกระเหร�่ยง
• กิจกรรมสันทนาการ
1) รวมกิจกรรมเก็บเกี่ยวองุนในไรดวยตนเอง
2) เยี่ยมชมศึกษาการทอผาพื้นเมืองของชาวกระเหร�่ยง
3) เดินทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่แนวสันเขา
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน
ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
1) อําเภอ
2) อบต.
3) สถาบันการศึกษา
4) วัด

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
แปลงองุน ตามแบบโครงการหลวง

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
มีรา นอาหารทีส่ ามารถรองรับไดประมาณ 40-50 คน

• ทีพ
่ กั
ร�สอรทดาวเคียงเดือน มีหอ งพักรับรอง และสามารถรองรับ
การจัดสัมมนาอบรมได 50-60 คน

• รานขายของทีร่ ะลึก
1)รานสินคาหัตถกรรมของชาวกระเหร�ย่ ง
2)ผลิตภัณฑแปรรูปจากสับปะรด

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
รองรับได 20-30 คน

• ทีจ่ อดรถ
รถบัสสามารถรองรับได 2-3 คัน
รถยนตสว นตัวประมาณ 20 คัน

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
รองรับไดประมาณ 50-60 คน

• หองนํา้
มีหอ งนํา้ หญิง-ชาย เพียงพอ

ติดตอสหกรณ
• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคมและธันวาคม เยี่ยมชมแปลงองุน

• ที่ตั้งสํานักงาน
1/1 ม.10 ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุร� 70180
• ช�่อผูประสานงาน นายจํานอง บุญเลิศฬา (ประธานสหกรณ)
• เบอร โทรศัพท 082 242 9949
• ID line 0920 276 6627

ไมซ เพื่อชุมชน

3

สหกรณ

นิคม

สมุทรสาคร จํากัด

สหกรณนิคม
สมุทรสาคร จํากัด

ส

หกรณนิคมสมุทรสาคร จํากัด จัดตั้งโดยเกษตรกรจํานวน 719 คนที่ไมมีที่ดินทํากิน
เปนของตนเองเพือ่ จัดตัง้ สหกรณในรูปแบบนิคมสหกรณฯเพือ่ ดําเนินการออกเอกสาร
สิทธ�์ในทีด่ นิ ทํากินเปนของตนเอง โดยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาครนัน้ เหมาะกับการทํานาเกลือ
และนากุง และไดผลิตดี ดังนั้น ในชวงแรกจ�งมีเกษตรทํานาเกลือและนากุงหลายราย
ปจจ�บัน สหกรณขยายการใหบร�การสมาช�กมากข�้น โดยมีทั้งบร�การธุรกิจสินเช�่อ
ธุรกิจซ�้อ ธุรกิจรับฝากเง�น และธุรกิจใหบร�การ เชน สถานีบร�การนํ้ามัน นอกจากนี้ ยังมี
การสนับสนุนใหสมาช�กทําการเกษตรทางเลือกอื่นๆ เชน การเลี้ยงหอยแครง ปลากะพงและ
อาช�พประมงชายฝงอื่น เพื่อเสร�มรายไดจากงานหลัก
จ�ดเดนของสหกรณ
เปน เสนทางสายเกลือเพื่อเช�่อมโยง
เกษตรกรผูท าํ นาเกลือในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
สมุทรสาคร

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
เสนทางสายเกลือ
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม
เพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม
หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
ปลูกตนไมและปลอยพันธุกุง

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
นาเกลือของสมาช�ก

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
รองรับได 100 ทาน

• ทีพ
่ กั
มีโรงแรมหลายแหงในตัวเมือง

• รานขายของทีร่ ะลึก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
หองประชุม 20 ทาน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
รองรับได 100 ทาน

ไมมี

• ทีจ่ อดรถ
จอดรถได 10 คัน
ไมมี

• หองนํา้

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-เมษายน
เสนทางสายเกลือ
ตุลาคม-ธันวาคม
เสนทางสายเกลือ

ติดตอสหกรณ
• ที่ตั้งสํานักงาน
สหกรณนิคมสมุทรสาคร จํากัด
4/1 หมู 4 ต.พันทายนรสิงห อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทร 034-4781545
ไมซ เพื่อชุมชน

3

สหกรณ

การเกษตร
บานแพว จํากัด

สหกรณการเกษตร
บานแพว จํากัด

ส

หกรณการเกษตรบานแพว จํากัด กอตั้งข�้นเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ซ�่งสหกรณ
เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อแกไขปญหาสินคาเกษตร ปจจ�บันมีสมาช�กกวา 3,700 คน มีสมาช�กที่ประกอบอาช�พ
เกษตรกรรมในกลุมตางๆ ทั้งทํานา พืชสวน และประมง รวมกวา 42 กลุม โดยดําเนินงาน
ตามความตองการของสมาช�กสหกรณ
ในสวนของธุรกิจรวบรวมผลผลิต (สินคาเกษตร)
เนือ่ งจากอําเภอบานแพวเปนแหลงเลีย้ งปลาสลิดแหลง
ใหญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศ เพราะมีแหลงนํ้าในการ
ทํา ประมงที่สมบูรณและทําใหเกษตรกรไดผลผลิตดี
สหกรณจ�งไดเปนแหลงรวบรวมและแปรรูปปลาสลิด
จ�ดเดนของสหกรณ
สดและปลาสลิดแดดเดียว และสงขายไปยังศูนยกระจาย
ดแดดเดียว ตัวโตเนื้อแนน
สินคาสหกรณทวั่ ประเทศ นอกจากนีย้ งั มีการรวบรวม อรอ- ยปลาสลิ
สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถ
มะพราวนํา้ หอมและพืชสวนอืน่ ๆทีป่ ลูกในพืน้ ทีอ่ กี ดวย นําไปประกอบอาหารไดหลากหลาย
- มะพร า วนํ้ า หอมจากแหล ง ผลิ ต
นอกจากนี้สหกรณยงั ไดผลิตนํา้ ดืม่ ทีส่ ะอาดและ
มะพราวนํ้าหอมที่ดีที่สุดของสมุทรสาคร
มีมาตรฐานไวสาํ หรับจําหนายใหกบั บุคคลทัว่ ไปอีกดวย

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- การผลิตปลาสลิดแดดเดียว
- การแปรรูปมะพราวนํ้าหอม
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม
เพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม
หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

ไมมี

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม
การเลี้ยงปลาสลิดและแปรรูปเปน
ปลาสลิดแดดเดียว,
แปรรูปมะพราวนํ้าหอม

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ
ผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานที่สําคัญ
กลุมแปรรูปสินคาเกษตรตางๆ
• ที่พัก
โรงแรมบานแพว
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
30-50 คน มีแอร
• สถานที่จัดประชุมนอกอาคาร
ลานโลงหนาอาคารสํานักงาน
• สถานที่รับประทานอาหาร
ลานโลงหนาอาคารสํานักงาน
• รานขายของที่ระลึก
รานคาสหกรณ
• ที่จอดรถ
รองรับได 10-15 คัน
• หองนํ้า
หองนํ้าหญิง-ชาย 2 หอง

ติดตอสหกรณ
• ที่ตั้งสํานักงาน
44 หมู 2 ถ. บานแพว พระประโทนต.บานแพว อ อําเภอ บานแพว
สมุทรสาคร 74120
• ช�่อผูประสานงาน นางประเสร�ฐศร� มังกรศักดิ์สิทธ�์
ผูจัดการสหกรณ
• เบอร โทรศัพท 034-866296
• • Facebook คนหา สหกรณการเกษตรบานแพว

ไมซ เพื่อชุมชน

3

สหกรณ

การเกษตร

ประสานกสิกิจ จํากัด

สหกรณการเกษตร
ประสานกสิกิจ จํากัด

ส

หกรณการเกษตรประสานกสิกิจ จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร เดิมเปนสหกรณ
ไมจํากัดสินใช กอตั้งครั้งแรกเมื่อ 25 กรกฎาคม 2484 แตเร�่มจดทะเบียนเปน
สหกรณอยางเปนทางการในวันที่ 19 สิงหาคม 2484 ดวยทุนดําเนินการ 84,000 บาท
ในการปลอยใหสมาช�กไดกูเง�นไปทําการเกษตร
โดยมีพื้นที่ดําเนินการอยูใน 2 ตําบล คือ ตําบล
หลักสาม และตําบลบานแพว ซ�่งในครั้งแรกก็มี
สมาช�กสหกรณแหงนี้เพียง 108 คน
ปจจ�บัน สหกรณไดเติบโตขยายเง�นทุ น
ดํ า เนิ น งานและสมาช� ก
ซ�่ ง ส ว นใหญเปน
เกษตรกรผูปลูกมะพราวในจังหวัดสมุทรสาคร
ซ�่ ง นอกจากการสนั บ สนุ น ด า นเง� น ทุ น แล ว
สหกรณยงั มีศนู ยการเร�ยนรูก ารทําการเกษตร
จ�ดเดนของสหกรณ
โดยเฉพาะมพราวและการแปรรูปมะพราวเปน
เปนแหลงผลิตและศูนยการเร�ยนรูการทำน้ำตาล
นํ้าตาลมะพราว และนํ้าตาลไซรัป
มะพราวและน้ำตาลไซรัป
2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- ศูนยการเร�ยนรูการทํานํ้าตาลมะพราวและนํ้าตาลไซรัป
- ว�สาหกิจชุมชนการผลิตนํ้าวานหางจระเข
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
ไมมี
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม
เพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม
หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
ศูนยการเร�ยนรูก ารทํานํา้ ตาลมะพราวและนํา้ ตาลไซรัป

• รานขายของทีร่ ะลึก
นํา้ ตาลมะพราว นํา้ ตาลไซรัป มะพราวนํา้ หอม มะพราวเผา

• ทีพ
่ กั
บานลีลาไทย

• ทีจ่ อดรถ
พืน้ ที่ 1 ไร

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
2 หอง สามารถรองรับไดไมเกิน 100 คน

• หองนํา้
6 หอง

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
ลานอเนกประสงค สามารถรองรับไดไมเกิน 200 คน
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
ลานอเนกประสงค สามารถรองรับไดไมเกิน 200 คน

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม
ศูนยการเร�ยนรูการทํานํ้าตาล
มะพราวและนํ้าตาลไซรัป

ติดตอสหกรณ
• ที่ตั้งสํานักงาน
335/38 หมูที่ 1 ต.หลักสาม อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120
• ช�่อผูประสานงาน น.ส. มณฑณญภัฏ ขวัญไตรรงค
• เบอร โทรศัพท 087-6725303
• E-mail prasankasikit@hotmail.com

ไมซ เพื่อชุมชน

3

สหกรณ

ผูประกอบการ
กลวยไมไทย จํากัด

สหกรณ
ผูประกอบการกลวยไมไทย จํากัด

หกรณผูประกอบการกลวยไมไทย จํากัด กอตั้งเมือ
่ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553
ปจจ�บันตั้งอยูเลขที่ 90 หมู 5 ต.หนองนกไข อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร
ในป 2555 จังหวัดสมุทรสาคร ไดรบั สนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดฯ ประจําป 2555 จํานวน
8,500,000 บาท เพือ่ ดําเนินโครงการจัดตัง้ ศูนยกลวยไมเพือ่ การสงออกสมุทรสาคร บนทีด่ นิ ของสหกรณฯ
ทีไ่ ดจดั ซ�อ้ ไว จํานวน 3 ไร กับ 81 ตารางวา มูลคา 3,000,000 บาท

จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณผูประกอบการกลวยไมไทย จํากัด
มีแดนดําเนินการ รวม 9 จังหวัด ไดแก จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุร�
จังหวัดกาญจนบุร� จังหวัดนนทบุร� จังหวัด
ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุร�
และจังหวัดพระนครศร�อยุธยา พื้นที่ปลูกเลี้ยง
กลวยไมของสมาช�กโดยประมาณ 20,871 ไร

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. ลงพื้นที่ชมสวนกลวยไม
2. เขาชมว�ธ�การผลิตกลวยไมเพื่อการสงออก
• กิจกรรมสันทนาการ
1. รอยพวงมาลัยดวยกลีบดอกกลวยไม
2. พับดอกกุหลาบจากใบเตยหอม
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility:
กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณ
สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม
ใหเกิดการพัฒนา)

มี

ไมมี

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร

1. ศูนยเร�ยนรูก ารเพิม่ ประสิทธ�ภาพการผลิตสินคาเกษตร
โดย คุณพิษณุ สํารวยร�น่
2. บร�ษทั สยามไทโย ฟารม จํากัด โดย วาที่ ร.ต.ชัชวาลย เกตุแกว
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก

ไมมี

• ทีจ่ อดรถ
จอดรถยนตไดประมาณ 30-40 คัน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1. หองประชุม รับรองได จํานวน 30 คน
2. หองประชุม รับรองได จํานวน 100 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ณ สหกรณผปู ระกอบการกลวยไมไทย จํากัด
รับรองผูเ ขารวมประชุมได จํานวน 130 คน

• หองนํา้
ไมมี

1. หองนํา้ ชาย 5 หอง
2. หองนํา้ หญิง 5 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน

3

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
ตลอดทุกเดือน
- ศึกษาดูงานสวนกลวยไม
- ศึกษาว�ธ�การผลิตกลวยไม
เพื่อการสงออก

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
90 หมู 5 ตําบลหนองนกไข อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
• ช�่อผูประสานงาน นางสาวเพชรดาว อินชูกุล
ตําแหนง รองผูจัดการ รักษาการแทนผูจัดการ
• เบอร โทรศัพท 034-499388 , 089-2169681
• Facebook. สหกรณผูประกอบการกลวยไมไทย จํากัด
• ID line 089-2169681
• Website www.sahakornthai.com/thaiorchid/
• E-mail coopthaiorchid.2010@gmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ
โคนมมวกเหล็ก จํากัด
(สาขาศูนยบารมีปกเกลา)

สหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด
(สาขาศูนยบารมีปกเกลา)

หกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด ไดจดทะเบียนพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2515 โดยใชช�่อวา “สหกรณผูเลี้ยงโคนมนิคมมวกเหล็ก
จํากัด” มีสมาช�กจํานวน 48 คน มีทุนดําเนินงาน 46,000 บาท จนกระทั้งในป 2526
สหกรณไดทาํ การขอจดทะเบียนเพือ่ แกไขขอบังคับและเปลีย่ นใชชอ�่ “สหกรณโคนมมวกเหล็ก
จํากัด ” เปนประเภทสหกรณการเกษตรและขยายพื้นที่ทําการของสหกรณครอบคลุมทั้ง
เขตพื้นที่จังหวัดสระบุร� และเขตพื้นที่บางสวนของจังหวัดนครราชสีมา คืออําเภอปากชอง
โดยระยะแรกตัง้ สหกรณและไดดาํ เนินงาน
ตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2515 เปนตนมา
จวบจนถึงปจจ�บนั นับวาสหกรณฯ ดําเนิน
งานมาเปนระยะเวลา 45 ป

2 ไมซ เพื่อชุมชน

จ�ดเดนของสหกรณ
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมพรอมดื่มฯ สหกรณ
โคนมมวกเหล็กจํากัดดําเนินธุรกิจเกีย่ วกับการผลิต
อาหารนมแปรรูปที่มีคุณภาพและไดรับมาตรฐาน
เพือ่ ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมีการ
ควบคุมการดําเนินการบร�หารคุณภาพภายใตขอ
กําหนดระบบคุณภาพ อาทิ GMP (Codex),
HACCP และISO 14001:2004 และมีการพัฒนา
อยางตอเนือ่ งเพือ่ สรางความพึงพอใจใหกบั ลูกคา

พื้นที่ทําการของ
สหกรณครอบคลุมทั้ง
เขตพื้นที่จังหวัดสระบุร�
และเขตพืน้ ทีบ่ างสวนของ
จังหวัดนครราชสีมา….
ดําเนินงานมาเปนระยะ
เวลา 45 ป

ไมซ เพื่อชุมชน
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กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility:
กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณ
สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม
ใหเกิดการพัฒนา)

1.ใหขอมูลเกี่ยวกับสหกรณ
2.นําชมฟารมเลี้ยงโคนม
3.ศึกษาดูงานในกระบวนการผลิตตางๆ
4.รวมทํากิจกรรมที่ทางสหกรณจัดไว
5.สรุปผลการประชุมสัมมนา

1.โครงการดื่มนมกอนกลับขับรถปลอดภัย
2.โครงการวันดื่มนมโลก
3.โครงการออกบูธสงเสร�มการขายรานเอกภาพ

• กิจกรรมสันทนาการ
1.ตอจ�๊กซอผลิตภัณฑนม
2.ตอบคําถามเกี่ยวกับองคกร

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
รองรับไดไมเกิน 50 ทาน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

4 ไมซ เพื่อชุมชน

ไมมี

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
รองรับไดไมเกิน 50 ทาน
สามารถจัดอาหารแบบตัง้ โตะหร�อบุฟเฟไดตามตองการ
• รานขายของทีร่ ะลึก
รานจําหนายผลิตภัณฑ เชน นม UHT, นมพาสเจอรไรซ, คุก กี,้
เคกนมสด, พุดดิง้ นมสด เปนตน

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
08.00-15.00 น.
• กิจกรรมเดนในชวงเวลานั้น
กิจกรรมสอนทําเคกและพุดดิ้งนมสด

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
159 หมู 3 ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร� 18180
• เบอร โทรศัพท
089-949-8930
• ID line 089-949-8930
• Website www.muaklekcoop.com
• E-mail Marketingmuaklek@gmail.com
• ช�่อผูประสานงาน นายแสนภูมิ ศร�อินทร

ไมซ เพื่อชุมชน
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สหกรณ

การเกษตร
ศร�ประจันต จํากัด

สหกรณการเกษตร
ศร�ประจันต จํากัด

ส

หกรณการเกษตรศร�ประจันต จํากัด ไดจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2517
ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ. 2511 มาตรา 81 โดยควบสหกรณการเกษตร
ศร�ประจันต จํากัด สหกรณขายขาวและพืชผลศร�ประจันต จํากัด และสหกรณ
ที่ดินศร�ประจันต จํากัด ใชช�่อวา สหกรณการเกษตรศร�ประจันต จํากัด เลข
ทะเบียนที่ กสก. 127/2517 ประเภทสหกรณการเกษตร สํานักงานตั้งอยู เลขที่ 371 หมู
ที่ 2 ถนนสุพรรณบุร–� ชัยนาท ตําบลศร�ประจันต อําเภอศร�ประจันต จังหวัดสุพรรณบุร�
มีสมาช�ก ณ วันสิ้นป 30 เมษายน 2561 จํานวน 3,452 คน คณะกรรมการดําเนินการ
15 คน ผูตรวจสอบกิจการ 3 คน เจาหนาที่และลูกจาง/คนงาน ในตําแหนงตางๆ รวม
32 คน มีทรัพยสินและอุปกรณเคร�่องใช ในการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ ไดแก ที่ดิน
สํานักงาน สถานีจาํ หนายนํา้ มัน ตลาดกลาง พรอม
เคร�่องชั่งระบบคอมพิวเตอร ลานตาก ฉางเก็บ
ข าวเปลื อ ก เคร�่ อ งอบลดความช�้ น รถยนต
รถบรรทุ ก เคร�่ อ งคอมพิ ว เตอร เคร�่ อ งใช
สํานักงาน อาคารอเนกประสงค ศูนยการเร�ยนรู
เศรษฐกิจชุมชน และเคร�่องผสมปุย (ปุยสั่งตัด)
อัตโนมัติพรอมอุปกรณ
2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ

จ�ดเดนของสหกรณ
• ปม ชุมชนสหกรณบางจากแหงแรกของประเทศไทย จน
ทุกวันนี้ขยายวงกวางขวาง ทําใหเปนที่รูจักของขบวนการ
สหกรณทั่วประเทศ
• จัดตั้งตลาดกลางขาวเปลือกแหงแรกของประเทศไทย
เพือ่ ใหสมาช�กไดใชบร�การ โดยความเช�อ่ มัน่ ความเปนมาตรฐาน
ของเคร�อ่ งชัง่ ราคายุตธิ รรมและความโปรงใสเปนทีเ่ ช�อ่ ถือโดย
ทั่วไป
• ศูนยการเร�ยนรู ขนาด 30 x 90 เมตร เนื้อที่ 2,700
ตารางเมตรเพือ่ เปนศูนยฝก อบรมและสถานทีจ่ ดั งานตางๆจน
เปนทีร่ จู กั ของบุคคลทัว่ ไปมีสว นราชการมาใชบร�การมากมาย
เชน ตํารวจ อสม. กํานันผูใหญบาน อปท. ฯลฯ
• เปนศูนยขอมูลทางบัญช� (COOP HUB) แหงแรกของ
ประเทศไทย เพื่อใชขอมูลทางบัญช�ในการคนควา การลงทุน
และการตรวจสอบ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

ไมมี

• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

ไมมี
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม
เพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม
หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ
ผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1. หองใหญ ชัน้ 2 1 หอง
จํานวนผูเ ขารวมประชุมทีร่ องรับได จํานวน 300 คน
2. หองประชุมคณะกรรมการบร�หาร
จํานวน 1 หอง จํานวนผูเ ขารวมประชุม 50 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
1. อาคารอเนกประสงค รูปแบบการจัดเลีย้ ง พิธก� ารตางๆ
จํานวนผูเ ขารวมประชุมรองรับได 500 คน จํานวน 1 หลัง
2. โกดังอเนกประสงค จํานวน 1 หลัง รูปแบบการจัดเลีย้ ง
พิธก� ารตางๆ จํานวนผูเ ขารวมประชุม 400 คน จํานวน 1 ปลัง
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
1. อาคารอเนกประสงค จํานวนผูเ ขารวมประชุมรองรับได
จํานวน 500 คน
• รานขายของทีร่ ะลึก
จ�ดจําหนายรานคาสหกรณ
• ทีจ่ อดรถ
• หองนํา้

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม
แวะซ�้อสินคาไดตลอดทั้งป

ติดตอสหกรณ
• ที่ตั้งสํานักงาน
สํานักงานตั้งอยู เลขที่ 371 หมูที่ 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
• เบอร โทรศัพท 081-763-9220
• E-mail :Sripajun_coop@yahoo.co.th

ไมซ เพื่อชุมชน
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กลุมสตร�

สหกรณ

ตําบลคลองวัว

กลุมสตร�สหกรณ
ตําบลคลองวัว

ก

ลุมสตร�สหกรณตําบลคลองวัว เกิดจากการรวมตัวของสตร�ในตําบลคลองวัว
อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ซ�่งมีเวลาวางหลังจากการทําการเกษตร เพื่อ
ประกอบอาช�พเสร�มจากการทํางานจักสานจากผักตบชวา โดยจัดตัง้ กลุม อยางเปนทางการ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2532 เดิมทีทางกลุมเร�่มงานจักสานจากไมไผ และหวาย
กอนเปนวัตถุดิบหลักเปนผักตบชวา ซ�่งหาไดงายกวา ผานการรับซ�้อมาจากชาวบานใน
พื้นที่จังหวัดอางทอง แลวจ�งนํามาแปรรูปเปนเคร�่องจักรสานในหลายรูปแบบ เชน กระเปา
ตระกรา หมวก โคมไฟ และเคร�่องใชอื่นๆ ภายในบาน
รวมถึงสามารถสั่งทําเปนของที่ระลึก เพื่อใช ในโอกาส
จ�ดเดนของสหกรณ
ตางๆ ตามความตองการของลูกคาไดอีกดวย
ผลิตภัณฑเคร�อ่ งจักสานของกลุม สตร� คลองวัว
มีความเขมแข็ง
เปนการประยุกตนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชกับงาน
ดานการสงเสร�มอาช�พ
จักรสาน ทั้งการผลิต เชน รูปแบบผลิตภัณฑ การยอม
จักสานจากผักตบชวา
สีธรรมชาติ กอนจะเพิ่มงานออกแบบใหทันสมัย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ซ�่งไมจํากัดเพียง
ในประเทศ แตยังมีการสงออกไปขายในญี่ปุน ยุโรป และ
อเมร�กา

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. กิจกรรมจักสานผักตบชวา
2. กิจกรรมทําขนมทองมวน / ขนมไทย / อาหารพื้นถิ่น
3. กิจกรรรมทําพรมเช็ดเทา
• กิจกรรมสันทนาการ
1. เพลงพื้นบาน อีแซว เพลงเร�อ เพลงฉอย เพลงเกี่ยวขาว เพลงลําตัด
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรม
เพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวม
หร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
1. มีการจัดสวัสดิการดูแลสมาช�ก
2. ชวยเหลือ ดูแลคุณภาพช�ว�ตของสมาช�กและคนในชุมชนโดยการ
จัดหางบประมาณเพื่อการซอมแซมบานเร�อนของผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาสในชุมชน

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม 1. กิจกรรมจักสานผักตบชวา
2. กิจกรรมทําขนมทองมวน /
ขนมไทย / อาหารพื้นถิ่น
3. กิจกรรรมทําพรมเช็ดเทา
**เยี่ยมชมไดตลอดทั้งป**

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
กลุม สตร�สหกรณตาํ บลคลองวัว
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1 หอง สามารถรองรับไดไมเกิน 100 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
ไมเกิน 100 คน

• รานขายของทีร่ ะลึก
1. สินคาจักสานจากผักตบชวา
2. สินคาจักสานจากเสนพลาสติก
3. พรมเช็ดเทา
• ทีจ่ อดรถ
พืน้ ทีก่ วาง 200 ตารางวา

ไมมี

• หองนํา้
จํานวน 4 หอง

ติดตอสหกรณ
• ที่ตั้งสํานักงาน
19 ม.1 ตําบลคลองวัว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
• ช�่อผูประสานงาน นางปราณี จันทวร
• เบอร โทรศัพท 089-9003474
• E-mail wanpenood@gmail.com

ไมซ เพื่อชุมชน
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สหกรณ

การเกษตร
แสวงหา จํากัด

สหกรณ
การเกษตรแสวงหา จํากัด

หกรณการเกษตรแสวงหา จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 102/1 ถนนแสวงหา - ปากดง
หมูที่ 4 ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1
เดือนเมษายน 2517 ปจจ�บันมีสมาช�กจํานวน 3,523 คน
ธุรกิจของสหกรณ มีดังนี้ 1) ธุรกิจรับฝากเง�น 2) ธุรกิจสินเช�่อ 3) ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
สหกรณผานมาตรฐาน เกณฑ ดีเลิศ

จ�ดเดนของสหกรณ
2.1 สหกรณเปนศูนยเร�ยนรูดานการสหกรณ
2.2 สหกรณเปนองคกรหลักระดับอําเภอ
2.3 คณะกรรมการมีความรูค วามเขาใจในการบร�หารงาน
และการดําเนินการของสหกรณและคํานึงถึงประโยชน
ของสมาช�กเปนหลัก
2.4 ฝายจัดการและเจาหนาทีม่ ปี ระสบการณในการทํางาน
เขาใจในบทบาทหนาที่มีการบร�การที่ดีและรวดเร็ว
2.5 สหกรณไดรบั คัดเลือกใหเปนรานคาจําหนายปจจัยการ
ผลิตไดมาตรฐาน Q shop สินคาที่นํามาจําหนายได
มาตรฐาน

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สหกรณการเกษตรแสวงหา จํากัด ซ�่งเปน
ศูนยเร�ยนรูดานการสหกรณ
2. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ฟารมตัวอยางสีบัวทอง โดยมีกิจกรรม
แบงเปน 2 ประเภทดังนี้
2.1 ดานการเกษตร
- ดานประมง
- ดานปศุสัตว เชน การเพาะเลี้ยงกบ การเลี้ยงแพะ (นม)
- ดานการปลูกผัก (ไมใชสารเคมี)
- การทําคราม (ยอมผา)
2.2 ดานศิลปาช�พ
- ดานการทอผา
- ดานการปกผา
- ดานเซรามิก
- ดานการเข�ยนหัวโขน
- ดานการทํากระดาษขอย
3. กิจกรรม นาโยน ณ ฟารมสุขทว�

• กิจกรรมสันทนาการ
1. กิจกรรม การปลูกขาวแบบนาโยน
2. กิจกรรม การฝกอาช�พทําไขเค็ม
3. กิจกรรม การฝกอาช�พทําขนมจ�น
4. กิจกรรม การฝกอาช�พทําขนมตาล
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม
ใหเกิดการพัฒนา)

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1. สหกรณการเกษตรแสวงหา จํากัด
2. ว�รชนคนแสวงหา
3. โครงการฟารมตัวอยางสีบวั ทอง
4. ฟารมสุขทว�
• ทีพ
่ กั
1. มีดรี ส� อรท อําเภอว�เศษชัยชาญ
มีหอ งพัก จํานวน 32 หอง
2. ราชพฤกษ อพารทเมนท อางทอง อําเภอเมืองอางทอง
มีหอ งพัก จํานวน 32 หอง
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1. หองประชุมของสหกรณแสวงหา จํากัด จํากัด มีจาํ นวน 2 หอง
หองที่ 1 รองรับผูเ ขารวมประชุมได 30 คน
หองที่ 2 รองรับผูเ ขารวมประชุมได 100 คน
2. หองประชุมของมีดรี ส� อรท มีจาํ นวน 2 หอง
หองที่ 1 รองรับผูเ ขารวมประชุมได 30 คน
หองที่ 2 รองรับผูเ ขารวมประชุมได 80 คน

ไมมี

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
1. สหกรณการเกษตรแสวงหา จํากัด รองรับได 100 คน
2. โครงการฟารมตัวอยางสีบวั ทอง 60 - 100 คน

• รานขายของทีร่ ะลึก
1. ผลิตภัณฑจากกลุม อาช�พทีส่ งั กัดสหกรณการเกษตรแสวงหา
ไดแก หนอไมไผหวาน นํา้ พร�ก ผักปลอดสารพิษ เห็ดแปรรูป ผาทอ
2. ผลิตภัณฑจากโครงการฟารมตัวอยางสีบวั ทอง
• ทีจ่ อดรถ
จอดไดทงั้ รถตูแ ละรถบัส
• หองนํา้
1. หองนํา้ ชาย 5 หอง
2. หองนํา้ หญิง 5 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานไดตลอดทั้งป

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
ตั้งอยูเลขที่ 102/1 ถนนแสวงหา - ปากดง หมูที่ 4 ตําบลแสวงหา
อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
• ช�่อผูประสานงาน นายสมชาย เช�้อจอหอ
• เบอรโทรศัพท 093-1279799
• Website http://www.sahakornthai.com/sawaengha/
• E-mail ple_kum@hotmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

ผูเลี้ยงไก ไข

ลุมแมนํ้านอย จํากัด

สหกรณผูเลี้ยงไกไข
ลุมแมนํ้านอย จํากัด

ส

หกรณผเู ลีย้ งไกไขลมุ แมนาํ้ นอย จํากัด สํานักงานตัง้ อยูเ ลขที่ 38 หมูท ี่ 3 ตําบลสีร่ อ ย
อําเภอว�เศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ทองที่ดําเนินงาน อําเภอว�เศษชัยชาญ
อําเภอโพธ�์ทอง อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง และตําบลนาโคก อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศร�อยุธยา จดทะเบียนสหกรณ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 ปจจ�บันมีสมาช�ก
รวม 32 ราย สหกรณฯ มีว�สัยทัศนในการดําเนินธุรกิจในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรให
ผูบร�โภคยอมรับ และลดตนทุนการผลิตในกลุมฟารมเลี้ยงไกไขลุมแมนํ้านอย โดยมี
พันธมิตรเพือ่ สรางสรรคและพัฒนาสินคาเกษตรใหตรงกับความตองการของกลุม ผูบ ร�โภค
ไกไข ในตลาดไขไกของจังหวัดอางทอง และจังหวัดใกลเคียง มีเปาหมายใหเกษตรกรมี
การบร�หารจัดการความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข�้น และมีฐานขอมูลเก็บรวบรวมขอมูลของ
กิจการสหกรณไวอยางเปนระบบ มีอํานาจในการตอรองราคา กาวทันขอมูลขาวสาร
ไมถกู เอารัดเอาเปร�ยบจากพอคาคนกลาง สามารถลดตนทุน และการพัฒนาสูตรอาหารไก
จากวัตถุดิบในทองถิ่น มีอาช�พเสร�มสรางรายได ใหกับครอบครัว มีความรู ในการ
ปองกัน รักษาโรคตางๆ ที่เกิดกับไก
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จ�ดเดนของสหกรณ
1. สหกรณทําธุรกิจไดครบวงจร ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า
ปลายนํ้า
2. การเพาะเลี้ยงไกไขของกลุมผานการรับรองมาตรฐาน
GAP
3. สมาช�กมีความรู ประสบการณ และว�สัยทัศนกวางไกล
มีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง และมีความพรอมดาน
สถานที่ในการดําเนินการ
4. ไขไกมีคุณภาพ สดใหม สะอาด
5. ลูกคามารับทีห่ นาฟารม สหกรณไมมตี น ทุนในการขนสง

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. กิจกรรม ไหวพระวัดมวง ตําบลหัวตะพาน อําเภอว�เศษชัยชาญ
จังหวัดอางทอง
2. กิจกรรม ชม ช�ม ช็อป ตลาด 100 ป ศาลเจาโรงทอง
3. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สหกรณผูเลี้ยงไกไขลุมแมนํ้านอย จํากัด
3.1 กิจกรรม ศึกษาดูงานการเลี้ยงไกไข แบบระบบฟารมปด (EVAP)
3.2 กิจกรรม ศึกษาดูงานการคัดไขไก
3.2 กิจกรรม ศึกษาดูงานการผลิตกาซช�วภาพจากมูลไก
4. กิจกรรมเยี่ยมชมบานทรงไทย เร�อนรับขวัญ เร�อนไทยคหบดี
เร�อนไทยโบราณร�มแมนํ้านอย เร�อนไมสักทอง ณ ตําบลบางจัก
อําเภอว�เศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
5. กิจกรรม กราบไหวและศึกษาประวัติศาสตร ขุนรองปลัดชูและ
นมัสการหลวงพอโตวัดสี่รอย ตําบลสี่รอย อําเภอว�เศษชัยชาญ
จังหวัดอางทอง
6. กิจกรรมศึกษาดูงานกลุมพัฒนาอาช�พว�รไทย ตําบลไผจําศีล
อําเภอว�เศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ดูการทํารูปพระสมเด็จเกษไชโย
จากมวลสารกระดาษปดทองของวัดตางๆ ในจังหวัดอางทอง

• กิจกรรมสันทนาการ
1. กิจกรรม การทําขนมไทย เชน ขนมทองหยิบ ขนมฝอยทอง
ขนมทองหยอด
2. กิจกรรม การทําอาหารทีใ่ ชไขไกเปนสวนประกอบ
3. กิจกรรม การคัดไขไก
• กิจกรรมดาน CSR
ไมมี
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
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สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1. สหกรณผเู ลีย้ งไกไขลมุ แมนาํ้ นอย จํากัด
กิจกรรม ศึกษาดูงานการเลีย้ งไกไข แบบระบบฟารมปด (EVAP)
กิจกรรม ศึกษาดูงานการผลิตกาซช�วภาพจากมูลไก
กิจกรรม ฝกอาช�พการทําขนมจากไขไก เชน ขนมทองหยิบ
ขนมฝอยทอง ขนมทองหยอด
2. กลุม พัฒนาอาช�พว�รไทย
กิจกรรม ศึกษาดูงานการทําผลิตภัณฑจากกระดาษร�ไซเคิล
(พระสมเด็จเกศไชโย)
กิจกรรม สักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธ�ห์ ลวงพอโตวัดมวง และวัดสีร่ อ ย
• ทีพ
่ กั
1. มีดรี ส� อรท อําเภอว�เศษชัยชาญ
มีหอ งพัก จํานวน 32 หอง
2. ราชพฤกษ อพารทเมนท อางทอง อําเภอเมืองอางทอง
มีหอ งพัก จํานวน 32 หอง

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
1. หองประชุมของสหกรณผเู ลีย้ งไกไขลมุ แมนาํ้ นอย จํากัด
มีจาํ นวน 1 หอง รองรับผูเ ขารวมประชุมได 50 คน
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
รองรับได
• รานขายของทีร่ ะลึก
1. ขนมไทย
• ทีจ่ อดรถ
จอดไดทงั้ รถตูแ ละรถบัส
• หองนํา้
หองนํา้ หญิง-ชาย เพียงพอ

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1. หองประชุมของสหกรณผเู ลีย้ งไกไขลมุ แมนาํ้ นอย จํากัด
มีจาํ นวน 1 หอง รองรับผูเ ขารวมประชุมได 30 คน
2. หองประชุมของมีดรี ส� อรท มีจาํ นวน 2 หอง
หองที่ 1 รองรับผูเ ขารวมประชุมได 30 คน
หองที่ 2 รองรับผูเ ขารวมประชุมได 80 คน

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
สามารถศึกษาดูงานไดตลอดทั้งป

ติดตอสหกรณ
• ที่ตั้งสํานักงาน
38 หมูที่ 3 ตําบลสี่รอย อําเภอว�เศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
• ช�่อผูประสานงาน นางจ�ฑามาศ บุญแสง
• เบอร โทรศัพท 080-6614477
• E-mail trumpet_ap_16@hotmail.com
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สหกรณ

นิคมลานสัก
จํากัด

สหกรณ
นิคมลานสัก จํากัด

หกรณนิคมลานสัก จํากัด จดทะเบียนประเภทสหกรณนิคม ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ.2521 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2521 ประเภทสหกรณนิคมทะเบียนเลข
ที่ กสน.59/2521 ปจจ�บันตั้งสํานักงานอยูเลขที่ 1 หมู 4 ต.ทุงนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ทองที่ดําเนินงานในเขตนิคมสหกรณทับเสลา มีสมาช�ก 2,832 ราย ทุนเร�อนหุน
38,274,300.00 บาท
จ�ดเดนของสหกรณ
• โครงการเลี้ยงโคขุน แบบรวมกลุม
• โครงการการปลูกผักอินทร�ยปลอดสารพิษ
• โครงการการปลูกเมล็ดพันธุขาว
• โครงการการปลูกหญาเนเปยร
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กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- โครงการการเลี้ยงโคขุน แบบรวมกลุม
การใหอาหารโคขุน, การเร�ยนรูสูตรผสมอาหารโคขุน
- โครงการการปลูกผักปลอดสารพิษการเก็บผักปลอดสารพิษ,
การเร�ยนรูการนําผักปลอดสารพิษมาทําอาหาร
- โครงการการปลูกเมล็ดพันธุขาว
เร�ยนรูการเตร�ยมดิน, การตัดพันธุปนเมล็ดพันธุขาว
- โครงการการปลูกหญาเนเปยร
ศึกษาดูแปลงตัวอยาง, การบดหญาสดใหโคขุนกิน

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility:
กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณ
สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม
ใหเกิดการพัฒนา)
- เยี่ยมชมกิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ในชวงเทศกาลสงกรานต
- เยีย่ มชมรานคาของทีร่ ะลึก หุบปาตาด

• กิจกรรมสันทนาการ
- ศึกษาการลดตนทุนในการเลี้ยงโคขุน ในการปลูกหญาเนเปยร
- ศึกษาการลดตนทุนในการปลูกเมล็ดพันธุขาว
(การใชเมล็ดพันธุ,การใชเคร�่องจักร)
- การเก็บผักปลอดสารพิษ ในแปลงผัก
- เยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติ หุบปาตาด

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• ทีพ
่ กั
- บานพักสวัสดิการ อางฯทับเสลา 15 หลัง หลังละ 4 ราย

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
- รานแตน รองรับจํานวน 50 ราย
- รานครัวลุงยันต รองรับจํานวน 30 ราย

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
- สหกรณนคิ มลานสัก จํากัด รองรับคณะศึกษาดูงาน จํานวน 80 ราย

• รานขายของทีร่ ะลึก
- เสือ้ ยืดหุบปาตาด
- มะมวงนํา้ ดอกไม
- ถัว่ แระญีป่ นุ (ชวงเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ)

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
- ศูนยศกึ ษาธรรมชาติ หุบปาตาด รองรับคณะดูงานจํานวน 80 คน

• ทีจ่ อดรถ
- สหกรณนคิ มลานสัก จํากัด รองรับ 150 คัน
- หุบปาตาด รองรับ 20 คัน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
ชวงเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ
- การเก็บถั่วแระญี่ปุน
- การปลูกเมล็ดพันธุขาว
- การแชนํ้าพุรอนสมอทอง
- ศึกษาธรรมชาติหุบปาตาด

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
สหกรณนิคมลานสัก จํากัด เลขที่ 1 หมู 4 ต.ทุงนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
• เบอร โทรศัพท 056-989120
• E-Mail Sahakhonnikomlansak@hotmail.com
• ช�่อผูประสานงาน นายจ�ตติ เจ�ยมเจ�อจันทร
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