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สหกรณ

นิคม
ปากน้ํา จํากัด
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สหกรณ
นิคมปากน้ํา จํากัด

สหกรณนิคมปากน้ํา จํากัด ต้ังอยูท่ี 146 หมูท่ี 1 ตําบลปลายพระยา อําเภอ

ปลายพระยา จังหวัด กระบ่ี จัดต้ังข�้นเม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2525 

จ�ดเดนของสหกรณ

ส

โครงการปลูกขาวเพ่ือบร�โภคแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีนิคม

อาวลึก อันเน่ืองมาจากพระราชดําร�
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 - สวนอาหารวังจา

• รานขายของท่ีระลึก

 - ขาวทุงนาบานปากน้ํา ขาวปลอดสารพิษ

• ท่ีจอดรถ

 - จอดไดจํานวน 3 คัน (รถบัส)

• หองน้ํา

 จํานวน  3  หอง 

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 - โรงสีขาวพระราชทาน

• ท่ีพัก

 - บัวชมพูร�สอรท  จํานวน 20  หอง

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 - 50 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 - สถานีวังจา

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1. โครงการพระราชดําร� โรงสีขาวพระราชทาน / อางเก็บน้ําคลองพระยา

 2. โครงการปลูกผักกางมุง

 3. เศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผัก เล้ียงปลา เล้ียงสัตว)

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 1. ทอดกฐ�น

 2. ปลูกตนไม

 3. มอบทุนการศึกษา

• กิจกรรมสันทนาการ ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

กุมภาพันธ เก็บเก่ียวขาว

สิงหาคม ไถนา

พฤศจ�กายน หวานเมล็ดพันธุขาว – ดํานา

• สถานท่ีต้ัง

- สหกรณนิคมปากน้ํา  จํากัด

• ช�่อผูประสานงาน นางอําพร   มีแสง

• เบอรโทรศัพท 075-685596

• Facebook สหกรณนิคมปากน้ํา จํากัด

• ID line coop.paknam

• E-mail coop.paknam@gmail.com



สหกรณ

นิคม
อาวลึก จํากัด
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สหกรณ
นิคมอาวลึก จํากัด

หกรณนิคมอาวลึก จํากัด  จดทะเบียนเม่ือวันท่ี  12  กันยายน  2518  มีสมาช�กแรก

กอต้ัง  261 คน มีทุนจดทะเบียน 39,150 บาท ซ�่งสหกรณดําเนินธุรกิจหลักคือ

รวบรวมผลผลิตปาลมน้ํามันจากสมาช�ก  และนําสงชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามัน

กระบ่ี จํากัด นอกจากธุรกิจรวบรวมปาลมน้ํามันแลว   สหกรณยังมีธุรกิจจัดหาสินคามา

จําหนาย ธุรกิจสินเช�่อ ธุรกิจเง�นฝาก และสถานีบร�การบางจาก เพ่ือบร�การสมาช�ก

อีกดวย

จ�ดเดนของสหกรณ

ส

 สหกรณนิคมอาวลึก จํากัด มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดเล็ก 

อันเน่ืองมาจาก พระราชดําร� ตามโครงการสงเสร�มอุตสาหกรรมน้ํามัน

ปาลมขนาด  2 ตันทะลายตอช่ัวโมง  และไดมีการพัฒนามาจนถึง

ปจจ�บัน โรงงานพระราชดําร�สามารถผลิตน้ํามันเพ่ือการบร�โภค

(น้ํามันพืช) ซ�่งไดรับเคร�่องหมายมาตรฐาน อย. เร�ยบรอยแลว
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก

• ท่ีจอดรถ

 สามารถจอดรถยนตไดจํานวน  30 คัน หร�อรถทัวร ได  3 คัน

• หองน้ํา

 หองน้ําชายจํานวน 2 หอง และหองน้ําหญิง จํานวน  3 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 กระบวนการผลิตในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดเล็ก

 อันเน่ืองมาจากพระราชดําร�

• ท่ีพัก

 มีโรงแรมท่ีอยูใกลเคียงคือ พี.เอ็น.เมาเทน ร�สอรท 

 ต้ังอยูใน อ.อาวลึก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 หองประชุมเปนอาคารศูนยเร�ยนรู 

 สามารถรองรับผูเขาอบรมไดจํานวน  200 คน

ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

กุมภาพันธ สละลุงดวน

มีนาคม-เมษายน กลุมเล้ียงผ้ึง

พฤษภาคม กลุมเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาลม

มิถุนายน สละลุงดวน

กรกฎาคม-ธันวาคม กลุมเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาลม

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

• สถานท่ีต้ัง

 สหกรณนิคมอาวลึก  จํากัด  เลขท่ี  62  หมูท่ี 3 ต.คีร�วง    

 อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 81160  

• ช�่อผูประสานงาน นายบุญเทิง  ปากลาว

• เบอรโทรศัพท 086-2741029

• E-mail sahakornaoluk2518@gmail.com



สหกรณ

นิคม
ทาแซะ จํากัด
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สหกรณ
นิคมทาแซะ จํากัด

ดต้ังนิคมสหกรณเม่ือป 2506 จดทะเบียนจัดต้ังสหกรณป 2514 ตามจํานวน

ครอบครัวแรกต้ัง 439 ครอบครัว หุนแรกต้ัง 19,620 บาท ปจจ�บันมีสมาช�ก 3,995 

คน กรรมการ 14 คน เจาหนาท่ีและลูกจาง 206 คน ทุนดําเนินงานปจจ�บัน 687 ลานบาท 

ประกอบดวย 5 ธุรกิจ คือ สินเช�่อ , จัดหาสินคามาจําหนาย , ธุรกิจโรงงานสกัดปาลม 

น้ํามัน , ธุรกิจโรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากน้ําท้ิง ,  ธุรกิจสงเสร�มและบร�การ

จ�ดเดนของสหกรณ

จั

 - ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน อาช�พหลักของสมาช�กคือปลูกปาลมน้ํามัน 

มีปร�มาณผลผลิตเพียงพอตอกระบวนการสกัดน้ํามัน โดยโรงงานของ

สหกรณ

 -  มีหนวยงานภาครัฐ กรมสงเสร�มสหกรณ ธกส. ใหการสนับสนุน

เง�นทุนตอเน่ือง
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 สถานท่ีหองประชุมสํานักงานใหญ 60 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 เห็ดนางฟาแปรรูปทรงเคร�่อง / น้ําพร�กเห็ดฟาง / แหนมเห็ดฟาง /

 ผลิตภัณฑแปรรูปจากเน้ือสัตว

• ท่ีจอดรถ

 o จ�ดสํานักงานใหญ  50  คัน

 o จ�ดโรงงาน  50  คัน

• หองน้ํา

 เพียงพอตอจํานวนคณะ 40 – 60 คน

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 o กิจกรรมโรงงานสกัดปาลมน้ํามันและผลิตกระแสไฟฟา

 o กิจกรรมอาช�พเสร�มของสมาช�ก (กลุมเห็ดฟาง, 

  กลุมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากเน้ือสัตว)

• ท่ีพัก

 o โรงแรมบุญดาว� (อําเภอทาแซะ)

 o ใกลๆอําเภอทาแซะหลายท่ี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 o หองขนาดเล็ก รองรับได 40 คน

 o หองใหญสวนสํานักงานใหญ 60 คน

 o หองใหญสวนโรงงาน 60 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมสันทนาการ

 ตามความเหมาะสม

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 o กิจกรรมดูแลชุมชนรอบโรงงาน

 o กิจกรรมดูแลชวยเหลือสมาช�ก

ไมมี

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 o กิจกรรมดานธุรกิจสินเช�่อ จัดหาสินคามาจําหนาย 

  น้ํามันเช�้อเพลิง , เคร�่องอุปโภค , ปุยยา , วัสดุทางการเกษตร

 o กิจกรรมเร�ยนรู ปาลมน้ํามัน

 o กิจกรรมการแปรรูปโรงงานสกัดปาลมน้ํามันและการผลิต

  กระแสไฟฟาจากน้ําท้ิง

 o กิจกรรมอาช�พเสร�มของสมาช�กปลูกเห็ดฟางจาก

  ทะลายเปลาของโรงงานสกัดฯ

 o กิจกรรมกลุมสตร� (อาหารแปรรูปผลิตภัณฑเน้ือสัตว)
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม กลุมสตร�ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเน้ือสัตว

พฤษภาคม โรงงานสกัดน้ํามันปาลม/โรงงานผลิตกระแสไฟฟา

มิถุนายน กิจกรรมดานธุรกิจสินเช�่อ , จัดหาสินคามาจําหนาย

กันยายน กลุมเพาะเห็ดฟาง , เห็ดนางฟา

• สถานท่ีต้ัง

50 หมูท่ี 13 ตําบลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทร 

077-622062

• ช�่อผูประสานงาน นายสุพิทย  สุขชวย

• เบอรโทรศัพท 087 – 8813474

• E-mail Suphit09@gmail.com



สหกรณ

ผูปลูกกาแฟ
จังหวัดชุมพร จํากัด
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สหกรณ
ผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด

งหวัดชุมพรถือวาเปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกกาแฟพันธุโรบัสตามากท่ีสุดในประเทศไทย 

ในชวงป  2530-2540 ราคากาแฟตกต่ําเหลือกิโลกรัมละ 25-35 บาท ทําใหเกษตรกร

ผูปลูกกาแฟไดรับความเดือดรอน จ�งมีเกษตรกรสวนหน่ึงไดมีแนวคิดวา ควรจะกอต้ัง

องคกรท่ีมาบร�หารจัดการผลผลิตกาแฟ เพ่ือสรางขอตอรองทางการตลาดดังน้ันเกษตรกร

จ�งไดรวมตัวกันขอจดทะเบียนในช�อ่ “สหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด”

  ผลจากความต้ังใจและใชหลักการสหกรณในการดําเนิน

งาน สงผลใหสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด  

ไดรับโลรางวัลพระราชทาน จากพระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะ

องคกรผูสรางคุณประโยชนตอวงการกาแฟไทย และสงผล

ใหสหกรณ ผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด เจร�ญกาว

หนาตามลําดับ

จั
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 รานขายกวยเต๋ียวและอาหารตามส่ัง รองรับไดประมาณ 30 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 - กาแฟ 3 in 1 , กาแฟค่ัวบด , drip coffee

 - ผลิตภัณฑของชุมชน อาทิ แครกเกอรทุเร�ยน, กลวยอบ,

  น้ําพร�กไตปลา , ทุเร�ยนฟร�ซดราย

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 1. หองประชุมเล็ก รองรับได 20 คน

 2. หองประชุมใหญ รองรับได 100 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 บรรยายนอกภายนอกสหกรณ เพ่ือดูกระบวนการผลิตกาแฟ

 ต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา

 1. ชมตนกาแฟ ใหความรูเก่ียวกับการปลูกกาแฟ

 2. ชมการคัดเลือกเมล็ดกาแฟสาร

 3. ชมหองค่ัวกาแฟ กระบวนการแปรรูปกาแฟ

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

1.กิจกรรมการคัดแยกเมล็ดกาแฟสาร

2.กิจกรรมค่ัวกาแฟดวยมือ

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

 

จ�ดเดนของสหกรณ

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

 สหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด เปน

สหกรณการเกษตร ท่ีเกษตรกรรวมตัวกันจัดต้ังข�้น 

โดยมีวัตถุประสงคอยางหน่ึง คือ การรวบรวมและ

รับซ�้อผลผลิตจากสมาช�กหร�อเกษตรกรท่ัวไป  เพ่ือเปน

การสรางอํานาจตอรองในขายผลผลิตในตลาด 

ยกระดับราคาผลผลิต และเปนการชวยเหลือเกษตรกร

ไมใหถูกเอารัดเอาเปร�ยบในเร�่องของเคร�่องช่ังและราคา 

โดยกาแฟสารท่ีได สหกรณจะทําการ “บมเพาะคุณภาพ 

นาน 8 เดือน” และคัดเลือกอยางพิถีพิถันเพ่ือใหได

เมล็ดท่ีมีคุณภาพ จากน้ันสหกรณถึงจะนํามาแปรรูป 

ผลิตภัณฑ ท่ีไดคือคือ กาแฟค่ัว-บด , กาแฟ drip , กาแฟ 

3 in 1
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

วันจันทร – วันศุกร (ในกรณีเย่ียมชมกระบวนการผลิต) ต้ังแตเวลา 09.00-16.30 น.

วันจันทร – วันอาทิตย (หาซ�้อของฝากและทานกาแฟ) ต้ังแตเวลา 07.00-17.00 น.

• กิจกรรมเดนในชวงเวลาน้ัน 

ชวงเดือน ธันวาคม – มกราคม ของทุกป ชมดอกกาแฟบานซ�่งมีความสวยงามเปนอยางมาก

ชวงเดือน พฤศจ�กายน – กุมภาพันธ ของทุกป สามารถใหผูเย่ียมชม ลองเก็บกาแฟได 

• สถานท่ีต้ัง

• ช�่อผูประสานงาน  นายปยะ หนูสุด ตําแหนงผูจัดการ

• เบอรโทรศัพท 077-599683 , 081-2711282

• Facebook https://www.facebook.com/chumphoncoffee/

• Website  http://www.chumphoncoffee.com/main.php

• E-mail coffee-chumphon@hotmail.com



สหกรณ

การเกษตร
นาโยง จํากัด



2 ไมซ เพ่ือชุมชน

สหกรณ
การเกษตรนาโยง จํากัด

ดกําเนิดของสหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด  สืบเน่ืองจากกระทรวงมหาดไทยไดมี

การแบงเขตการปกครองเปน ก่ิงอาํเภอนาโยง เม่ือมีการแบงเขตการปกครองจ�งทําให

สมาช�กสหกรณประสบปญหาในการติดตอกับสหกรณการเกษตรเมืองตรัง จํากัด  

ดังน้ันสมาช�กจ�งไดรวมตัวกัน ขอจัดต้ังสหกรณข�้นใหมเพ่ือใหเกิดความสะดวก โดยเห็นวา

ว�ธ�การของสหกรณ สามารถแกปญหาความเดือดรอนของสมาช�กสหกรณได  สหกรณ

การเกษตรนาโยง จํากัด จ�งไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 เม่ือวัน

ท่ี 10 กันยายน 2533 เลขทะเบียนสหกรณท่ี  ก.011933 และเร�่มดําเนินธุรกิจตามขอบังคับ 

เม่ือวันท่ี 6 พฤศจ�กายน 2533  จากการท่ี

สมาช�กสวนใหญเปนสมาช�กด้ังเดิมของสหกรณ

การเกษตรเมืองตรัง  จํากัด โดยมติท่ีประชุม

ใหญจ�งขอโอนทรัพยสิน หน้ีสิน และทุน มาจาก

สหกรณการเกษตรเมืองตรัง จํากัด มาเปนทุน

ดําเนินงานของสหกรณการเกษตรนาโยง  

จํากัด เปนตนมา 

จ�
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กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1  ดูงานเก่ียวกับการทํานาต้ังแตเร�่มตน จนถึงการเก็บเก่ียว

  - การไถนาเตร�ยมดิน  หวานขาว ดํานา

  - ไดเร�ยนรูว�ธ�การไถนาดวยรถไถเดินตาม

  - การปกดําดวยคน 

  - การเก็บขาวดวยแกละ คร้ังละรวง

 2. เย่ียมชมการทําไรนาสวนผสมในแปลงของสหกรณ

 3. เย่ียมชมหมูบานในเทือกเขาบรรทัด เก่ียวกับการปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา

  ในสวนยางพารา

 4. ชมว�ธ�การทอผาของกลุมทอผานาหม่ืนศร�

 5. ชมการทําลูกลมขนาดใหญและขนาดจ�๋ว

 6. ชมการทําขาวหลามของกลุมตําบลโคกสะบา

 7. ชมพระธาตุจ�ฬามณีฉัพพรรณรังสีเจดียแกว

 8.  สาธ�ตการทําขนมจากแปงสาคู

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 1. การบร�จาควัสดุอุปกรณตางๆ ใหกับโรงเร�ยนใกลๆกับสหกรณ

 2. การพัฒนาแหลงน้ําในหมูบานสมาช�ก

• กิจกรรมสันทนาการ

 1. กิจกรรมการเตร�ยมดินเพ่ือการเพาะปลูกขาว 

  การปกดําขาวดวยคน การเก็บเก่ียวขาวคร้ังละ1 รวง ดวยมือ 

  (เก็บดวยแกระ)

 2. กิจกรรมการแปรรูปแปงสาคูจากตนสาคู

 3. กิจกรรมการมีสวนรวมในการหลามขาวเหนียว

 4. ชมการรํามโหราห

จ�ดเดนของสหกรณ

1. สมาช�กสหกรณมีสวนรวมในการทําธุรกิจกับสหกรณ  รวมท้ังรวมกิจกรรม

ตาง ๆ ท่ีสหกรณดําเนินการเอง หร�อหนวยงานท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุน

2. สหกรณเปนศูนยเร�ยนรู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดทําแปลง

สาธ�ตการทําไรนาสวนผสมในพ้ืนท่ีของสหกรณ

3. สหกรณมีท่ีนา จํานวน 35 ไร โดยจัดกิจกรรมทํานา เพ่ือเปนการอนุรักษ

การทํานาแบบด้ังเดิม

4. เน้ือท่ีของสหกรณ จํานวน  53  ไร อยูในบร�เวณพ้ืนท่ีเดียวกัน โดยมีการ 

ดําเนินธุรกิจตามขอบังคับสหกรณ  เชน รานคาจําหนายสินคา  สถานีน้ํามัน

เช�้อเพลิง  ท่ีทําการสํานักงาน  หองประชุม ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเสร�ม

เพ่ือสรางการเร�ยนรูแกสมาช�กและบุคคลภายนอก  เชน  กิจกรรมการทํานา 

กิจกรรมแปลงไรนาสวนผสม     
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 สามารถกางเต็นทผาใบขนาดใหญไดจํานวนหลายหลัง 

 เพ่ือจัดกิจกรรมนอกอาคาร เชน การจําหนายสินคาทาง

 การเกษตรของสมาช�กในวันประชุมใหญ 

 จํานวนผูเขารวมประชุมท่ีรองรับได 1,000 คน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 สหกรณมีสถานท่ีเพ่ือใหน่ังรับประทานอาหาร  โดยจัดหาอาหาร

 มาจากรานคาสมาช�ก รองรับผูเขารวมประชุม จํานวน 400 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 สหกรณมีรานจําหนายสินคาท่ีระลึก  ณ รานกาแฟอินทนิล

 บร�เวณสถานีน้ํามันเช�้อเพลิงของสหกรณ สินคาท่ีจําหนาย เชน 

 ลูกลมขนาดจ�๋ว  ผาทอนาหม่ืนศร�  นอกจากน้ีบร�เวณใกลเคียง

 ยังมีรานขายของท่ีระลึกของเอกชน  เชน  รานเคกสายใจ  

 รานเคกขนิษฐา

• ท่ีจอดรถ

 สหกรณมีท่ีจอดรถเพียงพอรองรับรถทัวร รถตู  ไดนับสิบคัน

 เน่ืองจากสหกรณมีพ้ืนท่ีกวางขวาง

• หองน้ํา

 สหกรณมีหองน้ําสําหรับรองรับผูเขาประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

 เพียงพอ

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 1. ดูงานเก่ียวกับการทํานาต้ังแตเร�่มตน จนถึงการเก็บเก่ียว 

  (ชวงฤดูทํานา)

  - การไถนาเตร�ยมดิน  หวานขาว ดํานา

  - ไดเร�ยนรูว�ธ�การไถนาดวยรถไถเดินตาม

  - การปกดําดวยคน 

  - การเก็บขาวดวยแกละ คร้ังละรวง

 2. เย่ียมชมการทําไรนาสวนผสมในแปลงของสหกรณ

 3. จ�ดสาธ�ตการค่ัวเมล็ดกาแฟแบบด้ังเดิม

 4. ชมว�ธ�การทอผาของกลุมทอผานาหม่ืนศร�

 5. ชมการทําลูกลมขนาดใหญและขนาดจ�๋ว  (ชวงฤดูจัดงานฯ)

 6. ชมสาธ�ตการทําขาวหลามของกลุมตําบลโคกสะบา 

  (กลุมสมาช�กสหกรณ)

• ท่ีพัก

 

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 มีจํานวน 3 หอง ประกอบดวย

 หองประชุมเล็ก            รองรับผูเขาประชุมได จํานวน 10 คน

 หองประชุมกลาง รอบรับผูเขาประชุมได จํานวน 50 คน

 หองประชุมใหญ           รองรับผูเขาประชุมได จํานวน 400 คน

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม ชมทุงนาท่ีออกรวงสีทอง ท่ัวทุงนา 

กุมภาพันธ งานแขงขันลูกลม  ชมถ้ําเขาชางหาย  การเก็บเก่ียวขาวดวยมือ หร�อพิธ�ว�วาหใตสมุทร หร�องานเทศกาล

 ตรุษจ�นนครตรัง

มีนาคม ข้ันตอนการแปรรูปขาว จนมาเปนขาวสาร หร�องานตรังยุทธจักรความอรอย

เมษายน กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุซ�่งเปนสมาช�กสหกรณ งานสงกรานตยอนยุค ตักบาตรน้ําหอม

พฤษภาคม กิจกรรมปลูกพืชหลังนา เชน ขาวโพด  พืชผักตาง ๆ  หร�องานแขงขันแบดมินตันปุมปุยแชมเปยนช�พ

มิถุนายน ชมทุงปอเทืองในพ้ืนท่ีปลูกของสหกรณ

กรกฎาคม กิจกรรมเตร�ยมพ้ืนท่ีเพาะตนกลาขาว

สิงหาคม กิจกรรมการเร�ยนรูการถอนกลาขาว

กันยายน การปกดําขาว การหวานเมล็ดพันธุขาว  หร�อเทศกาลอาหารอรอยหมูยางและขนมเคกจังหวัดตรัง

ตุลาคม กิจกรรมการดูแลรักษาตนขาว  หร�อประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง หร�อประเพณีลากพระทางน้ําขาม

 ทะเลจังหวัดตรัง

พฤศจ�กายน การดูแลรักษาตนขาว

ธันวาคม เย่ียมชมหมูบานทับเข�อ  เก็บเมล็ดกาแฟจากตน  หร�องาน Countdown จังหวัดตรัง 

 สงทายปเกาตอนรับปใหม 

• สถานท่ีต้ัง

 ต้ังอยูท่ีเลขท่ี  105 หมูท่ี 7 ถนนเพชรเกษม ตําบลนาโยงเหนือ    

 อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

• ช�่อผูประสานงาน นางจ�ราพร ทยานกิจเจร�ญ 

 ตําแหนง ผูจัดการ

• เบอรโทรศัพท 075-299509-10

• Facebook สหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด

• ID line 093-7819154

• E-mail Coop_nayong@hotmail.com
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ภาพกิจกรรมไรนาสวนผสมในแปลงสหกรณตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

 สหกรณบร�หารจัดการพ้ืนท่ีบร�เวณขางแปลงนาใหเกิดประโยชน  โดยคณะ

กรรมการดําเนินการและฝายจัดการสหกรณ  รวมกันปลูกพืชผักสวนครัวตาม

ฤดูกาล  เชน  โหระพา  ถ่ัวฝกยาว  น้ําเตา พร�ก มะนาว ตะไคร ฯลฯ  เม่ือได

ผลผลิตก็จะนํามาแบงปนกัน หากมีปร�มาณมากเกินความตองการ ก็จําหนาย

ใหแกสมาช�กสหกรณในราคาถูก รวมท้ังมีการเล้ียงปลาในสระน้ํา   

ภาพกิจกรรมเร�ยนรูการทํานาแบบด้ังเดิม

 สหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด  ไดรับการจัดต้ังเปนศูนยเร�ยนรูเร�่องขาว

จังหวัดตรัง เน่ืองจากนโยบายผูบร�หารสหกรณตองการสงเสร�มใหประชาชนใน

จังหวัดตรังหันกลับมาบร�โภคขาวพันธุพ้ืนเมืองท่ี ใกลสูญหาย เชน ขาวเข็มทอง  

ขาวเล็บนก รวมท้ังรูจักว�ธ�การทํานาแบบด้ังเดิม  ดังน้ัน สหกรณฯ จ�งกําหนด

กิจกรรมการทํานา โดยเช�ญชวนสมาช�กเขามามีสวนรวม  เร�่มต้ังแตการเตร�ยม

ดิน  การไถ การปลูก จนถึงการเก็บเก่ียวโดยใชแกะ  นอกจากน้ีสวนราชการท่ี

เก่ียวของ  เชน สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง เขามาสงเสร�มการรวมกลุมจัด

ต้ังเปนกลุมแปลงใหญขาวสหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด ศูนยเมล็ดพันธุขาว

จังหวัดพัทลุง สนับสนุนอาคาร พันธุขาว อุปกรณเคร�่องใชเคร�่องมือตางๆ 

เชน  เคร�่องสีขาว
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ภาพกิจกรรมศูนยเร�ยนรูขาวจังหวัดตรัง

 สหกรณจัดต้ังจ�ดเร�ยนรูแปรรูปขาว โดยนําเมล็ดขาวท่ีเก็บเก่ียวจากแปลง

ขาวสหกรณมาใหผูสนใจท้ังเด็ก และผู ใหญ เขามาศึกษา และลงมือปฏิบัติใน

กิจกรรมสีขาวเปลือก โดยใชเคร�่องสีขาวแบบโบราณสีเปนขาวสาร  และนํา

มาจําหนายแกผูสนใจตอไป

ภาพกิจกรรมแปรรูปขนมจากแปงสาคูและการทําขาวหลาม

  ชาวบานในอําเภอนาโยง รวมใจกันนํา “ตนสาคู” ไมพ้ืนถ่ินท่ีสําคัญของ

ภาคใตมาใชประโยชน โดยการนําลําตนมาสกัดเอาแปงเพ่ือทําขนมหวานได

หลายชนิด เชน  ขนมลอดชอง ขนมบวด ขนมจาก ขนมโค ขนมดวง 

ขนมครก ขนมเปยกปูน  ขนมสาคูไสหมูไสไก  ขนมคุกก้ี  หร�อยังสามารถนํา

ไปทําเสนหม่ี เสนกวยเต๋ียว  โดยเฉพาะขนมลอดชองซ�่งทํามาจากแปงสาคู

จะมีกล่ิน และรสท่ีอรอยแตกตางไปจากการใชแปงชนิดอื่นรวมท้ังยังมีสี

น้ําตาลธรรมชาติท่ีแปลกไปจากขนมลอดชองท่ีอื่น  ซ�่งมักจะเปนสีเข�ยวหร�อ

สีขาวนับเปนเมนูขนมหวานยอดฮิตท่ีขายดิบขายดี 

 ขาวหลามจังหวัดตรัง แหลงผลิตบานบนควน ตําบลโคกสะบา อําเภอ

นาโยง มีตํานานกวา 150 ป ชาวบานทําขาวหลามกันท้ังหมูบาน ผานการ

รับรองมาตรฐานขาวหลามคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP รสชาติหอมหวานมัน 

อรอย ผสมผสานกับกล่ินหอมของไมไผท่ีเอาไปเผาไฟ เปนเอกลักษณ

ด้ังเดิม นาเช�่อถือ มีช�่อเสียงถือเปนของดีอําเภอนาโยง  การทําขาวหลามน้ัน

มีหลายข้ันตอน ต้ังแตการเตร�ยมกระบอกไมไผ การผสมขาวเหนียว รวมไป

ถึงการยางเผาไฟใหสุก เปนมรดกทางภูมิปญญาตกทอดจากบรรพบุรุษ

มาสูรุนตอรุน ราคาไมแพงตามขนาดกระบอกไมไผ และชนิดไสตางๆให

เลือกลอง 



กลุมสตร�

สหกรณ
การเกษตรศุภนิมิตรชะอวด
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กลุมสตร�สหกรณ
การเกษตรศุภนิมิตรชะอวด

ลุมสตร�สหกรณการเกษตรศุภนิมิตรชะอวด เกิดจากชาวบานในพ้ืนท่ีรวมตัวกันจัด

ต้ังกลุมเพราะเห็นวาในทองถ่ินมีกระจ�ดเยอะมาก และไดเห็นพอคาคนกลางเขามาซ�้อ 

เส้ือ กระเปา และต้ังราคาต่ํามาก จ�งไดจัดกลุมเปนกลุมสตร�สหกรณ ในป 2545 ไดมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑเร�่อยมา โดยเปล่ียนการสานเส่ือ สานพัดธรรมดา ใหกลายเปนกระเปา

ดีไซนรวมสมัย เหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดย โดยกลุมยังไดรับการชวยเหลือจากทางสหกรณ 

ท้ังทางตลาด และการจัดการ ปจจ�บันมี

สมาช�ก 75 คน มีการออมวันท่ี 5 ของทุก

เดือน  ส้ินปมีการปนผลใหสมาช�ก

 กิจกรรมของกลุม  

 - มีการแปรรูปผลิตภัณฑจากตน

กระจ�ด

 - มีการออม มีการกู

จ�ดเดนของสหกรณ

ก

- เปนแหลงเร�ยนรูดานจักสาน

- ผลิตภัณฑของกลุมมีคุณภาพ รูปทรงสวยงาม
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก

 ผลิตภัณฑจากตองกระจ�ดเชน กลอง , กระเปา , เส่ือ ฯลฯ

• ท่ีจอดรถ

 กระบะ  จํานวน 10 คัน

 รถทัวร  จํานวน  2 คัน - 3คัน

• หองน้ํา

 2 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 - การสาธ�ตกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ ตามจ�ดตางๆ

• ท่ีพัก

 - เร�อนไทยทักษิณา  มีเปนหลังๆ

 - โรงแรมเฟองฟา ร�สอรท

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 1 หอง ไดจํานวน 30 คน เปนศาลาท่ีเร�ยนรูในการแปรรูปกระจ�ด

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 เร�อนไทยทักษิณา รับได 100 - 300 ทาน

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมสันทนาการ

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 - มีกิจกรรม จ�ตอาสาตางๆ ท่ีหนวยงานจัดข�้น

   - การทําความสะอาดวัด  , โรงเร�ยน , กลุมรวมกับโครงการ

  ไปรษณีย ในการทําจ�ตอาสาตางๆ

ไมมี

ไมมี

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 - มีการสาธ�ตการแปรรูปจากตนกระจ�ด เชน  

 - การถอนกระจ�ด

 - การร�ดกระจ�ด

 - การยอมสี ลงกาว แตงทรง
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม สาธ�ตการสานกระจ�ด

มีนาคม-กรกฎาคม สาธ�ตการสานกระจ�ด , มีเร�อชมปาพรุ

ตุลาคม มีเร�อชมปาพรุ

• สถานท่ีต้ัง

100/1  ม. 3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศร�ธรรมราช 80180

กลุมสตร�สหกรณการเกษตรศุภนิมิตชะอวด

เบอรโทร  087-8885702

• ช�่อผูประสานงาน อุบลวรรณา  แปนดวง

• เบอรโทรศัพท 087-8885702

• Facebook มะลิ  แปนดวง หร�อคนหา มะลิกระจ�ด

• ID line 087-8885702



สหกรณ

เครดิตยูเน่ียน
บอแรสันติสุข จํากัด
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สหกรณ
เครดิตยูเน่ียนบอแรสันติสุข จํากัด

หกรณเครดิตยูเน่ียนบอแรสันติสุข จํากัด รับฝากเง�นจากสมาช�ก และใหสมาช�ก

กูเง�นสหกรณ มีการจัดสวัสดิการใหสมาช�กตามระเบียบกฎหมายของสหกรณ มีการ

จัดอบรมสมาช�ก ปละ  2 คร้ัง  สหกรณมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานราชการสหกรณ

เคร�อขาย มีการแลกเปล่ียนเร�ยนรูซ�่งกันและกัน สหกรณมีกลุมอาช�พในสังกัด 1. กลุม

ผลิตภัณฑดอกไมจากเกล็ดปลา 2. กลุมผาบาติก ผามัดยอม ผาเพนท 3. กลุมพิมเสนน้ํา

จ�ดเดนของสหกรณ

ส

1. มีกลุมอาช�พสังกัดสหกรณ

2. สหกรณอยูในชุมชนมีแหลงทองเท่ียว OTOP VILLAGE @BORAE  

 มีทะเล ธรรมชาติ จ�ดชมลิง หอชมว�ว จ�ดชมว�วเขาขาด

3. มีแพของชมชน มีอาหารพ้ืนบาน



ไมซ เพ่ือชุมชน 3

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 รานในแพของสมาช�ก “ รานกินขาว เทาจ�มเล”

• รานขายของท่ีระลึก

 ผลิตภัณฑผาบาติก ผามัดยอม ผาเพนท

 ผลิตภัณฑสมุนไพร อาทิ เชน แชมพู คร�มนวด น้ํายาบวนปาก

• ท่ีจอดรถ

 ร�มคลองมุดง ตลอดแนว

• หองน้ํา

 มีหองน้ํา ชาย หญิง

 มีหองละหมาด (สําหรับมุสลิม)

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 สหกรณเครดิตยูเน่ียนบอแรสันติสุข จํากัด , ดูกลุมอาช�พ

 จ�ดรับแขกคลองมุดง บานบอแร

• ท่ีพัก

 โรงแรมบานดารา , อพารทเมนท

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 จํานวนผูเขาประชุม 50 +  คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 กิจกรรมทําดอกไมจากเกล็ดปลา

 กิจกรรมทําผามัดยอม

 กิจกรรมเพนทผา

 กิจกรรมการทําพิมเสนน้ํา ของกลุมพิมเสนน้ํา

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 -  กิจกรรมเก็บขยะร�มคลองมุดง ในหมูบานบอแร 

  โดยรวมกับหนวยงานราชการ

 -  กิจกรรมเดือนรอมฎอน โดยบร�จาคสนับสนุนเง�น

 -  สนับสนุนและรวมกิจกรรมของโรงเร�ยนในชุมชน

 -  รวมกิจกรรม OTOP VILLAGE @BORAE

• กิจกรรมสันทนาการ

 ชมว�วคลอดมุดง (สายน้ําแหงช�ว�ตของชาวภูเก็ต) 

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-เมษายน 1. ผลิตภัณฑกลุมอาช�พ อาทิเชน 

 ผาบาติก ผามัดยอม ผาเพนท

 2. ผลิตภัณฑดอกไมจากเกล็ดปลา

สิงหาคม-ธันวาคม 1. ผลิตภัณฑกลุมอาช�พ อาทิเชน

 ผาบาติก ผามัดยอม ผาเพนท

 2. ผลิตภัณฑดอกไมจากเกล็ดปลา

• สถานท่ีต้ัง

เลขท่ี 76/2 ซอยงูเหลือม หมู 6 ถนนศักดิเดช ต.ว�ช�ต อ.เมือง 

จ.ภูเก็ต 83000  โทรศัพท 076-315282 , 095-4290176 

• ช�่อผูประสานงาน นางสาวเมตตา นนทร�ย

• เบอรโทรศัพท 081-4774314

• Facebook Maetta Nontree

• ID line 0814774314

• E-mail ta.nontree @gmail.com



สหกรณ

กลุมเกษตร
ทําสวนปาคลอก
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กลุมเกษตร
ทําสวนปาคลอก

ลุมการเกษตรทําสวนปาคลอก มีจํานวนสมาช�กสหกรณ ชาย 710 คน หญิง 631 

รวมท้ังส้ิน 1,341 คน มีคณะกรรมการ จํานวน 9 คน เปนกลุมเกษตรกรดีเดน

ระดับชาติ ประจําป 2545 และ ป 2560และเปนกลุมเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 

2522, 2532, 2538 และ 2544 โดยกลุมเกษตรกรทําสวนปาคลอกมีสินคา เชน ผาปาเตะ, 

กระเปาผาปาเตะ – ปกมุก, ผลิตภัณฑจากสับปะรด, อาหารทะเล, ขนมพ้ืนเมืองภูเก็ต และ

เคร�่องด่ืม เชน น้ําจากไผ, น้ําสับปะรด

ก

จ�ดเดนของสหกรณ

- เปนกลุมเกษตรกรดีเดนระดับชาติ ประจําป 2545 และ ป 2560

- เปนกลุมเกษตรกรดีเดนระดับภาค ประจําป 2522, 2532, 2538, 2544

- หองประชุมสามารถรองรับไดประมาณ 50 คน

- ท่ีจอดรถใหญ (Bus) ไดประมาณ 5 คัน 
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 - ท่ีทําการกลุมเกษตรกรทําสวนปาคลอก รองรับได 100 คน

 - ครัวชุมชนบานบางโรง รองรับได 100 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 - กลุมแมบานทําผาปาเตะ – ลูกปด  ระเปาผาปาเตะ

 - กลุมแมบานตําพร�กแกงดวยมือ

 - ฟารมแพะมณีรัตน ผลิตภัณฑจากน้ํานมแพะ

• ท่ีจอดรถ

 - รถขนาดเล็ก 20 คัน

 - รถใหญ(Bus) 5 คัน

• หองน้ํา

 - VIP 1 หอง

 - หองน้ํารองรับ 50 – 100 คน

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 - แปลงสับปะรดรวมยาง

 - แปลงผักเหมียงรวมยาง 

 - ศูนยเร�ยนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

• ท่ีพัก

 - Home Stay มณีรัตนฟารมแพะ  ท่ีพักแบบเปนหลัง 4 หลัง

 - กระทอมเดือนแจง หองพัก 4 หอง พักไดหองละ 3 – 4 คน

 - Home Stay บางลา 

 - โรมแรมในอาวปอ

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 - โรงแรมท่ีอาวปอ

 - หองประชุมของกลุมเกษตรกรทําสวนปาคลอก

  รองรับประมาณ 50 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 - โรงแรมท่ีอาวปอ

 - ศูนยเร�ยนรูเศรษฐกิจพอเพียง รองรับประมาณ 50 คน

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 - กลุมแมบานตําเคร�่องแกง เปนการรวมตัวของกลุมแมบานตําพร�กแกงเอง

 - การเย่ียวชมสวนสับปะรด

 - ศึกษาประวัติศาสตรเมืองภูเก็ต 

  ประวัติศาสตรทาวเทพกระษัตร� ทาวศร�สุนทร

 - ช�มอาหารทะเล อาหารพ้ืนบาน จากชุมชนบางไผ

 - ฟารมแพะ เชน การร�ดนม การแปรรูปผลิตภัณฑจากนมแพะ

 - งานตัดยางพารา / ทํายางแผน / แปรรูปยางพารา

 - เดินปาเขาพระแตว

 - กลุมว�สาหกิจชุมชนเพนทผา – ลูกปด 

 - ศูนยการเร�ยนรูเศรษฐกิจพอเพียง

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 - กลุมแมบานผาปาเตะ – ลูกปด

 - โครงการคืนชะนีสูปา

 - ธนาคารปูมา 

 - กลุมแมบานตําเคร�่อง

• กิจกรรมสันทนาการ

 - รํามโนรา  รํารองเง็ง

 - ลองเร�อชมทะเล (บางโรง)

 - พายเร�อแคนู

 - พายเร�อ ปลอยลูกปู เพ่ืออนุรักษสัตวน้ํา

 - ทองเท่ียวทะเล ชมทะเลแหวก
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-กุมภาพันธ ศึกษางานเก่ียวกับเร�่องยางพารา , แปลงสับปะรด , แปลงผักเหมียง ,ศูนยเร�ยนรูเศรษฐกิจพอเพียง, 

 ทองเท่ียวทะเล , ศูนยเร�ยนรูเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการคืนชะนีสูปา , 

 โครงการธนาคารปูมา

มีนาคม-พฤษภาคม แปลงสับปะรด , แปลงผักเหมียง ,ศูนยเร�ยนรูเศรษฐกิจพอเพียง, ทองเท่ียวทะเล , โครงการคืนชะนีสูปา , 

 โครงการธนาคารปูมา

มิถุนายน-ธันวาคม ศึกษางานเก่ียวกับเร�่องยางพารา , แปลงสับปะรด , แปลงผักเหมียง ,ศูนยเร�ยนรูเศรษฐกิจพอเพียง, 

 ทองเท่ียวทะเล , ศูนยเร�ยนรูเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการคืนชะนีสูปา , 

 โครงการธนาคารปูมา

• สถานท่ีต้ัง

ท่ีต้ัง 105/2 ม.2 ถ.ปาคลอก – เมืองใหม ต.ปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท 076 – 272444  093 – 1302393  โทรสาร 076 - 272445

• ช�่อผูประสานงาน น.ส.เตือนใจ ถ่ินเกาะยาว, น.ส.สาวดี กาดเส็น

• เบอรโทรศัพท 084–4752173, 089-7257637

• ID line tesy_2521



สหกรณ

การเกษตร
รัตภูมิ จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรรัตภูมิ จํากัด

หกรณการเกษตรรัตภูมิ จํากัด จัดต้ังข�น้เม่ือ 17 มีนาคม 2518 เพ่ือสนับสนุนการ

ทําการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีอาํเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ปจจ�บันมีสมาช�กกวา 

3,380 ครัวเร�อน และดําเนินธุรกิจเพ่ือชวยเหลือสมาช�กอยางครบวงจร จนไดรับเลือกเปน

สหกรณการเกษตรระดับอาํเภอ

  ดวยในพ้ืนท่ีอาํเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา น้ันเปนแหลงปลูกยางพาราแหลงใหญ   

ท่ีหน่ึง สหกรณจ�งไดเปนศูนยกลางการรวบรวมน้ํายางของสมาช�ก เพ่ือนําไปจําหนายตอ 

และบางสวนก็ไดแปรรูปเปนยางแผนรมควัน และผลิตภัณฑท่ีทําจากยางพารา  เชน  ยางปูพ้ืน 

รองเทาบูท รองเทาแตะ ยางรองสนเทา และสินคาท่ีระลึกตางๆ ซ�ง่สามารถส่ังทําได 

จ�ดเดนของสหกรณ

ส

 มีการทําธุรกิจดานยางพาราครบวงจร และเปนศูนยเร�ยนรูดานการ

สหกรณ
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 มีอาหารพ้ืนบาน ท้ังแบบพุทธและมุสลิม จัดทําโดยสมาช�ก 

 รับไดประมาณ 200-300 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 มีผลิตภัณฑแปรรูปจากยางพาราและสินคาจากกลุมอาช�พท่ี

 สหกรณสนับสนุน

• ท่ีจอดรถ

 จอดรถทัวรได 3 คั น และจอดรถเล็กได 50 คัน

• หองน้ํา

 มีหองน้ําเพียงพอ

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 โรงงานแปรรูปยางพารา

 การปลูกปารวมยาง

 ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทุงเค่ียมโมเดล

• ท่ีพัก

 มีร�สอรทท่ีสามารถรับคนไดไมเกิน 100 คน เปนของเอกชน

 หางจากสหกรณรัศมีประมาณ 3 กิโลเมตร

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 ไมเกิน 100 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 มีเคร�อขายของสหกรณ คือ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทุงเค่ียมโมเดล

 รับคนไดประมาณ 200 คน หางจากสหกรณ 7 กิโลเมตร

 มีท่ีพักพรอม

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 ดูงานการบร�หารจัดการธุรกิจยางพาราและกระบวนการแปรรูปเปน

 ผลิตภัณฑตางๆ

• กิจกรรมสันทนาการ

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 สหกรณมีชมรมรักษปาเพ่ือสงเสร�มการปลูกพืชแซมในสวนยาง

 และมีแปลงศึกษาเร�่องวนเกษตรในสวนยาง สวนในพ้ืนท่ีก็มีแหลง

 ทองเท่ียวถาเขาจังโหลน ถ้ําสีเกษร

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม ชมการแปรรูปยางพาราไดตลอดท้ังป

• สถานท่ีต้ัง

เลขท่ี 2 หมูท่ี 1 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

• ช�่อผูประสานงาน นายกิตติธัช ณวาโย

• เบอรโทรศัพท 074-395012, 082-4369969

• Facebook Maetta Nontree

• ID line 082-4369969

• E-mail coop.ruttapoom2517@gmail.com




