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2 ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 กรมส่ง

เสริมสหกรณ์	 ได้สนองพระราชดำริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด	 ซึ่งเป็นภารกิจที่

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ตระหนักและให้ความ

สำคัญเพื่อสนองแนวพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวัง

ให้เด็กได้เรียนรู้วิชาการสหกรณ์	 สำหรับวันที่	

๗	 มิถุนายน	 ซึ่งเป็นวันกิจกรรมสหกรณ์

นักเรียน	 ในปีนี้	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ร่วมกับ

การประกวดเรียงความ	 เป็นต้น	 ซึ่งกิจกรรม

เหล่านี้จะก่อให้เกิดทักษะและความรู้ที่ยั่งยืน

แก่นักเรียนที่ได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ	 เป็น	 

พื้นฐานการประกอบอาชีพในอนาคต	 และ	 

เอื้อประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน	

วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจึงเป็นอีกวันหนึ่ง

ที่ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้สหกรณ์	

ผา่นนกัเรยีน	คร	ูผูป้กครอง	และหนว่ยงานตา่ง	ๆ	

	 ปัจจุบันข้าวหอมมะลิของไทย	 เป็น

ข้าวที่ตลาดโลกยอมรับ	 แต่ปัจจุบันการผลิต

ข้าวหอมมะลิมีคุณภาพต่ำลง	 ประกอบกับ

ประสบภาวการณ์แข่งขันกับตลาดเพื่อนบ้าน

อย่างกัมพูชาและเวียดนามสูง	 ฝ่ายเศรษฐกิจ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ได้เล็งเห็นถึง

ความสำคัญที่กระทบการส่งออก	 จึงแต่งตั้ง

คณะทำงานโครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอม

มะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดแบบ

ยั่งยืน	โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	บูรณา

การทำงานร่วมกัน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพความ

หอมของข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่การ

ผลิตและการแปรรูป	 ให้คงความหอมตั้งแต่

แปลงนาจนถึงผู้บริโภค	 ซึ่งกรมส่งเสริม

สหกรณ์	 ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการ

พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มสู่ตลาดแบบยั่งยืน	โดยในปี	๒๕๕๘/

๒๕๕๙	จะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ปลูกข้าวหอม

มะลิของสมาชิกสหกรณ์	 โดยจะคัดเลือก

สมาชิกสหกรณ์	 จำนวน	 ๕,๐๐๐	 ราย	 พื้นที่

เป้าหมายไม่น้อยกว่า	 ๕๐,๐๐๐	 ไร่	 ในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จำนวน	 ๖	 จังหวัด	

ได้แก่	 ร้อยเอ็ด	 มหาสารคาม	 สุรินทร์	 ยโสธร	

ศรีสะเกษ	 และนครราชสีมา	 หรือพื้นที่ที่มี

ความเหมาะสมเป็นพื้นที่นำร่อง	 โดยจะมุ่ง

พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อยก

ระดับการรักษาคุณภาพความหอมในห่วงโซ่

ข้าวหอมมะลิ	 ตั้งแต่การเลือกพื้นที่เพาะปลูกที่

เหมาะสม	 ลดการใช้ปุ๋ยเคมี	 สารเคมี	 แล้วเพิ่ม

สารอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินด้วยการ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 ปุ๋ยชีวภาพ	 การเก็บเกี่ยว	 การสี	

การปรับปรุงคุณภาพ	 การแปรรูปข้าวสารและ

ผลิตภัณฑ์ข้าวต่าง	ๆ	ตลอดจนการขนส่ง	 ให้มี

ระยะเวลาหอมยาวนานขึ้น	 เพื่อดึงความเป็น

เอกลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยกลับคืนมา	 ซึ่งจะ

ช่วยเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีก

ด้วย	 โดยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้ง

ภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ	

อาทิ	กระทรวง	กรม	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

สถาบันเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 แห่ง	 รวมถึง	 

ผู้ประกอบการผลิต	 ปัจจัยการผลิต	 เช่น		 

ปุ๋ยอินทรีย์	 สารชีวภาพ	 เมล็ดพันธุ์	 เป็นต้น		 

โรงสีข้าว	 โรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร	 และ

โรงงานแปรรูปข้าวสุก	 เพื่อให้ผู้บริโภคได้

บริโภคข้าวหอมมะลิของไทยแท้ที่มีคุณภาพ	

นอกจากนี้	 ยังช่วยยกระดับชาวนาไทยสู่มือ

อาชีพ	 และช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวนาจากราคา

ขายข้าวเปลือกที่สูงขึ้นตามคุณภาพความหอม	

จากเดิมราคา	๑๕,๐๐๐	ถึง	๑๖,๐๐๐	บาทต่อ

ตัน	 เพิ่มเป็น	๑๘,๐๐๐	ถึง	๓๐,๐๐๐	บาทต่อ

ตัน	 และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย	 ๔๐๐	

กิโลกรัมต่อไร่	 เป็น	 ๕๐๐	 กิโลกรัมต่อไร่	 ก็ขอ

ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตชาวนาไทยร่วมกัน	

	 ผมไปเป็นประธานในพิธีมอบเงิน

กองทุนพัฒนาสหกรณ์	 หรือ	 กพส.	 เพื่อ

สนับสนุนการรวบรวมผลไม้ให้สหกรณ์จำนวน	

๙	 แห่ง	 วงเงิน	 ๘๒.๘๐	 ล้านบาท	 และ

สนับสนุนเงินอุดหนุนจัดหาตะกร้าผลไม้ให้

สหกรณ์	 เพื่อเพิ่มศักยภาพการรวบรวมผลไม้	

จำนวน	 ๘	 แห่ง	 รวม	 ๑๒,๗๗๐	 ใบ	 มูลค่า	

๑,๒๗๗,๐๐๐	 บาท	 ให้สหกรณ์ในจังหวัด

ขบวนการสหกรณ์	 และโรงเรียนที่จัดการเรียน

การสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน	 จัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สย ามบรมร าชกุ ม า รี	 ใ น โ อก าสฉลอ ง  

พระชนมายุ	๕	 รอบ	๒	 เมษายน	๒๕๕๘	 เพื่อ

ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และเผยแพร่การจัดการ

เรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่ขยายไป

ทั่วประเทศ	 อาทิ	 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน

การสหกรณ์	 การจัดนิทรรศการ	 การเสวนา

ของนักเรียน	 การประกวดผลงานต่าง	 ๆ	 เช่น	

การบันทึกบัญชี	 การจดรายงานการประชุม	
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จันทบุรี	 และส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความรู้

ความเข้าใจของคณะกรรมการบริหาร	 กพส.	

และผู้เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้	 ยังได้บูรณาการ	

ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	 เพื่ อ ให้คำแนะนำสถาบัน

เกษตรกรพัฒนาการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ	

ตรงตามความต้องการของตลาด	 ตั้งแต่ต้นน้ำ

จนถึงปลายน้ำอย่างเป็นระบบ	 เพื่อรองรับการ

แข่งขันในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

หรือ	 AEC	 ซึ่งในปีนี้งบประมาณ	 กพส.	 มี

จำนวน	 ๔,๔๐๐	 ล้านบาท	

แบ่งเป็น	 ๒	 ส่วน	 คือ		 

๑.	 สนับสนุนการดำเนินงาน

ของสหกรณ์ตามโครงการ

ปกติตามวัตถุประสงค์ของ	

กพส.	วงเงนิ	๒,๗๐๐	ลา้นบาท 

เช่ น	 ก า ร ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ

รวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก	

ซึ่ งต้องบริหารจัดการงบ

ประมาณให้เข้าถึงสมาชิก

สหกรณ์	 โดยสำรวจความ

ต้องการใช้เงินกู้ของสหกรณ์และต้องติดตาม

ผลการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	

ตลอดจนติดตามเร่งรัดหนี้	 เพื่อให้สามารถนำ

เงินมาหมุนเวียนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

ของสหกรณ์ให้ทั่วถึง	 ทั้งนี้	 ภายใต้กรอบวงเงิน

ที่มีอยู่อย่างจำกัด	 กพส.	 จะสนับสนุนสหกรณ์

ขนาดเล็ก	 สหกรณ์ในพื้นที่ โครงการพระ

ราชดำริและโครงการหลวง	 เพื่อให้สหกรณ์

เหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถนำไป

ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ให้ ได้มากที่สุด		 

๒.	สนบัสนนุใหส้หกรณ	์

ดำเนนิการแกไ้ขปญัหา 

ให้สมาชิกโดยเงินกู้	

กพส.	 เพื่อสนับสนุน	

ง านตามน โยบาย	 

ของรัฐบาล	 จำนวน	

๑,๗๐๐	 ล้านบาท	

จำนวน	๑๔	โครงการ 

เ ช่ น 	 โ ค ร ง ก า ร

สนับสนุ น เ งินกู้ ให้

สหกรณใ์นเขตเศรษฐกจิพเิศษ	 โครงการบริหาร

จัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร	

โครงการส่ง เสริมและพัฒนาตลาดสินค้า

สหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	 หรือที่เรียกกันว่า	

ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	 โครงการส่งเสริม

การดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นต้น	 ซึ่งมี

สหกรณท์ีไ่ดร้บัอนมุตัเิงนิกู	้ กพส.	 ตามโครงการ	

ปกติ	จำนวน	๕๙๘	แห่ง	เป็นเงิน	๑,๓๗๙.๔๘	

ล้านบาท	 ขณะที่ โครงการพิเศษมีจำนวน		 

๒๕๘	 แห่ง	 เป็นเงิน	 ๖๙๘.๐๒	

ล้านบาทและสหกรณ์ชำระหนี้

คืนแล้ว	 ๙๘%	 จึงคาดหวังว่า	

กพส.	 จะช่วยสหกรณ์ให้เกิด

ศักยภาพและมีความเข้มแข็งขึ้น	

 เมือ่วนัที	่๑๖	มถินุายน		

๒๕๕๘	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้

จัดงานสร้างความเข้มแข็งต่อ

ระบบสหกรณ์	 “สหกรณ์มั่นคง	

สมาชิกมั่งคั่ง	 ประเทศยั่งยืน”		

เพื่อแสดงผลการดำเนินงานต่อ	 

ยอดนโยบายของพลเอกประยทุธ	์

จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ที่มี

แนวคิดนำระบบสหกรณ์มาใช้เป็นเครื่องมือขับ

เคลื่อนประเทศ	 ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม	

โดยเฉพาะการพัฒนาภาคการเกษตร	 ในเรื่อง

การลดต้นทุนการผลิต	การพัฒนากระบวนการ

ผลิตสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน	 การ

แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	 และการจัดหาช่อง

ทางการตลาด	 โดยมีตัวแทนสหกรณ์ภาค

การเกษตร	 และกลุ่มเกษตรกร	 ประมาณ	

๒,๐๐๐	 คน	 ร่วมรับฟังนโยบายของรัฐบาลใน

การส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ

การเกษตรผ่านระบบสหกรณ์	 และแนวทาง

การดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์	

เพื่อเป็นต้นแบบศึกษาความรู้การดำเนินงาน

ของสหกรณ์ที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้

ครัวเรือนซึ่งได้คัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตร

ที่มีศักยภาพ	จำนวน	๒๑๐	แห่ง	 ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้การสหกรณ์	 โดยเปิดโอกาสให้สมาชิก

สหกรณ์	 ประชาชนทั่วไป	 ศึกษาดูงานและ

เรียนรู้การดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์	 เพื่อ

เสริมสร้างแนวคิดวิธีการสหกรณ์สู่การนำไป

ปรับใช้ในวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม	 อีกทั้ง

เป็นการเผยแพร่กิจกรรมของสหกรณ์ให้เข้าถึง

ประชาชนมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งการขับเคลื่อนในครั้งนี้

จะส่งผลให้สหกรณ์ตื่นตัวพร้อมที่จะสร้าง

ความเชื่อถือศรัทธาต่อสมาชิกสหกรณ์	 อันจะ

ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศยิง่ขึน้ตอ่ไป 

 

 

 

(นายโอภาส		กลั่นบุศย์)	

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	

มิถุนายน	๒๕๕๘	


