
 

 

 

 

สหกรณ์ไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 
พร้อมส าหรับเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศ 

 
 การด ารงอยู่ยาวนานเกิน 100 ปีของระบบสหกรณ์ในประเทศไทย เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ประการหนึ่ง

ว่าความสามัคคี ความจริงใจของกลุ่มคน เพื่อร่วมกันคิดร่วมกันท าและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามรูปแบบ
ของสหกรณ์จะเป็นหนทางในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกสาขาอาชีพให้มีความมั่นคงทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างดี  

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแล ส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์ทั่วประเทศ เล่าถึงจุดก าเนิดของสหกรณ์ในประเทศไทยเริ่มแรกว่า เกิดขึ้นยุค
ปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มีมูลเหตุมาจากความเดือดร้อนของชาวนา ที่ขาดแคลนเงินทุนในการขยายการผลิต
และการครองชีพ ต้องหันไปกู้ยืมเงิน ท าให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงและยังถูกเอาเปรียบจากพ่อค้า ชาวนา
จึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา ทางราชการคิดหาวิธีช่วยเหลือ และเริ่มศึกษาน าวิธีการสหกรณ์เข้ามาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยมีพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยากรณ ได้ทรงเป็นผู้จัดตั้งและ
วางรากฐานสหกรณ์ในประเทศไทย  โดยทดลองจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น ณ ท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
เป็นแห่งแรกใช้ชื่อว่า "สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ ากัดสินใช้" โดยจดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 นับเป็นการ
เริ่มต้นของสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ ์ 

 ต่อมา วิธีการสหกรณ์ได้แพร่ขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย มีการ
เพิ่มจ านวนและแบ่งประเภทของสหกรณ์ให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและความเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันสหกรณ์แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์
ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บริการ รวม 8,256 แห่ง 
เป็นสหกรณ์ในภาคการเกษตร จ านวน 4,675 แห่ง และสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจ านวน 3,581 แห่ง 
จ านวนสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 11 ล้านครอบครัว ปริมาณธุรกิจรวม 2.229 ล้านล้านบาท คิดเป็น 
16.53 ของ GDP ประเทศไทย  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงน าวิธีการสหกรณ์มาใช้ในการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในชนบท โครงการตามพระราชด าริหลายโครงการจะมีสหกรณ์เข้าไปเป็น
ส่วนส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวบ้าน รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ มีการพึ่งพาอาศัยช่วย เหลือ
แบ่งปันซึ่งกันและกันตามหลักของสหกรณ์ ส่งผลท าให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีและมีความ
เจริญก้าวหน้าในที่สุด ดังพระราชด ารัสที่พระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับพระราชทานที่ดินท ากินและอยู่อาศัย
รวมกันในรูปของหมู่บ้านสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2515 ตอนหนึ่งว่า 



"...เป็นที่น่ายินดีมากที่บัดนี้หมู่บ้านตัวอย่างนี้ได้เป็นสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นี้ก็จะต้องให้เข้าใจว่า 
เป็นวิธีหนึ่ง มีการร่วมกันท างานเป็นกลุ่มเป็นก้อน เพื่อที่จะให้ผลในการพัฒนาความเป็นอยู่ของตน และอยู่
ร่วมกันก็ท าให้มีแรงมาก   คือร่วมแรงมาเพื่อการอาชีพให้เจริญงอกงาม ให้เป็นสหกรณ์ในรูปอเนกประสงค์นั้น 
ก็ยิ่งจะได้ผลดี แต่ต้องเข้าใจมากขึ้น แล้วก็ต้องมีความอดทน ความขยัน และความสามัคคี คือว่า ทุกคนที่อยู่ใน
ที่นี้ต้องช่วยกัน ไม่เบียดเบียนกัน คนไหนที่เดือดร้อนก็จะต้องช่วยเหลือ….” 

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ าให้ประชาชนคนไทยน า “ศาสตร์พระราชา” ซึ่ง
เป็น แนวพระราชด าริการพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 มาประยุกต์ ใช้ในการด ารงชีวิต เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน ในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ผนวกกับนโยบาย “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ 
เอกชน และประชาชน สหกรณ์สามารถท าหน้าที่เป็นโซ่กลางในการสื่อสารความต้องการของประชาชนในพื้นที่
มายังรัฐบาลและส่งผ่านการสนับสนุนของภาครัฐสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างด ี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การน าของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งด าเนินการตามแผนยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์
ทั่วประเทศภายในปี 2560 โดยพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐาน ควบคู่กับการน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส 

 นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปภาคการเกษตรอย่าง
จริงจังและมองเห็นว่าการปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและจะประสบผลส าเร็จได้นั้น 
วิธีการสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้ เนื่องจากทุก
โครงการต้องอาศัยพลังของการรวมกลุ่มกันด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้มี
โอกาสเติบโต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อบริหารจัดการผลผลิต
ให้เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ   
 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายยกกระดาษ A4 ประกอบด้วย 9 นโยบายหลัก ที่
มุ่งส่งเสริมเกษตรกรไปสู่เป้าหมายโดยพัฒนาและใช้พื้นที่เกษตรกรรมที่มีจ ากัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรให้ดีขึ้น มีความภูมิใจในอาชีพและเป็นอาชีพที่สังคมยอมรับ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีหนี้สินลดลง โดยมุ่งเน้นการ
ลดต้นทุนการผลิตลง 20 % ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20 % พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ มีตลาดรองรับ และเพิ่มโอกาสใน
การแข่งขันให้กับสินค้าการเกษตร และทุกโครงการจะมีสหกรณ์เข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน ทั้ง
นโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ บริหารจัดการผลผลิตในพื้นที่
แปลงใหญ่ตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนถึงการตลาด ช่วยลดต้นทุนจากการซื้อปัจจัยการผลิต และการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน โดยที่รัฐอุดหนุนงบประมาณให้สหกรณ์จัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
น าไปบริการแก่สมาชิกในพ้ืนที่แปลงใหญ่ ท าให้ระบบการบริหารจัดการผลผลิตมีประสิทธิภาพ   

 นโยบาย Zoning by Agri-Map ปรับเปลี่ยนการผลิตที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ด าเนินการในเขต
นิคมสหกรณ์ ขณะนี้ด าเนินการจนเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว เช่น นิคมสหกรณ์ทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี นิคม
สหกรณ์พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์และนิคมสหกรณ์สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชที่ไม่ได้ผล 
เนื่องจากสภาพดินและภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย มาเป็นการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน และการ
ปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อผลิตอาหารสัตว์  

    โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 
5,406 ราย เพื่อรับการถ่ายทอดองค์ความรู้การท าเกษตรแบบผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียงจากปราชญ์



เกษตรในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียง และเมื่อก้าวสู่ขั้นที่ 2 ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้าไปแนะน าเกษตรกร
รวมกลุ่มและวางระบบเรื่องการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดร่วมกัน 

นโยบายธนาคารสินค้าเกษตร สนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์ เพื่อเปิดบริการ             
รับฝาก-ถอน ให้ยืมและแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิต เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนปัจจัยการผลิต
ส าหรับการประกอบอาชีพ ปัจจุบันมีธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์จ านวน 7 ประเภท ได้แก่ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
ธนาคารโคนมทดแทน ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ธนาคารเมล็ดพันธุข์้าวชุมชนและธนาคารข้าวในสถาบัน
เกษตรกร ธนาคารปลานิลพันธุ์ดีและธนาคารปัจจัยการผลิตหม่อนไหม  

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาแก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร โดยอุดหนุนเงินกู้
ให้แก่สหกรณ์น าไปให้สมาชิกกู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ย เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการลงทุนพัฒนาแหล่งน้ าใน
ไร่นาของตนเองอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ าและเพิ่มโอกาสในการท า
เกษตรกรรม  

โครงการผลิตข้าวครบวงจร สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการรวบรวมข้าวให้กับสหกรณ์ ซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมา
สหกรณ์เข้ามามีส่วนในการช่วยรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ในฤดูกาลปี 2559/60 มีสหกรณ์รวบรวม
ข้าวเปลือก 326 แห่ง ปริมาณ 1,217,990.29 ตัน มูลค่า 9,179.46 ล้านบาท ส่วนหนึ่งสหกรณ์ที่มีโรงสี
ได้น าไปแปรรูปเป็นข้าวสารจ าหน่ายสู่ตลาด ส่งผลให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ า ในช่วง
ปลายปี 2559 ที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะการสร้างชื่อเสียงให้กับข้าวสารสหกรณ์เป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น 

ส าหรับในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 101 ปีสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยในส่วนกลางจัดขึ้นที่สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยและส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมิพิธีวาง
พานพุ่มพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาการสหกรณ์ไทย และจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกัน 

 นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวโครงการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เป็นโครงการรณรงค์ให้
สหกรณ์น าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์ และโครงการ Back to Member : สมาชิกคือหัวใจสหกรณ์ รณรงค์
ให้สหกรณ์ยึดถือประโยชน์ของสมาชิกเป็นเป้าหมายส าคัญในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  ซึ่งคาดหวังว่าทั้ง
สองโครงการจะช่วยยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ให้พร้อมส าหรับการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ของสหกรณ์ในประเทศ
ไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรีและเต็มภาคภูมิ 
 

 

 

 

 

 



 


