โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนมในพระบรมราชูปถัมภ
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)
ประวัติความเปนมา
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมประสบปญหาความเดือดรอนเกี่ยวกับสถานที่จําหนาย น้ํานม
ดิบ ที่รีดไดจากแมโคนม จึงทําหนังสือกราบบังคมทูลตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อป พ.ศ.
2512 เพื่อขอพระราชทานความชวยเหลือในการแกไขปญหาความเดือดรอนดังกลาว เมื่อความได
ทราบถึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคทรงไดพยายามที่จะ
หาทางชวยเหลือ ซึ่งในชวงนั้น พอดีกับที่พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสราง
โรงงานผลิตนมผงขึ้น ที่ภายในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต จึงมีการหารือกันในสวนของผู
ที่เกี่ยวของวาควรจะมีการสรางโรงงานผลิตนม ผงขึ้นที่ตําบลหนองโพ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2513
นายทวิช กลิ่นประทุม (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดราชบุรีสมัยนั้น) ไดจัดซื้อที่ดินบริเวณ
ตําบลหนองโพ จํานวน 50 ไร ทูลเกลาฯ ถวายอีกเปนเงิน 400,000 บาท พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งคณะกรรมการสรางโรงงานขึ้น และให ม.ร.ว.เทพ
ฤทธิ์ เทวกุล เปนผูออกแบบ โดยไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค เพื่อการกอสรางเพิ่ม
จากเงินที่มี ผูท ูลเกลาฯ ถวายอีกเปนเงิน 1,002,000 บาท
ในระหวางการกอสรางโรงงานผลิตนมผงกลุมผูนําเกษตรกรตําบลหนองโพ และเขต
ใกลเคียงไดขอความชวยเหลือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดราชบุรีใน ขณะนั้นคือ นายจรูญ
วัฒนากร ใหชวยติดตอหาผูรับซื้อน้ํานมดิบ จนกระทั่งไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตกลงเปนผูรับ
ซื้อ โดยเกษตรกร ผูเลี้ยงโคนมกลุมจัดตั้งศูนยรวมรวมนมหนองโพขึ้น เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2513 โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการและทุนของกลุมเกษตรกร เปนทุนใน
การกอสรางอาคารศูนยรวมน้ํานม ตอมาเกษตรกรสมาชิกของศูนยรวมนมหนองโพ จํานวน 185
คน ไดเขาชื่อกัน จดทะเบียนเปนสหกรณในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2514 โดยใชชื่อ "สหกรณโค
นมราชบุรี จํากัด” เปนสหกรณประเภทบริการ
โรงงานผลิตนมผง สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนองคประธานในพิธีเปด
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2515 ไดรับพระราชทานชื่อ "โรงงานนมผงหนองโพ” โดยใหบริหารงาน
ในรูปบริษัทจํากัด ใชชื่อวา "บริษัทผลิตภัณฑนมหนองโพ จํากัด” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงถือหุนใหญของบริษัท และไดรับพระราชทานเงื่อนไขไวดวยวาบรรดาเงินกําไรสุทธิที่
คณะกรรมการ บริษัทประกอบดวยบริษัทหาไดจากการจําหนายผลิตภัณฑนั้นไมมีการแบงกําไรให
แกผูถือหุน แตใหบริษัทนํากําไรสุทธิสวนหนึง่ เขากองทุนสะสมเพื่อประโยชนแกการศึกษา ของ
บุตร ธิดา สมาชิกของกลุมผูเลี้ยงโคนม และสมาชิกซึ่งเปนผูสงน้ํานมดิบใหแกโรงงานเปนประจํา
ตนป พ.ศ. 2516 ไดมีการเริ่มตนผลิตนมพาสเจอรไรสขึ้นเปนครัง้ แรก และในวันที่ 25
ธันวาคม ปเดียวกัน สหกรณโคนมราชบุรี จํากัด ไดขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน "สหกรณโคนม
หนองโพราชบุรี จํากัด” เปนสหกรณประเภทการเกษตร ประมาณกลางป พ.ศ. 2517
คณะกรรมการบริหารผลิตภัณฑนมหนองโพ จํากัด ไดพิจารณาเห็นวาการผลิตนมผงดวย
เครื่องจักรที่มอี ยูในขณะนั้น ไมมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ ตนทุนแพงมากอีกทั้งผลิตภัณฑนม
ที่ผลิตไดยังไมถูกหลักมาตรฐานสากลนัก คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหกอสรางโรงงานผลิตนม

หลังใหมขึ้น ในบริเวณใกลเคียงกับโรงงานนมผงเดิม โดยกูเงินจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยจํานวน 8,000,000 บาท เพื่อเปนคากอสราง คาจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ
ใหมตอมาเมื่องานของสหกรณฯ เจริญกาวหนาตามวัตถุประสงคสมาชิกของสหกรณฯ ตางมีความ
เขาใจในหลักสหกรณ และดําเนินกิจการของสหกรณฯ ไดดี ถูกตองตามหลักของสหกรณ และมี
หลักฐานมั่นคงแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหโอนทรัพยสิน
ทั้งหมดของบริษัทผลิตภัณฑนมหนองโพ จํากัด พรอมดวยโรงงานผลิตนมผงใหเปนกรรมสิทธิ์ของ
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2518 เปนตนมา และนับเปน
พระมหากรุณาธิคุณเปนอยางยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได ทรงรับไวใหอยูในพระบรม
ราชูปถัมภ เมื่อรวมกิจการเขาดวยกันแลว สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด ไดยายสถานที่ทํา
การมาอยูในบริเวณโรงงานนมผงของบริษัทเดิม
การกอสรางและติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานผลิตนมหลังใหม ไดตอเนื่องมาในระยะที่โอน
กิจการ ดังนั้น สหกรณโคนมหนองโพฯ ในป พ.ศ. 2519 สหกรณโคนมหนองโพฯ ไดกูเงินจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 8,000,000 บาท มาดําเนินการกอสราง
โรงงาน ผลิตนมดังกลาวจนกระทั่งการกอสรางมาแลวเสร็จใน ป พ.ศ. 2520
อาคารโรงงานผลิตนมหลังนี้มีชื่อวา "อาคารเดชสหกรณ ม.ล.เดช สนิทวงศ” เพื่อเปน ที่
ระลึกแด ม.ล.เดช สนิทวงศ ผูเ ปนประธานกรรมการบริษัทผลิตภัณฑนมหนองโพ จํากัด ซึ่งเปนผูที่
อุทิศกําลังใจและกําลังกายดําเนินการอยางดีที่สุด หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
เอาพระทัยใสในกิจการและทุกขสุข ของสมาชิกสหกรณโคนมหนองโพฯ อยางตอเนื่อง กลาวคือ
ในป พ.ศ. 2521 ไดพระราชทานเงินที่มีผูทูลเกลาฯ ถวายจํานวน 129,000 บาทเศษ เพื่อจัดตั้ง
มูลนิธิพระบารมีปกเกลา (ในพระบรมราชูปถัมภ) จุดประสงคเพื่อชวยเหลือดานการศึกษาแกบุตร
หลานสมาชิก ตอมาไดมีการดําเนินการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑโคนมหนองโพ จากแนว
พระราชดําริที่จะใหจัดหาสถานที่ซึ่งเปนที่จดั เก็บรวบรวมเครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตนมในอดีต
เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดใชเปนสถานที่ศึกษา คนควา วิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม พรอมกันนั้นได
พระราชทานเงินซึ่งมีผูทลู เกลาฯ ถวายจํานวน 960,000 บาท ไดรับพระราชทานชื่อวา "อาคาร
เทพฤทธิ์ เทวกุล”
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทางสหกรณโคนมหนองโพฯ ไดทูลเกลาฯ ถวายหุนแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 45,999 หุน หุนละ 100 บาท เปนมูลคา 4,599,900 บาท
ในป พ.ศ. 2533 และตอมาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2534 สํานักพระราชวังไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเกี่ยวกับดอกผลของหุนทูล เกลาฯ และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหใชดอกผล อันเกิดจากหุนดังกลาวเปนประโยชนแกสมาชิก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนทุนการศึกษาคนควาวิจัย เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรม
สหกรณโคนมราชบุรี จํากัด ไดจดทะเบียนเปนสหกรณการบริการ เมื่อวันที่ 15 เมษายน
2514 และไดรบั จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปนสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด ประเภทสหกรณ
การเกษตร หมายเลขทะเบียน 178/11671 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2516 ตอมาสหกรณโคนม
หนองโพราชบุรี จํากัด ไดรวมกิจการกับบริษัทผลิตภัณฑนมจํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) เมื่อป
พ.ศ. 2518 จากนั้นเปนตนมา จึงใชชื่อวา สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ) จนถึงปจจุบัน (สมาชิกแรกตั้ง 185 คน) ที่ตั้ง 119 หมู 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.
ราชบุรี โทร. 032-389038-9, 389234-50 โทรสาร 032-389089, 351943

สหกรณดําเนินธุรกิจสินเชื่อ จัดหาสินคามาจําหนาย รวบรวมผลิตผล ผลิตและจําหนาย
อาหารสัตว ใหบริการและสงเสริมการเกษตร รวบรวมผลิตผล (โรงสี) แปรรูปน้ํานมดิบ, ขาวสาร
สามารถบริการสมาชิกสหกรณไดอยางทั่วถึง จนกระทั่งในป พ.ศ. 2538 สหกรณไดรับคัดเลือก
เปนสหกรณดีเดน ประเภทสหกรณการเกษตรระดับประเทศ
ปจจุบันสหกรณโคนมหนองโพฯ ไดดําเนินกิจการมาเปนเวลากวา 40 ปแลว ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา ทางสหกรณแนวพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยตลอด
สหกรณโคนมหนองโพฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส และผลิตภัณฑนม ยู.เอช.ที.
จําหนายไปไดทั่วประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานสหกรณจังหวัดราชบุรี

