สารจาก อสส.
เริ่ ม ต้ น ปี ๒๕๕๘ นี 
้
ผมได้ลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ
ซึ่งมีหลายเรื่องที่อยากนำมาเล่า
สูก่ นั ฟังให้พนี่ อ้ งชาวกรมส่งเสริม
สหกรณ์ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งประชาชน ได้รับรู 
้
รับทราบ ความคืบหน้าของการดำเนินงานตามนโยบาย ทัง้ ทีเ่ ป็น
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวมทัง้ การดำเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจของกรมฯ ไปพร้อม ๆ กัน
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการทุกคน จังหวัดทุกจังหวัด กอง สำนัก ที่เร่งรัดการเบิก
จ่ายในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณได้ถงึ ๓๑.๓๒% ซึง่ เป็น
ลำดับที่ ๑ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันเป็นการช่วย
กระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศได้อกี ทางหนึง่
สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการ
ผลิต ๒๕๕๗/๕๘ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๘ ปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกรวม ๑.๕ ล้านตัน แบ่ง
เป็นเพื่อขายกว่า ๑.๔ ล้านตัน เพื่อแปรรูปกว่า ๘๕,๐๐๐ ตัน
โดยมีสหกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติวงเงินกู้ จำนวน ๒๙๙ แห่ง
จำนวน ๑๑,๘๐๐ ล้านบาท ณ ขณะนีไ้ ด้มกี ารเบิกจ่ายจริง ๒๙๓
แห่ง เป็นจำนวนเงินกว่า ๘,๕๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๗๒.๔๓ สิง่ ทีเ่ น้นย้ำ คือ เรือ่ งการซือ้ ขายข้าวของสหกรณ์ให้กบั
คูค่ า้ ทัง้ สัญญาซือ้ ขาย และระยะเวลาการชำระเงิน โดยให้สหกรณ์
จังหวัดและผู้ตรวจราชการกรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบติดตาม
แนะนำ กำกับ ดูแลเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรือ่ งการขายข้าว
แล้วไม่ได้รับเงินตามสัญญา และนำความทุกข์ใจมาสู่พี่น้อง
เกษตรกรสมาชิก
ด้านการแก้ไขปัญหายางทัง้ ระบบ ขณะนี้ สหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกรได้รบั อนุมตั เิ งินแล้ว ๓,๒๐๐ ล้านบาท จากเงินที่
เตรียมไว้ กว่า ๑ หมืน่ ล้าน แต่มกี ารใช้เงินเข้าไปดำเนินการกว่า
๑๑,๕๐๐ ล้านบาท ปริมาณการรวบรวม/รับซื้อยางพารารวม
กว่า ๓.๑ แสนตัน ซึง่ เงินหมุนเวียนจำนวนหนึง่ เป็นเงินหมุนเวียน
ของสหกรณ์ที่มอี ยูแ่ ล้วจึงสามารถนำมาดำเนินการได้ทันที โดย
ไม่จำเป็นต้องกูเ้ งินจากภาครัฐจากวงเงินทีต่ งั้ ไว้ สำหรับสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกรทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้วแต่ยงั ไม่สามารถเบิกเงิน
กูไ้ ด้นนั้ ผมได้สงั่ การให้สหกรณ์จงั หวัดลงพืน้ ที่ ติดตามตรวจสอบ
ว่าเป็นเพราะเหตุใด ติดขัดในส่วนไหน แล้วเร่งแก้ไขโดยด่วนเพือ่
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เร่งบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพีน่ อ้ งเกษตรกรตาม
นโยบายของรัฐบาล
การบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษโดยระบบสหกรณ์ สำหรับปี ๒๕๕๘ จะมีการดำเนินการ
ใน ๒ เขตพืน้ ที่ คือ แม่สอด จังหวัดตากและอรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ซึง่ แม่สอด จังหวัดตาก จะมีการนำเข้าและส่งออกข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์จากประเทศพม่า โดย ๔ สหกรณ์ในพืน้ ที่ ประกอบด้วย
สหกรณ์นคิ มแม่สอด จำกัด สหกรณ์นคิ มแม่ระมาด จำกัด สหกรณ์
การเกษตรแม่ระมาด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด
สำหรับอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นการร่วมมือกันของเครือ
ข่ า ยสหกรณ์ ใ นพื้ น ที่ รวม ๑๓ สหกรณ์ โดยมี ส หกรณ์ โ คนม
วังน้ำเย็น จำกัด เป็นแม่ขา่ ยในการนำเข้าและส่งออกโดยจะนำเข้า
มันสำปะหลังเป็นลำดับแรก ความคืบหน้าในขณะนี้ สหกรณ์ใน
พืน้ ทีไ่ ด้มกี ารดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรแล้ว โดยนำ
เข้ามันสำปะหลังผ่าน Shipping ซึ่งดำเนินการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย
เมือ่ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติ
เดินทางไปเป็นประธานมอบเอกสารสิทธิใ์ นทีด่ นิ (กสน.๕) ณ นิคม
สหกรณ์วังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว แก่สมาชิก
สหกรณ์นคิ มวังน้ำเย็น จำกัด และสมาชิกสหกรณ์นคิ มโป่งน้ำร้อน
จำกัด รวม ๓๐๐ ราย ซึ่งรัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน และปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรไทย
และเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพโดยเน้นการรวมกลุม่
เพื่อให้สามารถช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ทั้งนี้
อยากให้พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์น 
ี้
ได้เห็นความสำคัญในทีด่ นิ ผืนนี้ และเก็บรักษาไว้เป็นมรดกตกทอด
ให้ลูกหลานได้ใช้ทำประโยชน์แก่ครอบครัวต่อไป เพราะที่ดินไม่มี
เพิม่ ขึน้ จากเดิมอีกแล้ว
สำหรับภารกิจที่สำคัญมากอีกภารกิจหนึ่ง คือ ผมได้มี
โอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๘ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๓
มกราคมทีผ่ า่ นมา โดยได้กราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าตาม
กระแสพระราชดำรัส เมือ่ ครัง้ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงงาน

กสส.
แปรรูปผลิตภัณฑ์นม สหกรณ์โคนมปากช่อง
จำกั ด จั ง หวั ด นครราชสี ม า เมื่ อ วั น ที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ความว่า
“ต้องปลูกฝังลูกหลานสมาชิกให้รัก
อาชีพการเลี้ยงโคนม มีผู้สืบทอดอาชีพการ
เลีย้ งโคนม และมีการอบรมส่งเสริมให้ความรู้
ในการเลีย้ งโคนม”
จึ ง เกิ ด โครงการความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กั บ คณะ
สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด
“โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพิม่ ขีดความ
สามารถยุวเกษตรกรโคนม ในการเลีย้ งโคนม
เพื่อเพิ่มผลผลิตฟาร์มโคนมที่ปฏิบัติได้และ
เห็นผลจริง” โดยการให้ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ิ
แก่บุตรหลานของสมาชิกสหกรณฺโคนมให้
เข้าใจในรูปแบบการเลี้ยง การให้อาหารให้
ถูกหลักโภชนศาสตร์ การคัดเลือกสายพันธุ์
โคนมและการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพโคนมใน
เบือ้ งต้น เพือ่ ให้ยวุ เกษตรกรโคนมเข้าใจและ
เกิดความรักในอาชีพโคนม และเพือ่ เป็นการ
สานต่ อ อาชี พ ที่ พ่ อ ให้ ให้ อ าชี พ การเลี้ ย ง
โคนมเป็นอาชีพทีค่ งอยูค่ เู่ กษตรกรไทยอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน โดยจะเริ่มดำเนินการช่วง
ปิดภาคเรียน ในเดือนเมษายน พฤษภาคม นี้
กรมฯ ยั ง มี ง านที่ จ ะต้ อ งทำอี ก
มากมาย ทั้ ง ตามนโยบายของรั ฐ บาล
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวมทัง้ นโยบายของกรมฯ ก็ขอให้พวกเราได้
ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ เพือ่ ตอบสนอง
นโยบายให้สำเร็จไปด้วยดี ต่อไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๘ ณ องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ทัง้ นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รว่ มจัดนิทรรศการแสดงความ
ก้าวหน้าของการส่งเสริมสหกรณ์โคนม ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม – ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้
แก่เกษตรกร เมือ่ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๕ และทรงพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนมในด้านต่าง ๆ   รวมทัง้ ทรงมีพระราชดำริให้ผเู้ ลีย้ งโคนม
รวมตัวกันเป็นกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาอาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง รวมถึงจัดสรรผลกำไรอย่างเป็นธรรมไปสู่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีสหกรณ์โคนม จำนวน ๙๙ แห่ง
สามารถรวบรวมน้ำนมดิบได้ประมาณวันละ ๒,๐๓๑.๓๘ ตัน คิดเป็นร้อยละ
๖๖.๐๗ ของภาพรวมทั่วประเทศ มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์
จำนวน ๒๖ แห่ง มีโรงงานผลิตอาหารโคของสหกรณ์ จำนวน ๒๓ แห่ง สามารถ
สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนไม่นอ้ ยกว่า ๓๐,๐๐๐ ครอบครัว และยังส่งผล
ต่อการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหารของชาติ สามารถ
ทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมไม่น้อยกว่าปีละ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ตลอดจน
สร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจโคนมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาประเทศ

(นายโอภาส  กลัน่ บุศย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
มกราคม ๒๕๕๘
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