สาร อสส.
เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ ไ ทย ในวั น ที่
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการเปิดตัวงาน
“๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง”
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมี ดร. สมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ
ในหัวข้อ “ก้าวผ่าน ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล
สร้ า งสั ง คมไทยมั่ น คง” โดยได้ ม อบแนวทางการพั ฒ นาสหกรณ์ ว ่ า
เป็นงานที่ต้องใช้ความรอบรู้ ความสามารถที่หลากหลาย เนื่องจาก
สหกรณ์มีหลายประเภท การด�ำเนินธุรกิจมีความหลากหลาย เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับฐานรากทุกสาขา
อาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร การด�ำเนินธุรกิจสหกรณ์
ในด้านต่าง ๆ เช่น การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การน�ำเข้า
และการส่งออกสินค้า การตลาดชุมชน การตลาดระหว่างประเทศ
การด�ำเนินธุรกิจเครดิต ธุรกิจบริการต่างๆ เป็นการด�ำเนินกิจกรรมที่
ส่งผลให้เกิดการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การเพิ่ม
มูลค่าการผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิต การลงทุนในทุกชุมชน
ทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มจีดีพี ภาคการเกษตรของประเทศ
ฉะนั้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐและขบวนการสหกรณ์จ�ำเป็นต้องร่วมมือกัน
ขั บ เคลื่ อ นระบบสหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ น กลไกหลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ปัจจุบนั กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มกี ารจัดท�ำแผนพัฒนาสหกรณ์
ระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ไทยที่มีอยู่กว่า ๘,๐๐๐
แห่ง ให้มีความเข้มแข็งขึ้น ซึ่งขณะนี้มีสหกรณ์ประมาณร้อยละ ๒๐ ที่มี
ความเข้มแข็งในระดับชั้น ๑ โดยจากนี้ไปมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสหกรณ์
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ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๖๕ ในระดับชั้น ๒ ประมาณร้อยละ
๓๐ และในระดับชั้น ๓ ซึ่งยังมีความบกพร่องต้องแก้ไขประมาณร้อยละ
๕ ทัง้ นีไ้ ด้รว่ มกับพันธมิตรทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุม
สหกรณ์ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนต่าง ๆ สร้างความร่วมมือเพือ่
น�ำสหกรณ์ไทยก้าวไปสูศ่ ตวรรษต่อไปได้ดว้ ยความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ทัง้ นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สง่ เสริมและผลักดันให้สหกรณ์ทวั่
ประเทศเข้าสูม่ าตรฐานเพิม่ ขึน้ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งและเพิม่ ศักยภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตให้เกษตรกรสมาชิกสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยเน้นให้สหกรณ์เป็นกลไกช่วยในการลดต้นทุนการผลิต
ตัง้ แต่ตน้ น�ำ 
้ ด้วยการส่งเสริมให้สหกรณ์จดั หาปัจจัยการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร
อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น รวมไปถึงการจัดหาแหล่งเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ 
่
และส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
เพือ่ พัฒนายกระดับและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึน้ ท�ำให้ได้ผลผลิต
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานและ ตรงตามความต้องการของตลาดเพิม่ มากขึน้
ส�ำหรับกลางน�ำ 
้ ได้กำ� หนดแผนสนับสนุนให้สหกรณ์เพิม่ ศักยภาพการผลิต
โดยส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งการปรับปรุงคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ การใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตรร่วมกับธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร ธุรกิจผลิตปุย๋ และอาหารสัตว์ ธุรกิจจัดหาสินค้า มาจ�ำหน่าย และ
ธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพื่อจ�ำหน่าย ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างอ�ำนาจต่อรอง
ราคาไม่ต�่ำกว่าต้นทุนของสมาชิกได้
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ในส่วนปลายน�ำ 
้ ได้มแี ผนเร่งส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการ
ตลาดสินค้าสหกรณ์ ผ่านเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กว่า ๒๐๐
แห่งทั่วประเทศ พร้อมผลักดันส่งออกไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศด้วย
โดยภาคสหกรณ์มสี นิ ค้าเกษตรทีม่ ศี กั ยภาพหลายรายการ อาทิ ข้าว ผล
ไม้ โคนม ยางพารา กาแฟ มันส�ำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน�้ำมัน
ฯลฯ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์สามารถจ�ำหน่ายผลผลิตให้สหกรณ์ได้ ในราคา
สูงกว่าเกษตรกรทัว่ ไปอีกด้วย หากด�ำเนินการได้ตามแผนทัง้ หมดนี้ ก็จะ
ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาส�ำคัญที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อภาคการเกษตร และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น หน่วย
งานที่มีส่วนรับผิดชอบทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข และให้
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน ในส่วนของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้เร่งขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรทีป่ ระสบภัยแล้ง ครอบคลุมพืน้ ที่ ๒๒ จังหวัดลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา
ภายใต้กรอบวงเงินชดเชยดอกเบี้ยจ�ำนวน ๒๐๖.๒๓๓ ล้านบาท พร้อม
วงเงินกูก้ องทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพือ่ เป็นทุนในการประกอบอาชีพ
ของสมาชิกสหกรณ์อกี ๓๐๐ ล้านบาท ตามโครงการบูรณาการมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ เพื่อ
เป็นการบรรเทาภาระหนี้สินเดิมและลดต้นทุนของสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งสนับสนุนสินเชื่อระยะ
สัน้ ให้แก่เกษตรกรสมาชิกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจ�ำนวน ๑๓๔,๔๗๙ ราย รวม
๖๕๑ สถาบันเกษตรกร นอกจากนี้ ได้ขอ ความร่วมมือจากสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก โดยการขยายระยะ
เวลา การช�ำระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ปรับลดดอกเบีย้ และพิจารณา
ให้เงินกู้เพิ่มเติม รวมทั้งขอความร่วมมือ ในการลดราคาปัจจัยการผลิต
ต่าง ๆ เพือ่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกอีกทางหนึง่ ด้วย ซึง่
ในขณะนี้ มีสหกรณ์จ�ำนวน ๖๒ แห่ง ใน ๑๘ จังหวัด ได้ด�ำเนินการให้
ความช่วยเหลือแก่สมาชิกแล้ว จ�ำนวน ๑๓,๖๓๔ ราย ทัง้ นี้ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้สนับสนุนให้มกี ารประกอบอาชีพเสริมในช่วงฤดูแล้ง การปลูก
พืชทีใ่ ช้นำ�้ น้อย เพือ่ ให้สมาชิกมีรายได้และเป็นการรับมือกับสถานการณ์
ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
ประธานเปิดงาน โครงการลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์ ณ สหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จ�ำกัด อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ให้การต้อนรับโดยนายสุชยั บุตรสาระ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี
นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และนางสาวภัทรมน
พงส์พสิ ฏิ ฐ์ หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อดุ รธานี เมือ่ วันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๘
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ขอ้ เสนอแนะแก่คณะกรรมการ
และสมาชิกสหกรณ์ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการรวม
กลุม่ กันในรูปแบบสหกรณ์เพือ่ เป็นการสร้างพลังความเข้มแข็งในการ
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ขอให้สมาชิกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ คณะกรรมการต้องด�ำเนินการด้วย
ความโปร่งใสใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินการ และสิ่งที่ส�ำคัญคือต้องจัดท�ำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน กรมส่ง
เสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลจะส่งเสริม
ให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
มกราคม ๒๕๕๙
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