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เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลทรงเจริ ญ พระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผูบ้ ริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
ขอพลานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ
โปรดอภิบาลบันดาลให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ทรงพระเกษมสำราญ และทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สหกรณ์ในต่างประเทศส่วนใหญ่ มีหลายประเภทและหลายระดับ รวมเป็นขบวนการสหกรณ์
ของประเทศนั้น ๆ จึงมีความเจริญก้าวหน้าแตกต่างกันไป มองในภาพรวมเรียกได้ว่าเป็น “ขบวนการ
สหกรณ์โลก” ซึ่งได้จัดประชุมสมัชชาสหกรณ์ระหว่างชาติ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๓๘ 

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และได้มีมติก่อตั้ง องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ
(องค์การ ICA : International Co-operative Alliance) เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
และมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๓๘ องค์การ ICA 

ได้ปรับปรุงและประกาศหลักการสหกรณ์เป็น ๗ ประการ ดังทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ได้แก่ ๑. หลักการเปิดรับ
สมาชิกทั่วไปด้วยความสมัครใจ ๒. หลักการควบคุมแบบประชาธิปไตย ๓. หลักการมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจ ๔. หลักการปกครองตนเองและความมีอิสระ ๕. หลักการให้การศึกษา การฝึกอบรม และ
ข่าวสาร ๖. หลักการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ และ ๗. หลักการเอื้ออาทรต่อชุมชน ทั้งนี้ องค์การ
ICA ได้ประกาศให้สหกรณ์ทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ตั้งแต่ปี ๒๔๖๕ เป็นต้นมา ซึ่งเมื่อ
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๕ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ได้มีมติให้วันเสาร์แรกของเดือน
กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์สากล” และเมื่อปี ๒๕๕๕ สหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นปีแห่ง
การสหกรณ์สากล หรือ International Year of Cooperatives บทบาทของขบวนการสหกรณ์ไทย
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพการประชุ ม รั ฐ มนตรี ส หกรณ์ ภ าคพื้ น เอเชี ย และแปซิ ฟิ ก 

ในหัวข้อ “การพัฒนากฎหมายสหกรณ์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และ
ธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับงานสหกรณ์ระหว่างไทย - จีน จนส่งผลให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือทางด้ า นวิ ช าการ และการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น นอกจากนี้ คณะรั ฐ มนตรี 

ได้เห็นชอบให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี ของสหกรณ์ไทย 
สำหรับในปีนี้ องค์การ ICA ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความเสมอภาคในระบบสหกรณ์ 

ทั้งการพัฒนาความเสมอภาค เปิดโอกาสให้กับคนทุกเพศทุกวัย ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจในตลาดแรงงาน การลดช่องว่างเรื่องรายได้ ช่วยให้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ เช่น น้ำ
พลังงาน การศึกษา บริการทางการเงิน เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์สามารถเปลี่ยนกระบวนทัศน์
และหลักความเท่าเทียมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุก ๆ ฝ่าย ควรร่วมมือกันพัฒนาและสนับสนุนให้สหกรณ์มีบทบาทสำคัญมากขึ้น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ด้วยวัตถุประสงค์ที่
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด ขอบเขตการเชื่อมโยงเครือข่าย
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ของสหกรณ์ เพื่อให้ครอบคลุมสินค้าที่สมาชิกและประชาชนต้องการ ทั้งยังช่วยลด
ต้นทุนการผลิต การขนส่ง ซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีสหกรณ์เข้า
ร่วมโครงการ ๑๕ แห่ง ปัจจุบัน มีจำนวน ๑๐๒ แห่ง ได้วางแนวทางพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ที่ผลิตสินค้าอยู่แล้วผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด พัฒนาการตลาด ให้สามารถกระจาย
สินค้าส่งต่อไปยังสหกรณ์ได้ทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตพัฒนาสินค้า
สร้างภาพลักษณ์ยกระดับการบริหาร
จั ด การธุ ร กิ จ ของศู น ย์ ก ระจาย
สินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัด ให้เป็น
ระดั บ ภาคอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
สามารถสร้างมูลค่าธุรกิจรวมกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท
รวมทั้งสร้างความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้า
สหกรณ์ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์   จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ศูนย์กระจายสินค้า ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม สามารถ
กระจายสินค้าไปสู่สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป ได้ในราคายุติธรรม จึงตั้ง
เป้าหมายพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขยายตลาดไปสู่สหกรณ์

ต่างประเทศ
นอกจากนี้ ได้เริ่มจัดงานมหกรรม “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ใน ๔ ภูมิภาค เพื่อนำสินค้า
คุณภาพดีที่ผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ จำหน่ายแก่ประชาชนทุกภูมิภาค เพื่อให้สหกรณ์สามารถขับเคลื่อนนโยบาย
การดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ สิงหาคม ณ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๓ ระหว่าง
วันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ณ จังหวัดมหาสารคาม และครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัด
สงขลา โดยคาดหวังว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดี ด้วยสินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม เป็นการคืนความสุขให้แก่
ประชาชนอีกทางหนึ่ง
อีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบปัญหาวิกฤติภัยแล้ง
ซึ่งกำลังขยายตัวเป็นวงกว้าง โดยให้สหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ภัยแล้ง ๒๒ แห่ง จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรสมาชิก เพื่อรับฟังปัญหา สำรวจผลกระทบและความเสีย
หายที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือกับสหกรณ์ในเบื้องต้น ๓ มาตรการ ได้แก่ ๑. พิจารณา
ผ่อนผันขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของสมาชิกตามสมควร โดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญาและไม่คิดค่าปรับกับ
สมาชิก ๒. การปรับลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิก และ ๓. สนับสนุนเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นทุนในการทำเกษตรรอบใหม่
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ช่วยเหลือขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ การจัดสรรเงินกองทุน รวมถึงลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งต่อไป

(นายโอภาส  กลั่นบุศย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรกฎาคม ๒๕๕๘
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