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	 ก า ร ร ว ม ตั ว กั น จั ด ตั้ ง เ ป็ น

สหกรณ์นั้น	 มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน	 โดยการช่วย

เหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	

เพื่อให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 เกิด

ประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมทั้งทาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม	 อย่างไรก็ตาม	

แม้ว่าสหกรณ์จะเป็นองค์กรที่ไม่เน้นการ

แสวงหาผลกำไร	 แต่การดำเนินธุรกิจก็

จำเป็นต้องมีทุนเพียงพอ	มีสภาพคล่องที่

ดีเพื่อให้สหกรณ์มีความยั่งยืนและอยู่

รอดต่อไป	 คณะกรรมการ	 ฝ่ายจัดการ	

และสมาชิกสหกรณ์	 จะต้องปรับตัวและ

ร่วมมือกันหารูปแบบการดำเนินงานที่

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 และที่

สำคัญคือ	 ความเจริญเติบโตของสหกรณ์

ควรอยู่บนหลักธรรมาภิบาล	 โปร่งใส	

ตรวจสอบได้	 ซึ่งจะทำให้สหกรณ์ก้าวไป

ข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน	

	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 มีนาคมที่ผ่านมา	

ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเป็นประธานใน

พิธีเปิดโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจาก	 

น้ำทิ้ง	 ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ	 จำกัด	

จงัหวดัชมุพร	ซึง่การกอ่สรา้งโรงงานแหง่นี	้

ได้นำน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ของสหกรณ์ขนาดกำลังผลิต	 ๔๕	 ตันต่อ

ชั่วโมง	 มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

ก๊าซธรรมชาติ	 โดยนำก๊าซชีวภาพที่ได้

จากการบำบัดน้ำเสียมาใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	 (Generator)	

ผลิตพลังงานไฟฟ้า	 ซึ่งจะสามารถผลิต

กระแสไฟฟ้า	ขนาด	๒,๐๐๐	กิโลวัตต์ต่อ

ชั่วโมง	 เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค	 สามารถแก้ปัญหาน้ำเสียจาก

กระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันไม่ให้ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม	เป็นการลดมลพิษ

และปัญหากลิ่นเหม็นที่รบกวนชุมชนใกล้

เคียง	 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ

สหกรณ์	 และเป็นพลังงานทางเลือก	

สร้ า งความมั่ นคงทาง

พลังงาน	 สำหรับปฏิกูล

น้ ำ เ สี ย ที่ เ ห ลื อ จ า ก

กระบวนการผลิตก็จะถูก

แจกจ่ายให้กับสมาชิกเพื่อ

นำไปใช้เป็นปุ๋ยได้อีกด้วย	

จากผลการดำเนินงานที่

ผ่านมา	 สหกรณ์มีรายได้

เพิ่มขึ้นถึง	๓	ล้านบาทต่อ

เดือน	 ซึ่งโรงงานผลิต

กระแสไฟฟ้านี้จะช่วยสร้างความมั่นคง

ให้อาชีพปลูกปาล์มน้ำมันแก่สมาชิกและ

ครอบครัวได้ในระยะยาว	

	 นอกจากนี้	 สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามี

ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนา

สหกรณ์ในระยะยาว	 คือ	 สหกรณ์ยังได้

จัดสรรผลกำไรส่วนหนึ่ง	 สำหรับเป็น

สวัสดิการเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่

บุตรของสมาชิก	 ได้สานต่ออาชีพด้าน

การเกษตรหรือด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับปาล์มน้ำมัน	 เพื่อนำความรู้กลับมา

พัฒนาบ้านเกิด	 และเป็นการเตรียม

ความพร้อมสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาสานต่อ

ธุรกิจของสหกรณ์	 ทำให้สหกรณ์มีความ

มั่นคง	 สมาชิกมีความมั่งคั่ง	 ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง	 และเป็นส่วนหนึ่งใน

การพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไป	

	 สำหรับนโยบายการส่งเสริมการ

ดำเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่

สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล	 โดยกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการมาอย่าง	 
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ต่อเนื่องนั้น	 จากมาตรการโครงการ

สนับสนุนสิน เชื่ อสถาบัน เกษตรกร

แปรรูปยางพารา	และโครงการสนับสนุน

สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน

เกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา	 ที่ผ่าน

มา	 พบว่ามีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หลายแห่งได้ประโยชน์จากการดำเนิน

โครงการ	 พร้อมทั้งได้เสนอให้ขยายเวลา

การดำเนินโครงการต่อไปอีก	 รวมทั้งการ

เพิ่มตลาดกลางและตลาดท้องถิ่นให้มาก

ขึ้นอีกด้วย	ทั้งนี้	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ

ได้นำข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 มาปรับปรุง

การดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ	 

ยิง่ขึน้	 เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการดำเนนิงาน

ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 โดยจะ

เร่งรัดการพิจารณาสินเชื่อให้ได้ภายใน

เดือนเมษายน	๒๕๕๘	จำนวน	๗๔	แห่ง	

วงเงิน	 ๓,๒๗๒	 ล้านบาท	 และมี

สหกรณ์ฯ	 ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม	

๑๕	 แห่ง	 วงเงินสินเชื่อ	 ๗๙๕	 ล้านบาท	

จัดการโรงงานแปรรูปยางพาราให้แก่

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 โดยมี

แ ผนก า รพัฒน าสหกรณ์ แ ล ะกลุ่ ม

เกษตรกรยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ	 คือ	 การ

ปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์	 หลัก

การ	 และวิธีการสหกรณ์	 ส่งเสริมการ

ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ	 สร้างองค์

ความรู้ในการผลิตและการลดต้นทุน	

ส่ ง เสริมการรวมกลุ่มการผลิตใน

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 และส่ง

เสริมการระดมทุนของสมาชิก

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 การ

สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิก	

ส่วนกลางน้ำ	 คือ	 การพัฒนา

ตลาดกลางยางพาราในสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร	 สนับสนุน

สินเชื่อในการดำเนินธุรกิจ	 ส่งเสริมการ

ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ ต า ม ร ะ บ บ ส ห ก รณ์	

สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยที่

จำเป็น	 รวมไปถึงเสริมสร้างองค์ความรู้

ด้านการธุรกิจสหกรณ์	

การรวมกลุ่มในรูปแบบ

เครือข่าย	 และในส่วน

ปลายน้ำ	 คือ	 ประสาน

งานเพิ่ มช่ องทางการ

ตลาด	 ส่งเสริมการ

จ ำ ห น่ า ย สิ น ค้ า แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์สร้างภาพ

ลักษณ์สินค้าคุณภาพของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรอีกด้วย	

	 ต้ อ ง ข อ ขอบคุ ณ เ ค รื อ ข่ า ย

ขบวนการสหกรณ์	 ที่ให้ความร่วมมือนำ

สินค้าและผลิตภัณฑ์มาแสดง	 และ

จำหน่ายในงานวิถีข้าว	 วิถีไทย	 ที่จัดขึ้น	

ณ	 บริเวณข้างสำนักเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี	 ทำเนียบรัฐบาล	 สืบเนื่องจาก

ความสำเร็จของงานดังกล่าว	 รัฐบาลได้

เล็ ง เห็นถึ งศักยภาพของขบวนการ

สหกรณ์และต้องการเปิดช่องทางในการ

ขยายตลาดให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น		 

จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น

เจ้าภาพหลัก	 ในการจัดงานเทศกาลผัก

ผลไม้ไทยคุณภาพ	 ณ	 ตลาดคลองผดุง

กรุงเกษม	ข้างทำเนียบรัฐบาล	โดยมีการ

จัดแสดงและจำหน่ายผลไม้ไทยคุณภาพ

จากทั่วประเทศ	 จำนวน	 ๘๐	 ร้าน	 ซึ่ง

ประกอบไปด้วยพันธุ์ ไม้	 ผลไม้สด	

ผลิตภัณฑ์แปรรูป	Farmer	Market	และ

อาหารต่าง	 ๆ	 ในระหว่างวันที่	 ๖	 –	 ๓๑	

พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 จึงขอความร่วมมือ	 

ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

จัดงาน	 ให้ความสำคัญและร่วมมือกันจัด

งานอย่างเต็มที่	 เพื่อเป็นการแสดง

ศักยภาพของระบบสหกรณ์ให้ประชาชน

ทั่วไปได้รับรู้	 เพื่อการสร้างความเชื่อมั่น

และศรทัธาในระบบสหกรณม์ากยิง่ขึน้ดว้ย 

 

 

 

(นายโอภาส		กลั่นบุศย์)	

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	

มีนาคม	๒๕๕๘	

โดยสรุป	มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอยู่

ระหว่างการพิจารณา	 ๘๙	 แห่ง	 วงเงิน	

๔,๐๖๗	 ล้านบาท	 ซึ่งกรมฯ	 จะได้เร่งรัด

ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ

ต่อไป	

	 ทั้งนี้	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ได้จัด

ทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 การ

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ

สนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรภายใต้

แนวทางการพัฒนายางทั้งระบบ	 เพื่อ

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหาร
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