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สหกรณ์การเกษตร
กับบทบาท ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ที่ประชาคมโลกฝากไว้

 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากสารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์ทุกประเภทประจำาปี 2556, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรคืออะไร 
            สหกรณ์การเกษตร 

เป็นองค์การธรุกจิทีเ่กษตรกรผูผ้ลติสนิค้า
เกษตร เป็นเจ้าของและรวมตวักันจดัตัง้
ขึน้มาเพ่ือใช้เป็นกลไกในการจดัการธรุกจิ 
ท้ังด้านการวางแผนธุรกิจ การจัดหา
ปัจจัยการผลติ การรวบรวมและแปรรปู 
การส่งเสรมิการเกษตรและบรกิารต่างๆ 
เพือ่ให้สมาชกิมอี�านาจการต่อรองในเรือ่ง
อาชีพ ลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส
ทางการตลาด ตลอดจนการจดัสวสัดกิาร
เพือ่ให้มีชวีติความเป็นอยูท่ีด่ ีโดยปัจจบุนั 
ICA มส่ีวนธรุกจิ ICAO ทีม่ภีารกจิส�าคญั
ในการประสานความร่วมมือกับภาคี
องค์การระหว่างประเทศ เช่น FAO, ILO 
และอื่นๆ เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้
สหกรณ์การเกษตร เป็นผู้น�าในระดบัโลก
ในด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย
สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกของ

ไทยได้จดัต้ังข้ึน เมือ่วันท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2459 ชือ่ว่า “สหกรณ์วดัจันทร์ ไม่
จ�ากัดสินใช้” ทีจั่งหวดัพษิณุโลก ปัจจุบัน

สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย ด�าเนนิ
ธุรกิจแบบเอนกประสงค์ ตามพระราช
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และด�าเนิน
ธุรกิจเพื่อส่งเสริมอาชีพและชีวิตความ
เป็นอยู่แก่สมาชิก ที่ส�าคัญได้แก่ ธุรกิจ
สนิเชือ่ ธรุกจิซือ้ ธรุกจิขาย ธรุกจิแปรรปู 
ธรุกจิส่งเสรมิอาชพีและบรกิาร และการ
ให้การศึกษาอบรม ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 
2558) มสีหกรณ์การเกษตรจ�านวน 3,836 
แห่ง สมาชิกสหกรณ์จ�านวน 6.69  ล้าน
คน ทุนด�าเนินงาน 204,140 ล้านบาท 
ธรุกจิทีส่�าคญั คอื ธรุกจิสนิเชือ่รองลงมา 
ได้แก่ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจซื้อ ธุรกิจ
รวบรวมและแปรรปู และธุรกิจให้บรกิาร
และอืน่ๆ คิดเป็นมลูค่า 82,414, 76,238, 
71,852, 110,615, 590 ล้านบาทตาม
ล�าดบั โดยมมีลูค่าธรุกจิในปี 2556 จ�านวน 
188,560 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิ 5,068 
ล้านบาท (กรมตรวจบญัชสีหกรณ์, 2558) 

บริบทของสหกรณ์การเกษตรใน
ระบบเศรษฐกิจ-สังคม

จากข้อมูลขององค์การอาหาร
แห่งสหประชาชาติ ในปี 2556 ชี้ให้เห็น

บทบาทของสหกรณ์การเกษตร ในการ
ท�าหน้าที่ด้านการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารและการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมใน
ชนบท ตัวอย่างเช่น ในประเทศบราซิล 
สหกรณ์การเกษตรมีบทบาทถึง 37% 
ของ GDP ในภาคการเกษตร ในอียิปต์
เกษตรกร 4 ล้านคนเป็นสมาชกิสหกรณ์ 
ในเอธโิอเปียมีสมาชกิสหกรณ์ 900,000 
คน ในอินเดียผลิตนม 16.5 ลิตรต่อวัน 
รวบรวมมาจากสมาชิกสหกรณ์โคนม 
จ�านวน 12 ล้านคน ในทวปียโุรปสหกรณ์
การเกษตรมีส่วนแบ่งการตลาด 60% 
ของผลติภณัฑ์การเกษตร และประมาณ
ร้อยละ 50 เป็นปัจจัยการผลิต ในทวีป
เอเชีย เกษตรกรในญ่ีปุน่ทกุคนเป็นสมาชกิ
สหกรณ์การเกษตร

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็น
บทบาทส�าคัญของสหกรณ์การเกษตร 
ในการแก้ปัญหาแก่เกษตรกร ในการท�า
หน้าที่เป็นกลไกในการรวมซื้อ รวมขาย 
และสร้างโอกาสการตลาดแก่เกษตรกร 
ตลอดจนการสร้างมลูค่าเพิม่ในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ภายใต้แบรนด์
สินค้าสหกรณ์
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สินค้า/ผลิตภัณฑ์สหกรณ์ในงาน Expo Coop ที่โปรตุเกส ปี พ.ศ. 2551 และ บราซิล ปี พ.ศ. 2557

กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในต่างประเทศที่น่าสนใจ

สหกรณ์การเกษตรในเดนมาร์ค
 สหกรณ์การเกษตรในประเทศเดนมาร์ก มีบทบาท
อย่างส�าคัญต่อระบบการเกษตรของประเทศ เกษตรกรชาว
เดนมาร์กประสบความส�าเรจ็ในการท�าธรุกจิระหว่างประเทศ 
โดยใช้สหกรณ์การเกษตรในการบูรณาการเพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มจากการผลิตพืชอาหารสัตว์ไปสู่การผลิตปศุสัตว์และ
แปรรปูผลติภณัฑ์ เนย เบคอน เพือ่ส่งจ�าหน่ายในต่างประเทศ 
อาทิ สหกรณ์ Danish Cream Amba

สหกรณ์การเกษตรในเอลซาวาดอร์
 สหกรณ์การเกษตรมีบทบาทส�าคัญในตลาดกาแฟ
และเป็นตวัแทนในการพฒันาท้องถิน่ เพือ่สนบัสนนุเกษตรกร  
สมาชกิให้ได้รบัประโยชน์ทางเศรษฐกจิและการยกระดบัฐานะ
ความเป็นอยูข่องเกษตรกรในชมุชนอาท ิสหกรณ์ El Salvador
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สหกรณ์การเกษตรในอินเดีย
           สหกรณ์การเกษตรในอินเดีย ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางในระดับโลก คือ สหกรณ์ AMUL โดยตัว
แบบธุรกิจ AMUL มีโครงสร้างเป็น 3 ระดับ พัฒนาจากการ
รวมตวัของสหกรณ์ระดบัหมูบ้่าน เป็นสหภาพสหกรณ์ระดับ
ต�าบลและเป็นชมุนมุสหกรณ์ระดบัชาต ิทีม่รีะบบธรุกจิเชือ่ม
โยงน�าสนิค้าจากผูผ้ลติสูผู่บ้รโิภคแทนการท�าหน้าทีข่องพ่อค้า
คนกลาง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์ AMUL 
จ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 สหกรณ์ IFFCO เป็นสหกรณ์ปุ๋ยที่มีบทบาทส�าคัญ
ในตลาดปุ๋ยของประเทศอินเดียและพัฒนาระบบธุรกิจไปสู่
การสร้างเครือข่ายธุรกิจในตลาดต่างประเทศได้ส�าเร็จ เป็น
ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ที่น่าสนใจ

สหกรณ์การเกษตรในประเทศเคนย่า
 เริ่มต้นจากสมาคมสหกรณ์ผู้เลี้ยงวัว Githunguri ซึ่ง
จดัตัง้ในปี พ.ศ. 2504 ภายใต้การพัฒนาระบบธรุกจิทีค่รอบคลมุ
ทั้งด้านการจัดการธุรกิจ การศึกษาอบรมท�าให้สหกรณ์จิทุนกู
ร ิก้าวขึน้มาเป็นผูน้�าอตุสาหกรรมนม หนึง่ในสามของประเทศ
เคนย่าในปี พ.ศ. 2551

สหกรณ์การเกษตรในสหรัฐอเมริกา
 สหกรณ์ผู้ผลิตถั่วเหลืองในรัฐเซาท์ดาโกต้า ได้บุกเบิก
ในการท�าธุรกิจแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ของ
สมาชิก สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดในมิสซูรี่ ก็ได้ยกระดับธุรกิจไป
สู่การผลิตแอลกอฮอล์ ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรไอโอวา ก็
พัฒนาระบบการผลิตสุกรจนได้รับความส�าเร็จอาทิ สหกรณ์ 
Pioneers Grower

...............................................................................................................................................................................................................
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สหกรณ์การเกษตรในแคนาดา
 สหกรณ์การเกษตร La Coop ในรัฐมอนทรีออล ได้
พัฒนาระบบธุรกิจของสมาชิกที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มี
บทบาทส�าคญัในธรุกจิผลติภณัฑ์สกุรในตลาดระหว่างประเทศ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สหกรณ์การเกษตรในญี่ปุ่น
 ขบวนการสหกรณ์การเกษตรในญ่ีปุน่ มบีทบาทส�าคญั
ในการยกระดับการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร
ทัง้ประเทศทีเ่ป็นสมาชกิสหกรณ์ โดยม ีJA Zenshu ท�าหน้าที่
เป็นองค์กรกลางประสานงานกบัภาคี ภาครฐั และภาคเอกชน 
ภาควชิาการส่งเสริมและพฒันา กลไกด้านการวจิยัเพือ่พฒันา
ในการยกระดบัมลูค่าเพิม่แก่ผลติภณัฑ์ ในขณะเดยีวกันชุมนมุ
สหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัด ก็มีบทบาทส�าคัญในการจัด
ตลาดกลางและด�าเนนิธรุกจิแปรรปู โลจสิติกส์ เพ่ือให้บริการ
ธุรกิจ เพื่อจ�าหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรง โดยมี Outlet 
จ�าหน่ายสินค้าในรูปซุปเปอร์มาร์เกตกระจายทั่วประเทศ 
นอกจากนัน้จึงมี IDACA ซึง่เป็นสมาชกิสหกรณ์การเกษตรใน
เอเชยีแปซฟิิก ท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกในการเชือ่มโยงทางวชิาการ
และให้การศึกษาอบรมแก่ผู้น�าสหกรณ์การเกษตรในระดับ
ภมูภิาคภายใต้ความร่วมมอืกบัภาครีฐับาลญีปุ่น่และ ICA-AP

สหกรณ์การเกษตรในเกาหลี
 ขบวนการสหกรณ์การเกษตรในเกาหลภีายใต้การน�า
ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติเกาหลี (NACF) ได้ยก
ระดบัการพฒันาธรุกิจทีเ่ชือ่มโยงกับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร
ในระดับท้องถิ่นกลไกการท�าหน้าที่การตลาด การแปรรูป โล
จิสติกส์ การสร้างแบรนด์ โดยจ�าหน่ายสินค้าใน Outlet ภาย
ใต้แบรน Nonghyup จนเป็นทีรู้่จกัอย่างกว้างขวางทัง้ในระดบั
ประเทศและระหว่างประเทศ

บริบทของสหกรณ์การเกษตร
ในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร

 การคาดคะเนขององค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) คาดว่าในปี พ.ศ. 2593  ประชาคมโลกจะมี 9 พันล้าน
คน และจะมีประชากรประมาณ 100 ล้านคน ประสบภาวะ
ขาดแคลนอาหาร
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แนวโน้มภาวะการขาดแคลนอาหาร
แหล่งข้อมูล: องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO)

 ในปี 2555 ซึ่งเป็นปีสากลแห่ง
สหกรณ์ FAO จึงมีนโยบายร่วมกับ ICA 
ในการผลกัดนัให้สหกรณ์การเกษตรเป็น 
Key Players ในระดบัโลกทีเ่ข้ามามส่ีวน
ร่วมในโครงการความม่ันคงทางอาหาร
ของโลกและสุขอนามัย โดยมีแนวทาง
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้
 - คน 1 ใน 2 จะเข้ามามีส่วน
ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ดังน้ันสหกรณ์
การเกษตรจึงถูกมองว่า key players 
ในระดบัโลก ทีจ่ะต่อสู้เพือ่ความอดอยาก
หิวโหย ทั่วโลก
 - สนับสนุนโครงการที่มีจุดมุ่ง
หมายในการส่งเสริมการผลิต
 - ช่วยหยุดการลดความเหลื่อม
ล�้าในการเข้าถึงทรัพยากรโดยเฉพาะ
ส�าหรบัผูห้ญงิในภาคการเกษตร และการ
เป็นเจ้าของที่ดินตลอดจนการบริการ
ด้านการเงิน
 - ช่วยเพ่ิมการเข้าถึงพลังงาน
และการแปรรปูของประชาคมในชนบท
 - ส่งเสรมิการจดัการทีด่กีว่าของ
ระบบอาหารเกษตรเพือ่ลดความผนัผวน

ด้านราคาโดยการสร้างความเข้มแขง็ทาง
ด้านการตลาดของเกษตรกรผ่านโซ่อปุทาน
ท้องถิ่น ภูมิภาค และโลก
 - การด�าเนนิการด้านการจดัการ
โซ่อุปทาน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
และระหว่างประเทศ
 - อ�านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงที่ท�ากิน การเป็นเจ้าของที่ดินการ
ประมง ป่าไม้ และความมัน่คงทางอาหาร

 - สร้างกลไกที่จะท�าให้เยาวชน
รุ่นหลังเข้ามาเป็นเกษตรกรผ่านการฝึก
อบรมการเงินนวัตกรรม
 ในส่วนของประเทศไทย เราถกู
จัดอันดับให้เป็นประเทศผู้ผลิตอาหาร
ของโลกในอันดับที่ 8 โดยยุทธศาสตร์
การพฒันาการเกษตรในปัจจบุนั (ส�านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) มุ่งเน้นไป
ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

แนวนโยบายการพัฒนาการเกษตรไทย ปี 2558
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 1) ปรับโครงสร้างและการ
พัฒนาการผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับ
โครงสร้างการผลติสนิค้าสหกรณ์ให้เชือ่ม
โยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยค�านึงถึง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของสหกรณ์
 2) เพิม่ศกัยภาพสหกรณ์ ในการ
ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ให้มวีตัถปุระสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์ตามพื้นที่
เป้าหมาย การลงทุนด้านโครงสร้างพื้น
ฐานและการพฒันาศกัยภาพผูน้�าสหกรณ์
ในเชิงธุรกิจและการเชื่อมโยงการระดม
ทุนจากสหกรณ์สู่สหกรณ์
 3) เพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิาร
จัดการ น�้า ดิน ที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและเชือ่ม
โยงการอนรุกัษ์ดนิ น�า้ระบบชลประทาน
และระบบการผลิต
 4) แก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่าง
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหา
หนี้สินเกษตรกร ปรับแก้กฎหมาย และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพข้อมูลเกษตรกร
และการเกษตร ผ่านการวจิยัและนวตักรรม
โดยจะสงัเกตได้ว่า รฐับาลจะเน้นใช้กลไก
การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและ
ใช้ตลาดสหกรณ์ในการเชือ่มโยงการผลติ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร

ตัวแบบสหกรณ์การเกษตร
ในประเทศไทยที่น่าสนใจและ
นวัตกรรม
 ในทีน่ีจ้ะกล่าวถงึตวัแบบสหกรณ์
ที่น่าสนใจและนวัตกรรมของสหกรณ์
การเกษตรในประเทศไทยเป็นผลงาน
วจิยัของสถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์มา
ให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนา

นวัตกรรมของสหกรณ์ภาคการเกษตร

◉ เครือข่ายคุณค่าผลไม้
คุณภาพ
 เป็นตัวแบบการด�าเนินธุรกิจของ

เครือข่ายคุณค่าผลไม้ ภายใต้โซ่อุปทานท่ี

สามารถเชือ่มโยงความร่วมมอืระหว่างสหกรณ์

และผู้ประกอบการ ในการกระจายผลไม้สู่ผู้

บริโภค โดยการขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้

คุณภาพ ภายใต้กลไกของสหกรณ์การเกษตร

เพือ่สร้างภมูคิุม้กนัแก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ 

ภายใต้ตลาดการค้าเสรีที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยลดปัญหาผลไม้ราคา

ตกต�่า และขายไม่ได้ ในช่วงฤดูกาล ตลอดจน

ขยายผลการด�าเนินธุรกิจเครือข่ายคุณค่าผล

ไม้ สู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศให้

สอดคล้องกับการผลิตของชาวสวนผลไม้ภาย

ใต้ภาคีเครือข่าย

 เป็นตัวแบบของวิธีการท�างานร่วม

กนัระหว่าง เจ้าหน้าท่ีรฐั สหกรณ์ และสมาชกิ 

ทีม่กีระบวนทศัน์การพฒันา เห็นคณุค่าสหกรณ์

ในการน�าประโยชน์สูส่มาชกิและชมุชน นอกจาก

นั้นยังแสดงให้เห็นวิธีการท�างานแบบบูรณา

การที่ผู้รับผิดชอบ ค�านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ 

เกษตรกรเป็นหลกั ในการสร้างเป็นชมุชนเรยีน

รู้ของเกษตร

...............................................................................................................................................................................................................

.............................................
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.............................................

ปัจจุบันเครือข่ายฯ ได้ด�าเนินการเป็นปีที่สองที่มุ่งไปในทิศทางของการสร้างความ
แข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นของเครือข่ายฯ เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” ควบคู่ไป
กับการขยายผลเครือข่ายฯ เพื่อสร้างพลังความร่วมมือระหว่างสหกรณ์การเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย

◉ เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
 เป็นตัวแบบของเครือข่ายที่มีภาคี

พันธมิตร เป็นสหกรณ์การเกษตร จ�านวน 16 

แห่ง ในพืน้ที ่5 จงัหวดั ได้แก่ ร้อยเอด็ สรุนิทร์ 

บุรีรัมย์ มหาสารคาม และนครราชสีมา

 ตัวแบบเครือข่ายธุรกิจและแบรนด์

ข้าวเกดิบญุทีช่่วยสร้างผลกระทบทีท่�าให้ผูน้�า

และฝ่ายจดัการสหกรณ์ ทีเ่ป็นภาคเีครอืข่ายฯ 

มีทักษะและประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องการ

บริหารจัดการธุรกิจข้าวหอมมะลิภายใต้โซ่

อุปทานที่ค�านึงถึงความเสี่ยงและการด�าเนิน

ธรุกจิอย่างยัง่ยนืภายใต้สภาพแวดล้อมแข่งขัน 

ชุดความรู้ส�าคัญๆ ที่ได้จากกระบวนการวิจัย

เชงิปฏิบัติการแบบมส่ีวนร่วม ภายใต้ค�าแนะน�า

ของทีมประสานงานกลาง ได้แก่ กลยุทธ์การ

ตลาดของผูป้ระกอบธรุกจิร้านค้าปลกีชัน้แนว

หน้า ชุดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้าวหอม

มะลิไทย มาตรฐานโรงงาน การสร้างแบรนด์

ที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค การจด

ทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า การบริหารความ

เสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจเครือข่ายฯ ระบบ

บริหารจัดการธุรกิจภายในโซ่อุปทานภายใต้

สถานการณ์ การเปิดเสรีการค้าและผลกระ

ทบทีม่กีารปลอมปนข้าวคณุภาพต�่าจากประเทศ

เพือ่นบ้าน อนัจะน�าไปสูก่ารท�าลายภาพลกัษณ์

ข้าวหอมมะลิไทยในอนาคต และแนวคิดการ

พัฒนาช่องทางการด�าเนินธุรกิจของชาวนา

ขนาดเลก็ ผ่านเครอืข่ายธุรกิจสหกรณ์ เพ่ือแก้

ปัญหาราคาข้าวตกต�่า บนหลกัการพึง่พาและ

ร่วมมือกัน

 ปัจจุบันเครือข่ายฯ ได้ด�าเนินการ

เป็นปีที่สองที่มุ่งไปในทิศทางของการสร้าง

ความแข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นของเครือข่ายฯ 

เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” ควบคู่

ไปกับการขยายผลเครือข่ายฯ เพื่อสร้างพลัง

ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์การเกษตรและ

กลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือ

ข่าย ด้วยการสร้างคณุค่าในกจิกรรมภายใต้โซ่

อปุทานท้ังระดบัต้นน�้า กลางน�า้ และปลายน�้า 

เพือ่การสร้างภมูคิุม้กนัและช่วยปกป้องชาวนา 

ตลอดจนช่วยรกัษาคณุภาพมาตรฐานและภาพ

ลักษณ์ของข้าวหอมมะลิให้คงอยู่ตลอดไป

..............................................................................................................................................................................
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◉ เครือข่ายคุณค่ายางพารา
 ตัวแบบเครือข่ายคุณค่ายางพารา

โดยมีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ�ากัด 

เป็นแกนน�า เพื่อมุ่งด�าเนินการในการพัฒนา

โซ่อุปทานเชิงคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อภาคี

พันธมิตรของเครือข่ายธุรกิจยางพารา ตั้งแต่

กระบวนการผลิตจนถึงการตลาดขั้นสุดท้าย

เพือ่ให้ได้รปูแบบทีส่ามารถลดต้นทนุการตลาด

ในการน�าสนิค้าจากผูผ้ลติไปสูผู่บ้รโิภค และมี

การค้าทีเ่ป็นธรรม ซึง่จะส่งผลต่อการประกอบ

อาชีพของชาวสวนยางพาราอย่างยั่งยืน

 การเชือ่มโยงเครอืข่ายธรุกจิยางพารา

ตัง้แต่ผูผ้ลติถงึผู้น�าเข้าจากต่างประเทศภายใต้

โซ่อปุทาน โดยมสีหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว

เป็นแม่ข่าย มีการจัดท�าแผนธุรกิจเบื้องต้น 

เพือ่การส่งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตร

ย่านตาขาว ภายใต้ความเป็นไปได้ในการท�า

ธรุกจิกบัเครอืข่าย ซึง่ได้มกีารศกึษาดงูาน โดย

การสอบถามความคดิเหน็จากบรษิทัพนัธมติร

ทางธรุกจิส่งออกยางพารา การศกึษาดงูานการ

แปรรูปยางคอมปาวด์ของกลุ่มเกษตรกรท�า

สวนธารน�้าทิพย์ อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

และมข้ีอตกลงการท�าธรุกจิร่วมกนั โดยสหกรณ์

การเกษตรย่านตาขาวผลิตให้กลุ่มเกษตรกร

ท�าสวนธารน�า้ทิพย์เป็นผู้ส่งออก ศึกษาดูงาน

เรื่องการแปรรูปยางคอมปาวด์ของบริษัท

ยูโรม่ารับเบอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น

พันธมติรของกลุ่มเกษตรกรท�าสวนธารน�า้ทพิย์ 

และได้มปีฏิญญา 3 ข้อ คอื (1) มุ่งพฒันาอาชพี

ชาวสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ภายใต้การเปิด

เสรีทางการค้า (2) การรวมพลังสร้างสรรค์

ธรุกจิของเครอืข่ายให้มคีวามสามารถทางการ

แข่งขัน และ (3) ความร่วมมือทางวิชาการ 

ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เชิงวิชาการในการ

สนบัสนนุเครอืข่าย ตลอดจนการเช่ือมโยงเครอื

ข่ายกับชุมนุมสหกรณ์การผลิตและการตลาด

จนี (ACFSMC) ทีก่รงุปักกิง่ ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน

...............................................................................................................................................................................................................
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◉ เครือข่ายคุณค่ามัน
ส�าปะหลัง
 ตวัแบบเครือข่ายคณุค่ามนัส�าปะหลงั 

มสีหกรณ์การเกษตรขาณวุรลกัษบรุ ีจ.ก�าแพงเพชร   

เป็นแกนน�า และสหกรณ์ที่เป็นเครือข่าย

พนัธมติร  เช่น  สหกรณ์การเกษตรศรมีหาโพธิ  

จ.ปราจีนบุรี และ สหกรณ์อื่นๆ  ก่อให้เกิด

ผลผลิตและผลพลอยได้จากงานวิจัย ดังนี้

 1. การเปลีย่นแปลงด้านการบริหาร

จัดการของสหกรณ์   สหกรณ์ได้พัฒนารปูแบบ

ของการด�าเนนิงานและการบริหารจดัการอย่าง

มีแบบแผน  เพื่อรับรู้ถึงปัญหาและข้อจ�ากัด

ต่างๆ  ตลอด จนแนวทางแก้ไขทีเ่ป็นทีย่อมรบั

ของทุกฝ่ายก่อนก�าหนดเป็นแผนงานท่ีจะน�า

ไปสู่การปฏิบัติจริง สหกรณ์ได้น�าแนวคิดของ

การเชือ่มโยงเครอืข่ายคณุค่า  การจดัการความ

........................
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รู ้(Knowledge management)  มาประยกุต์

ใช้ในงานสหกรณ์ จงึท�าให้สหกรณ์การเกษตร

ขาณฯุ  มีการเตบิโตของธรุกจิและผลประกอบ

การท่ีเพิ่มข้ึนมาก จากเดิมมีขนาดของธุรกิจ

อยูท่ีป่ระมาณ  73 ล้านบาท  และก�าไรประมาณ  

1  ล้าน สามารถขยายขนาดธุรกิจเป็นมูลค่า

ธุรกิจประมาณ 496  ล้านบาท และมีก�าไร

ประมาณ 4 ล้านบาทในปีปัจจุบัน   

 2. การเปลี่ยนแปลงในด้านสมาชิก 

จากการพัฒนารูปแบบการด�าเนินงานของ

สหกรณ์ ท�าให้สมาชิกมีความศรัทธาและเชื่อ

มัน่ในองค์กรของสหกรณ์มากย่ิงข้ึน โดยสมาชกิ

เข้ามีมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์และ

เข้ามาท�าธุรกิจกับสหกรณ์มากขึ้น

 3. การเปลีย่นแปลงด้านชมุชนและ

สังคม  ภายใต้การจัดโครงการ “ต้นกล้าพันธุ์

ใหม่หัวใจสหกรณ์”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของ

โครงการในการสร้างความรูจ้กัเรือ่งการสหกรณ์

แก่เยาวชนในท้องถ่ินเพ่ือเติบโตเป็นสมาชิก

สหกรณ์ที่ดีในอนาคต  ในการจัดกิจกรรมดัง

กล่าวนัน้สหกรณ์ได้รบัความร่วมมือเป็นอย่าง

ดีจากภาคการศึกษา  ครู  อาจารย์  นักเรียน  

และหน่วยงานขององค์กรการปกครองส่วน

ท้องถิน่ท่ีได้ช่วยกันจัดกิจกรรมขึน้  ชุมชนและ

สังคมได้รู้จักและเข้าใจบทบาทของสหกรณ์

มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของ

สหกรณ์ในการด�าเนินงานทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต ส่วนภาคชุมชนและสังคมนั้น ถ้ามี

ความเข้าใจบทบาทอย่างแท้จริงของสหกรณ์

และให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดแีล้ว  ท�าให้เชือ่

มัน่ได้ว่าสหกรณ์จะสามารถขบัเคลือ่นและเป็น

กลไกทีส่�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ของชุมชน  ได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

...........................................................................


