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เกริ่นนำ: 

บทความในที่น้ีมีสาระสำคัญประกอบดวย ขอมูลเชิงสังเคราะหบริบทการดำเนินงานของสหกรณ

การเกษตร ชองวางเชิงยุทธศาสตรและนโยบายที่เปนอยู ตลอดจนประเด็นที่เปนโอกาสทาทายและขอเสนอ

แนวทางการพัฒนาสหกรณการเกษตรใหเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  

ขอมูลเชิงสังเคราะหประมวลมาจากแหลงขอมูลจาก 3 หนวยงาน ไดแก กรมสงเสริมสหกรณ กรม

ตรวจบัญชีสหกรณ และสถาบันวิชาการดานสหกรณที่มีการดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการ

สหกรณและการคาที่เปนธรรมอยางตอเนื่อง ภายใตการสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (ปจจุบันคือสกสว.) ตั้งแตป 2543 เปนตนมา โดยผลงานวิจัยไดถูกนำไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย ธุรกิจ 

และวิชาการ ในขบวนการสหกรณและชุมชนทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง ปจจุบันการดำเนินการวิจัย

อยูในรูปแบบของโครงการ “หนวยสงเสริมการเรียนรูการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม” โดยมุงเปา

ในการแกปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนสำหรับกลุมประชาชนรายไดต่ำ (สกสว., 2563)  
       

บริบทสหกรณการเกษตรในประเทศไทย: 

ขอมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณช้ีวา สหกรณการเกษตร ณ สิ้นป 2562 มีจำนวนทัง้สิ้น 3,061 สหกรณ 

ลดลงรอยละ 10 จากปกอน มีสมาชิก 6.3 ลานคน สินทรัพยรวม 278,028 ลานบาท โดยแหลงที่มาของ

สินทรัพยเปนเงินรับฝากคิดเปนรอยละ 33 ทุนของสหกรณคิดเปนรอยละ 31 เงินกูยืม & เครดิตทางการคา

และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 36 ทางใชไปของเงินทุนสวนใหญใชไปในการใหกูยืมแกสมาชิกคิดเปนรอยละ 61 เงิน

สดและเงินฝากคิดเปนรอยละ 12 สินทรัพยอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ27 

ในรอบป 2562 สหกรณการเกษตรดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงคหลักของสหกรณรวม 6 ดาน ไดแก 

การรับฝากเงิน การใหเงินกู  การจัดหาสินคามาจำาหนาย การรวบรวมผลิตผล การแปรรูปผลิตผล การ

ใหบริการและสงเสริมการเกษตร มีมูลคารวมทั้งสิ้น 282,889 ลานบาท ลดลงจากปกอนคิดเปนรอยละ 2.85 

ธุรกิจที่มีมูลคาสูงสุดคือธุรกิจ ใหสินเชื่อ จำนวน 95,931 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือ ธุรกิจรับ

ฝากเงิน จำนวน 68,884 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24 ผลการดำเนินงานในภาพรวม มีกำไรสุทธิ 3,621 ลาน

บาท ลดลงจากปกอนรอยละ 10 สหกรณที่มีกำไรมีจำนวน 2,146 สหกรณ คิดเปนรอยละ 70 ของสหกรณ

ทั้งหมด สหกรณที่ขาดทุนและไมไดดำเนินงานมีจำนวน 915 สหกรณคิดเปนรอยละ 30 ของสหกรณทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาขอมูลเชิงเปรียบเทียบสำหรับการดำเนินธุรกิจสหกรณการเกษตรในรอบทศวรรษที่ผาน

มา (ระหวางป 2552-2562) จะเห็นวาจำนวนสหกรณการเกษตรลดลงจากเดิม 3,417 เหลือ 3,061 สหกรณ 

ในสวนของมูลคาธุรกิจรวมเพ่ิมจาก 186,633 ลานบาท เปน 282,889 ลานบาท โดยมีขอสังเกตวาธุรกิจสินเช่ือ
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และรับเงินฝากยังเปนธุรกิจหลักของสหกรณการเกษตร โดยมีสัดสวนเพิ่มจากรอยละ 47 มาเปนรอยละ 58 

ของมูลคาธุรกิจรวม ในขณะที่ธุรกิจจัดหาสินคามาจำหนาย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ลดลงจากเดิมเหลือเปน

สัดสวนรอยละ 16.9 และ 20 ตามลำดับ ธุรกิจแปรรูปผลผลิตเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5 ของมูลคาธุรกิจรวม 

ในขณะที่ธุรกิจใหบริการและสงเสริมเกษตรมีสัดสวนเพียงรอยละ 0.1 ของมูลคาธุรกิจรวม (รูปที่ 1,2) 
 

 
 
 

รูปที่ 1 เปรียบเทียบมูลคาธุรกิจสหกรณการเกษตรในรอบทศวรรษระหวางป 2552-2562 

 

 

 
 

รูปที่ 2 สถานการณสหกรณการเกษตรไทย ป 2562 
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บทวิเคราะหชองวางเชิงนโยบายและยุทธศาสตร: 

ขอสรุปสำหรับชองวางเชิงนโยบายและยุทธศาสตร ภายใตกระบวนการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนา

สหกรณของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ซึ่งไดนำไปเปนขอมูลในการระดมความคิดและจัดทำแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาขบวนการสหกรณภายใตหวงเวลายุทธศาสตรชาติ 20 ป ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเมื่อ 

18 ธันวาคม 2559 มีสาระสำคัญดังน้ี (รูปที่ 3) 

1. รัฐมีมาตรการการกำกับดูแลที่เขมงวด และสวนทางกับปรัชญาแนวคิดการสหกรณมากขึ้นกวาที่

ผานมา สงผลกระทบตอการดำเนินงานสหกรณ 

2. ขาดนวัตกรรมในสงเสริมเพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงธุรกิจของสหกรณและสรางมูลคาเพ่ิม

ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับบริบทปจจัยสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 

3. โครงสรางและระบบสหกรณในลักษณะที่เนนการเชื่อมโยงในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ไม

เกื้อหนุนการพัฒนาระบบสหกรณภายใตบริบทโครงสรางเศรษฐกิจปจจุบัน 

4. ผลิตภัณฑและบริการ สวนใหญเปนวัตถุดิบที่จำหนายตอคนกลาง  โรงงานแปรรูปและสงออก 

ผลิตภัณฑในรูปสินคาอุปโภคบริโภคมีนอย จึงไมสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิก ชุมชนได 

5. ขาดกลไกสงเสริมการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูนำ ฝายจัดการ )ใหมีมุมมอง

ทั้งในมิติของฉากทัศนการพัฒนาและทักษะในการบริหารจัดการสหกรณใหสอดคลองกับบริบทที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต 

6. ขาดระบบเทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ และการ

เช่ืองโยงธุรกิจ ทั้งในลักษณะ Intra-net ในสหกรณขั้นปฐมและInter-net ระหวางกันในขบวนการสหกรณ 
 

ขอเสนอเชิงนโยบายและยทุธศาสตร: (รูปที่ 3)  

1. กำหนด Agenda การพัฒนาภายใตทิศทางเชิงยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ

การเกษตรใหเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางเปนรูปธรรม 

2. ส งเสร ิมใหสหกรณการเกษตรประยุกตใช นว ัตกรรมการพัฒนาโซค ุณคา (Value chain 

Development Platform) ตัวแบบธุรกิจแบบมีสวนรวม (Inclusive Business Model) มาใชเพื่อกาวขาม

ชองวางและขอจำกัด 

3. การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู สนับสนุนแผนขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถแก

ขบวนการสหกรณการเกษตร ไดแก แผนวิจัย&พัฒนา ชุดความรู&นวัตกรรม หลักสูตรเรียนรู แหลงเรียนรูที่มี

แนวปฏิบัติที่ดี หนวยสงเสริมการเรียนรู ทีมโคช  

4. จัดใหมีแหลงทุนสงเสริมสหกรณการเกษตรเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ-บริการของสหกรณและสมาชิกที่มีมูลคาเพ่ิม 

5. การปรับปรุงกฎหมาย นโยบายรัฐในทิศทางตามคำแนะนำองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO 

Recommendation 193) และสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA Blueprint) 

6. จัดใหมีแผนงาน โครงการ เพื่อกระตุนอุปสงคผูบริโภคในผลิตภัณฑสหกรณการเกษตรอยาง

ตอเน่ือง อาทิ การจำหนายสินคาสหกรณออนไลน ตลาดสินคาสหกรณการเกษตร รานคา farmers shop 
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รูปที่ 3 ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร 

 

กรณีศึกษาทีเ่ปนตัวแบบและแนวปฏิบัติทีดี่: สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด 

สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด มีสมาชิก 9,149 คน สวนใหญมีอาชีพทำนา เลี้ยงวัว ปลูกกลวย

หอมทอง GAP สงออกไปญี่ปุน ขอมูล ณ สิ้นปบัญชี 2559 สหกรณมีสินทรัพยรวม 1,316 ลานบาท ทำธุรกิจ 

สินเชื่อ จัดหาปจจัยการผลิตและสินคาอุปโภคบริโภคจำหนาย รวบรวมขาวเปลือก แปรรูปขาวสาร สงเสริม

ปลูกกลวยหอมทองสงออกญี่ปุน  มีมูลคาธุรกิจ 220 ลานบาท มีกำไรสุทธิ 29.4 ลานบาท (รูปที่ 4)  
 

 
 

รูปที่ 4 ขอมูลสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด กอนเริ่มโครงการวิจัยฯ 
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ในป 2560 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40  มีมติเห็นชอบเขารวมโครงการวิจัย “การพัฒนาธุรกิจ

แบบมีสวนรวมเพื่อสรางสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม” โดยมีสมาชิกก็เขารวมโครงการนำรอง 

ปรับเปลีย่นมาปลูกขาว GAP จำนวน 60 คน โดยไดเขา

สูกระบวนการเรียนรูสูการเปน Smart farmers ภายใต

แ ผ น ธ ุ ร ก ิ จ ข  า ว  IBM ค ว บ ค ู  ก ั บ ก า ร แ ต ง ต้ั ง

คณะกรรมการนโยบายและทีมงานสงเสริมธุรกิจขาว 

IBM  มีการจัดทำแผนธุรกิจที ่เชื ่อมโยงภารกิจอยาง

บูรณาการภายใตวิสัยทัศน ทำใหเกิดผลสำเร็จเปน

ตนแบบที่ดีในการยกระดับขีดความสามารถเชิงธุรกิจ 

ในการนำนวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มมาใช (รูปที่ 5) นอกจากนั้นยังไดพัฒนาเปนศูนย

เรียนรูชุมชนที่สมาชิกภายใตโครงการนำรองทีมงานขาว IBM มีสมรรถนะเปนวิทยากรใหความรูทักษะการทำ

นา GAP และธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมเผยแพรแกสมาชิกและคนในชุมชน 
 

 
รูปที่ 5 การวางแผนธุรกิจขาว IBM บานลาด ตามแนวคิด Business Model Canvas 
 

ตัวแบบธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จ.เพชรบุรี ไดประยุกตแนวคิด “การ

พัฒนาโซคุณคา (Value chain Development)” มาใชในการเชื ่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจ การจัดการ

ความสัมพันธและบูรณาการการทำงานรวมกันภายใตวิสัยทัศนรวม “มุงยกระดับสมรรถนะชาวนาในการผลิต

ขาว GAP สูอินทรีย เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” (รูปที่ 6) 
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รูปที่ 6 ตัวแบบธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด 
 

ผลการดําเนินงานในป 2561 มีการรวบรวมผลผลิตขาวของเกษตรกรที่ผานการตรวจรับรอง GAP 

ตามระบบควบคุมภายใน (ICS) จำนวน 21 ราย เนื้อที่การผลิตรวม 104 ไร โดยคณะกรรมการนโยบาย

เห็นชอบใหกำหนดราคารับซื้อผลผลิตตันละ 10,000 บาท (ความชื้นรอยละ 15) ผลการรวบรวมขาวเปลือก

ภายใตโครงการมีจำนวน 67.4 ตันขาวเปลือก รับซื้อโดยพิจารณาตามเปอรเซ็นตความชื้น ราคาเฉลี่ยตันละ 

9,850 บาท คิดเปนมูลคา 618,942 บาท โดยสหกรณใชเงินกองทุนรักษาระดับราคาผลผลิตมาอุดหนุน

โครงการเปนเงิน 2,487 บาท/ตัน รวมทั้งสิ้น 153,506 บาท จําหนายขาวสารราคา กิโลกรัมละ 20 บาท คิด

เปนมูลคา 778,915 บาท ตนทุนการผลิตรวม 618,942 บาท/ตัน มีกําไรขั้นตน 159,973 บาท และมีกําไรสุทธิ 

150,523 บาท 

รูปแบบการดำเนินธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาดดังกลาวชี้ใหเห็นบทบาทของสถาบันเกษตรกรใน 

การพาเกษตรกรรายยอยกาวขามขอจำกัด/อุปสรรคและยกระดับการดำเนินธุรกิจโดยนำนวัตกรรม 

กระบวนการมาใชในการพัฒนาเกษตรกรปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยเนนไปที่การสงเสริมสมรรถนะ

เกษตรกร การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ การจัดการความสัมพันธเครือขายและการกระตุนอุปสงคผูบริโภค

ที่เปนสมาชิกและรานคาชุมชน โดยแผนในอนาคตจะ ใชเครือขายเกษตรกร GAP ที่เปนกลุมนำรองชวยรณรงค

และสนับสนุนใหสมาชิกเกษตรกรที่เหลืออีกกวา 6,000 ครัวเรือนหันมาผลิตขาว GAP และตอยอดไปผลิตขาว

อินทรียเมื ่อมีความพรอม ในขณะเดียวกันคณะกรรมการ ดำเนินการและทีมงานสกก.บานลาด จำกัด มี

นโยบายและแผนงานในการดำเนินงานศูนยเรียนรู “ธุรกิจขาว IBM” โดยคาดหวัง จะนำความรู  ทักษะ 

ประสบการณเผยแพรแนวคิดและเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาธุรกิจแบบมีสวนรวมใน ชุมชนตอไป 

 

เอกสารอางอิง 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ. 2562. สถานการณสหกรณไทย. www.cad.go.th 
 

จุฑาทิพย  ภัทราวาท และคณะ. 2563. การพัฒนาธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมเพ่ือแกปญหาชาวนาอยางยั่งยืน ระยะที่ 2. 

เผยแพรสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยโทรทัศนรัฐสภา เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2563. 

http://www.cad.go.th/
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จุฑาทิพย  ภัทราวาท และคณะ. 2562. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ “การพัฒนาธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางสมดุลทั้ง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษาสหกรณและวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2”. กรุงเทพฯ: สำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม. 
 

จุฑาทิพย ภัทราวาท. 2562. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ขอเสนอเชิงแนวทางปดชองวางเชิงนโยบายและนวัตกรรม

นำการพัฒนาสหกรณ” ในเวทีการประชุมทิศทางการพัฒนาสหกรณไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม

รามาการเดนส จัดโดยสันนิบาตสหกรณประเทศไทย. 
 

จุฑาทิพย  ภัทราวาท และคณะ. 2561. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ “การพัฒนาธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางสมดุลทั้ง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษาสหกรณและวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 1”. กรุงเทพฯ: สำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม. 
 

จุฑาทิพย  ภัทราวาท. 2560. ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร: การปฏิรูปการสหกรณสูศตวรรษที่สอง. กรุงเทพฯ: 

บริษัท แดเน็กซ อินเตอรคอรปอเรชั่น จำกัด. สำนกังานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม. 
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