
 

เม่ือวันที่  20 มีนาคม 2564  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่อ าเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการด าเนินธุรกจิรวบรวมและเเปรรูป
กาแฟ ของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด โดยมี นายสุริยะ ค าปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  

นายวศิิษฐ ์ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ติดตาม
งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการด าเนินธุรกิจรวบรวมและเเปรรูปกาแฟ ของสหกรณ์การเกษตรดอย
สะเก็ดพฒันา จ ากดั โดยมี นายสุริยะ ค  าปวง สหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ Mr.Okada Masahiro ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกาแฟจาก
องคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศของญี่ปุ่ น (JICA) นายศรีนวล ไทยตนั ประธานกรรมการ นายประหยดั เสนนอ้ย 
ผูจ้ดัการสหกรณ์ บุคลากรส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ใหก้ารตอ้นรับ ณ สหกรณ์
การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

โอกาสน้ี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ไดเ้ยีย่มชมตวัอยา่งผลิตภณัฑก์าแฟของสหกรณ์ และรับฟังการ
บรรยายสรุปผลการด าเนินงานของสหกรณ์ดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั พร้อมทั้งแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจ โดยให้
สหกรณ์น ากาแฟที่รวบรวมจากสมาชิกมาพฒันาใหมี้คุณภาพ และต่อยอดผลิตภณัฑ ์สร้างรสชาติที่มีเอกลกัษณ์ ซ่ึงจะช่วย
สร้างมูลค่าเพิม่ สามารถจ าหน่ายออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได ้เช่ือมัน่วา่โอกาสทางการตลาดธุรกิจกาแฟ
ยงัมีลู่ทางที่สดใสในยคุปัจจุบนั นอกจากน้ี ยงัแนะน าใหมี้นกัวชิาการเกษตรที่มีความรู้มาประจ าอยูท่ี่สหกรณ์ เพือ่ประสาน
หน่วยงานภาคีภาครัฐ ท างานร่วมกบัสมาชิกสหกรณ์พฒันางานในพื้นที่ เพือ่ใหส้มาชิกมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

ส่วนโครงการการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวและการพฒันาฐานชุมชน (กาแฟอาราบกิา้) ภายใตก้รอบความตกลง
หุน้ส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่ น หรือ JTEPA ซ่ึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกบัองคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศแห่ง
ญี่ปุ่ น (JICA) ด าเนินงานโครงการความร่วมมือดา้นการเช่ือมโยงทอ้งถ่ินสู่ทอ้งถ่ิน (Local to Local Linkage) โดยได้
คดัเลือกสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพของเกษตรกร
และสหกรณ์ในการผลิตกาแฟคุณภาพดี พฒันาการจดัการคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การสร้างตราสินคา้ 
ตลอดจนการท าตลาด เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของสหกรณ์และพฒันาตลาดอยา่งย ัง่ยนื และไดท้  าขอ้ตกลง
ร่วมกนั ทาง JICA จึงส่งผูเ้ช่ียวชาญจากญี่ปุ่ นมาปฏิบติังานร่วมกบัสหกรณ์ ในปี 2562 เก็บฐานขอ้มูลดา้นการผลิตและ
การตลาดกาแฟ มีเกษตรกรที่มีความสนใจเขา้ร่วมโครงการ 37 ราย และลงพื้นที่เพือ่ใหค้  าแนะน าดา้นการผลิต การแปรรูป
เบื้องตน้ การเก็บเก่ียว การควบคุมคุณภาพ โดยการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยกีระบวนการผลิตกาแฟ เพือ่ 
พฒันากาแฟของสมาชิกสหกรณ์ใหมี้คุณภาพ ก าหนดทีมตรวจสอบคุณภาพกาแฟ ความสุก บนัทึกขั้นตอนการแปรรูป 
ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของกาแฟกะลา และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเมล็ดและรสชาติกาแฟ 

ปัจจุบนัสหกรณ์ฯ ก าหนดราคารับซ้ือกาแฟกะลาของสมาชิกแบบขั้นบนัได โดยใชคุ้ณภาพเป็นตวัก าหนดราคา
กาแฟกะลาที่รับซ้ือ ในฤดูกาลผลิต 2562/63 สมาชิกทัว่ไปและสมาชิกที่เขา้ร่วมโครงการ สหกรณ์ฯ รับซ้ือที่ราคา 110 
บาท/กก. สมาชิกที่เขา้ร่วมโครงการ และกาแฟกะลามีลกัษณะทางกายภาพของกาแฟกะลาผา่น (Defect นอ้ยกวา่ 7%) จะ
เพิม่ราคาใหอี้ก 3 บาท (113 บาท/กก.) ส่วนที่ลกัษณะทางกายภาพของกาแฟสาร (คะแนน Defect นอ้ยกวา่ 10) และรสชาติ 
(คะแนนคพัป้ิง ตามขั้นตอนการประเมิน Cup of Excellence สูงกวา่ 80 คะแนน) จะเพิม่ราคาใหอี้ก 2 บาท (115 บาท/กก.) 
ต่อมาไดมี้การพฒันากาแฟ Single Origin และการพฒันาระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั สหกรณ์ฯไดเ้ร่ิมทดลองท า



การตลาด ซ่ึงไดรั้บการตอบรับที่ดีมาก เน่ืองจากการท า Single Origin ท าไดน้อ้ยและยากส าหรับกาแฟทัว่ไป สหกรณ์ได้
จดัท าบรรจุภณัฑแ์ยกเฉพาะรายคน แสดงรายละเอียดพื้นที่ความสูง และลกัษณะเด่นของกาแฟของแต่ละคน รวมถึงการ
จดัท า QR-Code ซ่ึงส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ก าหนดจดัอบรมหลกัสูตร : การพฒันามาตรฐาน “ระบบตามสอบ
สินคา้เกษตร” QR Trace on Cloud ร่วมกบั มกอช. ในเดือนมิถุนายน 2564 น้ีดว้ย 

ในปีการผลิต 2563/64 สหกรณ์ฯด าเนินการแปรรูปกาแฟเชอร์ร่ีเอง ซ่ึงสหกรณ์ไดรั้บการสนบัสนุนเคร่ืองกะเทาะ
กาแฟเชอร่ี และเคร่ืองคัว่กาแฟจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และไดเ้ร่ิมทดลองรวบรวมกาแฟเชอร์ร่ีน ามาแปรรูปเองทั้ง
กระบวนการเพือ่พฒันากระบวนการแปรรูปกาแฟของสหกรณ์ใหมี้มาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงสหกรณ์ไดรั้บค าแนะน าจาก 
Mr.Kuramoshi ผูเ้ช่ียวชาญญี่ปุ่ น ในการแปรรูปกาแฟฮนัน่ี โดยผูเ้ช่ียวชาญญี่ปุ่ นไดใ้หค้  าแนะน าแก่สมาชิกสหกรณ์อยา่ง
ใกลชิ้ด ท าใหมี้ความเช่ือมัน่วา่ผลิตภณัฑก์าแฟของสหกรณ์จะมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีเป็นที่ช่ืนชอบของผูบ้ริโภค 

นอกจากน้ี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ยงัไดป้ระสานงานกบักรมวชิาการเกษตร และผูป้ระกอบการที่
ประสบความส าเร็จในพื้นที่ท  าการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่สหกรณ์ในการแปรรูปกาแฟ การพฒันาการแปรรูปเบื้องตน้ของ
สมาชิก รวมทั้งไดบู้รณาการร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่พฒันาคุณภาพกาแฟ ท าใหส้มาชิกสหกรณ์
ไดรั้บการพฒันาตลอดกระบวนการผลิตและการแปรรูปสามารถยกระดบัการด าเนินธุรกิจกาแฟใหมี้อตัลกัษณ์เป็นกาแฟ
คุณภาพพเิศษของสหกรณ์ 

ในการน้ี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดม้อบเงินอุดหนุนเพือ่จดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์การตลาดใหก้บัสหกรณ์
การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันาจ ากดั และสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จ  ากดั และมอบใบประกาศเกียรติคุณใหก้บัสมาชิก
สหกรณ์ที่ผลิตกาแฟคุณภาพ จ านวน 3 ราย จากนั้นไดเ้ยีย่มชมโรงคัว่กาแฟของสหกรณ์ฯ และชมกระบวนการกะเทาะ
เปลือกผลสดกาแฟเชอร่ีดว้ยอุปกรณ์การตลาดที่ไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมฯ เพือ่พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจกาแฟ
ของสหกรณ์ และไดเ้ยีย่มชมร้านกาแฟของสหกรณ์ฯ อีกดว้ย 

ทั้งน้ี สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้ง เม่ือวนัที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2518 ปัจจุบนัมี
สมาชิกทั้งส้ิน 2,962 คน มีทุนด าเนินงานทั้งส้ิน 215 ลา้นกวา่บาท สหกรณ์ไดด้ าเนินธุรกิจดา้นสินเช่ือ การรับฝากเงิน 
จดัหาสินคา้มาจ าหน่าย รวบรวมผลผลิต สหกรณ์รับซ้ือกาแฟกะลา และกาแฟเชอร่ีจากสมาชิก แปรรูปผลผลิต กาแฟสาร 
กาแฟคัว่เมล็ด และกาแฟคัว่บด ผลก าไรจะมีการจดัสรรปันผลเฉล่ียคืนแก่สมาชิกเม่ือถึงส้ินปี และมุ่งมัน่สร้างประโยชน์ให้
สมาชิกไดอ้ยูดี่กินดีในที่สุด 

 

  
 



  
 

  
 

   
 

  
 
 
 
 



  
 

  
 

  
 

  
   


