เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่ งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่อาเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการดาเนินธุรกิจรวบรวมและเเปรรู ป
กาแฟ ของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด โดยมี นายสุ ริยะ คาปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
นายวิศิษฐ์ ศรี สุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริ มสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ติดตาม
งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการดาเนินธุรกิจรวบรวมและเเปรรู ปกาแฟ ของสหกรณ์การเกษตรดอย
สะเก็ดพัฒนา จากัด โดยมี นายสุริยะ คาปวง สหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ Mr.Okada Masahiro ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกาแฟจาก
องค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) นายศรี นวล ไทยตัน ประธานกรรมการ นายประหยัด เสนน้อย
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ บุคลากรสานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์
การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริ มสหกรณ์ และคณะ ได้เยีย่ มชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์กาแฟของสหกรณ์ และรับฟังการ
บรรยายสรุ ปผลการดาเนินงานของสหกรณ์ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด พร้อมทั้งแนะนาแนวทางในการดาเนินธุรกิจ โดยให้
สหกรณ์นากาแฟที่รวบรวมจากสมาชิกมาพัฒนาให้มีคุณภาพ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างรสชาติที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งจะช่วย
สร้างมูลค่าเพิม่ สามารถจาหน่ายออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ เชื่อมัน่ ว่าโอกาสทางการตลาดธุรกิจกาแฟ
ยังมีลู่ทางที่สดใสในยุคปั จจุบนั นอกจากนี้ ยังแนะนาให้มีนกั วิชาการเกษตรที่มีความรู ้มาประจาอยูท่ ี่สหกรณ์ เพือ่ ประสาน
หน่วยงานภาคีภาครัฐ ทางานร่ วมกับสมาชิกสหกรณ์พฒั นางานในพื้นที่ เพือ่ ให้สมาชิกมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
ส่วนโครงการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชน (กาแฟอาราบิกา้ ) ภายใต้กรอบความตกลง
หุน้ ส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น หรื อ JTEPA ซึ่งกรมส่งเสริ มสหกรณ์ร่วมกับองค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง
ญี่ปุ่น (JICA) ดาเนินงานโครงการความร่ วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ทอ้ งถิ่น (Local to Local Linkage) โดยได้
คัดเลือกสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
และสหกรณ์ในการผลิตกาแฟคุณภาพดี พัฒนาการจัดการคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรู ป การสร้างตราสินค้า
ตลอดจนการทาตลาด เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์และพัฒนาตลาดอย่างยัง่ ยืน และได้ทาข้อตกลง
ร่ วมกัน ทาง JICA จึงส่งผูเ้ ชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาปฏิบตั ิงานร่ วมกับสหกรณ์ ในปี 2562 เก็บฐานข้อมูลด้านการผลิตและ
การตลาดกาแฟ มีเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่ วมโครงการ 37 ราย และลงพื้นที่เพือ่ ให้คาแนะนาด้านการผลิต การแปรรู ป
เบื้องต้น การเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพ โดยการจัดอบรมถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตกาแฟ เพือ่
พัฒนากาแฟของสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพ กาหนดทีมตรวจสอบคุณภาพกาแฟ ความสุก บันทึกขั้นตอนการแปรรู ป
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของกาแฟกะลา และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเมล็ดและรสชาติกาแฟ
ปั จจุบนั สหกรณ์ฯ กาหนดราคารับซื้อกาแฟกะลาของสมาชิกแบบขั้นบันได โดยใช้คุณภาพเป็ นตัวกาหนดราคา
กาแฟกะลาที่รับซื้อ ในฤดูกาลผลิต 2562/63 สมาชิกทัว่ ไปและสมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการ สหกรณ์ฯ รับซื้อที่ราคา 110
บาท/กก. สมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการ และกาแฟกะลามีลกั ษณะทางกายภาพของกาแฟกะลาผ่าน (Defect น้อยกว่า 7%) จะ
เพิม่ ราคาให้อีก 3 บาท (113 บาท/กก.) ส่วนที่ลกั ษณะทางกายภาพของกาแฟสาร (คะแนน Defect น้อยกว่า 10) และรสชาติ
(คะแนนคัพปิ้ ง ตามขั้นตอนการประเมิน Cup of Excellence สูงกว่า 80 คะแนน) จะเพิม่ ราคาให้อีก 2 บาท (115 บาท/กก.)
ต่อมาได้มีการพัฒนากาแฟ Single Origin และการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ สหกรณ์ฯได้เริ่ มทดลองทา

การตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก เนื่องจากการทา Single Origin ทาได้นอ้ ยและยากสาหรับกาแฟทัว่ ไป สหกรณ์ได้
จัดทาบรรจุภณั ฑ์แยกเฉพาะรายคน แสดงรายละเอียดพื้นที่ความสูง และลักษณะเด่นของกาแฟของแต่ละคน รวมถึงการ
จัดทา QR-Code ซึ่งสานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่กาหนดจัดอบรมหลักสูตร : การพัฒนามาตรฐาน “ระบบตามสอบ
สินค้าเกษตร” QR Trace on Cloud ร่ วมกับ มกอช. ในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ดว้ ย
ในปี การผลิต 2563/64 สหกรณ์ฯดาเนินการแปรรู ปกาแฟเชอร์รี่เอง ซึ่งสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเครื่ องกะเทาะ
กาแฟเชอรี่ และเครื่ องคัว่ กาแฟจากกรมส่งเสริ มสหกรณ์ และได้เริ่ มทดลองรวบรวมกาแฟเชอร์รี่นามาแปรรู ปเองทั้ง
กระบวนการเพือ่ พัฒนากระบวนการแปรรู ปกาแฟของสหกรณ์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสหกรณ์ได้รับคาแนะนาจาก
Mr.Kuramoshi ผูเ้ ชี่ยวชาญญี่ปุ่น ในการแปรรู ปกาแฟฮันนี่ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญญี่ปุ่นได้ให้คาแนะนาแก่สมาชิกสหกรณ์อย่าง
ใกล้ชิด ทาให้มีความเชื่อมัน่ ว่าผลิตภัณฑ์กาแฟของสหกรณ์จะมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีเป็ นที่ชื่นชอบของผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ยงั ได้ประสานงานกับกรมวิชาการเกษตร และผูป้ ระกอบการที่
ประสบความสาเร็จในพื้นที่ทาการฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่สหกรณ์ในการแปรรู ปกาแฟ การพัฒนาการแปรรู ปเบื้องต้นของ
สมาชิก รวมทั้งได้บูรณาการร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน้ ที่พฒั นาคุณภาพกาแฟ ทาให้สมาชิกสหกรณ์
ได้รับการพัฒนาตลอดกระบวนการผลิตและการแปรรู ปสามารถยกระดับการดาเนินธุรกิจกาแฟให้มีอตั ลักษณ์เป็ นกาแฟ
คุณภาพพิเศษของสหกรณ์
ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริ มสหกรณ์ ได้มอบเงินอุดหนุนเพือ่ จัดซื้อเครื่ องมือและอุปกรณ์การตลาดให้กบั สหกรณ์
การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนาจากัด และสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จากัด และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กบั สมาชิก
สหกรณ์ที่ผลิตกาแฟคุณภาพ จานวน 3 ราย จากนั้นได้เยีย่ มชมโรงคัว่ กาแฟของสหกรณ์ฯ และชมกระบวนการกะเทาะ
เปลือกผลสดกาแฟเชอรี่ ดว้ ยอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมฯ เพือ่ พัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจกาแฟ
ของสหกรณ์ และได้เยีย่ มชมร้านกาแฟของสหกรณ์ฯ อีกด้วย
ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2518 ปั จจุบนั มี
สมาชิกทั้งสิ้น 2,962 คน มีทุนดาเนินงานทั้งสิ้น 215 ล้านกว่าบาท สหกรณ์ได้ดาเนินธุรกิจด้านสินเชื่อ การรับฝากเงิน
จัดหาสินค้ามาจาหน่าย รวบรวมผลผลิต สหกรณ์รับซื้อกาแฟกะลา และกาแฟเชอรี่ จากสมาชิก แปรรู ปผลผลิต กาแฟสาร
กาแฟคัว่ เมล็ด และกาแฟคัว่ บด ผลกาไรจะมีการจัดสรรปั นผลเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกเมื่อถึงสิ้นปี และมุ่งมัน่ สร้างประโยชน์ให้
สมาชิกได้อยูด่ ีกินดีในที่สุด

