
โครงการเมืองสหกรณอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ 
 
พระราชดําร ิ 
        เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2537 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินยังธุดงคสถานถาวรนิมิตร อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพ่ือกําหนด
พ้ืนที่สรางอางเก็บนํ้าคลองสีเสียด ไวสําหรับเกษตรกรทํามาหากินไดทุกฤดูกาล พ้ืนที่ประมาณ 3,000 ไร ซึ่งมี
พ้ืนอยูใกลกับ ธุดงคสถานถาวรนิมิต  
        พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีความหวงใยในชีวิตความเปนอยูของราษฎรบริเวณรอบ ๆ พ้ืนทีท่ี่
จะสรางอางเก็บนํ้าคลองสีเสียด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จึงไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับงาน
พัฒนาแหลงนํ้าและงานพัฒนาอาชีพของ ราษฎรทรงมีพระราชดํารัส กับพระราชพิพัฒนาทร (ถาวร 
จิตตถาวโร) ผูชวยเจาอาวาสวัดปทุมวนารามซึ่งเปนผูกอต้ังธุดงคสถานถาวรนิมิต ผูวาราชการจังหวัดนครนายก 
และขาราชการช้ันผูใหญที่เฝารับเสด็จ ณ ธุดงคสถาน ฯ สรุปความวา ถามีแหลงนํ้าเกิดขึ้นก็จะทําใหปาไม ดูชุม
ช่ืนเขียวชอุม เมื่อนํ้าไหลผานไรนาของเกษตรกร จะเปนผลใหทําไรทํานาไดผลผลิตพอกนิพอใชเหลือกินก็ขาย
ไดในฤดูแลงปลูกผัก ผลไม ใหเกิดความรมรื่นเขียวขจีทําใหชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรดีขึ้น เมื่อมรีายได
เพ่ิมขึ้นชาวบานที่ทิ้งถิ่นที่อยูเขาไปขายแรงงานในเมือง และในกรุงเทพมหานครคงจะหันมาใหความสนใจถิ่นที่
อยูและกลับมาทํามาหากินที่ บานเกิดเมืองนอนแนนอน และใหเกษตรกรรวมตัวกันจัดต้ังเปนหมูบานสหกรณที่
เต็มไปดวยความเขียวขจี ของตนไมที่ปลูกไวกินผลตามบานเรือนภายในบานมีสวนครัวและเลี้ยงสัตวมี เปดไกไว
กินไข เลี้ยงหมไูวขาย เลี้ยงปลาไวกินไวขาย จัดบานเรือนใหสะอาด ถูกสขุอนามัยสรางใหครอบครัวมีชีวิตความ
เปนอยูดีกวาเดิม เปนเมืองนาอยูนาอาศัย  
 
หลักการและเหตุผล  
        หลังจากที่ไดดําเนินโครงการในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545) แลวปรากฏวา การดําเนิน 
โครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ในพ้ืนที่นํารอง จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดนาน และจังหวัดนครนายก คือ
ราษฎรในพ้ืนทีโ่ครงการเขาใจหลักและวิธีการสหกรณ มีสหกรณเปนองคกรหลักในการใหบริการชุมชนในการ
พัฒนาอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม และสหกรณยังเปนศูนยกลางในการประสานงาน
กับสวนราชการตลอดจนเปนแหลงรวบ รวมเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือนําไปถายทอดสูสมาชิก สหกรณ และ
ประชาชนทั่วไปเปนไปในแนวทางที่มีพระราชดําริไว คณะกรรมการบริหารโครงการเมืองสหกรณจึงไดรวมกัน
พิจารณา และมีมติใหขยายโครงการไปสูระยะที่สองตอไป พรอมทั้งใหนํากราบบังคมทูลเพ่ือใหทรงมพีระราช
วินิจฉัยดวย  
 
วัตถุประสงค  
 
      1. เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
      2. เพ่ือเปนการขยายผลของโครงการใหกวางขวางยิ่งขึ้นโดยใช ฐานเดิมจากโครงการระยะที่ 1 โดย
สหกรณจะเปนศูนยกลางในการประสานงานกับสวนราชการ และภาคเอกชน และสหกรณจะสามารถ
ใหบริการตามความตองการของสมาชิกทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม  
      3. เพ่ือสงเสริมอาชีพ เพ่ิมรายไดและลดความเสี่ยงแกเกษตรกรโดยนําแนว"ทฤษฎีใหม” มาดําเนินการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม โดยเนนหนักในการดําเนินทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 ใหสําเร็จมากย่ิงขึ้นและมุงเนน ในการ



ทําธุรกิจการ รวมกันขาย และรวมกันซื้อ และธุรกิจสินเช่ือตามลําดับ  
      4. เพ่ือพัฒนาสภาพความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนที่ขยายผลในดานตาง ๆ ใหดีขึ้น เชน ดานสุขภาพ
อนามัย ดานการศึกษา ดานการอาชีพ เปนตน  
     5. เพ่ือสงเสริมดานศีลธรรม จริยธรรมแกประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่ขยายผล โดยใชความศรัทธาสราง
จิตสํานึกและอุดมการณ ในการรวมกันเปนสหกรณ และเปนเมืองสหกรณในที่สุด  
 
พื้นที่และเปาหมายโครงการ  
       พ้ืนที่เปาหมายจะเนนหนักในพ้ืนที่ขยาย ผลที่มีความเปนไปได(ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการ
พิจารณาเห็นวามีความ เปนไปได) แตก็ยังคงดําเนินการในพ้ืนที่นํารองคือ กาฬสินธุ มุกดาหาร นาน และ
นครนายก ตอไป  
      เปาหมายเมื่อสิ้นสุดโครงการ ในป พ.ศ. 2550  
          1. ราษฎรในพ้ืนที่เปาหมายจะเขาเปนสมาชิกสหกรณไมตํ่ากวา 80 %  
          2. ราษฎรในชุมชนพ้ืนที่เปาหมายสามารถนําหลกัและวิธีการสหกรณมาใชในการจัดการ ชุมชน  
 
วิธีดําเนนิการ  
       จะเผยแพรหลักและวิธีการสหกรณ โดยใชความศรัทธานําเพ่ือสรางจิตสํานึก และอุดมการณในการ
รวมกลุมของราษฎรในพ้ืนที่ขยายผล จนมคีวามเขาใจและพรอมแลวจึงจะดําเนินการขอจัดต้ังเปนสหกรณ
ประเภทบริการ ตอไป  
       1. สงเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงกันในขบวนการสหกรณใหมากย่ิงขึ้น ทั้งทางดานการแลกเปลี่ยนสนิคา 
การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ  
       2. ขอความรวมมือกับสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนภาคเอกชนในทองถิ่น เพ่ือให เกิดการ
ดําเนินโครงการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  
       3. จัดที่อยูอาศัยของราษฎรในหมูบานใหนาอยู จัดสาธารณูปโภคที่จําเปนโดยประหยัด  
       4. ดานการเกษตรสงเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม และสงเสริมให ดําเนินการ
ไปถึง ทฤษฎีใหมขั้นที่สอง เพ่ือสามารถ รวมกันขายผลผลติ รวมกันแปรรูป รวม กันซื้อปจจัยการผลิต โดยวิธี
สหกรณ พรอมทั้งเนนที่การทําเกษตรอินทรีย ไรสารพิษ โดยภูมิปญญาทองถิ่นเปนสําคัญ  
       5. สหกรณในพ้ืนที่ขยายผลน้ัน ใหดําเนินธุรกิจ โดยเริ่มจากธุรกิจรวมกันขาย และรวมกันซื้อกอน ตอเมื่อ
ธุรกิจทั้งสองดําเนินไปไดดวยดีมีทุนเพียงพอ ราษฎรเรียนรูการสหกรณจากการทําธุรกิจทั้งสองแลว จึงดําเนิน
ธุรกิจสินเช่ือในภายหลัง  
       6. จัดใหมีทรัพยสิน และที่ดินแปลงกลาง เพ่ือใหกลุมสตรีและเยาวชนในพ้ืนที่ไดทํางานรวมกัน เพ่ือใหมี
งานทําในพ้ืนที่อันจะสงผลดีตอสถาบันครอบครัว และเพ่ือไวใชทําการทดลองสาธิตเทคโนโลยีที่เหมาะสมตาง 
ๆ  
       7. จัดใหมีสวัสดิการแกราษฎรในพ้ืนทีโ่ครงการ  
       8. จัดใหมีการประเมินผลแบบมสีวนรวม โดยใหราษฎรในพ้ืนที่ผูไดรับผลจากโครงการเปน ผูประเมิน
กันเอง และสามารถปรับปรุงโครงการของทองถิ่นตนเองดวยภูมิปญญาของทองถิ่นเอง โดยหนวยงานกลาง จะ
เปนผูสนับสนุนทางดานงบประมาณ และวิทยาการที่เหมาะสมบางสวนที่ทองถิ่นไมม ี 
ระยะเวลาดําเนินการ  
      ป 2546 – 2550 รวม 5 ป  



 
งบประมาณ  
      1. ใชงบประมาณดานการประสานงาน และเผยแพรประชาสัมพันธโครงการจากมูลนิธิถาวรจิตตถาวรโร - 
วงศมาลัย  
      2. ขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  
      3. ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
      4. ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน  
 
หนวยงานรบัผิดชอบ  
     1. มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร – วงศมาลัย  
     2. สํานักงานสหกรณจังหวัดนครนายก นาน และกาฬสินธุ กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินโครงการ  
 
หนวยงานสนบัสนนุ  
     1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมพัฒนา
ที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว กรมประมง กรมปาไม กรมชลประทาน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมสงเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร (อตก.) 
สถานีวิทยุเพ่ือการเกษตร  
     2. กระทรวงกลาโหม ประกอบดวย กองทัพบก กรมการทหารชาง สถานีโทรทัศนสกีองทัพบกชอง 5 
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 และสถานีวิทยุเครือขายกองทัพบก  
     3. กระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน สถานีวิทยุ
กรุงเทพมหานคร  
     4. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการ
สังคม กรมประชาสงเคราะห กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน  
     5. กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบดวยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
     6. กระทรวงพาณิชย ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กรมการคาภายใน องคการคลังสินคา 
(อคส.)  
     7. กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน(กศน.) กรมอาชีวศึกษา กรมพลศึกษา กรมศิลปากร  
    8. กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย  
    9. สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
 
ประโยชนของโครงการ  
    1. ราษฎรในพ้ืนที่เปาหมายโครงการ มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
    2. ราษฎรในพ้ืนที่โครงการมีสหกรณเปนศูนยกลางในการรับและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
    3. สหกรณที่ต้ังขึ้นสามารถใหบริการแกสมาชิกและราษฎรในชุมชนไดอยางทั่วถึง  
    4. ราษฎรในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกลเคียงมีความเอ้ืออาทรตอกัน และศีลธรรมและจริยธรรม



แพรกระจายมากขึ้น  
    5. ราษฎรในพ้ืนที่เปาหมายโครงการมีความรูความเขาใจในเรื่อง หลักและวิธีการ สหกรณ อันจะ สงผลให
ราษฎรในชุมชนน้ันสามารถพ่ึงตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันไดในที่ สุด  
    6. จะทําใหราษฎรในพ้ืนทีม่ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 
สหกรณที่อยูในความดูแลสงเสริมในปจจุบันโดยสาํนักงานสหกรณจังหวัด  
จํานวน 3 สหกรณ คือ  
     1. สหกรณการเกษตรถาวรพัฒนานครนายก จํากัด จังหวัดนครนายก  
     2. สหกรณการเกษตรถาวรพัฒนา จํากัด จังหวัดนาน  
     3. สหกรณการเกษตรถาวรพัฒนากาฬสินธุ จํากัด จังหวัดกาฬสินธุ  
 


