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การสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดน และมีการพัฒนา

หลักสูตรอบรมครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ 

รวมถึ งขยายผลสู่ โรง เรียนในสั งกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา และโรงเรยีนใน

สงักดักรงุเทพมหานคร อย่างเป็น

รูปธรรม การปฏิบัติงาน ตาม

แนวพระราชดำริในกิจการ

สหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ได้

ก่ อ ให้ เกิดผลดีแก่ เด็ กและ

เยาวชน และยังส่งผลถึงพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน  

ในท้องถิ่นทุรกันดาร ในการ  

ส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์ให้  

เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็น  

พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริม

วิธีการสหกรณ์ให้กับนักเรียนในโรงเรียน 

ตชด. ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ 

รวมแล้วกว่า ๕,๒๐๐ โรงเรียนทั่ว

ประเทศ 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้น้อมนำ

พระราชดำริมาปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ 

 เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

เจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน 

๒๕๕๘ ดว้ยสำนกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 

พนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวาย

พระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี   

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุ

ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกร  

ชาวไทยตลอดไป 

สนองแนวพระราชดำริดังกล่าวอย่างเต็ม

ที่ และในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ 

รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กรมฯ ได้ร่วม

กับขบวนการสหกรณ์ จัดโครงการ

ขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ขับเคลื่อนความรู้และ

กิจกรรมการสหกรณ์สู่ เด็ก เยาวชน 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสร้าง

อาคารให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนฯ ตามแนวพระราชดำริ 

จำนวน ๑๐ แห่ง นอกจากนี้ ยังได้

ดำเนินโครงการ ๑ สหกรณ์ ๑ ทุนการ

ศึกษา โดยร่วมมือกับสหกรณ์ที่จะให้

บุตรหรือโรงเรียน ตชด. ที่อยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียงกับสหกรณ์ ให้ได้รับการศึกษา

ที่สูงขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ ๖๐๐ ทุน สำหรับ

ศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ขณะนี้ ได้

ดำเนินการไปแล้วประมาณ ๑๔๕ ทุน 

และมีบางสหกรณ์ที่ให้ทุนในภาพรวมอีก

ประมาณ ๒,๗๐๐ ทุน ขณะนี้มีเงินที่เป็น

ทุนการศึกษาอยู่ประมาณ ๖ ล้านกว่า

บาท 

 เมื่อวันที่ ๕ เมษายนทีผ่านมา 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานใน

การมอบหนั งสื ออนุญาตให้ เข้ าทำ

ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการจัดที่ดิน

ทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ใน

พื้นที่ชุมชนแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอ  

 ตลอดเวลาที่ผ่านมา พระองค์ได้

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานและ

ติดตามการปฏิบัติงาน  ในพื้นที่ท้องถิ่น

ทุรกันดารอย่างใกล้ชิดเสมอมา โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง ทรงให้ความสำคัญกับ

การเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ

เรื่องการสหกรณ์ โดยเน้นการปลูกฝังแก่

เด็กและเยาวชน ผ่านการเรียนรู้จาก

โรงเรียน เริ่มต้นจากการจัดการเรียน  
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แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นพื้นที่

นำร่องแห่งแรก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

เกิดการฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับ

คืนมา ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์

และมีส่วนร่วมในการปกป้อง โดยมี  

เจ้าหน้าที่รัฐเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล และ

สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้คน

กับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ด้วย

การมอบสิทธิ์ ในที่ดินเป็นส่วนรวมให้

ชุมชนดูแลกันเอง โดยมีแผนพัฒนา

แหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพ ตามความ

เหมาะสมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งนายก

รัฐมนตรีได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญใน

การนำระบบสหกรณ์เข้าไปใช้ในการส่ง

เสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการ

พื้นที่ในรูปแบบสหกรณ์ ทั้งการส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพ การตลาดในรูปแบบ

เศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดิน

และน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้ชุมชนมีความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป ทั้งยังส่ง

เสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพเพิ่ม

มากขึ้นด้วย 

 ในขณะที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ได้มีนโยบายการปรับโครงสร้าง

การผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และการตลาดในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ 

ด้วยการส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลง

ใหญ่ เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่การผลิต 

ปศุสัตว์ และประมงในระบบสหกรณ์ ซึ่ง

จะเป็นการปรับโครงสร้างการผลิต และ

ปรับเปลี่ยนระบบการส่งเสริมการเกษตร

จากพื้นที่รายย่อยเป็นพื้นที่แปลงใหญ่

อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความร่วม

มือในการผลิตโดยเกษตรกรในพื้นที่ 

เกษตรกรมีอำนาจต่อรองตลอดทั้งห่วงโซ่

อุปทาน ทั้งการจัดการเรื่องปัจจัยการ

ผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการ

ผลิต การแปรรูป และการตลาด ซึ่งในปี

นี้ กรมฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการปรับ

โครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันแบบ

ครบวงจร โดยมีเป้าหมาย คือ พื้นที่ปลูก

ปาล์มได้รับการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก

ผู้ ปลู กปาล์มมี รายได้ เพิ่ มขึ้ น และ  

ลดต้นทุนการประกอบอาชีพจากการ  

ทำกิจกรรมกลุ่ มผลิตปาล์มร่ วมกัน  

อีกด้วย ซึ่งจากการปรับโครงสร้าง ทั้ง

กระบวนการนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 

ประจำปี ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรม

ราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ความว่า 

“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มี

ผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง

และประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึง

ต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งาน

ดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้

ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุก

ระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำ  

มาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน ขึ้น

เป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่

จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่   แล้วร่วม

กันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะ  

เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ   

งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้อย่าง  

ราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็น

ประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป” 

จากพระบรมราโชวาทนี้ ผมจึงอยากฝาก

ให้ข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ทุกคน ได้น้อมนำไปยึดถือปฏิบัติโดย  

ทั่วกัน 

 

 

 

(นายโอภาส  กลั่นบุศย์) 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เมษายน ๒๕๕๘ 


