สาร อสส.
สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ
งานสหกรณ์ ได้ทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเสงี่ยม
มาหมื่นไวย) ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ดำเนิ น การส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ใ นโรงเรี ย น ในพื้ น ที่ ก ารพั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริให้แพร่หลาย กรมส่งเสริม
สหกรณ์ จึงได้จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 พร้อมนำมาขยายผล
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และได้ ข อพระราชทานน้ อ มนำวั น ที่
7 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์นักเรียน”
ดั่งพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หนังสือสืบสานพระราชปณิธานสามทศวรรษจรัสหล้า
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พิมพ์ครั้งที่ 1 พุทธศักราช
2554 หน้า 156 ตอนหนึง่ ว่า “...เรือ่ งสหกรณ์โรงเรียน (เริม่ พ.ศ. 2534)
ก็เป็นงานหนึ่งที่ข้าพเจ้าพยายามจัดให้มีขึ้นทุกแห่ง เมื่อเริ่มโครงการ
ข้ า พเจ้ า กำชั บ ไว้ ว่ า ผลผลิ ต ที่ เ กิ ด จากงานเกษตรห้ า มขายเด็ ด ขาด
ต้องให้นักเรียนรับประทานเพื่อบำรุงร่างกาย ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลัก
ของโครงการ ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณเกินกว่าที่จะบริโภคได้หมด ก็ให้
ทำการถนอมอาหารเก็บไว้หรือแจกให้นักเรียนไปรับประทานที่บ้าน
ต่อมาเมื่อโครงการประสบความสำเร็จพอสมควรแล้ว ก็ยอมให้ขายได้
ส่วนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้โครงการบางส่วนเลี้ยงตัวเองได้
ทั้งนี้ต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อโภชนาการ เมื่อมีที่ตั้งโรงเรียน ตชด.

๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง

มากที่ สุ ด ก็ คื อ ระบบสหกรณ์ เพราะแต่ ล ะคนมี เ งิ น น้ อ ย เมื่ อ ร่ ว มกั น
จึงพอลงทุนธุรกิจใดๆ ได้ ในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา ก็มีบทที่ว่าด้วย
การสหกรณ์อยู่แล้ว จึงสนับสนุนให้มีการปฏิบัติจริงในโรงเรียน การส่งเสริม
สหกรณ์ (สหกรณ์จังหวัด สหกรณ์อำเภอ) ได้มาช่วยจัดกิจกรรมสหกรณ์
โดยให้ สหกรณ์ (จริงๆ) ที่อยู่ใกล้เคียง ช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลแนะนำให้
กรรมการสหกรณ์เด็กนักเรียนไปดูงาน ถ้าเป็นไปได้...”
ในปัจจุบัน ปี 2559 มีพื้นที่การดำเนินการส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 50 จังหวัด 2 พื้นที่
จำนวน 477 โรงเรียน ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กระบี่ ขอนแก่น จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครพนม
นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์
ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่
มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ระนอง ราชบุรี เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สงขลา สตู ล สระแก้ ว สิ ง ห์ บุ รี สุ ร าษฎร์ ธ านี หนองคาย
หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี สำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยจำแนกเป็นโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 198 โรงเรี ย น โรงเรี ย นในสั ง กั ด
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ) จำนวน 177
โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน (ปอเนาะ) จำนวน 14 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
พุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) จำนวน 54 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 โรงเรียน และโรงเรียน
ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน 8 โรงเรียน
ตลอด 25 ปี ของการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนด้ า น
สหกรณ์ในโรงเรียน ความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการทำงานร่วมกัน
สามารถเอาความรู้ในเรื่องของการสหกรณ์ไปปรับใช้ ที่สำคัญคือนักเรียน
รู้จักพึ่งตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งการนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน การสร้าง
ระบบบัญชี การรู้จักการออม เมื่อเติบโตไปเด็กเหล่านี้จะเป็นสมาชิกที่ดี
และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ต่อไป
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(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)												

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์											
มิถุนายน 2559

