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เริ่มต้นความเป็นมาของเรื่องสหกรณ์นี้ คือ ได้มีโอกาส 
ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถไปในที่ทุรกันดารต่าง ๆ สมัยก่อนที่ตามเสด็จมีหน้าที่ 
ไปคุยกับผู้คนในท้องถิ่นในเรื่องที่เป็นปัญหาต่าง ๆ เช่น เรื่องของการ 
ทำามาหากิน สมัยนั้น คือพูดถึง ๓๐ - ๔๐ ปีมาแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็น 
เรื่องการเกษตร และส่ิงที่เสริมจากการเกษตร เช่น หัตถกรรมต่าง ๆ  
มาทีหลัง ถึงจะเป็นอุตสาหกรรมท้องถิ่น เป็นส่ิงที่ได้เห็นมา นอกจาก 
เรื่องทำามาหากิน เป็นการคุยเรื่องการศึกษาว่าทำาอย่างไรจะช่วยให้เขา 
มีการศึกษา ตั้งแต่ระดับอ่านออกเขียนได้ถึงการศึกษาระดับประถม  
มัธยม มหาวิทยาลัยสืบต่อไป สมัยแรก ๆ ที่เข้าไปได้แค่อ่านออกเขียนได้ 
ก็เป็นเรื่องสำาคัญแล้ว เพราะเขาจะมีโอกาสไปศึกษาด้วยตนเองต่อจาก 
ที่เคยรู้กันมาจากพื้นบ้าน และมีปัญหาที่ ๓ คือเรื่องสุขภาพอนามัยที่ 

จะต้องไปช่วยเหลือ จุดนี้เป็นประเด็นที่สนใจมากที่สุดร่วมกับเรื่อง 
การศึกษา แหล่งการศึกษาคือโรงเรียน เป็นจุดศูนย์กลางที่ราษฎรต้อง 
เข้าไปอยู่ และถ้าคนในสมัยนั้นจะเห็นจากรูปนี้ว่า มีรูปตั้งแต่เด็กยัง 
ผอม ๆ ขาดแคลนอาหาร ถ้าขาดแคลนถึงระดับนี้ก็ยากที่จะมีสมองที่ดี 
ที่จะศึกษาต่อไป ยากที่จะมีแรงทำางานต่อไป จริง ๆ เขาใส่รูปมาให้อีก
รูปหนึ่งเป็นรูปที่คนขาดอาหารอย่างมาก ซึ่งต้องยอมรับว่าสมัยนั้น 
เมื่อ ๓๐ - ๔๐ ปีมาแล้วมีจริง แต่เป็นภาพสยอง จึงขอตัดออก เพราะ
ไม่ใช่คนไทยทุกคนจะเป็นอย่างนั้น ข้อนั้นเป็นเรื่องของกรณีพิเศษ 
ที่มีปัญหาไม่สามารถที่จะเพาะปลูกพอ เพราะคนมารวมกันมากในที่ 
แห่งเดียวกัน ดังนั้นวิธีที่จะช่วยเด็กที่ขาดอาหารก็มุ่งไปที่โรงเรียน
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มาเริ่มต้นเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อที่จะช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ในถิ่นทุรกันดาร พอถึงเวลาที่ทำางานร่วมสนองพระเดชพระคุณมาได้
ระยะหนึ่ง มีประสบการณ์ดีพอสมควร ด้านการเรียนก็เรียนจบแล้ว 
เริ่มเข้าทำางานเป็นครูบาอาจารย์ เริ่มต้นจึงเอาเรื่องโภชนาการมาก่อน 
และเริ่มทำางานที่โรงเรียน เพราะโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ มีครูที่จะเป็น 
ผู้ถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ และเป็นที่รวมของเด็ก 
ทั้งหมู่บ้าน โรงเรียนในยุคนั้นเป็นโรงเรียนประถม ต่อมาได้ลงมาทำา 
ถึงระดับอนุบาล เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กที่เอาเด็กเล็ก ๆ ก่อนวัยเรียน
เข้ามารวมกัน เพราะว่าสมัยก่อนมีประสบการณ์ที่เข้าไปในหมู่บ้านและ 
วิ่งไล่เด็กแต่ละคน จับมาสร้างภูมิคุ้มกันโรค จับมาถ่ายพยาธิ รู้สึกว่า 
ไม่ค่อยสะดวก ตามไม่ค่อยได้ แต่ถ้ามารวมกันในสถานที่ซึ่งถือว่าเป็น 
สถานที่ราชการก็ง่ายขึ้น เมื่อทำาได้ดีแล้วต่อมาก็ทำาลงไปถึงเด็กตั้งแต่ 
ก่อนวัยเข้าอนุบาลมาจนถึงเด็กแรกเกิด และดูลงไปจนถึงหญิงมีครรภ์ 
ตรงนี้ยุ่งหน่อย เพราะไม่รู้ว่าใครมีครรภ์ใครไม่มีครรภ์ แต่ได้ร่วมมือกับ
ทางสาธารณสุข สามารถที่จะให้คำาแนะนำาตั้งแต่หญิงมีครรภ์ หญิงให้ 
นมบุตร และฝ่ายหญิงที่เป็นแม่ส่วนหนึ่ง และพวกเด็ก ๆ ที่เป็นลูก 
ส่วนหนึ่ง ได้มาช่วยเหลือเรื่องเหล่านี้ 
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วิธีดำาเนินการคือให้เด็ก ๆ ลงมือทำาการเกษตรด้วยตนเอง  
มีครูบางคนบ่นว่าเด็กเป็นลูกเกษตรกรบางครั้งทำาได้เก่งกว่าคุณครู  
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นลูกเกษตรกรเหมือนกันแต่ไปทำางานอย่างอื่นนานแล้ว  
จึงไม่ได้ทำาการเกษตรมากเท่าเด็ก แต่ได้อธิบายให้คุณครูเหล่านั้นฟังว่า  
การที่เราให้เทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างใหม่นี้เป็นเรื่องจำาเป็น ถ้า
ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องมีกระทรวงเกษตรฯ ปล่อยให้เขาทำากันไปตาม
เรื่องตามราว ถ้ากระทรวงเกษตรฯ จะเริ่มส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ 
ในระดับที่เป็นผู้ใหญ่ หัวหน้าชุมชน หัวหน้าครอบครัว เราจึงได้มา 
ส่งเสริมการเกษตรให้ตั้งแต่เด็กชั้นอนุบาลและชั้นประถมขึ้นมาทีเดียว  

เด็กเหล่านี้ นอกจากจะมีอาหารรับประทานแล้ว ยังมีความรู้เพิ่มเติม 
เอาไปส่งเสริมอาชีพต่อไป เม่ือผลิตได้ดีแล้ว ตอนแรกคิดว่าอาจจะ 
มีเหลือจากแปลงของโรงเรียนที่จะเอาไปแจกชาวบ้านต่อไป หรือจะ 
เอาไปขายเป็นรายได้เข้ามาหมุนเวียนก็ได้ นอกจากจะมีวิชาเกษตร 
แล้วต้องมีประกอบการค้าขายด้วย เริ่มต้นที่มาประกอบการค้าขาย  
เพราะว่าโรงเรียนของเราที่ไปดำาเนินการในยุคนั้น ในยุคนี้ก็ดีขึ้น  
ในยุคน้ันเด็กบางคนไม่มีสัญชาติไทย เพราะฉะนั้นใครไม่มีสัญชาติไทย  
เขาไม่ให้เข้าโรงเรียนด้วยซำ้าถือว่าไม่ใช่คนไทย เราไปส่งเสริมตาม 
ชายแดนกันมา คนไหนไม่มีสัญชาติไทย พอเรียนจบมาแล้ว แม้แต่ 
ประกาศนียบัตร ป. ๔ - ป. ๗ ก็ไม่ให้ ถ้าไม่มีใบรับรองอะไรก็ตาม  
ไปทำางานหรือไปเรียนต่อก็ไม่ได้ ถ้าจะไม่ให้ไปทำางานในด้านมิจฉาชีพ  
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ก็ต้องให้มีความรู้ทางด้านอาชีพอย่างอื่น 
อย่างเช่นหัตถกรรม งานโยธาต่าง ๆ ทำา
อิฐก่อสร้างก็มี ฝ่ายอาชีวศึกษาก็มาช่วย
แนะนำา ออกไปเปน็ชา่งตดัผม ชา่งไฟ ชา่งยนต ์
และอืน่ ๆ  ทีพ่อจะไปได ้ทัง้นอกภาคการเกษตร 
และทางด้านการเกษตรนั้นจะต้องรู้เรื่อง 
ธุรกิจ เรื่องสหกรณ์ตรงนี้ที่กรมส่งเสริม 
สหกรณ์และต่อมามีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้ามามีบทบาท ความจริงจะซื้อวัตถุดิบมา  
ถ้าแต่ละคนซ้ือก็ย่อมแพง ถ้ารวมกันซ้ือ 
สหกรณ์ซื้อแล้วเอามาขายในร้านสหกรณ์ 

คนซื้อก็ได้ ถือว่าอัฐยายซื้อขนมยาย ความจริงสินค้าเป็นของตัวเอง ตัวเอง 
เป็นคนมาซื้อ เวลาเอาไปขายถ้าขายรวมกันเวลาจะไปพูดจะมีอำานาจ
ต่อรองมากกว่า เพราะว่าตอนนั้นบางทีจะมีปัญหาว่า มีผู้ประกอบการ 
ที่มีสายป่านยาวกว่า มีร้านมีบริษัทเข้ามา เกษตรกรที่ยากจนจะขาย
อะไรก็แพ้ ถูกตัดหน้าไปหมด ถ้าเราเป็นสหกรณ์เราก็ไม่แพ้บริษัท
เหมือนกัน เรารวมกันไม่ใช่คนคนเดียว แปลว่าเราร่วมกันทำาร่วมกันใช้  
เรื่องการเกษตรในโรงเรียนที่ทำาแล้วเอามากินกันเองมีจุดมุ่งหมายใหญ่
เพื่อแก้ไขการขาดอาหาร เพื่อสุขภาพ แต่ว่าในเมื่อทำาแล้วเราต้อง 
รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีของฟรี คือถึงทำาแล้วถ้าตัวเองไม่ได้จ่าย  
คนมาบริจาคก็จ่าย ภาครัฐก็จ่าย ของทุกอย่างมีราคา มีต้นทุน เอามาขาย
ก็เป็นราคา ความจริงมีเงินของสหกรณ์ที่ซื้อ ซื้อเสร็จเอาไปขายให้โรงครัว 
สหกรณ์ขายโรงครัว โรงครัวทำากับข้าวมาเลี้ยงนักเรียน

พูดถึงเรื่องสหกรณ์ ตอนนั้นอายุประมาณ ๘ ขวบ ๙ ขวบ  
ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม-
ราชินีนาถ ไปที่สหกรณ์หุบกะพงที่ชะอำา เพชรบุรี สมัยนั้นเป็นสหกรณ์
ประเภทหนึ่ง คือ สหกรณ์ประเภทนิคม คือคนมาอยู่ แต่ว่าอาจจะต่างกับ
หมู่บ้านปกติคือ หมู่บ้านปกติเขาอยู่กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย แต่นิคมคือ 
เป็นพวกที่มาจากข้างนอก ไม่มีที่ทำากิน แต่มีกำาลังความรู้ที่จะทำาเกษตร
ได้ มีความตั้งใจ มีความขยันขันแข็ง มาพลิกฟื้นแผ่นดินให้ดีขึ้น ลูก ๆ ของ
เขามาอยู่ในโรงเรียน เรียนหนังสือ สมัยก่อนโรงเรียนเป็นอย่างนี้ มีอาคาร
ก็ค่อนข้างจะโก้แล้ว แต่ก็ยังพยายามเรียนคุณครูขอให้สอนเรื่องราวของ 
ตัวเอง ประวัติคนสมัยโบราณ เพื่อจะได้ให้ทุกคนระลึกถึงบุญคุณของปู่ย่า
ตายายที่ขยันขันแข็งสร้างเนื้อสร้างตัวจนเราอยู่สบายทุกวันนี้ ตอนนั้น 
ทรงเน้นมากว่าประชาชนต้องรู้จักทำางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซื้อขาย 
ร่วมกัน จะได้มีอำานาจต่อรองมากขึ้น

ที่สหกรณ์หุบกะพง 
อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
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ตอนที่เข้าไปเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณปี ๒๕๑๖  

อันนีก้เ็ปน็เรือ่งทีเ่ขยีนไว ้เขา้ไปถา่ยมาจากรา้นสหกรณจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

เป็นสหกรณ์ร้านค้า ไปถึงก็เป็นสมาชิก จะเอาอะไรหรือคนที่บ้านอยากได้อะไร 

หม้อ ไห กระทะ ทุกอย่าง ก็รับอาสาเป็นผู้จัดซื้อ แล้วเอาแต้มใส่ให้ตัวเอง  

พอถึงปีปันผล ก็ได้เงินมาอีก ได้เขียนไว้ว่า
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จากทีเ่หน็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงทำาเรือ่งการสหกรณ ์ 
ที่ มีแนวว่าทำางานอยู่คนเดียวฝ่ายเดียว จะไม่สามารถที่จะมีทุนมี 
แรงงานได้ ไม่มีความสามารถความรู้ความคิดที่จะทำางานใหญ่ได้ ถ้า 
รวมกันจึงจะดี ซื้อของซื้อรวมกันจะถูก แบบเหมาโหลถูกกว่า จึงเริ่ม 
มาทำาที่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลใน พ.ศ. ๒๕๓๔

นี่เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก จะได้มีความคุ้นเคย 
กับระบบสหกรณ์ ระบบการทำางานด้วยกัน เม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่เด็ก
เหล่านี้จะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ของหมู่บ้าน ของอำาเภอ ของ 
จังหวัดต่อไป และจะเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ เพราะมีความรู้ 
ความเข้าใจอย่างดีว่า การร่วมกันทำา จะทำาให้ไม่เสียเปรียบผู้อื่น ทั้งการ 
ซื้อวัตถุดิบ สินค้าที่ผลิต สินค้าอุปโภคบริโภค ถ้ารวมกัน ประหยัด 
ค่าใช้จ่าย และจะทำาได้ดีกว่า

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เป็นของนักเรียน จัดตั้งขึ้นและ 
ดำาเนนิการโดยนกัเรยีน และมนีกัเรยีนเป็นสมาชิก เริม่ตน้จาก ป. ๓ - ป. ๔  
ขึ้นไปถึง ป. ๖ มักจะจบการศึกษาในโรงเรียน และไปเรียนต่อที่อื่น หรือ 
ออกไปทำามาหากิน ในสหกรณ์เหล่านี้มีสมาชิกของเราที่เรียกว่าสมทบ 
เหมือนกัน สมาชิกสมทบจะเป็นครู ศิษย์เก่า และชาวบ้าน บางแห่งมี 
นักเรียนประมาณ ๕๐ - ๖๐ คน แต่มีสมาชิกสมทบมากกว่า เพราะเป็น 
พื้นที่ทุรกันดาร ของที่ใช้ที่อื่นไม่มีขาย มีแต่ที่สหกรณ์ในโรงเรียน  
ชาวบ้านต้องอาศัยโรงเรียนเป็นที่ซื้อของอุปโภคบริโภค หรือเวลาที่ 
เขาประดิษฐ์ของ ทำากับข้าว ทำาอะไรได้ก็เอามาขายที่สหกรณ์ใน 
โรงเรียนนี้ ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านเหมือนกัน สหกรณ์ 
นักเรียน เปรียบเสมือนห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการให้นักเรียนได้ 
เรียนรู้หลักการ วิธีการ และทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง เรื่องการศึกษา 
สหกรณ์เขามีมานานแล้ว ในหนังสือเรียนตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ ก็เรียนเรื่อง
สหกรณ ์ครจูะใหท้อ่งวา่สหกรณเ์ปน็อะไร แตไ่มเ่คยปฏิบัตเิองเลย กิจกรรม
นีส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนลงมอืเอง ปฏิบตัเิอง เปน็ประธานเอง เปน็สมาชิก  
เป็นคณะกรรมการเองทุกอย่าง ให้มีทักษะ มีความเคยชินกับระบบ 
การทำางานร่วมกัน และปลูกฝังคุณธรรมในการดำารงชีวิตร่วมกันใน 
สงัคม และจะเชือ่มโยงกบัโครงการอืน่ ๆ  อกีหลายโครงการ เชน่ โครงการ
เกษตร โครงการประมง โครงการหัตถกรรม จะทำาอะไรก็ให้ผ่านสหกรณ์
เสียก่อน เพราะฉะนั้นเรื่องเกษตรเรื่องฟาร์มนี่เราจดบันทึกว่า ในฟาร์มมี
อะไรบา้ง ราคาทีจ่ะขาย มกีารให้ความรูภ้าคทฤษฎีเหมอืนกัน วา่กิจกรรม
มอีะไรบา้ง ครไูปอบรมทีก่รมสง่เสรมิสหกรณ ์มาทำาหลกัสตูรวา่สปัดาหล์ะ

ฝึกฝนตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ จะได้มี
คว�มคุ้นเคยกับระบบก�รทำ�ง�น
ด้วยก�รร่วมกันทำ�
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ชัว่โมง ครกูม็แีผนการสอน ใหค้วามรูป้ระชาสมัพนัธ ์รณรงคเ์รือ่งสหกรณ์
เป็นระยะ ๆ แล้วให้ปฏิบัติจริง

ขั้นตอนของการดำาเนินงานสหกรณ์นักเรียน 

ขั้นตอนที่ ๑ คือ การรับสมัครสมาชิก เป็นการรับด้วยความ 
สมัครใจ เหมือนสหกรณ์ผู้ ใหญ่เหมือนกัน และเปิดกว้างสำาหรับ 
นักเรียนทุกคน การสมัครเป็นสมาชิกจะเก็บค่าหุ้นส่วนใหญ่หุ้นละ  
๑ บาทบ้าง หุ้นละ ๓ บาทบ้าง ที่ไหนที่มีมาก ๆ ก็หุ้นละ ๑๐ บาทบ้าง  
แล้วแต่พื้นที่ เพราะฐานะของนักเรียนในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน  
การเก็บค่าหุ้นทำาให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ด้วย แต่ที่จริงก็มีทุนให้ถ้าไม่มีสตางค์จริง ๆ ซึ่งตอนหลังก็มีคนบริจาค  
มีบัตรประจำาตัวสมาชิก จดว่าถือหุ้นเท่าไร แล้วลงลายมือชื่อ
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ขัน้ตอนที ่๒ การประชมุใหญส่ามญั มกีารลงคะแนน
เสียงเพื่อเลือกตั้งสหกรณ์นักเรียน ๑ เสียง โดยสมาชิกสหกรณ์
แต่ละคน เลือกเพื่อนสมาชิกมาตามหลักการสหกรณ์ เป็นคณะ
กรรมการสหกรณ์นักเรียน ดำาเนินกิจการสหกรณ์ ใครจะมีหุ้น ๑ 
หุ้น ๑๐๐ หุ้น ก็มี ๑ คะแนนเสียงเหมือนกัน ในขั้นตอนนี้นักเรียน
จึงได้ฝึกฝนในเรื่องสิทธิของตนตามหลักประชาธิปไตย นักเรียน
ทุกคนจะเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตย

นี่ก็คือกรรมการที่ได้รับเลือกมา จะมีประธาน รอง
ประธาน มีเหรัญญิก คณะกรรมการนักเรียนมีประมาณ ๘ - ๑๐ คน เดิมมี 
วาระในการทำางาน ๑ ปีการศึกษา ต่อมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ได้เข้ามาเรียนรู้มากขึ้น บางแห่งกรรมการมีวาระในการทำางาน ๑  
ภาคการศึกษา จะได้เลือกใหม่มีคนอื่นเข้ามา

ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อได้กรรมการแล้วก็มีการประชุมกรรมการ 
สหกรณ์นักเรียน ต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง เรื่องที่ 
ประชุมกัน เช่น การแบ่งหน้าที่ การซื้อ - ขาย การตลาด วางแผน 
การปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน แก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ เช่น  
จะซื้ออะไรเข้าสหกรณ์ อยากได้อะไร แต่บางทีมีคนค้านเหมือนกันว่า 
คนหนึ่งจะซื้อแต่ขนม ขนมนี้เป็นสิ่งที่หมอฟันที่เขามาตรวจในโรงเรียน 
เขาจะโทษสหกรณ์ ความไม่ดีของสหกรณ์ คือมีขนมขบเคี้ยวที่มีนำ้าตาล 
มาก พอออกจากสหกรณ์ก็เป็นลูกค้าหมอฟันกันหมด บางทีฟันไม่ดี  
เคี้ยวไม่ออก กินไม่ได้ โภชนาการก็เลยไม่ดี

มีปัญหาที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ เช่น มีการพูดถึงการกู้เงิน บางที 
ไปดูตามสหกรณ์นักเรียน ครูกู้ กู้เสียหมดไม่มีทุนหมุนเวียน บางที
ห้ามไม่อยู่ แต่ครูก็ซื่อสัตย์จดเอง เราไปเปิดเจอเข้า หรือบางทีมีแม่ค้า 
ไปขายของในโรงเรียน ก็ไม่ดี ทำาให้นักเรียนมาซ้ือของที่ในสหกรณ์ 
น้อยลง ก็ต้องไปเจรจากับแม่ค้าให้ซื้อขายพอประมาณ ไม่ให้สหกรณ์ 
เราเสียประโยชน์
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ในกระบวนการประชุมนี้ เป็นการ
ฝึกการทำางานร่วมกันในรูปของกรรมการ 
ซึ่งต่อไปก็จะมีกรรมการได้อีกหลายอย่าง 
ฝึกออกความคิดเห็นแบบประชาธิปไตย  
ใช้เหตุผลโต้เถียงกันและให้ยอมรับเสียง
ส่วนใหญ่ เสียงข้างมาก ฝึกการจดบันทึก 
การประชุม อันนี้เป็นเรื่องหลอกเด็กเล็ก
น้อย เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยเขียนหนังสือ จด
บันทึกสหกรณ์ หัดคัดลายมือ ซึ่งเป็นการ
ฝึกหัดการเขียนหนังสือและการจดสรุป 
ใจความ เวลาไปเยี่ยมสหกรณ์จะเปิดดูอยู่เสมอว่าเขาเขียนอะไร บันทึก
เรียบร้อยหรือเปล่า

ขัน้ตอนท่ี ๔ ดำาเนนิการกจิกรรมของสหกรณม์หีลายกิจกรรม  
ได้แก่ กิจกรรมท่ี ๑ ร้�นค้� ปฏิบัติงานในร้านสหกรณ์ การซื้อ - ขาย  
ได้แก่ การซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการ รับซ้ือ 
ผลผลิตจากฟาร์มของโรงเรียน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำากันเอง  
อาหารแปรรูป หัตถกรรมต่างๆ การเก็บรักษาตรวจสอบจำานวน  
การจัดวางสินค้าเพื่อจำาหน่าย การจำาหน่าย ในขั้นตอนนี้เป็นการ 
ฝึกหัดทำาธุรกิจ ฝึกการเลือกซื้อของว่าสิ่งใดควรซื้อ รู้จักตั้งราคา  
การคิดผลกำาไรหรือขาดทุน 
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กิจกรรมต่อไปคือ ก�รออมทรัพย์ เป็นเรื่องสำาคัญมาก เพราะ 
ถึงแม้ว่าหาได้มาก แต่ไม่ออมทรัพย์ สุรุ่ยสุร่ายจ่ายออกก็ไม่มีประโยชน์ 
อะไร เพราะการออมทรัพย์เป็นการช่วยวางแผนชีวิต ไม่ให้ใช้จ่าย 
เกินกว่าที่ตนเองมี เพื่อให้มีพอใช้เม่ือจำาเป็น เช่น เวลาเจ็บไข้ เป็นต้น  
ในพื้นที่ทุรกันดาร แม้นักเรียนส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถ 
ออมเงินนำามาฝากเป็นประจำาได้ ครั้งละ ๑ บาทบ้าง ๕ บาทบ้าง  
และจะปิดบัญชีเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนนั้น ๆ จึงทำาให้นักเรียน 
มีเงินก้อนจำานวนหนึ่ง แม้จะไม่มากนักแต่ก็นำาไปทำาประโยชน์ได้บ้าง  
เช่นเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ การเก็บออมทรัพย์ทางกรมส่งเสริม 
เขาทำากระปุกออมสินน่ารัก ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กอยากออมทรัพย์ 
และทางคณะกรรมการที่มีครูเป็นที่ปรึกษาจะนำาเข้าฝากธนาคาร 
จริง ๆ ก็จะมีดอกเบี้ยให้

กิจกรรมที่  ๓ กิจกรรม 
สง่เสรมิก�รผลติ ได้แก่ การผลติทาง 
การเกษตร โดยนักเรียนรวมกลุ่ม
กันตามกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปลูกผัก 
เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด แปรรูป
อาหาร แต่ละกลุ่มขายผลผลิตเข้า
สหกรณ์เพื่อเข้าครัว จดบันทึกทำาบัญชีทุกกิจกรรม รู้ว่าลงทุนไปเท่าไร 
ตั้งราคาเหมาะสม ขายมีรายได้เท่าไร คำานวณแล้วได้กำาไรหรือขาดทุน 
เงินกำาไรก็จัดสรรไว้เป็นทุนดำาเนินการต่อไป ส่วนมากได้กำาไร แต่ขาดทุน
ก็มีเหมือนกัน และมีเหตุผลต่าง ๆ ที่เขาขาดทุนกัน เรื่องบัญชี ตอนนี้ 
มีรูปแบบบัญชีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ช่วยกันคิด เดิมเก่ียวข้องกับนักเรียนและครู ต่อมาเราต้องพยายาม 
ทำาบัญชีให้ผู้ปกครองหรือชาวบ้านดูเข้าใจ กรรมการของหมู่บ้าน เช่น  
องค์กรส่วนท้องถิ่นซึ่งเขาจะมีบทบาทมาก ต่อไปรัฐบาลจ่ายเป็นรายหัว  
จ่ายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขาจะได้เห็นว่ามีความสัมพันธ์
อย่างไร จะได้ให้งบประมาณหรือใช้จ่ายช่วยเหลือด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้น
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มาถึงขั้นตอนที่สำาคัญอีกขั้น คือ การทำาบัญชี เรามีทั้ง 
บัญชีประจำาวัน บัญชีรับและจ่าย บัญชีสินค้า บัญชีสมาชิก ฯลฯ สรุป 
บัญชี ผลกำาไร ขาดทุน และนำาข้อมูลมาวางแผนต่อไป นักเรียนได้ฝึก 
ทำาบัญชีลงในสมุดบัญชี บางแห่งเริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย  
เพราะเดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ใช้คอมพิวเตอร์กันทั้งนั้น แทนที่จะใช้กดเฉย ๆ ก็มา 
สัมพันธ์กับการทำาบัญชีระบบสหกรณ์ พยายามให้ใช้คำานวณด้วยสมอง  
แล้วตรวจสอบ และใช้สมุดบัญชีอย่างเดิม ๒ อย่าง นักเรียนเสนอว่า 
ตามหลักบัญชี สำาหรับของผู้ใหญ่เขาไม่ให้ใช้ดินสอเขียน เขาให้ใช้ 
ปากกาเขียน เขียนเสร็จ ถ้าผิดก็ให้ขีดและเซ็นช่ือ ไม่ใช่เอาสีขาว ๆ  
มาป้าย ๆ เรื่องนี้ก็เป็นอุบายเหมือนกัน สิ่งที่ตามมาคือ นักเรียนได้ฝึก 
ความละเอียด ความถี่ถ้วน ความรอบคอบ และความเป็นระเบียบ  
นอกจากน้ีการหัดทำาบัญชียังช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทาง 
คณิตศาสตร์ ฝึกหัดทำาเลข และเป็นตัวเลขที่มีความหมาย นอกจาก 
แบบน้ีแล้วยังมีแบบบันทึกว่า รายได้มาจากไหน จากสินค้า จาก 
กิจกรรมเกษตร รายได้อื่น ๆ สินค้าทั่ว ๆ ไป จ่ายแล้วได้กำาไร ขาดทุน 
แค่ไหน จะมีบันทึก สรุปผลการดำาเนินงานตามวาระของคณะกรรมการ
สหกรณ์นักเรียน
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ขั้นตอนสุดท้าย คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนจะฝึก 
การปิดบัญชี สรุปผลการดำาเนินงานตามวงรอบ จัดสรรผลกำาไร  
เป็นเงินปันผลแก่สมาชิก บางส่วนสะสมไว้เป็นเงินทุนของสหกรณ์ และ 
เป็นเงินบริจาคสำาหรับทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์ ขั้นตอนนี้ 
จะช่วยฝึกการทำางานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และการที่ว่าช่วยเหลือคน
อื่น เดี๋ยวนี้เขาเรียกกัน ๒ อย่าง คือจิตสาธารณะหรือจิตอาสาก็ได้ คำานึง 
ถึงส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือการสร้างศรัทธาในเรื่อง 
สหกรณ์ให้แก่สมาชิกด้วย 
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มกีารสง่เสรมิความรูใ้หแ้กค่ณะกรรมการสหกรณน์กัเรยีน 
และสมาชิก เช่น การศึกษาดูงานสหกรณ์จริง ๆ สหกรณ์ใหญ่เป็นกลุ่ม 
สหกรณ์การเกษตร หรือกลุ่มสหกรณ์แบบต่าง ๆ เพื่อให้มีประสบการณ์  
ในการทัศนศึกษาได้มีการเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตในด้านอื่น ๆ เช่น  
ทางภาคเหนือ กรมส่งเสริมสหกรณ์พานักเรียนไปดูพืชสวนโลก เป็นต้น  
หรือบางทีเด็กที่อยู่บนภูเขาก็พาไปดูทะเล ดูพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ก็มี  
สวนสตัวก์ม็ ีไปดพูพิธิภณัฑไ์ดโนเสาร ์เวลาใหเ้ล่าวา่ไปดอูะไร ไปสมัภาษณ์
เด็กไม่เห็นเล่าเรื่องว่าไปดูสหกรณ์เลย เล่าเรื่องไดโนเสาร์ เป็นการให้ 
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปด้วย

ในบางครั้งสหกรณ์จริง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ก็มาเป็นพี่เลี้ยง บางครั้ง 
เขาคิดการสร้างแรงจูงใจในการดำาเนินงานสหกรณ์นักเรียน มีการ 
ประกวดและได้รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ การประกวดการ 
บันทึกบัญชี การประกวดวาดภาพหรือประกวดเรียงความ ผลพลอยได้  
คือ เป็นการเสริมทักษะนักเรียนในด้านต่าง ๆ และทำาให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองด้วย เวลาไปเยี่ยมตามโรงเรียน  
ครูใหญ่มาบรรยายเขาจะบอกว่าความภาคภูมิใจของโรงเรียนมีเรื่อง 
ไดร้างวลัการบนัทกึบัญชแีละการประชมุ ความภาคภมูใิจอยา่งอืน่ ๆ  เช่น  
สุขภาพระดับทอง ปศุสัตว์ดีเด่น ยุวเกษตรดีเด่น ครูดีเด่น นักเรียนดีเด่น  
เล่นกีฬาชนะ นอกจากนักเรียนคนที่สำาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่านักเรียน คือ 
ครู เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ให้นักเรียน ครูบางคน
เป็นศิษย์เก่า ตอนสมัยที่เป็นเด็กนักเรียนเคยเป็นกรรมการของสหกรณ์  
ก็จำาเรื่องนี้ไว้สอนน้อง ๆ อีกต่อไป จำาเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพ 
ของคร ูเพือ่ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ ทีจ่ะกำากบั ให้คำาแนะนำา ช่วยเหลอื 
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นักเรียนในการดำาเนินงานสหกรณ์ได้ เช่น การฝึกอบรมครูในเรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ วิชาบัญชี และการจัดการศึกษา 
ดูงาน

การเชื่อมโยงกับโครงการอื่น ๆ

• ก�รเกษตร สหกรณ์นักเรียนเป็นหน่วยรับซ้ือผลผลิตจาก 
ฟาร์มของโรงเรียน หรือแม้แต่ของที่ผลิตได้ ปลูกได้ใน 
ท้องที่ ผู้ปกครองปลูก แล้วนำามาวางจำาหน่ายให้แก่โรงครัว  
เพราะบางทีโรงเรียนมีที่น้อย ไม่สามารถปลูกพืชผักให้พอ 
บริโภคได้ รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรกลับ 
คืนสู่ฟาร์มของโรงเรียน ทำาให้มีการทำาเกษตรกรรมที่ 
ยั่งยืนได้

• ก�รประกอบอ�ห�รกล�งวัน ครัวของโรงเรียนก็สามารถ 
ใช้เงินที่ได้รับจากกองทุนอาหารกลางวันของรัฐบาล ซื้อ
วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ 
ราคาถูกกว่าท้องตลาดจากสหกรณ์ ไม่ต้องเดินทางไปซ้ือ 
ในที่ไกล ๆ สหกรณ์ทำาบัญชี ออกใบเสร็จให้ นอกจากนี้ 
สหกรณ์ยังช่วยหาเครื่องปรุง หรือของแห้งมาวางจำาหน่าย
ด้วย

• ก�รฝึกอ�ชีพ เวลาจะประดิษฐ์ของหรือแปรรูปอาหาร  
ต้องซื้อวัตถุดิบบางอย่าง แทนที่ต่างคนต่างซื้อ ก็เอามา 
รว่มมาขายราคาขายสง่ แลว้มาแบง่กัน จะขึน้ราคาเลก็นอ้ย  
แล้วสหกรณ์ก็เป็นของเรากันเอง ขึ้นราคานิดหน่อยก็ไม่ 
เป็นไร มีการปันผล หรือผลงานที่ผลิตได้ ก็นำามาขายผ่าน 
สหกรณ์ เพราะเป็นศูนย์รวม ทำาให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคน
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พ้ืนท่ีดำาเนินการทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีสถาน 
ศึกษาในโครงการที่จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนทั้งหมด ๗๔๖ แห่ง 
ทั่วประเทศ นี่เฉพาะในโครงการที่ทำาเอง แต่คนอื่นในพื้นที่อื่น ๆ เขา 
ก็ทำาเหมือนกัน พระเณรก็ทำาสหกรณ์เหมือนกัน มีสหกรณ์พระ  
สหกรณ์เณร แล้วท่านก็รายงานได้ดี ตัวชี้วัดเพื่อใช้ดูความก้าวหน้า  
เช่น นักเรียนมีพฤติกรรมพึ่งตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น นักเรียนมีความรู้ 
และทักษะในด้านสหกรณ์ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ต่าง ๆ และการจัด 
ประชุม เวลาไปประเมินก็ดูตัวชี้วัดพวกนี้

ก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินก�ร
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นอกจากทำาในโรงเรียนแล้ว ก็มีการขยายสู่ครัวเรือน นักเรียน 
แต่ละคนจะต้องมีสมุดบัญชีส่วนตัว เขียนว่าวันนี้ได้เงินจากไหน ใช้จ่าย 
ไปในการทำาอะไรบ้าง เมื่อสักครู่ทางด้านท่านปลัดกระทรวงเกษตร 
ได้เล่าว่าบางทีนักเรียนไปดูบัญชีที่ตัวเองทำาเองแล้วไปบอกพ่อแม่ว่า  
รายจ่ายของพ่อแม่มาก มาให้หนูทำาไมเยอะแยะ ดูจากบัญชี ชักห่วง
บัญชีครอบครัว คือนักเรียนเป็นตัวกลางซ้ือขาย ผู้ปกครองนักเรียน 
หรือชาวบ้านมาช่วยกัน มาสู่ชุมชน เขาเรียกว่าต้นกล้าเศรษฐกิจ 
พอเพียง มาทำาบัญชี บางทีซ้ืออะไร ขายอะไรแล้ว รายได้ รายจ่าย  
วันนี้ช่วยพ่อแม่ล้างจาน นอกจากสะสมเงินแล้ว ยังสะสมความดี  
หลังจากนั้นเขาจะมีเล่มใหญ่อีกเล่ม พอดีปีที่ผ่านมาเป็นปีที่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนม์ ๘๔ ทางกรมฯ เขาทำาโครงการทำา 
ความดีเพื่อพ่อ เขาก็เอาความดีพวกนี้มาใส่ในเล่มใหญ่เพื่อเตือนตัวเอง  
ว่าวันนี้เราได้ทำาความดี เป็นการปลื้มใจให้กำาลังใจตัวเองด้วย นอกจาก 
บัญชีของนักเรียนแต่ละคน ก็เอาไปทำาบัญชีในครัวเรือน สมัยก่อน 
พ่อแม่เคยบ่นเหมือนกันว่า พ่อแม่บางทีเป็นคนรุ่นเก่าเขียนหนังสือยัง 
ไม่ค่อยเป็นจะให้ลูกช่วยทำาหน่อย ลูกก็ไปวิ่งเล่นเสียแล้ว แต่ว่าตอนหลัง 
นี่เท่าที่ไปสอบถามมา ทุกคนร่วมกันทำา มีบัญชีแม่ลูก บัญชีพ่อลูก  
บัญชีในครัวเรือนว่าใช้จ่ายอะไรบ้าง บัญชีฟาร์ม แต่ละคนเป็นเกษตรกร 
มีฟาร์มของตัวเอง ก็ทำาบัญชีฟาร์ม ทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก  
อะไรที่ไม่ควรซื้อ บางครั้งใช้เงินไปกับการสูบบุหรี่ ดื่มสุรามากมาย  
ก็ลด แต่ทำาไปทำามาลดได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่มีคนเยอะที่คิดว่าของ 
บางอย่างฟุ่มเฟือยไม่ซื้อก็มี ขยายผลไปถึงประชาชน

ขย�ยสูช่มุชน เชือ่มโยงกบัครอบครวั ชมุชน
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นี่ก็เป็นอีกรูปแบบของการขยายผลสู่ชุมชน เกิดการพัฒนา
อาชีพในชุมชนนักเรียนที่เป็นศิษย์เก่าที่เรียนเรื่องสหกรณ์ไป เขาไป 
ขยายผลต่อ เช่นมีนักเรียนอยู่คน เขาจบประถมปีที่ ๖ แล้วไปเรียนต่อ 
ม. ๑ ในโรงเรียนที่ไม่มีสหกรณ์ เขาก็ไปตั้งสหกรณ์ เด็กคนนั้นดูเป็นคน 
ที่มีภาวะเป็นผู้นำาสูง ไปตั้งสหกรณ์ ครูยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสหกรณ์  
เด็กคนนี้เข้าไปก็ไปสอนเพื่อน ๆ สอนครู และจัดทำาได้ทุกอย่าง แกก็เสีย 
อยู่อย่างเดียว คือแกไม่ประชุม แกบอกว่าคนอื่นไม่รู้เรื่อง แกทำาอยู่ 
คนเดียว แล้วไม่มีคนว่าด้วย เลยบอกว่าก็เตือนสะกิด ๆ กันหน่อยว่า 
ที่เราสอน เราสอนประชาธิปไตย เรื่องนี้ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตย 
เท่าไร เขาเรียกว่าเป็นเผด็จการ แต่เรียกว่าเขานำาไปใช้ มีการพยายาม 
จะจัดการอบรมทั้งครูและนักเรียนในโรงเรียนที่นักเรียนไปเรียนต่อ  
อย่างมีคนหนึ่งเป็นนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม พอจบจากชั้นประถม ๖  
แล้วไปเรียนต่อในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ก็ไปตั้งสหกรณ์ 
เหมือนกัน คือ เป็นเรื่องที่นักเรียนติดใจ ก็ไปตั้ง โต๊ะครูกับพวกครู 
ศาสนาอิสลามท่ีโรงเรียนนั้นเขาก็สนับสนุนกัน ทางราชการก็ไปช่วย
สนับสนุน

ส่วนคนท่ีเห็นในภาพก็เป็นการพัฒนาอาชีพที่รวมกลุ่มกันภายใน 
หมู่บ้านของผู้ประกอบอาชีพ คนเสื้อดำาชื่อ นางชัชรี พิริยะปรีชากุล  
จบจากโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนกามาผาโด ้ทกุคนนีจ่บกามาผาโด ้ 
ซึ่งเป็นโรงเรียนของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อยู่ที่จังหวัดตาก จบช้ัน
ประถม ๔ ปี ๒๕๓๕ ปัจจุบันอายุ ๓๐ ปี เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า
ย้อมสีธรรมชาติบ้านกามาผาโด้ อำาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทำา 
หน้าท่ีเป็นเหรัญญิกของกลุ่ม และเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ 
มาติดต่อกับกลุ่ม ตอนที่ไปเยี่ยมเขาเมื่อปลายปีที่แล้วเดือนธันวาคม  
ชัชรีเป็นคนมารายงานผลการดำาเนินงานของกลุ่มอาชีพ

นางอัญชลี สิงห์สิทธิกร จบการศึกษาจากโรงเรียนตำารวจ 
ตระเวนชายแดนกามาผาโด้ ชั้นประถม ๖ ปี ๒๕๓๙ ปัจจุบันอายุ  
๒๖ ปี เป็นกรรมการกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ มีความรู้ดีกว่าคนอื่น  
มีความรู้สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี ส่วนคนนี้ นางสาวฐิติชญา  
เกษียรธารา เรียนที่โรงเรียนเดียวกันนี้ จบชั้นประถม ๒ ได้ทุนไปเรียน 
ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ปัจจุบันอายุ ๒๘ ปี เป็นครูอาสาสมัคร 
ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านตะโต๊ะโกร  
ชื่อพวกนี้อ่านไม่ค่อยออก สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตากรับผิดชอบกลุ่มอาชีพบ้านป่าสัก  
มี ๔ กลุ่มย่อย และเป็นนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
ครูเพื่อให้ครูที่มาสอนในถิ่นทุรกันดารสามารถมีวุฒิถึงปริญญา

ขย�ยผลสู่ชุมชน
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นอกจากโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนของ 
กระทรวงศกึษาธกิาร ยงัมโีรงเรยีนวดั ในวดัซ่ึงสามเณรและพระอาจารย์
เป็นผู้ดำาเนินการอยู่ และโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามก็ล้วนแต่ 
ทำาโครงการสหกรณ์อย่างนี้

ยังมีการขยายผลไปสู่ต่างประเทศ ปัจจุบันได้ไปทำาโครงการ 
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ 
หลายประเทศ เช่น ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา ที่ไปไกลหน่อยก็ 
มองโกเลีย บังกลาเทศ ภูฏาน เริ่มต้นให้ประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ได้มา 
ศึกษาดูงาน และนำาไปทดลองใช้ อย่างเช่นในเวียดนามได้ไปเปิดร้านค้า 
สหกรณ์  ตอนที่ ไปเยี่ ยมเขาบอกนักเรียนทำาอย่างจริ งจั งมาก  
จนผู้ปกครองกลัวว่าจะเสียเวลาเรียนเลยหยุดไป ที่จริงเมืองไทย 
ก็เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกัน มีบางแห่งไม่ค่อยเรียน รู้สึกทำาการค้า 
อย่างเดียว กิจการเจริญรุ่งเรืองมาก บอกว่าให้ทำาสหกรณ์ ทำาพอ 

ประมาณ วิชาอื่นก็ต้องเรียนด้วย ส่วนในเวียดนามไปอธิบายแล้วว่า 
ประโยชน์จะมีหลายอย่าง เท่าที่บรรยายมาต้องควบคุมจำากัดเวลาใน 
การปฏิบัติ ไม่ใช่ทำาจนกระทั่งนักเรียนเสียการเรียน เห็นเขาพยักหน้า  
ไม่ทราบว่าจะทำาต่อหรือเปล่า ยังไม่ได้ไปติดตามผล ส่วนที่ภูฏานหรือ 
ที่อื่น ๆ นำาไปประยุกต์ใช้กับการผลิตทางการเกษตร ที่ภูฏานยังไม่ได้ 
ไปเยี่ยมโรงเรียน เพราะเขาบอกว่าโรงเรียนที่เขากำาหนดให้ทำากิจกรรม 
ของเราจะต้องเดินเท้าไปเป็นเวลา ๑ วัน ๑ วันของภูฏาน แต่ของไทย 
อาจจะเยอะกว่า เพราะฉะนั้นเลยยังไม่ค่อยกล้าไปเยี่ยม ยังไม่แน่ใจ

ขย�ยผลสู่ต่�งประเทศ
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กล่าวโดยสรุป สหกรณ์นักเรียนนี้พยายามที่จะให้เป็นพื้นฐาน 
ที่จะดำาเนินกิจกรรมสหกรณ์และกิจกรรมอื่น ๆ เช่นที่ฝ่ายไทยได้กล่าวมา  
และฝ่ายจีนได้บรรยายมานี้ อะไรที่แปลก ๆ ที่ไทยยังไม่ได้ทำา จะได้ 
ศึกษานำามาปฏิบัติเป็นบางเรื่องที่เรามีความสามารถที่จะทำาได้ สหกรณ์ 
นักเรียนนี้เราไม่ได้มุ่งเน้นกำาไร และไม่ได้ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
อย่างรวดเรว็ ต้องดี ต้องดีเลิศ รำา่รวยอยา่งรวดเรว็ แตจ่ะเปน็กระบวน
การปลูกฝังคุณธรรมในการดำารงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่น ทั้งความ
ซือ่สัตย ์จรงิใจ ความเมตตากรณุา การรูจ้กัถอ้ยทถีอ้ยอาศยักนั เอือ้เฟือ้
ช่วยเหลือกันและกัน มีความสำานึกต่อส่วนรวม และรู้จักการทำางาน
รว่มกบัผูอ้ืน่ อนัจะเปน็การนำาความสขุ ความสงบมาสูท่กุคนในสงัคม 
สหกรณ์นักเรียนจึงมีเป้าหมายท่ีจะสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะวางรากฐาน 
ที่มั่นคงให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ เหมือนกับโครงการจูงน้องที่ทาง
กรมตรวจบญัชสีหกรณเ์ขาจะจา้งศษิยเ์กา่ ไดพ้บบางคนทีส่ำาเรจ็การศกึษา
ด้านบัญชี บางคนไม่ใช่แต่มีความรู้ดี จ้างเขามาทำางานช่วงหนึ่ง ที่เขายัง
ไม่ได้งานประจำาทำา เขาก็มาทำาให้นักเรียนเรา

สรุป
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ต้องยกพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา “สหกรณ์ แปลว่า 
การทำางานร่วมกัน การทำางานร่วมกันนี้ลึกซ้ึงมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันใน
ทุกด้านทั้งในด้านงานการที่ทำาด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำาด้วยสมอง และ
งานการที่ทำาด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ ต้องพร้อม” สมองกับใจไม่เหมือนกันนะ 

สมองคือความรู้ ในที่นี้ใจคือความตั้งใจความกระตือรือร้น และอยากจะทำา

นี่คือที่เดียวกันที่เห็นมีเด็ก ๆ ยืนอยู่ พระเจ้าอยู่หัวท่านสนทนากับสมาชิก 
ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวไปเลกเชอร์หรือสั่งอะไร เขามีปัญหา
อะไรเขาก็ทูลถาม หรือเขาจะแสดงความคิดเห็น อันนี้สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์
นิคม แต่อันที่พระเจ้าอยู่หัวไปทำา สหกรณ์ต่าง ๆ อันที่โปสเตอร์แสดงเป็นสหกรณ์
โคนมหลายแห่ง ต้องให้ทำากิจกรรม บางทีก็มีกิจกรรมนอกฝ่าย เรื่องโคนม ถ้าดี  

ก็เก็บไว้ ไปเจอกิจการไม่ดีก็ขอให้เขาเลิกเสีย ดีกว่าขาดทุนทำาให้ล่มจม จะมีคนที่
ทำาและรับใช้พระเจ้าอยู่หัวอีกคนชื่อหม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ท่านไปทำาที่สหกรณ์
เช่นสหกรณ์หนองโพ สหกรณ์โคนม ที่สหกรณ์ยังมีรูปท่านติดอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของ
สหกรณ ์ตอนทีไ่ปไดพ้ยายามไปคยุวา่นีค่นโบราณเขาทำากนัมา เราเปน็คณะกรรมการ
สหกรณ์รุ่นใหม่ ก็ควรจะรักษางานที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ทำาเอาไว้ เพื่อให้เจริญรุ่งเรือง 
เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อคนอื่นต่อไป ในที่นี้ขอเป็นตัวแทนของชาวสหกรณ์ทุก
คนต้ังแตผู่ใ้หญผู่โ้ตในวงการราชการ ไปจนกระทัง่ถงึนกัเรยีนเลก็ ๆ  เหลา่นี ้ขอบคณุ 
ที่สนใจในกิจการของเรา

สวัสดี
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