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สืบสานความรู้ เชิดชูประวัติศาสตร์
ต่อยอดพัฒนา รักษาเอกลักษณ์สหกรณ์

Continuing knowledge, Glorify history,

Building upon development, Preserving a cooperative identity
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งานเช่นสหกรณ์นี้ เวลาเป็นเป็นช้า

 แต่เวลาตาย ตายเร็วที่สุด 

เมื่อตายแล้ว ศพเป็นศพช้าง ไม่ใช่ศพหนู

พระราชดำารัส

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

The cooperative slowly grows. 
If it fails, it is the fastest. 

When it fails, it would be huge as an elephant, not a rat.

Royal speech
His Highness Prince Pittayalongkorn

Father of Thai cooperatives

พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ สหกรณ์ Cooperative Cooperative MuseumMuseum
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สัญลักษณ์

Emblem 

สัญลักษณ์สัญลักษณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด 

SYMBOLS SYMBOLS 
Tha Federation of Savings and Credit Cooperatives of Tha Federation of Savings and Credit Cooperatives of 

Thailand Limited Thailand Limited 



 The emblem of the Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT) 
represents as a Thai-style roof, Human Being raising two arms, encirclement in sky blue color and 
background in white color. This is the following meanings:

White	 -	 Sacrifice	for	society.
Sky Blue - Color of Friday that is the day of FSCT’s establishment.
  (Friday 1st September 1972)
Encirclement - Center of savings and credit cooperative movement.
Roof - Protection from dangers and risks.
Thai-style roof - Characteristic of Thailand.
Human Being raising two arms  - Mankind who has the liberty and democracy,
             and takes good care of the mutual help.

	 ตราประจำำาชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	เป็นุรูปหลัังคาบ้้านุทรงไทย์มนุุษย์์ชูุสองแขนุ	 
ล้ัอมรอบ้เป็นุชัุ�นุนุอกสุดสีฟ้้าแลัะพ้�นุสีขาว	ซ่ึ่�งมีความหมาย์ดังนีุ�

สีขาว	 หมาย์ถ่ึง	 ความเสีย์สลัะเพ้�อสังคม
สีฟ้้า	 หมาย์ถ่ึง	 สีประจำำาวันุศุกร์	ซ่ึ่�งเป็นุวันุก่อตั�ง	ชุสอ.	
	 	 เม้�อวันุศุกร์ที�	1	กันุย์าย์นุ	2515
วงล้ัอม	 หมาย์ถ่ึง	 ศูนุย์์กลัางหร้อศูนุย์์รวม	หร้อชุุมนุุมของขบ้วนุการสหกรณ์์ 
	 	 ออมทรัพย์์
หลัังคาบ้้านุ	 หมาย์ถ่ึง	 การคุ้มครองป้องกันุภยั์นุตราย์ทั�งปวง
หลัังคาทรงไทย์	 หมาย์ถ่ึง	 เอกลัักษณ์์ของประเทศไทย์
มนุุษย์์ชูุสองแขนุ	 หมาย์ถ่ึง	 ผูู้้มีความอิสระแลัะเป็นุประชุาธิิปไตย์อุ้มชูุชุ่วย์เหล้ัอซ่ึ่�งกันุแลัะกันุ

สีขาว

สีฟ้า

หลังคาบ้าน หลังคาทรงไทย

วงล้อม

มนุษย์ชูสองแขน

White

Sky Blue

Roof Thai-style roof

Encirclement

Human Being raising 
two arms

ตราประจ�าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

Emblem  The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited
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	 The	Federation	of	Savings	and	Credit	Cooperatives	of	Thailand	Limited’s	office	is	a	building	that	
brings the concept of energy conservation and the environment combined with the building model design, 
the selection of energy saving materials, and relying on the natural factors. In order to achieve the physical 
effects that respond to the concept of energy and environmental conservation building design, and to serve 
the architecture to be remarkable and unique especially for  the Federation of Savings and Credit Cooperatives 
of Thailand Limited.
 In 2010, the Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited received the 
“Outstanding Award on Energy Conservation”  under category of  “Creative building  for energy conservation 
(new building)” in the 2010 Thailand Energy Award Contest conducted by the Department of Energy 
Development, Ministry of Energy.

	 อาคารสำานุักงานุ	ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	เป็นุอาคารสำานุักงานุ	7	ชุั�นุ 
มีพ้�นุที�ใชุ้สอย์	9,600	ตารางเมตร	เป็นุอาคารที�นุำาแนุวคิดเร้�อง	การอนุุรักษ์พลัังงานุแลัะสิ�งแวดลั้อมมาผู้สม
ผู้สานุกับ้การออกแบ้บ้รูปทรงอาคาร		การเลั้อกใชุ้วัสดุอุปกรณ์์ที�ชุ่วย์ในุการประหยั์ด	แลัะการอาศัย์ปัจำจัำย์ 
ทางธิรรมชุาติ	เพ้�อจำะให้เกิดผู้ลัทางด้านุกาย์ภาพที�ตอบ้สนุองต่อแนุวคิดในุการออกแบ้บ้อาคารอนุุรักษ์พลัังงานุ
แลัะสิ�งแวดลั้อมแลัะส่งเสริมสถึาปัตย์กรรมให้โดดเด่นุเป็นุเอกลัักษณ์์เฉพาะของชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์ 
แห่งประเทศไทย์	จำำากัด
	 ในุปี	พ.ศ.	2553	ชุมุนุมุสหกรณ์์ออมทรพัย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากดั	ได้รบั้รางวลััดีเด่นุ	ด้านุอนุรุกัษ์พลัังงานุ	
ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพ้�อการอนุุรักษ์พลัังงานุ	(อาคารใหม่)	ในุการประกวด	Thailand Energy Award 2010 
ของกรมพัฒนุาพลัังงานุ	กระทรวงพลัังงานุ

อาคารส�านักงาน

Office Building

พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ สหกรณ์ Cooperative Cooperative MuseumMuseum
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 The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT) has built a Buddha 
Statue as the principal Buddha image of FSCT. As a homage and auspiciousness, we requested a royal relic 
to be placed in the head of the principal Buddha image of FSCT from Somdet Phra Buddhacarya (Kiaw 
Upaseno), the Acting Supreme Patriarch of Thailand, the effective leader of all Buddhist monks at that time.
 On Sunday 7 June 2009 at 9.00 hrs., Somdet Phra Buddhacarya proceeded to FSCT to contain the 
royal relic and give the name as below.

“Phraphutthamongkol Mahachon Aphipuchani”
Sabbhatthamaparachita Sabbhattha Soddhing Gacchanti

“Those who do the good deeds, they never lose and naturally experience the good life in all places”

	 พระพุทธิรูปประจำำาชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	ประดิษฐานุ	ณ์	บ้ริเวณ์หนุ้าอาคาร
สำานุักงานุชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	(ชุสอ.)	เม้�อวันุอาทิตย์์ที�	7	มิถึุนุาย์นุ	พ.ศ.	2552		
	 ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด		ได้จำัดสร้างพระพุทธิรูปเป็นุพระประธิานุประจำำา	ชุสอ.	 
ไว้สักการบู้ชุา	เพ้�อเป็นุสิริมงคลั	จำ่งได้ขอพระราชุทานุพระบ้รมสารีริกธิาตุ	เพ้�ออัญเชุิญมาบ้รรจำุในุพระเศีย์รของ 
พระประธิานุของ	ชุสอ.	จำากสมเด็จำพระพุฒาจำารย์์	(เกี�ย์ว	อุปเสโนุ)	ประธิานุคณ์ะผูู้้ปฏิบ้ัติหนุ้าที�สมเด็จำพระสังฆราชุ
ในุขณ์ะนุั�นุ	
	 เม้�อวันุอาทิตย์์ที�	7	มิถึุนุาย์นุ	พ.ศ.	2552	เวลัา	09.00	นุ.	จำ่งได้จำัดพิธิีบ้รรจำุพระบ้รมสารีริกธิาตุ	โดย์
สมเด็จำพระพุฒาจำารย์์	(เกี�ย์ว	อุปเสโนุ)	ประธิานุคณ์ะผูู้้ปฏิบ้ัติหนุ้าที�สมเด็จำพระสังฆราชุ	เสด็จำมาเป็นุประธิานุในุพิธิี	
ณ์	มณ์ฑลัพิธิีชุั�วคราวของ	ชุสอ.	แลัะได้รับ้พระราชุทานุชุ้�อพระประธิานุประจำำา	ชุสอ.	ว่า

“พระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์”
สัพพัตถะมะปะราชิตา สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

“คนผู้ทำามงคลย่อมไม่พ่ายแพ้ ย่อมประสบความสวัสดี ในที่ทั้งปวง”

พระพทุธมงคลมหาชนอภปูิชนีย์

Phraphutthamongkol Mahachon Aphipuchani

พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ สหกรณ์ Cooperative Cooperative MuseumMuseum
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พระพุทธมงคลมหาชนอภปิชูนีย์

Phraphutthamongkol Mahachon Aphipuchani

พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ สหกรณ์ Cooperative Cooperative MuseumMuseum
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จุดก�ำเนิดและล�ำดับกำรจัดตั้ง 
“พิพิธภัณฑ์์สหกรณ์”

Origin and Milestone of Establishment of 
“Cooperative Museum”

 In 2018, Adjaop.Lt.Gen.Dr. Weera Wongsan, President of FSCT, foresaw the importance of building  
a museum to promote and support on education to the personnel of savings and credit cooperatives, students 
and general public which it could be used as a source of knowledge, study visit, self-study and building 
the	awareness	on	the	significance	of	effective	cooperative	development	a	long	with	Dr.	Somnuk	Boonyai,	
General Manager and Mr. Nontawat Smathi, Deputy General Manager of Human Resource Development 
Institute, jointly drove the policy of the Cooperative Museum establishment substantially.

 ในปี พ.ศ. 2561	 ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	 จำำากัด	 โดย์	 รองศาสตราจำารย์์	 พิเศษ 
พลัโท	ดร.วีระ	วงศ์สรรค์	ประธิานุกรรมการ	ได้เล็ังเห็นุความสำาคัญของการสร้างพิพิธิภัณ์ฑ์	เพ้�อส่งเสริมสนัุบ้สนุุนุ
การศ่กษาสำาหรับ้บุ้คลัากรของสหกรณ์์ออมทรัพย์์	 นัุกเรีย์นุ	 นิุสิต	 นัุกศ่กษา	 ประชุาชุนุทั�วไป	 ได้ใชุ้เป็นุแหล่ังเรีย์นุรู้
ศ่กษาดูงานุ	 ค้นุคว้าด้วย์ตนุเอง	 แลัะเป็นุการปลูักจิำตสำานุ่กถ่ึงความสำาคัญด้านุการพัฒนุาสหกรณ์์ให้เป็นุไปอย่์าง 
มีประสิทธิิภาพ	โดย์มี	ดร.สมนุ่ก	บุ้ญใหญ่	ผูู้้จำัดการใหญ่	แลัะนุาย์นุลัทวัชุ	สมาธิิ	รองผูู้้จำัดการใหญ่	สถึาบ้ันุพัฒนุา
บุ้คลัากรแลัะความมั�นุคงสหกรณ์์ออมทรัพย์์	 ร่วมกันุขับ้เคลั้�อนุนุโย์บ้าย์การจำัดตั�งพิพิธิภัณ์ฑ์สหกรณ์์สู ่การ 
ปฎิบ้ัติสามารถึใชุ้ประโย์ชุนุ์อย์่างเป็นุรูปธิรรม
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 On September 18, 2018, the 46th set of Board of Directors of FSCT, approved the occupancy of a space 
on 4th	floor	of	FSCT	Building	as	the	Cooperative	Museum.	They	have	also	appointed	a	Cooperative	Museum	
Committee that composed of Asst.Prof.Dr. Rangsan Pitipanya as Chairperson  and Ms. Pojana Warsikarat 
as member and secretary.  The committee has set a conceptual framework and goals for the establishment 
of the Cooperative  Museum as follows.
 Vision :  To be a leading museum of cooperative movement and a center of learning, and improving  
on cooperative.
 Goal : Museum is as the center of learning and study visit on cooperative, with a modern 
layout and functional area with an easily accessible E-Museum. It is a model for using participation 
processes from all sectors of member cooperatives nationwide. So that, the museum network 
of the cooperative movement has been linked to the personnel of cooperatives, students and  
general public to learn more about cooperative.
 Type of museum : It is a unique learning museum that showcases the stories in the past, present and 
future, providing services, organizing learning processes and disseminating knowledges on cooperative.
 Name : “The Cooperative Museum, The Federation of Savings and Credit Cooperatives 
of Thailand Limited” (Cooperative Museum), with spending a budget of 970,000.00 Thai Baht  
(Nine hundred and seventy thousand baht only).

 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561	ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	โดย์คณ์ะกรรมการ
ดำาเนุินุการ	ชุุดที�	46	ได้เห็นุชุอบ้การใชุ้สถึานุที�บ้ริเวณ์สำานุักงานุชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด
ชุั�นุ	4	เป็นุสถึานุที�จำดัตั�งพพิธิิภณั์ฑ์	ได้แต่งตั�งคณ์ะทำางานุพพิธิิภณั์ฑ์สหกรณ์์	โดย์ม	ีผูู้ชุ่้วย์ศาสตราจำารย์์	ดร.รงัสรรค์
ปิตปัิญญา	เป็นุประธิานุคณ์ะทำางานุ		แลัะนุางสาวพจำนุา	วาสกิรตัน์ุ	เป็นุกรรมการแลัะเลัขานุกุาร	ได้กำาหนุดกรอบ้
แนุวคิดแลัะเป้าหมาย์ในุการจำัดตั�งพิพิธิภัณ์ฑ์ฯ	ดังนุี�
 วิสัยทัศน์	 พิพิธิภัณ์ฑ์ชุั�นุนุำาของขบ้วนุการสหกรณ์์ที�เป็นุศูนุย์์กลัางการเรีย์นุรู้แลัะส่งเสริมพัฒนุาด้านุ 
การสหกรณ์์
 เป้าหมาย พิพิธิภัณ์ฑ์ศูนุย์์กลัางการเรีย์นุรู้แลัะศ่กษาดูงานุด้านุการสหกรณ์์ที�สมบู้รณ์์แบ้บ้มีรูปแบ้บ้แลัะ 
พ้�นุที�ใชุ้งานุครบ้ครันุทันุสมัย์ด้วย์	E-Museum	 ที�เข้าถ่ึงได้ง่าย์	แลัะเป็นุต้นุแบ้บ้ของการใชุ้กระบ้วนุการมีส่วนุร่วม
จำากทกุภาคสว่นุของสหกรณ์์สมาชุกิทั�วประเทศ	จำนุมกีารเชุ้�อมโย์งเคร้อข่าย์พิพิธิภัณ์ฑ์ของขบ้วนุการสหกรณ์์บุ้คลัากร
สหกรณ์์	นิุสิต	นัุกศ่กษา	ประชุาชุนุ	มาเรีย์นุรู้เร้�องการสหกรณ์์
 ประเภทของพิพิธภัณฑ์์	เป็นุพิพิธิภัณ์ฑ์แห่งการเรีย์นุรู้ในุลัักษณ์ะเฉพาะที�จัำดแสดงเร้�องราวในุอดีต	ปัจำจุำบั้นุ
แลัะเชุ้�อมอนุาคต	การให้บ้ริการแลัะจัำดกระบ้วนุการเรีย์นุรู้เผู้ย์แพร่ด้านุการสหกรณ์์
 ช่ือ	 “พิพิธิภัณ์ฑ์สหกรณ์์	 ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	 จำำากัด”	 (พิพิธิภัณ์ฑ์สหกรณ์์)	 
เป็นุชุ้�อพิพิธิภัณ์ฑ์	โดย์ใชุ้งบ้ประมาณ์	970,000.-บ้าท	(เก้าแสนุเจำ็ดหม้�นุบ้าทถึ้วนุ)
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 วันุที�	 22	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2562	 มีการเปิดพิพิธิภัณ์ฑ์สหกรณ์์	 โดย์ได้รับ้เกีย์รติจำาก	 นุาย์วิศิษฐ์		 
ศรสีวุรรณ์์	อธิบิ้ดกีรมส่งเสริมสหกรณ์์	เป็นุประธิานุในุพธีิิเปิด	โดย์มีแนุวคดิหลักัของนิุทรรศการ	(Core	Concept)	
คอ้	“การศก่ษาเป็นุรากฐานุการพฒันุาชุวิีต	สู่ศนูุย์์กลัางการเรยี์นุรูแ้บ้บ้อสิระแลัะการมส่ีวนุร่วมของขบ้วนุการสหกรณ์์”				
 รูปแบบกำรน�ำเสนอ
 ส่วนที่หนึ่ง : นุิทรรศการแสดงกรอบ้แนุวคิดในุการจำัดแสดงเนุ้�อหาภาย์ในุพ้�นุที�แต่ลัะโซึ่นุ
 ส่วนที่สอง : นุิทรรศการสิ�งของที�ได้รับ้มอบ้จำากสหกรณ์์สมาชุิกชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	 
	 	 จำำากัด
 ส่วนที่สาม : การนุำาเสนุอข้อมูลัด้วย์ส้�ออิเลั็กทรอนุิกส์
 เนื้อหำกำรน�ำเสนอ
	 1.	พระมหากษัตริย์์แลัะพระบ้รมวงศานุุวงศ์ในุราชุวงศ์จำักรีกับ้การสหกรณ์์
	 2.	วิวัฒนุาการสหกรณ์์สากลั
	 3.	วิวัฒนุาการสหกรณ์์ไทย์
	 4.	การสหกรณ์์ในุทวีปย์ุโรป	อเมริกา	แลัะเอเชุีย์
	 5.	การสหกรณ์์ในุประเทศไทย์
	 6.	ประวัติแลัะพัฒนุาการชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด
	 7.	เกีย์รติภูมิชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด

 On May 22, 2019, the Cooperative Museum was launched with an honor from Mr. Wisit Srisuwan, 
Director-General of the Cooperative Promotion Department (CPD), presided as a Chair over the opening 
ceremony. The core concept of the exhibition is “Education is the foundation for quality of life improvement 
and to be the center of independent learning and participation in the cooperative movement.”
 Presentation format
 Fist Part : the exhibition presents a conceptual framework for displaying content within each zone.
 Second Part : an exhibition of items which received from the members of the FSCT 
 Thrid Part : Electronic Media
 Presentation contents
 1. Kings and the Royal Family in the Chakri Dynasty relating to cooperative.
 2. Evolution of Universal Cooperative.
 3. Evolution of Thai Cooperative.
 4. Cooperative in Europe, America and Asia.
 5. Cooperative in Thailand.
 6. History and development of FSCT 
 On May 24, 2019, there was an assignment to the FSCT’s Cooperative Promotion Department in 
conjunction with Information Technology Department and Corporate Communication Department  in charge 
of the Cooperative Museum management by promoting, publicizing, disseminating, along with developing 
and providing educational services for visitors.

	 วันุที�	24	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	มีการมอบ้หมาย์ให้ฝ่าย์ส่งเสริมกิจำการสหกรณ์์	ร่วมกับ้ฝ่าย์เทคโนุโลัย์ี
สารสนุเทศ	แลัะฝ่าย์ส้�อสารองค์การ		ดูแลัพิพิธิภัณ์ฑ์สหกรณ์์	โดย์การส่งเสริมประชุาสัมพันุธิ์เผู้ย์แพร่พร้อมการ
พัฒนุาแลัะให้บ้ริการด้านุการศ่กษาดูงานุสำาหรับ้ผูู้้เข้าชุม
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	 จำากการเปิดให้บ้รกิารของพิพิธิภณั์ฑ์สหกรณ์์ได้รบั้ความสนุใจำเข้าศก่ษาดงูานุของบ้คุลัากรสหกรณ์์ในุประเทศ
แลัะต่างประเทศเป็นุจำำานุวนุมาก		
	 วันุที�	8	มิถุึนุาย์นุ	พ.ศ.	2562	ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	โดย์	พลัตำารวจำโท
วิโรจำนุ์	สัตย์สัณ์ห์สกุลั	ประธิานุกรรมการ	ได้เลั็งเห็นุความสำาคัญในุการพัฒนุาพิพิธิภัณ์ฑ์เป็นุศูนุย์์การเรีย์นุรู้	 
จำง่ได้กำาหนุดแนุวทางการพฒันุาพพิธิิภณั์ฑ์สหกรณ์โดย์การปรบั้พ้�นุที�พพิธิิภณั์ฑ์สหกรณ์์เพิ�มเตมิต่อจำากระย์ะแรก	ภาย์ใต้
แนุวคิดในุการพัฒนุาแลัะต่อย์อด	เพ้�อการใชุ้ประโย์ชุนุ์อย์่างคุ้มค่า	การนุำาเทคโนุโลัย์ีเข้ามาใชุ้ในุการนุำาเสนุอข้อมูลั
การจำัดแสดงสิ�งของในุระย์ะเริ�มต้นุการดำาเนุินุงานุ	รวมทั�งการเชุ้�อมโย์งองค์ความรู้ด้านุการสหกรณ์์	โดย์คำานุ่งถึ่ง
การสร้างความประทับ้ใจำให้กับ้ผูู้้ชุม	แลัะสร้างแรงบ้ันุดาลัใจำในุการประย์ุกต์ใชุ้กับ้การพัฒนุางานุสหกรณ์์	โดย์มี 
เป้าหมาย์	พฒันุาเป็นุศนูุย์์กลัางการเรยี์นุรูด้้านุการสหกรณ์์	ทั�งในุส่วนุของการจัำดการเรยี์นุรู	้การพัฒนุาขบ้วนุการ
สหกรณ์์	การแลักเปลัี�ย์นุประสบ้การณ์์	รวมถ่ึงการคดิค้นุนุวตักรรมเพ้�อการดำาเนุนิุงานุของสหกรณ์์ออมทรพัย์์	การนุำา
เทคโนุโลัยี์ภาพเสม้อนุมาใชุ้ในุการอำานุวย์ความสะดวกต่อผูู้้เข้ามาศ่กษาเรีย์นุรู้	การสร้างเคร้อข่าย์	พร้อมเผู้ย์แพร ่
สู่สากลัผู้่านุเว็ปไซึ่ต์	เพ้�ออำานุวย์ความสะดวกต่อการเข้ามาศ่กษาเรีย์นุรู้เร้�องการสหกรณ์์

 With the operating and best practice of the Cooperative Museum has caught the attention from a 
large number of domestic and foreign cooperative personnels who came for study visit.
 On June 8, 2019, the Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT) 
led by Pol.Lt.Gen. Viroj Satayasansakul, President of FSCT, realized the importance of developing the 
museum	as	a	learning	center.	Therefore,	he	specified	guidelines	for	the	Cooperative	Museum	development	
by	adjusting	the	Cooperative	Museum	area	further	from	the	first	phase,	under	the	concept	of	development	
and	extension	for	the	worthy	benefits.	In	addition,	using	technology	to	present	information,	displaying	any	
items and equipment used at the beginning of the operation and also in connection with the knowledges on 
cooperative, with consideration to make an impression on the audiences and inspire the application to the 
cooperative development. The purpose is to improve as the learning center on cooperative in the shape of 
learning management, cooperative movement development, experiences exchanging and also innovative 
for savings and credit cooperative management. Adoption of Augmented Reality Technology facilitated 
to visitors. Network building disseminated to universal through website in order to facilitating about the 
knowledges on cooperative to visitors.
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 วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ชุุมนุุมสหกรณ์์
ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	โดย์คณ์ะกรรมการ 
ดำาเนิุนุการ	ชุุดที�	47	ได้เห็นุชุอบ้ให้มีการพัฒนุา
พิพิธิภัณ์ฑ์เป็นุศูนุย์์การเรยี์นุรู้	โดย์ใชุง้บ้ประมาณ์ดำาเนุนิุ
การเพ้�อจัำดแสดงนิุทรรศการ	ทั�งสิ�นุ		940,000.-	บ้าท 
(เก้าแสนุสี�หม้�นุบ้าทถึ้วนุ)	แลัะได้แต่งตั�งคณ์ะกรรมการ 
ส่งเสริมแลัะพัฒนุาสหกรณ์์ออมทรัพย์์	โดย์มี	นุาย์สมชุาย์	
รัตนุอารี	ประธิานุกรรมการส่งเสริมแลัะพัฒนุาสหกรณ์์
ออมทรัพย์์	เพ้�อดำาเนิุนุการในุการพัฒนุาพิพิธิภัณ์ฑ์
สหกรณ์์ในุระย์ะต่อมา		

 วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563	ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	โดย์	พลัตำารวจำโท	 
วิโรจำน์ุ	สัตย์สัณ์ห์สกุลั	ประธิานุกรรมการ	ได้ส่งเสริมแลัะสนัุบ้สนุุนุให้ความสำาคัญการเผู้ย์แพร่พิพิธิภัณ์ฑ์สหกรณ์์
สู่สาธิารณ์ชุนุ	ได้แต่งตั�งคณ์ะกรรมการส่งเสริมแลัะพัฒนุาสหกรณ์์ออมทรัพย์์	โดย์มี	นุาย์ธิงชุัย์	วิทย์านุุกรณ์์	 
ประธิานุกรรมการส่งเสริมแลัะพัฒนุาสหกรณ์์ออมทรัพย์์	เพ้�อดำาเนิุนุการจัำดทำาหนัุงส้อพิพิธิภัณ์ฑ์สหกรณ์์	 
เพ้�อมอบ้ใหกั้บ้สหกรณ์์ออมทรพัย์์สมาชุกิแลัะผูู้้เข้าชุมพิพิธิภัณ์ฑ์	แลัะพฒันุาพิพิธิภัณ์ฑ์สหกรณ์์เผู้ย์แพรต่่อสาธิารณ์ชุนุ
โดย์มีนุางประภาษร	ทิพย์์ดี	รองผูู้้จัำดการใหญ่สำานัุกธุิรกิจำ	ให้คำาแนุะนุำาในุการย์กระดับ้พิพิธิภัณ์ฑ์สหกรณ์์สู่สากลั 
เพ้�อให้สหกรณ์์สมาชิุกทั�วประเทศสามารถึเข้าเยี์�ย์มชุมได้รับ้ความรู้แลัะพัฒนุา	นัุบ้เป็นุการสร้างประโย์ชุน์ุ 
ต่อขบ้วนุการสหกรณ์์แลัะประเทศชุาติตลัอดมาจำนุถ่ึงปัจำจุำบั้นุ
 On March 23, 2020, the 47th set of Board of Directors of FSCT, approved the improvement of the 
Cooperative Museum once more with using a budget of 940,000.00 Thai Baht (Nine hundred and forty 
thousand baht only). They also appointed the Savings and Credit Cooperative Promotion and Development 
Committee with Mr. Somchai Rattanaaree as FSCT chairperson  in order to continue the development of the 
Cooperative Museum.
 On July 30, 2020, FSCT led by Pol.Lt.Gen. Viroj Satayasansakul, President of FSCT, promoted and 
realized	 the	significance	of	 the	Cooperative	Museum	publicity	 to	 the	public	and	appointed	 the	Savings	
and Credit Cooperative Promotion and Development Committee with Mr. Thongchai Vistyanukorn as  
Chairperson   for publishing the Coopeartive Museum Book. This was to distribute to member cooperatives 
and visitors at the Cooperative Museum. Mrs. Prapasorn Tipdee, Deputy General Manager in business group, 
gave the advices on upgrading the Cooperative Museum to international so that member cooperatives across 
the country can visit, gain knowledges and develop further.
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 The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT) set up the Cooperative 
Museum in order to promote and support on education to the personnel of savings and credit cooperatives, 
students and general public. They can learn as a source of knowledge, study visit, self-study and building 
the	awareness	on	the	significance	of	effective	cooperative	development	with	several	stories	in	the	past	and	
our pride as well as FSCT’s potential in the future. The main purposes can be seen hereunder.
 1. To collect, conserve, organize and serve for researching in form of documents, pictures, items and 
pieces	of	office	equipment	in	various	eras	of	FSCT	and	member	cooperatives.
 2. To be a source of information on cooperative to the personnel of savings and credit cooperatives, 
students and general public which they can learn about the history and evolution of cooperative movement 
and FSCT.
 3. To publicize the background information and future of FSCT, in the shape of  permanent exhibition 
and traveling exhibition.

	 ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	จัำดตั�งพิพิธิภัณ์ฑ์สหกรณ์์	เพ้�อส่งเสริมสนัุบ้สนุุนุการ
ศ่กษาสำาหรับ้บุ้คลัากรของสหกรณ์์ออมทรัพย์์	นุักเรีย์นุ	นิุสิต	นุักศ่กษา	ประชุาชุนุทั�วไป	ได้ใชุ้เป็นุแหลั่งความรู้	 
การศ่กษาดูงานุ	ค้นุคว้าด้วย์ตนุเอง		แลัะเป็นุการปลูักจิำตสำานุ่กถึ่งความสำาคัญด้านุการพัฒนุาสหกรณ์์ให้เป็นุไป
อย์่างมีประสิทธิิภาพ	พร้อมเร้�องราวต่างๆ	ในุอดีตแลัะความภาคภูมิใจำ	ตลัอดจำนุศักย์ภาพ	ในุอนุาคตของชุุมนุุม 
สหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	โดย์มีวัตถึุประสงค์	ดังนุี�
	 1.	เพ้�อรวบ้รวม	อนุุรักษ์	จำัดระบ้บ้แลัะบ้ริการ	เพ้�อการศ่กษาค้นุคว้าด้านุเอกสาร	ภาพ	สิ�งของ	แลัะ 
เคร้�องใชุ้สำานุักงานุในุย์ุคต่างๆของชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	แลัะสหกรณ์์สมาชุิก	
	 2.	เพ้�อเป็นุแหลั่งรวบ้รวมข้อมูลัด้านุการสหกรณ์์	ให้แก่	บุ้คลัากรของสหกรณ์์ออมทรัพย์์	นุักเรีย์นุ	นุิสิต	
นุกัศ่กษา	ประชุาชุนุทั�วไปทราบ้ถ่ึงประวตัแิลัะวิวัฒนุาการของการสหกรณ์์แลัะชุมุนุุมสหกรณ์์ออมทรพัย์์แห่งประเทศไทย์	
จำำากดั
	 3.	เพ้�อเผู้ย์แพร่แลัะประชุาสัมพันุธิ์ความเป็นุมาแลัะเป็นุไปในุอนุาคตของชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์ ์
แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	โดย์จำัดทำาในุลัักษณ์ะของนุิทรรศการแบ้บ้ถึาวร	แลัะนุิทรรศการแบ้บ้หมุนุเวีย์นุ		

วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง 
“พิพิธภัณฑ์์สหกรณ์”

The purposes of Cooperative Museum establishment
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โซนที่ 1 “ก�าเนิดสหกรณ์”
	 แสดงภาพเหตกุารณ์์	การกำาเนุดิสหกรณ์์ของโลักสู่การกำาเนุดิสหกรณ์์ไทย์	สหกรณ์์ในุทวปีย์โุรป	ทวปีอเมริกา	
ทวีปเอเชุีย์	แลัะองค์ความรู้เกี�ย์วกับ้การสหกรณ์์		
โซนที่ 2  “ใต้ร่มพระบารมี”  
	 แสดงถึ่งพระบ้ารมีปกเกลั้าชุาวสหกรณ์์	ด้วย์พระมหากรุณ์าธิิคุณ์ที�พระมหากษัตริย์์แลัะพระบ้รมวงศานุุวงศ์
ในุราชุวงศ์จำักรี	ทรงสนุพระราชุหฤทัย์ในุการพัฒนุาความเป็นุอย์ู่ของพสกนุิกรด้วย์การสหกรณ์์	พร้อมทั�งแสดงการ
พัฒนุาสหกรณ์์	ภาย์ใต้	“ศาสตร์พระราชุาเพิ�มคุณ์ค่าสหกรณ์์ไทย์”	ซ่ึ่�งเป็นุการต่อย์อด	ส้บ้สานุ	ปณ์ิธิานุของพ่อ	 
สู่ความย์ั�งย์้นุ			

กรอบเนื้อหำของกำรจัดแสดงนิทรรศกำร

Zone A “The origin of the world cooperatives”
          Showing the pictures of moments, the origin of the world cooperatives toward the creation of Thai 
cooperative, and cooperatives in Europe, America, Asia, and also knowledges of cooperative.
Zone B “Under the Royal Prestige”
          Representing  the King’s prestige to cooperators. With the Royal grace and Royal Family in the Chakri 
Dynasty, they have been interested in the improvement of the people’s livelihoods through cooperative way 
as well as showing the development of cooperatives under the “King’s Philosophy increases the value of 
Thai cooperatives”, which is the extension of the King’s commitment to sustainability.

Contents Framework of the Exhibition

สแกนุเพ้�อฟั้งเสยี์งภาษาองักฤษสแกนุเพ้�อฟั้งเสยี์งภาษาไทย์
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โซนที่ 3   “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด”   
	 แสดงประวัติชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	ตั�งแต่เริ�มก่อตั�ง	ความเปลัี�ย์นุแปลัง 
ทั�งกาย์ภาพแลัะวิถึีชุีวิต	ตั�งแต่ปี	พ.ศ.	2515	ถึ่งปี	พ.ศ.	2562	สู่การพัฒนุาเป็นุต้นุแบ้บ้	องค์กร	“สีขาว	สะอาด	
โปร่งใส”	บ้ริหารงานุโดย์ย่์ด	“หลัักธิรรมาภิบ้าลั”	มุ่งมั�นุพัฒนุาบุ้คลัากรของสหกรณ์์ออมทรัพย์์ตาม	“เกณ์ฑ์
มาตรฐานุการบ้ริหารจำัดการสหกรณ์์ออมทรัพย์์”	ในุส่วนุนุี�มีกิจำกรรมการเรีย์นุรู้	อาทิ	กิจำกรรมการเงินุส่วนุบุ้คคลั
สู่ความมั�นุคงในุชุีวิต	การปลัูกต้นุสนุคู่	พร้อมบ้ันุท่กภาพแห่งความทรงจำำา	เป็นุต้นุ
โซนท่ี 4  “ความภาคภูมิใจของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
สหกรณ์” 
	 แสดงผู้ลังานุ	ประวัติศาสตร์	ความภาคภูมิใจำของชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	สู่การ
พัฒนุาคุณ์ภาพชีุวิตสมาชิุกสหกรณ์์	อาทิ	การจัำดสร้าง“พระพุทธิมงคลัมหาชุนุอภิปูชุนีุย์์”	เป็นุศูนุย์์รวมจิำตใจำของ
ชุาวสหกรณ์์จำนุถ่ึงปัจำจุำบั้นุ	โซึ่นุนีุ�เป็นุส่วนุการจัำดแสดง	วีดีทัศน์ุ	อาคารกิจำกรรมสหกรณ์์นัุกเรีย์นุในุโรงเรีย์นุตำารวจำ
ตระเวนุชุาย์แดนุ	ด้วย์การสนุองพระราชุดำาริในุ	สมเด็จำพระกนิุษฐาธิิราชุเจ้ำา	กรมสมเด็จำพระเทพรัตนุราชุสุดา	 
เจ้ำาฟ้้ามหาจัำกรีสิรินุธิร	มหาวชิุราลังกรณ์วรราชุภักดี	สิริกิจำการิณี์พีรย์พัฒนุ	รังสีมาคุณ์ากรปิย์ชุาติ	สย์ามบ้รมราชุ
กุมารี	โดย์การขับ้เคล้ั�อนุ	“สหกรณ์์นัุกเรีย์นุ”	เสริมสร้างประสบ้การณ์์เย์าวชุนุผู่้านุระบ้บ้สหกรณ์์กิจำกรรมหย์อด
กระปุกความดี	เป็นุจุำดเริ�มต้นุในุการสร้างคุณ์ธิรรมพ้�นุฐานุในุชุีวิต	ได้แก่	ขยั์นุ	ประหย์ัด	ซ้ึ่�อสัตย์์	มีวินัุย์	สุภาพ		
สะอาด	สามัคคี	แลัะมีนุำ�าใจำ	การจัำดแสดง	แสตมป์	เหรีย์ญกษาปณ์์	หนัุงส้อ	ภาพโมเสท	เคร้�องใชุ้สำานัุกงานุในุยุ์ค
เริ�มต้นุของ	ชุสอ.	แลัะสหกรณ์์สมาชิุก	เพ้�อเป็นุประวัติศาสตร์การพัฒนุาด้านุสหกรณ์์ของขบ้วนุการสหกรณ์์ไทย์

Zone C “The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT)”
          The history about the Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT) from 
1972 to 2019, its inception has changed in both physical and lifestyle to become a role-model organization 
of “Clear, Clean and Transparent” and be managed by “Good Governance”. Besides, FCST committed 
to develop the human resource of savings and credit cooperatives in accordance with “The Prudential 
Management	Standards”.	There	were	a	numerous	of	activities	and	events,	for	instance,	the	personal	finance	
for life stability, planting a double pine along with picture them as a memory and etc.
Zone D  “The Pride of FSCT toward the improvement of the quality of life of cooperative members” 
          The exhibit of historical works and the pride of FSCT to the development of the quality of life of 
cooperative members, for instance, the creation of “Phraphutthamongkol Mahachon Aphipuchani” as 
the spiritual anchor of cooperators until now. This zone is about the videos and the cooperative activity 
building at Border Patrol Police School in response to the royal initiative of Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn. The purpose is to propel “Student Cooperatives” and enhancing the experiences 
of youth through the cooperative system. Besides, the activity of supporting and collecting the good deeds 
as well as saving the money which is the beginning of the 8 basic principles of moralities such as diligence, 
thrift, honesty, discipline, courtesy, hygiene, harmony and generosity. In addition, this zone exhibits the 
stamps,	coins,	books,	image	mosaic,	and	office	equipment	used	at	the	beginning	of	the	operation	of	FSCT	
and member cooperatives for the purpose of the history on cooperative development of Thai cooperative 
movement.
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กำรก�ำเนิดสหกรณ์โลก

The origin of the world cooperatives.

โซนที่ 1  ก�ำเนิดสหกรณ์
Zone A “The origin of the world cooperatives”

	 ในุชุ่วงระหว่างศตวรรษที�	18	–	19	ได้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมข่�นุในุยุ์โรป	มีการนุำาเอาเคร้�องจัำกรมา
ใชุ้แทนุแรงงานุคนุ	ทำาให้เกิดการเปลีั�ย์นุแปลังทางเศรษฐกิจำ	ค้อ	เกิดการว่างงานุ	แลัะเศรษฐกิจำตกตำ�าในุวงกว้าง		
การเปลีั�ย์นุแปลังในุครั�งนีุ�	เริ�มต้นุจำากประเทศอังกฤษ	เนุ้�องจำากชุาวอังกฤษประสบ้ปัญหาความเด้อดร้อนุจำากการ
ที�นุาย์ทุนุใชุ้เคร้�องจัำกรแทนุแรงงานุคนุ	แลัะปลัดคนุงานุออกจำากโรงงานุ	ส่วนุผูู้้ประกอบ้การราย์ย่์อย์เลิักกิจำการ	
สภาพสังคมทั�วไปมีการแบ่้งชุนุชัุ�นุ	ระหว่างฝ่าย์นุาย์ทุนุแลัะฝ่าย์กรรมกรอย่์างชัุดเจำนุ

 During the 18th - 19th centuries, the industrial revolution took place in Europe. Machines were 
used in place of human being. It caused the economic changes, namely unemployment and a widespread 
economic downturn. This change began from England because the British had suffered from the problems 
that capitalists used machines instead of workers and discharged workers from the factory. The small 
entrepreneurs discontinued their businesses. State of society was clearly divided into classes between the 
capitalists and the workers.

สแกนุเพ้�อฟั้งเสีย์งภาษาไทย์
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พ.ศ. 2368 (ค.ศ. 1825)  “บิดาแห่งการสหกรณ์”

พ.ศ. 2370 (ค.ศ.1827)  “สมาคมการค้า”

	 พ.ศ.	2368	(ค.ศ.	1825)	โรเบอร์ต โอเวน (Robert Owen)	“บ้ิดาแห่ง
การสหกรณ์์”	ได้เดินุทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา	แลัะทดลัองจำัดตั�ง	“ชุมรมสหกรณ์์”	 
ข่�นุเป็นุครั�งแรกที�	“รัฐอินุเดีย์นุา”	ชุ้�อว่า	นุิวฮาโมนุี	(New	harmony)
 (A.D.1825) Robert Owen “Father of the cooperatives” travelled to the United 
States	and	experimented	to	establish	a	“cooperative	society”	for	the	first	time	in	
Indiana named “New Harmony”.

 นายแพทย์ วิลเล่ียม คิง (Dr.William King)	จัำดตั�งสหกรณ์์โดย์ให้คนุงานุรวม
ทุนุกันุคนุลัะเล็ักลัะนุ้อย์	จัำดตั�ง	“สมาคมการค้า”	(Trading	Association)	เป็นุรูปแบ้บ้ร้านุ
สหกรณ์์จำำาหนุ่าย์สินุค้า	แต่มีข้อแตกต่างไปจำากร้านุสหกรณ์์ในุปัจำจุำบั้นุ	ค้อ	กำาไรที�เกิดจำาก
การดำาเนิุนุธุิรกิจำของร้านุ	สหกรณ์์นีุ�จำะไม่นุำามาแบ่้งปันุกันุ	แต่จำะเก็บ้สมทบ้ไว้เป็นุทุนุเพ้�อใชุ้
ขย์าย์งานุของร้านุสหกรณ์์ต่อไป		
 (A.D.1827) Dr. William King established a cooperative, with a small number of 
workers joined each other a small amount of capital to establish a “trading association” 
as a cooperative shop for selling goods. However, it was different from the cooperative 
shop currently. The cooperative collected and allocated the profit generated from 
operation as accumulated fund to expand its business in the future.
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พ.ศ. 2387 (ค.ศ.1844) “สหกรณ์แห่งเมืองรอชเดล

พ.ศ. 2393 (ค.ศ.1850)

	 สหกรณ์์สมาคมแห่งแรกที�ดำาเนิุนุการประสบ้ผู้ลัสำาเร็จำ		แลัะเป็นุแบ้บ้ฉบั้บ้ในุโลัก	ค้อ	ร้านุสหกรณ์์แห่งเม้อง
รอชุเดลั	ประเทศอังกฤษ	ต่อมาเม้�อมีสมาชิุกเพิ�มข่�นุ	ทำาให้ธุิรกิจำการค้าขย์าย์ใหญ่ข่�นุ	แลัะยั์งทำาธุิรกิจำกับ้บุ้คคลั
ภาย์นุอก	นุักสหกรณ์์รอชุเดลัหร้อที�เรีย์กว่า	“ผูู้้นุำาแห่งรอชุเดลั”	ได้กำาหนุดหลัักปฏิบั้ติไว้	10	ประการ	ซ่ึ่�งมีสาระ
สำาคัญหลัาย์ประการที�ถูึกย่์ดถ้ึอเป็นุหลัักสหกรณ์์สากลัมาจำนุถ่ึงปัจำจุำบั้นุ
	 (A.D.1844)	Cooperative	of	Rochdale:	The	first	cooperative	society	with	successful	operation	and	being	
cooperative prototype in the world was the Consumer Cooperative of Rochdale , England. Subsequently, 
the trading business expanded with the increasing of membership and continued the business with thrid 
party.	Coop	Rochdale	or	“Rochdale	Pioneer”	formulated	10	principles	that	have	contained	many	significant	
issues and intertwined as international principles basis until now.

	 นุาย์เฮอร์มันุ	ชุูลัซึ่์	ผูู้้พิพากษาแห่งเม้องเดลัิตซึ่์	ประเทศเย์อรมันุ	ได้คิดจำัด
ตั�งสหกรณ์์	ประเภทหาทุนุข่�นุในุหมู่ชุาวเม้อง	ผูู้้เป็นุชุ่างฝีม้อแลัะพ่อค้าขนุาดเลั็ก	
โดย์รวบ้รวมข่�นุเป็นุองค์การเพ้�อจำัดหาทุนุให้สมาชุิกกู้ย์้ม	
 (A.D.1850) Hermann Schulz, Judge of Delitz, Germany established a 
fund-raising cooperative (Credit Union) among the local people who were 
craftsmen and small merchants. gathering to be an organization to provide 
fund for lending service to its member.
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พ.ศ. 2405 (ค.ศ.1862)  บิดาเครดิตยูเนี่ยนโลก

พ.ศ. 2438 (ค.ศ.1895) สมัชชาสหกรณ์ระหว่างชาติ 

	 นุาย์ฟ้ริดริค	วิลัเฮลั์ม	ไรฟ้์ไฟ้เซึ่นุ	(Friedrich	Wilhelm	Raiffisen)	นุาย์ก
เทศมนุตรีเม้องเฮดเอสดอร์ฟ้	ประเทศเย์อรมันุ	ได้จำัดตั�งสหกรณ์์หาทุนุข่�นุในุหมู่ชุาว
ชุนุบ้ท	ซึ่่�งเป็นุเกษตรกร	โดย์จัำดเป็นุองค์การ	เพ้�อจำดัหาทนุุให้แก่สมาชุกิกูย้์ม้เชุ่นุเดยี์วกนัุ	
ในุเวลัาต่อมาการรวมตัวกันุเป็นุสหกรณ์์	เพ้�อแก้ไขปัญหาความเด้อดร้อนุของประชุาชุนุ
ได้แพร่หลัาย์ไปย์ังประเทศต่างๆ	อันุเป็นุประโย์ชุนุ์แลัะเป็นุตัวอย์่างในุการจำัดตั�งสหกรณ์์
แก่ชุาวบ้้านุแลัะชุาวเม้องมาจำนุถึ่งปัจำจำุบ้ันุ	

 (A.D.1862) Mr. Friedrich Wilhelm Raiffeisen, the mayor 
of Heddesdorf , Germany established a fund-raising cooperative 
(Credit Union) among rural people who were farmers by 
establishing  an organization to provide the small loan to members. 
Subsequently, the assembly of cooperatives has spread out to 
various countries in order to relieved miserable and suffering of 
people,	beneficial	and	being	a	model	in	establishing	the	cooperatives	
for villagers and urbanites until now.

	 “ขบ้วนุการสหกรณ์์โลัก”	หร้อเรีย์กอย่์างเป็นุทางการว่า	“สมัชุชุาสหกรณ์์ระหว่างชุาติ”	ได้ประชุุมครั�งแรก 
เม้�อวันุที�	18	สิงหาคม	พ.ศ.	2438	ณ์	กรุงลัอนุดอนุ	ประเทศอังกฤษ	ซ่ึ่�งที�ประชุุมมีมติให้ก่อตั�งองค์การสัมพันุธิภาพ 
สหกรณ์์ระหว่างประเทศ	(International	Co-operative	Alliance	:	ICA)	เพ้�อประสานุความร่วมม้อในุด้านุต่างๆ	
โดย์มีสำานัุกงานุใหญ่ตั�งอยู่์	ณ์	กรุงเจำนีุวา	ประเทศสวิสเซึ่อร์แลันุด์
 (A.D.1895) International Cooperative Assembly: “The World Cooperative Movement” or formally 
called	“International	Cooperative	Assembly”	was	first	held	on	August	18,	1895	in	London,	England,	where	
the meeting resolved to establish an International Co-operative Alliance ( ICA ) to coordinate cooperation 
in	various	fields	with	its	head	office	located	in	Geneva,	Switzerland
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Cooperative is a form that many people gather by voluntary basis, 

as a human being with equal rights in order to nourish oneself for 

prosperity and wealth.

Royal speech

His Highness Prince Bidyalongkorn
Father of Thai cooperatives
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การก�าเนิดสหกรณ์ไทย Evolution of Thai Cooperative

	 ประเทศไทย์เริ�มศ่กษาวิธีิการสหกรณ์์	รัฐบ้าลัได้เชิุญ	เซึ่อร์	เบ้อร์นุาร์ด	ฮันุเตอร์	(Sir	Bernard	Hunter)	
หัวหนุ้าธินุาคารแห่งมัดราส	ประเทศอินุเดีย์	เข้ามาสำารวจำหาลัู่ทางชุ่วย์เหลั้อชุาวนุา	เขาได้เสนุอว่า	ควรจำัดตั�ง	 
“ธินุาคารให้กู้ย้์มแห่งชุาติ”	ดำาเนิุนุการให้กู้ย้์มแก่ราษฎร	เรีย์กว่า	โคออป	เปอราทีฟ้	โซึ่ไซึ่ตี�”	มีหลัักการ 
ร่วมม้อกันุ	เพ้�อชุ่วย์เหล้ัอซ่ึ่�งกันุแลัะกันุ	ซ่ึ่�งคำานีุ�	พระราชุวรวงศ์เธิอ	กรมหม้�นุพิทย์าลังกรณ์	ได้ทรงบั้ญญัติศัพท์เป็นุ
ภาษาไทย์ว่า	“สมาคมสหกรณ์์”	จำ่งกลั่าวได้ว่าประเทศไทย์เริ�มศ่กษาวิธิีการสหกรณ์์ข่�นุในุปี	พ.ศ.	2457	
 (A.D.1914) Thailand began to study the cooperative approach. The government invited Sir Bernard 
Hunter,	the	head	of	the	bank	of	Madras,	India,	to	explore	and	find	out	the	ways	to	help	the	farmers.	He	
suggested that we should establish “The National Lending Bank” to provide loans to the people called “The 
Cooperative Society” with the principles  of cooperation in order to help each other.
	 By	this	word,	His	Highness	Prince	Bidyalongkorn	has	defined	the	term	in	Thai	as	“Sa-ma-khom	Sa-
ha-korn” therefore stated that Thailand began to study the cooperative approach in 1914.

พ.ศ. 2457 (ค.ศ. 1914) สมาคมสหกรณ์  

พ.ศ. 2459  (ค.ศ. 1916)  สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ�ำกัดสินใช้  

	 พระราชุวรวงศเ์ธิอ	กรมหม้�นุพิทย์าลังกรณ์	“บิ้ดาแห่งการสหกรณ์์ไทย์”	จัำดตั�งสหกรณ์์	ชุ้�อว่า	“สหกรณ์์วัดจัำนุทร์
ไม่จำำากัดสินุใชุ้”	ได้รับ้การจำดทะเบี้ย์นุเป็นุสหกรณ์์แห่งแรกของประเทศไทย์	ภาย์ใต้พระราชุบั้ญญัติสมาคมเพิ�มเติม	 
พ.ศ.	2459	แลัะทรงเป็นุ	นุาย์ทะเบ้ีย์นุสหกรณ์์พระองค์แรก
 (A.D.1916) His Highness Prince Bidyalongkorn “Father of Thai cooperatives” established a cooperative 
named	“	Wat	Chan	Cooperative	Unlimited	Liability”	which	being	registered	as	the	first	cooperative	in	
Thailand	under	Additional	Association	Act	B.E.	2459	and	His	Highness	was	the	first	registrar.
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พ.ศ. 2471  (ค.ศ. 1928)  พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับแรก 

พ.ศ. 2478  (ค.ศ. 1935)  สหกรณ์เช่าซื้อที่ดิน

พ.ศ. 2480  (ค.ศ. 1937)  ร้านสหกรณ์  

	 ประกาศใชุ้พระราชุบ้ัญญัติสหกรณ์์	พ.ศ.	2471	เม้�อวันุที�	19	พฤษภาคม	2470	ถึ้อ
เป็นุพระราชุบ้ัญญัติสหกรณ์์ฉบ้ับ้แรก	ที�ส่งเสริมแลัะเปิดโอกาสให้	สหกรณ์์รวมกลัุ่มกันุก่อตั�ง
เป็นุชุุมนุุมสหกรณ์์	สันุนุิบ้าตสหกรณ์์	
	 (A.D.1928)	The	announcement	of	the	Cooperative	Act	B.E.	2471	was	as	the	first	
cooperative law. The announcement of the Cooperative Act B.E. 2471 on May 19, 1927 
was	as	the	first	cooperative	act	which	promoted	and	supported	to	set	up	the	cooperative	
federations and Co-operative League of Thailand.

	 จำัดตั�งสหกรณ์์เชุ่าซึ่้�อที�ดินุ	จำังหวัดปทุมธิานุี	แลัะได้จำัดตั�งสหกรณ์์ประเภทใหม่ๆข่�นุอีกหลัาย์ประเภท	เชุ่นุ	
สหกรณ์์บ้ำารุงที�ดินุ	สหกรณ์์การขาย์	สหกรณ์์นุิคมฝ้าย์	สหกรณ์์หาทุนุแลัะบ้ำารุงที�ดินุ
 (A.D.1935) Being established of the “Land Hire-purchase Cooperatives” in Pathum Thani Province  
and established many new types of cooperatives such as “Land Maintenance Cooperatives”, “ Sales 
Cooperatives”, “Cotton Settlement Cooperatives”, “ Fund-raising and Land Maintenance Cooperatives”

	 จำดัตั�งร้านุสหกรณ์์	แห่งแรก	ที�อำาเภอเสนุา	จำงัหวดัพระนุครศรอีย์ธุิย์า	ชุ้�อว่า	ร้านุสหกรณ์์บ้้านุเกาะ	จำำากัด
สินุใชุ้
 (A.D.1937)	The	first	consumer	cooperative	was	established	in	Sena	District,	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	
Province, named “Ban Ko Consumer Cooperative Limited”.
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พ.ศ. 2484  (ค.ศ. 1941)  สหกรณ์บริการ

พ.ศ. 2492  (ค.ศ. 1949)  สหกรณ์ประมง

พ.ศ. 2492  (ค.ศ. 1949)  สหกรณ์ออมทรัพย์

	 จำัดตั�งสหกรณ์์บ้ริการแห่งแรก	จำดทะเบ้ีย์นุเม้�อวันุที�	24	กรกฎาคม	
2484	ชุ้�อ	สหกรณ์์ผูู้ท้ำาร่มบ่้อสร้าง	จำำากดัสนิุใชุ้	ตั�งอย์ูท่ี�ตำาบ้ลัตนัุเปา	อำาเภอ
สันุกำาแพง	จำังหวัดเชุีย์งใหม่
 (A.D.1941)	The	first	service	cooperative	was	established	and	
registered on July 24, 1941, named “Bor Sang Umbrella Makers Service 
Cooperative Limited” at Ton Pao sub-district ,San Kamphaeng District ,  
Chiangmai Province.

	 จำดัตั�งสหกรณ์์ประมงแห่งแรก	จำดทะเบี้ย์นุเม้�อวนัุที�	8	สิงหาคม	2492	ชุ้�อว่า	สหกรณ์์การประมงพิษณ์ุ	จำำากัด
สินุใชุ้	ในุท้องที�ลัำาคลัองกระบ้ังโป่งนุก		อำาเภอพรมพิราม	จำังหวัดพิษณ์ุโลัก		
	 (A.D.1949)	The	first		fishery		cooperative	was	established	and	registered	on	August	8,	1949,	
named “ Pissanu  Fishery Cooperative  Limited”  at Krabang Pongnok canal area, Phrom Phiram District, 
Phitsanulok Province

	 สหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งแรกในุประเทศไทย์	ได้ตั�งข่�นุในุหมู่ข้าราชุการสหกรณ์	์ 
จำดทะเบี้ย์นุเม้�อวนัุที�	28	กนัุย์าย์นุ	2492	ใชุ้ชุ้�อว่า	“สหกรณ์์ข้าราชุการสหกรณ์์	จำำากดัสนิุใชุ้”	

 (A.D.1949)	The	first	savings	and	credit	cooperative	in	Thailand	
was	established	among	officials	of	the	Cooperative	Promotion	
Department and registered on September 28, 1949, named “Cooperative 
Official’s	Cooperative	Limited”

สแกนุสหกรณ์์ ข้ าราชุการ

สหกรณ์์	จำำากัดสินุใชุ้
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พ.ศ. 2508  (ค.ศ. 1965)  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

พ.ศ. 2511  (ค.ศ. 1968)  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 สหกรณ์์เครดิตย์เูนุี�ย์นุ		รวมตวักนัุจัำดตั�งครั�งแรกในุชุมุชุนุแออดั	ห้วย์ขวาง	-	ดนิุแดง	เม้�อวนัุที�	17	กรกฎาคม	
2508	ใชุ้ชุ้�อว่า	“เครดิตยู์เนุี�ย์นุแห่งศูนุย์์กลัางเทวา”	แต่ไม่ได้จำดทะเบี้ย์นุสหกรณ์์		สำาหรับ้สหกรณ์์ที�ได้รับ้การ 
จำดทะเบ้ีย์นุแห่งแรก	ค้อ	“สหกรณ์์เครดิตย์ูเนุี�ย์นุ	แม่มูลั	จำำากัด”	จำังหวัดอุบ้ลัราชุธิานุี	เม้�อวันุที�	1	มกราคม	2522
 (1965)	The	first	credit	union	was	established		in	slum	area	of		Huay	Khwang	-	Din	Daeng	District	
on	July	17,1965,	named	“Soon	Klang	Thewa	Credit	Union”	but	not	registered		as		cooperative.	The	first	
registered cooperative was “Mae Moon Credit Union Cooperative Limited” in Ubon Ratchathani  province 
on  January 1, 1979.

	 สันุนุิบ้าตสหกรณ์์	จำัดตั�งแห่งแรกในุประเทศไทย์	เพ้�อเป็นุสถึาบ้ันุให้การศ่กษาแก่สมาชุิกสหกรณ์์ทั�วประเทศ
 (A.D.1968) “Cooperative League of Thailand” was established to be an educational institution for 
cooperative members nationwide.

สแกนุเพ้�อศ่กษาข้อมูลัสันุนิุบ้าต

สหกรณ์์แห่งประเทศไทย์
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พ.ศ. 2527  (ค.ศ. 1965)  วันสหกรณ์แห่งชาติ

พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) พระราชบััญญัติิสหกรณ์์ (ฉบัับัที่่� 2)

	 คณ์ะรัฐมนุตรี	มีมติเม้�อวันุที�	9	
ตุลัาคม	พ.ศ.	2527	เห็นุชุอบ้ให้วันุที� 
26	กุมภาพันุธิ์ของทุกปี	เป็นุวันุสหกรณ์์
แห่งชุาติ	ตามวันุจัำดตั�งสหกรณ์์แห่งแรกในุ
ประเทศไทย์	ค้อ	สหกรณ์์วัดจัำนุทร์	จำำากัด
สินุใชุ้	ปัจำจำุบ้ันุค้อ	สหกรณ์์วัดจำันุทร์	จำำากัด

 (A.D.1965), On February 26 of each year is scheduled as the National 
Cooperative	Day	according	to	the	establishment	date	of	the	first	cooperative	
in Thailand, Wat Chan Cooperative Unlimited Liability .

 พ.ศ. 2542	 ได้ตรา	พระราชุบั้ญญัติสหกรณ์์	ปี	พ.ศ.	2542	แลัะย์กเลิัก
	พระราชุบั้ญญัติสหกรณ์์	ปี	พ.ศ.	2511
 (A.D.1999), Launched Cooperative Act B.E. 2542 and repealed 
Cooperative Act B.E. 2511

(A.D.2010), Launched Cooperative Act (No. 2) 
B.E. 2553

 พ.ศ. 2553 ได้ตรา	พระราชุบั้ญญตัสิหกรณ์์	(ฉบ้บั้ที�	2)	พ.ศ.	2553

พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) พระราชบััญญัติิสหกรณ์์พศ 2542

 พ.ศ. 2555	 มติคณ์ะรัฐมนุตรี	วันุที�	22	ตุลัาคม	2555	เห็นุชุอบ้
ในุหลัักการยุ์ทธิศาสตร์	แลัะดำาเนิุนุงานุเสนุอวาระแห่งชุาติด้านุการสหกรณ์์	 
“เคร้อข่าย์เข้มแข็ง	สหกรณ์์เข้มแข็ง”	รัฐบ้าลัเนุ้นุให้เกิดการเชุ้�อมโย์งกันุในุ
ขบ้วนุการสหกรณ์์แลัะสร้างความเข้มแข็งตั�งแต่ต้นุถ่ึงปลัาย์นุำ�า

 (A.D.2012), Cabinet’s resolution on October 22 approved the principles  of strategy and proposed 
the National Agenda on cooperative of “Strong Network, Strong Cooperatives.” The government focused 
on the connection and strengthening within the cooperative movement.

พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์
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พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) สหกรณ์์สีขาวด้้วยหลัักธรรมาภิิบาลั

พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

 พ.ศ. 2560	ประธิานุชุุมนุุมสหกรณ์์ทั�ง	7	ประเภท	ประกาศเจำตนุารมณ์์ร่วมกันุ	สร้างสหกรณ์์สีขาว	 
ด้วย์	9	หลัักธิรรมาภิบ้าลั
 (A.D.2017),  Declaration of Intention by Presidents of 7 types of cooperatives to build  clear and 
transparent cooperatives according to 9 principles of Good Governance

 พ.ศ. 2559  ครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย
 (A.D.2016),  100th Anniversary of Thai Cooperative Movement 

ภาพกิจกรรมครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์ไทย

สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
Cooperative with Good Governance

9

8

4

7

3

6

2

5

1

หลักการตอบสนอง Responsiveness

หลักประสิทธิผล Effectiveness

หลักประสิทธิภาพ Efficiency

หลักภาระรับผิดชอบ Accountability หลักความเสมอภาค Equity

หลักนิติธรรม The Rule of Law

หลักการมอบอำานาจ Empowerment

หลักการมีส่วนร่วม Participation

หลักความโปร่งใส Transparency
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พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) พิพิธภััณฑ์์สหกรณ์

 พ.ศ. 2561  จัดต้ังพิพิธภัณฑ์์สหกรณ์  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
 (A.D.2018), Establishment of Cooperative Museum of FSCT 

 พ.ศ. 2562 ได้ตราพระราชุบั้ญญัติ
สหกรณ์์	(ฉบั้บ้ที�	3)	พ.ศ.	2562
 (A.D.2019),  Launched Cooperative Act 
(No. 3) B.E. 2562

 พ.ศ. 2563	 พิจำารณ์าออกเกณ์ฑ์การกำากับ้
ดูแลัสหกรณ์์ออมทรัพย์์แลัะสหกรณ์์เครดิตยู์เนีุ�ย์นุ	
มาตรา	89/2	แห่งพระราชุบ้ญัญัติสหกรณ์์	พ.ศ.	2542	
แก้ไขเพิ�มเติม	พ.ศ.	2562	กำากับ้ดูแลัความเสี�ย์งด้านุ
เครดิต	ด้านุสภาพคล่ัอง	ด้านุตลัาด	ด้านุปฏิบ้ติัการของ
สหกรณ์์	แลัะสร้างระบ้บ้ธิรรมาภิบ้าลัในุสหกรณ์์
 (A.D.2020),  Issuing regulatory criteria for 
Savings and Credit Cooperatives and Credit Unions 
on Section 89/2 of Cooperative Act B.E. 2542, 
as amended in 2019, to supervise on credit risk, 
liquidity, marketing, operation and good governance

พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) พระราชบััญญัติิสหกรณ์์ (ฉบัับัที่่� 3)

พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) กฎกระทรวง

สแกนุพระราชุบ้ัญญัติสหกรณ์์	 

(ฉบั้บ้ที�	3)	พ.ศ.	2562
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การที่บุคคลหนึ่ง บุคคลใดจะออมทรัพย์ได้มากน้อยนั้น 

ก็ย่อมจะต่างกันตามก�าลังทรัพย์ก�าลังปัญญาของตน

แต่ทุกๆ คนต้องเข้าใจว่า ถุึงจะออมทรัพย์ได้ทีละเล็กละน้อย

ก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมืองทั้งนั้น

พระราชดำารัส

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

Statue of the Cooperative Father
One person whoever can save more or less

will surely be different according to the power of one’s own wealth and intelligence.
But everyone must understand that even can save little by little,

it is useful for themselves and the country.

Royal speech
His Highness Prince Bidyalongkorn

Father of Thai cooperatives
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ค�านิยาม
	 สหกรณ์์เป็นุองค์การปกครองตนุเองของบ้รรดาบุ้คคลัซึ่่�งรวมกลัุ่มกันุด้วย์ความสมัครใจำเพ้�อสนุองความ

ต้องการอันุจำำาเป็นุ	แลัะความหวังร่วมกันุทางเศรษฐกิจำ	สังคม	แลัะวัฒนุธิรรม	โดย์ดำาเนุินุวิสาหกิจำที�พวกเขาเป็นุ

เจำ้าของร่วมกันุ	แลัะควบ้คุมตามหลัักประชุาธิิปไตย์

คุณค่าของสหกรณ์
	 สหกรณ์์ตั�งอย์ูบ่้นุพ้�นุฐานุของการชุ่วย์เหล้ัอตนุเอง	ความรบั้ผู้ดิชุอบ้ต่อตนุเอง	ความเป็นุประชุาธิปิไตย์	ความ

เสมอภาค	ความเที�ย์งธิรรม	แลัะมีความเป็นุเอกภาพ	แลัะในุขณ์ะเดีย์วกันุ	สมาชุิกสหกรณ์์ก็มีความเชุ้�อมั�นุในุความ

สุจำริต	 ความเปิดเผู้ย์	 ความรับ้ผู้ิดชุอบ้ต่อสังคม	 แลัะความเอ้�ออาทรต่อผูู้้อ้�นุ	 โดย์มีการปฏิบ้ัติส้บ้ทอดกันุมาจำาก 

ผูู้้ริเริ�มการสหกรณ์์

หลักการสหกรณ์
	 หลัักการสหกรณ์์เป็นุแนุวทางสำาหรับ้สหกรณ์์ในุการนุำาคุณ์ค่าของสหกรณ์์ไปสู่การปฏิบ้ัติ

หลักการที่ 1  การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ

	 สหกรณ์์เป็นุองค์การโดย์สมัครใจำ	 	 เปิดรับ้บุ้คคลัทุกคนุซ่ึ่�งสามารถึใชุ้บ้ริการของสหกรณ์์	 แลัะเต็มใจำรับ้

ผู้ิดชุอบ้ในุฐานุะสมาชุิก		เข้าเป็นุสมาชุิกโดย์ไม่มีการเลั้อกปฏิบ้ัติในุเร้�องเพศ	ฐานุะทางสังคม	เชุ้�อชุาติ	การเม้อง		

หร้อศาสนุา

หลักการที่  2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

	 สหกรณ์์เป็นุองค์การประชุาธิิปไตย์ที�ควบ้คมุโดย์สมาชุกิซึ่่�งมส่ีวนุร่วมอย่์างแขง็ขันุในุการกำาหนุดนุโย์บ้าย์แลัะ

การตัดสนิุใจำของสหกรณ์์	ชุาย์แลัะหญงิผูู้้ปฏบัิ้ติงานุในุฐานุะผูู้้แทนุจำากการเลัอ้กตั�งต้องรบั้ผิู้ดชุอบ้ต่อบ้รรดาสมาชิุก	

ในุสหกรณ์์ปฐมสมาชุิกมีสิทธิิออกเสีย์งเท่ากันุ	(คนุหนุ่�งมีหนุ่�งเสีย์ง)	แลัะในุสหกรณ์์ระดับ้อ้�นุก็จำัดให้ดำาเนุินุการตาม

แนุวทางประชุาธิิปไตย์ด้วย์

หลักการที่  3  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

	 สมาชุิกพ่งมีส่วนุให้ทุนุแก่สหกรณ์์อย์่างเป็นุธิรรม	 แลัะควบ้คุมการใชุ้ทุนุของสหกรณ์์ตามแนุวทาง

ประชุาธิิปไตย์	ตามปกติส่วนุหนุ่�งของทุนุนุั�นุอย์่างนุ้อย์ที�สุดต้องเป็นุทรัพย์์สินุส่วนุรวมของสหกรณ์์	 แลัะสมาชุิกจำะ

ได้รับ้ผู้ลัตอบ้แทนุในุอัตราจำำากัด	(ถึ้ามี)	จำากการลังทุนุในุสหกรณ์์ตามเง้�อนุไขแห่งการเป็นุสมาชุิก	บ้รรดาสมาชุิก

จำะจำัดสรรเงินุส่วนุเกินุเพ้�อความมุ่งหมาย์อย์่างใดอย์่างหนุ่�งหร้อทั�งหมดดังต่อไปนุี�ก็ได้	ค้อ	เพ้�อพัฒนุาสหกรณ์์ของ

พวกเขา	โดย์อาจำก่อตั�งเงินุสำารอง	ซึ่่�งอย์่างนุ้อย์ที�สุด		ส่วนุหนุ่�งของเงินุสำารองนุี�จำะแบ้่งแย์กมิได้	หร้อจำัดสรรเพ้�อ

ประโย์ชุน์ุแก่สมาชุกิตามส่วนุของธิรุกจิำที�ได้ทำากบั้สหกรณ์์	หรอ้เพ้�อสนุบั้สนุนุุกจิำกรรมอ้�นุๆ	ที�บ้รรดาสมาชิุกเหน็ุชุอบ้

หลักการที่  4  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

	 สหกรณ์์เป็นุองค์การชุ่วย์ตนุเองแลัะปกครองตนุเอง	 ซึ่่�งควบ้คุมโดย์สมาชุิก	 ถึ้าสหกรณ์์เข้าทำาข้อตกลังกับ้

องค์การอ้�นุๆ	รวมทั�งรัฐบ้าลั	หร้อแสวงหาทุนุจำากแหลั่งภาย์นุอก	สหกรณ์์พ่งทำาข้อตกลังเชุ่นุนุั�นุภาย์ใต้เง้�อนุไขอันุ

มั�นุใจำได้ว่า	บ้รรดาสมาชิุกย์งัคงควบ้คมุสหกรณ์์ตามแนุวทางประชุาธิิปไตย์	แลัะจำะต้องธิำารงไว้ซ่ึ่�งสภาพการปกครอง

ตนุเองของสหกรณ์์

องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศแถุลงการณ์  เรื่อง เอกลักษณ์ของสหกรณ์
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หลักการที่  5  การให้การศึกษา การฝึกอบรม  และสารสนเทศ

	 สหกรณ์์พ่งให้การศ่กษาแลัะการฝึกอบ้รมแก่บ้รรดาสมาชุิก	ผูู้้แทนุจำากการเลั้อกตั�ง	ผูู้้จำัดการ	แลัะพนุักงานุ	

เพ้�อบุ้คคลัเหลั่านุั�นุสามารถึมีส่วนุชุ่วย์พัฒนุาสหกรณ์์ของพวกเขาอย์่างมีประสิทธิิผู้ลั	 แลัะพ่งให้ข่าวสารความรู้ในุ

เร้�องลักัษณ์ะแลัะประโย์ชุน์ุของการสหกรณ์์แก่ประชุาชุนุทั�วไป	โดย์เฉพาะอย่์างย์ิ�งเย์าวชุนุแลัะผูู้นุ้ำาด้านุความคดิเหน็ุ

หลักการที่  6  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

	 สหกรณ์์พ่งรับ้ใชุ้สมาชุิกอย์่างมีประสิทธิิผู้ลัสูงสุดแลัะทำาให้ขบ้วนุการสหกรณ์์เข้มแข็ง	 โดย์การทำางานุด้วย์

กันุภาย์ใต้โครงสร้างอันุประกอบ้ด้วย์สหกรณ์์ระดับ้ท้องถึิ�นุ		ระดับ้ชุาติ		ระดับ้ภูมิภาคแลัะระดับ้ระหว่างประเทศ

หลักการที่  7  ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

	 สหกรณ์์พ่งทำางานุเพ้�อการพฒันุาที�ยั์�งย้์นุของชุุมชุนุที�สหกรณ์์ตั�งอยู่์		ทั�งนุี�ตามนุโย์บ้าย์ที�ได้รบั้ความเหน็ุชุอบ้

จำากบ้รรดาสมาชุิก

Cooperative definition in brief
 A cooperative is an “autonomous association of persons united voluntarily to meet their common 
economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically-controlled 
enterprise.
Cooperative values
 Cooperatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity, 
and solidarity. In the tradition of their founders, cooperative members believe in the ethical values of 
honesty, openness, social responsibility and caring for others.
Cooperative Principles
Principle 1: Voluntary and open membership 
 Cooperatives are voluntary organizations, open to all persons able to use their services and 
willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social, racial, political or religious 
discrimination.
Principle 2 : Democratic Member Control
 Cooperatives are democratic organizations controlled by their members, who actively participate 
in setting their policies and making decisions. Men and women serving as elected representatives are 
accountable to the membership. In primary cooperatives, members have equal voting rights (one member, 
one vote) and cooperatives at other levels are also organized in a democratic manner.
Principle 3 : Member Economic Participation
     Members contribute equally to, and democratically control, the capital of their cooperative. At 
least part of that capital is usually the common property of the cooperative. They usually receive limited 
compensation (if any) on capital subscribed as a condition of membership. Members allocate surpluses for 
any or all of the following purposes: developing their cooperative, possibly by setting up reserves, part 
of	which	at	 least	would	be	 indivisible;	benefiting	members	 in	proportion	 to	 their	 transactions	with	 the	
cooperative; and supporting other activities approved by the membership.

International Co-operative Alliance (ICA) statement on Cooperative Identity
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Principle 4 : Autonomy and Independence
  Cooperatives are autonomous, self-help organizations controlled by their members. If they enter to 
agreements with other organizations, including governments, or raise capital from external sources, they 
do so on terms that ensure democratic control by their members and maintain their cooperative autonomy.
Principle 5 : Education, Training, and Information
 Cooperatives provide education and training for their members, elected representatives, managers 
and employees so they can contribute effectively to the development of their cooperatives. They inform the 
general	public,	particularly	young	people	and	opinion	leaders,	about	the	nature	and	benefits	of	cooperation.
Principle 6: Cooperation among Cooperatives
 Cooperatives serve their members most effectively and strengthen the cooperative movement by 
working together through local, national, regional and international structures.
Principle 7 : Concern for Community
 Cooperatives must work for the sustainable development of their communities through policies 
accepted by their members.

หลักการสหกรณ� (Cooperative Principles)

แนวทางที่
สหกรณ�ยึดถือปฏิบัติ
เพ�่อให�คุณค�าสหกรณ�
เกิดผลเป�นรูปธรรม

หลักการที่ 1 การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ
Principle 1: Voluntary and open membership

หลักการที่  2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
Principle 2 : Democratic Member Control

หลักการที่  6 การรวมมือระหวางสหกรณ
Principle 6: Cooperation among Cooperatives

หลักการที่  7 ความเอื้ออาทรตอชุมชน
Principle 7 : Concern for Community

หลักการที่  3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
Principle 3 : Member Economic Participation

หลักการที่  5 การใหการศึกษา การฝกอบรม  และสารสนเทศ
Principle 5 : Education, Training, and Information

หลักการที่  4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
Principle 4 : Autonomy and Independence

หลักการที่ 1
Principle 1:

หลักการที่  2
Principle 2 :

หลักการที่  6
Principle 6: 

หลักการที่  7
Principle 7 :

หลักการที่  3
Principle 3 :

หลักการที่  5
Principle 5 :

หลักการที่  4
Principle 4 :
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โซนที่ 2 ใต้ร่มพระบำรมี
Zone B “Under the Royal Prestige”

สแกนุเพ้�อฟั้งเสีย์งภาษาไทย์
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พระมหากรุณาธิคุณพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี 
รัชกาลที่ 5 – ปัจจุบัน

	 ด้วย์พระมหากรุณ์าธิิคุณ์ที�พระมหากษัตริย์์แลัะพระบ้รมวงศานุุวงศ์ในุราชุวงศ์จำักรี	ทรงสนุพระราชุหฤทัย์ 

ในุการพัฒนุาความเป็นุอย์ู่ของพสกนุิกรด้วย์การสหกรณ์์อย์่างต่อเนุ้�องมาถึ่ง	6	รัชุกาลั	ดังนุี�

The Royal Grace of Royal Family in the Chakri Dynasty, 

King Rama V – present reign

 With royal grace of Kings and royal families in the Chakri dynasty who were interested in the 

development of the people’s livelihoods through cooperatives continuously for 6 reigns as follows:
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พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เม้�อวันุที�	18	มกราคม	ร.ศ.	129	(พ.ศ.	2453)

The royal speech of HM King Chulalongkorn the Great ( King Rama V )
In agricultural and commercial performances, 1910

	 “อำานุาจำใหญ่แลัความสมบู้รณ์์ไม่ได้อย์ู่แก่ผูู้้ซึ่่�งมีอาณ์าเขตกว้างขวาง	อำานุาจำ	แลัความ
สมบู้รณ์์ย์่อมมีแก่ประเทศที�เจำริญด้วย์กสิกรรม	แลัพานุิชุการ...
	 การที�ห่างเหนิุจำากสมาคมกบั้ประเทศทั�งปวง	แลัห่างเหนิุจำากการพจิำารณ์า	หาทางที�จำะ
ให้เกิดประโย์ชุน์ุ	เพราะไม่มทีางจำำาหนุ่าย์ทำาให้ชุาวเรามคีวามรูแ้ลัความคดินุ้อย์ในุการค้าขาย์...
	 ในุประเทศเรารฐับ้าลัย่์อมออกหนุ้า	แนุะนุำาราษฎรในุกจิำการทั�งปวงทกุอย่์างมาแต่ไหนุ
แต่ไร		ขอให้กระทรวงเกษตร	พย์าย์ามที�จำะจำัดการ		แนุะนุำาชุาวเราให้เข้าใจำ	แลัะพย์าย์ามในุ
การกสิกรรม	แลัพานุิชุการย์ิ�งข่�นุ...”
 “Great power and perfection do not exist for those who have a large territory. 
Power and perfection are for a country that is cultivated by agriculture and commerce 
……                                      
 Being distant from all associations and countries and distant from 
consideration	to	find	a	way	to	make	benefit,	because	there	is	no	way	of	selling,	so	people	
have little knowledge and ideas in trading ...
 In our country, the government will lead to suggest people in all businesses, 
everything from time to time. Requesting the Ministry of Agriculture try to manage, 
introduce our people to understand and trying more in cultivation and commerce... “

ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
His Majesty King Chulalongkorn the Great (King Rama V)

	 ทรงสนุพระราชุหฤทัย์ในุความเป็นุอย์ู่ของชุาวนุาซ่ึ่�งย์ากจำนุ	ทรงมีพระราชุดำาริให้ศ่กษาวิธิีการแก้ไขปัญหา
ด้วย์การจำดัตั�งธินุาคารชุาวนุา	แลัะทรงขอให้กระทรวงเกษตร	พย์าย์ามจัำดการ	แนุะนุำาชุาวนุาให้เข้าถึง่กสกิรรมแลัะ
พาณ์ิชุย์กรรมให้มากย์ิ�งข่�นุ		
 His Majesty the King was interested in the well-being of low income farmers. His Majesty the King 
had a royal idea of how to solve the problems by establishing a farmer bank and asked the Ministry of 
Agriculture to operate and advise farmers to gain more access in cultivation and commerce.
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	 ในุสมัย์รัชุกาลัที�	6	พระบ้าทสมเด็จำพระมงกุฎเกล้ัาเจ้ำาอยู่์หัว	ทรงโปรดเกล้ัาให้พระราชุวรวงศ์เธิอ 
กรมหม้�นุพิทย์าลังกรณ์	เผู้ย์แพร่ความรู้เร้�องการสหกรณ์์		จัำดตั�งสหกรณ์์วัดจัำนุทร์ไม่จำำากัดสินุใชุ้	เป็นุสหกรณ์์
ประเภทหาทุนุข่�นุเป็นุสมาคมแรก	ในุจัำงหวัดพิษณุ์โลัก	แลัะทรงมีแนุวพระราชุดำาริในุพระราชุบั้ญญัติสมาคมเพิ�มเติม
พุทธิศักราชุ	2459	ตอนุหนุ่�งความว่า

	 “สหกรณ์์	คอ้	สมาคมชุนิุดที�ราษฎรผูู้้ทำาการเพาะปลูักแลัหากนิุด้วย์การทำาของขาย์	รวบ้รวมกันุ	ตั�งข่�นุเพ้�อย์งั 
ความจำำาเริญให้เกิดแก่หมู่ด้วย์วิธิีรวมกำาลัังกันุทำาการบ้ำารุงตนุเองแลัประหย์ัดการใชุ้จำ่าย์แต่ที�พอควร	มิใชุ่ตั�งข่�นุเพ้�อ
จำดัหากำาไรมาจำำาแนุกในุสมาชุกินุั�นุ		สมาคมชุนุิดนุี�สมควรจำะอย์ู่ในุความตรวจำตราของกรมพาณ์ชิุย์แ์ลัสถึติิพย์ากรณ์์
ในุกระทรวงพระคลัังมหาสมบ้ัติ...”

 Subsequently,	His	Majesty	King	Vajiravudh	(King	Rama	VI)	officially	endorsed	Prince	Bidyalongkorn	
to disseminate the knowledges about cooperative. Afterwards, Wat Chan Cooperative Unlimited Liability 
was	established	by	the	government	as	the	first	cooperative	in	Phitsanulok.	His	Majesty	the	King	also	had	a	
royal initiative in the additional Association Act B.E. 2459.

 “The cooperative is a type of association that people who 
cultivate and earn their living by making and selling  products together. 
It is set up for the prosperity of the group with a combination way 
to nourish themselves and thrifty spending moderately. It is not set 
up	for	providing		profit	to	be	dispensed	among	that	members.	This	
association should be suject to the supervision of the Department of 
commerce under the Ministry of Finance... “
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	 ในุสมัย์รัชุกาลัที�	7	พระบ้าทสมเด็จำพระปกเกลั้าเจำ้าอยู์่หัว	ทรงมีพระราชุปรารภกับ้ราษฎร	ผูู้้เพาะปลูัก	 
พบ้ว่า	ราษฎรลั้วนุมีปัญหาในุการประกอบ้อาชีุพซึ่่�งไม่สามารถึแก้ไขได้โดย์กำาลัังของตนุ	เพราะมีกำาลัังทรัพย์์นุ้อย์	 
จ่ำงส่งเสริมให้ราษฎรที�มีปัญหาเดีย์วกันุ	รวมกลุ่ัมจัำดตั�งสหกรณ์์ข่�นุภาย์ใต้	กฎหมาย์สหกรณ์์	พุทธิศักราชุ	2471	
ทรงมีพระบ้รมราโชุวาทพระราชุทานุแก่สมาชิุกสหกรณ์์บ้้านุดอนุไม่จำำากัดสินุใชุ้	แลัะสมาชิุกคณ์ะสหกรณ์์	จัำงหวัด
พิษณุ์โลัก	ความว่า
 His Majesty King Prajadhipok (King Rama VII) mentioned to people and cultivators who had problems 
in their occupations. They could not solve by their own abilities since they were low income ones. Therefore, 
they gathered and formed a cooperative under the Cooperative Act B.E. 2471.
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	 “ข้าพเจ้ำาได้มาเห็นุสหกรณ์์บ้้านุดอนุ	ในุวันุนีุ�เป็นุครั�งแรก	ทำาให้แลัเห็นุประโย์ชุน์ุของการสหกรณ์์นีุ� 
ยิ์�งข่�นุ	การสหกรณ์์นีุ�	นุอกจำากเป็นุการชุ่วย์เหล้ัออย่์างสำาคัญในุการทำามาหากินุของราษฎร์	อันุเป็นุประโย์ชุน์ุ
ในุการศ่กษาอย่์างยิ์�ง	เพราะทำาให้คนุรู้จัำกใชุ้ความคิดในุทางทำามาหากินุ	ทำาให้รู้ส่กรักความซ้ึ่�อตรงต่อหมู่คณ์ะ	 
ทำาการงานุ	คิดการงานุสำาหรับ้ประโย์ชุนุ์ของคณ์ะ	ดังนีุ�นัุบ้ว่าสหกรณ์์จำะเป็นุเคร้�องนุำาความเจำริญมาสู่
ประเทศสย์ามเป็นุแนุ่นุอนุ	แลัะจำะทำาให้ราษฎร์มีความมั�นุคงสมบู้รณ์์	แลัะรู้จำักรักหมู่คณ์ะแลัะบ้้านุเม้องยิ์�งข่�นุ 
การสหกรณ์์เป็นุการสำาคัญที�สุดอย่์างหนุ่�งที�รัฐบ้าลัได้จัำดข่�นุ	ในุการประชุุมวันุนีุ�	รู้ส่กว่าราษฎรชุาวบ้้านุดอนุ	 
มีความเข้าใจำดีในุการสหกรณ์์	แลัะมีความคิดในุทางการค้า	ทำามาหากินุดีมากเข้าใจำเศรษฐกิจำดีทีเดีย์ว”

	 “I	come	to	see	the	Ban	Don	cooperative.	On	this	day	for	the	first	time,	this	makes	it	possible	
to	see	the	benefits	of	this	cooperative	even	more.	This	cooperative,	in	addition	to	being	a	vital	aid	in	
the livelihoods of the people which is very useful in education because the people know how to use 
their ideas in the way of making a living, honesty with associate and thinking of the common interest. 
Thus,	it	is	considered	that	the	cooperative	will	definitely	bring	prosperity	to	our	country,	make	the	
people wealthy, and learn to love associate and the country much more. The cooperative was one of 
the most important things that the government has organized. In today’s meeting, I can feel that the 
villagers of the Ban Don know quite well on cooperatives, any ideas on trade, making a living and 
the economy.”

 His Majesty the King bestowed the royal command to promulgate the Cooperative Act B.E. 2471 on 
May	14,	1928	that	was	the	first	edition	of	cooperative	law.	This	act	was	significant	in	providing	opportunities	to	
other types of cooperative for registration widely, authorized by the Chancellor of the Ministry of Commerce 
and Transportation.

 ทรงมีพระราชุโองการโปรดเกล้ัาประกาศใชุ้พระราชุบั้ญญัติสหกรณ์์	พ.ศ.	2471	นัุบ้เป็นุกฎหมาย์สหกรณ์์
ฉบั้บ้แรกข่�นุเม้�อวันุที�	14	พฤษภาคม	พ.ศ.	2471	ความสำาคัญของพระราชุบั้ญญัติก็ได้เปิดโอกาสให้มีการ 
รับ้จำดทะเบี้ย์นุสหกรณ์์ประเภทอ้�นุ	ๆ	ได้อย่์างกว้างขวาง	โดย์มีเสนุาบ้ดี	กระทรวงพาณิ์ชุย์์	แลัะคมนุาคม 
รักษาการตามพระราชุบั้ญญัตินีุ�
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 ในุสมัย์รัชุกาลัที�	8	พระบ้าทสมเด็จำพระปรเมนุทรอานัุนุทมหิดลั	เป็นุชุ่วงที�เกิดความขัดแย้์งกันุระหว่าง
ชุาวไทย์แลัะชุาวไทย์เชุ้�อสาย์จีำนุจำนุเก้อบ้เกิดสงครามกลัางเม้อง		พระองค์ทรงเยี์�ย์มชุาวไทย์เชุ้�อสาย์จีำนุเป็นุครั�งแรก	 
ณ์	สำาเพ็ง	พระนุคร	เพ้�อประสานุความสัมพันุธ์ิระหว่างชุาวไทย์เชุ้�อสาย์จีำนุให้มีความกระชัุบ้สัมพันุธ์ิที�ดี	ในุสมัย์ของ
พระองค์เริ�มมีการจัำดตั�งสหกรณ์์เชุ่าซ้ึ่�อที�ดินุ	สหกรณ์์นิุคม	สหกรณ์์ผูู้้บ้ริโภค	แลัะทรงพระราชุทานุพระราชุดำารัส
	ตอนุหนุ่�งว่า	
	 During	the	reign	of	His	Majesty	King	Ananda	Mahidol	(King	Rama	VIII),	there	were	the	conflicts	
between	Thai	and	Thai-Chinese	people	that	almost	became	a	civil	war.	His	Majesty	the	King	made	the	first	
visit to  Thai-Chinese people at Sampeng, Phra Nakhon in order to build the good relationship between 
Thai and Thai-Chinese people. Besides, Land Hire-purchase Cooperative, Land Settlement Cooperative and 
Consumer Cooperative were established in this reign.
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พระราชดำารัส
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

รัชกาลที่ 8
พ.ศ.	2468	–	พ.ศ.	2489

	 “ถึ้าคนุไทย์ทุกคนุ	ถึ้อว่าตนุเป็นุเจำ้าของชุาติบ้้านุเม้องแลัะต่างปฏิบั้ติหนุ้าที�ของตนุให้ดีด้วย์ความ
ซึ่้�อสัตย์์แลัะถึูกต้องตามทำานุองคลัองธิรรมแลั้ว	ความทุกข์ย์ากของบ้้านุเม้องก็จำะผู้่านุพ้นุไปได้...”

His Majesty King Ananda Mahidol
( King Rama VIII )

  “If all Thai people consider that they are  owner of the country and  perform their duties 
with honesty and morality, the misery of the country will be passed ... “
 The royal speech of 
 HM King Ananda Mahidol ( King Rama VIII )                               
 Bestowed upon the people on the Constitution Day celebrations, December 1, 1946

	 ในุสมัย์ของพระองค์มีการจัำดตั�งสหกรณ์์รูปแบ้บ้ใหม่ๆ	เพ้�อเป็นุการทดลัองดูผู้ลั	เชุ่นุ	สหกรณ์์เชุ่าซ้ึ่�อที�ดินุ
บ้ริเวณ์ทุ่งหลัวงรังสิต	สหกรณ์์ผูู้้บ้ริโภค	(ร้านุสหกรณ์์กรุงเทพ)	สหกรณ์์นิุคมกสิกรรรม		อำาเภอสันุทราย์	จัำงหวัด
เชีุย์งใหม่	สหกรณ์์นิุคมเกล้ัอจัำงหวัดสมุทรสาคร	สหกรณ์์นิุคมกสิกรรม	จำังหวัดสุโขทัย์	สหกรณ์์บ้ำารุงดินุ	สหกรณ์์
ขาย์ข้าวแลัะพ้ชุผู้ลั	เป็นุต้นุ	ปรากฏว่าเม้�อวันุที�	31	มีนุาคม	พ.ศ.	2484	มีสหกรณ์์รูปต่างๆ	รวมทั�งสิ�นุ	2,998	
สมาคม
 Furthermore, the new types of cooperatives were established as pilot project such as Land Hire-
purchase Cooperative in Thung Luang Rangsit, Consumer Cooperative (Krungthep Co-operative Store), 
Land Settlement Cooperative for agriculture at San Sai in Chiang Mai, Salt,  Settlement Cooperative  in 
Samut Sakhon, Cultiration Settlement Cooperative at  Khlong Maphlap in Sukhothai, Land Maintenance 
Cooperative, Rice and Crop Trade Cooperative, etc. There were 2,998 cooperatives  as of 31 March 1941. 
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	 พระบ้าทสมเด็จำพระบ้รมชุนุกาธิิเบ้ศรมหาภูมิพลัอดุลัย์เดชุมหาราชุ	บ้รมนุาถึบ้พิตร	รัชุกาลัที�	9	ทรงนุำาหลัักการ	 
วิธีิการสหกรณ์์	ใชุ้เป็นุเคร้�องม้อในุการพัฒนุาคุณ์ภาพชีุวิตของประชุาชุนุ	ทรงมีพระราชุดำาริให้ทางราชุการคัดเล้ัอก
พ้�นุที�เป้าหมาย์	บ้ริเวณ์ตำาบ้ลัเขาใหญ่	อำาเภอชุะอำา	จัำงหวัดเพชุรบุ้รี	พ้�นุที�ประมาณ์	12,000	ไร่	เดิมมีสภาพเป็นุ
ป่าเส้�อมโทรมแลัะแห้งแล้ัง	ดินุไม่ดี	จัำดสรรที�ทำากินุให้กับ้เกษตรกรที�ย์ากจำนุได้รับ้กรรมสิทธิิ�ครอบ้ครองแลัะทำากินุ
ครอบ้ครัวลัะ	25	ไร่	จำำานุวนุ	400	ครอบ้ครัว	ดำาเนิุนุการพัฒนุาที�ดินุเพ้�อให้ทำาการเกษตรเพ้�อมีราย์ได้ตลัอดทั�งปี
อย่์างต่อเนุ้�อง	โดย์ปลูักพ้ชุให้เหมาะสมตามคุณ์สมบั้ติของดินุ	เชุ่นุ	พ้ชุผัู้กต่าง	ๆ	ได้แก่	หนุ่อไม้ฝรั�ง	ข้าวโพดอ่อนุ	
ข้าวโพดหวานุ	กระเจีำ�ย์บ้แดง	มะเข้อเทศ	มะม่วงหิมพานุต์	ป่านุศรนุาราย์ณ์์	แลัะ	อ้�นุ	ๆ	ทรงแนุะนุำาให้ปลูักต้นุยู์
คาลิัปตัสเป็นุแนุวเขตแลัะ	ชุ่วย์ต้านุลัม	ส่วนุที�ดินุที�กันุไว้สร้างสวนุป่าให้ปลูักกระถิึนุยั์กษ์เพราะเป็นุไม้โตเร็วให้ความ
ร่มร้�นุชุุ่มชุ้�นุแก่ดินุแลัะ	มีราย์ได้จำากการจำำาหนุ่าย์เป็นุไม้ฟื้นุรวมทั�งอาหารสัตว์	พ้�นุที�อีกส่วนุหนุ่�งให้จัำดทำาแปลังสาธิิต
การเกษตรเพ้�อเป็นุแหล่ังศ่กษาพัฒนุาการเกษตรในุพ้�นุที�แห้งแล้ัง	โดย์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ฯ	จำะได้เรีย์นุรู้ 
รู้จัำกชุ่วย์ตนุเองแลัะชุ่วย์เหล้ัอซ่ึ่�งกันุแลัะกันุ	ในุลัักษณ์ะ	“หมู่บ้้านุสหกรณ์์”	แลัะทรงมีพระราชุดำารัสให้เกษตรกร 
ร่วมม้อกันุจัำดตั�งสหกรณ์์การเกษตรหุบ้กระพง	จำำากัด	ข่�นุ	เพ้�อทำาหนุ้าที�ชุ่วย์เหล้ัอในุการประกอบ้อาชีุพให้มี 
ราย์ได้ดีเป็นุหมู่บ้้านุรูปแบ้บ้สหกรณ์์ที�สมบู้รณ์์แบ้บ้แห่งแรกในุประเทศไทย์	ต่อมาได้ขย์าย์ผู้ลัไปชุ่วย์เหล้ัอประชุาชุนุ
ในุพ้�นุที�โครงการอันุเนุ้�องมาจำากพระราชุดำาริแห่งอ้�นุ	ๆ 	เนุ้นุการรวมกลุ่ัมประชุาชุนุ	เพ้�อพัฒนุาการทำากินุบ้นุพ้�นุฐานุ	 
“การชุ่วย์ตนุเอง	แลัะชุ่วย์เหล้ัอซ่ึ่�งกันุแลัะกันุ”
 His Majesty King Bhumibol Adulyadej, King Rama IX, adopted the principles of cooperative methods as a 
tool to improve the quality of life of people. His Majesty’s initiative to select the target area of government at Khao Yai 
Subdistrict, Cha-am District, Phetchaburi Province . The area was about 12,000 rai, which was a degraded and dry forest 
and poor soil. It was allocated to the poor farmers totally 400 families who have been granted ownership and possession 
for each family of 25 rai. Developing  the land  for agricultural purposes in order to get continuous  income throughout 
the year by planting  to suit the soil  properties such as  asparagus, baby corn, sweet corn, red okra, tomatoes, cashew, 
sisal and others.
   He recommended that the eucalyptus should be planted as a boundary and help  against the wind. As for 
the land that was divided to build a forest plantation should grow giant leucaena  because it was a fast growing tree, 
providing	shade	and	moisture	to	the	soil	and	earning	from	selling	as	a	firewood,	including	animal	feed.	Another	area	
was to create an agricultural demonstration plot to be a source of agricultural development in arid areas. The farmers 
participating in the project will learn to help themselves and help each other in the form of “Cooperative Villages”. He 
gave a royal speech for farmers to cooperate in establishing the “ Hup Kraphong Agricultural Cooperative Limited” to 
serve	in	helping	to	earn	a	good	income.	It	was	the	first	perfect	cooperative	village	in	Thailand.		Later,	the	results	were	
extended to help people in other royal initiative projects focusing on group integration to develop livelihoods on the 
basis of “Self-help And help each other “.
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	 นุอกจำากนีุ�วิธีิการสหกรณ์์ยั์งเป็นุพ้�นุฐานุของการสร้างความซ้ึ่�อสัตย์์สุจำริต	พระองค์ทรงมีพระราชุประสงค์
ให้นุำาวิธีิการสหกรณ์์ไปใชุใ้ห้แพร่หลัาย์ในุสถึาบ้นัุทุกเหล่ัาชุ่วย์ให้เศรษฐกิจำแลัะสังคมของประเทศเปน็ุปึกแผู่้นุมั�นุคง	
ซ่ึ่�งพระองค์ทรงพระราชุทานุพระราชุดำารัสตอนุหนุ่�ง	ความว่า

	 “	...		จุำดสำาคัญของสหกรณ์์	ค้อ	ความซ้ึ่�อสัตย์์สุจำริตซ่ึ่�งกันุแลัะกันุ	ไว้ใจำชุ่วย์เหล้ัอซ่ึ่�งกันุแลัะกันุ	ถ้ึาสรุปก็
สรุปชุอบ้สรุปในุคำาที�พูดกันุมาก	ชุอบ้พูดกันุว่า	ผูู้้ที�จำะอยู่์ได้เป็นุกลุ่ัมเป็นุก้อนุก็ต้องสามัคคี	คำานีุ�มาเสมอคำาว่าสามัคคี
สามัคคีก็แปลัว่าพร้อมเพรีย์ง	ถ้ึาไม่พร้อมเพรีย์งกันุ	กิจำการก็ไม่ก้าวหนุ้า	ค้อกิจำการไม่เป็นุไปตามที�เราต้องการ	
แล้ัวก็ถ้ึากิจำการไม่เป็นุไปตามที�ต้องการ	กิจำการลั้มเราเป็นุส่วนุหนุ่�งของกิจำการ	เราก็ล้ัมเหม้อนุกันุ	ฉะนัุ�นุ	คำาว่า
สามัคคี	ค้อ	ความพร้อมเพรีย์งเป็นุสิ�งสำาคัญในุการดำาเนิุนุสหกรณ์์...”

	 ราชุดำารัส	พระบ้าทสมเด็จำพระบ้รมชุนุกาธิิเบ้ศร	
มหาภูมิพลัอดุลัย์เดชุมหาราชุ	บ้รมนุาถึบ้พิตร	รัชุกาลัที�	9	

ณ์	ศาลัาดุสิดาลััย์	วันุที�	11	พฤษภาคม	2521

 In addition, Cooperative Practices were also the foundation for honesty. His Majesty the King had 
a royal intention that the Cooperative Practices were widely used in all institutions. This would help to 
strengthen the socio-economic of the country that His Majesty the King bestowed the royal speech as saying 

 “... The important point of the cooperative is mutual honesty and mutual trust. If the conclusion is 

concluded, like to summarize the words that are spoken very much, like to say that those who can live in 
groups must be harmonious, this word always comes to the “unity”.  Unity is translated in “all together”. 
If not “all together”, the business will not progress, that means the business will not be as we want. And 
If the business does not meet the requirements, the business fails. We are a part of the business then we 
also fail. Thus the word “ unity”, is “all together”,  is important in cooperative operations ... “

The royal speech of HM King Bhumibol Adulyadej the Great ( Rama IX )
At the Dusidai Hall, 11 May 1978
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในหลวงรัชกาลท่ี 10  

His Majesty  King  MahaVajiralongkorn Phra Vajiraklao Chaoyuhua
( King Rama X  : Current reign )

	 พระบ้าทสมเด็จำพระปรเมนุทรรามาธิิบ้ดีศรีสินุทรามหาวชิุราลังกรณ์	พระวชิุรเกล้ัาเจ้ำาอยู่์หัว	ทรงมีพระปฐม
บ้รมราชุโองการพระราชุทานุแก่ประชุาชุนุชุาวไทย์	ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิน 
โดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”   
	 His	Majesty	King	Maha	Vajiralongkorn	Phra	Vajiraklao	Chaoyuhua	(Rama	X)	delivered	the	first	
Royal Command to the people: “I shall continue, preserve, and build upon the royal legacy and shall reign 
with	righteousness	for	the	benefit	and	happiness	of	the	people	forever.”	
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	 พระราชุปณ์ธิิานุอนัุแนุ่วแนุ่	ในุการทรงงานุ	เพ้�อจำะส้บ้สานุ	รกัษา	แลัะตอ่ย์อด	โครงการอนัุเนุ้�องมา
จำากพระราชุดำาริ		แลัะแนุวพระราชุดำาริต่างๆ	ด้วย์นุำ�าพระราชุหฤทยั์	อันุเปี�ย์มล้ันุด้วย์พระเมตตาตอ่ประชุาชุนุ
ทุกหมู่เหล่ัา	โครงการอันุเนุ้�องมาจำากพระราชุดำาริที�แล้ัวเสร็จำแลัะในุปัจำจุำบั้นุ		ทรงมีพระมหากรุณ์าธิิคุณ์กับ้
การพัฒนุาสหกรณ์์	ภาย์ใต้	ศาสตร์พระราชุาเพิ�มคุณ์ค่าสหกรณ์์ไทย์		ผู่้านุโครงการจิำตอาสา	พัฒนุาพ้�นุที�
รักษ์สิ�งแวดล้ัอม	ซ่ึ่�งเป็นุการต่อย์อด	ส้บ้สานุ	ปณิ์ธิานุของพ่อสู่ความยั์�งย้์นุต่อไป
 His Majesty the King has the royal wish in his work to continue, preserve and build upon 
the royal legacy and royal initiated projects with grace and mercy to people. At present, His Majesty 
the King has the royal grace for cooperative development under the King’s philosophy to add value 
to Thai cooperatives through the volunteer projects and improving the areas for environmental 
protection that can continue and build upon the King Rama IX’s wish to sustainability.

สแกนุเพ้�อชุมวิดีทัศน์ุ
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รังสีมาคุณากรปิยชาติ   

สยามบรมราชกุมารี  

	 สมเด็จำพระกนิุษฐาธิิราชุเจ้ำา	กรมสมเด็จำพระเทพรัตนุราชุสุดา	เจ้ำาฟ้้ามหาจัำกรีสิรินุธิร	มหาวชิุราลังกรณ์ 
วรราชุภักดี	สิริกิจำการิณี์พีรย์พัฒนุ	รังสีมาคุณ์ากรปิย์ชุาติ	สย์ามบ้รมราชุกุมารี	ได้ตามเสด็จำไปทรงเยี์�ย์มราษฎร
ในุถิึ�นุทุรกันุดารทั�วทุกภาคของประเทศไทย์ตั�งแต่ยั์งเย์าว์พระชัุนุษา	ทรงพบ้เห็นุสภาพปัญหาแลัะความเป็นุอยู่์ 
ของประชุาชุนุโดย์เฉพาะเด็กแลัะเย์าวชุนุขาดแคลันุอาหารที�จำะบ้ริโภคเป็นุโรคขาดสารอาหาร		ตลัอดจำนุขาด 
การศ่กษาแลัะดำาเนิุนุชีุวิตอยู่์สภาพแวดล้ัอมเส้�อมโทรม		ทรงมีพระราชุหฤทัย์มุ่งมั�นุที�จำะชุ่วย์เหล้ัอเด็กแลัะเย์าวชุนุ 
ในุถิึ�นุทุรกันุดารเหล่ัานีุ�		ซ่ึ่�งเป็นุกลุ่ัมที�ได้รับ้ผู้ลักระทบ้มากที�สุด	ให้มีคุณ์ภาพชีุวิตที�ดีข่�นุ

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
 Her Royal Highness had followed King Rama IX to visit people in the wilderness in all regions of 
Thailand since Her Royal Highness was young. Her Royal Highness found the problems of livelihoods of 
people, especially kids and youth, who were malnutrition as well as uneducated and living in the deterio-
rated environment. Her Royal Highness determined to help them who were suffered and affected the most. 
The purpose was to improve their quality of life. 
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	 “...	ก็ตั�งใจำจำะให้เป็นุการฝึกนัุกเรีย์นุให้มีความรู้	มีความเคย์ชิุนุกับ้ระบ้บ้
การทำางานุรว่มกันุตามแบ้บ้สหกรณ์์	ฝึกตั�งแต่เป็นุเดก็เล็ักๆ	ได้ชิุนุไป	ต่อมาก็ถ้ึา
เป็นุชุาวบ้้านุเป็นุราษฎรเต็มที�แล้ัวก็จำะได้เข้าใจำหลัักการแลัะเข้าร่วมเป็นุสมาชิุก
สหกรณ์์ใหญ่ต่อไปได้...”

           Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
“... intends to be the students training  for having  knowledge and being  
familiar with the collaboration system as  cooperative . Practicing  as  being 
a small child to get used to. When they become the villagers and citizen 
,they will  understand the principles and join to be members of the  large 
cooperatives. ... “

The royal speech of   HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
 At the Dusidalai Pavilion on 24 April 1992
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	 ในุแผู้นุพฒันุาเดก็แลัะเย์าวชุนุในุถิึ�นุทรุกนัุดาร	ได้กำาหนุดให้ความรูเ้ร้�องการสหกรณ์์แก่ครแูลัะนัุกเรยี์นุ	แลัะ 
มีการจำัดกิจำกรรมการผู้ลิัต	กิจำกรรมร้านุค้า	กิจำกรรมออมทรัพย์์	กิจำกรรมสวัสดิการแลัะการศ่กษา	จัำดมุมสหกรณ์์	
เพ้�อให้นุักเรีย์นุได้ฝึกปฏิบ้ัติการทำางานุตามระบ้บ้สหกรณ์์	ซึ่่�งในุเบ้้�องต้นุดำาเนุินุการให้จำัดการเรีย์นุการสอนุสหกรณ์์ 
ในุทุกโรงเรีย์นุตำารวจำตระเวนุชุาย์แดนุ	สังกัดกองบั้ญชุาการตำารวจำตระเวนุชุาย์แดนุ	จำากนัุ�นุจำ่งขย์าย์ไปสู่โรงเรีย์นุ
ประถึมศ่กษา	โรงเรีย์นุขย์าย์โอกาส	แลัะโรงเรีย์นุมัธิย์ม	สังกัดสำานุักงานุคณ์ะกรรมการการศ่กษาขั�นุพ้�นุฐานุ	 
โรงเรยี์นุในุสงักดัสำานุกัการศก่ษากรุงเทพมหานุคร	แลัะโรงเรยี์นุพระปรยิ์ตธิิรรม	แผู้นุกสามญัศก่ษาสงักดัสำานุกังานุ
พระพุทธิศาสนุาแห่งชุาติ		เป็นุการสร้างเสริมประสบ้การณ์์ที�ดีให้แก่นุักเรีย์นุในุด้านุการสหกรณ์์เพ้�อนุำาไปใชุ้ในุการ
ดำารงชุีวิตต่อไป

 In the wilderness development plan for children and youth enhanced the knowledges on cooperative 
to the instructors and students and provided the activities about production, shop, saving, welfare and 
education. In addition, a cooperative corner was organized for students to practice working in the cooperative 
system that educated on cooperative in all Border Patrol Police Schools. Therefore, in was expanded to the 
elementary	schools,	the	educational	opportunity	expansion	schools	and	the	high	schools	under	the	Office	of	
the Basic Education Commission, the schools under the Department of Education and the General Education 
Section	of	Phra	Pariyattidhamma	Schools	under	the	National	Office	of	Buddhism.	It	was	to	create	good	
experiences	for	students	in	the	field	of	cooperative	to	be	used	in	their	life	further.



56

พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ Cooperative Museumพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ Cooperative Museum

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

Her Royal Highness Princess Chulabhorn

	 สมเด็จำพระเจ้ำานุ้องนุางเธิอ	เจ้ำาฟ้้าจุำฬาภรณ์วลััย์ลัักษณ์์	อัครราชุกุมารี	กรมพระศรีสวางควัฒนุ	วรขัตติย์
ราชุนุารี	ทรงมีพระปณิ์ธิานุแนุ่วแนุ่ในุการเสริมสร้างความรู้ทางวิทย์าศาสตร์	สิ�งแวดล้ัอม	โดย์นุอกจำากจำะทรงได้
รับ้การย์อมรับ้ในุระดับ้นุานุาชุาติในุพระปรีชุาสามารถึด้านุวิทย์าศาสตร์แล้ัว	พระองค์ยั์งทรงนุำาวิทย์าศาสตร์แลัะ
เทคโนุโลัยี์มาประยุ์กต์ใชุ้ประโย์ชุน์ุเพ้�อการพัฒนุาประเทศได้อย่์างสอดคล้ัองเหมาะสม	ไม่ว่าจำะเป็นุกิจำการด้านุ 
การศ่กษา	สุขภาพอนุามัย์	งานุเทคโนุโลัย์ีเพ้�อผู้ลัผู้ลัิตทางการเกษตร	การจำัดการป่าไม้	การจำัดการสิ�งแวดลั้อม	 
การเพาะเลีั�ย์งสัตว์เศรษฐกิจำ	การอนุุรักษ์ทรัพย์ากรทางทะเลั	รวมไปถ่ึงงานุส่งเสริมสถึานุภาพทางสังคมของ 
สตรีไทย์	ตลัอดจำนุทรงส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ัมประชุาชุนุ	จำัดตั�งสหกรณ์์ข่�นุในุโครงการหมู่บ้้านุจุำฬาภรณ์์พัฒนุา	
แลัะโครงการหมู่บ้้านุทับ้ทิมสย์าม	เพ้�อพัฒนุาสภาพแวดล้ัอมแลัะคุณ์ภาพชีุวิตของประชุาชุนุในุพ้�นุที�ดังกล่ัาวด้วย์การ
จัำดสรรที�ทำากินุเป็นุของตนุเอง	พัฒนุาอาชีุพให้เกษตรกรมีราย์ได้ที�ยั์�งย้์นุมั�นุคง	ขณ์ะเดีย์วกันุก็ให้มีการอนุุรักษ์แลัะ
ฟื้�นุฟู้สภาพป่าไม้ให้คงสภาพสมบู้รณ์์ควบ้คู่กันุไปด้วย์	มีสหกรณ์์เกิดข่�นุในุโครงการหมู่บ้้านุดังกล่ัาวแล้ัว	จำำานุวนุ	 
9	สหกรณ์์	ในุพ้�นุที�	5	จัำงหวัด	ได้แก่	สระแก้ว	ตราด	ศรีสะเกษ	สุรินุทร์	แลัะย์ะลัา	พระองค์ทรงพระราชุทานุ
พระราชุดำารัสเม้�อวันุที�	2	กุมภาพันุธ์ิ	พ.ศ.	2557	ความว่า
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 Her Royal Highness Princess Chulabhorn has been determined to promote the knowledges on the 
environmental	science.	Her	Royal	Highness	has	internationally	recognized	for	the	scientific	competence	
and	also	applied	science	and	technology	to	benefit	the	national	development	accordingly,	whether	it	was	an	
education, health, technology for agricultural products, forest management, environmental management, 
economic animal production, and marine conservative. Besides, Her Royal Highness promoted the social 
status of Thai women as well as grouping the people to established a cooperative in the Pattana Chulabhorn 
Village Project and Siam Tubtim Village Project according to the Royal Development Projects. It was to 
improve the environment and quality of life of the people in such areas by allocating their own places to 
earn a living and career development for agriculturist to have a sustainable income. Meanwhile, the forest 
conservation and restoration were maintained to remain intact at the same time. There have been totally 9 
cooperatives in the village project in 5 provinces, including Sakaeo, Trat, Sisaket, Surin and Yala. 

	 “...	หนุ้าที�แรกของคนุไทย์คอ้ต้องจำงรกัภักดต่ีอชุาต	ิจำงรกัภักดต่ีอแผู่้นุดนิุเกดิ	ที�ว่าจำงรกัภักดนีุั�นุ	 
ทำาอย่์างไร		ไม่มีอะไรย์าก	ทุกคนุทุกอาชีุพจำงรักภักดีต่อแผู่้นุดินุได้....	โดย์ประการแรก	...ประพฤติตัวเป็นุ
พลัเม้องดีของประเทศไทย์ประการที�สอง...	ประกอบ้สัมมาอาชีุพด้วย์ความตั�งอกตั�งใจำแลัะสุจำริต	สุจำริต
ค้อ	ซ้ึ่�อสัตย์์	ไม่ฉ้อ	ไม่โกง	ไม่รับ้สินุบ้นุเพ้�อมาทำาลัาย์ชุาติของตนุเอง	นีุ�ค้อหนุ้าที�ของคนุไทย์ที�จำะต้อง
จำงรักภักดีต่อชุาติ	 ศาสนุา	 แลัะพระมหากษัตริย์์	 พระมหากษัตริย์์ที�ข้าพเจ้ำาพูดนีุ�	 หมาย์ถ่ึงที�คนุไทย์ 
เรีย์กกันุว่า...ในุหลัวง”

	 “...	the	first	duty	of	Thai	people	is	to	be	loyal	to	the	nation,	loyal	to	the	land	,that	is	how	
loyalty	is	made.	Nothing	is	difficult.	Everyone,	every	profession,	is	loyal	to	the	land	by	....	Firstly	
... behave as a good citizen of Thailand.  Secondly ... do a career with integrity and honesty. 
Honesty is not fraud, not cheating, not accepting bribes to destroy their own nation. This is the 
duty of the Thai people to be loyal to the nation, religion and king. The king that I say means 
that the Thai people call  ...” Nai Luang “

Royal speech of HRH Princess Chulabhorn
As of February 2, 2016
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โซนที่ 3  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
Zone C “The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT)”

ควำมเป็นมำของ ชสอ. 

สแกนุวิดีทัศน์ุ

Background of FSCT.

	 ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	จัำดตั�งข่�นุในุปี	พ.ศ.	2515	เม้�อสันุนิุบ้าตสหกรณ์์ 
แห่งประเทศไทย์	โดย์ความร่วมม้อสนัุบ้สนุุนุจำากกรมสหกรณ์์พาณิ์ชุย์์แลัะธินุกิจำได้จัำดการประชุุมสัมมนุาสหกรณ์์ 
ออมทรพัย์์ทั�วราชุอาณ์าจำกัร	เพ้�อพิจำารณ์าเกี�ย์วกบั้การจำดัตั�งชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรพัย์์ระดบั้ชุาตโิดย์เฉพาะ	ณ์	หอประชุุม 
คณ์ะแพทย์์ศาสตร์	มหาวิทย์าลััย์เชีุย์งใหม่	จัำงหวัดเชีุย์งใหม่	ระหว่างวันุที�	8-12	พฤษภาคม	พ.ศ.	2515

 The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited was established in 1972 with 
Cooperative of League of Thailand (CLT) and the Department of Commercial and Financial Cooperatives, 
organized the cooperative seminars throughout the Kingdom to consider especially on the establishment 
of the national federation of savings and credit  cooperatives at the Faculty of Medicine’s Hall, Chiang Mai 
University , Chiangmai Province during May 8-12 , 1972.
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	 ในุวันุที�	12	พฤษภาคม	พ.ศ.	2515	ผูู้้แทนุสหกรณ์์ออมทรัพย์	์
จำำานุวนุ	81	สหกรณ์์	ได้มีมติ	ให้ดำาเนุินุการเพ้�อจำัดตั�งชุุมนุุมสหกรณ์์ 
ออมทรพัย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากดั	ข่�นุ	โดย์มวีตัถุึประสงค์เพ้�อทำาหนุ้าที�เป็นุ
ศูนุย์์กลัางทางการเงินุของบ้รรดาสหกรณ์์ออมทรัพย์์	โดย์มีศาสตราจำารย์	์
ดร.สุขุม	ศรีธัิญรัตนุ์	ผูู้้แทนุสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้าราชุการจุำฬาลังกรณ์์
มหาวิทย์าลััย์	จำำากัด	เป็นุประธิานุคณ์ะผูู้้ก่อตั�ง	

 On May 12, 1972, 81 representatives 
of savings and credit cooperative resolved to  
establish the Federation of Savings and Credit 
Cooperatives of Thailand Limited with the  
objective	to	serve	as	the	financial	center	of	the	
savings and credit cooperative. Prof. Dr. Sukhum 
Srithanyarat, Representative of the Chulalongkorn 
University		official	Savings	Cooperative	Limited	
was the founding chairman

กำรจัดตั้ง ชสอ.

ศาสตราจำารย์์	ดร.สุขุม	ศรีธิัญรัตนุ์		
ประธิานุคณ์ะผูู้้จำัดตั�ง	ชุสอ.

การประชุุมใหญ่สามัญครั�งแรก	เม้�อวันุที�	24	พฤศจำิกาย์นุ	2515

Establishment of FSCT.
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1.	ศ.ดร.สุขุม		ศรีธิัญรัตนุ์		 	 ประธิานุคณ์ะผูู้้จำัดตั�ง
2.	ดร.สุภรณ์์		ศรีพหลั	 	 	 รองประธิานุคณ์ะผูู้้จำัดตั�ง
3.	นุาย์พจำนุ์		เพชุระบู้รณ์ินุ	 	 กรรมการ
4.	นุางสาวระพีพันุธิ์		อารีย์์	 	 กรรมการ
5.	นุาย์ห่วง		ศรีสุขวัฒนุ์		 	 กรรมการ
6.	นุาย์บ้รรจำง		ชุูสกุลัชุาติ	 	 กรรมการ
7.	นุาย์ศักดิ�ศิริ		มากศิริ	 	 	 กรรมการ
8.	นุ.อ.สุนุทร		วงศาโรจำนุ์	ร.นุ.	 	 กรรมการ
9.	ร.ท.หญิง	มนุสมร		สุ่นุศรีประเสริฐ	 กรรมการแลัะเลัขานุุการ	

Founding Committee
Directory of Founding Committee of the Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited.

1. Prof. Dr. Sukhum Srithanyarat Chairman of the Founding Committee
2. Dr. Suporn Sriphahol Vice Chairman of the Founding Committee
3. Mr. Phote Phetcharaburanin Committee
4. Miss Raphiphan Aree Committee
5. Mr.Hwong Srisukwat Committee
6. Mr. Banchong Chusakulchart Committee
7. Mr. Saksiri Maksiri Committee
8. Dr. Sunthorn Wongsaroj Committee 
9. Lt. Col. Monsamorn Sunsriprasert Committee and Secretary

รำยชื่อคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด



63

พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ สหกรณ์ Cooperative Cooperative MuseumMuseum

	 ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	จำดทะเบี้ย์นุเม้�อ 
วันุที�	1	กันุย์าย์นุ	พ.ศ.	2515	อาศัย์พ้�นุที�ส่วนุหนุ่�งของงานุส่งเสริมสหกรณ์์
การธินุกิจำ	กองสหกรณ์์พาณิ์ชุย์์แลัะธินุกิจำ	กรมส่งเสริมสหกรณ์์	เทเวศร	์	
กรงุเทพมหานุคร	เป็นุสำานุกังานุชัุ�วคราว	เริ�มดำาเนิุนุกจิำการตั�งแต่วนัุที�	1	มกราคม	
2516	มีเจำ้าหนุ้าที�	3	คนุ	โดย์มีนุาย์ทะเบี้ย์นุ	บ้ริสุทธิิ�	พนัุกงานุสหกรณ์์โท	 
ทำาหนุ้าที�เป็นุผูู้้จำัดการ
	 ทุนุดำาเนิุนุงานุ	1.97	ลั้านุบ้าท	มาจำากทุนุเร้อนุหุ้นุ	0.14	ลั้านุบ้าท	
เงินุรับ้ฝาก	0.70	ลั้านุบ้าท	แลัะเงินุกู้จำากสันุนุิบ้าตสหกรณ์์แห่งประเทศไทย์ 
1	ลั้านุบ้าท	กำาไรสุทธิิ	ณ์	สิ�นุปี	2516	จำำานุวนุ	4.8	หม้�นุบ้าท	มีสมาชุิกแรก
เริ�ม	81	สหกรณ์์	

พัฒนำกำรของ ชสอ.ตำมยุคสมัย 

 ชสอ. ยุคเทเวศร์  (ปี พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2530)

นุาย์ทะเบ้ีย์นุ	บ้ริสุทธิิ�	ผูู้้จำัดการ

 The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited was registered on September 
1, 1972, relying on a part of working space of the Cooperative Promotion Section, Commercial and Financial 
Cooperative	Division,	The	Cooperative	Promotion	Department,	Thewet	distric,	Bangkok		as	a	temporary	office	.	 
It	started	operation	from		January	1,	1973	with	3	officers,	operating	capital	of	1.97	million	baht,	derived	
from share capital of 0.14 million baht, deposit of 0.70 million baht and loan from the Cooperatives  League  
of	Thailand	1	million	baht.	Net	profit	at	the	end	of	year	1973	amounted	to	48	thousand	baht	and	the 
founding  member at 81 cooperatives.

Development of FSCT in each period.
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	 เม้�อวนัุที�	19	พฤษภาคม	2526		ที�ประชุมุใหญ่สามญัประจำำาปี	2526		พิจำารณ์าเหน็ุว่า		สำานุกังานุของ	ชุสอ.	 
ซึ่่�งอาศัย์พ้�นุที�ทำางานุของกรมส่งเสรมิสหกรณ์์นุั�นุมพี้�นุที�จำำากดัไม่สามารถึขย์าย์ให้เพยี์งพอต่อการเตบิ้โตของปรมิาณ์ 
ธิุรกิจำแลัะจำำานุวนุเจำ้าหนุ้าที�ที�เพิ�มข่�นุได้	ซึ่่�ง	ชุสอ.	ขณ์ะนุั�นุมีเจำ้าหนุ้าที�	14	คนุ	ทุนุดำาเนิุนุงานุ	14.88	ลั้านุบ้าท	 
กำาไรสุทธิ	ิณ์	สิ�นุปี	2525	จำำานุวนุ	7.3	แสนุบ้าท	มีสหกรณ์์สมาชุกิ	284	สหกรณ์์	รวมทั�ง	ชุสอ.	ได้ดำาเนุนิุการ
มาครบ้	10	ปีแล้ัว	ชุสอ.	ควรจำะมสีำานุกังานุเป็นุของตนุเอง	ที�ประชุมุใหญ่จำง่มมีตอินุมุตัใิห้ซึ่้�อสำานุกังานุ	ซ่ึ่�งมข้ีอมลูั
โดย์สรปุดงันีุ�
 ทีต่ัง้ อาคารสหกรณ์์เคหสถึานุกรงุเทพฯ	ชัุ�นุ	6	เลัขที�	1131/50-54	ถึนุนุนุครไชุย์ศร	ี(ใกล้ัสถึานีุรถึไฟ้ฟ้้า
สามเสนุ)	เขตดสุติ	กรงุเทพมหานุคร	10300	ลักัษณ์ะอาคาร	อาคารชุดุ	3	หนุ่วย์	พ้�นุที�หนุ่วย์ลัะ	63	ตารางเมตร	
รวมพ้�นุที�	189		ตารางเมตร
 ราคา อาคารชุด	3	หนุ่วย์	ราคาหนุ่วย์ลัะ	615,000.-	บ้าท	รวมเป็นุเงนิุ	1,845,000.-	บ้าท	ต่อมามกีาร
ตกแต่งต่อเตมิ	ทำาให้ราคาทั�งสิ�นุเป็นุเงนิุ	1,916,332.50	บ้าท
	 เนุ้�องจำากการก่อสร้างอาคารของสหกรณ์์เคหสถึานุกรุงเทพล่ัาชุ้ากว่ากำาหนุด	ทำาให้	ชุสอ.	ย้์าย์สำานัุกงานุ 
แห่งใหม่ได้	ในุวันุที�	6	เมษาย์นุ	2530

ชสอ. ยุคสำมเสน  (ปี พ.ศ. 2530 – ปี พ.ศ. 2535)

FSCT in the Samsen  period.

	 On	May	19,	1983,	the	Annual	General	Meeting	considered	that	the	office	of	FSCT	,which	relied		on	the	
working	space	of			the	Cooperative	Promotion	Department,	had	limited	space,	unable	to	expand	sufficiently	
for the growth of business volume and the increasing of the number of staffs. At that time, there were  
14	officers,	the	operating	capital	of	14.88	million	baht,	the	net	profit	at	the	end	of	the	year	1982	amounted	to 
7.3 hundred thousand baht, with 284 cooperative members, besides  FSCT have completed 10 years of operation, 
so	FSCT	should	have	its	own	office.	The	general	meeting	therefore	approved	to	purchase	an	office	which	 
contained  summary information as follows.
 Location : Bangkok Housing Cooperative Building, 6th Floor, No. 1131 / 50-54 Nakornchaisri  road 
(near Samsen BTS Station), Dusit District, Bangkok 10300
 Building type : 3 units, 63 square meters per unit, total area of   189 square meters
 Price : 3 condominium units, price 615,000 baht per unit, totaling 1,845,000 baht., additional ectention 
and decoation causing the total price to be 1,916,332.50 baht
 Because the construction of the building of the Bangkok Housing Cooperative was delayed, causing 
FSCT	to	relocate	the	new	office	on	April	6,	1987
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	 เม้�อวนัุที�	15	ธินัุวาคม	2534	ที�ประชุมุใหญ่วสิามญั	ครั�งที�	1/2534	พจิำารณ์าเหน็ุว่า	กจิำการของ	ชุสอ.	
ได้ขย์าย์ตัวอย์่างรวดเร็ว	ณ์	สิ�นุปี	2534	มีทุนุดำาเนิุนุงานุ	969.56	ลั้านุบ้าท	กำาไรสุทธิิ	13.63	ลั้านุบ้าท	 
มีเจำ้าหนุ้าที�	30	คนุ	สถึานุที�คับ้แคบ้มาก	ต้องนุั�งทำางานุในุห้องประชุุมแลัะมีสถึานุที�จำัดเก็บ้เอกสาร	แลัะเคร้�องใชุ้
สำานุักงานุไม่เพีย์งพอ	ที�ประชุุมจ่ำงมีมติอนุุมัติให้จัำดซึ่้�ออาคารสำานัุกงานุแห่งใหม่	แลัะได้ทำาพิธิีเปิดใชุ้อาคาร	 
เม้�อวันุที�	24	ธิันุวาคม	2535	ซึ่่�งมีข้อมูลัโดย์สรุปดังนุี�
 ที่ตั้ง	เลัขที�	701/29-31	ถึนุนุวงศ์สว่าง	แขวงบ้างซึ่้�อ	เขตบ้างซึ่้�อ		กรุงเทพฯ	10800	
 ลักษณะอาคาร	อาคารพาณ์ิชุย์์	4	ชุั�นุคร่�ง	ขนุาด	4x12	เมตร	จำำานุวนุ	3	คูหา	รวมพ้�นุที�ใชุ้งานุ	1,018	
ตารางเมตร	พร้อมที�ดินุ	648/10	ตารางวา
 ราคา อาคารพร้อมท่ีดิน	3	คูหา	ราคาที�ดินุ	7,887,300.-บ้าท	ราคาอาคาร	6,212,700.-บ้าท	 
รวมทั�งสิ�นุ	14,100,000.-บ้าท	ต่อมามีการตกแต่งต่อเติมอีกจำำานุวนุ	13,067,399.44	บ้าท

ชสอ. ยุควงศ์สว่ำง  (ปี พ.ศ. 2535– ปี พ.ศ. 2551) 

FSCT in the Wongsawang period.

                On December 15, 1991, the Extraordinary General Meeting No. 1/2534 considered that the business 
of	FSCT	expanded	rapidly.	as	of	1991,	the	operating	capital	of	969.56	million	baht,	net	profit	of	13.63	million	
baht	with	30	staffs	and,	very	much	confined	space.	They	had	to	work	in	the	meeting	room	and	not	enough	
office	to	store	documents	and	supplies,	therefore	the	meeting		approved	to	purchase		a	new	office	building.	
The	opening	ceremony	of	the	office	building	was	held	on	December	24,	1992	with	the	following	summary	
information.
 Location : No. 701 / 29-31 Wong Sawang Road, Bangsue Subdistrict, Bang Sue District, Bangkok 
10800
 Building style : 4 and half storey commercial building, size  4x12 meters, total 3 units, total usable 
area 1,018 square meters, with 648/10 square wah of land
 Price : Building with 3 units , land price 7,887,300.- baht, building price 6,212,700.- baht, total amount 
14,100,000.- baht the additional decorations and extension of 13,067,399.44 baht
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ชสอ. ยุคนนทบุรี  (ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน)

FSCT in the Nonthaburi period.

	 คณ์ะกรรมการดำาเนิุนุการ	ชุุดที�	29	(พ.ศ.	2544)	กำาหนุดการวางแผู้นุการย์้าย์สำานัุกงานุใหม่ไว้เป็นุ
มาตรการหนุ่�งของแผู้นุแม่บ้ทหลัังจำากได้ศ่กษาถ่ึงสภาพปัญหาแลัะข้อจำำากัดของสำานัุกงานุ	ชุสอ.	ที�ถึนุนุวงศ์สว่าง
 คณ์ะกรรมการดำาเนิุนุการ	ชุุดที�	31	(พ.ศ.	2546)		แต่งตั�งคณ์ะทำางานุศ่กษาความเป็นุไปได้ในุการย้์าย์
สำานัุกงานุ	ชุสอ.	ใหม่	แลัะนุำาเสนุอต่อที�ประชุุมใหญ่วิสามัญปี	2546	เม้�อวันุที�	29	พฤศจิำกาย์นุ	2546	เพ้�อ
พิจำารณ์าอนุุมัติงบ้ประมาณ์ในุการจัำดซ้ึ่�อที�ดินุเนุ้�อที�ประมาณ์	3	ไร่	หร้อที�ดินุพร้อมอาคารสำานัุกงานุในุราคาไม่เกินุ 
150	ล้ัานุบ้าท	แต่ที�ประชุุมมีมติไม่อนุุมัติโดย์ให้ศ่กษาข้อมูลัราย์ลัะเอีย์ดเพิ�มเติมเพ้�อนุำาเสนุอที�ประชุุมใหญ่สามัญ
ประจำำาปีพิจำารณ์าต่อไป
	 คณ์ะกรรมการดำาเนิุนุการ	ชุุดที�	32	(พ.ศ.	2547)	แต่งตั�งคณ์ะกรรมการการจัำดหาสำานัุกงานุแห่งใหม่	โดย์
มีแนุวทาง	สำารวจำที�ดินุบ้ริเวณ์สะพานุพระราม	5	รัตนุาธิิเบ้ศร์	เกษตร-นุวมินุทร์	รังสิต	ปทุมธิานีุ	บ้างนุา-ตราด
เนุ้�อที�ประมาณ์	5-10	ไร่	สำารวจำความต้องการใชุ้พ้�นุที�ทำางานุในุอีก	10	ปีข้างหนุ้า	ซ่ึ่�งคาดว่าจำะมีอัตรากำาลััง 
เจ้ำาหนุ้าที�	137คนุกำาหนุดแนุวคิดในุเร้�องสำานัุกงานุใหม่	ค้อ	ลัักษณ์ะอาคารเป็นุรูปตัวยู์	หร้อตัวซีึ่	หร้อรูปเก้อกม้า	 
หร้อรูปวงรี	มีชุ่องตรงกลัางสำาหรับ้สภาพแวดล้ัอม	ชัุ�นุ	1	มีห้องรับ้แขกขนุาดใหญ่เป็นุชุ่องโล่ังไปถ่ึงชัุ�นุ	3	มีระเบี้ย์ง
ทางเดินุรอบ้ๆ	เป็นุอาคาร	4	ชัุ�นุ	มีลิัฟ้ต์ขนุของ	ลัักษณ์ะพ้�นุที�โฉนุดที�ดินุเป็นุรูปสี�เหลีั�ย์มผู้้นุผู้้าหร้อใกล้ัเคีย์ง	มีพ้�นุที�
ประมาณ์	5-10	ไร่	หนุ้ากว้างไม่นุ้อย์กว่า	60	เมตร	งบ้ประมาณ์	250	ล้ัานุบ้าท	แบ่้งเป็นุที�ดินุ	150	ล้ัานุบ้าท	
อาคาร	100	ล้ัานุบ้าท	
	 ที�ประชุุมใหญ่วิสามัญปี	พ.ศ.	2547		อนุุมัติงบ้ประมาณ์ในุการจำัดซ้ึ่�อที�ดินุแลัะสร้างสำานัุกงานุ	จำำานุวนุ	
250	ล้ัานุบ้าท	
	 ในุปี	2548	จ่ำงได้เริ�มหาสถึานุที�ก่อสร้างสำานัุกงานุ	ชุสอ.แห่งใหม่	แลัะได้เริ�มย้์าย์มาทำาการ	ณ์	สำานัุกงานุ
แห่งใหม่	เลัขที�199	หมู่	2	ถึนุนุนุครอินุทร์	ตำาบ้ลับ้างสีทอง	อำาเภอบ้างกรวย์	จัำงหวัดนุนุทบุ้รี

 The 29th set	of	Board	of	Directors	(2001)	set	out	a	“	put	the	plan	of	office	relocation	as	agenda	to	the	
master	plan	after	acknowledging	the	problems	and	limitations	of	the	FSCT	office	at	Wongsawang	Road.
 The 31st set of  Board of Directors (2003) resolved to appoint a committee to study the possibility of 
relocating	the	FSCT	office	and	presented		to	the	Extraordinary	General	Meeting	of	the	year	2003	on	November	
29,	2003	to	approve	the	budget	for	purchasing	land	of	approximately	3	rai	or	land	and	office	building	for	a	
price not exceeding 150 million baht. However, the meeting did not approve but asked for  more detail and 
information before presented to the Annual General Meeting for further consideration.
 The 32nd	set	of	Board	of	Directors	(2004)	appointed	a	“New	office	procurement	committee”,	with	
guidelines  for land surveying  at Rama 5 Bridge, Rattanathibet, Kaset-Nawamin, Rangsit, Pathum Thani, 
Bang Na-Trat, land approximately 5-10 rai, exploring the need to use the working space in the next 10 years, 
which	was	expected	to	have	staff	capacity	of	137	people.	The	concept	of	the	new	office	was	the	appearance	of	
the	building	in	U	or	C,	or	horseshoe	or	oval	shape,		with	a	large	living	room	as	an	open	space	from	1st	floor	
to	reach	the	3rd	floor	including		a	corridor	around	the	building	,	4-storey	building	with	the	elevators,	the	area	
of the title deed was rectangular or similar. with an area of   5-10 rai, width not less than 60 meters, budget of 
250 million baht, divided into land price 150 million baht and building price 100 million baht.
 The Extraordinary General Meeting of the year 2004 approved a budget of 250 million baht for the 
purchasing	of	land	and	office	building.
	 In	2005,	we	began	to	find	a	place	site	for	the	new	office	of	FSCT	and	later	moved	to	the	new	office	at	
199 Moo 2, Nakhon In Road, Bang Si Thong Subdistrict, Bang Kruai District, Nonthaburi Province.
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กำรเปิดอำคำรส�ำนักงำนใหม่ 

	 สมเด็จำพระกนิุษฐาธิิราชุเจ้ำา	กรมสมเด็จำพระเทพรัตนุราชุสุดาเจ้ำาฟ้้ามหาจัำกรีสิรินุธิร	มหาวชิุราลังกรณ์วร
ราชุภักดี	สิริกิจำการิณี์พีรย์พัฒนุ	รังสีมาคุณ์ากรปิย์ชุาติ	สย์ามบ้รมราชุกุมารี		เสด็จำพระราชุดำาเนิุนุมาทรงเปิด
อาคารสำานัุกงานุชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรพัย์์ฯ	โดย์มรัีฐมนุตรีว่าการกระทรวงเกษตรแลัะสหกรณ์์	ผูู้้ว่าราชุการจำงัหวัด
นุนุทบุ้รี	อธิิบ้ดีกรมส่งเสริมสหกรณ์์	หนุ่วย์งานุราชุการ	คณ์ะกรรมการดำาเนิุนุการ	ที�ปร่กษา	ผูู้้ตรวจำสอบ้กิจำการ	
เจ้ำาหนุ้าที�	ผูู้้แทนุสหกรณ์์	รวมทั�งแขกผูู้้มีเกีย์รติเฝ้ารับ้เสด็จำ		เม้�อวันุที�	26	พฤษภาคม	2551
   

Opening the new office building

              Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn proceeded to the open ceremony of FSCT 
Ministry	of	office	building.	the	Minister	of	Agriculture	and	Cooperatives,	Governor	of	Nonthaburi	Province,	
Director-General of the Cooperative Promotion Department, Government Agencies FSCT’S, Board of 
Directors, Advisors, Supervisors, staffs , cooperative representatives, as well as distinguished guests had 
the duty for greeting HRH. on  May 26, 2008.
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	 จำากสถึานุการณ์์มหาอุทกภัย์ครั�งใหญ่ในุประเทศไทย์ทางภาคใต้ในุชุ่วงต้นุปี	พ.ศ.	2554	แลัะภาคเหนุ้อ	
ภาคกลัาง	กรุงเทพมหานุครแลัะปริมณ์ฑลั	ในุชุ่วงปลัาย์ปี	พ.ศ.	2554	ส่งผู้ลัให้มีผูู้้ได้รับ้ผู้ลักระทบ้จำากอุทกภัย์เป็นุ
จำำานุวนุมาก	ดังนัุ�นุ	เพ้�อเป็นุการให้ความชุ่วย์เหล้ัอแลัะบ้รรเทาความเด้อดร้อนุแก่ผูู้้ประสบ้ภัย์นุำ�าท่วมตามหลัักการ 
สหกรณ์์ข้อ	7	เอ้�ออาทรต่อชุุมชุนุแลัะสังคม	ชุสอ.	ในุฐานุะเป็นุผูู้้นุำาขบ้วนุการสหกรณ์์ไทย์	ดำาเนิุนุการประสานุกับ้
องค์การบ้ริหารส่วนุตำาบ้ลั	บ้างสีทอง	จัำงหวัดนุนุทบุ้รี		ในุการสนัุบ้สนุุนุภารกิจำการป้องกันุนุำ�าท่วมในุจัำงหวัดนุนุทบุ้รี	
แลัะเขตชุุมชุนุบ้างสีทอง	อำาเภอบ้างกรวย์	จัำงหวัดนุนุทบุ้รี	
	 ผูู้้ว่าราชุการนุนุทบุ้รี	ได้ประกาศให้	ชุสอ.	เป็นุศูนุย์์อพย์พผูู้้ประสบ้ภัย์นุำ�าท่วม	โดย์มีผูู้้ประสบ้ภัย์อพย์พมา
อาศัย์อย์ู่ประมาณ์	350	คนุ		แลัะได้มอบ้โลั่ประกาศเกีย์รติคุณ์ให้กับ้	ชุสอ.	ในุฐานุะเป็นุองค์กรที�อุทิศตนุในุการ
เป็นุศูนุย์์อพย์พ		ให้ความร่วมม้อกับ้หนุ่วย์งานุราชุการในุการให้ความชุ่วย์เหลั้อแก่ผูู้้ประสบ้ภัย์นุำ�าท่วม

Flood victims evacuation center

 Due	to	the	historic	flood	situation	in	southern	part	of	Thailand	at	beginning	of	2011	and	northern,	
central,	in	Bangkok	and	metropolitan	areas	at	the	end	of	2011,	many	people	affected	by	floods.	Therefore,	
we	helped	and	alleviated	suffering	for	flood	victims	according	to	the	cooperative	principle	No.	7,	Concern	
for Community. FSCT leader of as Thai cooperative movement coordinated with Bang Si Thong Sub-
district	Administrative	Organization,		Nonthaburi		Province	in	supporting	the	flood	prevention	missions	
in Nonthaburi Province and Bang Si Thong Community , Bang Kruai District, Nonthaburi Province.
	 The	Governor	of	Nonthaburi	province	has	announced	FSCT	as	the	evacuation	center	of	the	flood	
victims with about 350 people evacuated to live in .  FSCT was given a plaque as an organization dedicated 
to	being	an	evacuation	center,	cooperated	with	government	agencies	in	providing	assistance	to	the	flood	
victims. 

ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
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74

	 ชุสอ.	แสดงเจำตจำำานุงในุการเป็นุต้นุแบ้บ้องค์กร	“สีขาว	สะอาด	โปร่งใส”	เพ้�อส่งเสริมการบ้ริหารงานุ 
สหกรณ์์โดย์ย์่ด	“หลัักธิรรมาภิบ้าลั”	แลัะมุ่งมั�นุพัฒนุาบุ้คลัากรของสหกรณ์์ออมทรัพย์์ให้มีความรู้ความสามารถึ	 
ทั�งในุส่วนุกรรมการแลัะฝ่าย์จัำดการ	ตามเกณ์ฑ์กำากบั้ดแูลัความมั�นุคงของสหกรณ์์ออมทรพัย์์	เพ้�อพัฒนุาแลัะย์กระดบั้
ศักย์ภาพสหกรณ์์ออมทรัพย์์ให้มีคุณ์ภาพ	ทันุสมัย์แลัะสอดคลั้องกับ้สถึานุการณ์์ปัจำจำุบ้ันุ	มีความก้าวหนุ้าในุอนุาคต
อย์่างมั�งคงเป็นุต้นุแบ้บ้องค์กรอย์่างย์ั�งย์้นุของขบ้วนุการสหกรณ์์	โดย์การจำัดตั�ง
	 -	สถึาบ้ันุพัฒนุาบุ้คลัากรแลัะความมั�นุคงสหกรณ์์ออมทรัพย์์
	 -	ศูนุย์์ชุ่วย์เหลั้อกฎหมาย์สหกรณ์์สมาชุิก
	 -	ศูนุย์์การเรีย์นุรู้สหกรณ์์ออมทรัพย์์
	 -	ศูนุย์์พัฒนุาภาษาต่างประเทศ
	 -	พิพิธิภัณ์ฑ์สหกรณ์์
	 -	ศูนุย์์นุวัตกรรมสหกรณ์์ออมทรัพย์์
	 -	ศูนุย์์พัฒนุาคุณ์ภาพการบ้ริหารจำัดการสหกรณ์์ออมทรัพย์์	

FSCT : The prototype organization of clear, clean and transparent.

ชสอ. องค์กรต้นแบบ สีขำว สะอำด โปร่งใส

 FSCT expressed its intention to be role model organization of “clear, clean and transparent“ to 
promote the management of cooperatives by holding “Good governance” and strived to develop personnel 
of savings and credit cooperatives for more knowledgement and ability of both directors  and management 
team according to “the security supervision regulations of the savings and credit cooperatives” to develop 
and enhance the savings and credit cooperatives to have quality, modern and consistent with the current 
situation , steady progress in the future as a model of sustainable organization of the cooperative movement. 
by establishing 
 - Institute of Human Resource Development and Security of Savings and Credit Cooperatives.
 -  Legal Aid Center for Member Cooperatives.
              -  Learning Center of Savings and Credit Cooperative.
              -  Foreign Language Development Center.
              -  Cooperative Museum.
              -  Savings and Credit Cooperative Innovation Center.
              -  Savings and Credit Cooperative Quality Management Center. 
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โซนที่ 4  ควำมภำคภูมิใจของ ชสอ. สู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสมำชิก
Zone D “The Pride of FSCT toward the improvement of the quality of life of cooperative members” 

	 ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	(ชุสอ.)	จัำดสร้างอาคารกิจำกรรมสหกรณ์์นัุกเรีย์นุในุโรงเรีย์นุ
ตำารวจำตระเวนุชุาย์แดนุ	ด้วย์การสนุองพระราชุดำาริในุ	สมเด็จำพระกนิุษฐาธิิราชุเจ้ำากรมสมเด็จำพระเทพรัตนุราชุสุดาฯ	
สย์ามบ้รมราชุกุมารี	โดย์การขับ้เคล้ั�อนุ	“สหกรณ์์นัุกเรีย์นุ”	เสริมสร้างประสบ้การณ์์เย์าวชุนุผู่้านุระบ้บ้สหกรณ์์	
	 สหกรณ์์นัุกเรีย์นุ	เกิดจำากแนุวพระราชุดำาริในุ	สมเด็จำพระกนิุษฐาธิิราชุเจ้ำา	กรมสมเด็จำพระเทพรัตนุราชุสุดาฯ	 
สย์ามบ้รมราชุกุมารี	เม้�อวันุที�	7	มิถุึนุาย์นุ	2534	โดย์มีรับ้สั�งกับ้อธิิบ้ดีกรมส่งเสริมสหกรณ์์ในุขณ์ะนัุ�นุ	(นุาย์เสงี�ย์ม	 
มาหม้�นุไวย์)	ให้จัำดการเรีย์นุรู้วิชุาการสหกรณ์์แลัะดำาเนิุนุกิจำกรรมสหกรณ์์ในุโรงเรีย์นุ	โดย์เริ�มที�โรงเรีย์นุตำารวจำ
ตระเวนุชุาย์แดนุ		
 FSCT has established Cooperative Activity Buildings for students in the Border Patrol Police School 
continuously since 2006 according to the Royal Initiative Project of Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn.
 Student cooperative was established following by the royal initiative of Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn on June 7, 1991 with the Director-General of  Cooperative Promotion Department 
at that time (Mr. Sa-ngiam Mamaenwai) to educate on cooperative subject and carry out cooperative 
activities in schools from the beginning at the Border Patrol Police School.

สแกนุเพ้�อฟั้งเสีย์งภาษาไทย์
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	 ชุสอ.	ได้ตระหนัุกถ่ึงความสำาคัญ	จ่ำงได้จัำดกิจำกรรมสนัุบ้สนุุนุงบ้ประมาณ์ในุการก่อสร้างอาคารกิจำกรรม
สหกรณ์์นัุกเรีย์นุในุโรงเรีย์นุตำารวจำตระเวนุชุาย์แดนุมาอย่์างต่อเนุ้�องตั�งแต่ปี	2549	จำนุถ่ึงปัจำจุำบั้นุ	วัตถุึประสงค์		
เพ้�อสนัุบ้สนุุนุโครงการตามพระราชุดำาริฯ	แลัะเป็นุแหลั่งเรีย์นุรู้ฝึกปฏิบั้ติด้านุสหกรณ์์อย์่างมีคุณ์ค่า	เกิดประโย์ชุนุ์
ต่อสังคมแลัะการมีส่วนุร่วมทำากิจำกรรมของสหกรณ์์สมาชิุกกับ้	ชุสอ.	ตามหลัักการสหกรณ์์
 FSCT realized the importance of this matter. We have organized activities to subsidize for the 
construction of student cooperative activity buildings in the Border Patrol Police School continuously since 
2006 to present.
 The purpose is to support the royal initiative project and being the learning resources and practices 
on	 cooperative	 valuably,	 and	 also	 beneficial	 for	 society	 and	 participation	 in	 any	 activities	 of	member	
cooperatives with FSCT in accordance with cooperative principles.
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ปี 2560/2017

ปี 2561/2018

ปี 2562/2019

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ จังหวัดเชียงใหม่

Border Patrol Police Ban Maekho Learning Center, Chiang Mai Province

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนดงตาหวาน จังหวัดอุบลราชธานี

Border Patrol Police Ban Dongtawan Learning Center, Ubon Ratchathani Province

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย - พะเยา บ้านกิ่วกาญจน์ จังหวัดเชียงราย

Border Patrol Police Vocational Chiang Rai – Phayao Ban Kiwkarn, Chiang Rai Province
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	 ตามที�คณ์ะรัฐมนุตรีมีมติเม้�อวันุที�	20	ตุลัาคม	2541	กำาหนุดให้วันุที�	31	ตุลัาคม	ของทุกปีเป็นุ																
“วันุออมแห่งชุาติ”	เพ้�อส่งเสริมให้คนุไทย์มีนิุสัย์รักการออม	รวมทั�งให้ตระหนัุกถ่ึงความสำาคัญแลัะประโย์ชุนุ์ของ 
การออมเงินุ		
	 ชุสอ.	ได้ตระหนัุกถ่ึงความสำาคัญแลัะประโย์ชุน์ุของการออมเงินุ	ได้ร่วมกับ้สหกรณ์์ออมทรัพย์์ทั�วประเทศจัำด
กิจำกรรมวันุออมแห่งชุาติ	ตั�งแต่ปี	2551	-	ปัจำจุำบั้นุ
	 การออมทรัพย์์เป็นุรากฐานุในุการพัฒนุาประเทศ	ชุสอ.	จ่ำงได้กำาเนิุดโครงการออมทรัพย์์ออมความดี
อย่์างต่อเนุ้�องตั�งแต่ปีพุทธิศักราชุ	2554	เป็นุต้นุมาจำนุถ่ึงปัจำจุำบั้นุ	เพ้�อเผู้ย์แพร่ประชุาสัมพันุธ์ิให้รู้จัำก	วันุที� 
31	ตุลัาคม	ของทุกปีเป็นุ	วันุออมแห่งชุาติ	แลัะให้คุณ์ค่าของการออมทรัพย์์	รวมถึ่งแนุวทางการใชุ้ชีุวิตอย่์าง 
พอเพีย์ง	โดย์ส่งเสริมให้สมาชิุกสหกรณ์์แลัะประชุาชุนุทั�วไปได้มีการออมความดี	ซ่ึ่�งเป็นุการนุำาคุณ์ธิรรมพ้�นุฐานุ	 
8	ประการมาเปน็ุทางเล้ัอกในุการออมความดใีห้กับ้ตนุเอง	ดงันัุ�นุ	จ่ำงขอเชุญิชุวนุทุกท่านุร่วมกันุหย์อดกระปกุความดี 
โดย์เล้ัอกกระปุกความดีใดก็ได้เป็นุจุำดเริ�มต้นุในุการสร้างคุณ์ธิรรมพ้�นุฐานุในุชีุวิต	ได้แก่	ขยั์นุ	ประหยั์ด	ซ้ึ่�อสัตย์์		 
มีวินัุย์	สุภาพ	สะอาด	สามัคคี	แลัะมีนุำ�าใจำ	ชุสอ.	เชุ้�อว่ากิจำกรรมนีุ�เป็นุจุำดเริ�มต้นุในุการพัฒนุาจิำตใจำของท่านุให้มี
ความเข้มแข็งด้วย์คุณ์ธิรรมที�ท่านุตั�งใจำไว้สู่การพัฒนุาคุณ์ภาพชีุวิตตามหลัักการสหกรณ์์

วันออมแห่งชำติ

 National Savings Day

 According to the Cabinet’s resolution on October 20, 1998, indicated that the 31st October of every 
year is “National Savings Day” in order to promote Thai people on money saving habit as well as being 
aware	of	the	importance	and	benefits	of	savings.
	 FSCT	has	realized	the	significance	and	benefits	of	savings	by	cooperated	with	savings	and	credit	
cooperatives nationwide to organize National Savings Day activities from 2008 to present.
 Project to save money and goodness was launched in 2011 to disseminate the awareness on National 
Savings	Day	and	the	value	of	savings,	including	guidelines	for	sufficiently	living,	discipline	on	saving,	creating	
a	good	image	for	the	cooperative	movement,	building	the	awareness	of	the	value	of	Sufficiency	Economy	
Philosophy, reconciliation, peace and democratic methods. In addition to improving human resource by 
using morality as a foundation for linking cooperation with family, community, religious institutions, and 
educational institutions in order to improve oneself to be good, knowledgeable and well-being.
 With encouraging cooperative members and the general public to do good deeds by using the 8 
basic principles of moralities as an alternative to being goodness such as diligence, thrift, honesty, discipline, 
courtesy, hygiene, harmony and generosity which can lead to improve oneself to be good, extension to the 
society and peaceful.

ขยันขยัน ประหยัดประหยัด ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ มีวินัยมีวินัย สุภาพสุภาพ สะอาดสะอาด สามัคคีสามัคคี มีน้ำาใจมีน้ำาใจ
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โซนเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์สหกรณ์
Objects and Materials Collection Zone of Cooperative Museum
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 ภาพโมเสก		สมเด็จำพระกนิุษฐาธิิราชุเจ้ำา	กรมสมเด็จำ
พระเทพรัตนุราชุสุดา	เจ้ำาฟ้้ามหาจัำกรีสิรินุธิร	มหาวชิุราลังกรณ์ 
วรราชุภักดี	สิริกิจำการิณี์พีรย์พัฒนุ	รังสีมาคุณ์ากรปิย์ชุาติ		 
สย์ามบ้รมราชุกุมารี	เสด็จำพระราชุดำาเนิุนุทรงเปิดอาคารชุุมนุุม
สหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	เม้�อวันุจัำนุทร์ที�	26	
พฤษภาคม	พ.ศ.	2551	มีจำำานุวนุชิุ�นุส่วนุ	20,000	กว่าชิุ�นุ	
ขนุาด	40	x	50	เซึ่นุติเมตร
 Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
proceeded	to	the	open	ceremony	of	FSCT’s	office	building	
and bestowed the honorable plague on Monday 26 May 
2008. 

	 “.....สหกรณ์์	แปลัว่า	การทำางานุร่วมกันุ	การทำางานุร่วมกันุนุี�ลั่กซึ่่�งมาก	
เพราะจำะต้องร่วมม้อกันุในุทุกด้านุ	ทั�งในุด้านุงานุการที�ทำาด้วย์ร่างกาย์

ทั�งในุด้านุงานุการที�ทำาด้วย์สมองแลัะงานุการที�ทำาด้วย์ใจำ
ทุกอย์่างนุี�ขาดไม่ได้ต้องพร้อม...”

พระราชุดำารัส
ในุโอกาสที�ผูู้้นุำาสหกรณ์์การเกษตร	สหกรณ์์นุิคม	แลัะสหกรณ์์ประมงทั�วประเทศ

เฝ้าทูลัลัะอองธิุลัีพระบ้าท	
ณ์	ศาลัาดุสิตาลััย์	วันุพุธิ	ที�	11	พฤษภาคม	2526

The Statue of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great (King Rama IX)
“Cooperative means working together. This collaboration is very profound.

Because there must be cooperation in all aspects, 
in terms of work with body, brain and heart.
Everything is indispensable, must be ready.”

The Royal Speech to the group of Agricultural Cooperative, Land 
Settlement Cooperative and Fisheries Cooperative 

At the Dusidalai Hall on May 11, 1983 

สแกนุพระราชุดำารัส
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เหรียญที่ระลึกและตราสัญลักษณ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย
 ลักษณะของเหรียญ
 	 เหรีย์ญกษาปณ์์	โลัหะสีขาว	(ทองแดงผู้สมนิุกเกิลั)	ชุนิุดราคา	20	บ้าท		 
	 	 ประเภทธิรรมดา		
 	 วงขอบ้นุอกมีเฟ้ืองจำักร
 	 ขนุาดเส้นุผู้่าศูนุย์์กลัาง	32	มิลัลัิเมตร
 ลวดลายของเหรียญ
 ด้านหน้า	-	กลัางเหรยี์ญมพีระบ้รมรปูพระบ้าทสมเดจ็ำพระปรมนิุทรมหาภูมพิลัอดลุัย์เดชุ	 
ผู้ินุพระพักตร์ทางเบ้้�องซึ่้าย์	ทรงฉลัองพระองค์ชุุดสากลั	ภาย์ในุวงขอบ้เหรีย์ญเบ้้�องลั่าง	 
มีข้อความว่า	“พระบ้าทสมเด็จำพระปรมินุทรมหาภูมิพลัอดุลัย์เดชุ”
 ด้านหลัง	-	กลัางเหรีย์ญมีรูปเกลัีย์วเชุ้อกลั้อมด้วย์เส้นุวงกลัม	ภาย์ในุวงขอบ้เหรีย์ญ
เบ้้�องบ้นุ	มีข้อความว่า	“ครบ้รอบ้	100	ปี	การสหกรณ์์ไทย์	26	กมุภาพนัุธ์ิ	2559”	เบ้้�องล่ัาง	 
มข้ีอความบ้อก	ราคา	“20	บ้าท”	แลัะข้อความว่า	“ประเทศไทย์”	โดย์มีลัาย์ไทย์ประดิษฐ์คั�นุ
ระหว่างข้อความเบ้้�องบ้นุ	กับ้เบ้้�องลั่างทั�งสองข้าง

Commemorative Medal and Logo for 100th Anniversary of Thai Cooperative Movement
Coin characteristics
  White metal coin (copper and nickel), valued 20 Thai Baht, ordinary type.
  The outer ring has a gear.
  Diameter 32 mm.
 Coin pattern
 Front – At the center of the coin has an image of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, turning 
his face on the left and wearing a lounge suit. Within the ring, at the bottom of coin’s edge is labeled :  
“His Majesty King Bhumibol Adulyadej”
 Rear - In the middle of the coin is a strand surrounded by a circle. Within the ring, on top of coin’s 
edge is labeled “100th Anniversary of Thai Cooperative on February 26, 2016”. At the bottom is labeled  
“20	Baht”	and	“Thailand”	with	artificial	Thai	pattern,	separating	between	the	text	on	top	and	the	bottom	
on either side.
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 ตราไปรษณียากรท่ีระลึก 100 ปี สหกรณ์ไทย (2559-2559) 
 
ส่วนบน		สีเขีย์วประกอบ้ลัาย์ไหม	มีแสงเปลั่งประกาย์
 สีเขียว		หมาย์ถึ่ง		ความสงบ้		เป็นุธิรรมชุาติ		มีชุีวิตชุีวา
 แสงเปล่งประกาย		หมาย์ถึ่ง		ความรุ่งเร้องของการสหกรณ์์ในุประเทศไทย์
	 สีเขีย์วเป็นุสีประจำำาพระองค์พระบ้ิดาสหกรณ์์	ใชุ้สีเขีย์วเป็นุการย์กย์่องพระคุณ์ของพระบ้ิดา
 เส้นโค้งสีทอง		มีลัักษณ์ะม้วนุเป็นุเกลีัย์วแลัะโค้งข่�นุเหม้อนุกราฟ้
 สีทอง  หมาย์ถ่ึง			ความรำ�ารวย์	พระเจ้ำา	ชัุย์ชุนุะ	ปลัอดภัย์	ความสุข	เฉีย์บ้แหลัม	นุ่าเกรงขามปรารถึนุา	
อำานุาจำ	ความมุ่งมั�นุ
	 ลัักษณ์ะม้วนุเกลีัย์วแลัะโค้งข่�นุเหม้อนุกราฟ้	หมาย์ถ่ึง	ความมั�งคั�งแลัะความรุ่งเร้อง	ย้์นุหยั์ดมาด้วย์ความ
ร่วมไม้ร่วมม้อของคนุในุขบ้วนุการสหกรณ์์จำากอดีตถ่ึงปัจำจุำบั้นุ	ซ่ึ่�งการสหกรณ์์ได้ก้าวหนุ้ามาจำากอดีตจำนุถ่ึงปัจำจุำบั้นุ
แลัะจำะพัฒนุาต่อไปถ่ึงอนุาคต
ส่วนล่าง  
 สีขาว		หมาย์ถ่ึง		ความบ้ริสุทธิิ�		ความสงบ้เรีย์บ้ง่าย์	
	 ใชุ้สีขาวเป็นุพ้�นุหลััง		แสดงถึ่งการที�สมาชิุกได้ตั�งใจำก่อตั�ง		แลัะดำาเนุินุกิจำการสหกรณ์์ด้วย์ความโปร่งใส
แลัะด้วย์ใจำบ้ริสุทธิิ�
The upper part is green with silk pattern and dazzling.
 Green means peace, nature, vitality.
 Dazzling represents the prosperity of cooperatives in Thailand.
 Green is the color of the Father of Thai Cooperative. Therefore, using green is to honor the grace of 
him.
 The golden curve is curled like a graph.
 Gold means wealth, God, victory, safety, happiness, intelligence, formidable, desire, power, 
determination.
 The curve as the graph means wealth and prosperity with cooperation of the people in the cooperative 
movement from past to present. Therefore, the cooperatives have progressed from past to present and they 
will be continually developed into the future.
The lower part :
 White means purity, calm and simple.
 Using white as background represents that the members intend to establish and operate cooperative 
businesses	with	transparency	and	purified	mind.
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 สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย	31	ตุลัาคม	วันุออมแห่งชุาติ
 Income and expenditure diary in the occasion of National 
Savings Day on October 31.

 อาคารโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน สนุองพระราชุดำาริ	ขับ้เคล้ั�อนุ	“สหกรณ์์
นัุกเรีย์นุ”	เสริมสร้างประสบ้การณ์์เย์าวชุนุผู่้านุระบ้บ้สหกรณ์์	
  In response to the royal initiative “Student Cooperative” enhancing youth 
experience through cooperative systems
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“พระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์”
สัพพัตถึะมะปะราชิุตา	สัพพัตถึะ	โสตถิึง	คัจำฉันุติ

“คนุผูู้้	ทำามงคลัย่์อมไม่พ่าย์แพ้		ย่์อมประสบ้ความสวัสดี		ในุที�ทั�งปวง”
“Phraphutthamongkol Mahachon Aphipuchani”

Sabbhatthamaparachita Sabbhattha Soddhing Gacchanti
 “Those who do the good deeds, they never lose and 
naturally experience the good life in all places”

ศาลตา-ยาย
	 ชุาว	ชุสอ.ให้ความเคารพนัุบ้ถ้ึอ	“ศาลัตา-ย์าย์”	โดย์มีความเชุ้�อ
ว่า	“การให้ความเคารพนัุบ้ถ้ึอท่านุ	ท่านุก็จำะคอย์ดูแลัแลัะคุ้มครอง
ปกป้องกันุภัย์ให้เราเหม้อนุลูักหลัานุของท่านุ”	เพ้�อเสริมสิริมงคลัสร้าง
ขวัญแลัะกำาลัังใจำให้แก่	ชุสอ.	มีความเจำริญรุ่งเร้องก้าวหนุ้า	มั�นุคง	
นุำาพาซ่ึ่�งความสุขแลัะความมั�งคั�งมาสู่มวลัสมาชิุก	ชุสอ.	ทุกท่านุ

The Spirit House
 FSCT respects to the Spirit House with the belief that  
“To respect them, they will always look after and protect us as 
their descendant.” in order to enhance the prosperity to FSCT.

“พระพรหม ประจำา ชสอ.”
	 ประทับ้บ้นุแท่นุ		เพ้�อเสริมสิริมงคลัแลัะความเจำริญรุ่งเร้อง
ก้าวหนุ้า	มั�นุคง		นุำาพาซ่ึ่�งความสุขความมั�งคั�งมาสู่มวลัสมาชุิก	ชุสอ.	
ทุกท่านุ

The Brahma Shrine at FSCT
 The Brahma Shrine and followed by the rite of putting the 
eyes into the Brahma and invited the Brahma to stay on the shrine 
in order to enhance the prosperity to FSCT.
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รางวัลการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์ “ดีเลิศ”	ประจำำาปี	2553	 
Award for Good Governance in Cooperatives “Excellent” 2010 

 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน	“ระดับ้จำังหวัด”	ประจำำาปี	2553	จำากกระทรวงแรงงานุ	 
ณ์	วันุที�	7	กรกฎาคม	2553
 Award for 2010 Institute of Occupational Safety, Health and Work 
Environment in “Provincial Level” from the Ministry of Labor as of July 7, 2010

 รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท	อาคารสร้างสรรค์เพ้�อการอนุุรักษ์
พลัังงานุอาคารใหม่	ประจำำาปี	2553		จำากกระทรวงพลัังงานุ	
 Award for energy conservation in the category of creative buildings for energy 
conservation of the year 2010 from the Ministry of Energy.

 อาคารสำานักงาน
	 อาคารสำานุกังานุชุมุนุมุสหกรณ์์ออมทรพัย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากดั	
อาคาร	7	ชุั�นุ		เป็นุอาคารที�นุำาแนุวคิดเร้�องการอนุุรักษ์พลัังงานุแลัะ 
สิ�งแวดลั้อมมาใชุ้ในุการออกแบ้บ้	
 Office	Building
	 FCST’s	office	building	is	the	7-storey	building	that	uses	the	
concept of energy and environment conservation
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 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำำาปี	2549		
จำากกระทรวงแรงงานุ	
 Award for outstanding institute on labor relations of the year 2006 from 
the Ministry of Labor.
 

 นาฬิกาท่ีระลึกเนุ้�องในุโอกาสงานุ	The	PRIDE	OF	FSCT	ON	GLOBAL	
NETWORK		16	Nov	2006
 Commemorative Clock of the event of “THE PRIDE OF FSCT ON GLOBAL 
NETWORK” on Nov 16, 2006

 ปากกาท่ีระลึกเนุ้�องในุโอกาสสมเด็จำพระกนิุษฐาธิิราชุเจ้ำา	กรมสมเด็จำพระเทพ
รัตนุราชุสุดาเจ้ำาฟ้้ามหาจัำกรีสิรินุธิร	มหาวชิุราลังกรณ์วรราชุภักดี	สิริกิจำการิณี์พีรย์พัฒนุ	 
รังสีมาคุณ์ากรปิย์ชุาติ		สย์ามบ้รมราชุกมุารี	เสด็จำฯ	ทรงเปิดอาคารชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรพัย์์ 
แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	วันุที�	26	พฤษภาคม	พ.ศ.	2551
 Single Pen Holder, in occasion of Her Royal Highness Princess Maha  
Chakri	Sirindhorn	proceeded	to	the	open	ceremony	of	FSCT’s	office	building	on	
May 26, 2008.

 รางวลัสถานประกอบกจิการดเีด่น ด้านสวสัดกิารแรงงาน		ประจำำาปี	2549	
กระทรวงแรงงานุ
 Award for outstanding institute on labor welfares of the year 2006 from 
the Ministry of Labor.

	 เคร้�องพมิพ์ดดี		เคร้�องนีุ�มอีาย์กุว่า	35	ปี		รุนุ่	OPTIMA	
เจำ้าของค้อ	สหกรณ์์ออมทรัพย์์พนุักงานุธินุาคารออมสินุ	จำำากัด		
 Typewriter is over 35 years, model of OPTIMA. 
It belongs to the Thrift and Credit Cooperative of GSB 
Employees Ltd,
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 เคร่ืองพิมพ์ดีด	เคร้�องนีุ�มีอายุ์กว่า	30	ปี	 
รุ่นุ	Universal	200		เจ้ำาของค้อ	สหกรณ์์
ออมทรัพย์์สาธิารณ์สุขเชีุย์งราย์	จำำากัด		
 
 Typewriter is over 30 years, model of Universal 
200. It belongs to the Chiangrai Public Health Saving And 
Credit Co-operative Limited. 

 เคร้�องพิมพ์ดีด		เคร้�องนีุ�มีอายุ์กว่า	35	ปี		เจ้ำาของค้อ	ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด
 Typewriter is over 35 years. It belongs to the Federation of Savings and Credit Cooperatives of 
Thailand Limited (FSCT). 

  เคร่ืองคิดเลขไฟ้ฟ้้า		เคร้�องนีุ�มีอายุ์	27	ปี		รุ่นุ	CASIO	
DR-B420V		เจ้ำาของค้อ	ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	
จำำากัด	
 The electrical calculator is 27 years, model of CASIO 
DR-B420V. It belongs to the Federation of Savings and Credit 
Cooperatives of Thailand Limited (FSCT). 
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 เคร้�องคิดเลัขไฟ้ฟ้้า		เคร้�องนีุ�มีอายุ์กว่า	30	ปี		รุ่นุ	Cannon	
Mp1211-D		เจำ้าของค้อ		สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้าราชุการพนัุกงานุส่วนุท้อง
ถิึ�นุย์โสธิร	จำำากัด		
 The electrical calculator is 30 years, model of Cannon Mp1211-D. 
It belongs to the Saving and Credit Cooperative of Yasothon Local 
Governmental	Officer	Limited.	

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์	เคร้�องนีุ�มีอายุ์กว่า	35	ปี		รุ่นุ	SANYO	
MBC-120		เจ้ำาของค้อ	ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	จำำากัด	
 Computer is over 35 years, model of SANYO MBC-120. It belongs 
to the Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand 
Limited (FSCT). 

 ลูกคิด		เคร้�องนีุ�มีอายุ์กว่า	45	ปี	เจำ้าของ
ค้อ	สหกรณ์์ออมทรัพย์์	พนุักงานุบ้ริษัทพัตราภรณ์์
ไทย์การย์้อม	จำำากัด		
 Abacus is over 45 years. It belongs to 
Tokai Dyeing Employee Savings and Credit 
Cooperatives Limited. 

 เคร่ืองฉายแผ่นใส	เคร้�องนีุ�มีอายุ์กว่า	25	ปี
เจ้ำาของค้อ	ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	
จำำากัด	
 Overhead Projector is over 25 years. It belongs 
to the Federation of Savings and Credit Cooperatives 
of Thailand Limited (FSCT). 
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1.	 รองศาสตราจำารย์์	(พิเศษ)	พลัโท	ดร.วีระ		วงศ์สรรค์				 ประธิานุกรรมการ
2.	 นุาย์ปรเมศวร์		 	 	 อินุทรชุุมนุุม	 	 	 รองประธิานุกรรมการ
3.	 ดร.เสกสรรค์			 	 	 ทองศรี		 	 	 รองประธิานุกรรมการ
4.	 พลัตำารวจำโท	วิโรจำนุ์			 	 สัตย์สัณ์ห์สกุลั		 	 รองประธิานุกรรมการ
5.	 ดร.ธิานุี				 	 	 ก่อบุ้ญ		 	 	 รองประธิานุกรรมการ
6.	 ร้อย์ตำารวจำเอก	สุวิทย์์			 	 มากด้วง	 	 	 รองประธิานุกรรมการ
7.	 นุาย์สมชุาย์			 	 	 รัตนุอารี	 	 	 เลัขานุุการ
8.	 ผูู้้ชุ่วย์ศาสตราจำารย์์	ดร.รังสรรค์	 ปิติปัญญา	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
9.	 นุาย์ณ์ฐกร			 	 	 แก้วดี	 	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
10.	นุาย์ต่อศักดิ�			 	 	 ย์ุทธิรัตนุ์	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
11.	นุาย์อุทัย์			 	 	 ศรีเทพ		 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
12.	นุาย์วิราชุ			 	 	 ป้อมบ้้านุต้า	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
13.	นุาย์สุรศักดิ�			 	 	 ชุัย์ชุนุะ		 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
14.	นุาย์วินุัย์			 	 	 นุิย์โมสถึ	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
15.	นุาย์ณ์สรวง			 	 	 ก้อนุวิมลั	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ

Name List of the Cooperative Museum Founders
46th set of Board of Directors of FSCT

1. Special Associate Professor, Lieutenant General Dr. Weera  Wongsan President                                                   
2. Mr. Poramate Inharachumnum    Vice President
3. Dr. Seksan Thongsri     Vice President
4. Police Lieutenant General Viroj Satayasansakul       Vice President
5. Dr. Thanee Korboon     Vice President
6. Police Lieutenant Colonel Suwit Makduang                 Vice President
7. Mr. Somchai Ratanarai     Secretary
8. Professor Dr. Rangsan Pitipanya     Director
9. Mr. Nathakorn Kaewdee     Director
10. Mr. Torsak  Yutharat                                                 Director
11. Mr. Uthai Srithep                                                          Director
12. Mr. Wirat  Pombanta                                                    Director 
13. Mr. Surasak  Chaichana                                                 Director
14. Mr. Winai  Niyamosot                                                     Director
15. Mr. Nasuang  Konvimon                                            Director

คณะผู้จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์สหกรณ์
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร  ชุดที่ 46

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ�ำกัด
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คณะผู้พัฒนำ พิพิธภัณฑ์สหกรณ์
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร  ชุดที่ 47

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ�ำกัด

1.	 พลัตำารวจำโท	วิโรจำนุ์			 	 สัตย์สัณ์ห์สกุลั		 	 ประธิานุกรรมการ
2.	 นุาย์อุทัย์			 	 	 ศรีเทพ		 	 	 รองประธิานุกรรมการ
3.	 นุาย์วิราชุ			 	 	 ป้อมบ้้านุต้า	 	 	 รองประธิานุกรรมการ
4.	 นุาย์วินุัย์			 	 	 นุิย์โมสถึ	 	 	 รองประธิานุกรรมการ
5.	 นุาย์ไพบู้ลัย์์	 	 	 แก้วเพทาย์	 	 	 รองประธิานุกรรมการ
6.	 นุาย์ณ์สรวง			 	 	 ก้อนุวิมลั	 	 	 รองประธิานุกรรมการ
7.	 นุาย์สมชุาย์			 	 	 รัตนุอารี	 	 	 เลัขานุุการ
8.	 นุาย์สุรศักดิ�			 	 	 ชุัย์ชุนุะ		 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
9.	 นุาย์สุรพลั		 	 	 กมุทชุาติ	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
10.	นุาย์โชุคดี		 	 	 คลัังจำันุทร์	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
11.	นุาย์ธิงชัุย์			 	 	 วิทย์านุุกรณ์์	 	 	 กรรมการดำาเนิุนุการ
12.	ผูู้้ชุ่วย์ศาสตราจำารย์์พิพัฒนุ์		 วงศ์เกษม	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
13.	ดร.มะณ์ู	 	 	 	 บุ้ญศรีมณ์ีชุัย์	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
14.	นุาย์โกวิท		 	 	 เกตุงาม	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
15.	ว่าที�ร้อย์ตรี	ดร.ชุัย์รักษ์				 ดีปัญญา	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
16.	ดร.กมลั	 	 	 	 ศรีลั้อม		 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ

Name List of the Cooperative Museum Founders
47th Set of Board of Directors of FSCT

1. Pol.lt.gen. Viroj Satayasansakul President
2. Mr. Uthai Srithep Vice President
3. Mr. Wirat Pombanta Vice President
4. Mr. Winai Niyamosot Vice President
5. Mr. Paiboon Kaewpaetai Vice President
6. Dr. Nasuang Konvimon Vice President
7. Dr. Kamol Srilom Vice President
8. Mr. Somchai Ratanaaree Secretary
9. Mr. Surasak Chaichana Director
10. Mr. Suraphon Kamutchart Director
11. Mr. Chokdee Klangjan Director
12. Mr. Thongchai Vistyanukorn Director
13. Asst.prof. Pipat Wongkasem Director
14. Dr. Manu Bunsrimaneechai Director
15. Mr. Kovit Gatengam Director
16. Acting Sub. Lt. Dr. Chairak       Deepunya Director
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คณะผู้พัฒนำ พิพิธภัณฑ์สหกรณ์
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร  ชุดที่ 48

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ�ำกัด

1.	 พลัตำารวจำโท	วิโรจำนุ์			 	 สัตย์สัณ์ห์สกุลั		 	 ประธิานุกรรมการ
2.	 นุาย์ไพบู้ลัย์์	 	 	 แก้วเพทาย์	 	 	 รองประธิานุกรรมการ
3.	 ว่าที�ร้อย์ตรี	ดร.ชุัย์รักษ์				 ดีปัญญา	 	 	 รองประธิานุกรรมการ
4.	 ดร.กมลั	 	 	 	 ศรีลั้อม		 	 	 รองประธิานุกรรมการ
5.	 นุาย์พิทย์า		 	 	 ทิพย์โสตถึิ	 	 	 รองประธิานุกรรมการ
6.	 นุาย์สุรพลั		 	 	 กมุทชุาติ	 	 	 รองประธิานุกรรมการ
7.	 ผูู้้ชุ่วย์ศาสตราจำารย์์พิพัฒนุ์		 วงศ์เกษม	 	 	 เลัขานุุการ
8.	 นุาย์โชุคดี		 	 	 คลัังจำันุทร์	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
9.	 นุาย์ธิงชุัย์		 	 	 วิทย์านุุกรณ์์	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
10.		นุาย์โกวิท	 	 	 เกตุงาม		 	 	 กรรมการดำาเนิุนุการ
11.		นุาย์นุพดลั	 	 	 อินุปา	 	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
12.		นุาย์วิทย์า			 	 	 ประเทศ	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
13.		นุาย์ธิงชุัย์			 	 	 พุทธิมอญ	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
14.		ดาบ้ตำารวจำ	เดชุาวัตร				 อุ่นุสอนุ		 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
15.		นุาย์กิตติ�		 	 	 เกิดโสภา	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ
16.		นุาย์ศิริวัฒนุ์	 	 	 อินุทรมงคลั	 	 	 กรรมการดำาเนุินุการ

Name List of the Cooperative Museum Founders
48th Set of Board of Directors of FSCT

1. Pol.lt.gen.  Viroj Satayasansakul President
2. Mr. Paiboon   Kaewpaetai Vice President
3. Dr. Kamol Srilom  Vice President
4. Acting Sub. Lt. Dr.  Chairak Deepunya Vice President
5. Mr. Pitaya Thippayasothi Vice President
6. Mr. Suraphon Kamutchart Vice President
7. Asst.prof.  Pipat Wongkasem Secretary
8. Mr. Chokdee Klangjan Director
9. Mr. Thongchai Vistyanukorn Director
10. Mr. Kovit Gatengam Director
11. Mr. Noppadol Inpa Director
12. Mr. Wittaya Pratas Director
13. Mr. Thongchai Puttamorn Director
14.  Pol.snr.sgt.maj.  Dechawat Unson Director
15. Mr. Kit  Kerdsopha Director
16. Mr. Siriwat Indramangala Director
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