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ขบวนการสหกรณ์การเกษตรขบวนการสหกรณการเกษตร

บริบทของสหกรณ์การเกษตรในระบบเศรษฐกจิและสังคมบรบทของสหกรณการเกษตรในระบบเศรษฐกจและสงคม

บริบทของสหกรณ์การเกษตรในประเดน็ความมัน่คงทางอาหาร

ตวัแบบสหกรณ์การเกษตรทีน่่าสนใจ และนวตักรรม
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วกิฤตเศรษฐกจิ ปัญหาการก่อการร้าย

วกิฤตอาหาร 
การเมอืง นโยบาย

ประชานิยมวกฤตอาหาร 

พลงังาน
ประชานยม

ภาวะโลกร้อน

แนวโน้มความต้องการ

เกษตรอนิทรีย์ พชืผกัภาวะโลกรอน
ปลอดภยั

ภยัพบิัติ ธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อม

เทคโนโลย ี           

ทีก่้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

่

ทกาวหนาอยางรวดเรว

ภาวะการแข่งขันภายใต้เงือ่นไขเศรษฐกจิใหม่ 

ต้นทุนการผลติสูง /ราคาผนัผวนไม่แน่นอน



ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั



์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร (NACF)





โ ้ ์ ั ีโครงสร้างของสหกรณ์การเกษตรของสาธารณรัฐเกาหลี



 Structure of the NACF group

Federation
Individual 

Local
Coops

Agri coops 1,017
Livestock 122

Metro& Provincial
16Federation

(NACF)
members
2.4 million Specialized

Coops
Agricoops 48
Livestock 24
Ginseng     12

County offices
156

g
Subsidiaries 22

4,179 Coops Business 
Offices with(Female : 29.4%) 1,023 Business Offices

15 783 employees
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52,094 employees
15,783 employees



 Businesses of the NACF Group

Agricultural Finance
Mutual Credit

Farmers education 
f f

Supply Business
- Fertilizers, Chemicals  Mutual Credit

Commercial  Banking
Foreign Exchange    
Credit Card ,  e-Banking
Industry Banking

Mobilization of group farming
Environment farming (GAP)
Soil test
Food safety inspection

,
Machineries,  Feeds, Gas

Marketing in production areas
– Grains, Fruits , Vegetables  

Livestock Industry Banking
Life and Fire Insurance
Guarantee for Farmers and 
Fishermen
Agricultural Insuranc

y p
Farm manage consulting
Rural information services
Legal advisory service
Health & welfare services

Livestock
Marketing in consumer areas

- The Hanaro Marts
Supermarket Business
Livestock Business Agricultural Insuranc

<Subsidiary companies>
Stock, Investment, Future 
market, Asset management

Health & welfare services
Advocacies for agrisector
‘I love Farm’ Campaign

Livestock Business
Ginsing Business
Food Processing Business

Supply & Marketing Banking & Insurance Extension & Guidance

MultipurposeMultipurposep pp p



Brief introduction of the NACF group
1. Structure

Federation
Individual 

Local
Coops

Agri coops 1,017
Livestock 122

Metro& Provincial
16Federation

(NACF)
members
2.4 million Specialized

Coops
Agricoops 48
Livestock 24
Ginseng     12

County offices
156

g
Subsidiaries 22

4,179 Coops Business 
Offices with(Female : 29.4%) 1,023 Business Offices

15 783 employees
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52,094 employees
15,783 employees



National Agricultural       g

Cooperative Federation     
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

ทรรศนะทรรศนะ

          ทรรศนะของ NAFC คอื ทางสู่ความสําเร็จ คอื วางรากฐานเพือ่สนับสนุน

่ ่ ้การพฒันาผู้ทีอ่ยู่ในภาคการเกษตร  ทาํให้เศรษฐกจิมัน่คงขึน้  และความผาสุก

ของชาวนา

- ให้ความสําคญักบัเกษตรกร

          - ความสามคัคกีนัเพือ่พฒันาบุคคลให้ช่วยเหลอืและป้องกนั

            ธรรมชาตอิย่างสมดุล

          - สนับสนุนการแข่งขนัทางการเกษตร  ทาํให้สินค้าเกษตรมี

            คุณภาพสูง



โ ้ ์ ั ีโครงสร้างของสหกรณ์การเกษตรของสาธารณรัฐเกาหลี



Contributions to the farming and rural economy

1. Setting the fair prices and loan rate in rural area

• Mutual Credit : introduced in 1969 when 50% interest rate prevailed

– Eradicated usuries and rescued farmers from chronic povertyEradicated usuries and rescued farmers from chronic poverty

– now it provides over 80% of the rural loans at low interests

• Chain-store : initiated in 1970 for 21,000 village co-opsChain store : initiated in 1970 for 21,000 village co ops

– standardized the basic commodity prices at low

– now 2,140 chain-stores (Hanaro Mart),
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Contributions to the farming and rural economy

Details

2. Reducing the farming costs

Fertilizer Chemical fertilizers,   fertilizers for horticulture use, 
organic fertilizers, fertilizers for soil improvement use, 
land recovery campaign (the Namhae Chemical )

Pesticide Paddy and other pesticides, safety education, pesticide 
residue inspection

A  F  hi  l  f  hi  i  t  Ag 
Machinery

Farm machinery loan, farm machinery service center 
(maintenance, parts supply, technology transfer)

* Since 2008, “Farm Machinery Bank”

Feed Assorted feed, animal medicines, extension services

(The NH Feed subsidized 52.6 billion KRW in 2008)

Other inputs Pipe and file for agricultural use, polypropylene bags, 
boxes and other inputs

Gasoline tax-free gasoline for agricultural use
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Gasoline tax free gasoline for agricultural use

(saved 1.15 trillion KRW in 2008)

Chain stores Agricultural marketing, home supplies



Contributions to the farming and rural economy

Marketing in producing areas

3. Forming bargaining power in the market

Marketing in producing areas

- Promotion of producer groups, cooperative delivery

Educational materials for cultivation- Educational materials for cultivation

- Promotion of brand-naming of farm produce

M k ti  f ilit  i  d i  - Marketing facility in producing areas

- Agricultural Processing Center (APC) since 2001

L l k ti  i- Local marketing agency-in-common

- NACF Agricultural marketing T/F

- Promotion of quality farm produce 

(traceability, HACCP) 
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- Livestock processing center



Rice Marketing

- Production extension servicesProduction extension services

- Sales of government-purchased rice

- Purchase of rice paddy on behalf 

government’s 

(early 1970s to 2005)

- Operation of Rice Processing Complex (RPC)

- Direct payment for rice farmers on behalf 

governmentg

RPC RPC (dry, sort(dry, sort--out, out, 
i ki )i ki )
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processing, packing) processing, packing) 
--165 RPCs 165 RPCs 
-- 701 Drying centers701 Drying centersMarket share: About 65%



Ⅱ. Contributions to the farming and rural economy

12 Agricultural  Marketing centers combining wholesale and retail

4. Reducing the agricultural marketing costs
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Marketing Facilitation

- Standardization of farm produce

- Farm produce quality control

(indication of origin)

-Issuance of farm produce gift 
tifi tcertificate

- Online marketing of farm produce
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Conclusion

• Come to basic as a cooperative with a belief that cooperatives have 
stronger life force and helpful to whole economy whereas Investor-
owned firms suffer losing markets and profits, often go perished.

- Co-op has solid business basis since its users are the owners and 
controllers simultaneously

- Co-op is safer form of business since it seeks for more benefits for 
members rather than higher profits and risksmembers rather than higher profits and risks

- Co-op has contributed to the sound economic infrastructure with 
b i  l l  l t d t  l l business closely related to local economy

• NACF will go through the global economic crisis with more 
member oriented business based on cooperative philosophy 



สหกรณ์การเกษตร

่ในประเทศญีปุ่่น
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สหกรณ์การเกษตรในประเทศญีป่่น

ลกัษณะการเกษตรในประเทศญี่ปุ่ น

สหกรณการเกษตรในประเทศญปุน

ญ ุ

 ญีปุ่่นไม่ใช่ประเทศเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรม

 พืน้ทีเ่ป็นเขาสูง ~ร้อยละ 15 ของพืน้ทีท่ั้งประเทศ เป็นทีด่นิเพือ่การเกษตร   

      โดยปลกข้าว ร้อยละ 56 ของพืน้ทีเ่กษตรทั้งหมด       โดยปลูกขาว รอยละ 56 ของพนทเกษตรทงหมด 

 เนือ้ทีถ่อืครองเฉลีย่เพยีงครอบครัวละ 1.1 ha (6.875 ไร่)

 ใช้เทคโนโลยทีางการเกษตรทีก่้าวหน้า ทาํให้ได้ผลผลติสูง

่ ้ ้ นําเข้า ข้าวสาล ีถัว่เหลอืง เนือ้สัตว์ นํา้ตาลและข้าวโพดอาหารสัตว์

 ปี 2007 GDP ภาคเกษตรเพยีง 1 4% แต่มลค่า 6 หมืน่กว่าล้านดอลล่าร์
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 ป 2007 GDP ภาคเกษตรเพยง 1.4% แตมูลคา 6 หมนกวาลานดอลลาร



ประวัติของสหกรณ์การเกษตรในญีปุ่่ น

• ก่อนสงครามโลกครั้งที ่2 การถอืครองทีด่นิเป็นระบบเจ้าทีด่นิ

 ั ั ั ั้ ์ โ ใ ปี ป ใ ้ รัฐสนับสนุนการจดัตงัสหกรณ์  โดยในปี 2443 (1900) ประกาศใช้

กฎหมายสหกรณ์ ให้จดัตั้งสหกรณ์ได้ 4 รูปแบบ  คอื  ส.สินเชื่อ, 

ส.การขาย, ส.การซื้อ และ ส.การแปรรูป

 ปี 2449 (1906) มกีารแก้ไขกฎหมายให้มสีหกรณ์อเนกประสงค์ได้ ป 2449 (1906) มการแกไขกฎหมายใหมสหกรณอเนกประสงคได

 ปี 2452 (1909) มกีารแก้ไขกฎหมาย อนุญาตให้ขบวนการสหกรณ์จดัตั้ง

   ชุมชนและสหภาพ (Federations and National Union) ได้

 ภายใน 30 ปี สหกรณ์มกีารขยายตวัอย่างรวดเร็วไปตัวประเทศ  ภายใน 30 ป สหกรณมการขยายตวอยางรวดเรวไปตวประเทศ

(จาก 21 สหกรณ์ในปี 2443 เป็น 14,082 สหกรณ์ในปี 2473)
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 ปี 2472 เกดิภาวะเศรษฐกจิตกตํา่ กระทบภาคการเกษตรของญีปุ่่น



ประวัติของสหกรณ์การเกษตรในญีปุ่่ น

• ก่อนสงครามโลกครั้งที ่2 การถอืครองทีด่นิเป็นระบบเจ้าทีด่นิ (ต่อ)

้ ้ ์รัฐบาลจดัโครงการฟื้นฟูระบบเศรษฐกจิการเกษตร  มกีารจดัตั้งสหกรณ์

      ขึน้ในทุกหมู่บ้านและทุกตาํบล  ให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าข้าวโดยตรงกบัรัฐุ ู ุ ู ฐ

 สมาชิกสหกรณ์เพิม่ขึน้จากร้อยละ 33 ปี 2463 เป็นร้อยละ 95 ในปี 2483

• ช่วงสงครามโลกครั้งที ่2: รัฐให้สหกรณ์รวบรวมผลผลติเกษตรให้รัฐ

 ปี 2485 รัฐออกกฎหมายว่าด้วยเรื่ององค์กรทางการเกษตร 

(A i lt l O i ti  L ) ให้รวมตวักนัเป็นสมาคมการเกษตร (Agricultural Organization Law) ใหรวมตวกนเปนสมาคมการเกษตร 

(Agricultural  Association)  เกษตรกรถูกบังคบัให้เป็นสมาชิกสมาคม
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ประวัติของสหกรณ์การเกษตรในญีปุ่่ น

• หลงัจากสงครามโลกครั้งที ่2: 

่ ปี 2489 มกีารประกาศใช้กฎหมายปฏิรูปทีด่นิ 

 ปี 2490 มกีารประกาศกฎหมายสหกรณ์การเกษตรฉบับใหม่  ป 2490 มการประกาศกฎหมายสหกรณการเกษตรฉบบใหม 

 มกีารจดัตั้งสหกรณ์การเกษตรในระดบัชาต ิจงัหวดั เมอืง หมู่บ้าน

 มกีารประกาศใช้กฎหมายฟื้นฟูและปรับปรุงสหกรณ์การเกษตร เพือ่

ปรับปรงโครงสร้างของขบวนการสหกรณ์ใหม่ปรบปรุงโครงสรางของขบวนการสหกรณใหม

 ปี 2497 มกีารจดัตั้งสหภาพกลางของสหกรณ์การเกษตร (The central   

Union of Agricultural Cooperative: JA ZENCHU) เป็นองค์กรสูงสุด

      ของสหกรณ์ฯ และทาํหน้าทีน่ําเสนอนโยบายการเกษตรให้แก่ภาครัฐ
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      ของสหกรณฯ และทาหนาทนาเสนอนโยบายการเกษตรใหแกภาครฐ

 รณรงค์ให้มกีารจดัทาํแผนงาน 3 ปี และมกีารควบสหกรณ์



โครงสร้างของสหกรณ์การเกษตรในญีปุ่่ น

แบ่งออกได้เป็น 3 ระดบั คอื

ั ป ( ) ปั ั ี ์1. ระดบปฐม (Primary Societies) ปจจุบนม ี761 สหกรณ

• มสีมาชิก 2 ประเภท คอื สมาชิกประจํา (5 ล้านคน) กบั สมาชิกสมทบ ( )

   (4.19 ล้านคน)

ี ป ื ์ ป ์ ั ์ ป ์• มี 2 ประเภท คอื สหกรณ์อเนกประสงค์ กบั สหกรณ์เอกประสงค์  

2.  ชมนมและสหภาพระดบัจงัหวดั (Perfectural Federations and Unions)2.  ชุมนุมและสหภาพระดบจงหวด (Perfectural Federations and Unions)

          2.1 ชุมนุมระดบัจงัหวดั: มลีกัษณะเป็นเอกประสงค์ มาจากการรวบตวักนั
์ ้ ้ของสหกรณ์ขนัปฐม  แยกจดัตงัตามประเภทธุรกจิ

   2 2 สหภาพระดบัจงัหวดั: มใีนทกจังหวดั ทาํหน้าทีใ่ห้คาํแนะนํา
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       2.2 สหภาพระดบจงหวด: มในทุกจงหวด ทาหนาทใหคาแนะนา
         ศึกษาวจิยั อบรม ให้ข่าวสาร ตดิต่อประสานงาน ตรวจบัญชี 
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โครงสร้างของสหกรณ์การเกษตรในญีปุ่่ น (ต่อ)ญ ุ ( )

3. องค์กรระดบัชาต ิ(National Organizations)

3.1 ชุมนุมระดบัชาติ: ตั้งโดยชุมนุมระดบัจงัหวดั  มหีน้าทีท่าํธุรกจิและให้

ความช่วยเหลอืระดบัชาติความชวยเหลอระดบชาต

3.2 สหภาพกลางของสหกรณ์การเกษตร: จดัตั้งโดยสหกรณ์ระดบัปฐมและฐ

ระดบัจงัหวดั และสหภาพระดบัจงัหวดั  ไม่ทาํธุรกจิทางเศรษฐกจิ

่ ื่ ่ ์ ื่ ป่ ไ ้3.3 หน่วยงานอนืๆ เช่น ธนาคารสหกรณ์กลางเพอืการเกษตรและป่าไม้

(The Central Cooperative Bank for Agricultural  Cooperatives)
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โครงสร้างของขบวนการสหกรณ์การเกษตร
ื ่ ้

ชุมนุมสหกรณ์

่ ิ
ชุมนุมเศรษฐกจิจังหวดั

ระดับชาติ ระดับจังหวดั ระดับนคร เมอืง และหมู่บ้าน

การเกษตรแห่งชาติ
ุ ุ ฐ

ชุมนุมสินเชื่อจังหวดัธนาคารสหกรณ์กลาง

สหภาพกลาง สหภาพจังหวดั

ุ ุ

สหกรณ์การเกษตร
เอนกประสงค์

เกษตรกร

ชุมนุมประกนัภยัจังหวดัชุมนุมประกนัภยัแห่งชาติ

เอนกประสงค

ชุมนุมระดับชาตอิืน่ๆ ชุมนุมจังหวดัอืน่ๆ

์
สมาคมการพมิพ์

อโีนะฮิคาริ

สหกรณ์การเกษตร
เอกประสงค์

ิ ป ํ
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ยูนิคูพ เจเปน
สมาชิกประจํา

สมาชิกสมทบ
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความก้าวหน้าของสหกรณ์การเกษตรในญีปุ่่ นญ ุ

1) ความพยายามดิน้รนต่อสู้ของนักสหกรณ์ตั้งแต่ยุคแรก

2) ความช่วยเหลอือย่างจริงจงัของรัฐบาล

3) โครงสร้างทีแ่ขง็แรงและมขีอบข่ายการดาํเนินงานทีก่ว้างขวาง

่4) มกีารดาํเนินงานเพือ่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรทุกด้าน

ิ ใ ้ ึ ่ ิ ้ ้ ี่ ่ ํ ่5) กจิกรรมการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกและเจ้าหน้าทอีย่างสมาํเสมอ

6) มหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องดาํเนินกจิกรรมทีส่่งเสริมและอาํนวยความสะดวก6) มหนวยงานทเกยวของดาเนนกจกรรมทสงเสรมและอานวยความสะดวก

หลายหน่วยงาน 
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JA Nagano Prefectural Union

JA Nagano-shi-JA’s activity



JA Facility Shipment Center



Farmers, Grape Growers

Rice Growers



JA Facility Shipment Center



Research Center at Nagano



โครงสร้างของขบวนการ สกก. ในอสิราเอล

ชุมนุม      

คบิบุตซ์

ชุมนุม

โมชาฟ

สหภาพ

แรงงาน

ชุมนุมสหกรณ์

การขาย

ชุมนุมสหกรณ์

การซื้อุ

ชุมนุม       

คบิบุตซ์

ชุมนุม

โมชาฟ

สหภาพ

แรงงาน

ชุมนุมสหกรณ์

การขาย

ชุมนุมสหกรณ์     

การซื้อ

คณะกรรมการประสานงานกลาง

สหกรณ์ 

ขั้นปฐม

สหกรณ์ 

ขั้นปฐม

สหกรณ์ 

แรงงาน

สหกรณ์ 

ขั้นปฐม
สหกรณ์ 

ขั้นปฐมฐ





ิ ์คิบบุตซ์

ชุมชนที่กลุ่มบุคคลมาอยู่ด้วยความ

สมัครใจ โดยเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน

และใ ช้ สิ่งอํ านวยความสะดวกต่าง  ๆ 

ร่วมกนั



ประวตัคิวามเป็นมา

2542 คนหน่มสาวชาวยวิที่อพยพมาจากประเทศอืน่ มาตั้ง2542 คนหนุมสาวชาวยวทอพยพมาจากประเทศอน มาตง

ถิ่นฐานบนฝั่งแม่นํา้ จอร์แดน ในดนิแดนชื่อ Degania ภายใต้การ

โ ี ์ ่ ้อุดหนุนจาก Jewish National Fund โดยมีอุดมการณ์ร่วมสร้าง

สังคมแบบการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มจะรับผิดชอบในการผลิตู ุ ุ

สินค้าและบริการ ไม่มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่มีการจ้างแรงงาน 

้ ํ ิ โ ่ ํ ไ ื ่ ั ่ ื่ ํ ไปการค้าดําเนินโดยกลุ่ม ผลกําไรตกคืนอยู่กับส่วนกลางเพือนําไป

พฒันา

การจัดตั้งคิบบุตซ์ในระดับหมู่บ้าน ในที่ดินที่เช่าจากรัฐ มี

ํ ปี ื่ ั ิ ้ ็ ่ ใ ้ ใ ่การกาํหนด 49 ปี เมอืสัญญาสินสุดกจ็ะต่อให้ใหม่







(1910 : 2453)

ปัจจุบันม ี270 แห่ง มสีมาชิก 126,063

์ ่ โ- ลกัษณะเป็นองค์กรทเีกดิจากการรวมตวัของบุคคลโดย

สมคัรใจสมครใจ

ชมชนทีท่รัพยากรการผลติทกอย่างเป็นของ kibbutz- ชุมชนททรพยากรการผลตทุกอยางเปนของ kibbutz





การดาํเนินงานของคบิบุตซ์ุ

ไม่ต้องจ่ายเงนิแต่ต้องโอน
สมาชิก

ไมตองจายเงนแตตองโอน

ทรัพย์สินให้คบิบุตซ์

ทีป่ระชุมใหญ่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการดาํเนินการ

วางแผน บัญชี การเงนิ อืน่ๆ



ไ ้ ใ ้จะได้รับมอบหมายให้ทํางานตามความถนัด 

ทั้งเกษตร อตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการด้านทงเกษตร-อุตสาหกรรม โดยมคณะกรรมการดาน

ต่าง ๆ ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชมใหญ่เป็นผ้ควบคม ๆ ุ ญ ู ุ

กรณีที่สมาชิกในคิบบุตซ์ออกไปทํางานข้างนอก 

่ ้ต้องมอบเงนิเดอืนทีไ่ด้ทั้งหมดให้คบิบุตซ์



โ โ ี ป ี่ ั ีโรงอาหาร โรงเรียน หอประชุม สถานทีซักรีด 

ตัดเย็บเสื้อผ้า สถานรับเลีย้งเด็ก สถานบริการทางตดเยบเสอผา สถานรบเลยงเดก สถานบรการทาง

การแพทย์ (สหภาพแรงงานแห่งชาติ Histradrut) 

เด็กของคิบบุตซ์สามารถไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ 

์(คบิบุตซ์จ่าย)



ใ ี่ ป็ ี่ ีในฐานะทีเป็นชุมชนการเกษตรทีมีมาตรฐาน

สงสด ขยายธรกิจไปส่อสาหกรรม ดังนั้น ทกแห่งจึงสูงสุด ขยายธุรกจไปสูอุสาหกรรม ดงนน ทุกแหงจง

ม ีโรงงานอุตสาหกรรม อาหารสําเร็จรูป เครื่องไฟฟ้า ุ ู

เครื่องจกัรกลการเกษตร ฯลฯ



คณะกรรมการ

Kibb tิ Kibbutzสมาชิก

กจิกรรม อาหาร เสื้อผ้า ทีอ่ยู่อาศัย การศึกษา

การรักษาพยาบาล กจิกรรมทางวฒันธรรม เงนิต้นทนการรกษาพยาบาล กจกรรมทางวฒนธรรม เงนตนทุน



สมาชิกใน kibbutz เชื่อถือว่างานทุกประเภทมี

ป โ ์ ํ ป็ ่ ั ี ่ ่ ั ี่ ํ ใ ้ประโยชน์และความจําเป็นเท่ากัน มีคุณค่าเท่ากันทีจะทําให้

ชีวิตของสมาชิก คนในครอบครัวอย่รอด สมาชิกมิได้ทํางานชวตของสมาชก คนในครอบครวอยูรอด สมาชกมไดทางาน

เพื่อเงิน แต่ทํางานด้วยใจรัก kibbutz ผนึกกําลังของ

่คนทํางานทุกประเภทที่ใช้กําลังกายและกําลังสติปัญญาด้วย

ความม่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว ให้ได้ผลผลิตซึ่งเรียกว่า ความมุงมนเปนหนงเดยว . . . . .ใหไดผลผลตซงเรยกวา 

“ผลผลติทีเ่กดิจากแรงงานทีเ่ท่าเทยีมกนัอย่างสมบูรณ์”ู



ความหมาย  ความหมาย : ความหมาย  ความหมาย : 

หมู่บ้านสหกรณ์มีสมาชิกหมู่ บ้านละ  60 

ั ิ ่ ั ี ้ ืครอบครว สมาชิกแตละครอบครวมีบ้านเรอน - 

ทีด่นิเป็นของตนเอง มรีายได้จากผลติผลของตนทดนเปนของตนเอง มรายไดจากผลตผลของตน



หลกัการ : 

่ โ1. ทดีนิในโมชาฟเป็นของรัฐ

2 การทาํการเกษตรต้องใช้แรงงานในครอบครัวเท่านั้น2. การทาการเกษตรตองใชแรงงานในครอบครวเทานน

3. สมาชิกของโมชาฟต้องอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและ
่

ุ
กนัและเพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนั

ิ ่ ั ้ โ ่ ์4. ผลิตผลของแตละครอบครวจะต้องขายโดยผานสหกรณ
ของโมชาฟ โดยโมชาฟเป็นผู้จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และ
ความร้ทางการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่สมาชิก (จัดสรรกําไรความรูทางการเกษตรสมยใหมใหแกสมาชก (จดสรรกาไร
คนืแก่สมาชิก)



ประวตั ิ  ประวตั ิ: 

- 1981 คอื Nahala อยู่หุบเขา Jenuse 

- Moshav Movement มคีณะกรรมการประสานงาน

~ รัฐบาล ~ ผลิตผลการเกษตร 50% มาจาก 

M hMoshav



 2464 M h  แห่งแรก ชื่อ N H l l  ตั้งอย่ทีห่บเขา  2464 Moshav แหงแรก ชอ NaHalal  ตงอยูทหุบเขา 

Jcsred

 Moshav เป็นหมู่บ้านทีแ่ต่ละครอบครัวทาํงานในทีด่นิู

ของตนเอง และให้สหกรณ์ของหมู่บ้านทาํหน้าทีข่าย

ผลผลติ, จัดหาปัจจัยการผลติ

 ปัจจุบนัม ี450 Moshav  แต่ละ Moshav ม ี60-100 

ครอบครัวครอบครว



Moshav in Israel with The Group of Land Plots Adjacent to The Farmhouse



The Moshav in Israel with a small plot of culmvated land attached to the farmhouse and the remainder 

of the holding split up into plurs in the large areas of homojeneous cultivation



ELECTION (by the General Assembly)

(all members have a vote)

ENLARGED COUNCIL
COMMITTEES

15 Members + 8 Members
COMMITTEES

- Cattle - savings
- poultry - insurance

MANAGERIAL COMMITTEE

- poultry - insurance
- plantation - drainage
- horticulture - consumers

4

5 MEMBERS
- water supply

- youth - security+

SECRETARY GENERAL

- education - sport
- culture - hygiene

4 - social and legal - religion
matters - Third age

4



General Assembly

CouncilCouncil

Managerial Board

Managerial Team

Sales Production Administration Household Utensils Municipal Specialised
Department Department Department Department

p
Departments

p
Committees

milk factories and shops financing of land
U d  l i i

cooperative and education

poultry

for animal feed

fertilizers, seeds
and other supplies

Under cultivation

farming credits

consumers
cultural
activities

vegetables wells and 
Irrigation network

A i lt l

accounts of the
farms and coop.

l

leisure

health
fruits

cattle

Agricultural
machines

transportation

general
administration security

li i
p

agricultural
education

religion

hygiene, road, public maintenance,
lighting etc. etc.



1 สมาชิก1. สมาชก

2. รัฐฐ

- เงนิอุดหนุน

้- การวางพืน้ฐานด้านการเกษตร

ั ิ่ ํ- จดัสิงอาํนวยความสะดวก

- ให้ความร้ด้านการเกษตร ใหความรูดานการเกษตร

3. การอาํนวยความสะดวกด้านการค้าขายสินค้าเกษตร



Airway

Export
CCompany

Tanuva Factories Import/ExportTanuva Factories

H hbi

Import/Export
Companyสหกรณ์ขายส่ง

Kibbutz Movement
Hamashbir
Hamercazi

Storage/
Transportation

Cจดัหาวสัด/อปกรณ์การเกษตร/     สินค้า

Moshav Movement

Company

Financial 

จดหาวสดุ/อปุกรณการเกษตร/     สนคา

อุปโภคบริโภค
Moshav Movement

Company

Consumer Coops



The Agri. Centre Economic Committee       

The Coop. Socie. 

Depart.,The Ministry of 

Tax Committee              

Joint Cultural Committee

Takam

p , y

Labour and Social affairs

Teacher’s Training The institute of Kibbutz g

Academics (2) Education Research

Mental Health 

Stations (9)
The institute of Research 

on Kibbutz
train

Rehabilitation 

Secondary-nursery teachers 

(1,000)

Centre



Moshav Kibbulz

Agri.Coop

์
ภา
ค

รวบรวม

เกบ็รักษา
สหกรณ์การขายกลาง

Tanuva
ha

v 
สา
ขา แปรรูป

บริษทัส่งออก
สหกรณ์ขายส่ง 

Hamshbir Hanercaxi ตลาดกลางM
os

h บรษทสงออก

สหกรณ์ผู้บริโภคบริษทันําเข้า

Moshav Movement
บริษทัผลติเมลด็พนัธุ์

รัฐบาล คณะกรรมการประสานงานกองทุนแห่งชาตยิวิ

้ประสานงานกบัรัฐ โดยการจัดตั้ง Moshav และ

สนับสนุนเงินกู้แก่ Moshav

**เงินสนับสนุนครอบครัวละ 5,000 เช็คเกล/ปี               

(1 เช็คเกล = 10 บาท)



A l (A d Milk U i  Li it d)Amul (Anand Milk Union Limited)

สหกรณ์ผู้ผลตินมในประเทศอนิเดยี

ประวตัคิวามเป็นมาของสหกรณ์ Amulประวตความเปนมาของสหกรณ Amul

สําหรับประวตัคิวามเป็นมาของสหกรณ์ Amul (ในภาษาสันสกฤต

้ ่แปลว่าราคาถูก)เกดิขึน้ในปี 2489 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในอนิเดยี

เริ่มนิยมใช้เนยแขง็เป็นจํานวนมาก ทาํให้เนยแขง็มรีาคาแพง จงึมกีาร

รวมกลุ่มกนัของเกษตรโคนม จดัตั้งเป็นสหกรณ์ Amul ซึ่งสหกรณ์จะรับซื้อ

ผลผลติ (นมโค) จากสมาชิกแปรรปเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ เช่น ขนมปัง นม ผลผลต (นมโค) จากสมาชกแปรรูปเปนผลตภณฑตางๆ เชน ขนมปง นม 

เนยแขง็ นํา้มันเนย ไอศกรีม ผลติภณัฑ์เครื่องดืม่ทีท่าํมาจากนม และซุป

้ ิ ์ฟพร้อมเสิรฟ



้ ์ ็ ้ ์ ่ ้ ์นอกจากนนัสหกรณ์จะเป็นผูข้ายผลิตภณัฑท์ีแปรรูปเองแลว้สหกรณ์ Amul 

จะส่งผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ GCMMF (Gujarat Cooperative Milk Marketing 

Federation) ซึ่งเป็นองคก์รทางการตลาดผลิตภณัฑอ์าหารที่ใหญ่ที่สุดใน

อินเดียเพื่อส่งผลิตภณัฑข์องAmul ออกไปยงัต่างประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา อนเดยเพอสงผลตภณฑของAmul ออกไปยงตางประเทศเชน สหรฐอเมรกา 

สิงคโปร์ เป็นตน้



ปั ั ป็ ้ ํ ิ ้ ิ ี ิ ั ์ปัจจุบนั Amul เป็นผูน้าํทางตราสินคา้อาหารของอินเดีย ผลิตภณัฑข์อง 

Amul มีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสมทาํใหเ้จาะตลาดไดง้่าย

สาํหรับตราสญัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์Amul คือรูปเดก็ผูห้ญิงที่เรียกวา่ 

Friday to Friday Star ซึ่งเป็นเดก็สาวที่มีรอยยิม้แฝงความอายเลก็นอ้ย กบัFriday to Friday Star ซงเปนเดกสาวทมรอยยมแฝงความอายเลกนอย กบ

ชุดกระโปรงลายจุด และถือชามขาวแดง ที่เป็น Package ของผลิตภณัฑ์



GCMMFGCMMF

ื ็ ่GCMMF คือ Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation เป็นตลาดที

รวมเกี่ยวกบัอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย มีการใหร้างวลักบัผลิตภณัฑท์ี่มี

คุณภาพดี และเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ซึ่งถา้สินคา้มีคุณภาพกจ็ะเป็นสิ่งที่

จงใจใหแ้ก่ผบ้ริโภคจูงใจใหแกผบูรโภค

GCMMF เป็นผูส้่งออกผลิตภณัฑท์ี่ทาํจากนมรายใหญ่ของอินเดีย GCMMF 

ไ ้ ั ั ิ ั ์ ี่ ํ ี่ ั ิ ี ปี ้ไดร้ับรางวลัผลิตภณัฑท์ีทาํจากนมยอดเยยีม จากรัฐบาลอินเดีย 9 ปีซอ้น



้•สมาชิกมีทั้งหมด 13 เขตใหญ่ๆ ในอินเดีย

•สมาชิกผผ้ลิตมีจาํนวน 2.6 ลา้นสมาชกผผูลตมจานวน 2.6 ลาน

•จาํนวนชุมชนที่เป็นสมาชิก 12,792

•ความสามารถในการลาํเลียงนม 10.16 ลา้นลิตรต่อวนั

•ผลิตภณัฑท์ี่ถกเกบ็รวบรวมไวต้ั้งแต่ปี 2006-2007 เท่ากบั 2 38 พนัลา้นลิตร•ผลตภณฑทถูกเกบรวบรวมไวตงแตป 2006 2007 เทากบ 2.38 พนลานลตร

•ผลิตภณัฑท์ี่ถูกเกบ็รวบรวมไวเ้ฉลี่ยรวมตั้งแต่ 2006-2007 เท่ากบั 6.5 ลา้น

ลิตร

•สามารถผลิตนมผงได ้594 เมตริกตนัต่อวนัสามารถผลตนมผงได 594 เมตรกตนตอวน

•สามารถผลิตอาหารสาํหรับสตัวไ์ด ้2,640 เมตริกต่อวนั



ื่ ไ ่ ี้ ไ ้ ้ ่ ั โ ่ ้ ื่เมือไม่นานมานี Amul ไดเ้ขา้สู่การจดัการขายโดยตรงสู่ลูกคา้เนืองจาก 

Amul Utteerly Delicious ไดส้ร้างร้านคา้ในเมืองหลกัๆ เช่น Ahmedabad, 

Bangalore, Delhi, Mumbai, Hyderbad และ Surat

Amul มีแผนที่จะสร้างวงจรขนาดใหญ่ขึ้นเช่น การใหก้ล่มธรกิจรายยอ่ยAmul มแผนทจะสรางวงจรขนาดใหญขนเชน การใหกลุมธุรกจรายยอย

บริหารจดัการร้านคา้ที่ขายสินคา้จากโรงงานและไดจ้ดัตั้งร้านคา้ Amul ใน

ิ ี่โ ่ ื ี ื่ ี ใ ป ี่ ึ่ ี ํ ิ ิ ับรเวณทโดดเดนหรอมชอเสยงในประเทศทซงมการดาํเนนการของบรษท

หรือกลุ่มพอ่คา้ขายส่ง
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็ ่ ึเป็นรางวลัทีตระหนกัถึงการปฏิบตัิธุรกิจในเชิงบวก ตลอดจนการจดัการ

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและแนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สุดรางวลันี้ตอ้งการที่จะ

ใหม้ีการสนบัสนุนช่วยเหลือและใหร้ับเอามาใชม้ากขึ้นที่ระดบัรากหญา้ 

และการแบ่งอบรมใหถ้กตอ้งเหมาะสม เพื่อที่จะนาํไปส่การเปลี่ยนแปลงและการแบงอบรมใหถูกตองเหมาะสม เพอทจะนาไปสูการเปลยนแปลง

อยา่งถอนรากและเป็นประโยชน์แก่สงัคมอินเดีย



ภาพผลิตภณัฑข์อง Amulภาพผลตภณฑของ Amul



Bread SpreadsBread Spreads



Fresh MilkFresh Milk



CheeseCheese



For CookingFor Cooking
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