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นับตั้งแต่เริ่มแรกการก่อตั้งมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร 

สาระนาค (มจส.) เมื่อปี 2533 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะ

เวลาได้ 27 ปี ซึ่งสามารถด�าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งและก้าวหน้ามากขึ้นตามล�าดับ

มจส.ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันสู่สังคม
โดยปีช่วง 2557 – 2559 ที่ผ่านมา คณะ

กรรมการ มจส.ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์การด�าเนนิงาน

ขึ้นเพื่อเป็นการกระชับให้สามารถส่งเสริมสนับสนุน

และบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมายได้

อย่างมี ประสทิธภิาพและประสทิธิผล สอดคล้องกบั

วัตถุประสงค์ของ มจส.กอปรด้วยการให้ทุนการศึกษา

แบบต่อเน่ืองแก่เยาวชนทีข่าดโอกาสด้านการศึกษา ให้

เพิ่มพูนความรู้ความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม โดย 

มุ่งที่ผู้น�ากลุ่มอาชีพการเกษตรให้มากที่สุด สามารถ

เชื่อมโยงกับภารกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และการแสวงหาพนัธมติร

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของ มจส.ตลอดจนการ

ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกข์ยากและประสบภัยต่าง ๆ  

ซึ่งมีทั้งเกษตรกรลูกค้า อดีตพนักงาน ธ.ก.ส.และ

ประชาชนทั่วไป ตลอดระยะเวลา 3 ปี ทุกยุทธศาสตร์

มีกิจกรรมหรือโครงการที่ด�าเนินการ ดังนี้
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1. ด้านการศึกษา
การมอบทุนการศึกษาได้จัดแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

ของเยาวชนออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ บุตรเกษตรกร บตุร

สมาชิกชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บุตรอดีต

พนักงาน ธ.ก.ส.ที่ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อน

เนือ่งจากขาดเสาหลกัของครอบครวั และนกัเรยีนทีท่�า

หน้าที่เป็นพนักงานโรงเรียนธนาคาร โดยมีระดับการ

ศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี เพื่อให้เยาวชน

เหล่านี้ได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ

และกลับไปเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาชุมชนและ

ประเทศต่อไป ซึง่ในช่วง 3 ปี มผีูไ้ด้รับทนุทัง้สิน้ 2,170 

ทนุ แยกเป็นปี 2557 จ�านวน 657 ทนุ ปี 2558 จ�านวน 

766 ทุน และปี 2559 จ�านวน 747 ทุน คิดเป็นเงิน 

ทั้งสิ้น 18,584,000 บาท

2. ด้านการพัฒนาเกษตรกร
โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ เน่ืองจาก

ในปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลงอย่างน่า

เป็นห่วง ทั้งนี้เพราะเกษตรกรทั้ง ชาวไร่ ชาวนา 

ชาวสวน มีอายุมากขึ้นอ่อนล้าหมดพลังในการเพาะ

ปลูก และลูกหลาน เยาวชนคนหนุ่มสาว ทิ้งไร่นาและ

ท้องถิ่นไปอยู่เมืองใหญ่ เพื่อประกอบอาชีพอ่ืน จึงนับ

ว่าเป็นภัยคุกคามที่น่าวิตกของภาคการเกษตรเป็น

อย่างยิ่ง โดยตั้งแต่ปี 2557 – 2559 มจส.โดยสถาบัน

เพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจ�าเนียร สาระนาค 

(สจส.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และ

หน่วยงานภาคไีด้ด�าเนินการจัดท�าโครงการดงักล่าวขึน้ 

โดยเชิญชวนลูกหลานเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.และ

ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเรียนรู้ ซ่ึงมีทั้ง

ภาคทฤษฏี การศึกษาดูงานเรียนรู้กับผู้ประสบความ

ส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรและปราช์ญ

ชาวบ้าน รวมทั้งการปฏิบัติงานจริงในฟาร์มหรือไร่นา

ของตนเองรวมระยะเวลาทั้งหมด 9 เดือน เพื่อให้ผู้เข้า

รบัการอบรมรูแ้ละเข้าใจทศันคติทีดี่ต่ออาชพีเกษตรกรรม 

รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของ

ครอบครัว ซ่ึงผลการด�าเนินการในช่วง 3 ปี ได้สร้าง

ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ 3 รุ่น จ�านวน 278 คน แยก

เป็นปี 2557 จ�านวน 37 คน ปี 2558 จ�านวน 112 คน 

และปี 2559 จ�านวน 129 คน ซึ่ง มจส.ได้ส่งต่อให้กับ 

ธ.ก.ส.เพือ่ช่วยเหลอืสนับสนนุในส่วนทีเ่กีย่วข้องพร้อม

ทั้งพัฒนาให้เป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานเกษตรกรใน

รุ่นต่อ ๆ ไปได้เรียนรู้ตามความเหมาะสม
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โครงการเกษตรดีมีก�าไร เป็นการจัดอบรม

หลกัสตูรด้านการจัดการทางการเกษตร เรียนรู้รปูแบบ

และแนวทางการท�าการเกษตรสมัยใหม่ การลดต้นทุน

การผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมมุ่งเน้นการท�า

เกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้กับ

เกษตรกร โดยปี 2559 มีเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ได้รับ

การอบรม 2,500 คน

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เบญจคุณ เป็นการ

สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต 

โดยลดหรือเลกิการใช้สารเคมีซึง่มีราคาสงู และอาจก่อ

ให้เกิดอันตรายต่อท้ังเกษตรกรผู้ใช้งานและผู้บริโภค 

ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ ่มกันเพื่อผลิต 

หวัเชือ้จลุนิทรีย์ไว้ใช้เอง เรียกว่า “จลุนิทรีย์เบญจคณุ” 

ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ผสม (mixed culture) ประเภท

แบคทีเรีย ยีสต์ และรา รวม 5 ชนิด น�ามาผสมกับ 

ดินจอมปลวก ดินรากข้าว และดินกอไผ่ ที่ผ่านการ

หมักขั้นต้นเพื่อเพิ่มจ�านวนเชื้อจุลินทรีย์ แล้วน�ามา

หมักรวมกับอาหารไก่เล็ก ร�าอ่อน น�้าตาลทรายแดง  

มูลสัตว์ นมเปร้ียว และแป้งข้าวหมาก โดยใช้เวลาใน

การหมักประมาณ 7-10 วัน จากนั้นสามารถน�าไป 

ใช้งานในพื้นที่ที่เป็นเกษตรโดยตรง และการน�าไปท�า

น�้าหมักชีวภาพ หรือน�าไปท�าปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ซ่ึง

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบ�ารุงดิน ท�าให้พืช

เจรญิเตบิโตมีความต้านทานโรค สามารถให้ผลผลิตทีดี่

และมีคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม วิธีการผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์เบญจคุณ

ดังกล่าว ยังไม่สามารถยืนยันประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุน้ื 

สถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจ�าเนียร  

สาระนาค (สจส.) ภายใต้มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร  

สาระนาค (มจส.) โดยการสนับสนุนของ ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงมี

แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน โดยได้รบัการสนับสนุนเงินทนุจากส�านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน�าไปด�าเนินการโครงการ

นวัตกรรม “เบญจคุณพลัส” หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น

คุณภาพสูงเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน�้าชีวภาพ” 

เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หัวเช้ือจุลินทรีย ์ ท่ีมี

คุณสมบัติช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและกระตุ้นการเจริญ

เติบโตของพืช จ�านวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หัวเชื้อผลิต

ปุย๋อินทรย์ีเบญจคุณ และหวัเชือ้ผลิตน�า้ชวีภาพ พร้อม

ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบในพืช 2 

ชนิด ได้แก่ ข้าว และผักสวนครัว

โครงการ Rice Buddy เป็นความร่วมมือระหว่าง 

สถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท จ�าเนียร  

โครงการแก้จน แก้จรงิ ด้วยวถิเีกษตรพอเพียง 

เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรท�าการเกษตร

อนิทรย์ี เพือ่สร้างผลผลติการเกษตรทีม่คีวามปลอดภยั

ทั้งตนเองและผู้บริโภค สร้างความสมดุลของระบบ

นเิวศน์และสิง่แวดล้อม รวมทัง้เพิม่มลูค่าผลผลติ โดยมี

เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตเกษตรอินทรีย์ ในปี 2557 

เป็นปีแรกจ�านวน 131 แห่ง มีเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ จ�านวน 1,007 คน พ้ืนที่การผลิตจ�านวน 

5,832 ไร่ ได้แก่ข้าว จ�านวน 5,400 ไร่ ถั่วเหลือง 

จ�านวน 148 ไร่ ผัก จ�านวน 127 ไร่ และผลไม้ จ�านวน 

157 ไร่ 

สาระนาค (สจส.) ภายใต้มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร  

สาระนาค (มจส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ 

บริษัท ไอคิวชอบ คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด 

และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จ�ากัด เจ้าของ

โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เทสโก้โลตัส) เพื่อร่วมคืนความ

สุขให้แก่ชาวนา โดยการซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จาก

กลุ่มวสิาหกิจชมุชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุม่แสง โดยน�า

ข้าวทีป่ลกูแบบอนิทรย์ีหรอืข้าวพนัธุพ์ืน้เมอืงคณุภาพดี

ของเกษตรกรมาแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงเกรด 

พรีเมี่ยม ท�าให้เกษตรกรขายข้าวเปลือกได้ในราคา 

ที่เหมาะสม โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สหกรณ์

การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สามารถบริหาร

จัดการในเรื่องของการรวบรวมแปรรูป และบรรจุข้าว

หอมมะลิอินทรีย์
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3. การแสวงหาพันธมิตร
การด�าเนนิงานในรูปของกจิกรรมร่วมกบัองค์กร

ต่าง ๆ  เพ่ือช่วยเหลอืผูท้ีป่ระสบความเดอืดร้อน รวมถงึ

การมอบองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ

อาชพีและการพฒันาคณุภาพชีวติ ซ่ึงประโยชน์ทีไ่ด้รบั

นอกจากได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันแล้ว ยังสามารถ

สร้างแนวร่วมและการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อเป็น

พลังส�าคัญในการขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมและ

ประเทศชาติต่อไป อาทิ โครงการต้นกล้าคืนถิ่นของ

มูลนิธิเพื่อคนไทย โครงการครอบครัวชาวนาตัวอย่าง 

สมาชิกเครือข่ายอนุชนชาวนาไทยของมูลนิธิข้าวไทย 

โครงการเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้โครงการศึกษาดูงานให้กับสถาบัน

ต่างประเทศเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ มจส.ได้จัดท�า

หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านการเกษตรเพื่อเป็นการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสม

ผสานกับการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ

สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการเกษตร รวมถึงเป็นการ

เสริมสร้างความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในด้านการแลกเปลีย่นองค์ความรูท้าง

สงัคม วัฒนธรรม สิง่แวดล้อม การส่งเสรมิการวจัิยด้าน

การเกษตรในกลุ่มสมาชิก APRACA ปีละ 1-2 ครั้งเป็น

ประจ�าทุกปี

4. การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกข์ยาก
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ มจส.ได้มอบเงินช่วยเหลือ

และสนับสนุนประกอบด้วย เกษตรกร อดีตพนักงาน 

ธ.ก.ส.และประชาชนท่ัวไป ซึ่งแบ่งตามลักษณะของ

ความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้แก่

- การมอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติร้าย

แรง เช่น ไฟไหม้บ้าน แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย ใน

ระยะเวลา 3 ปี จ�านวน 173 ราย เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 

1,677,800 บาท 

- การมอบเงินช่วยเหลือ แก่อดีตพนักงาน ธ.ก.ส. 

ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากการเจ็บป่วย พิการ

หรือทุพพลภาพ ในระยะเวลา 3 ปี จ�านวน 33 ราย 

เป็นเงินจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1,327,180 บาท

โดยทุกกิจกรรมที่ มจส.ได้ด�าเนินการ ได้รับการ

พฒันาและเพิม่จ�านวนกจิกรรมมากเป็นล�าดบันับต้ังแต่

การเริม่ก่อตัง้ มจส.ซึง่ยงัต้องมุง่มัน่พฒันาต่อไป ทัง้การ

เพิ่มปริมาณและคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น เพราะยังมีกลุ่ม

เป้าหมายที่ยังรอความหวังในการช่วยเหลืออยู่อีกเป็น

จ�านวนมาก เพื่อให้ มจส. เป็นส่วนหนึ่งของการร่วม 

สร้างภูมิคุ้มกันสู่สังคม
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รวมระยะเวลา 27 ปี นับตั้งแต่การจัดตั้งมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค 

(มจส.) ได้ท�าหน้าที่ในการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ใน

วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ ซึง่มีความก้าวหน้าเพิม่มากขึน้มาโดยตลอด ทัง้ด้านทนุการ

ศึกษา ภัยพิบัติ สาธารณกุศล การช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนแก่อดีต

พนกังาน รวมถงึการเพิม่พนูองค์ความรู้กับบุคคลในภาคเกษตรกรรมให้สามารถพฒันา

ตนเอง พัฒนาอาชีพ เพื่อด�ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีกินและมีเกียรติ

โดยในช่วงปี 2557-2559 มจส.ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน เพื่อขับ

เคลื่อนการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งมีแผนงานรองรับ

ชัดเจนจึงเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ มจส.มีผลการด�าเนินงานเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งบาง

กิจกรรมหรือแผนงานได้ขับเคลื่อนหรือด�าเนินการโดย มจส.เอง และบางกิจกรรมได้

ด�าเนินการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่งเสริม

สนับสนุนให้บุตรหลานเกษตรกรเข้าสู่ภาคการเกษตร ซึ่งได้แก่ โครงการ “ทายาท

เกษตรกร” ในระยะเวลา 3 ปี สามารถสร้างทายาทเกษตรกร จ�านวน 278 คน ส่งต่อ

ให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในส่วนที่เก่ียวข้องพร้อมท้ังพัฒนาเป็นตัวอย่าง

หรือต้นแบบให้กับลูกหลานเกษตรกรได้เรียนรู้ต่อไป

ในนามประธานกรรมการ มจส. ขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนการด�าเนินงาน

ของมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค ทั้งด้านการบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนและการให้

ความช่วยเหลือในทุกด้านด้วยดีเสมอมา 

 (นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ)

 ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค

สารประธานกรรมการ มจส.
วันที่ 22 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันเกิดของอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค ผู้ก่อตั้งและ

ผู้จัดการคนแรกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยธนาคาร

ได้ก�าหนดให้เป็นวัน “วัฒนธรรม ธ.ก.ส.” ทุกปี เพ่ือให้พนักงานได้ร�าลึกถึงคุณงาม

ความดีของท่าน ที่ได้วางรากฐานการด�าเนินงานพร้อมทั้งอุดมการณ์ต่าง ๆ ได้ยึดถือ

ปฏบิตัสิบืทอดต่อเนือ่งกนัมาถงึปัจจบุนั เช่นเดยีวกบั มลูนธิอิาจารย์จ�าเนยีร สาระนาค 

(มจส.) ที่จัดตั้งเคียงคู่กับ ธ.ก.ส. มาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 27 ปี โดยมีเจตนารมณ์

เดียวกัน จะแตกต่างกันเพียงภารกิจหรือวัตถุประสงค์การด�าเนินงานเท่านั้น ซึ่ง มจส. 

จะท�าหน้าที่ในการช่วยเหลือสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากการด�ารงชีพ มอบทุนการ

ศึกษาแก่เยาวชน ให้องค์ความรู้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกิจกรรมสาธารณ

กศุลทัว่ไปตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาสามารถด�าเนินงานได้กว้างขวางมากขึน้ตามล�าดบั

ภารกจิทีส่�าคญัอีกประการหน่ึงในช่วง 3 ปี ทีผ่่านมา คอื ความร่วมมอืระหว่าง 

ธ.ก.ส. และ มจส. สร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร ภายใต้โครงการ 

“ทายาทเกษตรกร” เพื่อเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของเกษตรกร

สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของบรรพบุรุษต่อไป ซ่ึงทุกภารกิจที่ มจส. ด�าเนินการเกิด

ผลดีกับพนักงานและ ธ.ก.ส. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ในนามของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี มจส. ทกุท่าน ทีมุ่ง่มัน่การท�างานให้ มจส. บรรลวุตัถปุระสงค์

ตามที่ตั้งไว้ ธ.ก.ส. ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ มจส. สามารถด�าเนินงาน

อยู่เคียงคู่กับ ธ.ก.ส. ต่อเนื่องตลอดไป

 

 (นายลักษณ์ วจนานวัช)

 ผู้จัดการ

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สารผู้จัดการ ธ.ก.ส.
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นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ 
ประธานกรรมการ

นายลักษณ์ วจนานวัช
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายสมเพียร ศรีปัญญา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายสุรัตน์ จุณณะภาต
กรรมการ

นายมรกต พิธรัตน์
กรรมการ

นายสุมนต์ วุฒิพันธุ์
กรรมการ

คณะกรรมการ 
มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค

นางศรีงาม นาท้าว
กรรมการ

นายนิรุต ล้อจิตติกุล
กรรมการ

นายวิทยา เจนโชติสุวรรณ
กรรมการ

นายชัยวัฒน์ ปกป้อง
กรรมการ

นายวันชัย ปถมพานิชย์
กรรมการ

นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล
กรรมการ

นางวารณี ศิลานุวัฒน์
กรรมการและเหรัญญิก

นายบุญน�า เจียงประดิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

พันธกิจ
เพ่ือสืบสานปณิธานและงานพัฒนาชนบทของอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค ในการน�าพาสังคมชนบทและ

เกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกลไกที่เก้ือหนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งช่วยเหลือ

เกื้อกูล ผู้ประสบความเดือดร้อน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน
ตั้งแต่ปี 2560-2562 มจส. ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้เพื่อให้

สามารถส่งเสรมิสนับสนนุและบรรเทาความเดือดร้อนของกลุม่เป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ดังต่อไปนี้

ยทุธศาสตร์ที ่1 ให้ทนุการศกึษาแก่เยาวชนทีข่าดโอกาสด้านการศกึษา ให้เพิม่พนูความรู้ส�าหรับประกอบ

อาชพี ด�ารงชวีติอยูไ่ด้ในสังคม ตัง้แต่ระดบัอนุบาลขึน้ไป โดยจะเชือ่มโยงให้เข้าสู่ภาคเกษตรกรรม ซึง่มีโครงการ

รองรับ ได้แก่ โครงการ “ช้างเผือกชุมชน” ที่เป็นช้างจิ๋วและช้างเล็กให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้การช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการพัฒนาผู้น�าเกษตรกร ทายาทเกษตรกร ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อ

สร้างความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม และนอกภาคเกษตรกรรม โดยมุ่งที่ผู้น�ากลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มากที่สุด 

สามารถเชื่อมโยงกับภารกิจของ ธ.ก.ส.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 แสวงหาพนัธมติรสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ มจส. ให้กว้างขวางยิง่ข้ึน เพือ่ขยายภาคี

ที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งบริการด้านฝึกอบรมทั่วไป

ยทุธศาสตร์ที ่5 พฒันาองค์กร มจส. ให้มขีดีความสามารถด�าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ด้านบุคลากร การจัดกิจกรรม รวมทั้งการจัดหาทุน
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ปี 2559 มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค (มจส.) มีรายได้และค่าใช้จ่าย ดังนี้

รายได้
ที่มาของรายได้ มจส. มาจากแหล่งส�าคัญ 3 แหล่ง ดังนี้ 
1. เงินรับบริจาค จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และจากบุคคลทั่วไปได้แก่ 

พนักงานและอดีตพนักงาน ธ.ก.ส.รวมทั้งผู้มีอุปการคุณที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เพื่อให้ มจส.ได้น�าเงินบริจาคมา
เพื่อช่วยเหลือสังคม เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ประสบภัยพิบัติ หรือต้องออกจากงานเนื่องจาก เจ็บป่วย
พิการ หรือ ทุพพลภาพ  

2. เงนิรบับริจาค จาก ธ.ก.ส.เพ่ือจดัอบรมโครงการแก้จน แก้จรงิ ด้วยวถิเีกษตรพอเพยีง โครงการทายาท
เกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 โครงการศึกษาดูงานให้ชาวต่างประเทศ (ฟิลิปินส์ และ APRACA) ซึ่ง
ด�าเนินการโดยสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจ�าเนียร สาระนาค (สจส.)  

3. รายได้จากดอกเบี้ยรับ และดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) 

รายได้และค่าใช้จ่าย มจส.

มจส.มีรายได้รวมทั้งสิ้น 18,700,668.36 บาท (ภาพที่1) จ�าแนกตามล�าดับ ดังนี้ 
1.  เงินรับบริจาคจาก ธ.ก.ส. และบุคคลทั่วไป เป็นจ�านวนเงิน 8,171,620.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 44  จ�าแนกเป็นเงิน

รับบริจาคจาก ธ.ก.ส.จ�านวน 6,500,000 บาท และเป็นเงินรับบริจาคจากบุคคลทั่วไปเป็นจ�านวนเงิน 1,671,620.66 บาท
2.  เงินรับบริจาค โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่ 3 เป็นจ�านวนเงิน 4,556,800 บาท คิดเป็น ร้อยละ 24
3.  เงินรับบริจาค โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่ 2 เป็นจ�านวนเงิน 2,980,054.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 16
4.  เงินรับบริจาค โครงการแก้จน แก้จริงด้วยวิถีเกษตรพอเพียง เป็นจ�านวนเงิน 1,607,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8
5. เงินรับบริจาค โครงการจัดศึกษาดูงานให้ชาวต่างชาติ (ฟิลิปปินส์) เป็นจ�านวนเงิน 293,143.89 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 2  
6.  ดอกเบี้ยรับ เป็นจ�านวนเงิน 1,014,401.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 
7.  ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้ ปตท.เป็นจ�านวนเงิน 69,647.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 
8.  เงินรับบริจาค โครงการศึกษาดูงานให้ชาวต่างชาติ (APRACA) เป็นจ�านวนเงิน 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 

 

ภาพที่ 1 รายได้ มจส. ปี 2559

ปี 2559 มจส. มีค่าใช้จ่ายรวม 15,006,248.00 บาท (ภาพที่ 2) จ�าแนกเป็น 
1.  ค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณกุศล รวมเป็นจ�านวนเงิน 7,268,937.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 จ�าแนกย่อย เป็นค่า

ใช้จ่ายเพือ่การศึกษา เป็นจ�านวนเงนิ 6,519,000.000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43 และค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือผูป้ระสบภัย เช่น 
อุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย รวมกับเงินบริจาคเพื่อการสาธารณกุศลทั่วไป รวมเป็นจ�านวนเงิน 749,937.19 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 5 

2.  ค่าใช้จ่ายเพือ่จัดโครงการพฒันาเกษตรกร เป็นจ�านวนเงนิ 5,857,049.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 ได้แก่ โครงการ
ทายาทเกษตรกรมอือาชพี รุน่ท่ี 2 และรุ่นที ่3  โครงการ Rice Buddy โครงการผลติหวัเช้ือจลุนิทรย์ี “เบญจคุณ”  โครงการ
เกษตรสูงวัยไร่พอเพียง  โครงการจัดดูงานให้ชาวต่างชาติ  โครงการกาแฟแม่ฮ่องสอน  

3.  ค่าใช้จ่ายในด�าเนินงานของ มจส. เป็นจ�านวนเงิน 1,940,261.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 13 ได้แก่  ค ่ า เ งิ น เดื อน  
ค่าสวัสดิการ และรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท�ากิจกรรมตามภารกิจของ มจส. 

ภาพที่ 2 ค่าใช้จ่าย มจส. ปี 2559

ค่าใช้จ่าย
มจส. มีค่าใช้จ่ายรวม เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 15,066,248.00 บาท จ�าแนกเป็น 

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณกุศล ได้แก่ เงินบริจาคทุนการศึกษาเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย รวมทั้งเงินบริจาคเพื่อการสาธารณกุศลอื่น ๆ   

2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่การสาธารณกุศล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตรกรของ สจส.ได้แก่ โครงการ

ทายาทเกษตรกรมอือาชพีรุน่ที ่2 และรุน่ที ่3 โครงการ Rice Buddy โครงการผลติหวัเชือ้จุลนิทรีย์ “เบญจคุณ” 

โครงการการเกษตรกรสูงวัยไร่พอเพียง โครงการจัดดูงานให้ชาวต่างชาติ โครงการกาแฟแม่ฮ่องสอน

3. ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ มจส.ได้แก่ เงินเดือน สวัสดิการเงินสมทบประกันสังคมของพนักงาน 

มจส. รวมทั้งค่าใช้ในการด�าเนินงานทั่วไปด้านอื่น ๆ    

เงินรับบริจาคจาก

โครงการทายาทเกษตรกร

มืออาชีพ รุ่นที่ 2 16%

เงินรับบริจาคจาก

โครงการทายาทเกษตรกร

มืออาชีพ รุ่นที่ 3 24%

เงินรับบริจาคจาก

โครงการแก้จน แก้จริง

ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง 8%

เงินรับบริจาคจาก

โครงการจัดดูงานให้ชาวต่าง

ประเทศ (APRACA) 0.4%

เงินรับบริจาคจาก

โครงการจัดศึกษาดูงานให้

ชาวต่างประเทศ 

(ฟิลิปปินส์) 2%

รายได้ดอกเบี้ยรับ 5%

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้ ปตท. 0.6%

เงินรับบริจาค 44%

ค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงาน 13%

ค่าใช้จ่าย

เพื่อการศึกษา 43%

ค่าใช้จ่าย

เพื่อการสาธารณกุศลทั่วไป 5%

ค่าใช้จ่าย

เพื่อพัฒนาเกษตรกร 39%

รวมรายได้ทั้งสิ้น

18,700,668.36 บาท 

100%

รวม

ค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น

15,006,248.00 บาท 

100%
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ภาพที่ 3 สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย มจส. ระหว่างปี 2555-2559

หมายเหตุ : ปี 2558 ขาดทุนทางปีบัญชี (ปีบัญชี ธ.ก.ส. และ มจส. คนละช่วงเวลา)
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หน่วย : ล้านบาทจ�านวนเงิน

รายได้

ค่าใช้จ่าย

ภาพที่ 4 การมอบเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาของ มจส. จ�าแนกตามกลุ่มผู้ได้รับทุนเป็นจ�านวนราย 
ระหว่างปี 2555-2559 

การมอบเงินทุนช่วยเหลือการศึกษา
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนของชาติมีโอกาสได้รับการศึกษา 

เพื่อให้มีวุฒิการศึกษาใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นวัตถุประสงค์ที่ มจส. มุ่งเน้นให้ความส�าคัญ ซึ่งสอดคล้อง 

กับวิสัยทัศน์และนโยบาย ธ.ก.ส. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility :CSR)

มจส.มีโครงการให้ความช่วยเหลือเงินทุนการศึกษาแก่กลุ่มต่างๆ ได้แก่ บุตรเกษตรกร บุตรอดีตพนักงาน 

ธ.ก.ส. บุตรสมาชิกชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนโครงการธนาคารโรงเรียน (ภาพที่ 4) โดย

ก�าหนดเงือ่นไขว่าผู้ขอรบัทนุมาจากครอบครวัทีปั่ญหาด้านเศรษฐกจิและสังคม ขาดแคลนทนุทรพัย์เดอืดร้อนใน

ชีวิตและความเป็นอยู่ อันเป็นสาเหตุให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะส่งบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาได้ ซ่ึงเป็นเงิน

ทุนช่วยเหลือที่ให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไข และต่อเนื่องจนถึงปริญญาตรี 

ผลการดำาเนินงาน

          

          

กลุ่มผู้ได้รับทุนการศึกษาที่มจส.มอบเงินทุนช่วยเหลือไปตั้งแต่ปี 2555 - 2559 เป็นดังนี้ (ภาพที่4, ตารางที่3)

• บุตรเกษตรกร จ�านวน 1,819 ราย คิดเป็นร้อยละ 55

• บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. จ�านวน 616 ราย คิดเป็นร้อยละ 22

• บุตรสมาชิกชุมชนต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 408 ราย คิดเป็นร้อยละ 14

• บุตรโครงการธนาคารโรงเรียน จ�านวน 309 ราย คิดเป็นร้อยละ 9      

      

สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย มจส. ระหว่างปี 2555-2559
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายผลการด�าเนินงาน มจส.ตั้งแต่ปี 2555-2559 (ภาพที่ 3, ตารางที่ 2) ธ.ก.ส. 

ได้บริจาคเงนิเพ่ือสนบัสนนุภารกจิของ มจส.อย่างเป็นรปูธรรมและต่อเน่ือง มผีลท�าให้ มจส. สามารถขยายความ

ช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ให้แก่ผูป้ระสบภยัพบัิติได้เพิม่มากขึน้ทกุปี รวมทัง้ช่วยพฒันาคณุภาพชวีติให้กบัเกษตรกร 

บุคคลผู้เจ็บป่วย พิการ และทุพพลภาพ   

ปี 2555 มีรายได้รวม 9,143,425.38 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 7,930,018.53 บาท สรุปรายได้สูงกว่าค่า

ใช้จ่ายเป็นจ�านวนเงิน 1,213,406.85 บาท   

ปี 2556 มีรายได้รวม 14,134,846.17 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 10,857,725.94 บาท สรุปมีรายได ้

สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนเงิน 3,277,120.23 บาท   

ปี 2557 มีรายได้รวม 17,696,773.48 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 16,201,544.78 บาท สรุปรายได้สูงกว่า

ค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนเงิน 1,495,228.70 บาท   

ปี 2558 มีรายได้รวม 13,097,634.03 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 15,794,264.75 บาท สรุปมีค่าใช้จ่าย 

สูงกว่ารายได้เป็นจ�านวนเงิน 2,696,630.72 บาท   

ปี 2559 มีรายได้รวม 18,700,668.36 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 15,066,248.00 บาท สรุปรายได้สูงกว่า

ค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนเงิน 3,634,420.36 บาท   
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16.20 15.79

นักเรียนในโครงการ

โรงเรียนธนาคาร 

จ�านวน 309 ราย 9%

บุตรสมาชิกชุมชน

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

จ�านวน 408 ราย 14%

บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. 

จ�านวน 616 ราย 22%

บุตรเกษตรกร 

จ�านวน 1,819 ราย 55%

รวมทั้งสิ้น

จ�านวน 3,152 ราย 

100%
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เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษา ที่มจส. มอบเงินทุนช่วยเหลือไป ตั้งแต่ปี 2555-2559 เป็นดังนี้ (ภาพที่ 5)

•  ระดับอนุบาล จ�านวน 27 ราย เป็นจ�านวนเงิน 135,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1   

•  ระดับประถมศึกษา จ�านวน 482 ราย เป็นจ�านวนเงิน 2,892,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16 

•  ระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 1,450 ราย เป็นจ�านวนเงิน 10,213,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 

•  ระดับปวช./ปวส. จ�านวน 234 ราย เป็นจ�านวนเงิน 2,340,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 

•  ระดับปริญญาตรี จ�านวน 959 ราย เป็นจ�านวนเงิน 11,569,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30  

     

ส่วนในปี 2559 มจส.ให้การช่วยเหลือเงินทุนการศึกษา เป็นจ�านวน 747 ราย เป็นจ�านวนเงิน 6,519,000 

บาท จ�าแนกเป็นบุตรเกษตรกร จ�านวน 428 ราย เป็นจ�านวนเงิน 3,807,000 บาท บุตรอดีตพนักงาน จ�านวน 

129 ราย เป็นจ�านวนเงิน 1,080,000 บาท บุตรโครงการโรงเรียนธนาคาร จ�านวน 116 ราย เป็นจ�านวนเงิน 

1,011,000 บาท และบุตรเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 74 ราย เป็นจ�านวนเงิน  

621,000 บาท         

ภาพที่ 5 การมอบเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาตามระดับการศึกษา ระหว่างปี 2555–2559 
จ�าแนกเป็นจ�านวนเงินและจ�านวนราย

 สรุป ปริมาณเงินทุนการช่วยเหลือการศึกษาระหว่างปี 2555 - 2559 จ�าแนกเป็นจ�านวนรายและ

จ�านวนเงิน (ภาพที่ 6, ตารางที่ 4)

ปี 2555 ผู้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาทุกกลุ่มมีจ�านวน 450 ราย เป็นจ�านวนเงิน 3.84 ล้านบาท

ปี 2556 ผู้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาทุกกลุ่มมีจ�านวน 532 ราย เป็นจ�านวนเงิน 4.72 ล้านบาท

ปี 2557 ผู้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาทุกกลุ่มมีจ�านวน 657 ราย เป็นจ�านวนเงิน 5.57 ล้านบาท

ปี 2558 ผู้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาทุกกลุ่มมีจ�านวน 766 ราย เป็นจ�านวนเงิน 6.49 ล้านบาท

ปี 2559 ผู้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาทุกกลุ่มมีจ�านวน 747 ราย เป็นจ�านวนเงิน 6.52 ล้านบาท 

รวม มจส.มอบเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาไปทั้งสิ้น 3,152 ราย เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 27.15 ล้านบาท 

         

ภาพท่ี 6 สรปุการมอบเงนิทนุช่วยเหลอืการศกึษา ระหว่างปี 2555-2559 จ�าแนกเป็นจ�านวนราย 

และจ�านวนเงนิ 
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หน่วย : ล้านบาทจ�านวนเงิน

747 ราย

450 ราย

532 ราย

657 ราย

766 ราย
6.52

3.84

4.72

5.57

6.49

ปริญญาตรี 

จ�านวนเงิน 11,569,000 บาท 

(959 ราย) 30%

มัธยมศึกษา

จ�านวนเงิน 10,213,000 บาท 

(1,450 ราย) 46%

ประถมศึกษา

จ�านวนเงิน 2,892,000 บาท 

(482 ราย) 16%

ปวช./ปวส

จ�านวนเงิน 2,340,000 บาท 

(234 ราย) 7%

อนุบาล

จ�านวนเงิน 135,000 บาท 

(27 ราย) 1%

รวมทั้งสิ้น

27,149,000 บาท 

(3,125 ราย) 

100%
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การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มจส.ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแผ่นดินไหว และวาตภัย เป็นต้น ใน

กลุ่มเกษตรกร พนักงาน ธ.ก.ส. อดีตพนักงาน ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงาน ธ.ก.ส. รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทุกคร้ัง 

ทุกรูปแบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยอย่างทันเหตุการณ์  

ปี 2555 - 2559 มจส.ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มีจ�านวนรวม 583 ราย เป็นจ�านวนเงินรวม 

3,281,777 บาท มจส.รับรูถ้งึความทกุข์ยากเหล่านัน้ จงึมอบเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยเบือ้งต้น เพือ่บรรเทาทกุข์

ให้เท่าที่สามารถจะท�าได้ (ภาพที่ 7) 

ส่วนผู้ประสบอัคคีภัย ในปี 2555 - 2559 มีผู้ได้รับความช่วยเหลือมีจ�านวนรวม 96 ราย เป็นจ�านวนเงิน

รวม 967,200 บาท และผู้ประสบวาตภัย ในช่วงปี 2555 - 2559 มี 3 ราย เป็นจ�านวนเงิน 11,600 บาท 

ส�าหรับปี 2559 มีผู้ประสบอัคคีภัยรับเงินช่วยเหลือไปเป็นจ�านวน 21 ราย เป็นจ�านวนเงิน 210,000 บาท 

และผู้ประสบวาตภัยได้รับความช่วยเหลือไปจ�านวน 3 ราย เป็นจ�านวนเงิน 11,600 บาท (ภาพที่ 7,ตารางที่ 5)

สรุป ปริมาณเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย ระหว่างปี 2555 - 2559 จ�าแนกเป็น

จ�านวนรายและ จ�านวนเงิน (ภาพที่ 7, ตารางที่ 5) 

ปี 2555 ผู้รับความช่วยเหลือทุกกลุ่มมีจ�านวน 432 ราย เป็นจ�านวนเงิน 2.28 ล้านบาท 

ปี 2556 ผู้รับความช่วยเหลือทุกกลุ่มมีจ�านวน 77 ราย เป็นจ�านวนเงิน 0.30 ล้านบาท 

ปี 2557 ผู้รับความช่วยเหลือทุกกลุ่มมีจ�านวน 124 ราย เป็นจ�านวนเงิน 1.2 ล้านบาท 

ปี 2558 ผู้รับความช่วยเหลือทุกกลุ่มมีจ�านวน 25 ราย เป็นจ�านวนเงิน 0.25 ล้านบาท 

ปี 2559 ผู้รับความช่วยเหลือทุกกลุ่มมีจ�านวน 24 ราย เป็นจ�านวนเงิน 0.22 ล้านบาท   

      

ภาพที่ 7 การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย ระหว่างปี 2555-2559 

จ�าแนกเป็นจ�านวนรายและจ�านวนเงิน
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หน่วย : ล้านบาทจ�านวนเงิน

การมอบเงินช่วยเหลือด้านสังคม
มจส. ให้การช่วยเหลือด้านสังคมแก่เกษตรกร อดตีพนักงาน ธ.ก.ส. และประชาชนท่ัวไป เช่น ผูท้พุพลภาพ 

เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลรับผิดชอบ บุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลทุพพลภาพหรือผู้พิการ หรือบุคคลที่มี

ความบกพร่องในการเคลื่อนไหว การสื่อสาร พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้ ซึ่งมีความจ�าเป็นพิเศษที่ต้อง

รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้ และด้านสาธารณกุศล

ต่าง ๆ (ภาพที่ 8, ตารางที่ 6) เป็นต้น         

ภาพที่ 8 การมอบเงินช่วยเหลือด้านสังคม ระหว่างปี 2555-2559
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ทุพพลภาพ

สาธารณกุศล

จ�านวนเงิน
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ในปี 2559 มจส. มอบเงินช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ จ�านวน 15 ราย เป็นเงินจ�านวน 492,000 บาท ใน

ระหว่าง ปี 2555 - 2559 มีจ�านวนทั้งสิ้น 43 ราย เป็นจ�านวนเงิน 1,692,180 บาท จ�าแนกเป็นรายปี ดังนี้

ปี 2555 จ�านวน 5 ราย เป็นจ�านวนเงิน 135,000 บาท 

ปี 2556 จ�านวน 5 ราย เป็นจ�านวนเงิน 230,000 บาท 

ปี 2557 จ�านวน 5 ราย เป็นจ�านวนเงิน 300,000 บาท 

ปี 2558 จ�านวน 13 ราย เป็นจ�านวนเงิน 535,180 บาท 

ปี 2559 จ�านวน 15 ราย เป็นจ�านวนเงิน 492,000 บาท 

ส่วนการมอบเงินช่วยเหลอืสาธารณกศุลด้านอืน่ๆ ปี 2559 มจส.มอบเงินช่วยเหลอืจ�านวน 9 ราย เป็นเงนิ

จ�านวน 36,337.19 บาท โดยระหว่างปี 2555 - 2559 มีจ�านวน 64 ราย เป็นจ�านวนเงิน 769,835 บาท จ�าแนก

เป็นรายปีดังนี้ (ภาพที่ 8, ตารางที่ 6)

ปี 2555 จ�านวน 12 ราย เป็นจ�านวนเงิน 73,000 บาท

ปี 2556 จ�านวน 16 ราย เป็นจ�านวนเงิน 319,920 บาท

ปี 2557 จ�านวน 15 ราย เป็นจ�านวนเงิน 227,018 บาท

ปี 2558 จ�านวน 12 ราย เป็นจ�านวนเงิน 113,560 บาท

ปี 2559 จ�านวน 9 ราย เป็นจ�านวนเงิน 36,337.19 บาท  

ส�าหรับการสนับสนุนเงินยืมเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทระหว่าง ปี 2555 - 2559 มี
จ�านวนทั้งสิ้น 17 ราย เป็นจ�านวนเงิน 1,609,945 บาท จ�าแนกเป็นรายปีดังนี้ (ภาพที่ 9, ตารางที่ 7)

ปี 2555 จ�านวน 5 ราย เป็นจ�านวนเงิน 500,000 บาท
ปี 2556 จ�านวน 4 ราย เป็นจ�านวนเงิน 380,000 บาท
ปี 2557 จ�านวน 1 ราย เป็นจ�านวนเงิน 100,000 บาท 
ปี 2558 จ�านวน 2 ราย เป็นจ�านวนเงิน 194,260 บาท
ปี 2559 จ�านวน 5 ราย เป็นจ�านวนเงิน 435,685 บาท       

  

การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ธ.ก.ส.
จากค�าขวัญปีหนึ่งของธนาคาร กล่าวว่า พนักงานที่ดีควรมีการ “พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม” ซึ่ง 

มจส. เห็นด้วยรวมทั้งเล็งเห็นความส�าคัญ ด้านความรู้ ความสามารถ และความพร้อมของพนักงานธนาคาร 
ผู้สืบสานอุดมการณ์ อาจารย์จ�าเนียร สาระนาค ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนแรก ผู้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานและ
การประพฤตตินเพือ่สร้างศรทัธาและความเชือ่มัน่ต่อเกษตรกรลูกค้า ชมุชนและสังคมรวมทัง้การให้บรกิารอย่าง
มีประสิทธิภาพ          

มจส. จึงให้การส่งเสรมิและสนับสนุนการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพ พนักงาน ธ.ก.ส. ผูเ้ป็นคนขบัเคลือ่นงาน
ทีส่�าคญัโดยการให้ยมืเงนิ เพือ่ศกึษาต่อทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโทโดยไม่คดิดอกเบีย้ นบัว่าเป็นช่องทาง
หนึง่ทีเ่ปิดโอกาสให้พนกังานผูม้คีวามตัง้ใจท�างานด้วยความขยนัขนัแขง็ เสยีสละ มคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัิ
งาน มีความซื่อสัตย์สุจริต แต่ยังมีรายได้น้อย และมุ่งมั่นจะเพิ่มพูนความรู้ เพ่ือพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาการบริการที่ดี มจส.จึงให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งผลต่อการบริการสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต
อย่างยั่งยืน          

ในปี 2559 มจส. สนับสนุนเงินยืมในระดับปริญญาโท จ�านวน 5 ราย เป็นเงินจ�านวน 435,685 บาท ทั้งนี้
เนือ่งจากพนกังาน ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตรท้ัีงสิน้ และส่วนหนึง่ ธ.ก.ส. ได้สนบัสนนุทนุ
การศึกษาให้กับพนักงานโดยตรงด้วย (ภาพที่ 9, ตารางที่ 7) 

ภาพที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ธ.ก.ส. ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
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โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 3
กระแสการกลบัสูบ้่านเกดิของเยาวชนคนรุน่ใหม่ 

ก�าลังเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายให้ความสนใจอันเน่ืองมา

จากในปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่ชาวนาด้ังเดิมเริ่มอ่อน

ล้าหมดก�าลงัเพราะเป็นผูส้งูอาย ุส่วนเยาวชนหนุม่สาว

ส่วนหนึ่งที่เป็นลูกหลานก็ออกจากบ้านไปท�างานใน

เมือง ท้องไร่ทุ่งนาที่ดินถูกปล่อยทิ้งร้าง พร้อมที่จะ 

ถูกกว้านซื้อจากนายทุนหรือชาวต่างชาติ ซึ่งเป็น

สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงว่า อาชีพเกษตรกรดั้งเดิม

ก�าลังจะค่อย ๆ หายไปจากสังคมไทย จึงเป็นสิ่งที่ดีมี

คนรุ่นใหม่จ�านวนหนึ่งที่ให้ความสนใจในการกลับคืน

กลับบ้านเกิดเพื่อสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม หลีกหนี

จากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ มาเป็นเกษตรกร แต่

กระบวนการกว่าจะยืนหยัดเป็นเกษตรกรที่พึ่งพา

ตนเองได้นั้น เส้นทางไม่ได้ง่ายเหมือนภาพที่เราเห็นใน

สื่อต่าง ๆ คนหนุ่มสาวต้องเผชิญกับความยากล�าบาก

ในการลองผิด ลองถูกพบเจอกับปัญหาและอุปสรรค 

หลายคนต้องท�าอาชีพเกษตรกรอย่างโดดเดี่ยว

ท่ามกลางความไม่เข้าใจของคนรอบ ๆ ตัว 
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มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค (มจส.) โดย

สถาบันเพ่ือพัฒนาการเกษตรและชนบทจ�าเนียร  

สาระนาค (สจส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) เครือข่ายทายาเกษตรกร 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช และหน่วยงานภาคไีด้

ตระหนักต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและได้วิเคราะห์แล้ว

ว่า ควรมีโครงการทีส่ามารถช่วยเหลอืเกษตรกรรุน่ใหม่

เหล่านีใ้ห้เกิดความมัน่ใจ มกี�าลงัใจ เป็นเพือ่นคูค่ดิ เป็น

ผู้เสริมความรู้ทางวิชาการ และ การเสริมการเรียนรู้

จากการปฏิบัติจริง จึงได้ร่วมมือกันพัฒนา หลักสูตร 

ลกูหลานเกษตรกรมอือาชีพขึน้ โดยมคีวามมุง่หวงัร่วม

กันในการเสริมสร้างศักยภาพ ลูกหลานเกษตรกรให้

เป็นเกษตรกรมอือาชีพ ทีส่ามารถด�ารงชีวติอยู่ได้อย่าง

มีความสุข เป็นต้นแบบและขยายผลสู่ลูกหลานเกษตรกร

ในการสืบทอดวถิชีีวติเกษตรกร ร่วมทัง้การสร้างความ

เข้มแข็ง มั่นคง ให้แก่สังคมและประเทศต่อไป

โครงการพฒันาทายาทเกษตรกรจงึถกูพฒันาข้ึน 

เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นความส�าคัญของอาชีพ

การเกษตรให้เห็นว่า อาชีพนี้ เป็นอาชีพที่มีเกียรต ิ

ศักดิ์ศรีไม่แพ้อาชีพอื่น เป็นอาชีพที่มั่นคง ท�าให้ยั่งยืน

และมีรายได้ท่ีมั่งค่ังได้ ท�าให้รู ้สึกต้องการกลับมา

สืบสานงานด้านการเกษตรของพ่อแม่ แต่ท�าด้วยวิธี

การที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ

ให้ได้ผลผลติมากขึน้ มีคุณภาพดขีึน้ ปลอดภัยกับผู้ผลิต

และผูบ้รโิภค สามารถต่อยอด ในการเพิม่มลูค่าผลผลิต 

และขายได้ สามารถวางแผนชีวิตแผนธุรกิจของตนเอง

ได้

วธิกีารเรยีนรูข้องทายาทเกษตรกรจะเน้นให้เกดิ 

“ปัญญา” จากการ “ปฏิบัติ” ผู้เรียนต้องออกแบบ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากสื่อ เรียนรู้จากการ

ปฏบิตั ิเรยีนรูจ้ากเครอืข่าย และภมูปัิญญาท้องถิน่ เมือ่

สิน้สดุโครงการทายาทเกษตรกรจะต้องกลบัมาสบืทอด

อาชีพเกษตรกรรมของครอบครัว เข้าใจและมีทัศนคติ

ที่ดีต่อวิถีเกษตรกรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รู้จัก

คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบได้ สามารถจัด

ท�าแผนธุรกิจในการประกอบการเกษตรได้ สามารถ 

บูรณาการงานด้านการเกษตรร่วมกับขององค์กรภาคี

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในท้อง

ถิ่นของตนเองได้

เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ทายาทเกษตรกรท่ี

สมัครเข้าร่วมโครงการทายาทเกษตรกรรุ่นที่ 3 ซึ่งได้

รับการคัดเลือกจ�านวน 176 คน ได้รับการปฐมนิเทศ

เพือ่ปลกูฝังทศันคตทิีด่ต่ีออาชพีการเกษตร เพือ่ให้พวก

เขารู้จักกันและกันในการเชื่อมโยงช่วยเหลือกันเป็น

เครือข่าย เพื่อให้เขารู้จักคิด วิเคราะห์ในการวางแผน

ชีวิต วางแผนการเรียนรู้ และวางแผนธุรกิจในการ

ท�าการเกษตรของพวกเขาเอง และได้เรยีนรูก้ารท�าการ

เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม ่ของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หลังจากการปฐมนิเทศแล้ว ทายาทเกษตรกรจะ

ต้องไปเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อฝึกปฏิบัติกับ 

ผู้รู ้จริงและน�ากลับไปฝึกปฏิบัติในฟาร์มของตนเอง 

แล้วกลับมารวมตัวกันสัมมนาในช่วงเดือนตุลาคม 

2559 เพื่อเติมความรู ้และศึกษาดูงานเรื่องการลด

ต้นทุนการผลิต ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กันกับเพื่อนและรุ่นพี่ในภาคของตนเองในการสัมมนา

ครั้งนี้ ทายาทเกษตรกรได้ฝึกการท�าปุ๋ยเบญจคุณจาก

วตัถดุบิธรรมชาตทิีห่าได้ในนาไร่ของตนเอง โดยทายาท

ภาคเหนือได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย

ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ส่วนทายาทภาค

อสีานได้ศกึษาดงูานศนูย์ภมูริกัษ์ธรรมชาต ิและทายาท

ภาคตะวันตกและภาคใต้ได้ไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพะงุ้น และบริษัทไทฑูรย์สะพลี 

จ�ากัด ของจังหวัดชุมพร
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เมื่อจบการสัมมนาครั้ งแรกแล ้ว ทายาท

เกษตรกรก็ได้กลับไปฝึกปฏิบัติในฟาร์มของตน โดยมี

พนกังาน ธ.ก.ส.และ มจส.ไปเย่ียมเยือนให้ค�าแนะน�าที่

นาไร่ของทายาทฯ หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม 2559 

ทายาทเกษตรกรแต่ละภาคก็มารวมตัวกันเป็นครั้งที่ 2 

ในภาคของตน เพ่ือเตมิความรูแ้ละศกึษาดงูานด้านการ

เพิ่มมูลค่าผลผลิตสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและ

กัน ในการศึกษาดูงานด้านการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและ

การบริหารจัดการกลุ่มทายาทภาคเหนือได้ไปศึกษา 

ดูงานในจังหวัดพิษณุโลก ที่ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดจิราพร 

อ�าเภอบางกระทุ่ม ซึ่งท�ากล้วยตากส่งขายต่างประเทศ 

กลุ่มมะม่วงส่งออกต�าบลพันชาลี อ�าเภอวังทอง และ

กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มที่ชุมชนบ้านผารังหมี 

อ�าเภอเนนิมะปราง ส�าหรบัทายาทภาคอสีาน ได้ศึกษา

ดูงานในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านบุไทร สวนลุงไกร สวนลุงนิล สหกรณ์บ้านน�้าซับ 

และฟาร์มเห็ดหอม ทายาทภาคกลาง ภาตตะวันออก 

ภาตตะวันตก และภาคใต้ ไปรวมตัวกันที่ศูนย์พัฒนา

ชนบทผสมผสานไทรโยค อ�าเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี ได้เรียนรู้การท�าสบู่สมุนไพร การแปรรูป

เห็ด การแปรรูปหญ้าแฝก การแปรรูปไม้ไผ่ การท�า

มะนาวนอกฤดู และการแปรรูปข้าวโพดเพื่อการส่ง

ออกที่บริษัท ริเวอร์แควอินเตอเนชั่นแนล จ�ากัด

การสัมมนาครั้งที่ 3 เป็นการเรียนรู้เรื่องการ

ตลาด ทายาทเกษตรกรจะได้เรียนรู้เรื่อง การตลาดยุค 

4.0 การบรรจภุณัฑ์ การสร้างนวตักรรมทางการเกษตร 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการเกษตร การน�าสินค้าเข้าสู่ 

Modern Trade และการขายออนไลน์ จากน้ันก็จะ

วางแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งกันและกัน และ

วางแผนการจัดการตลาดร่วมกัน เพื่อน�าผลผลิตของ

ตนเองมาแสดงสู ่สาธารณะฝึกการขายและการท�า

ตลาด
ทายาทเกษตรกรทีเ่ข้ารบัวฒุปัิญญาบตัร จะต้อง

ท�างานด้านการเกษตรอย่างแท้จริง และเข้าร่วม

กิจกรรมตามที่โครงการจัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็น

สมาชิกของชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง น�าความรู้ที่ได้

รับไปเผยแพร่ และต้องท�าสาระนิพนธ์เพื่อให้รู้จักการ

วางแผนชวีติ แผนการเรยีนรู ้และแผนธุรกจิของตนเอง

เม่ือส้ินสุดโครงการในเดือนมีนาคม 2560 มี

ทายาทเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จ�านวน 

129 คน คิดเป็นร้อยละ 73.29 ผู้ที่ไม่ผ่านการเกณฑ์

ส่วนใหญ่ขอออกจากโครงการเน่ืองจากต้องการประกอบ

อาชีพอื่น

นายพชรวรรฒ คำาปัญโญ 
ทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่ 3 

จังหวัดพะเยา 

เล่าว่า เมือ่พดูถงึการเกษตร ทกุๆ ท่านคงจะรูจั้ก

เป็นอย่างดี เพราะการเกษตรเป็นการน�าศิลปและ

วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในกิจการต่าง ๆ ในชีวิต

ประจ�าวันในอุตสาหกรรมหรือน�าไปใช้เพื่อประโยชน์

ต่อมนุษย์ในประเทศไทย การเกษตรถอืได้ว่าเป็นอาชพี
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หลกัอันดบัแรกของประชาชน เพราะประเทศไทยมพีืน้

ฐานทางการเกษตรที่ได้ท�ากันมาต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั การเกษตรมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการพฒันา

เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศรวมไปจนถึงการ

ด�ารงชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ วัน ซ่ึงประกอบไปด้วย 

ปัจจัย 4 ประการ อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่

อาศัย ยารักษาโรค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความจ�าเป็นต่อ

การด�ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งส้ิน วัตถุดิบที่น�าไปใช้นั้น

ล้วนแต่ได้มาจากผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น

ทางด้านการกสิกรรม การปศุสัตว์ การประมง และป่า

ไม้

จากอดีตจนถึงปัจจุบันคงจะเห็นถึงความเจริญ

ก้าวหน้าของบ้านเมือง แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมีการพัฒนาขึ้นเพ่ือปรับให้

เข้ากับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันที่เป็นโลกแห่งการ

แข่งขันและมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 

ซึ่งได้มีการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี

มนุษย์เป็นผู ้ควบคุมอยู ่ น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

หลายๆ ด้าน อาทิเช่น การน�าวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเข้าไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม และน�าไปใช้ใน

ด้านการเกษตรรวมไปจนถึงการด�ารงชีวิตของมนุษย์

ด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความเป็น

อยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพ และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย ในปัจจุบัน

เกษตรกรได้น�าเทคโนโลยีทางการเกษตรมาปรับใช้กัน

มากขึน้ เพราะเทคโนโลยที�าให้ประหยดัเวลา ประหยดั

แรงงาน และได้ผลผลติทีมี่คุณภาพ ซึง่เข้ากับยุคสมยัใน

ปัจจุบันที่มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เทคโนโลยีเหล่านี้

ถึงจะมีราคาที่แพงแต่เกษตรกรก็ได้ผลตอบแทนที ่

คุ้มค่า

“การเกษตร ถือได้ว่ามีความส�าคัญท่ีสุดมาเป็น

อันดับแรกในการด�ารงชีพของมนุษย์ มนุษย์ทุก ๆ คน

ต้องกินอาหารและข้าวเพื่อการอยู่รอดของชีวิต มนุษย์

ทุกคนต้องท�างานหาเงินเพื่อไปซื้ออาหารและข้าวกิน 

เมือ่มกีนิแล้วมนษุย์ทกุคนก็จะมเีวลาคนิในการต่อยอด

องค์ความรู้ต่าง ๆ ผมเลือกที่จะเข้าร่วม โครงการ

ทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นท่ี 3 เพื่อต้องการเรียนรู้

การท�าเกษตรที่ถูกต้อง และสามารถต่อยอดองค์ควา

รมรู้ต่าง ๆ ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการและเกษตรกร

รุ่นใหม่อย่างมีระบบแบบแผน สืบทอดส่งมอบอาชีพ

เกษตรกรจากรุ่นสู่รุ ่น เกิดความยั่งยืนในการอาชีพ 

เกษตกรรมของประเทศไทยสืบต่อไป”

“โครงการทายาทเกษตรมืออาชีพรุ่นที่ 3 เป็น

กิจกรรมที่มีคุณค่าและดีที่สุดของการพัฒนาคน ทั้ง

ด้านการพฒันาอาชพีและการฝึกลกัษณะความเป็นผู้น�า 

ในฐานะที่กระผมได้เข้าร่วมเป็นทายาทเกษตรกรมือ

อาชีพรุ่นที่ 3 กระผมตระหนักอยู่เสมอว่า โครงการ

ทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่ 3 เป็นกิจกรรมที่สร้าง

เกษตรกรรุ ่นใหม่แทนเกษตรกรรุ ่นพ่อแม่ได้อย่าง

สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้

ทายาทเกษตรกรมืออาชีพทุกคนเป็นพลเมืองท่ีดีใน

สังคมประชาชิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่ 3 ทุกคนจะได้

รับประสบการณ์ในแต่ละระดับ และน�าความรู้ ความ

สามารถที่ได้มาพัฒนาตนเองในเรื่องของการเรียนรู้ 

การด�าเนินกิจกรรม การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิต 

สูผู่บ้รโิภคตรง ท�าโครงการเกษตรปลอดภยัและเกษตร

อินทรีย์ หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจ�าวัน แล้วยัง

เป็นแรงจูงใจที่ท�าให้เกิดการฝึกฝนความอดทน ความ

ขยันหมั่นเพียร และความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้เกิดความช�านาญในลัษณะการเรียนรู้ด้วยการ

ปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังส่งเสริมและสนับสุนน 

กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับ

ประเทศ เพื่อให้ทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่ 3 ได้

เข้าร่วมกิจกรรมของ ธ.ก.ส.”

นายมงคล พินแพทย์ 
ทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่ 3 

จังหวัดปราจีนบุรี 

เล่าว่า ตนเองเพิ่งลาออกจากงานมา 5 เดือน 

ปัจจบุนัท�าการเกษตรผสมผสาน ปลกูมะม่วงหมิพานต์ 

มะขามเขีย้วยกัษ์ แล้วกม็สีวนผสมผสาน เช่น กระท้อน 

ส้มโอ พืชผักที่เป็นผักยืนต้น ครั้งแรกที่ได้รับข่าวมา 

ก็คือทางกลุ่มออนไลน์ ผมก็โทรติดต่อส�านักงานใหญ่ 

ว่าโครงการนี้เป็นยังไง และก็เข้าไปดูมูลนิธิอาจารย์

จ�าเนียร สาระนาค ก็เลยมีความสนใจ เพราะว่า

โครงการนีร้วมแกษตรกรรุน่ใหม่ทัง้ประเทศไว้หมดเลย 

ถ้าเราได้รู้จักกัน เราก็จะสร้างเครือข่ายได้มากยิ่งขึ้น 

พอเราเข้าไปอบรมครั้งแรก เราก็ได้สัมผัสกับคนอื่น

ทายาทเกษตรกรคนอื่น ได้รู้ว่าแนวคิดของแต่ละคนไม่

เหมือนกัน ได้รู ้แต่ละคนท�าอาชีพอะไร เราก็จะมา

ปรบัปรงุใช้กบัของเราเองบ้าง ได้ความรู้จากโครงการนี้

มามากเช่นกัน

“เกษตรกรในยุคนี้ เราไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้ผลิต

อย่างเดียว เราต้องเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้จ�าหน่าย 

แต่ในช่วงของการผลิตเราต้องดูความต้องการของ

ลูกค้า ว่าความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบันก็มีความ

เปลี่ยนแปลงไป ต้องการความสะดวกสบาย ถ้าเรา

สามารถจับจุดของลูกค้าเหล่านี้ได้เราก็จะเข้าตรงกลุ่ม

เป้าหมายของผู้บริโภคได้

เกษตรเองต้องมคีวามซ่ือสตัย์กบัผูบ้ริโภค สนิค้า

เราต้องมีคุณภาพ ถ้าเราบอกว่าเป็นอินทรีย์ เราต้องใช้

อินทรย์ีจรงิ ๆ  ไม่ไปซ้ือทีอ่ื่น เพือ่มาขายเป็นของตวัเอง

เราต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ผู้บริโภค ถ้าเรา

ผลิตสินค้าดี คุณภาพสินค้าที่เขาได้รับก็ย่อมดีตามไป

ด้วยแล้วผู้บริโภคติดใจเขาก็จะกลับมาหาเราเอง โดยที่

เราไม่ต้องออกไปวางขายนอกบ้านเลย

จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นก็พอจะมองเหน็อนาคต

ของอาชีพเกษตรกรรมชัดเจนขึ้นมาบ้าง หวังว่า

โครงการดีๆ แบบนี้จะมีการต่อยอด ขยายวงกว้างของ

สังคมคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรต่อไป เพื่อสร้างสังคม

เกษตรกรรมยัง่ยนืให้กบัคนรุน่หลงัรุ่นลกูหลานของเรา
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“จุลินทรีย์เบญจคุณ” ก้อนดินจากภูมิปัญญา
ในน�้าไม่มีปลา ในนาไม่มีข้าว ประโยคที่คนรุ่น

หลังอาจจะได้ยิน เพราะการเกษตรที่ถือเป็นรากฐาน

ส�าคญัของประเทศไทย ในปัจจบุนัก�าลงัถกูคกุคามจาก

การเลอืกใช้ผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นสารเคม ีแม้ว่าเกษตรกรจะ

ต้องมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากมีข้อ 

ได้เปรียบในเรื่องของความสะดวก รวมถึงคุณภาพ 

และปริมาณของผลผลิตที่ได้รับ ท�าให้เกษตรกรไม่ได้

ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว

ในการศึกษาข้อมูลพบว่า ประเทศไทยมีการใช้

ปุย๋เคมกี�าจัดศตัรพูชืร่วมกบัระบบปลูกและการจัดการ

ดิน เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 

ของสารพิษเป็นจ�านวนมาก โดยในปี 2557 - 2558 

ประเทศไทยมีการน�าเข้าปุ๋ยเคมีและสารก�าจัดศัตรูพืช 

เช่น สารก�าจัดวัชพืช สารก�าจัดแมลง สารป้องกันและ

ก�าจัดโรคพืชต่างๆ คิดเป็นมูลค่ารวมมหาศาล
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อีกด้านหนึง่มข้ีอมลูของกรมวชิาการเกษตร ระบุ

ว่าในปัจจุบันการใช้หัวเชื้อสารจุลินทรีย์และสารสกัด

จากพืชก็มีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้งมีการน�าเข้าจ�านวน

มาก โดยส่วนใหญ่จะเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

อนิเดยี และจนี รวมกนักว่า 150 ตนัต่อปี คดิเป็นมลูค่า

จากการน�าเข้ากว่า 35 ล้านบาท ประกอบกับกระแส

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย จึงท�าให้

ภาคเกษตรกรรมของไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อเปลี่ยน

สูก่ารท�าเกษตรท่ีปลอดภยัอย่างเร่งด่วน ซึง่รฐับาล โดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�าหนดนโยบายเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและให้เกษตรกรหันมา

ท�าการเกษตรท่ียั่งยืนและปลอดภัย ด้วยการวิจัย

พัฒนาเพ่ือน�าความหลากหลายทางชีวภาพและ

ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศมาใช้ให ้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

กระแสการท�าเกษตรอินทรย์ีหรอืการใช้ผลติภณัฑ์

ธรรมชาตเิพ่ือทดแทนสารเคม ีเพือ่แก้ไขปัญหาในระยะ

ยาวแบบยั่งยืนก็ก�าลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงส่งผล

ท�าให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากธรรมชาติมาก

ข้ึนตามไปด้วย จากเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา จึง

ท�าให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางการ

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้วิธีการผลิต

ที่ลดหรือเลิกการใช้สารเคมีอย่างจริงจัง

เมื่อปี 2557 มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค 

(มจส.) โดยสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท

จ�าเนียร สาระนาค (สจส.) ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้

จุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงบ�ารุงดินและเป็นอาหารของพืช 

โดยให้เกษตรกรรวมกลุม่กันเพือ่ผสมหัวเชือ้จลุนิทรย์ีไว้

ใช้เองเรียกว่า “จุลินทรีย์เบญจคุณ” 

จุลินทรีย์เบญจคุณดังกล่าว คือ จุลินทรีย์ผสม 

ประเภทแบคทีเรีย ยีสต์ และรา รวม 5 ชนิด ได้แก่ 

แบคทเีรยีสงัเคราะห์แสง (Photosynthetic) แบคทเีรยี

ย่อยน�้านม (Lactobacillus) แบคทีเรียสร้างเส้นใย 

(Actinomycetes) ยีสต์ (yeast) และราบ่มหมัก  

(Fermenting Fungi) ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ถูก 

เลือกแล้วว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ให้คุณประโยชน์และมี

ประสิทธิภาพและมีอยู่ในธรรมชาติ

ส�าหรับขั้นตอนการผลิตจุลินทรีย์เบญจคุณ เริ่ม

จากการน�าดินจอมปลวก ดินรากข้าวและดินกอไผ่ ที่

ผ่านการหมักขั้นต้น เพื่อเพิ่มจ�านวนจุลินทรีย์แล้วน�า

มาหมักรวมกับอาหารไก่เล็ก ร�าอ่อน น�้าตาลทรายแดง 

มูลสัตว์ นมเปร้ียว และแป้งข้าวหมาก โดยใช้เวลาใน

การหมักประมาณ 7-10 วัน จากนั้นก็สามารถน�าไป

ใช้ได้ท้ังในลกัษณะของการน�าไปใช้ในแปลงโดยตรง น�า

ไปท�าน�้าหมักชีวภาพหรือน�าไปท�าปุ๋ยอินทรีย์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรรมวิธีการผลิตแบบเดิม 

จะมีเกษตรกรเริ่มน�าไปใช้ และมีผลลัพธ์ที่ดี แต่ก ็

ยังไม่สามารถยืนยันประสิทธิภาพด้วยหลักการทาง

วิทยาศาสตร์ได้ ในปี 2559 มจส.ภายใต้การสนับสนุน

ของ ธ.ก.ส. จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถรู้ได้ว่า “จุลินทรีย์

เบญจคุณ” มีองค์ประกอบของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใด

บ้าง โดยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากส�านกังาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสนับสนุนทาง

ด้านเทคโนโลยีจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการ

คัดเลือกเช้ือจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพจาก

แหล่งวัตถุดิบต่าง ๆ ซึ่งต่อยอดมาจากภูมิปัญญาของ

เกษตรกรมาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์

ท้องถิ่นคุณภาพสูงจ�านวน 2 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ หัวเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์และหัวเชื้อผลิตน�้าชีวภาพ และ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก�าแพงแสน ในการลงแปลงทดสอบข้าวและ

ผกัสวนครวั เพือ่ยนืยนัประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ทีใ่ช้

ชื่อว่า เบญจคุณพลัส 

เบญจคณุพลัสน้ี เป็นนวตักรรมระดบัประเทศ ที่

สามารถใช้ในการเร่งการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เร็วข้ึน 2 

เท่า และใช้ในการผลิตน�้าชีวภาพที่มีคุณสมบัติช่วย

สร้างภูมิต้านทานและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช 

ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมจากสาร

เคมีให้กลับคืนมา

จากภูมิปัญญาของเกษตรกร และการพัฒนา

ต่อยอดของก้อนดินเบญจคุณที่เกิดขึ้นนี้ ล้วนคือความ

มุง่หวังและเจตนารมณ์ตามที ่มจส.และ ธ.ก.ส. ร่วมกนั

สร้างประโยชน์แก่เกษตรกร ทั้งในเร่ืองการช่วยเพิ่ม

ผลผลิต การลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมี และ

ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงภัยของสารเคมี โดย

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ ท�าให ้

เกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรงและลดปัญหาการเจ็บป่วย

ได้ และเหนืออื่นใดก็เพื่อรักษาให้ในน�้ายังมีปลา ในนา

มีข้าว ที่จะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภาค

เกษตรไทยให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไป...
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ในระว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2559 คณะ

ผู้บริหารจาก 1st Valley Bank, Camalig Bank และ 

Cantilan Bank จ�านวน 17 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชม

ศึกษาการด�าเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในหัวข้อ Exposure  

visit to Bank for Agriculture and Agricultural  

Cooperatives, Thailand เพื่อน�าไปพัฒนางานที ่

ผู้บริหารของแต่ละธนาคารรับผิดชอบต่อไป

ในการนีม้ลูนธิอิาจารยจื�าเนยีร สาระนาค (มจส.) 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) และ สมาคมสินเชือ่การเกษตรและชนบทแห่ง

ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค (APRACA) ได้ร่วมให้การ

ต้อนรับและน�าคณะผู ้บริหารของธนาคารดังกล่าว 

ศึกษาดูงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเริ่ม

จากการบรรยายกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของ 

ธ.ก.ส. ในการช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร และอ่ืน ๆ รวมถึงภารกิจในการสนับสนุน

ผู้บริหารธนาคารจากประเทศฟิลิปปินส์ศึกษาดูงาน
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศด้วย

หลังจากน้ัน ได้น�าคณะไปศึกษาดูงานในพื้นที่

ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยเริ่มที่ ธ.ก.ส. สาขา 

บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ได้รับรู้ขอบเขตหน้าที่ ความ

รับผิดชอบการด�าเนินงานในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งไป

เยี่ยมชมการประกอบอาชีพ “เล้ียงปลาสลิด” และวิธี

การแปรรูปปลาสลิด เป็น ปลาสลิดตากแห้งของ

เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาบางบ่อ ซึ่งได้รับความ

สนใจจากคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก

สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จ�ากัด จ.ระยอง 

เป็นสหกรณ์ที่ ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อ ได้

น�าคณะศึกษาดูงานไปเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย

สรุปเรื่อง Agriculture Marketing Cooperative ซึ่ง

ทุกคนในคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจ สอบถาม

ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ การด�าเนินงานของสหกรณ์

อย่างกว้างขวางและพึงพอใจ
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นายสุชาติ ศรุติการช่าง
“ก่อนอ่ืนเรามาท�าความรู้จกักบัมลูนธิ ิอ.จ�าเนยีร 

สาระนาค กันก่อน ว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับ มจส.

ก่อตัง้ขึน้มาเมือ่วนัที ่13 ตุลาคม 2553 ด้วยเงนิบรจิาค

ของพนักงานท่ัวประเทศผ่านตัวแทนพนักงาน สกส. 

และร้านค้าสหกรณ์ ด้วยทุนประเดิม 500,000 บาท 

โดยยึดและเชิดชูในความซ่ือสัตย์ของ อ.จ�าเนียร  

สาระนาค ผู ้เป็นต้นแบบแห่งความซื่อสัตย์ในการ

ปฏิบัติงานและมองเห็นความทุกข์ยากของเกษตรกร 

ต่อมาธนาคารเหน็ความส�าคญัและเข้าร่วมสนบัสนนุใน

ภายหลงั โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้ความช่วยเหลอืทาง

ด้านความรู้แก่อาชีพของเกษตรกร สนบัสนนุการศกึษา

บตุรหลานเกษตรกร บุตรอดีตพนกังาน และสงเคราะห์

อดตีพนกังานทีเ่จบ็ป่วย ทุพลภาพ ไม่สามารถช่วยเหลอื

ตนเองได้ และเป็นภาระหนักของครอบครัว ตลอดจน

กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากภัย

ธรรมชาต ิบรหิารโดยคณะกรรมการประกอบด้วยอดตี

พนักงานและพนักงานปัจจุบัน โดยมีอดีตรองผู้จัดการ

เอ็นนู ซื่อสุวรรณ เป็นประธาน 

เมื่อทราบความเป็นมาของมูลนิธิแล้ว พวกเรา

ชาว ธ.ก.ส. ทั้งอดีตและปัจจุบันจะไม่ร่วมกันบริจาค

เพื่อช่วยเหลือบุคคลต่าง ๆ ที่ด้อยโอกาสและประสบ

จากใจผู้บริจาค 
ความเดือดร้อนกันได้อย่างไร พวกเรามีเงินใช้เพราะ 

ธ.ก.ส. มีความซื่อสัตย์เพราะ อ.จ�าเนียร เป็นต้นแบบ 

จึงอยากเชิญชวนเพ่ือนสมาชิกทุกคน ช่วยกันบริจาค

เงนิช่วยเหลอืบุคคลทีร่อความช่วยเหลอือยูอ่กีมากมาย 

เด็ก ๆ และผู้ด้อยโอกาาสก็เปรียบเสมือนต้นไม้ที่

ต้องการการดูแลเอาใจใส่ ใจที่เมตตาของท่านจะ

สามารถกู ้วิกฤตชีวิตของพวกเขาให้เติบโตอย่างมี

คุณภาพ คุณธรรม จะมีอะไรประเสริฐยิ่งไปกว่าการ

ช่วยเหลอืผูต้กทกุข์ได้ยาก ผมขอฝากชวีติทีแ่สนเปราะ

บางของเขาเหล่านั้นไว้ในความดูแลของทุกท่าน โดย

ช่วยกันบริจาคผ่านบัญชี ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขา

นางเลิ้ง ชื่อบัญชี กองทุน อ.จ�าเนียร สาระนาค เลขที่

บัญชี 01-000-2 50905-6” 

จ�าเนียร สาระนาคได้สร้างองค์กร ธ.ก.ส. ขึน้มา ในเรือ่ง

ของการน�าเงินไปท�าประโยชน์ ทางมูลนิธิจะเอาไปท�า

อะไร เราก็ได้อนุโมทนาด้วย”

ก่อนที่คุณสุรภีจะเสียชีวิต ก็ได้มีเจตจ�านงให้น�าเงิน

มรดกส่วนหนึ่งมอบให้กับทางมูลนิธิเพื่อเป็นการ

ตอบแทน และให้ทางมูลนิธิน�าไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป 

นายพิภพ ด่านทิพารักษ์ 
ผู้จัดการสาขาบรรพตพิสัย

“คือ ต้องเริม่เท้าความเมือ่ตอนปี 2557 ตอนนัน้

เรามีการประชุมพิจารณาขอทุน ผมมานั่งดูทุก ๆ ปี 

ทาง มจส. ให้ทุน ผมอยากจะรู้ว่าทาง มจส. มีเงิน

บริจาคเข้ามาปีละเท่าไหร่ ผมก็มานั่งดู ก็เห็นว่าไม่มาก 

เราเห็นหลายส่วนงานก็มีการจัดกิจกรรมมอบเงินให้ 

มจส. ผมเองสมัยไปอบรม เราก็มีการเก็บเงินกินเลี้ยง 

เราก็มอบท่านอดุลย์ให้ไปมอบให้มูลนิธิ ที่นี้พอเรามา

อยู่สาขาบรรพต เรามองเห็นว่าลูกค้าสาขาบรรพต เรา

มองเหน็ความใจบญุของเขา ผมจึงมาเร่ิมกจิกรรมว่าท�า

อย่างไรเราจะหาเงินเข้า มจส. และเงินเหล่านี้ก็จะถูก

น�าไปช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับความช่วยเหลือด้าน

ทุนการศึกษา”

“จึงคดิกจิกรรมหาเงนิเข้ามลูนธิ ิด้วยการซือ้ของ

เดก็เล่นพืน้บ้านนัน่คอืจกัจัน่ งบตวันงึทีเ่ป็นงบส่งเสรมิ

เงินออมและเงินส่วนตัวของพนักงานน�าเงินไปซ้ือมา 

2000 อัน ๆ  ละ 4 บาท รวมกับของช�าร่วยที่เรามีน�าไป

ขายพนักงานในปี 2558 พนง. กช่็วยกนัเดนิจ�าหน่ายใน 

คุณสมบูรณ์ สรรพอุดม 
     “ดิฉันเป็นบุคคลภายนอก ได้รู้จักมูลนิธิอาจารย์

จ�าเนียร สาระนาค จากการได้เข้าไปติดต่องานกับ 

ธ.ก.ส. ตวัดฉินัเองท�างานทีน่ติยสารคูส่ร้างคูส่ม เหตผุล

ที่เลือกบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับมูลนิธิอาจารย์

จ�าเนียร สาระนาค ก็เพื่อเป็นการตอบแทนที่ อาจารย์

นายจิระศักดิ์ แมลงภู่ทอง
“กท็�ามานานพอสมควรแล้ว คิดว่าตวัเองอยากมี

ส่วนช่วยพนักงานด้วยกันซึ่งทาง มจส. มีวัตถุประสงค์

ตรงนี้อยู่ มีความเห็นใจเพื่อนพนักงานที่ประสบปัญหา 

ทางเรากพ็อมกี�าลังทีจ่ะช่วยเหลือตรงน้ีได้ คิดอยูต่ลอด

เวลาว่าจะตอบแทนองค์กรที่ อาจารย์จ�าเนียรได้สร้าง

มาเพื่อเล้ียงดูเรา มีเพ่ือนพนักงานบางท่านที่ประสบ

ปัญหา เราก็ดูแล้วน่าที่จะเข้าไปช่วยตรงน้ี เราก็พอมี

ก�าลังอยู่ อยากจะมีส่วนช่วยสังคมของ ธ.ก.ส.” 

นายฌาน เกษหอม 
เหตุผลในการบริจาคเงินช่วยเหลือ มูลนิธิ

อาจารย์จ�าเนียร สาระนาค เนื่องจากท�าตามความ

ประสงค์ของ คณุสุรภี จันทรากลุ ซึง่ทางมลูนิธอิาจารย์

จ�าเนียร สาระนาค ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลในช่วง
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แววตาและคำาขอบคุณของเจ้าหญิงนินทา
นางสาวิตรี โพธะ อดีตพนักงาน ธ.ก.ส. ซึ่งเจ็บ

ป่วยด้วยโรคไขสันหลังอักเสบ ไม่สามารถช่วยเหลือ

และหายใจด้วยตนเองได้ มาตลอดกว่า 9 ปี

เธอจ�าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยมีค่าใช้

จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล ค่าบ�ารุงรักษาเครื่อง 

และค่าใช้จ่ายซือ้เครือ่งช่วยหายใจใหม่ทดแทนเครือ่งที่

ช�ารุด การได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิอาจารย์

จ�าเนียร แม้จะไม่ได้มากแต่ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่าง

ต่อเนื่องมาโดยตลอด 

จากใจผู้รับ 

งานกีฬา ของ ฝนล. เราใช้ต้นทุนประมาณ 3,000 บาท 

ของที่ขายได้ 13000 กว่าบาท ได้มอบให้ท่านฝ่ายน�า

ไปมอบให้มลูนิธิ ปี 2559 กม็าประชมุกนัอกีเพ่ือหาเงิน

เข้ามูลนิธิ ว่าจะท�าอะไร ก็เลยเอาเสื้อผ้าเก่า ๆ ของใช้

เก่า ๆ เราเอาของใช้เก่า ๆ มาวางหน้าสาขาติดราคา 

ส่วนใหญ่ที่เอามาจะเป็นเสื้อผ้าของพนักงาน รองเท้า

ของใช้เอามาวางจ�าหน่าย ตั้งกล่องไว้ว่าจ�าหน่ายเพื่อ

หาเงินเข้ามูลนธิิแล้วเวลาขายกไ็ม่ต้องมคีนคมุ ตดิราคา

ไว้เฉย ๆ เขาจะมาหยิบกันไปเอง เขาจะเอาเงินไป

หยอดกล่องตามศรัทธาของเขา ก็ท�าตรงนี้อยู่ 3 เดือน 

ได้เงินมา 10000 บาท ตรงนี้ถ้า มจส. ได้ทุนไปเยอะก็

จะมีทุนการศึกษาให้บุตรหลานของเกษตรกร และ

พนักงานได้เยอะ ๆ  อย่างน้อยผมเชื่อว่าบุตรหลานที่ได้

ทุนการศกึษา 100 คน อย่างน้อย ครึง่นงึจะมกีารส�านกึ

ในบุญคุณของมูลนิธิที่ทางธนาคารช่วย เมื่อบุตรหลาน

ได้เรียนหนังสือเรียนจบมีงานท�าเขาก็จะเป็นสื่อและ

เป็นเกราะป้องกันให้กับ ธนาคารได้ดีในอนาคต ตรงนี้

ผมเพยีงแค่จุดประเด็นเท่านัน้เอง และสิง่นีพ้นกังานทัง้

สาขาเห็นด้วย และบริหารทั่วไป 8 ท�าหน้าที่เป็น

แม่งานในการท�ากิจกรรม และกิจกรรมพวกนี้เป็นการ

ประชาสมัพนัธ์ให้กับสาขา ว่าเราก็มีกิจกรรมช่วยเหลือ

ทุนการศึกษา ช่วยเหลือสังคม”

 “แนวคดิมเีพยีงเราจะท�าอย่างไรให้บตุรหลาน

เกษตรกรไม่เดือดร้อนเรื่องนี้ เงินที่ใช้จ่ายเป็นเงินของ

มูลนิธิ เงินที่เข้ามูลนิธิมาจากพนักงาน เรานึกถึงมูลนิธิ

นี้ก ่อน เพราะมูลนิธินี้ช ่วยเหลือเกษตรกรและ

ประชาชนจริง ๆ”

 “อยากเชิญชวนให้พนักงานมาช่วยกันจัด

กิจกรรมที่นึกถึง มจส. กันเยอะ ๆ ที่สาขาที่ผมท�างาน

อยู่ กล่องรับบริจาคที่ให้ประชาชนหยิบเลือกซื้อของ

แล้วหยอดเงินบริจาค กล่องนี้บางคนไม่ซื้อของคนมา

เห็นก็หยอด เราจะมีการประชาสัมพันธ์ให้เขาเห็น ใน

สาขาผม ผมขยายรูปอาจารย์จ�าเนียรขนาดใหญ่ เขียน

ไว้ว่า อาจารย์จ�าเนียร สาระนาค ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คน

แรก ผมติดรูปไว้กับป้ายวัฒนธรรมองค์กร เป็นการ

ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม”

“ขอขอบคุณ มจส. ส�าหรับความช่วยเหลือที่มี

คณุค่ามากมาย ครอบครวัโพธะ รู้สกึซาบซ้ึงกบัสิง่ทีเ่รา

ได้รับเป็นอย่างมาก”

แม้ค�าพดูดงักล่าวจะมาจากมารดาของเธอ แต่ใน

วันนี้ หากใครได้ไปเยี่ยมเยือนเธอ สิ่งที่เราจะได้พบ คือ

แววตาและรอยยิ้มจริงใจจากเธอคนนี้ ที่จะท�าให้เรา

รู้สึกอิ่มเอมใจทุกครั้งที่ได้เห็น

สานต่อความรู้ เพื่อองค์กร
การศกึษาคอื การตดิอาวุธทางปัญญา แต่ในบาง

ครั้ง ส�าหรับบางคนหรืออีกหลาย ๆ คนแล้ว อาจต้อง

พบกับอุปสรรค จนกระทั่งต้องล้มเลิกความตั้งใจที่จะ

ได้ร�่าเรียน เพียงเพราะขาดโอกาส

การได้รับโอกาสหรือการช่วยเหลือเพียงเล็ก ๆ 

น้อย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในบางส่วน เพื่อสาน

จากระยะเวลาที่เธอได้ล้มป่วย โดยมีผู้เป็นพ่อ

และแม่ คอยดูแลช่วยเหลือเธอตลอด 24 ชั่วโมง ด้วย

ความหวังที่บุตรสาวของเธอจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่าง

ปกติ หรืออย่างน้อยก็ขอให้เธอสามารถกลับมาดูแล

และช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งตั้งแต่ได้รับการช่วยเหลือ

จาก มจส. ครอบครัวมีสุขภาพจิตดีขึ้น เพราะมูลนิธิ

ช่วยบรรเทาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเธอ 

ท�าให้เกิดขวัญและก�าลังใจในการด�ารงชีพของเธอและ

คนในครอบครัวต่อไป

คุณพิมพ์ศิริ ศนีบุตร
“อยากช่วยเหลือพนักงาน บุตรหลาน

พนักงานทีเ่จบ็ป่วย คนทีไ่ม่มีรายได้ จะพยายาม

บริจาคทุก ๆ ปี ตามก�าลัง”
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ฝันเสรมิต่อองค์ความรู ้จงึสมควรทีจ่ะสนบัสนนุและให้

โอกาสแก่ผู้ที่มีความพยายาม 

นางสาวมารียา มะเระ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

พนักงานศูนย์ธุรกิจสินเชื่อ ระดับ 8 สังกัดศูนย์พัฒนา

ธุรกิจสินเชื่อ เป็นหนึ่งในผู ้ขอรับทุนจาก มจส.  

เพื่อศึกษาต ่อในระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปัจจุบัน 

เธอได้จบการศกึษาเรยีบร้อย และกลับมาท�างานให้กับ 

ธ.ก.ส. สถานทีท่ีไ่ด้มอบโอกาสให้กบัเธอผ่านทางมูลนธิิ

อาจารย์จ�าเนียร

“ขอบคุณ มจส. ที่ท�าให้เราได้ศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท นับว่าเป็นการได้เปิดโลกทัศน์ทางการ

ศึกษาให้กว้างขึ้น ซึ่งนอกจากจะได้น�ามาใช้พัฒนา

ศักยภาพการท�างานของตนเองแล้ว ยงัสามารถน�าองค์

ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับธนาคารต่อ

ไป”

เปลวไฟที่มอดดับด้วยน้ำาใจ
เพลิงไฟลุกไหม้ โหมกระหน�่าอย่างรุนแรงและ

รวดเรว็ ท�าให้บ้านของเธอทีเ่คยใช้พักพงิหลบันอน เพือ่

ผักผ่อนให้เรี่ยวแรงของเธอได้กลับมาท�างานในทุก ๆ 

วัน เพื่อเลี้ยงคนในครอบครัว แต่กองซากปรักหักพังที่

ไหม้เกรียมกองว่าอยู่ตรงหน้า ท�าให้หัวใจของเธอแทบ

จะสลาย บ้านและทรพัย์สินทีส่ร้างมาจากน�า้พกัน�า้แรง 

ทุก ๆ อย่างสูญสิ้นไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง

“แม้จะต้องเจอเรือ่งเลวร้ายในชวีติ แบบไม่ทนัได้

ตัว และไม่รู ้จะท�าอย่างไรกับชีวิต เหมือนเราไม่มี

ทางออก แต่การที่ทางมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร ได้เข้ามา

ช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ในเบือ้งต้น กท็�าให้เราเริม่ทีจ่ะมี

ก�าลังใจทีจ่ะสู้ต่อ ท�าให้มเีวลาคดิทบทวนวางแผนว่าต่อ

ไปเราจะต้องท�าอะไร ขอบคุณที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน 

ขอบคุณจริง ๆ จากใจ”

นางเนาวรัตน์ ยมดิษฐ์ 

เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาบางปะอิน

สัญญาจากใจ
หญิงสาวจากเมืองกระบ่ี อายุ 17 ปี ปัจจุบัน

ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปลายพระยา

วิทยาคม พ่อและแม่ของเธอมีอาชีพรับจ้างท�าสวน แต่

ครอบครัวต้องประสบความเดือดร้อนขาดแคลนทุน

ทรัพย์ เนื่องจากแม่ของเธอต้องเข้ารับการผ่าตัด ท�าให้

ต้องมีค่าใช้จ่าย เมื่อกลับมาก็ไม่สามารถท�างานได้เต็ม

ที่ จึงมีผู้เป็นพ่อที่ต้องคอยท�างานหาเงินเพื่อมาเล้ียง

ครบครัว ตลอดจนค่าเล่าเรียนของเธอเอง

“การได้รบัทนุการศกึษา ท�าให้ครอบครัวของเรา

ผ่านช่วงเวลาที่ยากล�าบากมาได้ พระคุณนี้ข้าพเจ้าจะ

ไม่มวัีนลมื และสญัญาว่าจะตัง้ใจเรียน เพ่ือผลการเรียน

ที่ดี จะมุ่งมั่นอ่านหนังสือทบทวนและเพิ่มความรู้ให้

มาก เป็นศิษย์ที่ดีของคุณครู เป็นคนดีของสังคม เพื่อ

ไม ่ให ้ทาง มจส.ต ้องผิดหวังที่ ได ้คอยช่วยเหลือ

ครอบครัวของข้าพเจ้า”

นางสาวประภัสสร สายสุวรรณ์

ทุนแห่งความรู้
เพชร หญิงสาวบุตรของเกษตรกรลูกค้า อาย ุ 

20 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ สาขา

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เธอมีพี่น้องทั้งหมด 4 คน โดยอยู่ในความดูแล

ของผู้เป็นแม่เพียงคนเดียว เนื่องจากบิดาได้แยกทาง

กับมารดาตั้งแต่เธออายุ 9 ขวบ ภาระการเล้ียงดูจึง

ตกหนักไปทีแ่ม่ของเธอ บางครัง้แม่ต้องไปหยบิยมืผู้อืน่

มาเป็นค่าเล้ียงดูและค่าการศึกษาเล่าเรียนของบุตร 

ทุกคน 

“แม่ต้องท�างานหนักมาก เพื่อหาเงินมาให้เพียง

พอส�าหรบัค่าใช้จ่ายทัง้หมด ซ่ึงตอนน้ีแม่กอ็ายมุากแล้ว 

สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรง เพ่ือหาเงินมาช่วย

เหลอืครอบครวั ฉนัจงึได้ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ ด้วย

การช่วยแม่ขายขนมที่แม่เป็นคนท�า ตามช่วงงาน

เทศกาล”

“การศึกษาจึงเป็นทางออกทีด่สี�าหรบัครอบครวั

ของเรา ฉนัจงึพยายามตัง้ใจเรียนให้จบเรว็ทีส่ดุ เพือ่จะ

ได้หางานท�า เพือ่น�ารายได้มาช่วยเหลือครอบครวั และ

ส่วนหนึ่งหากมีโอกาสที่ดีขึ้น ก็จะท�าคุณประโยชน์เพื่อ

สังคมทดแทน การได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา 

ท�าให้ครอบครวัของเราสามารถลดภาระไปได้มาก ต้อง

ขอพระขอบคุณ มจส.เป็นอย่างมากค่ะ”

  นางสาว ฐิติมา จโนภาส
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โครงสร้างการบริหาร
มูลนิธิอาจารย์จำาเเนียร สาระนาค (มจส.)

คณะกรรมการ มจส.

ผู้จัดการ มจส.

คณะอนุกรรมการบริหาร สจส.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี รอง ผอ.สจส.

ผอ.สจส.

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

งานธุรการและ
เลขานุการ

ผช.ผอ.สจส.ด้านปฎบัติการเครือข่าย ผช.สจส.ด้านนโยบายและแผนงาน ผช.สจส.ด้านอ�านวยการ

งานบัญชี งานการเงิน

งานบัญชีการเงิน งานธุรการ

ผจก.เขต
ภาคเหนือ
ตอนบน

ผจก.เขต
ภาคเหนือ
ตอนล่าง

ผจก.เขต
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน

ผจก.เขต
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง

ผจก.เขต
ภาคกลาง

ผจก.เขต
ภาคตะวันออก

ผจก.เขต
ภาคตะวันตก

ผจก.เขต
ภาคใต้ตอนบน

ผจก.เขต
ภาคใต้ตอนล่าง
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รายงานประจำาปี 2559รายงานประจำาปี 255962

ที่ปรึกษา มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค (มจส.)

พนักงาน มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค (มจส.)

พนักงาน สถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจ�าเนียร สาระนาค (สจส.)

นายจิรศักดิ์ พูนผล นางอุทัย สายเนตร

นายไพโรจน์ ตัณทิกุล
ผจก.มจส.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายนิรุต ล้อจิตติกุล
ผจก.มจส.ฝ่ายบัญชีการเงิน 

น.ส.มณีรัตน์ โปธิ
พนักงานบัญชี 

น.ส.จิรพรรณ แพงกระโทก
พนักงานการเงิน

นายอมรพงษ์ พิทักษ์ศุริยะราช
พนักงานด้านต่างประเทศ 

นายฐานิศร์ สุทธสุวรรณ
ผอ.สจส.

นางสินีนาถ กอหะสุวรรณ
ผู้ช่วย ผอ.สจส.

น.ส.กีรติ เตปินตา
พนักงานธุรการ

ภาคผนวก

1. ที่มาของรายได้ 

1.1 เงินรับบริจาค  8,171,620.66 

1.2 เงินรับบริจาค-โครงการแก้จน แก้จริง ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง  1,607,000.00 

1.3 เงินรับบริจาค-โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2  2,980,054.33 

1.4 เงินรับบริจาค-โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 3  4,556,800.00 

1.5 เงินรับบริจาค-โครงการจัดดูงานให้ชาวต่างชาติ (ฟิลิปปินส์)  293,143.89 

1.6 เงินรับบริจาค-โครงการจัดดูงานให้ชาวต่างชาติ (APRACA)  8,000.00 

1.7 ดอกเบี้ยรับ  1,014,401.88 

1.8 ดอกเบี้ยรับ-หุ้นกู้ ปตท.  69,647.60 

 รวมรายได้  18,700,668.36 

2.  ค่าใช้จ่าย 

2.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณกุศล 

 1)  เงินบริจาคทุนการศึกษา  6,519,000.00 

 2)  เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  713,600.00 

 3)  เงินบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล  36,337.19 

 รวมค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณกุศล  7,268,937.19 

2.2 ค่าใช้จ่ายที่มิใช่การสาธารณกุศล 

 1)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตรกรของ สจส. 

      (1)  โครงการ ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2  1,522,616.64 

      (2)  โครงการ Rice Buddy  54,137.40 

      (3)  โครงการ ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 3  4,018,149.26 

      (4)  โครงการ การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “เบญจคุณ”  66,017.00 

      (5)  โครงการ เกษตรสูงวัย  ไร่พอเพียง  750.00 

      (6)  โครงการ จัดดูงานให้ชาวต่างชาติ  97,713.00 

      (7)  โครงการ กาแฟแม่ฮ่องสอน  42,024.00 

      (8)  โครงการ จัดดูงานให้ชาวต่างชาติ (ไนจีเรีย)  55,642.00 

 รวมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตรกรของ สจส.  5,857,049.30 

ตารางที่ 1 รายได้-ค่าใช้จ่าย มจส. ปี 2559 
หน่วย : บาท
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รายงานประจำาปี 2559รายงานประจำาปี 255964

ตารางที่ 2 รายได้และค่าใช้จ่าย มจส. ระหว่างปี 2555-2559 
หน่วย : บาท

ตารางที่ 3 การมอบเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาของ มจส. ระหว่างปี 2555-2559

                                               ปี 

รายละเอียด     

รายได้รวม  9,143,425.38   14,134,846.17   17,696,773.48   13,097,634.03   18,700,668.36 

ค่าใช้จ่ายรวม  7,930,018.53   10,857,725.94   16,201,544.78   15,794,264.75   15,066,248.00 

   1) ค่าใช้จ่ายการกุศล มจส.  6,356,069.00   5,854,282.00   5,823,221.17   7,392,740.00   7,268,937.19 

   2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการเกษตรกร สจส.   3,535,783.99   8,414,363.20   6,707,694.75   5,857,049.30 

   3) ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน มจส.  1,573,949.53   1,467,659.95   1,963,960.41   1,693,830.00   1,940,261.51 

รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าใช้จ่าย  1,213,406.85   3,277,120.23   1,495,228.70   (2,696,630.72)  3,634,420.36 

 2555 2556 2557 2558 2559

 2) ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ มจส. 

      (1) เงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษ    971,590.00 

      (2) ค่าสวัสดิการและเงินสมทบประกันสังคม   69,980.00 

      (3) ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทั่วไป  898,691.51 

 รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ มจส.  1,940,261.51 

 [2.2(1)+2.2(2)]    รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่การสาธารณกุศล  7,797,310.81 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  15,066,248.00 

ตารางที่ 1 รายได้-ค่าใช้จ่าย มจส. ปี 2559 (ต่อ) 
หน่วย : บาท

ปี/กลุ่มผู้ได้รับทุน การมอบเงินทุนช่วยเหลือการศึกษา เพศ 

 จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน (บาท) ชาย หญิง

ปี 2555 450  3,844,000.00  138 312

     บุตรเกษตรกร 235   

     บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. 130   

     บุตรเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 85   

ปี 2556 532  4,721,000.00  150 382

     บุตรเกษตรกร 340  3,042,000.00   

     บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. 122  1,086,000.00   

     บุตรเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 70  593,000.00   

ปี 2557 657  5,571,000.00  180 477

     บุตรเกษตรกร 387  3,417,000.00   

     บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. 118  1,010,000.00   

     บุตรเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 85  687,000.00   

     นักเรียนโครงการธนาคารโรงเรียน (ประชาชนทั่วไป) 67  457,000.00   

ปี 2558 766  6,494,000.00  214 552

     บุตรเกษตรกร 429  3,790,000.00   

     บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. 117  1,009,000.00   

     บุตรเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 94  759,000.00   

     นักเรียนโครงการธนาคารโรงเรียน (ประชาชนทั่วไป) 126  936,000.00   

ปี 2559   747  6,519,000.00  192 555

     บุตรเกษตรกร 428  3,807,000.00   

     บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. 129  1,080,000.00   

     บุตรเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 74  621,000.00   

     นักเรียนโครงการธนาคารโรงเรียน (ประชาชนทั่วไป) 116  1,011,000.00   

รวมปี 2554-2559 (เฉพาะรับทุน)  3,152   27,149,000.00  874  2,278 
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ตารางที่ 4 การมอบเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาจ�าแนกตามระดับการศึกษา จ�านวนราย 

และจ�านวนเงิน ระหว่างปี 2555-2559  หน่วย : บาท

    (ราย)

ตารางที่ 6 การมอบเงินช่วยเหลือด้านสังคม ระหว่างปี 2555-2559

 หน่วย : บาท

    (ราย)

 หน่วย : บาท

    (ราย)

ตารางที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ธ.ก.ส. ระหว่างปี 2555-2559 

หมายเหตุ :  1. ปี 2555-2559 ผู้ทุพพลภาพ เป็นอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. และเป็นการช่วยเหลือรายเดือน ทั้งหมด  

 2. ปี 2559 สาธารณกุศล 9 ราย ประกอบด้วย      

  อดีตพนักงาน 5 ราย    

  วัด 3 ราย    

  นิติบุคคล 1 ราย    

   9 ราย    

หมายเหตุ : 1. นายชนานนท์ ดุลยธรรม อดีตพนักงาน ธ.ก.ส. เสียชีวิต ให้ความช่วยเหลือคราวเดียว 30,000 บาท

 2. คุณสุรภี จันทรากุล อดีตพนักงาน ธ.ก.ส. สิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือรายเดือน เนื่องจากเสียชีวิต

  เมื่อ กันยายน 2559  

 3. นายพิภพ พืชพันธุ์ไพศาล อดีตพนักงาน ธ.ก.ส. เริ่มให้ความช่วยเหลือรายเดือนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559 

 4.  นายพณิชพล สุขสบาย อดีตพนักงานธ.ก.ส.เริ่มได้รับความช่วยเหลือรายเดือนเมื่อ ต.ค. 2559

                      ปี 

 ประเภทภัย      

อุทกภัย  2,001,599   171,175   1,109,003   -     -     3,281,777 

 (404) (64) (115) (0) (0) (583)

อัคคีภัย  280,000   130,000   97,200   250,000   210,000   967,200 

 (28) (13) (9) (25) (21) (96)

วาตภัย  -     -     -     -     11,600   11,600 

 (0) (0) (0) (0) (3) (3)

รวม  2,281,599   301,175   1,206,203   250,000   221,600   4,260,577 

 (432) (77) (124) (25) (24) (682)

                      ปี 

 ระดับการศึกษา      

อนุบาล  35,000   20,000   20,000   25,000   35,000   135,000 

 (7) (4) (4) (5) (7) (27)

ประถมศึกษา  492,000   372,000   660,000   780,000   588,000   2,892,000 

 (82) (62) (110) (130) (98) (482)

มัธยมศึกษา  1,295,000   1,722,000   2,149,000   2,513,000   2,534,000   10,213,000 

 (185) (246) (307) (359) (353) (1,450)

ปวช./ปวส.  450,000   470,000   450,000   440,000   530,000   2,340,000 

 (45) (47) (45) (44) (53) (234)

ปริญญาตรี  1,572,000   2,137,000   2,292,000   2,736,000   2,832,000   11,569,000 

 (131) (173) (191) (228) (236) (959)

รวม  3,844,000   4,721,000   5,571,000   6,494,000   6,519,000   27,149,000 

 (450) (532) (657) (766) (747) (3,152)

 หน่วย : บาท

    (ราย)

ตารางที่ 5 การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและอัคคีภัย ระหว่างปี 2555-2559 

 2555 2556 2557 2558 2559 รวม

 2555 2556 2557 2558 2559 รวม
                      ปี 

       

ผู้ทุพพลภาพ  135,000   230,000   300,000   535,180   492,000.00   1,692,180 

 (5) (5) (5) (13) (15) (43)

สาธารณกุศล  73,000   319,920   227,018   113,560   36,337.19   769,835 

 (12) (16) (15) (12) (9) (64)

รวม  208,000   549,920   527,018   648,740   528,337.19   2,462,015 

 (17) (21) (20) (25) (24) (107)

ประเภท
การช่วยเหลือ

                      ปี 

       

ปริญญาตรี 0  80,000  0 0 0  80,000 

 (0) (1) (0) (0) (0) (1)

ปริญญาโท  500,000   300,000   100,000   194,260   435,685   1,529,945 

 (5) (3) (1) (2) (5) (16)

รวม  500,000   380,000   100,000   194,260   435,685   1,609,945 

 (5) (4) (1) (2) (5) (17)

ระดับการศึกษา

 2555 2556 2557 2558 2559 รวม

 2555 2556 2557 2558 2559 รวม



มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค
รายงานประจำาปี 255968

มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค
“เป็นองค์กรเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
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