
  สหกรณ์กับเศรษฐกิจพอเพียง   

สวัสดีปีใหม่ไทยใกล้ถึงแล้ว   ขอผ่องแผ้วไร้ทุกข์สุขถ้วนทั่ว 
เก็บออมฝากสหกรณ์ไว้ไม่หมองมัว  เพ่ือครอบครัวอยู่ดีเปรมปรีดิ์เอย 

สวัสดีค่ะปีใหม่ไทยนี้ สอ.นย. ขอเริ่มต้นด้วยกลอนเพียง ๑ บท แต่มี ๒ เรื่อง ได้แก่   
เรื่องเกี่ยวกับปีใหม่ไทยหรือประเพณสีงกรานต์ และเรื่องเก่ียวกับการเก็บออมเงินที่สหกรณ์  ซึ่งทั้ง ๒ เรื่อง 
ล้วนมีความส าคัญและเป็นสิ่งที่ท าให้ท่านสมาชิกและครอบครัวมีความสุข  

ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่ชาวไทยให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการ
ฉลองการขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติ  (วิธีนับวันและเดือนโดยถือก าหนดต าแหน่งดวงอาทิตย์เป็นหลัก)           
แต่เนื่องจากยังนิยมนับวันทางจันทรคติกันอยู่ ช่วงเวลาฉลองสงกรานต์ในแต่ละท้องถิ่นจึงอาจไม่ตรงกัน
ทีเดียว โดยปรกติอยู่ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ในล้านนาบางปีสงกรานต์อาจอยู่ในช่วงวันที่ ๑๔ -
๑๖ เมษายน ซึ่งในภาคกลางนิยมท าบุญตักบาตรในวันที่ ๑๓ เมษายน ถือเป็นวันมหาสงกรานต์คือเป็น
วันที่พระอาทิตย์ก้าวเข้าสู่ราศีเมษ เป็นวันสิ้นปีเก่า วันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันเนา คือวันที่เชื่อมต่อระหว่าง
ปีเก่ากับปีใหม่รวมทั้งยังถือเป็นวันครอบครัวอีกด้วย และวันที่ ๑๕ เมษายน เป็นวันเถลิงศกขึ้นปีใหม่
ส าหรับในปี ๒๕๖๑ นี้ วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายน ซึ่งกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกันในช่วง
สงกรานต์ได้แก่ การท าความสะอาดบ้าน การท าบุญตักบาตร การบังสุกุลอัฐิ การสรงน้ าพระ การรดน้ า
ผู้ใหญ่ การปล่อยนกปล่อยปลา การขนทรายเข้าวัด ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปมักจะเดินทางกลับไปท าบุญที่
บ้านเกิด ดังนั้นเมื่อท่านสมาชิกเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวัง แคล้วคลาดปลอดภัย และที่
ส าคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านด ารงชีวิตด้วยความมีสติ ห่างไกลจากสุราหรือยาเสพติด ขยันเก็บออม      
เพ่ือความสุขของท่านสมาชิกและครอบครัวในอนาคตค่ะ 

ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๕ ของ สอ.นย. (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ได้ก าหนดค่านิยมของสหกรณ์
ไว้ ได้แก่ ค าว่า  SAVE  เป็นค าย่อที่มาจากหลายความหมายเพ่ือให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ได้ยึดถือ
ในการปฏิบัติงาน ส าหรับโดยรวมที่อ่านว่า SAVE แปลว่าประหยัดนั้น ขอให้ท่านสมาชิกได้ยึดถือไว้ใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน เพราะค าว่า ประหยัด หมายถึง การยับยั้ง กระเหม็ดกระแหม่ ใช้จ่ายตามควรแก่
ฐานะของตนเอง รู้จักประมาณตน ไม่ฟุุมเฟือย หรืออีกนัยหนึ่งคือ การรู้จักวางแผนการใช้เงิน รู้จัก      
เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือยฟูุงเฟูอ ด าเนินชีวิตเรียบง่าย รู้ จัก
ฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ และรู้จักท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานส าคัญเบื้องต้นของการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ ๙ นั่นเอง  

หากพิจารณาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประหยัดนั้นคือการใช้จ่าย 
อย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเป็นการด าเนินชีวิตตามทางสายกลาง  คือ 
การตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและความฟุุมเฟือยลง ใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น แต่ก็ไม่ใช่ ตระหนี่ถี่เหนียว   
ไม่ยอมใช้เงินเลย ส่วนการใช้จ่ายจะมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับอัตภาพของแต่ละบุคคลจากรายได้ที่
สุจริตและไม่คดโกง หรือเบียดเบียนให้คนอ่ืนได้รับความเดือดร้อน คนที่ด าเนินชีวิตอย่าง ประหยัด และ
พอประมาณจะเป็นคนเรียบง่ายและมีสันโดษในการด าเนินชีวิต คือ ไม่สร้างเงื่อนไขชีวิตที่ขาดเหตุผล  
หรือน าไปสู่ความฟูุงเฟูอ จนท าให้เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว ดังนั้นความประหยัดจึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
พอเพียง คือ การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเงิน ฉลาดใช้ ฉลาดออม และฉลาดท าบุญตามอัตภาพ ซึ่งการ
ประหยัดนั้นควรเริ่มต้นที่ระดับครอบครัวก่อน อันดับแรก ต้องพัฒนาสมาชิกในครอบครัว ให้ปลอดจาก
หนี้สินและมีฐานะดีขึ้น อย่างน้อยในระดับพอกินพอใช้ก่อน แล้วจึงพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นครอบครัวอยู่ดี        
กินดี  โดยต้องเริ่มต้นจากการรู้จักจัดการแผนการเงินของตนเองและครอบครัว ประหยัดอดออม       
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ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานในครอบครัว ท าอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วย มีเหตุมีผล ไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่
ไม่จ าเป็น จนกลายเป็น ความฟุุมเฟือยจนเกินอัตภาพที่เป็นอยู่ ปลูกฝังนิสัยฝึกลูกให้ตระหนักและคิดถึง
ผู้อื่นในเชิงประหยัด รู้คุณค่าท่ีแท้จริงของสิ่งต่างๆ จนกระทั่งกลายเป็นนิสัย รู้จักค าว่า “จ าเป็น”  กับค าว่า 
“อยาก” และท าให้ลูกเห็นเป็นประจ า สร้างวินัยรักการออมและมีทักษะในการจัดการทางการเงิน  รู้จักท า
บัญชีรายรับ - รายจ่ายเป็นประจ า เพ่ือให้รู้ถึงสถานะการเงินของตน จะได้ใช้จ่ายตามอัตภาพและฐานะ
ของตนและครอบครัว ฝึกจนเป็นวิถีปฏิบัติในชีวิตประจ าวันในเรื่องการรู้อยู่ รู้กิน และรู้ประมาณตน   
อย่างพอเหมาะพอดีได้ด้วยตนเอง เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงไม่
เดือดร้อน และเมื่อสะสมเงินออมไว้ใช้ในยามจ าเป็นได้อย่างพอเพียงแล้ว ให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปท าทาน  
ในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือปลูกฝังความมีน้ าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ลดความเห็นแก่ตัว และเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้านศีลธรรมและวัฒนธรรมการให้ ให้บังเกิดขึ้นในตัวเด็ก  บ่มเพาะให้เป็นวัฒนธรรมของ
ครอบครัว สร้างพฤติกรรมที่ดีงามให้เกิดข้ึนทั้งตัวเด็กและตัวท่านสมาชิกเองด้วย   ซึ่งการประหยัด ความมี
น้ าใจ และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนนี้จะตรงกับอุดมการณ์ของสหกรณ์ คือการช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการกระท าดังกล่าวจะส่งผลให้ท่านสมาชิกและครอบครัวมีความกินดี อยู่ดีได้
ในที่สุดตามปรัชญาหรือเปูาหมายสูงสุดของสหกรณ์ 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าสหกรณ์เกิดขึ้นจากความพอเพียงนั่นเอง ดังนั้นสหกรณ์จึง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามทางสายกลาง ซึ่งมี อยู่ด้วยกัน ๓ ด้าน ๒ เงื่อนไข ดังนี้ 

๑. ด้านความพอประมาณ คณะกรรมการของสหกรณต์้องบริหารงานหรือต้องด าเนินงาน
ทางด้านต่าง ๆ ด้วยความพอดี ไม่ลงทุนมากนัก การปล่อยสินเชื่อไม่ควรให้วงเงินกู้แก่สมาชิกสูงจนเกินไป 
เพราะจะท าให้สมาชิกมีหนี้สินเกินความจ าเป็น ระยะเวลาในการผ่อนช าระจะต้องไม่ยาวนานจนเกินไป  
ซ่ึงจะท าให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องได้ การบริหารงานต้องมีก าไรบ้างแต่พอประมาณ ไม่หวังผลก าไรสูงสุด
จนกลายเป็นเบียดเบียนสมาชิก เพราะการด าเนินงานของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นนั้น เพ่ือ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก ดังนั้นการด าเนินธุรกิจจึงต้องท ากับ
สมาชิกเป็นหลัก ผลก าไรที่ได้รับจึงควรน ามาจัดสรรตามส่วนให้กับผู้ที่ด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์พอประมาณ 
และต้องมีการจัดสรรในรูปของสวัสดิการสมาชิก ต้องมีความเอ้ืออาทรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่
สมาชิกอาศัยอยู่อีกด้วย ทั้งนี้การด าเนินงานต่าง ๆ จะต้องค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องพัฒนาบุคลากรให้ท างานด้วยความเชี่ยวชาญและเต็มศักยภาพ  

๒. ด้านความมีเหตุผล การบริหารงานต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการของสหกรณ์ต้องมี
การศึกษาระบบสหกรณ์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ มีการพัฒนางานทาง   
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เกิดการ
บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิก พร้อมทั้งต้องติดตามผลและพัฒนา
ปรับปรุงนโยบาย ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
  ๓. ด้านภูมิคุ้มกันที่ดี การบริหารงานของสหกรณ์นั้น คณะกรรมการต้องพึงสร้างความ
เข้มแข็งในสหกรณ์โดยใช้ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการสะสมเข้าทุนส ารองในปริมาณที่พอเหมาะ      
มีการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการการปูองกันความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
สภาพคล่อง ด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น  รวมทั้งต้องให้ความรู้แก่บุคลากร เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการ
รับมือกับปัญหา รวมทั้งต้องติดตามประเมินผลงานและแก้ไขอย่างเป็นระบบตลอดเวลา  
  ส าหรับเงื่อนไขที่ ๑. ด้านความรู้นั้น ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากร เพ่ือน า
ความรู้มาใช้สนับสนุนหรือปรับใช้ในระบบการท างานของสหกรณ์ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม   
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ประชาสัมพันธ์ 

๑. สอ.นย.จัดโครงการส่งเสริมการออม กิจกรรมส่งเสริมนักออมหุ้น ตั้งแต่ ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑ 
ส าหรับสมาชิกที่ขอเพ่ิมหุ้นในอัตราสูงสุดของเงินได้รายเดือน ได้รับของที่ระลึกพร้อมใบประกาศ     
เกียรติคุณ ของมีจ านวน ๓๐๐ ชิ้น ท่านสมาชิกสนใจกรุณาติดต่อได้ที่ส านักงานสหกรณ์  

๒. สอ.นย.ให้บริการรับฝากเงินและรับช าระหนี้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สอ.นย.
ภายในเวลา ๑๔.๓๐ น. และกรุณาติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ สอ.นย.ทราบด้วยทุกครั้งที่ท ารายการ 

๓. การฝาก – ถอนเงินที่ถูกต้อง สมาชิกควรตรวจนับเงินและตรวจดูรายการในสมุดคู่ฝากทุกครั้งที่
เจ้าหน้าที่ท ารายการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนออกจากส านักงาน สอ.นย.    

๔. เงินกู้รับเร็ว ส าหรับเงินกู้สามัญที่ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของหลักประกัน สมาชิกสามารถรับเงินได้
ภายใน ๓ วันท าการ 

เป็นต้น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หลากหลายและทั่วถึงทุกคนในสหกรณ์ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกได้รับทราบอย่างเปิดเผยและทั่วถึง   

ส่วน เงื่ อนไขที่  ๒ .  ด้ านคุณธรรมนั้น  การบริหารจัดการของสหกรณ์ต้องยึด              
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการด าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการ
บริหารงาน และการบริหารคน เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีของสหกรณ์ในการอยู่ร่วมกัน มุ่งให้เห็นถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สร้างเสริมความสามัคคี ความเพียร และความซื่อสัตย์ของ
บุคลากรในสหกรณ์  

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน หากท่านสมาชิกพร้อมใจกันด าเนินชีวิตอย่าง
ฉลาดรู้ตามแนวพระราชด าริ คือ ศึกษาและท าความเข้าใจแนวพระราชด าริและมีไหวพริบที่จะน ามาใช้  
ให้เกิดประโยชน์ รู้จักใช้อะไรก็ตามอย่างประหยัด ก็จะท าให้มีเงินออมมากขึ้น และมีทุนที่เพียงพอส าหรับ
ลงทุนโดยไม่ต้องไปกู้ยืม หรือไม่เป็นหนี้สินจนเกินตัว ในทางตรงกันข้าม หากท่านสมาชิกรู้จักด าเนินชีวิต
อย่างประหยัดทั้งในชีวิตประจ าวันและในการท างาน ประกอบอาชีพที่จะท าให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและ 
สังคม ตลอดจนประหยัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ก็จะน าไปสู่วิถีชีวิต
ที่พอเพียงในที่สุด ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสมบูรณ์และความมั่นคงให้กับสมาชิกและครอบครัวในอนาคต  

ดังนั้นเพ่ือเป็นหลักประกันความม่ันคงของสมาชิกในอนาคตและเป็นการปลูกฝังจิตส านึก
ในการรักการออม  สอ.นย. จึงไดจ้ัดโครงการส่งเสริมการออม กิจกรรมส่งเสริมนักออมหุ้น โดยเมื่อสมาชิก 
ยื่นหนังสือขอเพ่ิมหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงสุดคือ หนึ่งในสี่ของเงินได้รายเดือน หรือหนึ่งในห้าของเงินได้
รายเดือน (ในกรณีที่รวมเงินเพ่ิมพิเศษตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป) ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.๖๑   
สอ.นย. จะมอบของที่ระลึกเป็นหมวกพร้อมกับใบประกาศเกียรติคุณ “รางวัลยอดนักออม” ให้แก่ท่าน
สมาชิกท่ีขอเพ่ิมหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน ๓๐๐ คน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ท่านสมาชิกมาร่วม
กิจกรรมส่งเสริมนักออมหุ้นกันมาก ๆ นะคะ 

 
                    “ประหยัดใช้เท่าที่มี เพื่อชีวีทีม่ั่นคง”  
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 สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. 
เพ่ิมเติมได้ที่............  

เว็บไซต์  :  http://www.thaimarinecoop.com   

Line ID  :  @chh4689l   หรือ  
 

เฟสบุ๊ค:https://www.facebook.com/marinecoop1 

อีเมล:  thaimarinecoop@gmail.com 

โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘โทรสารกดหมายเลขภายใน ๒๑หรือ ๒๒ 

มือถือ:  สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕ธรุการ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑ 

 

  

 


