
 

           วันสหกรณ์แห่งชาติ   

ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง                          
ซึ่งนับเป็นปีที่ ๑๐๒ ของการก่อก าเนิดการสหกรณ์ข้ึนในประเทศไทย โดย พระราช                         
วรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ซึ่งถือว่าเป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรง                       
ริเริ่มน าวิธีการสหกรณ์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  เพ่ือเป็นการเผยแพร่พระเกียรติประวัติ พระอัจฉริยภาพของพระองค์จึงขอน า         
พระประวัติย่อมากล่าวโดยสังเขป ดังนี้ 
  พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระนามเดิมคือพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้ารัชนีแจ่มจรัส (ต้นสกุลรัชนี) ทรงเป็นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ วังหน้าในรัชกาลที่ ๕ 
และเจ้าจอมมารดาเลี่ยม (เล็ก) ประสูติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๔๑๙ ทรงเข้ารับการศึกษาวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ นอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยเพ่ิมพูนความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษอยู่มิได้ขาด 
  ทรงรับราชการในกระทรวงธรรมการ ทรงย้ายไปเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษากระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ เสด็จไปทรงศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษ ทรงสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศ
อังกฤษ  อยู่ได้เพียงสามเทอมก็ทรงถูกเรียกตัวกลับกรุงเทพฯ และทรงเข้ารับราชการในต าแหน่งผู้ช่วย
อธิบดีกรมตรวจบัญชีและกรมสารบัญชี (กรมบัญชีกลางในปัจจุบัน) ทรงเลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้ากรม 
ทรงด ารงต าแหน่งได้เพียง ๑๔ เดือน ทรงย้ายไปรับราชการในต าแหน่งอธิบดีกรมกษาปณ์สิทธิการและ 
ทรงเลื่อนเป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีและกรมสารบัญชี ทรงประกอบคุณงามความดี ทรงมีความรู้แตกฉาน
ทางอักษรศาสตร์ และทรงเป็นจินตกวีที่มีส านวนพิเศษ ทรงใช้พระนามแฝงว่า น.ม.ส. ทรงนิพนธ์เรื่อง
ส าคัญ ๆ ไว้หลายเรื่อง เช่น จดหมายจางวางหร่ า  พระนลค าฉันท์ นิทานเวตาล กนกนคร เป็นต้น 
  ด้านการสหกรณ์ ทรงได้น าเอาวิชาการสหกรณ์มาใช้เพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร ทรงศึกษาวิธีการสหกรณ์ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกาและเอเชีย (บางประเทศ) และทรงคัดเลือก
วิธีการสหกรณ์ในต่างประเทศมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศไทย ในที่สุดทรงเลือก
สหกรณ์เครดิตแบบ   ไรฟีไฟเซน ซึ่งเป็นแบบที่เหมาะสมกับสภาพของกสิกรและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และรับจดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรกเป็น
ประเภทสหกรณ์มหาทุนสมาคมแรก เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๙ ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ ากัด
สินใช ้ ตั้งอยู่ที่ ต าบลวัดจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นับตั้งแต่นั้นมากิจการสหกรณ์เริ่มขยายผล
มาจนถึงทุกวันนี้  
  ในด้านชีวิตส่วนพระองค์ ทรงเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงพรพิมลพรรณ (วรวรรณ) ใน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปพันธ์พงศ์ ทรงมีพระราชธิดาและพระโอรสคือ หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสติ 
และ หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี 
  ทรงสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคหลอดโลหิตในสมองตัน สิริพระชนมายุได้ ๖๘ ปี เพ่ือเป็น
อนุสรณ์แห่งพระองค์ท่าน ได้มีนักสหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ สมาคมสหกรณ์ ตลอดจนพระประยูรญาติ 
ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดตั้งมูลนิธิ ใช้ชื่อว่า พิทยาลงกรณมูลนิธิ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่         
๒๔ กันยายน ๒๔๙๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิชาการสหกรณ์ การศึกษาดูงานสหกรณ์ท้ัง
ภายในและต่างประเทศ จัดให้มีห้องสมุด และมีการโฆษณาเผยแพร่กิจการสหกรณ์ 
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  การรับฝากเงิน 

๑. สอ.นย.จ ากัดวงเงินรับฝากจากสมาชิกประเภทออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษ ไม่เกินเดือนละ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

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

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

  นอกจากนี้ ขบวนการสหกรณ์ ยังได้สร้างพระอนุสาวรีย์แห่งพระองค์ท่านตั้งอยู่ในหลาย
จังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร (ท่ีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดศรีสะเกษ 
และจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานส าหรับนักสหกรณ์ ร าลึกถึงพระกรุณาคุณของพระองค์    
ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
  ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีการจัดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ขึ้น เพ่ือเป็นการ
น้อมร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณและแสดงมุทิตาจิตเพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์ และผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ในทุกจังหวัด  ส าหรับ สอ.นย. ได้จัดให้มีพิธีสักการะ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือร่วมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพ่ือความเป็น    
สิริมงคล ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๒๐ ณ ส านักงาน สอ.นย. นอกจากนี้ยังได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ โดยมอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าคาดเอวพร้อม
สกรีนโลโก้ สอ.นย. ให้กับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกและขอเปิดบัญชีเงินฝากในระหว่างวันที่ ๑ – ๒๘ ก.พ.๖๑ 
นี้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกและครอบครัว รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและ
ครอบครัว ได้รับทราบถึงความส าคัญของสหกรณ์และรับทราบถึงประวัติความเป็นมาของการสหกรณ์ไทย 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ต่อชุมชนและสังคม และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ๒๕๖๑ –  
๒๕๖๓ ของสหกรณ์ท่ีวางไว้ในแผนงานการสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

       
รูปกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
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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 – ๘  โทรสาร  กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 

มือถือ :  สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔  ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕  ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑                 

                        

 


