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     สวัสดีครับ พี่ๆ น้องๆ ชาวสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 ทุกท่าน 
เนื่องจากจะใกล้วันวิสาขบูชา  ในวันที่ 4 ม.ิย.55 นี้ทางสํานักงาน 
พระพุทธศาสนาได้จดัทําโครงการ “84 พรรษา 84 องค์กร พัฒนา 
ด้วยธรรมะ สัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตื่นรู้” ขอเชิญชวนเพื่อน 
สมาชิกร่วมกันทําบญุได้ที่วัดใกล้บ้านท่าน  มีคําพูดที่ว่าเศรษฐกิจ 
พอเพียง ภูมิคุ้มกัน...“โลกแตก”ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เพียงแต่เป็นหนทางกู้ตําบล 
กู้ประเทศ ให้รอดพ้นจากวิกฤติเท่านั้น แต่ยังเป็นหนทาง “กู้โลก” 
กลมๆ ใบนี้อย่างแท้จริง ปัญหาของทุกวันนี้ ไม่ว่าเป็นปัญหาอะไร 
เกิดที่ไหนในโลกมสีาเหตุอย่างเดยีวคือ การบริโภคที่เกินพอดีของมนุษย์  
ทุกวินาทีที่มนุษย์บริโภค (กิน ใช้ หายใจ ฯลฯ) เท่าไร ก็จะคายขยะ 
ให้โลกเท่านั้น โดยไม่รูต้ัว และไมไ่ด้ คํานึงถึงซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก 
ทุกวันนี้เราเห็นสัญญาณเตือนภัย ทางธรรมชาติ ครบหมดแล้วทั้งดิน น้ํา 
ลม ไฟ คนตายนับแสน ธรรมะ 3 ประการของความพอเพียงนั่นคือ 
ประมาณตน มีเหตุผล และมีภูมคิุ้มกัน  จะประมาณตนได้ ต้องทํา 
บัญชีครัวเรือนลงข้อมูลเรื่องรายรบัรายจ่าย ได้ตัวเลขข้อมลูแล้ว 
นั่นแหละ คือ เหตุคือผลที่จะให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างไร จะประหยัด 
หรือใช้เงินอย่างไรให้พอในแต่ละเดือน ต้องลด หรือภูมิคุ้มกัน ก็คือ 
การจัดการความเสี่ยงในเรื่องที่เราจะกู้เงิน          
          สําหรับสหกรณ์ของเรา ก็จะเข้าสูร่ะบบแบบพอเพียงเหมือนกัน 
คือ “ใช้จ่ายเท่าที่มี  จะไม่กู้และมหีนี้สินเพิ่ม ดังนั้นสมาชิกจะเห็นไดว้่า 
การบริหารงานในยุคนี้เรามีการปรบัเปลี่ยนอยูต่ลอดเวลา เพื่อเป็นการ 
ดูแลสมาชิกไม่ใหไ้ดร้ับความเดือดร้อนจนเกินไป ส่วนทางด้านสวัสดกิาร 
คณะผู้บริหารเราไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายาม ที่จะคดิหาแนวทางที่พอจะ 
ช่วยเหลือสมาชิกให้มีหลักประกันที่มั่นคง ในปัจจุบันเราจะเพิ่ม 
สวัสดิการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้ครอบคลุมวงเงิน ที่เป็นหนี้ โดยคํานึงถึง 
ทายาทสมาชิกไม่ให้ไดร้ับความเดอืดร้อน ในอนาคต  
           สุดท้ายนี้ ผมขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 
ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีเงินใช้ ร่ํารวย ทุกคน 
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