
สหกรณฯ บริจาคเงินใหมูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงาน
ไทย 5,000 บาท

วันที่ 20 กรกฏาคม 2555 สหกรณฯ ทําการ
บริจาคเงินประจําป 2555ใหแกมูลนิธิพิพิธภัณฑ
แรงงานไทย จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
เพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินงานและการจัด
กิจกรรมของพิพิธภัณฑแรงงานไทย เน่ืองจาก
พิพิธภัณฑแรงงานไทย  ดําเนินการดวยทุนทรัพยอัน
จํากัดที่ไดมาจากการบริจาค และจัดกิจกรรมหา
รายไดซึ่ งก็ยังไม เพียงพอ และแมวาพิพิธภัณฑ
แรงงานไทยจะถือเปนสถานที่แหงการศึกษาเรียนรู
แตก็ไมไดรับการสนับสนุนทางดานงบประมาณจาก
รัฐบาล จึงตองขอรับการสนับสนุนจากองคกร
แรงงาน องคกรพันธมิตร และบุคคลทั่วไป

สหกรณฯ จัดอบรมและนําสมาชิกไปดูงานการปลูก
ตนแกนตะวันท่ีบานหมอ

ตามกลยุทธสงเสริมใหสมาชิกดําเนินวิถี
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณฯ มุง
สงเสริมใหสมาชิกดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง สงเสริมใหสมาชิกรูคุณคาและการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัด รวมทั้งใหสมาชิกใช
จายอยางประหยัดและเก็บออมมากขึ้น แตเน่ืองจาก
สมาชิกสหกรณฯ เปนบุคคลที่มีรายไดประจํา และมี
รายจายที่จําเปนที่ตองใชจายในครอบครัว ทําให
รายไดประจําที่ไดรับจากการทํางานใหนายจางไม
เพียงพอกับรายจายที่แตละคนมีอยู สมาชิกจํานวน
มากจึงไมสามารถออมเงินกับสหกรณฯ ได เพื่อให
สมาชิกสหกรณฯ มีรายไดเสริมจากรายไดประจําที่มี
อยู  สหกรณฯ จึงจัดทําโครงการสงเสริมใหสมาชิก
ประกอบอาชีพเสริมโดยการนปลูกตนแกนตะวัน ซึ่ง
เปนพืชชนิดใหมของประเทศ ที่มีโอกาสพัฒนาไป
เปนพืชทางเลือกทางการคาหรืออุตสาหกรรมใน
อนาคต แกนตะวันเปนพืชสมุนไพรที่กําลังไดรับ
ความนิยมจากประชาชนมากขึ้น

( อานตอหนา 3)

ปที่ 27 ฉบับที่ 288 ประจําเดือน กันยายน 2555

ประจําเดือน ธันวาคม 2551
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 (2555)
นายเฉลย ชมบุหร่ัน ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต  ชูจติต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห  แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก
นายมานะกูล  พรรณเรณู กรรมการ
นายชัยรัช  ศิริพจนานนท           กรรมการ
นายเสนห  ชุมหฤทัย                 กรรมการ
นายพยงุศักด์ิ  เวชโช กรรมการ
นางสมหมาย  ทับไทย กรรมการ
นายธนาธิษณ  ปนแกว กรรมการ
นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ      กรรมการ
นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล กรรมการ
นายอนุรักษ  ทองโตนด กรรมการ
นายสุทัศน  เอี่ยมแสง กรรมการ

เจาหนาที่สหกรณออมทรัพย ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูชวยผูจัดการ
นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายฯ
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ บัญชี
นางศรีประภา   แสงสวาง การเงิน
นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายวิรัต  ชูจิตต
กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร

 นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน  เอี่ยมแสง
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ

อารดเวิรค  นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ

สหกรณฯ จัดอบรม “โครงการสงเสริมใหสมาชิก
ประกอบอาชีพ ตามแผนกลยุทธสหกรณฯ”

เรื่อง ตนแกนตะวัน : พืชเศรษฐกจิใหมของไทยจริงหรอื?
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สหกรณฯ จัดอบรมฯ (ตอจากหนา 1)
การจัดโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงค

ดังน้ี
1 . เพื่อใหสมาชิกได รู จักและรับทราบ

ประโยชนของการปลูกตนแกนตะวัน
2. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกประกอบอาชีพ

เสริม เพื่อสรางรายไดใหแกครอบครัว
3. เพื่อสงเสริมการออมเงินของสมาชิก

สหกรณฯ
4. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกดําเนินชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหสมาชิกรูคุณ
คาและการใชทรัพยากรที่มีอยู ให เกิดประโยชน
สูงสุด

การดําเนินการตามโครงการสงเสริมให
สมาชิกประกอบอาชีพเสริมโดยการปลูกตนแกน
ตะวันดังกลาว สหกรณฯ ไดจัดการอบรมและนํา
สมาชิกเดินทางศึกษาดูงานการปลูกตนแกนตะวัน
รวม 2 วัน คือ

วันท่ี 4 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00 น. -
17.00 น. สหกรณฯ จัดอบรมใหความรูแกสมาชิก
เร่ือง “ตนแกนตะวัน: พืชเศรษฐกิจใหมของไทยจริง
หรือ?” โดยมีนางสุณี ชมชื่น รองประธานกรรมการ
สหกรณผูปลูกพืชผักผลไมสระบุรี จํากัด อ.บาน
หมอ จ.สระบุรี (โทร. 087 170 3080) เปนวิทยากร
ณ หองประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมี
กรรมการฯ สมาชิก สมาชิกสมทบเจาหนาที่สหกรณ
และผูใหญบานหมู 2 ต.โพสะ เขารวมการอบรม 20
คน โดยวิทยากรไดนําตนแกนตะวันมาใหชมและนํา
เหงาแกนตะวันมาใหสมาชิกรับประทานดวย

วันท่ี 13 สิงหาคม 2555 สหกรณฯ จัด
การศึกษาดูงานการปลูกตนแกนตะวัน ณ สํานักงาน
สหกรณผูปลูกพืชผักผลไมสระบุรี จํากัด อ.บาน
หมอ จ.สระบุรี โดยมีกรรมการฯ, สมาชิก, สมาชิก
สมทบ, เจาหนาที่สหกรณ และผูใหญบานหมู 2 ต.
โพสะ เดินทางไปศีกษาดูงาน 36 คน โดยมีนางสุณี
ชมชื ่น ประธานกรรมการสหกรณผู ปลูกพืชผัก
ผลไมสระบุรี จํากัด (ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 9
สิงหาคม 2555) และกรรมการสหกรณฯ ใหการ
ต อ น รั บ  ส ม า ชิ ก ไ ด รั บ ฟ ง ก า ร บ ร ร ย า ย เ ร่ื อ ง
คุณประโยชนของตนแกนตะวัน  การแปรรูปตน
แกนตะวันเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  ขั้นตอนการปลูกตน
แกนตะวัน การบํารุงรักษาขณะปลูก เยี่ยมชมแปลง
ปลูกตนแกนตะวัน และทําการปลูกตนแกนตะวัน
และสมาชิกหลายทานไดสมัครเขาเปนสมาชิกของ
สหกรณฯ เพื่อทําการปลูกตนแกนตะวันดวย

หลังจากที่สมาชิกไดเขารวมการอบรมและ
เดินทางไปศีกษาดูงานกับสหกรณฯ สมาชิกสวน
ใหญพอใจกับการจัดโครงการของสหกรณฯ เปน
อยางมากและมีสมาชิกหลายทานตัดสินใจจะทําการ
ปลูกตนแกนตะวัน เพื่อ เปนรายได เสริมใหแก
ครอบครัวของตนเองดวย
รองประธานฝายการเงินรวมประชุมคณะกรรมการ
ชมรมสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการ

วั น ที่ 5 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 5 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน เดินทางไปรวม
การประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณออมทรัพย
ในสถานประกอบการ ประจําเดือนสิงหาคม 2555
ณ ที่ทําการสหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานไทย
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คูราโบ จํากัด รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี
คณะกรรมการชมรมฯ 8 คน และผูสังเกตุการณ 3
คน เขารวมการประชุม โดยมีนายธนู  โพธิ์ทอง
ประธานชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ รับทราบ สมาชิกชมรมฯ
จํานวน 40 สหกรณฯ รับทราบรายนามคณะกรรมการ
ชมรมฯ 15 คน โดยมีนายธนู โพธิ์ทอง (สอ. โอเชี่ยน
กลาส จํากัด) เปนประธานชมรมฯ นายศรีโพธิ์
วายุพักตร (สอ. สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด)
เปนรองประธานคนที่ 1 นายจุลเกรียง  เดชโพธิยา
นนท (สอ. พนักงาน. เอ็น อี ซี อินฟรอนเทีย จํากัด)
รองประธานคนที ่ 2 นายสุรัตน  จันทรวันเพ็ญ
(ส อ. สหภา พแรง ง านไ ท ยคู รา โบจํา กัด ) เปน
เลขานุการ นายไพบูลย คลังนิล (สอ.แปรงไทย
จํากัด) เปนเหรัญญิก นายยอดธง  จีรัง (สอ.สหภาพ
แรงงานแพน เอเซีย เปเปอรไทย จํากัด ) เปน
ประชาสัมพันธ นายเชิด  นามสงคราม (สอ.ผูผลิต
เคร่ืองปรับอากาศมิตซูบิชิ ประเทศไทย จํากัด) เปน
นายทะเบียน นายเชิด นามสงคราม (สอ. เอส เค กล
การ) เปนปฏิคม และกรรมการอีก 7 คน ที่ประชุม
รับทราบรายนามที่ปรึกษาชมรมฯ 5 คน และทําการ
แตงต้ังเพิ่มอีก 3 คน มีมติรับทราบฐานะการเงินของ
ชมรมฯ โดยมีเงินคงเหลือจากการจัดประชุมใหญ
สามัญ คร้ังแรกของชมรมฯ 2,560 บาทมีมติแตงต้ัง
กรรมการฯ ทําหนาที่ฝากถอนเงินของชมรมฯ โดย
เปนไปตามขอบังคับชมรมฯ มีมติใหฝากเงินของ
ชมรมฯ กับ สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานไทย
คูราโบ จํากัด มีมติกําหนดวันประชุมประจําเดือน
ของชมรมฯ เปนวันอาทิตยที่สองของเดือน

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพมารดาสมาชิก และ
ภรรยาสมาชิก

วันที่ 6 สิงหาคม 2555 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์   วายุพักตร รอง
ประธานฝายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต รองประธาน
ฝายประชาสัมพันธ  เดินทางไปรวมเปนเจาภาพสวด
ศพบิดานายปราโมทย  กุหลาบ สมาชิกแผนกแวร
เฮาท ที่บานพัก บานระดํา ต.โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง
และชวยเงินทําบุญ 500 บาท

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 นายวิรัต  ชูจิตต รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ นายเสนห ชุมหฤทัย
นายสุทัศน  เอ่ียมแสง และนายธนาธิษณ  ปนแกว
เดินทางไปรวมเปนเจาภาพสวดศพภ รรยาของ
นายโทน เหลาแหลม สมาชิกแผนกเอฟ .ไอ.พี .
ที่วัดมหาดไทย ต. มหาดไทย อ.เมือง จ.อางทอง และ
ชวยเงินทําบุญ 300 บาท

วันที่ 14 สิงหาคม 2555 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายวิรัต  ชูจิตต รองประธานฝาย
ประชาสัมพันธ และนายสุทัศน  เอ่ียมแสง เดินทาง
ไปรวมเปนเจ าภาพสวดศพมารดานางสุกัญญา
ประดับทอง สมาชิกแผนกสปนน่ิงผลิต ที่วัดโลห
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สุทธาวาส อ.เมือง จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญ 500
บาท

วันที่ 28 สิงหาคม 2555 นายเฉลย ชม
บ ุห รั ่น  ป ร ะ ธ า น ส ห ก ร ณ ฯ  น า ย ศ ร ีโ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายสายัณห
แผนประดิษฐ เลขานุการ เดินทางไปรวมเปน
เจาภาพสวดศพบิดานายจิระพันธ นิ่มนอยและ
นางนิติกาญน นิ่มนอย แผนกสปนนิ่ง (ผลิต) ที่
วัดแจง อ.ปาโมก จ.อางทอง ชวยเงินทําบุญ 500
บาท และ 300 บาท
สหกรณฯ มอบสมุดเงินฝากใหแกสมาชิกคลอด
บุตร

วันที ่ 8 สิงหาคม 2555 นางศรีประภา
แสงสวาง ทําการมอบสมุดเง ินฝากออมทรัพย
จํานวนเงินฝาก 500 บาท ใหแกนายณัฐพงศ  แปง
นวล สมาชิกแผนกบอยเลอรเฮาทเนื่องจากภรรยา
คลอดบุตร
กรรมการสหกรณฯ เย่ียมไขสมาชิกปวย

วันที ่ 21 สิงหาคม 2555 นายเฉลย ชม
บุหรั่น ประธานสหกรณฯ นายสุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิก นายสุทัศน เอี่ยมแสง กรรมการ เดินทาง
ไปเยี่ยมไขนายอํานวยเดช สบายแท สมาชิกแผนก
เอ็นดีที ที่บานพัก หมูบานไลออน อ.เมือง จ.อางทอง
เน่ืองจากปวยเปนโรคเบาหวาน

วันที ่ 27 ส ิงหาคม 2555 นางวราภรณ
จ ิน ด า น า ถ  ผู แ ท น ส ห ก ร ณ โ ร ง ง า น ห น อ ง แ ค
เด ินท า ง ไ ป เยี ่ย ม ไ ข น า ย ส ถ า ป ตย  อยู คุ ม ญา ติ
สมาชิกแผนกบริหาร (โรงงานหนองแค) เนื่องจาก
ประสบอุบัติเหตุขาหัก

สหกรณออมทรัพยฯ ขายกิจการสถานีบริการนํ้ามัน
ปตท. ใหแกสหกรณบริการฯ

น า ย วิ รั ต  ชู จิ ต ต  ร อ ง ป ร ะ ธ า น ฝ า ย
ประชาสัมพันธ เปดเผยวา ในวันที่ 20 สิงหาคม
2555 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน ประธานสหกรณฯ และ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ ไดทําสัญญา
ซื้อ - ขายกิจการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ใกลถนน
เลี่ยงเมืองกับนายกมลศักด์ิ  พัฒนสิงห ประธาน
สหกรณบริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
นางละออ  แกวสาระ เลขานุการและนายสุวัฒน
แกวเฮียง กรรมการฯ  ในราคา 5,200,000 บาทและ
อาคารสํานักงานพรอมอุปกรณตาง ๆ ของสถานี
บริการ ราคา 263,933.75 บาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น
5,463,933.75บาท (หาลานสี่แสนหกหมื่นสามพัน
เการอยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบหาสตางค)

ทั้ง น้ี สหกรณบริการฯ จะเขาไปดําเนิน
กิจการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. แทนสหกรณออม
ทรัพยฯ ในเดือน กันยายน 2555
สหกรณฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรสมาชิก

วันที่ 18 สิงหาคม 2555 สหกรณฯ จัดพิธี
มอบทุนการศึกษาใหแกบุตรสมาชิกสหกรณฯ
จํานวน 258 ทุน ณ สโมสรพนักงาน บริษัทไทยเร
ยอน จํากัด (มหาชน) โดยมีนายโสภณ มุณีจินดา
ผูจัดการโรงงาน ทําหนาที่ประธานในพิธิเปดการ
มอบทุน และทําการมอบทุนการศึกษาใหแกบุตร
สมาชิก จากนั ้นคณะกรรมการสหกรณฯ และ
เจ าหนาที ่สหกรณฯ ไดร วมก ันมอบทุนใหแก
สมาชิก คือ นายเฉลย  ชมบุหร่ัน ประธานสหกรณฯ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
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นายวิรัต ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ นายสุวัฒน
แกวเฮียง เหรัญญิก นายพยุงศักด์ิ เวชโช นายเสนห
ชุ มหฤทัย นายอนุร ักษ  ทองโตนด นายสุท ัศน
เอี ่ยมแสง และนางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝาย
ทั่วไป

สําหรับทุนการศึกษาที่มอบใหแกบุตร
สมาชิกจํานวน 258 ทุน แบงเปน 2 ประเภท คือ

1. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกผูฝากเงินฝาก
ประจําเพื่อการศึกษาบุตร จํานวน 129 ทุน ๆ ละ 500
บาท เปนเงิน 64,500 บาท

2. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ
จํานวน 129 ทุน แบงเปน 2 ระดับชั้นเรียน คือ

2.1 ทุนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
รวม 49 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 49,000 บาท

2.2 ทุนระดับมัธยมศึกษา และ ปวช.
รวม 44 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 66,000 บาท

2.3 ทุนระดับปวส. และ มหาวิทยาลัย
รวม 36 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 72,000 บาท

รวมเปนเงินทุนการศึกษา 3 ระดับการศึกษา
จํานวน 187,000 บาท และรวมเปนเงินที่มอบใหแก
บุตรสมาชิกทั้ง 2 ประเภท จํานวน 251,500 บาท

กร รม กา รฯ ร วม ปร ะชุ ม ปร ะจํ า เดือน สอร . ที่
กรุงเทพฯ

วันที่ 1 9 สิ ง หา ค ม 2 5 5 5 น า ย ศ รี โพ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายสุวัฒน แกว
เฮียง เหรัญญิก และนายพยุงศักด์ิ เวชโช กรรมการฯ
เดินทางไปรวมการประชุมประจําเดือนของ สหพันธ
สหกรณออมทรัพยผูใชแรงงาน (สอร.) ณ โรงแรมที
เค พาเลซ ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดย
มีสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง
จํากัด เปนเจาภาพจัดการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ประจําเดือนกรกฏาคม 2555 รับรองรายรับ - รายจาย
สอร. ประจําเดือน 2555 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจาก
เดือนมิถุนายน 2555 จํานวน 154,530.70 บาท ไมมี
รายรับ รายจาย 46,120 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือน
สิงหาคม 2555 จํานวน 108,410.70 บาท รับทราบผล
การดําเนินงานและปญหาของสหกรณสมาชิก
รับทราบรายงานจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) รับทราบรายงานจาก
คณะกรรมการบริหารฯ และกรรมการฝายตาง ๆ
โดยฝายจัดต้ังกําลังอยูระหวางการจัดต้ังสหกรณใหม
ในจังหวัดปทุมธานีหน่ึงแหง  แล ะมีมติใหฝาย
การศึกษาจัดการสัมมนาในวันที่ 24 - 26 สิงหาคม
2555 ตอไป แมวาจํานวนผูเขารวมการอบรมจะตํ่า
กวาที่กําหนดไว
รองประธานฯ และรักษาการ ผูจัดการรวมประชุม
ประจําเดือนชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง

วันที่ 2 0 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 5 น า ย ศ รี โพ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี
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เมฆหมอก รักษาการผูจัดการเขารวมการประชุม
ประจําเดือนสิงหาคม 2555 คณะกรรมการชมรม
สหกรณจังหวัดอางทอง ณ หองประชุมสํานักงาน
สหกรณจังหวัดอางทอง โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร
ประธานชมรมฯ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ ประจําเดือนกรกฏาคม 2555
รับรองราย รับ - รายจ ายชมรมฯ ประจํา เ ดือน
กรกฏาคม 2555 โดยมีเงินคงหลือยกมาจากเดือน
มิถุนายน 2555 จํานวน 113,668.80 บาท มีรายรับ
10,148.05 บาท รายจาย 757 บาท และเงินคงเหลือ
ยกไปเดือนสิงหาคม 2555 จํานวน 123,059.85 บาท
ติดตามผลการประชุมคราวกอน รับทราบการ
เชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณสมาชิก มีมติจัด
การศึกษาดูงานและทําการประชุมใหญ  สามัญ
ประจําป 2554 ในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2555 โดย
ไมตองใหสหกรณสมาชิกเสียคาใชจายในการเขา
รวมกิจกรรมดังกลาว รับทราบเร่ืองที่สํานักงาน
สหกรณจังหวัดอางทองแจงใหทราบหลายเร่ือง
สหกรณฯ นําสมาชิกเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียนตาบอดท่ีลพบุรีและบริจาคเงิน 10,000 บาท

วันที่ 21 สิงหาคม 2555 สหกรณฯ โดยการ
นําของนายเฉลย ชมบุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นาย
ศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต
ชู จิตต  รองประธานฝายประชาสัมพันธ  ได นํา
กรรมการฯ สมาชิกและเจาหนาที่สหกรณฯ รวม 19
คน เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางงวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการ
ซ้ําซอนลพบุรี บานดงจําปา อ.เมือง จ.ลพบุรี

สหกรณฯ ไดบริจาคเงิน 10,000 บาท
(หน่ึงหมื่นบาทถวน) ใหแกโรงเรียน นอกจากนั้น
มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนไดรวมบริจาค
ใหโรงเรียน 1,000 บาท สหภาพแรงงานไทยเร
ยอน บริจาค 1,000 บาท สมาชิกที่เดินทางไปรวม
เลี้ยงอาหารกลางวันไดรวมบริจาคเงินและขนม
ใหแกเด็กนักเรียน รวมเงินบริจาค 15,800 บาท
สหกรณฯ จัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระเพลและนําสินคา
ราคาถูกมาจําหนายแกสมาชิกและประชาชนท่ัวไป

วันที่ 22 สิงหาคม 2555 สหกรณฯ ไดจัด
พิธีทําบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันครบรอบ 29
ปการกอตั้งสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํากัด  ขึ ้น  ณ หองประชุมสหภาพ
แรงงานไทยเรยอน โดยมีคณะกรรมการสหกรณฯ
สม าช ิก  เจ า หนาที ่สหก รณฯ  ฝ า ย บร ิหา รข อง
บ ร ิษ ัท ข า รา ช ก า รสํา น ัก ง า น ส หก รณจ ัง หว ัด
อางทองและผู แทนสหกรณตาง ๆ เขารวมงาน
ตามสมควร

ทั ้ง นี ้ ส ห ก ร ณ ฯ  ไ ด นํ า ส ิน ค า อ ุป โ ภ ค
บริโภคราคาถูกจากรานสหกรณสิงหบุรี จํากัด
ไข ไ ก จา ก ส หกรณผู เ ลี ้ย ง ไ ก ไข ลุ ม แม นํ้า น อย
จํากัด และขาวสารจากโรงสีพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.
บางเสด็จ อ.ปาโมก จ.อางทอง และอาหารจาก
ส ม า ช ิก ส ห ก ร ณ ฯ  ม า จํา ห น า ย ใ ห แ ก ส ม า ช ิก
สหกรณฯ และประชาชนโดยทั่วไปบริเวณอาคาร
จอดรถของบริษ ัทฯ ซึ ่งได ร ับความสนใจจาก
สมาชิกและประชาชนทั ่วไป มาซื ้อสินคา เปน
จํานวนมาก
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เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฏาคม 2555 สหกรณฯ
ไดจัดการอบรมสมาชิก เร่ือง “การดําเนินชีวิตอยางไร
ใหมีความสุข” ณ วังยาวรีสอรท อ.เมือง จ.อางทอง
โดยมีสมาชิกเขารวมการอบรม 36 คน

ในการจัดการอบรมคร้ังน้ีไดมีการประชุม
กลุมยอยเพื่อใหสมาชิกไดรวมแสดงความคิดเห็นใน
เร่ือง “ทิศทางของสหกรณในอนาคต” โดยแบง
สมาชิกเปน 4 กลุม ซึ่งสมาชิกแตละกลุมฯ ไดมีความ
คิดเห็น ดังน้ี คือ
กลุมท่ี 1. ทิศทางสหกรณฯ ในอนาคต

1. อยากใหสมาชิกมีวินัยและการวางแผน
ในการใชเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การออม
เงิน ในรูปแบบของเงินฝาก (เพิ่มหุน)

2. การเพิ่มหุน ในวาระครบรอบ วันกอต้ัง
22 สิงหาคม 2555 ครบรอบ 29 ป โดยมีของแจกให
สมาชิก

3. ตองการเพิ่มสมาชิกสหกรณฯ ใหมากขึ้น
4. ตองการใหสหกรณฯ ปรับฐานการถือหุน

ใหสอดคลองกับสภาพคาจางในปจจุบัน
5. ตองการขยายเงินทุนการศึกษาบุตรเดิม

1,000/ 1,500/ 2,000 เปน 1,500/ 2,000/ 2,500
6. ตองการเพิ่มผูค้ําประกันจาก 5 คน เปน 6

คนในกรณีที่วงเงินกูสามัญ 1,300,000
7. ใหสมาชิกผูกูเงินสามัญ 400,000 บาท

ตองทําฌาปนกิจสงเคราะห (เดิมกู 600,000 บาท จึง
จะทําฌาปนกิจสงเคราะห)

กลุมท่ี 2. ทิศทางสหกรณฯ ในอนาคต
1. ใหมีการจัดนําเที่ยวภายในและภายนอก

ประเทศในรูปแบบหักคาใชจายภายหลัง
2. ให จัดนําเที่ ยวรูปแบบสมาชิกพรอม

ครอบครัว (ฟรี)
3 . จัดสั งสรรคพบปะสมาชิก ตามวาระ

ตัวอยาง ครบรอบ 30 ป, 35 ป หรือ 40 ปในรูปแบบเสีย
คาใชจายและไมเสียคาใชจายหรือสมาชิกจาย 50 %

4. การกูเงินฌาปนกิจสงเคราะหลวงหนา
รูปแบบผอนชําระเงินรายเดือนหรือหัก 50 % แลว
ผอนรายเดือน

5. การจัดสัมมนาแตละคร้ังตองมีสมาชิก 40
คนและกรรมการตองมี 1 ใน 3

6. สมาชิกมาสัมมนามากกวา 5 คร้ัง ใหมี
โบนัสพิเศษ (อะไรก็ได)
กลุมท่ี 3. ทิศทางสหกรณฯ ในอนาคต

1. กรรมการและเจาหนาท่ีสหกรณฯ
1.1 กรรมการตองมีความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.2 ตองมีความรูเร่ืองการลงทุน
1.3 มีความรูเร่ืองความเสี่ยงดานตาง ๆ

1.3.1 ความเสี่ยงที่คุมได
1.3.2 ความเสี่ยงที่คุมไมได

1.4 มีความรูเร่ืองการเงิน
1.4.1 สามารถวิเคราะหเร่ืองการเงินได
1.4.2 สามารถอานงบการเงินไดทุกคน
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2. สมาชิก
2.1 ตรวจสอบการใชเงินกูใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคตามการขอกูเพื่อสมาชิกจะไดมีวินัย
การใชเงิน

2.2 ลดดอกเบี้ยเงินกูพิเศษ
- เ น่ื อ ง จ า ก มี ห ลั ก ป ร ะ กั น ที่ มั่ น ค ง

วัตถุประสงคการใชเงินชัดเจน
2.3 หาวิธีการที่จะทําใหเกิดการออมทรัพย

- เพื่อสมาชิกจะไดมีเงินเหลือเก็บ เพื่อ
อนาคตบาง
กลุมท่ี 4. ทิศทางสหกรณฯ ในอนาคต

1. เพิ่มอัตราการออม (หุน) จาก 10 % เปน
20 %

2. จัดสรรกําไร เปนทุนสํารองเพิ่มขึ้นเปน
20 %

3. เพิ่มสวัสดิการสมาชิก คือ ของเยี่ยมไข
จาก 200 เปน 300 บาท

4. จัดการอบรมสมาชิกใหม
5. ขยายเวลาในการกูฉุกเฉินสําหรับสมาชิก

ใหมจาก 1 เดือน เปน 2 เดือน
6. กรณีพนักงานลาออกจากบริษัทโดยขอ

เกษียณอายุกอนกําหนดควรมีสิทธิรับทองเหมือนกับ
สมาชิกเกษียณอายุปกติ

7. อัตราเงินเดือนของเจาหนาที่ใหเปนไป
ตามตารางของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย ใหเปนมาตรฐานและเปนผูนําดาน
สหกรณ

8. จัดทําของที่ระลึก สหกรณฯ ครบรอบ 30
ป

นางสาวฐิติพร  ควรบํา เรอ (ออม) เข า
ทํางานกับสหกรณออมทรัพยฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2555 ออมเขาทํางานที่สหกรณฯ เปนแหงแรก
หลังจาก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ออมใหความเห็นที่ได เขามาทํางานกับ
สหกรณฯ วา “กอนอ่ืนตองบอกเลยวา กอนที่จะได
เขามาทํางานกับสหกรณ ไดสมัครงานไวหลายที่
และก็หวังวาทางบริษัทจะไดใหโอกาสกับดิฉัน แต
ไมมีบร ิษัทไหนเลยที่รับดิฉันเขาทํางาน เพียงเพราะ
คําวา “ขาดประสบการณ” แตดิฉันเพิ่งจบการศึกษา
แลวจะเอาประสบการณที่ไหนมา แตฉันไดความ
กรุณาจากทางสหกรณฯ ที่ใหโอกาสในการเขามา
ทํางานในคร้ังน้ี รูสึกดีใจมากกับการตอนรับและ
มิตรภาพที่ดี

ดิฉันหวังวา การที่ไดเขามาทํางานในคร้ังน้ี
ดิฉันจะทําอยางเต็มที่และชวยพัฒนาระบบสหกรณฯ
ใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไป ”
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ความเขาใจผิดเร่ืองคลอเรสเตอรอลกับกะทิ
ถั่วและไขมันจากพืช

คนสวนมากมักเขาใจวา กะทิ และถั่ว มีคลอ
เลสเตอรอลสูง แตความจริงแลว อาหารจากพืชน้ัน
ไมมีคอเลสเตอรอล คอเลสเตอรอลมากับอาหารท่ีมา
จากสัตวเทาน้ัน ฉลากอาหารขางบรรจุภัณฑ เชน
ขางขวดนํ้ามันพืชยี่หอตาง ๆ หรืออาหารแปรรูปที่มา
จากพืช มักเขียนวา “ไมมีคอเลสเตอรอล” น่ันไมใช
ความผิด ไมไดหลอกลวงและไมไดโกหก แตเปนกล
ยุทธการโฆษณา ที่อาจสงผลใหผูบริโภคเกิดความ
เขาใจผิดวา นํ้ามันพืชยี่หออ่ืนหรืออาหารประเภท
เดียวกันแตคนละยี่หอมีคอเลสเตอรอล ดังน้ัน เพื่อ
ความแนนอน หากตองการทราบวาอาหารน้ัน มี
คอเลสเตอรอลหรือไม และใหสารอาหารอะไรบาง
ควรอานฉลากโภชนาการที่ติดอยูขางบรรจุภัณฑ จะ
ไดไมถูกหลอกดวยกลยุทธในการโฆษณา

อาหารแคลอร่ีสูง เสี่ยงมะเร็งลําไส
จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยนอรธแค

โรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปผลที่ไดจากการ
ติดตามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 1,609 คน
พบวาการรับประทานอาหารที่มีแคลอรีสูง เชน
คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน นอกจากจะทําให
อวนงายแลว ยังจะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง
ลําไสใหญ 2-3 เทาตัวดวย เน่ืองจากสารอาหาร
เหลาน้ีไมเพียงใหพลังงานแกรางกายสูงมากเกินไป
หนําซ้ําเมื่อถูกยอยกลายเปนกากอาหารแลว ยัง
ขับถายออกจากรางกายไดยากลําบากอีกดวย ทําให

กากอาหารดังกลาวบูดเนา และหมักหมมเปนพิษอยู
ในลําไส สงผลใหลําไสระคายเคือง และกระตุนให
เกิดเซลลมะเร็งขึ้น

นํ้ามันมะกอกแกนอนกรน
มะกอกจัดเปนผลไมที่มีเม็ดในแข็ง หน่ึงลูก

จะมีหน่ึงเมล็ด เปนพืชที่ทนไดทุกสภาวะอากาศ
ดอกมะกอกจะออกชอในชวงปลายฤดูหนาว มีดอก
เล็ก ๆ สีขาว ผลจะโตเต็มที่ประมาณ 7-8 เดือนหลัง
ออกดอกลําตนจะสูงต้ังแต 3 เมตร จนถึง 18 เมตร
ใบเรียวยาวสีเขียวเขม มีหลากหลายพันธุ ตัวผลมีรส
ขมและฝาด เมื่อแกจัดสีจะเปลี่ยนจากเขียวจนเปนสี
คล้ําจนเกือบดํา มะกอก
เปนผลไมที่มีนํ้ามันมาก
ที่สุด ในผลมะกอกที่แก
จัด 100 กรัม ใหนํ้ามัน
ถึง 20 - 30 กรัม การสกัดเอานํ้ามันตองเลือกผลที่แก
จัด จึงจะไดนํ้ามันมะกอกที่มีประสิทธิภาพ

นํ้ามันมะกอกถึงแมจะมีแคลอร่ีสูง แตมีขอดี
คือ มีกรดไขมันชนิดที่เปนประโยชนกับรางกายสูง
ทําใหไม เกิดไขมันสะสมในรางกาย และนํ้ามัน
มะกอกยังชวยใหคนท่ีมีอาการนอนกรนลดเสียงกรน
ให เบาลงได ดวยการกินนํ้ามันมะกอกสําหรับ
ทําอาหาร ซึ่งควรเลือกแบบ EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL เพราะ เปนแบบบริสุทธิ์ มีสีเขียวเขมใส
และนิยมนํามาใชในการทําสลัด กินสัก 4-5 หยด
กอนนอน ทําอยางตอเน่ือง และทําควบคูไปกับวิธี
ดูแลสุขภาพอ่ืนๆ รวมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ควบคุมนํ้าหนักใหอยูในระดับมาตรฐาน จะชวย
แกปญหานอนกรนใหหมดไปได
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา
เดือนกันยายน 2555 มาพบกับ ทานสมาชิก และ
ทานผูอานทุกทานแลวครับ

ผานพนไปดวยดีสําหรับการจัดการอบรม
และนําสมาชิกไปดูงานเร่ืองการปลูกตนแกนตะวัน
โครงการน้ีไดรับความสนใจจากสมาชิกมากตาม
สมควร ###๙๙๙### เดินทางมาจากเชียงราย เพื่อเขา
รวมการอบรมโดยตรง สําหรับ คุณโสฬส  เชื้อเมือง
พาน เจาตัวบอกวา คิดวาจะนําแกนตะวันไปปลูกที่
เชียงรายครับ ###๙๙๙### ผูชวยผูใหญบานคุณ
สมชาย เมฆหมอก มารวมฟงการบรรยายดวย งานน้ี
คุณเต คงเปนอีกคนหน่ึงที่จะปลูกดวยใชใหมครับ
##๙๙๙### ใหความสนใจสอบถามระหวางการ
อบรมมาก สําหรับ คุณสมยศ  เปาตน แตเมื่อถามวา
จะปลูกตนแกนตะวันเมื่อไร คุณสมยศบอกวาตองรอ
ใหเกษียณอีกสองป เพราะงานในที่ทํางานตอนน้ี
หนักครับ ###๙๙๙### มารวมฟงการอบรมเร่ืองตน
แกนตะวันดวยความสนใจ สําหรับ คุณมงคล เชื้อ
มวง ในอนาคตเราอาจเห็นไรแกนตะวันของคุณ
มงคลก็ไดครับ ###๙๙๙### หลังจากการฟงบรรยาย
แลว คุณไชยพันธ ทรัพยสุทธิ บอกวา จะไปปลูก
ตนแกนตะวันที่กําแพงเพชร โดยไปปลูกพรอมกับ
คุณอนุรักษ  ทองโตนด ปลูกเมื่อไรจะตามไปดู
ความสําเร็จของสองทานนะครับ ###๙๙๙### วันที่
เดินทางไปดูการปลูกตนแกนตะวัน คุณพินิจ  คุณ
อํานวย พรวิริยะกุล ใหความสนใจเปนพิเศษ คาดวา
จะปลูกตนแกนตะวันอยางแนนอน ###๙๙๙###

เชนเดียวกับ คุณเฉลียว สังขเงิน สอบถามเร่ืองตน
แกนตะวันมาก ก็หวังวาจะปลูกพรอมกันคุณอํานวย
นะครับ ###๙๙๙### เปนคนแรกที่ตัดสินใจปลูกตน
แกนตะวัน จํานวน 300 ตน หลังจากที่ คุณชรัมภ  คง
คามี รวมเดินทางไปดูงานการปลูกตนแกนตะวันที่
อ. บานหมอ ก็ขอใหประสบความสําเร็จดวยนะ
ครับ ###๙๙๙### แมไมไดไปดูงานดวย แตเมื ่อ
คุ ณ ส ม ภ พ  คุ ม ว ง ษ รู ว า หั ว แ ก น ต ะ วั น รั ก ษ า
โรคเบาหวานไดผล เจาตัวก็ฝากซื้อหัวแกนตะวัน 3
กิโลกรัมทันทีแตไมทันเพื่อน ๆ ที่ไปดูงานแลว
เพราะเพื่อนซื้อใหไดเพียงกิโลกรัมเดียวเทาน้ัน ###
๙๙๙### เพราะอยากปลูกตนแกนตะวันเพื่อเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว คุณสมหมาย ทับไทย จึงพา
คุณสมพงษ พันธพุม ไปชมการปลูกตนแกนตะวัน
ดวย ไดขาววาจะปลูกกันหลายไร เลยครับ ###
๙๙๙### สวน คุณสุรสิงห  บงกชเกิด พาภรรยาไปดู
งานดวย ไมทราบวาถึงเวลาน้ี คุณละมอม บงกชเกิด
ตัดสินใจชวยคุณสุรสิงหปลูกตนแกนตะวันหรือยัง
ครับ?

การแจกทุนการศึกษาใหแกบุตรสมาชิก
สหกรณฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ไดรับเกียรติ
จาก คุณโสภณ มุณีจินดา ผูจัดการโรงงานและเปน
สมาชิกสหกรณฯ ดวย เปนประธานในพิธีเปดครับ
**@@@** ขอแสดงความยินดีกับ คุณนํ้าออย อุนจิต
ที่นองนาโน ไดรับทุนการศึกษาจากสหกรณฯ รับ
**@@@** เชนเดียวกับ คุณเยือน  แยมกลีบและ
คุณสุวรรณ  บุญอําไพ สองคุณแมแผนกสปนน่ิง
ผลิต ที่ลูกไดรับทุนการศึกษาจากสหกรณฯ เชนกัน
ครับ **@@@** ถึงแมจะอยูไกล แตทุนการศึกษาก็
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ไปถึงเสมอ ขอแสดงความยินดีกับ คุณมารศรี  ยง
ชาติสืบ ที่บุตรไดรับทุนการศึกษาแมวาเจาตัวจะอยู
ไกลถึงจังหวัดสุรินทรครับ **@@@**เชนเดียวกับ
คุณสมชาย วินิจบุตร สมาชิกสหกรณฯ ที่สํานักงาน
ใหญ ลูกสาวก็ไดรับทุนการศึกษาจากสหกรณฯ
เช นเด ียวก ัน ด ีใจดวยนะครับ ###๙๙๙### ขอ
แสดงความยินดีกับสมาชิกโรงงานหนองแคสอง
ทาน คือ คุณศิริลักษณ เทพวงษ และ คุณวราภรณ
จินดานาถ ที่ลูกสาวและลูกชาย ไดรับทุนการศึกษา
จากสหกรณฯ ดวยครับ ###๙๙๙ ### แมวาไมมี
บ ุตร แต ค ุณกฤ ษณ ช ัย  ส ินธ ุปร ะ ส ิท ธ  ก ็ขึ ้นร ับ
ทุนการศ ึกษาประเภททุนบุตรสมาชิกที่ฝากเงินฝาก
ประจําเพื ่อการศึกษาบุตรถึง 4 ทุน โดยเปนของ
ตนเอง 2 ทุน และทุนของภรรยา2ทุน ###๙๙๙###
พาลูกสาวมารับทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ดวย คุณดํารงพันธ วงษไกรรักษ ยังดูหนุมอยู เลย
แมวาจะเกษียณไปแลวสองปก็ตาม ###๙๙๙###
ขอแสดงความยินดีก ับสมาชิกหลายทานที ่บ ุตร
สมาชิกไดรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ เชน คุณชโรธร
จันทรฉวี  คุณจักรวาล  บุบผาศรี  คุณสุวรรณา  เฉลิม
วัฒน คุณเฉลิมชัย  ภูมิทอง คุณอภิชาต  วจีสัจจะ
และทุก ๆ ทานที่ไมไดเอยชื่อครับ ###๙๙๙ ### ผู
ที่เขารับทุน ชอบใจบุตรชายของ คุณอาลีวรรณ  ฐิติ
สมานนท มากเนื่องจากแตงตัวชุดนักเรียนทหารมา
รับทุน และแสดงการเคารพแบบทหารไดเขมแข็ง
นารักมากครับ ###๙๙๙### ไดรับทุนการศึกษา
ประเภททุนสําหรับบุตรสมาชิกผูฝากเงินฝากประจํา
เพื่อการศึกษาบุตรเหมือนกัน สําหรับ คุณบุญชวย
กสิกุล แลวจะเอาเงินไปใหใครหรือครับพี่ชวยครับ

พิธีทําบุญและขายสินคาราคาถูกเน่ืองใน วัน
ครบรอบ 29 ป การกอตั้งสหกรณออมทรัพยฯ มี
สมาชิกมารวมกิจกรรมกันมาก ขอขอบคุณทุกทาน
ครับ ###๙๙๙### นอกจากชวยงานทําบุญของ
สหกรณฯ แลว คุณพรรษพร แสงประพาฬ ยังนํา
สมตํา ตมเค็มปลาตะเพียนแสนอรอยมาจําหนายดวย
###๙๙๙### นําข นม ส าม เก ล อม าข า ยแต เช า
สําหรับ คุณสุชิน งามวิจิตร ขายไดสามสี่ชั่วโมง
ขนมก็ขายหมด ###๙๙๙ ### ลูกคาที่ทานฝมือตํา
สมตําของ คุณอรพรรณ สมตัว ตางชมกันวาฝมือ
อรอยมากเลยครับ ###๙๙๙ ### มารวมทําบุญกับ
สหกรณฯ ต้ังแต เชาเลย สําหรับ คุณสะอาด ปุน
นิลุบล กอนหนาน้ันก็ไปรวมกิจกรรมอ่ืน ๆ กับ
สหกรณฯ ตลอดเวลาเลยครับ

มีภาระในการดูแลคุณแมซึ่งกําลังปวยอยู
สําหรับ คุณสายทอง  กลัดสนิท ขอเปนกําลังใจให
ดวยครับ ###๙๙๙ ### ขอแสดงความเสียใจกับ คุณ
ดวงพร  หิรัญศุภโชติ ที่สูญเสียคุณยายไปเมื่อเร็ว ๆ น้ี
###๙๙๙ ### เพราะเห็นพนักงานปมนํ้ามันตองซื้อ
นํ้า ด่ืมที่ ร านคา ด่ืมขวดละ 10 บาท คุณศรี โพ ธ์ิ
วายุพักตร จึงนํานํ้าไปใหเปนประจํา เพื่อชวยลด
รายจายใหแกพนักงานทุกคนครับ ###๙๙๙### มี
เฟสบุคเปนของตนเองแลว สําหรับ คุณณัฐริญา อนุสิ
สวนจะใชชื่ออะไรตองสอบถามเจาตัวเองครับ ###
๙๙๙### เดือนตุลาคมน้ี นองเจ๊ียบ คุณนุชนารถ  แกว
นํ้าเชื้อ ตองลาคลอดเปนเวลาสามเดือน ก็ขอให
คลอดงายและมีสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแมและคุณลูก
ดวยครับ ###๙๙๙### พบกันฉบับหนา ###๙๙๙###
สวัสดีครับ
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เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555 สหกรณฯ ไดจัด
การศึกษาอบรมพืชเศรษฐกิจที่ชื่อ “แกนตะวัน” ซึ่ง
สหกรณฯ รูจักมันจากการแนะนําของ สหกรณผู
ปลูกพืชผักผลไมสระบุรี จํากัด เน่ืองจากทําธุรกิจกับ
สหกรณฯ ของเรา สมาชิกหลายคนยังไมรูจักเจา
“แกนตะวัน” กันเทาที่ควร เมื่อไดมารับฟงคํา
บรรยายจากวิทยากรซึ่งเปนประธานกรรมการของ
สหกรณผูปลูกพืชผักผลไมสระบุรี จํากัด แลว จึงไดรู
ถึงสรรพคุณ ประโยชน รวมถึงรายไดที่จะไดรับจาก
การปลูกเจา “แกนตะวัน” กัน สมาชิกที่มีที่ดินเร่ิมให
ความสนใจและศึกษาถึงวิธีการปลูกซึ่งคุณสุนียได
นํา “แกนตะวัน” มาใหเราไดทดลองชิมรสชาติกัน
ดวย

สหกรณฯ ไดนําสมาชิกที่สนใจไปศึกษาดู
งานที่ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2555
เพื่อใหไดเห็น ไดสัมผัสกับการเจริญเติบโตของเจา
“แกนตะวัน” ของจริง มีสมาชิกสหกรณฯ เดินทาง
ไปศึกษาดูงานจํานวน 36 คน คุณสุณี เลาวา “แกน
ตะวัน” เปนพืชระยะส้ันใชเวลาปลูกประมาณ 4 เดือน
ก็สามารถเก็บผลผลิตไดแลว โดยเก็บหัวใตดิน เปน
พืชเศรษฐกิจที่มีประโยชนมากมายตอร างกาย
สามารถนํามาประกอบอาหารไดหลายชนิด หรือจะ
รับประทานสด ๆ ก็ยิ่งมีประโยชนตอรางกาย วิธีการ
ปลูกแคใชหัวทิ่มลงในดินรดนํ้าเชาเย็นสักประมาณ
20 วัน จะแตกเปนตนกลาหลังจากน้ันใหนําตนกลา
ลงปลูกบนแปลงดินที่เตรียมดินไวโดยไถตากดินไว
1 เดือน คือระหวางที่เราเพาะตนกลาใหเตรียมดินไว

ไดกอน ใหโรยเกลือและปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน
ใหรวนซุย เมื่อนําตนกลาลงปลูกระยะ 1 เดือนแรก
ตองรดนํ้าและกําจัดวัชพืชใหหมดหลังจากน้ัน “แกน
ตะวัน” จะเจริญเติบโตตามธรรมชาติเอง เมื่ออายุ
ครบ 3 เดือน เราจะเห็นดอกสีเหลืองสวยงามจากตน
“แกนตะ วัน ” ซึ่ งวัน น้ัน เราไ ด เห็นกั นม าแล ว
นอกจากปลูก “แกนตะวัน” เพื่อเพิ่มรายไดเปนอาชีพ
เสริมใหแกครอบครัวแลว ความสวยงามของดอก
“แกนตะวัน” ยังเปนสิ่งดึงดูดใหผูที่พบเห็นใหความ
สนใจไดดวย “แกนตะวัน” สามารถปลูกบนเน้ือที่ 1
ไร ไดถึง 3,000 ตน ในหน่ึงตนจะไดผลผลิตจากหัว
ประมาณ 1 กิโล โดยสหกรณผูปลูกพืชผักผลไม
สระบุรี จํากัด รับซื้อราคากิโลละ 30 บาท คร้ังแรกที่
เราปลูกเราตองซื้อตนกลาราคาตนละ 10 บาท ถา
ปลูก 1 ไร 3,000 ตน คาตนกลาทั้งสิ้น 30,000 บาท
แตเมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตไดหัว “แกนตะวัน” 3,000
กิโลกรัม นําไปขายไดกิโลละ 30 บาท เปนเงิน 90,000
บาท นับเปนรายไดที่ไมนอย เปนอาชีพเสริมที่
นาสนใจมั๊ยคะ

นอกจากประโยชนจากหัวแลว ดอกแหง
และลําตน “แกนตะวัน” ยังสามารถนํามาชงนํ้าด่ืมมี
ประโยนชนตอรางกายเชนกัน สําหรับสรรพคุณตาง
ของเจา “แกนตะวัน” อยากใหสมาชิกศึกษาไดจาก
อินเตอร เ น็ต  รว มถึงการนํา “แกนตะวัน” มา
ประกอบอาหารก็สามารถคนหาไดจากอินเตอรเน็ต
เชนกัน หรือขอเอกสารไดจากสหกรณฯ เพื่อนําไป
ศึกษาเอง หากตองการดูของจริง สหกรณผูปลูก
พืชผักผลไมสระบุรี จํากัด ยินดีตอนรับสมาชิกทุก
ทาน ติดตอขอดูงานผานสหกรณฯ ไดเลยคะ
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รายงานกิจการประจําเดือน สิงหาคม 2555 (MONTHLY REPORTS OCTOBER 2012)
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

THE THAIRAYON LEBOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE, LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรือนหุน Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา Savings deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month

คงเหลือส้ินเดือน Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา Special deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือส้ินเดือน Balance

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบตุร ยอดยกมา Education Fund deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือส้ินเดือน Balance

6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามขอบังคับ Reserve according to by-laws, regulation and other
8. ถือหุน ชุมนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จํากัด

Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)

9. เงินฝากธนาคาร (8 ธนาคาร  รวม 12 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณอืน่ Deposits in other Co-operatives
11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา Loans to members from last month
 ใหกูระหวางเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหวางเดือน Loans repayment from members in this month
คงเหลือ  ณ  วันส้ินเดือน Total    Loans to members

12. เงินใหกูแกสหกรณอืน่ Loans to other co-operatives
13. ดอกเบี้ยรบัจากเงินใหกู Interest received from Loans
14. รายไดตั้งแตเดือนมกราคม - สิงหาคม 2555 Revenues from January - August 2012
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - สิงหาคม 2555 Expenses from January - August 2012
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)
หมายเหตุ กําไรขั้นตนสถานีบริการนํ้ามัน ต้ังแตเดือนมกราคม - สิงหาคม 2555

1,121
292,694,480.00

9,825,737.53
1,388,995.73
2,207,606.54
9,007,126.72

126,743,335.90
4,249,017.60
3,372,128.28

127,620,225.22
6,413,500.00

389,626.70
248,926.70

6,554,200.00
21,025,282.60

1,027,248.25

20,000,000.00
17,623,817.07
98,333,932.35

272,435,057.11
23,049,650.00
20,806,045.28

274,678,661.83
54,526,326.35
10,171,463.75
71,034,869.56
60,589,666.49
10,445,203.07

569,466.34

คน Pr
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht

บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
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