ปีที่ 27 ฉบับที่ 287 ประจาเดือน สิงหาคม 2555
ประจาเดือน ธันวาคม 2551

สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส “ ครบรอบ 29
ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ”
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่าย
การเงิน เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 29 สิงหาคม 2555
เป็น “วันครบรอบ 29 ปี ของการก่อตั้งสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ ” คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มีมติให้จัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี สหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ 3 กิจกรรม คือ
วันที่ 18 สิงหาคม 2555 สหกรณ์ฯ จะทํา
การแจกทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ณ สโมสร
พนักงานบริษัทไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) รวม 2
ประเภท ได้แก่
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้เงิ นฝากประจํา
เพื่อการศึกษาบุตร จํานวน 100 ทุน ๆ ละ 500 บาท
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
จํานวน 129 ทุน โดยเป็นทุนสําหรับบุตรพนักงาน 3
ระดับการศึกษา คือ
1. ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา ทุนละ
1,000 บาท
2. ทุนระดับมัธยมศึกษา – ระดับ ปวช. ทุน
ละ 1,500 บาท

3. ทุนระดับ ปวส . – มหาวิทยาลัย ทุนละ
2,000 บาท
สําหรับจํานวนทุนการศึกษาที่จะมอบให้แก่
บุตรสมาชิกทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว เป็นไปตาม
สัดส่วนของจํานวนบุตรสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ยื่น
ความประสงค์ขอรับทุนจากสหกรณ์ฯ กล่าวคือบุตร
สมาชิกระดับการศึกษาใดที่มีจํานวยผู้ยื่นขอทุ นมาก
ทุนการศึกษาที่จะมอบให้แก่บุตรสมาชิกระดับ
การศึกษานั้นก็จะมีจํานวนมากด้วย
วันที่ 21 สิงหาคม 2555 สหกรณ์ฯ นําสมา
ชิก เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ําซ้อน
(อ่านต่อหน้า 3)
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รายชื่อคณักรรมการดาเนินการชุดที่ 30 (2555)
นายเฉลย ชมบุหระ่น
ปรัธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพะกตร์
รองปรัธานฝ่ายการเงิน
นายวิระต ชูจิตต์
รองปรัธานฝ่ายปรัชาสะมพะนธ์
นายสายะณห์ แผนปรัดิษฐ์
เลขานุการ
นายสุวะฒน์ แก้วเฮียง
เหระญญิก
นายมานักูล พรรณเรณู
กรรมการ
นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทะย
กรรมการ
นายพยุงศะกดิ์ เวชโช
กรรมการ
นางสมหมาย ทะบไทย
กรรมการ
นายธนาธิษณ์ ปิ่นแก้ว
กรรมการ
นางสาวพรรษพร แสงปรัพาฬ
กรรมการ
นายณะฐวุฒิ ศรีวิไล
กรรมการ
นายอนุระกษ์ ทองโตนด
กรรมการ
นายสุทะศน์ เอี่ยมแสง
กรรมการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู้ช่วยผู้จะดการ
นางนาถ มงคลหว้า
หะวหน้าฝ่ายฯ
นางสาวนุชนารถ แก้วน้าเชื้อ การเงิน
นางศรีปรัภา แสงสว่าง
การเงิน
นางสาวฐิติพร ควรบาเรอ
ธุรการ
กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ

 นายวิระต ชูจิตต์

กองบรรณาธิการนายศรีโพธิ์ วายุพะกตร์
 นายมานักูล พรรณเรณู
 นายสุทะศน์ เอี่ยมแสง
 นายไชยพะนธน์ ทระพย์สุทธิ

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
สมเด็จ คือดวงใจไทยทั้งชาติ
พระนางเจ้า เพ็ญพิลาศเล่ห์พระ
ศรี
พระบรม เดชาบารมี
ราชินีนาถ ประเสริฐชาติเทิดทูน
ทรงพระ คุณหนุนประชาฝึก
อาชีพ
เจริญ รีบรุดไปไม่เสื่อมสูญ
ยิ่ง สานก่อต่อเติมยิ่งเพิ่มพูน
ยืนนาน ไทยพิบูลย์เจริญยิ่งยิ่ง
แล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันฯ (ต่อจากหน้า 1)

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีที่ 27
ลพบุรี อ. เมือง จ. ลพบุรี นอกจะทําการเ ลี้ยงอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน สหกรณ์ฯ จะบริจาคเงินให้แก่
โรงเรียนจํานวน 10,000 บาทด้วย สหกรณ์ฯ ขอเชิญ
ชวนสมาชิกเดินทางไปร่วมเลี้ยงอาหาร นักเรียนโดย
พร้อมเพียงกัน และขอเชิญร่วมบริจาคเงิน และขนม
ให้แก่เด็ก ๆ ด้วย
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 สหกรณ์ฯ จัดพิธี
ทําบุญเลี้ ยงพระเพล ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน
“ สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมกัน
โดยเฉพาะการไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ”
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ กล่าว
สหกรณ์ ฯ มอบสร้อยคอทองคาแก่สมาชิก
เกษียณอายุ
วันที่ 16 กรกฎ าคม 2555 นางนาถ
มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป มอบสร้อยคอทองคํา
หนัก 2 สลึง มูลค่า 12,250 บาท (หนึ่งหมื่นสอง
พัน สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) ให้แก่ นายโลเกซ
กุมาร ซาร์ สมาชิกแผนกบริหาร (อ็อกซิลลารี่ ผลิต )
โดยมอบให้ ณ ที่ทําการสหกรณ์ฯ เนื่องจาก
เกษียณอายุ
สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิกที่ จ. นครนายก
วันที่ 21 – 22 กรกฎ าคม 2555 สหกรณ์ฯ
จัดการอบรมสมาชิก เรื่อง “การดําเนินชีวิตอย่างไร
ให้มีความสุข ” ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ต .
สาริ กา อ. เมือง จ.นครนายก โดยมีสมาชิกเข้าร่วม
การอบรม 36 คน
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การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้สมาชิก
ได้รับทราบสิทธิและผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ
วิธีการดําเนินชีวิตที่มีความสุข เพื่อให้สมาชิกได้รับ
ทราบถึงการสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้สมาชิกได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องทิศทางของสหกรณ์
ในอนาคต และเพื่อเป็นกา รสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
นายเฉลย ชมบุหรั่น ประธานสหกรณ์ฯ ได้
ทําหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนาย
ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน ทํา
หน้าที่เป็นประธานพิธีปิดการอบรม สําหรับหัวข้อ
การอบรมได้แก่เรื่อ ง “ สหกรณ์ให้อะไรแก่สมาชิก ”
บรรยายโดย นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธาน
ฝ่ายการเงิน เรื่อง “การดําเนินอย่างไรให้มีความสุข ”
บรรยายโดย พระมหาโตนด กันตาโภ เจ้าอาวาสวัด
จันทร์ อ.โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง และ พระปลัดจีรพนธ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าอิฐ อ .โพธิ์ทอง จ . อ่างทอ ง
เรื่อง “ การสร้างวินัยทางการเงิน ” บรรยายโดย
พลโท ดร.วีระ วงศ์ สวรรค์ ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด และ การประชุม
กลุ่มย่อยของสมาชิกที่เข้าร่วมการอบรม เรื่อง
“ ทิศทางสหกรณ์ในอนาคต ”
สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดาสมาชิก
วันที่ 2 กรก ฎาคม 2555 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต์
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายอนุรักษ์ ทองโตนด และ นางเกษมศรี
เมฆหมอก เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีที่ 27
นางสาวพรพรรณ ขันพิจิตร สมาชิกแผนกบริหาร
(สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ) ณ วัดพินิจธรรมสาร อ. ป่าโมก จ . อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 300
บาท
ประธานฯ และรักษาการผู้จัดการเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ
วันที่ 3 – 5 กรกฎ าคม 2555 นายเฉลย
ชมบุหรั่น ประธานสหกรณ์ฯ และ นางเกษมศรี
เมฆหมอก รักษาการ ผู้จัดการ เข้าร่วมการสัมมนา
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
(สัมมนาเผยแพร่ /และเปลี่ยนแนวทางปฎิบัติของ
สหกรณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ) ณ โรงแรมบางกอก
กอล์ฟ สปา รีสอร์ท อ . เมือง จ. ปทุมธานี ซึ่งจัดโดย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์
เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักเกณฑ์ในด้านการตรวจ
ประเมินการบริหารจัดการของสหกรณ์ (CQA) ให้
เป็นที่ยอมรับ เพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์
ที่ประสบความสําเร็จสามารถเป็นแบบอย่างให้
สหกรณ์อื่นนําไปประยุกต์ให้ประสบผลสําเร็จ
เช่นเดียวกัน
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สหกรณ์ฯ บริจาคเงินให้ชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่น 500
บาท
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 สหกรณ์ฯ บริจาค
เงิน 500 บาท ให้แก่ชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่น เขตราษฏร์
บูรณะ กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต้าน
ภัยยาเสพติด และร่วมสมทบทุนต่อเติมกันสาด
อาคารเรียนโรงเรียนบ้ านน้ําทรัพย์ อ . แก่งกระจาน
จ. เพชรบุรี เพื่อป้องกันฝนและป้องกันแสงแดดส่อง
เข้าภายในห้องเรียน
กรรมการฯ ร่วมพิธีประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระ
แห่งชาติ
วันที่ 6 กรกฎ าคม 2555 นายพยุงศักดิ์
เวชโช กรรมการสหกรณ์ฯ เดินทางไปร่วมพิธี
“ประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ” ที่ทําเนียบ
รัฐบาล โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
กรรมการฯ ร่วมประชุมประจาเดือน สอร
.ที่
กรุงเทพฯ
วันที่ 8 กรกฏาคม 2555 นายมานะกูล
พรรณเรณู นายพยุงศักดิ์ เวชโช และ นายสุวัฒน์
แก้วเฮียง เหรัญญิก เดินทางไปร่วมการประชุม
ประจํา เดือนของ สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้
แรงงาน (สอร.) ณ สโมสรการไฟฟ้านครหลวง เขต
วัดเลียบ กรุงเทพฯ โดยมีมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ประจําเดือนครั้งที่ 6/2555 วันที่ 3 มิถุนายน 2555 มี
มติรับรอง รา ยรับ - รายจ่าย สอร . ประจําเดือน
มิถุนายน 2555 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีที่ 27
พฤษภาคม 2555 จํานวน 151,958.90 บาท มีรายรับ
2,571.80 บาท รายจ่าย ไม่มี เงินคงเหลือยกไปเดือน
กรกฏาคม 2555 จํานวน 154,530.70 บาท รับทราบ
ผลการดําเนินงานและปัญหาของสหกรณ์สมาชิก
รับทราบรายงานจากชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จํากัด รับทราบรายงานจากคณะ
กรรมการบริหารฯ และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีมติให้
ความช่วยเหลือกรรมการสหกรณ์ที่ถูกเลิกจ้าง
สหกรณ์ฯ มอบบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แก่สมาชิก
คลอดบุตร
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ายทั่วไป มอบบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พร้อม
เงินฝาก จํานวน 500 บาท ให้แก่นางอภิญญา อยู่สุข
สมาชิกแผนกอิลซินลารี่ ผลิต เนื่องจากคลอดบุตร
กรรมการฯ และหัวหน้าฝ่ายทั่วไปร่วมการประชุม
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองแรงงานฯ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 นายณัฐวุฒิ ศรีวิไล และ น างนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
เดินทางเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ (เครือข่าย
เก่า ) ปี 2555 ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง
การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เค รือข่าย
คุ้มครองแรงงานได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน จนสามารถให้คําปรึกษา
แนะนํา สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
เป็นการลดปัญหาด้านแรงงานและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงาน
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กรรมการสหกรณ์ฯ เยี่ยมไข้สมาชิกป่วย 6 ราย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 นางวราภรณ์
จินดานาถ ผู้แทนสหกรณ์ที่โรงงานหนองแคเดินทาง
ไปเยี่ยมไข้นายผดุงเดช ธรรมไชย สมาชิกแผนกบริหาร
(โรงงานหนองแค) เนื่องจากเป็นไข้เลือดออก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 นายเฉลย ชมบุหรั่น ประธานสหกรณ์ฯ และนายอนุรักษ์ ทองโตนด เดินทางไปเยี่ยมไข้สมาชิกป่วย 2 ราย คือ
- นายสมจิตร พัฒนมงคล สมาชิกแผนก
สปินนิ่ง ผลิต ที่บ้านพัก ต.โพสะ อ. เมือง จ. อ่างทอง
เนื่องจากเป็นโรคหัวใจรั่ว
- นายนิพนธ์ คุ้มเจริญ สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ที่บ้านพัก ต .โพสะ อ . เมือง จ .อ่างทอง
เนื่องจากเป็นถูกสารเคมีที่ ขาขณะทํางาน
วันที่ 27 กรกฎาคม2555 นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหกรณ์ฯ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นาย
สุวัฒน์ แก้วเฮียง และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เดินทางไป
เยี่ยมไข้สมาชิกป่วย4 ราย คือ
นายทุติยพงศ์ พลพิภพ สมาชิกแผนก
เอ็นทีดี ที่บ้านพักภรรยาตรงข้ามวัดพินิจธรรมสา ร
อ.ป่าโมก จ. อ่างทอง เนื่องจากเป็นไข้หวัดใหญ่
- นางจาลอง แก้ววิเศษ สมาชิกแผนก
ห้องปฏิบัติการเคมี ที่บ้านพัก ต . สายทอง อ. ป่าโมก
จ. อ่างทอง เนื่องจากเป็นข้อมือนิ้วมือล็อก
- นายจักรกฤษณ ชนะพาล สมาชิกแผนก
สปินนิ่ง ผลิต ที่บ้านพัก ต. หัวไผ่ อ. เมือง จ. อ่างทอง
เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์คว่ํา
นางวรรณา ณพิกุล
สมาชิกแผนก
ห้องปฏิบัติการเคมี ที่บ้านพักใกล้วัดราชปักษี(นก)
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ต.โพสะ อ. เมือง จ. อ่างทอง เนื่องจากเป็นกระเพาะ
ปัสสาวะอักเสบ
อนึ่ง ในการเดินทางไปเยี่ยมไข้สมาชิก
สหกรณ์ฯ ได้มอบของเยี่ยมไข้ เป็นเงิน 200 บาท
รองประธานฝ่ายการเงิน เป็นวิทยากรบรรยายที่ปาก
ช่อง จ. นครราชสีมา
วันที่ 14 กรกฎ าคม 2555 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน เดินทางไปเป็น
วิทยากรบรรยาย เรื่อง “รากเหง้าของพวกเราชาว
สหกรณ์ ” และ เรื่อง “แนวทางการติดตามหนี้ที่คาด
ว่าจะสูญ” ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพ
แรงงานไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จํากัด และกรรมการ
จากสหกรณ์อื่น รวม 61 คน ณ ภูรีนันต์ รีสอร์ท บ้าน
โนนอารีย์ ต . ปากช่อง อ . ปากช่อง การบรรยาย
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยอคริลิค ไฟ
เบอร์ จํากัด เรือ่ ง “แนวทางและผลกระทบต่อสมาชิก
เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคเสรีอาเชี่ยน”
รักษาการผู้จัดการ เข้าร่วมการสัมมนาที่กรุงเทพฯ
วันที่ 18 กรก ฎาคม 2555 นางเกษมศรี
เมฆหมอก รักษาการผู้จัดการ เข้าร่วมการสัมมนา
เรื่อง “สหกรณ์กับความเสี่ยงในสถานการณ์
ปัจจุบัน ” ณ โรงแรมปริ๊ นพาเลซ เขตมหานาค
กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมี
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 800 คน
การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน และการ
บัญชีของสหกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ตลอดจนจัดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการตรวจบัญชี
โดยจัดให้มีการหมุนเวียนการสอบบัญชีระหว่าง
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนกับผู้สอบบัญชีภาครัฐ ฯลฯ
รองประธานฯ และ รักษาการ ผู้จัดการ ร่วมประชุม
ประจาเดือนของชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
วั นที่ 20 กรกฎ าคม 2555 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี
เมฆหมอก รักษาการผู้จัดกา ร เข้าร่วมการประชุม
ประจําเดือนกรกฎ าคม 2555 คณะกรรมการชมรม
สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดอ่างทองโดยมี นายศรีโพธิ์
วายุพักตร์ ประธานชมรมฯ ทําหน้าที่เป็นประธานใน
ที่ประชุม
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ 6/2555 ประจําเดือน
มิถุนายน 2555 รับรองรายรับ – รายจ่ายชมรม ฯ
ประจําเดือนมิถุน ายน 2555 โดยมีเงินคงเหลือย กมา
จากเดือนพฤษภาคม 2555 จํานวน 113,608.80 บาท
มีรายรับ 2,000 บาท รายจ่าย 1,940.00 บาท และเงิน
คงเหลือยกไปเ ดือนกรกฏาคม 2555 จํานวน
113,668.80 บาท ติดตามผลการผลการประชุมคราว
ก่อน รับทราบการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์
สมาชิก ฯลฯ มีมติให้เชิญสหกรณ์ในจังหวัดที่ยัง
ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์การ
ประชุม รับทราบเรื่องที่สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
อ่างทองแจ้งให้ทราบหลายเรื่อง
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วันที่ 22 สิงหาคม 2555 เป็นวันครบรอบ 29
ปีของการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํากัด ความคิดในการจัดตั้งสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ เกิดขึ้นหลังจากที่มีการจัดตั้งสหภาพ
แรงงานไทยเรยอนในปี พ .ศ 2521 โดยการนําของ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ แล ะผู้ร่วมก่อตั้ง 13 คน เมื่อ
สหภาพ ฯ ได้ทําการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไข
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กับบริษัทไทยเรยอน
จํากัด ในปี พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2523 จนทําให้
บริษัทได้มีการปรับค่าจ้างและสวัสดิการให้แก่
พนักงานเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก
แต่ จากกา ร
พิจารณาของคณะ กรรมการสหภาพ ฯ พบว่าใน
ขณะที่พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่พนักงานกลับมี
หนี้สินเพิ่ม มากขึ้นเช่นกัน การที่สหภาพ ฯ เรียกร้อง
ให้บริษัทจ่ายค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ให้สูงขึ้น
ผลประโยชน์ไม่ได้ตกแก่พนักงานอย่างแท้จริงรู้ที่
ได้รับผลประโยชน์กลับกลาย เป็นนายทุน
ปล่อยเงินกู้แก่พนักงานคณะกรรมการสหภาพ ฯ ได้
พิจารณาเห็นว่าสมควรทําการจัดตั้งสหกรณ์ออม
ทรัพย์เพื่อเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก
และ
พนักงานในการที่จะเป็นแหล่งออมเงินที่ได้รับ
ผลตอบแทนสูง และในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งให้
กู้ยืมเงินที่สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ํา
ในการป ระชุมใหญ่สามัญประจาปี 2525
ของ สหภาพแรงงานไทยเรยอน เมื่อวันที่
28
มกราคม 2526 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้
สหภาพแรงงานฯ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นมา
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และได้มีการขอความร่วมมือกับบริษัทให้ความ
ช่วยเหลือในการหักเงินค่าหุ้น เงินกู้ และดอกเบี้ย
จากพนักงานที่เป็น สมาชิกที่จัดตั้งขึ้น โดยนาย ที .เซ
ตู้ มาคาวัน ประธานบริษัท ฯ ได้มีหนังสือตอบรับที่
จะหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ในวันที่ 20 เมษายน 2526
และสหภาพแรงงาน ฯ ได้ทําหนังสือถึงสหกรณ์
จังหวัด อ่างทองใน วันที่ 26 เมษายน 2526 เพื่อให้
จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดําเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออ ม
ทรัพย์ให้แก่พนักงาน
วันที่ 9 สิงหาคม 2526 ได้มีการประชุมใหญ่
พนักงานผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกและร่วมดําเนินการ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน
จํากัดขึ้น โดยมีสมาชิกเข้าร่วมลงชื่อแจ้งควา ม
จานงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์จานวน 116 คน และ
ร่วมถือหุ้นจานวน 28,150 บาท ที่ประชุมได้มีมติ
เลือกตัง้ คณะกรรมการผู้ก่อตั้งสหกรณ์จํานวน 12 คน
โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ เป็นประธาน
คณะกรรมการก่อตั้งสหกรณ์ฯ ต่อมากรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้ทาการประกาศจดทะเบียนสหกรณ์ออม
ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จากัด เป็นสหกรณ์
ประเภทออมทรัพย์หมายเลขทะเบียนสหก รณ์ที่
กพธ 73/2526 หมายเลขข้อบังคับที่ กพธ 73/2526
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2526
ในการดําเนินงานระยะแรกของสหกรณ์ฯ
ได้รับความร่วมมือจากพนักงานซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกสหภาพฯ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
เป็นจํานวนมาก เนื่องจากสมาชิกมีควา มเชื่อมั่นและ
ศรัทธาในสห ภาพ ฯ โดยมีผู้สมัครเป็นสมาชิก
สหกรณ์ฯ ประมาณ 70% ของพนักงานในขณะนั้น
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ในเวลาต่อมา การดําเนินการของสหกรณ์ฯ
ได้เจริญก้าวหน้ามาด้วยดีโดยตลอด ทําให้สหกรณ์ฯ
มีเงินทุนของตนเองเพียงพอต่อการให้สมาชิกกู้ และ
สามารถจ่ายเงินกู้ได้ครบทั้ง 3 ประเภท คือ เงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ ซึ่งให้กู้ด้วย
ยอดเงินกู้จํานวนสูงมาก สหกรณ์ฯ ให้บริการที่
รวดเร็วแก่สมาชิกโดยการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้ในสหกรณ์ ทั้งระบบทะเบียนหุ้น ระบบเงินกู้
และระบบฝากถอนเงิน ซึ่งทําให้สหกรณ์ฯ ได้รับ
ความเชื่อถือจากสมาชิกเป็นอย่างมาก ในด้ านการ
จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ฉุกเฉินให้แก่
สมาชิกทันทีที่สมาชิกเขียนคําร้องขอกู้เสร็จ สมาชิก
ไม่ต้องรอคิวเงินกู้ หรือรอให้กรรมการเป็นผู้อนุมัติ
ให้กู้เงิน การจ่ายเงินกู้สามัญเมื่อสมาชิกยื่นคําขอกู้
เช้าจะได้รับเงินกู้ในช่วงบ่าย และยื่นคําขอกู้บ่าย
ได้รับเงินกู้ในวันถัดไปมาใช้ในสหกรณ์ฯ หรือหาก
ผู้ค้ําประกันมาพร้อมกันครบทุกคนสมาชิกผู้กู้
สามารถรับเงินกู้ได้เลย ปัจจุบันนี้ สหกรณ์ฯ มี
เงินทุนในการดาเนินงานเพียงพอต่อการให้บริการ
แก่สมาชิก และยังมีทุนดาเนินงานส่วนหนึ่ง ที่
สหกรณ์ฯ นาไปฝาก หรือให้กู้แก่สหกรณ์ฯ อื่ น ทั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร รวมทั้ง
ถือหุ้น ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ด้วย
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1. รางวัล “ประธานกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ดีเด่น เขต 1 ประจําปี 2535” ซึ่งมอบให้แก่
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานกรรมการ เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2535
2. รางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
จังหวัดอ่างทอง ประจําปี 2536” ซึ่งมอบเมื่อ วันที่
26 กุมภาพันธ์ 2536
3. รางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับ
ภาค ประจําปี2546” ซึ่งมอบเมื่อวันที5่ มกราคม2546
4. สหกรณ์ฯได้รับการคัดเลือกให้เป็น
สหกรณ์ต้นแบบของจังหวัดอ่างทองในปี 2545 และ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบติดต่อกันมา
โดยตลอดจนถึงปี พ .ศ. 2550 ซึ่งไม่มีการคัดเลือก
สหกรณ์ต้นแบบ
5. ประกาศเกียรติคุณเป็น “สหกรณ์ระดับ
มาตรฐานประจําปี 2546 - 2547 ตามเกณฑ์ชี้วัด
มา ตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
”

6. ประกาศเชิดชูเกียรติเป็ นสหกรณ์ที่มี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามอุดมการณ์สหกรณ์
ในด้านการพึ่งพาตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548
7. รางวัลชมเชย สหกรณ์ดีเด่นประจําปี
2550 จาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จํากัด ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551
8. รางวัลสหกรณ์ดีเด่นประจําปี 2552 ระดับ
จากการทํางานอย่างจริงจัง และเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่ และการสนับสนุน ใหญ่ จาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ของสมาชิก ทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงาน ไทยจํากัด ซึ่งมอบให้ในวันที่ 12 มิถุนายน 2552
รางวัลที่ได้มา คือ ความดีที่เราทุกคนร่วมกันทามา
ไทยเรยอนจํากัด ได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการ
และภาคเอกชนรวม 8 รางวัล คือ
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นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานคณะกรรมการ
ก่อตั้งสหกรณ์ฯ
(ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง
ศาลแรงงานภาค 1)
นายวิรัช นิตย์ธีรานนท์
รองประธาน คณะกรรมการ
ก่อตั้งสหกรณ์ฯ คนที1่
(ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง
ศาลแรงงานภาค1)
นายอารีย์ กระจายแสง
รองประธาน คณะกรรมการ
ก่อตั้งสหกรณ์ฯ คนที่ 1
(ไม่ทราบสถานะปัจจุบัน )

นางเมตตา แต่งเครือมาศ
กรรมการผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ
(แม่บ้าน)
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นางนิลวรรณ กลิ่นบารุง
กรรมการผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ
(แม่บ้าน)

นายอนันต์ ทาอุบล
กรรมการผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ
(ประกอบอาชีพที่ จ.เชียงใหม่)

นายศรายุทธ ยะนา
เลขานุการคณะกรรมการ ฯ
(เจ้าอาวาสวัดสันป่าถ่อน
อ.เมือง จ. พะเยา)

นายนิมิตร มณีเจริญ
กรรมการผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ
(พนักงานสัญญาจ้างบริษัท
ไทยเรยอนจํากัด มหาชน)

นางวิภาวรรณ นิตย์ธีรานนท์ เหรัญญิก
คณะผู้ก่อตั้ง สหกรณ์ฯ
(ผู้จัดการบริษัทประกันฯ)

นายสมศักดิ์ ศรีวิไล
กรรมการผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ
(เกษียณอายุ/ทํานา-ทําสวน)

นางทรงขวัญ หาญคุณากูล
กรรมการผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ
(เจ้าของหมู่บ้านจัดสรร)

นายมานะกูล พรรณเรณู
กรรมการผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ
(เจ้าของร้านอาหารที่ อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา)
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดือน สิงหาคม 255 5 มาพบกับ ท่านสมาชิก และ
ท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ
ขณะนี้ คุณกานต์ชนิต หาญกล้า ทําการ
เขียนในเฟสบุ๊คของตนเองและเพื่อน ๆ เพื่อเชิญชวน
ให้ไปอุดหนุนร้านกาแฟของ คุณเหมือนมาศ พงษ์
ไพร ที่สี่แยกไฟแดงป่าโมก ไม่ทราบว่าได้รับค่า
โฆษณาจากเจ้าของร้านมากไหมครับ ###๙๙๙###
เพื่อน ๆ ที่อยากได้ตุ๊กตาสวย ๆ และราคาถูก ติดต่อ
ขอซื้อได้ที่ คุณบัวสวรรค์ ดีบุกคา นะครับ เนื่องจาก
น้องสาวคุ ณบัวสววค์ขายอยู่ครับ ###๙๙๙### สิ้นปี
นี้ คุณเพ็ญรัตน์ สิทธิพงศ์ จะเกษียณอายุแล้ว แต่ถึง
คุณแม่จะไม่ได้ทํางานอยู่แต่ลูกชายคุณเพ็ญรัตน์ก็ยัง
ทํางานอยู่แทนอยู่ครับ ###๙๙๙### พ่อตายังเข้าออก
โรงพยาบาลอยู่บ่อย ๆ สําหรับ คุณอนุรักษ์ ทอง
โตนด ไหนจะต้องดูแลพ่อตา ทํางาน ให้โรงงาน
ทํางานให้กับสหภาพฯ สหกรณ์ฯ เหนื่อยบ้างไหม
ขอเป็นกําลังใจให้นะครับ ##๙๙๙## เป็นคนทันสมัย
เหมือนกับคนอื่นเช่นกัน สําหรับ คุณกฤษณ ชัย
สินธุประสิทธิ์ ตอนนี้เจ้าตัวมีเฟสบุ๊คเป็นของตนเอง
แล้วครับ###๙๙๙### เพิ่งรู้ว่า สามีของ คุณสุกัญญา
ทัศกลิ่น เป็นนักร้ องเสียงดี ก็ในงานเลี้ยงการ
เกษียณอายุของ คุณวีระ สังข์ทอง ที่ผ่านครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมพงษ์ เอี่ยม
อารมณ์ ที่น้องส้ม ลูกสาวได้งานใหม่ที่มีค่าจ้างและ
สวัสดิการที่ดีและยังได้หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์อีก
ด้วย ###๙๙๙### ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสั มมนา
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กับสหภาพแรงงานฯ เมื่อต้นเดือนกรกฏาคมที่ผ่าน
มา คุณไชยพันธน์ ทรัพย์สุทธิ ไม่ทําให้น้อง ๆ
ผิดหวังเพราะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ครับ
โดยเฉพาะการแต่งกายเป็นชาวอินเดียแดง จนได้
รางวัลชนะการแข่งขันแรลลี่ด้วย ###๙๙๙### ระยะ
นี้ คุณโสภณ มุณีจินดา ต้องเหน็ดเหนื่ อยมาก เพราะ
ร่วมเป็นตัวแทนของบริษัทในการเจรจาเรื่องการ
ปรับค่าจ้างขั้นต่ํากับ สหภาพแรงงานฯ ขอเป็น
กําลังใจให้สองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีโดยเร็วครับ ##
๙๙๙## เข้าร่วมประชุมกับกรรมการสหภาพแรงงาน
ในฐานะผู้แทนฝ่ายบริษัท คุณมยุรี ณ รังศิลป์ ต้อง
ทําหน้าที่ล่ามด้วย เหนื่ อยหน่อยนะครับ ###
๙๙๙ ### เข้าร่วมการแข่งขัน พัทยามาร าธอน เมื่อ
กลางเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา แม้ว่า คุณกฤษณ์ เย็น
ทรวง จะไม่ได้รับรางวัลอะไร แต่ก็ชนะใจตนเอง
เพราะสามารถวิ่งระยะทาง 42.195 กม. ได้ด้วยเวลา
5.37.29 ชั่วโมง ขอตบมือให้ที่เก่งและอดทนจริง ๆ
ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรีโพธิ์
วายุพักตร์ ที่ได้รับ เชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายทาง
วิชาการ ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์และสหภาพแรงงาน
ในเดือนมิถุนายนและกรกฎ าคมที่ผ่านมารวม 5 ครั้ง
ครับ ###๙๙๙###
ผ่านพ้นไปด้วยดีสําหรับการจัดอบรม
สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่นครนายก ขอขอบคุณ สมาชิ ก
ทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ###๙๙๙ ###
เดินทางมาจากเชียงราย เพื่อเข้าร่วมการอบรม
โดยเฉพาะ สําหรับ คุณสวัสดิ์ คุณโสฬส เชื้อเมืองพาน นับถือน้ําใจมากเลยครับ ###๙๙๙ ### สอง
หนุ่มแผนกอินทรูเม้นท์ คุณสุชิน ชิดชอบ และ คุณ
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อานวยศิลป์ ประเสริฐศรี เข้าร่วมอบรม ด้วยความ
ตั้งใจ และเชิญให้ไปทํากิจกรรมประกอบการ
บรรยายของพระปลัดจีรพนธ์ ด้วย ทั้งสองท่านทําได้
ดีด้วยครับ ###๙๙๙### เป็นสมาชิกที่โชคดีสองท่าน
ที่ได้รับกระเป๋าลากจากสหกรณ์ฯ สําหรับ คุณบุญส่ง
เมืองมีศรี และ คุณสุนันท์ ฉ่าจิตร กระเป๋าลาก
ดังกล่าว กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานกู๊ ด
เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด มอบให้สหกรณ์ฯ ในวัน
เดินทางมาดูงานสหกรณ์ฯ ###๙๙๙ ### เพิ่งได้ยิน
คุณสาเรา มะโนรื่น ร้องเพลงเป็นครั้งแรกในการอบรม
ครั้งนี้ เจ้าตัวร้องด้วยความตั้งใจเป็นอย่างมากครับ###
๙๙๙### นอกจากเจ้าตัวจะเข้าร่วมการอบรมแล้ว คุณ
ราม สุทธิว งษ์ ยังควงน้องจี๋ ภรรยาสาวมาร่วมการ
อบรมกับสหกรณ์ฯ ด้วย## ๙๙๙## ส่วน คุณปราณี ดวง
ผดุง ไปร่วมอบรมเพียงคนเดียวปล่อยให้คุณศักดิ์ชัย
ดวงผดุง สามีทํางานและดูแลลูกที่บ้านครับ ###
๙๙๙### ร้องเพลงหลายเพลงมากสําหรับ คุณพรชนก
นิ่มนวล โดยมีสามี คุณมาโนช นิ่มนวล เป็นกําลังใจ
ให้อยู่หน้าเวทีครับ ###๙๙๙### สองหนุ่มสปินนิ่ง
ผลิต คุณสมนึก จิตตวิปูน และ คุณณรงค์ ศรีสวัสดิ์
พากันไปอบรมกับสหกรณ์ฯ ในครั้งนี้ด้วย
###
๙๙๙ ### ตั้งใจจะเข้าร่วมการอบรมกับสหกรณ์ฯ
เหมือนกัน สําหรับ คุณวิรัตน์ - คุณกษมา บุญมี แต่
เป็นเพราะคุณกษมา ลา งานไม่ได้ ทั้งสองท่านเลย
ไม่ได้เข้าร่วมการอบรมด้วย###๙๙๙### เช่นเดียวกับ
คุณชรินทร์ มาลัยหอม ที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรม
ได้ เนื่องจากตรงกับเทศกาลถือศีลอดครับ
###
๙๙๙### คุณวิรัต ชูจิตต์ ฝากบอกทั้งสามท่านว่าไม่
เป็นไรรอเข้าร่วมการอบรมในรุ่นที่สองตอนปลายปี
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ก็ได้ ครับ ###๙๙๙ ### ฝากบอกมาจาก คุณภาดล
ไชยรักษ์ ลูกแม็กที่ใช้คลิบกระดาษเมื่อใช้แล้ว อย่า
ทิ้งครับรวบรวมนําไปบริจาคเพื่อทําขาเทียมได้ ส่วน
จะบริจาคให้องค์กรใดต้องถามคุณเจี๊ยบดูอีกทีครับ
##๙๙๙ ## ทําการอุปสมบทเป็นเวลาหนึ่งเดือน
สําหรับ คุณวันชัย (ไก่ ) ฉิมพาลี เป็นการบวชตามที่
ตนเองตั้งใจจะบวชไว้นานแล้วครับ ###๙๙๙### อยู่
ระหว่างการซ่อมแซมและต่อเติมบ้าน สําหรับ คุณ
ประสาน สินธุ์ชัย (สํานักงานใหญ่ ) ทําบุญบ้าน
เมื่อไรส่งข่าวกันบ้างนะครับ ###๙๙๙### เกิดวันที่
26 กรกฎ าคมที่ผ่านมา ไม่ทราบว่า คุณคนิต ชวด
ตระกูล พาครอบครัวไปเลี้ยง ฉลองวันเกิดที่ไหน
ครับ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมาก ๆ
นะครับ ###๙๙๙### ได้ข่าวว่า กําลังจะมีข่าวดีใน
เร็ว ๆนี้ สําหรับ คุณสุจิตรา สามทอง ส่วนจะเป็น
เรื่องอะไรต้องถามน้องอางค์เองครับ ###๙๙๙ ###
ขอแสดงความเสียใจกับ คุณพรพรรณ ขันพิจิตร ที่
สูญเสียบิดาไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ###๙๙๙### ได้มาทํางาน
ในกะปกติ (จี) แล้ว สําหรับ คุณอุบล นิลทคชต่อไปนี้
คงไม่ต้องลําบากกลับการมาทํางานในกะดึกอีกแล้วนะ
ครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณสัมฤทธิ์ เฉลิมฤกษ์
และ คุณเวชยันต์ ศรีทอง ที่ทําการเพิ่มค่าหุ้นกับ
สหกรณ์ฯ คือ ###๙๙๙### สหกรณ์ฯ มีเฟสบุ๊คแล้ว
ครับ ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
ไทยเรยอนจากัด” สมาชิกท่านใดมีเฟสบุ๊คเข้าไปสมัคร
เป็นเพื่อนและเขียนข้อเสนะแนะต่าง ๆ ได้ครับ ##
๙๙๙## พบกันฉบับหน้าสวัสดีครับ##๙๙๙##
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ในวันที่ 4 และ 13 สิงหาคม 2555 สหกรณ์ฯ
ได้โครงการส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม
“การปลูกต้นแก่นตะวัน ” ตาม กลยุทธ์ส่งเสริมให้
สมาชิกดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการจัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ต้นแก่นตะวัน
พืชเศรษกิจใหม่ของไทยจริงหรือ ?” ที่ห้องประชุม
สหภาพแรงงานไทยเรยอน แ ละนําสมัครไปชมการ
ปลูกต้นแก่นตะวัน ณ ที่ทําการสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผัก
ผลไม้สระบุรี จํากัด
อ. บ้านหมอ จ . สระบุรี
เนื่องจากแก่นตะวันเป็นพืชชนิดใหม่ของไทย และ
ยังมีผู้รู้จักกันน้อยมาก จึงขอนําความรู้เรื่อง “แก่น
ตะวัน” มาให้เพื่อนสมาชิกและท่านผู้อ่านได้รู้จักกัน

แก่นตะวัน นับว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของไทย
ที่มีโอกาสพัฒนาไปเป็นพืชทางเลือกเป็นการค้าหรือ
อุตสาหกรรมในอนาคต ถึงแม้ว่าพืชแก่นตะวันไม่ใช่
พืชพื้นเมืองของประเทศไทย แต่ว่าเรานําเอาเข้ามา
พัฒนาด้วยการศึกษาวิจัย ให้ผลผลิตแล้ว ก็มาพัฒนา
เรื่องพันธุ์ของไทย เพื่อที่จะแนะนําเกษตรกรให้ปลูก
สําหรับพืชนี้เป็นพืชที่อยู่ในเขตหนาวแต่ว่าเรานําเข้า
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มาแล้วทดสอบดูแล้วปรากฏว่า มีการปรับตัวได้ดีใน
เขตร้อน มีอ ายุสั้น ประมาณ 120 วัน ให้ผลผลิตสูง
ประมาณ 2 ถึง 3 ตัน ต่อไร่ เป็นพืชหัว เราสามารถ
นําเอาหัวมาใช้ประโยชน์ เป็นอาหารได้ทั้งคนและ
สัตว์ จัดว่าเป็นพืชสมุนไพร ทําอาหารได้หลากหลาย
เช่น บริโภคสด ทําเป็นอาหารคาว หวาน เพราะว่าใน
หัวมีสารสําคัญเรียกว่า อินโนริน เมื่อคนบริโ ภคเข้า
ไปจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น
โดยเฉพาะมีแบคทีเรียที่อยู่ในระบบลําไส้ที่มี
ประโยชน์ จะเจริญเติบโตดี เช่น แลคโตบาซิลัส ใน
ขณะเดียวกันก็ทําให้แบคทีเรียตัวที่ก่อโรคมีการ
เจริญเติบโตต่ํา นอกจากนั้นผลงานวิจัยต่างประเทศชี้
ชัดว่า พืชชนิดนี้เมื่อคนบริโภคเ ข้าไปแล้วจะช่วย
ลดครอเลสเตอรอล ก็จะลดปัญหาการเสี่ยงเนื่องจาก
โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด
ในแง่ของการผลิตเป็นอาหารสัตว์ ทีมงานวิจัย
ของ รศ.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาพบว่า เมื่อสัตว์
บริโภคหัวแก่นตะวันเข้าไปจะทําให้ลดกลิ่นของมูล
สัตว์ เหมาะกับในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เช่น
การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงสุกร คือตรงนี้ก็จะช่วยลดกลิ่น
ของการเลี้ยงสัตว์ และจะทําให้ภูมิคุ้มกันของสัตว์ดี
ขึ้นด้วย อีกประการหนึ่ง เนื่องจากหัวแก่นตะวันมี
ปริมาณน้ําตาลครุโตสอยู่ค่อนข้างสูง
และ เรา
สามารถเอาแก่นตะวันไปหมัก เพื่อจะได้เอทานอล
หรือแอลกอฮอล์ออกมาโดยหัวแก่นตะวัน 1 ตัน
สามารถให้เอทานอล ประมาณ 80-100 ลิตร มากกว่า
การผลิตเอทานอลจากอ้อย เพราะฉะนั้น พืชชนิดนี้
จึงเป็นพืชที่มีศักยภาพในแง่ของการผลิตพลังงาน
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ทดแทนต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น แก่นตะวันมี
ดอกสีเหลืองเมื่อออกดอกจะออก พร้อม ๆ กันเต็มไร่
ซึ่งมีความสวยงามมาก สามารถส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวได้ เช่นเดียวกับทุ่งทานตะวันของ
จังหวัดลพบุรี และสระบุรี
ลักษณะของต้น แก่นตะวัน เป็นพืชใกล้ชิด
กับทานตะวัน มีดอกสีเหลืองสดใส คล้ายดอกบัว
ตอง และดอกทานตะวัน แต่มีขนาดเล็กก ว่า มีหัวใต้
ดินคล้ายกับมันฝรั่งเพื่อเก็บสะสมสารอาหาร ซึ่งหัว
ของแก่นตะวัน จากการ วิจัยพบว่า เป็นแหล่งสะสม
ของอินนูลิน (insulin) ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพสูง ทั้งนี้ อินนูลิน ประกอบด้วยน้ําตาลฟรัก
โตสมีโมเลกุลยาว จับยึดไขมันในเส้นเลือดที่เป็น
อันตรายต่อร่ างกาย เช่น ไขมัน
Cholesterol
Triglyceride และ LDL จึงลดความเสี่ยงการเป็น
โรคหัวใจและหลอดเลือด สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย
ขณะที่แก่นตะวัน ให้แคลอรีต่ํา ไม่เพิ่มน้ําตาลใน
เลือด จึงลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน ที่สําคัญ
อิ นนูลิน เป็นสารเยื่อใยอาหาร จะไม่ถูกย่อยใ น
กระเพาะ และลําไส้เล็ก อยู่ในระบบทางเดินอาหาร
เป็นเวลานาน ทําให้ไม่รู้สึกหิว กินอาหารได้น้อย จึง
ช่วยลดความอ้วน
“ข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้จากการสอบถามผู้ที่
บริโภค หัวแก่นตะวันสด เป็นประจํา พบว่า เมื่อ
รับประทานหัวแก่นตะวัน จะรู้สึกอิ่ม กินอาหาร
น้อยลง ระบบขับถ่ายดี ไม่มีปัญหาท้องผูก และช่วย
ลดอาการจุกเสียดแน่น และแก้อาการท้องเสียได้
ส่วนผลทางอ้อม ทําให้สุขภาพในช่องปากดี ลดกลิ่น
ปากจากเชื้อแบคทีเรียในช่องปากและในระบบลําไส้
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ได้ ผลก็ คือ อุจจาระมีกากมากขึ้น ทําให้ถ่ายสะดวก
แก้อาการท้องผูก ทําให้กลิ่นเหม็นของอุจจาระไ ม่มี
หากใช้แก่นตะวันเลี้ยงสัตว์ อุจจาระจะไม่มีกลิ่นด้วย
และจะช่วยป้องกันมะเร็งของลําไส้ใหญ่ เนื่อง จาก
ร่างกายไม่สามารถย่อยแก่นตะวันไปใช้ได้ แก่น
ตะวันจึงเป็นสารเส้นใยอย่างเดียว ไม่ให้แคลอรี กิน
แล้วไม่อ้วน สารเส้นใยทําให้อยู่ท้อง กินได้น้อย จึง
ช่วยลดน้ําหนักตัวได้ เพราะความเป็นสารเส้นใยของ
แก่นตะวัน มันจะช่วยซับน้ํามันและน้ําตาลที่เรา
อาจจะกินล้นเกินออกทิ้งทางอุจจาระ จึงสามารถ
ป้องกันไขมันในเลือดสูง มี งานวิจัยของคอเซ ในปี
2000 พบว่าคนที่มีระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลี
เซอด์ไรด์สูง หากกินอินนูลินเป็นประจําจะทําให้
ไขมันในเลือดลดลงใน ปี 1983 ฮาตะรายงานว่าคนที่
กินอินนูลินจะมีโอกาสเป็นเบาหวานน้อยกว่าคนที่
กินน้ําตาล สูงถึง 40 % แสดงว่า หากกินแก่นตะวัน
เป็นประจําจะช่วยป้องกันเบาหวานได้
สรุปแล้ว แก่นตะวันเป็นผักหัวที่มีสารเส้น
ใยสูง มีสารกลุ่มที่เรียกว่าพรีไบโอติก
จึงช่วย
ควบคุมน้า หนักตัว แก้อาการท้องผูก ทาให้สุขภาพ
ลาไส้ใหญ่ดีขึ้น ป้องกันไขมันและน้าตาลในเลือดสูง
รวมทั้งป้องกันมะเร็งลาไส้ใหญ่ได้ด้วย
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รายงานกิจการประจําเดือน กรกฎาคม 2555 (MONTHLY REPORTS JULY 2012)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THE THAIRAYON LEBOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE,LIMITED
1. จานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรือนหุ้น Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ้นเดือน
Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ยอดยกมา
Special deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ้นเดือน
Balance
5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ้นเดือน
Balance
6. ทุนสารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (8 ธนาคาร รวม 13 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์อื่น
Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members from last month
 ให้กู้ระหว่างเดือน Loans to members in this month
 รับชาระคืนระหว่างเดือน Loans repayment from members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น Loans to other co-operatives
13. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ Interest received from Loans
14. รายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 Revenues from January - July
15. รายจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2553 Expenses from January - July
16. รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย Total lncome (Approximated)
หมายเหตุ กําไรขั้นต้นสถานีบริการน้ํามัน ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2555

1,105.00
291,128,760.00
9,520,192.93
3,285,897.67
2,980,353.07
9,825,737.53
125,359,670.65
6,268,750.72
4,885,085.47
126,743,335.90
7,457,500.00
431,967.87
1,475,967.87
6,413,500.00
21,025,282.60
1,037,228.25
20,000,000.00

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Pr
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

39,945,576.46
91,256,732.69
271,278,473.36
28,400,886.75
27,244,303.00
272,435,057.11
34,573,127.96
8,762,524.25
62,108,291.10
53,116,868.79
8,991,422.31
505,700.54

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีที่ 27

กรรมการ – เจ้าหน้าที่ มอบเงิน
ช่วยทาบุญ
งานศพบิดาแก่สมาชิก
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ฉบับที่ 287 ประจาเดือนสิงหาคม 2555

หัวหน้าฝ่ายทั่วไป มอบสร้อยคอ
ทองคาหนัก
2 สลึง ให้แก่สมาชิกเกษียณอายุ

กรรมการสหกรณ์ฯ เยี่ยมไข้สมาชิกป่วยที่บ้านพัก

สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิก ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2555

