
  
 

 

 

 

 

    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 22  ฉบับที่ 11  เดือนพฤศจิกายน 2559 

โอ้! สิบสามตุลามาสทวยราษฎร์ร ่า  ระคนคร ่าครวญทั วหัวระแหง  

กะทันหันรันทดก่าสรดแซง  ระโหยแรงอ่อนล้าร ่าอาดูร  

สมเด็จพระนวมินทร์ทรงส้ินแล้ว  ดั งโพธิ์แก้วร่มไทรสลายสูญ  

ร่าลึกหลังครั้งเมื อทรงเกื้อกูล  ราษฎร์จ่ารูญด้วยพระบารมี  

พระกรุณาสารพันอันประเสริฐ  ขอทูนเทิดฝ่าละอองสนองศรี  

ตามรอยบาทราชภักดิ์พระจักรี  บ่าเพ็ญพลีอุทิศส่งองค์ภูบาล  

ถอนสะอื้นฝืนโศกวิโยคหวัง  จรดจิตตั้งสัตยาธิษฐาน  

ถวายราชสักการะพระวิญญาณ  สู่วิมานทิพย์ทองผ่องอ่าไพ  

แม้ชาติหน้าถ้ามีสักกี ชาติ  ขอรองบาทธุลีทุกยุคสมัย  

รักพ่อหลวงตวงน้่าตาล้นอาลัย  อัญเชิญไท้สู่สวรรค์ช้ันฟ้าเทอญ  

 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร่าลกึในพระมหากรุณาธิคุณหาที สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ่ากัด 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  บุณยะนิวาศ) ร้อยกรอง 
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มหาธีรราชเจ้า จอมปราชญ์ 

ทรงเอกอัครศิลปศาสตร ์ สรรพสร้าง 

วาระมหาราช ร าลึก 

อรรถอมตะอ้าง อรรฆเอื้ออะเคื้อความ 

ยังยามยี่สิบห้า พฤศจิกา ยนเฮย 

วัน ธ คระไลลา ล่วงแล้ว 

ร าพึงคะนึงหา หวนห่อน หายแฮ 

ขอพระองค์ทรงแผ้ว ผ่องผ้ายไสวสวรรค ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ บุณยะนิวาศ) ร้อยกรอง 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด 
ได้จัดกิจกรรม เ ดือนแห่งการออม 
วาระ 51 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 – 30  

กันยายน 2559 โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการออม 
ของสมาชิกตามอุดมการณ์ “การช่วยตนเอง” ซึ่งเป็นหลักคิด
และหลักปฏิบัติสําคัญท่ีจะช่วยให้เกิด “การช่วยเหลือ      
ซ่ึงกันและกัน” ครบตามอุดมการณ์สหกรณ์ 

การจัดกิจกรรมเดือนแห่งการออม ต้องขอช่ืนชม
สมาชิกท่ีร่วมการออมทุกท่าน และต้องขอโทษสมาชิก      
บางท่านท่ีทราบข่าวช้า ทําให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมไม่ทัน
ช่วงเวลาท่ีมีของสมนาคุณมอบให้ อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ 
ยังเปิดรับการออมตลอดปี ท้ังการฝากเงินหรือซื้อหุ้นเพิ่ม/
เพิ่มหุ้นรายเดือน 

สําหรับกิจกรรมเดือนแห่งการออมวาระ 51 ปี 
ระหว่างวันท่ี 1 – 30 กันยายน 2559 มีสมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรม ดังนี้ 
 

 เปิดบัญชีใหม่  
 ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน จํานวน 118 ราย 

เป็นเงิน 474,000 บาท 
 ออมทรัพย์พิเศษ จํานวน 31 ราย เป็น เงิน 

10,212,400 บาท 
 ออมทรัพย์สมนาคุณ จํานวน 5 ราย เป็นเงิน 

268,500 บาท 
 ประจํา จํานวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท 

 ฝากบัญชีเดิม (ต้ังแต่ 3,000 บาท) จํานวน 493 ราย 
จํานวนเงิน 45,799,571.58 บาท 
 เพิ่มค่าหุ้น โดยการซื้อหุ้นเพิ่ม 81 ราย เป็นเงิน 

5,337,500  บาท และขอเพิ่มหุ้นรายเดือน 46 ราย            
คิดเป็นเงิน 28,000 บาท/เดือน ซึ่งจะเรียกเก็บค่าหุ้น       
รายเดือนท่ีขอเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีร่วมออมท้ังในวาระ 51 ปี 
และท่ีร่วมออมมาก่อนหน้านี้ รวมท้ังผู้ท่ีจะออมต่อๆ ไป 



 

อาคารพาณิชย์ที่ เป็นส านักงานเ ดิมของสหกรณ์         
ใช้ประโยชน์อย่างไร ท าไมไม่ขายน าก าไรมาจัดสรร      
ให้สมาชิก 
อาคารพาณิชย์ท่ีเป็นสํานักงานเดิมของสหกรณ์ซื้อมา

ต้ังแต่ปี 2534 ในราคา 2,559,000 บาท หลังจากท่ีสหกรณ์ได้
ย้ายไปสํานักงานแห่งใหม่แล้วได้ให้สํานักงาน สกสค. เช่าเป็น
สถานท่ีทํางานโดยคิดค่าเช่าในอัตราพิเศษในฐานะองค์กรทาง
การศึกษา เดือนละ 5,000 บาท ปัจจุบัน สกสค. มีสํานักงาน
ของตนเองแล้ว สหกรณ์จึงประกาศให้บุคคลท่ัวไปเช่า ซึ่งเมื่อพ้น
กําหนดระยะเวลาตามประกาศแล้วมีผู้สนใจเสนอราคาเพียงคนเดียว  

คณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติให้เช่าเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยและ
ประกอบกิจการร้านก๋วยเต๋ียว ในราคาค่าเช่าเดือนละ 12,000 
บาท ระยะเวลาเช่า 1 ปี 

อาคารถือเป็นสินทรัพย์(ประเภทอาคาร) หากขายจะ
เปล่ียนสภาพจากสินทรัพย์(ประเภทอาคาร) เป็นทรัพย์สิน
(ประเภทเงินสด) ส่วนกําไรจากการขายสินทรัพย์ (ราคาขายหัก
ราคาทุน) จะต้องนําเข้าบัญชีทุนประเภททุนสํารองของสหกรณ์ 
หมายความว่ากําไรจากการขายสินทรัพย์ไม่ใช่กําไรทางบัญชี 
(เกิดจากรายได้หักค่าใช้จ่าย) ท่ีจะนํามาจัดสรรได้ 

สําหรับอาคารสํานักงานเดิมท่ีถามถึงหากสมาชิกมี
ความเห็นว่าควรขายก็สามารถนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ
บรรจุเข้าวาระประชุมใหญ่สามัญประจําปี เพราะการ
ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวต้องได้รับความเห็บชอบของ
สมาชิกจากท่ีประชุมใหญ่ครับ

นายสุธี  ตั้งมั่น 
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หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
คือ การเผยแพร่ข่าวสารกิจการของสหกรณ์ การให้ความรู้ความ
เข้าใจท่ีจําเป็นแก่สมาชิก การจัดประชุม อบรม สัมมนา การจัดการ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ และสร้างวิสัยทัศน์แก่บุคลากรของ
สหกรณ์ทุกภาคส่วน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์และ
องค์กรเครือข่ายต่างๆ 

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาฯ ได้ดําเนินภารกิจตามแผน      
กลยุทธ์ประจําปี 2559 ท่ีได้อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
2558 และท่ีได้รับการมอบหมายไปแล้ว คือ 

 จัดทําสารประชาสัมพันธ์ทุกเดือน การประชาสัมพันธ์ใน 
Website , Facebook และ Application ของสหกรณ์ 

 จัดโครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิกทางภาคใต้และประเทศ
ลาว มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 355 คน 

 จัดการสัมมนาสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการในปี 2559 
จํานวน 218 คน 

 จัดการอบรมเพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย หลักสูตรการ
ปลูกพืชไร้ดิน และการปลูกมะนาว กล้วย มะละกอ สมาชิกเข้าร่วม
โครงการ 160 คน 

 การสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้บริหารสถานศึกษาจะจัด
ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ  
416 คน 

ยังมีกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของ
สหกรณ์ท่ีถูกเลื่อนออกไป เน่ืองจากเป็นห่วงเวลาแห่งความอาลัย
ของปวงชนชาวไทยจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากภารกิจหลักดังกล่าว
แล้ว ยังมีภารกิจท่ีได้ปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการดําเนินการและ
คณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ อีกหลายประการซึ่งสหกรณ์จะได้สรุป
นําเสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีต่อไป 

การดําเนินงานทุกภารกิจ คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาฯ ทุกคน 
ต้ังใจและพยายามท่ีจะทําให้เป็นท่ีพึงพอใจกับสมาชิกให้มากท่ีสุด  
แ ต่ อ า จ มี บ า ง อ ย่ า ง
บกพร่องและผิดพลาด
ไปบ้ า ง  ซึ่ ง เรา ทุกคน
น้อมรับและพร้อมรับ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก
สมาชิกทุกคนเสมอ 

เรียน  สมาชิกบ้านเลขที่ 9 ที่เคารพรักทุกท่าน 

นายอกุฤษฏ ์
จรูญชัย 

ประธานฝ่าย 

น.ส.ดวงใจ 
ระถะยาน 

กรรมการฝ่าย 

นายสมปอง 
พิริยนนทกุล 

เลขานุการฝ่าย 



 

ที่ รายการ กันยายน 2559 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จํานวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว (บาท) 
เงินทุนสํารองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิก และ สอ.อื่น (บาท) 
ดอกเบ้ียและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนดําเนินการ (บาท) 
กําไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 

6,696 
2,336,288,190.00 

231,308,196.31 
10,093,310,514.74 

488,002,142.56 
1,010,988,500.00 
2,167,775,755.01 
6,264,149,500.00 

11,292,230,842.20 
209,028,299.19 
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   ชือ่   
สมาคม 

เรียกเก็บจ านวน 
(บาท) 

เม่ือถึงแกก่รรม 
ได้รบัเงนิประมาณ (บาท) 

ฌสจ. 50 250,000 
ฌสค. 150 250,000 
ฌสคค. 360 230,000 
ชพค. 522 950,000 
ชพส. 249 380,000 

 

สมาชิก ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2559 256,492 ราย 
ถึงแก่กรรม 190 ราย 
ลาออก 14 ราย 
สมาชิกคงเหลือ 256,288 ราย 
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 600,000 บาท 

สมาชิก ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2559 240,793 ราย 
ถึงแก่กรรม 157 ราย 
ลาออก 20 ราย 
สมาชิกคงเหลือ 240,616 ราย 
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 600,000 บาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตําบลท่าช้าง อาํเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร. 0 3930 3379 - 81      โทรสาร. 0 3930 3382       Website : www.chancoop.com      E-mail : chancoop@hotmail.co.th 
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด 

 นายเดชา  ช านาญกิจ หน่วย บํานาญเขต 1 หักผ่านธนาคาร 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 10 ก.ย. 59 

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม เดือนกันยายน 

2559 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบญัชี 
กรุงไทย/จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุรี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที 

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

เลขบัญชีธนาคาร 

การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาพบว่า คลอโรฟิลล์ ยา และ
ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของคลอโรฟิลล์ มีฤทธ์ิยับย้ังเนื้องอก
ท่ีเต้านม ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งตับ ช่วยเพิ่มจํานวนและ
ประสิทธิภาพการทํางานของเม็ดเลือดขาว ช่วยลดกลิ่นตัว กลิ่นของ
อุจจาระ และกลิ่นของปัสสาวะ ช่วยให้รอยแผลบริเวณผิวหนังซึ่งเกิด
จากการฉายแสงเพื่อรักษามะเร็งหายเร็วขึ้น และช่วยขับสารพิษ 
อย่างไรก็ตาม การได้รับคลอโรฟิลล์มากเกินไปอาจเกิดการสะสมและ
มีผลเสียต่อตับและไตได ้

ส าหรับข้อมูลด้านความปลอดภัย PDR (Physicians, Desk 
Reference) for Health มีข้อก าหนดดังนี้ 

ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในผู้ท่ีมีอาการแพ้หรือไวต่อสิ่งกระตุ้นท่ีมี
คลอโรฟิลลแ์ละคลอโรฟิลลินเป็นส่วนประกอบ 

ข้อควรระวัง : การรับประทานคลอโรฟิลล์และคลอโรฟิลลิน
เสริมนั้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และมารดาท่ีให้นมบุตร 

ผลข้างเคียง : การรับประทานคลอโรฟิลล์และคลอโรฟิลลินเสริม 
อาจทําให้ปัสสาวะและอุจจาระมีสีเขียว ลิ้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเกือบ
ดํา อาจทําให้เกิดอาการท้องเสีย นอกจากนี้ยังพบรายงานการเกิดอาการ
แพ้สารคลอโรฟิลลิน โดยอาจพบผื่นแพ้ขึ้นตามตัว มีอาการเวียน
ศีรษะ เหง่ือออกมากและความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็วได ้

ขนาดที่ใช้ : โดยท่ัวไปขนาดท่ีนิยมใช้เป็นผลติภัณฑ์เสริมอาหาร
คือ 100 มก./วัน 

ในอเมริกากําหนดความปลอดภัยของสารคลอโรฟิลลินใน
ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารหรือใช้เป็นสีผสมอาหารได้ไม่เกิน 300 มก./วัน 
สําหรับผู้ใหญ่ ส่วนเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป สามารถรับประทาน
คลอโรฟิลลินได้ในขนาด 90 มก./วัน 

จากข้อมูลงานวิจัยจะเห็นได้ว่าคลอโรฟิลล์ มีประโยชน์
พอสมควร แต่ในการบริโภคนั้นต้องค านึงถึงปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น 
ความปลอดภัย ความจ าเป็นที่ตอ้งใช้คุณภาพและราคา เป็นต้น ซ่ึง
หากสามารถบริโภคผักใบเขียวได้ คงไม่จ าเป็นที่จะต้องบริโภค
คลอโรฟิลล์ที่เป็นสารสังเคราะห์ แต่ถ้าหากมีความจ าเป็นต้องใช้ 
ควรใช้ในขนาดที่เหมาะสม และสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดข้ึน 
เพื่อสุขภาพของตัวท่านเอง 
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