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ที่ รายการ จํานวนเงิน 
1 ทุนเรือนหุน 97,265,790.00 
2 ทุนสํารอง 4,512,155.57 
3 หุนชุมนุมสหกรณฯ (210 หุนๆ ละ 500 บาท)  105,000.00 
4 เงินฝากสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด 10,051,876.75 
5 ลูกหนี้เงินกูฉกุเฉิน 1,078,255.00 
6 ลูกหนี้เงินกูสามัญ 103,143,120.00 
7 หนี้สินคงเหลอื  6,251,533.03 
8 รายไดรวมแตตนป 6,517,768.34 
9 คาใชจายรวมแตตนป 464,692.09 
10 ประมาณการกําไรสะสมสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2550 6,053,076.25 

ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2550 

 
 ขอมูลเกีย่วกับการกูเงินประจําเดือน  

สมาชิกที่ไดรับอนุมัติ 
ประเภทเงินกู 

สมาชิกที่ขอกู 
จํานวน(ราย) จํานวน (ราย) จํานวนเงินที่ขอกู จํานวนเงินที่จายจริง 

- กูสามัญ 21 21 5,664,000.00 2,093,604.97 

- กูฉุกเฉิน 79 79 782,000.00 520,821.96 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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จาก...หนูต๊ิก 

 
 

โครงสรางองคกรของสหกรณออมทรัพย 

  สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากัด ไดรับการจดทะเบียน เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2544  และเปดดําเนนิกิจการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2544  ดวยจํานวน
สมาชิกเพียง 200  คน  การดาํเนินกจิการของสหกรณเจรญิกาวหนาดวยความมั่นคงมา
ตามลําดับ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550   สหกรณมีสมาชิก 632  คน  และมีทุนดําเนนิการ  
97,265,790.00   บาท   ในสิน้เดือนมกราคม 2551 ที่จะถงึนี้  จะมกีารประชุมใหญสามัญ
ประจําป  2550  พรอมทั้งจะมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนนิการและผูตรวจสอบกิจการ  ใน
ฉบับนี้จึงขอแนะนําเกี่ยวกับโครงสรางองคกรของสหกรณออมทรัพยใหสมาชิกไดทราบวามี 
สวนประกอบอะไรบาง 

  สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากัด ไดรับการจดทะเบียน เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2544  และเปดดําเนนิกิจการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2544  ดวยจํานวน
สมาชิกเพียง 200  คน  การดาํเนินกจิการของสหกรณเจรญิกาวหนาดวยความมั่นคงมา
ตามลําดับ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550   สหกรณมีสมาชิก 632  คน  และมีทุนดําเนนิการ  
97,265,790.00   บาท   ในสิน้เดือนมกราคม 2551 ที่จะถงึนี้  จะมกีารประชุมใหญสามัญ
ประจําป  2550  พรอมทั้งจะมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนนิการและผูตรวจสอบกิจการ  ใน
ฉบับนี้จึงขอแนะนําเกี่ยวกับโครงสรางองคกรของสหกรณออมทรัพยใหสมาชิกไดทราบวามี 
สวนประกอบอะไรบาง 
  

           โครงสรางองคกรของสหกรณประกอบดวย  สวนประกอบสําคัญดังตอไปนี ้           โครงสรางองคกรของสหกรณประกอบดวย  สวนประกอบสําคัญดังตอไปนี ้
 1.  ท่ีประชุมใหญ   ที่ประชมุใหญของสหกรณประกอบดวย  สมาชิกทุกคนที่เขา

ประชุมตามกําหนดการและการเรียกประชมุที่ถูกตองตามกฎหมาย   สมาชิกทุกคนในฐานะ 
ผูเปนเจาของสหกรณมีสิทธิเขาประชุมแสดงความคิดเหน็ ซักถาม อภปิรายและออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมโดยเทาเทยีมกนัเสมอ  ท่ีประชุมใหญจึงเปนองคกร
ท่ีมีอํานาจสูงสดุในการพิจารณาวินิจฉัยปญหาทั้งปวงของสหกรณ  เวนแตเร่ืองที่อยูใน
อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการดําเนนิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ประชุมใหญมีอํานาจกําหนด
เปาหมาย  และนโยบายของสหกรณ  เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาํเนินการ ในการ
พิจารณาวินิจฉัยปญหาทั้งปวงใหถือเสียงขางมากของสมาชิกเปนเสียงชี้ขาด โดยสมาชิก    
แตละคนมีเสยีงเทากันคนละ 1 เสียง  ในกรณีที่สหกรณมสีมาชิกเกินกวา  500 คน กฎหมาย
อนุญาตใหประชุมใหญ  โดยผูแทนสมาชกิมาประชุมไมนอยกวา 100  คน                                    

 1.  ท่ีประชุมใหญ   ที่ประชมุใหญของสหกรณประกอบดวย  สมาชิกทุกคนที่เขา
ประชุมตามกําหนดการและการเรียกประชมุที่ถูกตองตามกฎหมาย   สมาชิกทุกคนในฐานะ 
ผูเปนเจาของสหกรณมีสิทธิเขาประชุมแสดงความคิดเหน็ ซักถาม อภปิรายและออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมโดยเทาเทยีมกนัเสมอ  ท่ีประชุมใหญจึงเปนองคกร
ท่ีมีอํานาจสูงสดุในการพิจารณาวินิจฉัยปญหาทั้งปวงของสหกรณ  เวนแตเร่ืองที่อยูใน
อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการดําเนนิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ประชุมใหญมีอํานาจกําหนด
เปาหมาย  และนโยบายของสหกรณ  เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาํเนินการ ในการ
พิจารณาวินิจฉัยปญหาทั้งปวงใหถือเสียงขางมากของสมาชิกเปนเสียงชี้ขาด โดยสมาชิก    
แตละคนมีเสยีงเทากันคนละ 1 เสียง  ในกรณีที่สหกรณมสีมาชิกเกินกวา  500 คน กฎหมาย
อนุญาตใหประชุมใหญ  โดยผูแทนสมาชกิมาประชุมไมนอยกวา 100  คน                                     
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 2.  คณะกรรมการดําเนินการ    คณะกรรมการดําเนนิการเปนองคกร  การบริหารของ
สหกรณ  ประกอบดวย  กรรมการดําเนนิการจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งจาก
สมาชิก    เพื่อใหอํานาจหนาที่บริหารงานของสหกรณใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมาย   
ซ่ึงที่ประชุมใหญกําหนดหรอืใหความเห็นชอบแลว   ตามปกติคณะกรรมการดําเนินงานจะ
เปนผูเสนอรางนโยบายเปาหมาย  แผนงานและงบประมาณประจําปเพื่อขอความเหน็ชอบ
จากที่ประชุมใหญ  รวมทั้งมอํีานาจจางหรือแตงตั้งผูจัดการและเจาหนาที่ใหปฏิบัติงาน
ประจําวนัของสหกรณ    ในการบริหารงาน คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบตอที่
ประชุมใหญ 

 3.  คณะผูตรวจสอบกิจการ     คณะผูตรวจสอบกิจการเปนองคกรซ่ึงทําหนาที่แทนที่
ประชุมใหญ  ในการตรวจสอบและควบคมุกิจการโดยทัว่ไปของสหกรณ  แทจริงอํานาจ
หนาที่นี้เปนของที่ประชุมใหญ  แตเนื่องจากที่ประชุมใหญตามปกติมขีึ้นเพียงปละ  1  คร้ัง 
(ที่ประชุมใหญสามัญ)    หากจะมกีารประชุมใหญพิเศษ (ที่ประชุมใหญวิสามัญ) ก็ไม
จําเปนตองมีทกุป   ถาจะมีกไ็มเกิน 1-2  ครั้ง เมื่อมีความจําเปนอยางแทจริง เพราะฉะนั้นที่
ประชุมใหญจะเลือกตั้งสมาชิก  (หรือบุคคลภายนอกตามกฎหมายสหกรณไทย)  เปนคณะ  
ผูตรวจสอบกจิการ  เพื่อใหตรวจสอบ ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการให
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ถูกตองและโปรงใส   เพื่อใหเกิดความมัน่ใจวา
สมาชิกจะไดรับผลประโยชนจากสหกรณอยางทั่วถึง 
           4.  ฝายจัดการ    ฝายจัดการประกอบดวย   ผูจัดการและเจาหนาท่ีประจําของสหกรณ      
ผูจัดการ  เปนผูบริหารและผูบังคับบัญชาสูงสุดของเจาหนาที่  ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานประจําวัน
ของสหกรณ   ในการใหบริการแกสมาชิกคณะกรรมการดาํเนิน     การเปนผูสรรหาจางและ
แตงตั้งผูจัดการรวมทั้งเจาหนาที่  เพื่อใหทาํงานในตําแหนงตางๆ  ประจําหนวยงานยอยของ
สหกรณ  เชน  แผนกกจิการทั่วไป  แผนกการเงิน แผนกบัญชี  แผนกเงนิกู  และเงินฝาก   
แผนกการศกึษาและฝกอบรม  เปนตน ในการปฏิบัติงานผูจัดการตองรับผิดชอบตอ
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คณะกรรมการดําเนินการ  ในขณะทีเ่จาหนาที่รับผิดชอบตอผูจัดการฝายจัดการจึงเปนองคกร
การจัดการของสหกรณ 
              นอกจากองคกรหลักทั้ง  4  องคกรแลว  คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตัง้
คณะกรรมการตาง ๆ  เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะดานของสหกรณอันเปนการชวยแบงเบาภาระ
และใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะแกคณะกรรมการดําเนนิการก็ได   คณะกรรมการตาง ๆ 
นี้อาจมีอายกุารทํางาน(วาระ) เทากับอายุการทํางานของคณะกรรมการดาํเนินการ เชน  
คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ   คณะกรรมการดําเนินการอาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษเพื่อใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งเปนพิเศษหรือเฉพาะกจิได  
หรือจะแตงตั้งเปนคณะทํางานปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเสร็จแลวก็เปนอันสิ้นสุดอายุ
การทํางาน  คณะอนกุรรมการพิเศษหรือคณะทํางานนี้ถือวาเปนองคกรยอยของสหกรณ 
     

ที่มา: เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง สหกรณออมทรัพย, ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย 
  
  
 

ประกาศ  สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
เปดรับสมัคร   สมาชิกสหกรณลงรับสมัครเลือกตั้ง 

กรรมการดําเนินการสหกรณ และผูตรวจสอบกิจการ 
ตั้งแตวันที่  2 - 15 มกราคม 2551 
ผูสนใจ  สามารถสอบถามรายละเอียดและรับแบบฟอรมการสมัครไดที่  
สํานักงานสหกรณฯ ช้ัน 3 อาคาร 50 ป ศรีสังวร 

 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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วิธีแกปญหาโลกรอน งายๆ ทุกคนทําได!! 

1. เปลี่ยนหลอดไฟ จากหลอดกลมหันมาใชหลอดตะเกียบแทน เชื่อไหมวา ลดการใช
คารบอนไดออกไซด ได 150 ปอนดตอป  

2. ขับรถนอยลง หันมาเดิน ขี่จักรยาน บริการขนสงมวลชน หรือเลือกติดรถเพื่อน ทาง
เดียวกันไปดวยกัน แคนี ้ก็ สามารถลดคารบอนไดออกไซด ได 1 ปอนด ทุก ๆ 1 ไมลที่
เราลดการขับขี่  

3. 
 

รีไซเคิลของใหมากขึ้น แครไีซเคิลขยะในบานเพียงครึ่งหนึ่ง ก็ชวยลด
คารบอนไดออกไซดไดถึง 2,400 ปอนดตอป  

4. เช็คลมยาง รักษาระดับลมยางใหเหมะสม ชวยประหยัดการใชน้ํามันไดถึง 3% และการ
ประหยัดน้ํามันในทุก ๆ แกลลอน จะชวยลดคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ ได 20 
ปอนด  

5. 
  

ใชน้ํารอนนอยลง เปดเครื่องทําน้ําอุนแตละครั้งใชพลังงานจํานวนมาก อาบน้ําดวย
น้ําอุนนอยลง และอยาเปดฝกบัวแรงสุด ชวยลดคารบอนไดออกไชดได 350 ปอนดตอป  
การเลือกซักผาในน้ําธรรมดาชวยลดคารบอนไดออกไซดไดถึง 500 ปอนดตอป 

6. เลี่ยงซื้อสินคาที่ใชบรรจุภณัฑส้ินเปลือง ลดขยะได 10% ลดคารบอนไดออกไซดไดถึง  
1,200 ปอนดตอป  

7. ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหเหมาะสม ปรับต้ังเครื่องปรับอากาศไว 25 องศา  
ชวยลดคารบอนไดออกไซดไดโข  

8. ปลูกตนไม ตนไม 1 ตน ดูดซึมคารบอนไดออกไซดไดถงึ 1 ตัน  

9. ปดเครื่องใชไฟฟา แคเพียงปดโทรทัศน เครื่องเลนดีวีดี เครื่องเสียง คอมพิวเตอร หรือ
เครื่องใชไฟฟา อื่น ๆ เม่ือไมใช ชวยโลกลดคารบอนไดออกไซด ไดเปนพันๆ ปอนดตอป  

10. ปฎิบัติ และบอกตอ รวมดวยชวยกันแกปญหาโลกรอน  
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 มนุษยเราทกุคนลวนอยากมีชีวิตที่ดี และมีความสุข แตในปจจุบันมนุษยยิ่ง
นําชีวิตเขาสูหนทางแหงความทุกขมากขึน้ เพราะการอยากไดใครมี    ดังนั้น จึงไดเปน
ทุกขไมจบสิ้น ทั้งน้ีกลุมประชาสัมพันธ สาํนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม จะขอนํา "เคล็ดลบัแหงความสุขเบื้องตน" มาบอกกลาวกัน 

 มนุษยเราทกุคนลวนอยากมีชีวิตที่ดี และมีความสุข แตในปจจุบันมนุษยยิ่ง
นําชีวิตเขาสูหนทางแหงความทุกขมากขึน้ เพราะการอยากไดใครมี    ดังนั้น จึงไดเปน
ทุกขไมจบสิ้น ทั้งน้ีกลุมประชาสัมพันธ สาํนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม จะขอนํา "เคล็ดลบัแหงความสุขเบื้องตน" มาบอกกลาวกัน 
1.  ตองรูจักการ เปน "ผูให" 
 ไมวาจะเปนสิง่ของ ความรู น้ําใจ ขอแนะนํา หรือสิ่งอ่ืนใดก็ไดทีเ่ปนประโยชน ตอ
ผูรับ พระพทุธเจาบอกวา "ผูให ยอมผูกไมตรีไวได" นั่นก็หมายความวา ใครกต็ามที่เปน 
"ผูให" ยอมสรางไมตรีใหเกิดขึ้นในใจของผูรับ ทาํใหเกิดความรูสึกที่ดี และเปนมิตรตอกัน 

1.  ตองรูจักการ เปน "ผูให" 
 ไมวาจะเปนสิง่ของ ความรู น้ําใจ ขอแนะนํา หรือสิ่งอ่ืนใดก็ไดทีเ่ปนประโยชน ตอ
ผูรับ พระพทุธเจาบอกวา "ผูให ยอมผูกไมตรีไวได" นั่นก็หมายความวา ใครกต็ามที่เปน 
"ผูให" ยอมสรางไมตรีใหเกิดขึ้นในใจของผูรับ ทาํใหเกิดความรูสึกที่ดี และเปนมิตรตอกัน 
2.  กัลยาณมติร การมีเพือ่นที่ดี 
 ยอมทําใหชีวติของเรามีความสุข ด่ังในยุทธจักรเขาวา "ทามกลางลมหนาวและ
พายุราย หากที่นั่นมีสหาย ทั้งหมดจะกลายเปนลมหายใจอันอบอุน ที่ซึ่งมีมิตรแท จัก
อบอุนและเจิดจาตลอดกาล" 

2.  กัลยาณมติร การมีเพือ่นที่ดี 
 ยอมทําใหชีวติของเรามีความสุข ด่ังในยุทธจักรเขาวา "ทามกลางลมหนาวและ
พายุราย หากที่นั่นมีสหาย ทั้งหมดจะกลายเปนลมหายใจอันอบอุน ที่ซึ่งมีมิตรแท จัก
อบอุนและเจิดจาตลอดกาล" 
3.  ดํารงชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 คือ รูจักความเพียงพอ อยาตกเปนทาสของลัทธิบริโภคนิยม ที่ตองวิ่งตามโลก
ไมไดหยุดไดหยอน ด่ังในยุทธจักรเขาบอกวา "ในโลกนีก้็มีแตคนที่รูจักพอ จึงสามารถได
ลิ้มรสความเบกิบานที่แทจรงิ" 

3.  ดํารงชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 คือ รูจักความเพียงพอ อยาตกเปนทาสของลัทธิบริโภคนิยม ที่ตองวิ่งตามโลก
ไมไดหยุดไดหยอน ด่ังในยุทธจักรเขาบอกวา "ในโลกนีก้็มีแตคนที่รูจักพอ จึงสามารถได
ลิ้มรสความเบกิบานที่แทจรงิ" 
4.  อยาหวังมากเกินไป 
 จงตั้ง "ความหวัง" ในสิ่งที่เปนไปได และไมยากจนเกินความสามารถของเรา และ
หากไมไดดังหวังก็ตองหัด "ปลง" เสียบาง ในยุทธภพจงึสอนวา "คนผูหนึ่งขอเพียงปลง
ไดตก ในโลกก็ไมมีเร่ืองใดควรคูใหปวดราวกลัดกลุมอีก" 

4.  อยาหวังมากเกินไป 
 จงตั้ง "ความหวัง" ในสิ่งที่เปนไปได และไมยากจนเกินความสามารถของเรา และ
หากไมไดดังหวังก็ตองหัด "ปลง" เสียบาง ในยุทธภพจงึสอนวา "คนผูหนึ่งขอเพียงปลง
ไดตก ในโลกก็ไมมีเร่ืองใดควรคูใหปวดราวกลัดกลุมอีก" 
5.  ละ ความโกรธ เกลียด ลงบาง 
 ใหใชหลักเมตตา และใหอภัย โดยเฉพาะกับคน หรือสัตว หรือหากยงัทําใจ
เมตตาไมได อยางนอยก็ให "วางเฉย" คิดเสมอวาอยาใหสิ่งเหลานี ้มามีอิทธิพลเหนือ
จิตใจเรา 

5.  ละ ความโกรธ เกลียด ลงบาง 
 ใหใชหลักเมตตา และใหอภัย โดยเฉพาะกับคน หรือสัตว หรือหากยงัทําใจ
เมตตาไมได อยางนอยก็ให "วางเฉย" คิดเสมอวาอยาใหสิ่งเหลานี ้มามีอิทธิพลเหนือ
จิตใจเรา 

      7 วิธีชีวติมีสุข   
จาก...นายลีโอเน็ตและลุงจวบ
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6.  รักและพอใจงานที่ทํา 
 เพราะมันเปนสวนสําคัญ และกินเวลาเกอืบครึ่งคอนของชีวิตของเรา หากเราไม 
"รักงาน" ของเราแลว ชวีติที่เหลือคงเปนทุกขไมจบสิ้น และเราก็ตองจมปลักไปกับความ
เบื่อที่ยาวนาน 
7.  ทําตน "ใฝรู" อยูเสมอ 
 เชน อานหนังสือทุกชนิด เรียนคอมพิวเตอร อบรมภาษา ฯลฯ เพราะจะทําใหเรา
ไมลาสมัย หรือตกยุค แตจะรูสึกกระปรี้กระเปรา มีชีวติชีวาอยูตลอดเวลา ไมเปนคนอม
ทุกข เหงาหงอย เพราะมีมนุษยสัมพันธที่ดี เขากับใครก็ได 
 
 เคล็ดลบัแหงความสุขขางตน เปนเรื่องงายๆ ไมยาก แตเคล็ดลับของเคล็ดลับก็
คือ ความตั้งใจที่จะเริ่มปฏบิัตติามกฎ มิฉะนั้นแลว ความสุขที่เราปรารถนา ก็ยังจะเปน
ทุกขที่เราเรียกหามันอยูทุกวันน่ันแล 
                  (^..^)  (^..^)   
 
 
เตือนภัย “อาหารใชน้ํามันทอดซ้ํา” เสี่ยงมะเร็งสุดๆ  
 เตือนภัย “อาหารใชน้ํามันทอดซ้ํา” เส่ียงมะเร็ง สารประกอบโพลารทําลายระบบเซล
ของรางกาย ระบุ ปาทองโก เมนูสุดเสี่ยง ระบุรอยละ 90 ผูประกอบการใชน้ํามันซ้ําหลายครั้ง 
เผยคนไทยนาเปนหวง บริโภคอาหารที่ประกอบจากน้ํามันทอดซ้ําโดยไมรูตัว สสส.เตือนถึง
เวลาแลวที่ผูบริโภคตองดูแลตัวเอง ดาน สธ.เผยกวารอยละ 80 อาหารเจในทองตลาดใชวิธี
ทอด ผัดน้ํามัน แนะผูบริโภคผูประกอบการใชน้ํามันทอดจากเนื้อปาลม 
วันนี้ 10 ต.ค. เวลา 13.35 น. ที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลง
ขาว “น้ํามันทอดซ้ําอันตราย อาจตายเพราะมะเร็ง” โดย อาจารยสงา ดามาพงษ โฆษก
กระทรวงสาธารณสุข/ผูจัดการแผนงานโภชนาการเชิงรุก เผย ประเทศไทยมีกฎหมายออกมา
ในป 2547 หามจําหนายน้ํามันทอดซ้ําแกรานอาหารหรือผูปรุงอาหารอื่น ๆ เพื่อนําไปทอดตอ
โดยเด็ดขาด หากกระทําฝาฝนถือวามีความผิดฐานจําหนายอาหารผิดมาตราฐาน มีโทษปรับไม
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เกิน 50,000 บาทสําหรับผูขายอาหารทอดตาง ๆ ไมควรใชน้ํามันทอดซ้าํหลาย ๆ ครั้งเพราะ
เปนอันตรายตอผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคเองควรเลือกซื้ออาหารทอดจากพอคาแมคาที่ทอดดวย
น้ํามันใหม ๆ สีเหลืองใส หากน้ํามันมีสีดํา ผูบริโภคไมควรซื้อมารับประทานโดยเด็ดขาด ทั้งนี้
น้ํามันที่ใชทอดไมควรใชเกิน 2 -3 ครั้ง และจากผลการสํารวจที่ผานมาการกินเจ 9 วันจะทําให
น้ําหนักเพิ่มขึน้ 1-2 กก. 
 อ.สงา กลาวเตือนวา ผูกินเจในเทศกาลถือศีล กินเจ ขอใหกินใหถูก กินใหเปน อยากิน
ตามแฟชั่น ไมเชนนัน้จะเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ เชน โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรค
อวน เนื่องจากมีการสํารวจพบอาหารเจในทองตลาดกวา รอยละ 80 ใชวิธีทอด ผัดน้ํามัน 
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ควรมีหลักปฏิบัติในการใชน้ํามันทอดอาหารทั้งในระดับ
ผูบริโภคระดับผูประกอบอาหารทอดรายยอย และภัตตาคารอาหารจานดวน 
 เพื่อใหน้ํามันทอดอาหารปลอดภัยตอการบริโภคอีกทั้งการปองกันการใชน้ํามันทอด
อาหารผิดวิธี คือ 1. น้ํามันปรงุอาหาร ควรเปนน้ํามันพืชหลีกเลี่ยงการใชน้ํามันสัตว เพื่อไมให
เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ 2. น้ํามันทอดอาหารควรเปนน้ํามันที่คงตัวและเกิดควันชา เชน 
น้ํามันปาลมโอเลอิน (จากเนื้อปาลม ) 3. ไมควรใชน้ํามันถัว่เหลือง น้ํามันขาวโพดน้ํามันดอก
คําฝอย น้ํามันดอกทานตะวัน น้ํามันหม ูน้ํามันวัวและไขมันสัตวอื่น ๆ ในการทอดอาหาร 
เพราะน้ํามันดังกลาวไมคงตัว จึงเสื่อมสภาพเร็ว 4. หากน้าํมันทอดอาหารมีลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งตอไปนี้ ใหเปลี่ยนน้ํามันทอดอาหารใหมทันทีไมควรเติมน้ํามันใหมลงไปเจือจาง เชน 
กลิ่นเหม็นหืน เหนียวขน สีดํา เกิดฟอง ควัน เหมน็ไหม ไอน้ํามัน ทําใหระคายเคืองตาและ
ลําคอเมื่อโดนความรอน 5. ควรกรองกากอาหารทิ้งระหวางและหลังการทอดอาหาร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอาหารทอดที่มีการชุบแปงปริมาณมาก ควรใชตะแกรงหรือผาขาวบางกรองเศษอาหาร
และผงขนาดเล็กออกจากน้ํามันทอดอาหาร 
 อ.สงา ยังกลาวอีกวา ควรซับน้ํามันสวนเกินบริเวณผิวหนาอาหารดิบกอนทอดเพื่อลด
การแตกตัวของน้ํามัน ทําใหชะลอการเสื่อมสลายตัวของน้ํามันทอดอาหาร 7. ควรทอดอาหาร
ครั้งละไมมากเกินไป เพื่อใหความรอนของน้ํามันทอดอาหารกระจายทั่วถึง และใชเวลาในการ
ทอดนอยลง 8. ไมควรทอดอาหารดวยไฟแรงเกินไป 9. ควรเปลี่ยนน้ํามันทอดอาหารใหบอย
ขึ้น หากทอดอาหารประเภทเนื้อสัตวที่มีสวนผสมของเกลอืหรือเครื่องปรงุรสปริมาณมาก และ 
10. ควรลางทําความสะอาดกระทะทอดอาหารหรือเครื่องทอดทุกวัน เนื่องจากน้ํามันเกา
สามารถไปเรงการเสื่อมสภาพของน้ํามันทอดอาหารที่เติมลงไปใหม 
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 ผูสื่อขาวถามวาการที่ออกกฎหมายลงโทษผูกระทําผิดในการหามจําหนายน้ํามันทอด
ซ้ําแกรานอาหารหรือผูปรุงอาหารอื่น ๆ เพือ่นําไปทอดตอโดยเด็ดขาดนั้น ขณะนี้กลับไมมีการ
ดําเนินการที่เปนทางการ เนื่องจากอะไร อ.สงา กลาววา ที่ยังไมมีการดําเนินการอยางเปน
ทางการเนื่องจากประชาชนไมมีการรองเรียน หรือปลอยใหเลยตามเลย สวนเจาหนาที่ก็ไมใสใจ
ในเรื่องนี้เทาทีค่วร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน อยาง มาเลเซียที่ไมมีกฏหมาย
คุมครองผูบริโภคดานนี้ แตเนนการเสริมสรางพลังใหประชาชนรักษาสิทธิของผูบริโภค เม่ือเกิด
กรณีเอาเปรียบผูบริโภคก็สามารถที่จะแจงความดําเนินคดีทําการจับกุมได 
 ดาน ภก.สงกรานต ภาคโชคดี ประธานเครอืขายเพื่อนชวนเพื่อน กลาววา การออกมา
เตือนประชาชนในการเลือกซื้ออาหารเจนัน้ไมใชเปนการตอตาน แตเพื่อตองการใหประชาชน
ตระหนักในการเลือกซื้อหา หรือรับประทานอาหารเจใหเปน ซึ่งจะสงผลดีตอสุขภาพของ
ผูบริโภคเอง สวนปาทองโกนัน้ เปนอาหารที่มีความเสี่ยงกับการเปนโรคมะเร็งทั้งผูบรโิภคและ 
ผูประกอบอาหาร เนื่องจาก รอยละ 90 ของผูประกอบอาหารทั้งสองรายการนี้ใชน้ํามันทอดซ้ํา
หลายๆ ครัง้ รวมไปถึงอาหารทอดอื่นๆ อยาง ไกทอด กลวยทอด เผือกทอด ซึ่งอาหารเหลานี้
มักใชน้ํามันทอดซ้ําหลาย ๆ ครั้ง อีกทั้งมีการเพิ่มเติมน้ํามันลงไปในน้ํามนัเกาที่ผานการทอด
มาแลว จนน้ํามันเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเปนสีดําและมีลักษณะขนเหนียว 
 ภก.สงกรานต กลาวอีกวาผลกระทบตอสุขภาพของน้ํามันทอดซ้ําทําใหเกิดการ
เจริญเติบโตลดลง ตับและไตมีขนาดใหญ มกีารสะสมไขมันในตับ การหลั่งน้ํายอยทําลาย
สารพิษในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นไขมนัที่ถูกออกซิไดซปริมาณสูงอาจทําใหไลโป
โปรตีนชนิดแอลดีแอลมีโอกาสเกิดอนุมูลอิสระมากขึ้น จึงมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดได สวนไอระเหยจากน้ํามันทอดอาหาร หากสูดดมเปนระยะเวลานานมีโอกาสเปน
โรคมะเร็งที่ปอดอีกดวย 
 “น้ํามันที่ผานการทอดซ้ําหลาย ๆ ครั้งจะมีคณุสมบัติที่เส่ือมลง ทั้งสี กลิ่น รสชาติและมี
ความหนืดมากขึ้น ที่สําคัญจะกอใหเกิด “สารประกอบโพลาร” ที่สามารถสะสมในรางกาย ซึ่ง
สงผลกระทบตอการทํางานของเซลล” ภก.สงกรานต 

โดย   ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ 
        http://www.kasetcity.com/Sanha/view.asp?id=532 
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    ตอน :   คูมือการดูแลสามี อยางถูกวิธี 

 
 

      - รักผัวตองหมั่นตบ ผัวสลบ เราตบซ้ํา    
กลับดึกไมตองถาม ไมหนาสาม หวดทนัใด  
ตีหนึ่ง...พึ่งถึงบาน แพนกบาล ใหหนําใจ    
รักผัวไมหวั่นไหว ซัดเขาไป ไมยั้งมือ 

        - หากผัวกลับบานดึก เตรยีมเปดศึกอยากลวัเกรง   
       รักผัวตองขมเหง ผัวเราเอง ใชผัวใคร  
       รักผัวตองเขมแข็ง กระหน่าํแขง ซัดเขาไป   

              รักผัวตองหลากหลาย ทั้งมีดไม ใหครบมือ 
       - รักผัวตองหมั่นซอม โดดข้ึนครอม อยาออมมือ  
รักผัวตองฝกปรือ หม่ันซอมมือ ใหแมนยํา  
ผัวลมเราเหยยีบซํ้า เอาใหหนํา ตายคามือ  
ซอมผัวใหคนลือ วาเราคือ ยอดเมียไทย 
   -  มีผัวบนจูจี้ รอนทัพพี ใหหนาหงาย  
       มีผัวเอาแตใจ บีบคอให ตายไปเลย  
                                ตีหัวผัวแหวงวิน่ แอนตาซิล จายทุกแผล 
                                รักผัวตองดูแล เพราะผวัแก ใกลลงโลง 
         -  ถาผัวแอบมีกิ๊ก ไมตพีริก ฟาดเขาไป 
กระทืบผัวใหตาย อยาปลอยไว ใหอายคน  
รักผัวตองอดทน ผัวเปนคน ดานกวาใคร  
โดนตบ จนหนาหงาย ผัวยังไม...สํานึกเลย    (^..^)  (^..^) 
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By...นายจําเปน 

ทําไมแกงกะทิสวนใหญตองใสมะเขือ  
 
 
 

 เน่ืองดวยมะเขือมีคุณสมบัติพ้ืนฐานประการแรกสุดคือโครงสรางเนื้อ
มะเขือซ่ึงมีฟองอากาศทําใหเม่ือปรุงกับเครื่องปรุงอ่ืนๆ สามารถดูดเอาน้ําแกงและ
รสชาติของอาหารเขามาไดมาก มะเขือสวนใหญเม่ือสกุจะมีรสหวาน ยิ่งดูดรสชาติ
ของเครื่องปรุงอ่ืนๆเขามาดวย ก็ยิ่งทําใหมะเขือบรรจุความอรอยของอาหารนั้นได
มากขึ้นคะ แกงกะทิใสมะเขอืก็เลยทําใหหวานธรรมชาตอิรอยขึ้นไงละคะ 

 เหตุผลอีกประการคือ นาจะเปนภูมิปญญาคนคิดเริ่มตน อาจจะเปนเรื่อง
ของรสชาติดวย แตขอมูลทางโภชนาแลว ในมะเขือทุกประเภท ไมวาจะเปนมะเขอื
เปราะ มะเขือพวง มะเขือเทศ ลวนมีสารอาหารที่ชวยควบคุมระดับคอเลสเตอรอล
อยาง วิตามินพี หรือ ไบโอฟลาโวนอยด และโพแทสเซยีม ดังนั้น การรับประทาน
มะเขือทั้งหลายเขาไปจึงชวยใหรางกายสามารถเผาผลาญไขมันและคอเลสเตอรอล
ไดดียิ่งขึ้น  
  ดวยเหตุนี ้ในแกงกะทิทั้งหลายจึงมักมีมะเขือเปนสวนประกอบอยูดวย 
อยางนี้แลวเม่ือรับประทานแกงกะทิที่มันมาก ๆ ก็ควรรับประทานมะเขือเขาไปดวย 
เพราะนอกจากทําใหไมอวนแลวมะเขือยังชวยปองกันโรคหัวใจ ปองกันผนังเสนเลอืด
แข็งตัว และทาํใหความดันโลหิตเปนปกตอีิกดวย 
  สูตรอาหารชนิดนี้เปนภูมิปญญาของชาววังที่นําเอาความหวานของ
มะเขือมาผสมกับประโยชนของสารอาหารที่มีอยูในมะเขือคือตัวดูดซบัไขมันซ่ึง 
สามารถไปดูดซับไขมันของกะทิไดดี ฉะน้ันทุกครั้งทีทานแกงกะทิอยาลืมทานมะเขือ
ใหมากเขาไวนะคะ 

(^..^)  (^..^)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ปวนดวยภาพ 
เชิญ...ครับ...

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ออมเพื่ออนาคต  
 
    ลมหนาวพัดโชยมาแลวแตหนาวแบบสดุๆ เลยคะ  
ระวังอากาศเย็นทําใหปวยไดนะคะ  กลุมเที่ยวทวัรทั้งหลาย
พกผาหมไปเยาะๆดวยคะ ...ฉบับน้ีมาพรอมกับวันเดก็ที่
กําลังมาถึง นึกยอนกลับไปที่ไรเหมือนผานมาเมื่อวานนี้เอง  
เด็กๆก็สนุกกนัคะแตผูใหญก็สนุกกันไดโดยอยูกับครอบครัว
ใหความสุขกบัเด็กๆ  พาไปเที่ยวบาง  หรือพาไปพักผอนหยอนใจตามสถานที่ทองเที่ยวบาง  
เที่ยวแบบประหยัดเราก็สามารถทําไดคะ  เพ่ือใหเขากับบรรยากาศแบบเด็กๆ  เราจึง
อยากใหสมาชิกสหกรณของเรารูจักกับคณุแมหมาดๆคะ  ..คุณจุฑารัตน  หมื่นรัตน   
พยาบาลวชิาชีพประจําหอผูปวยศัลยกรรมชาย  

ไดบอกเลาใหเราฟงถึงความตองการที่จะออมวา   เปนสิ่งสําคัญเลยทีเดียว  
เพราะเปนการวางแผนเตรยีมตัวลวงหนาที่จะเก็บเงินเอาไวใชจายในคราวจําเปน  และใน
ยามฉุกเฉิน    ...วิธีการออมนั้นก็ไมมีอะไรซับซอนเพียงแตตองมีวินัย ซื่อสัตยตอตนเอง  
มีความสม่ําเสมอในการเก็บออมเงิน  และตองแบงคาใชจายไวเปนสวนๆ   ฝากธนาคาร  
1 สวน  เก็บเปนหุนรายเดือน 1 สวน และกันไวเปนคาใชจายอีก  1  สวน  การดําเนิน
ชีวติประจําวันนั้นมีคติที่ใชคอื..ตองทําวันน้ีใหดีที่สุด..สวนในอนาคตนั้นมีความคิดหวัง
อยากใหครอบครัวมีความอบอุน  มีความสุข  ใชจายอยางประหยัดและพอเพียง  งาน
อดิเรกที่ชอบคือการปลูกตนไม  

ชอบมองเห็นความรมรื่นของธรรมชาติ และตนไมที่ชอบมากคือ  ตนกุหลาบ  
ดอกกุหลาบ  โดยเฉพาะสีเหลืองเย็นตา   

ขณะนี้มีทุนเรอืนหุนอยูประมาณ  70,000  กวาบาท  และอยากฝาก
คณะกรรมการสหกรณชวยขยายเพดานกูเปน  800,000 บาท และเพิ่มระยะเวลาผอน
ชําระหนี้เปน  84  งวดจะเปนพระคุณมากคะ   ..คะ..ก็จะขอรับไวเสนอที่ประชุมนะคะวา
จะ OK.หรือไม...                                                      (^..^)  (^..^)   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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หนานี้มีรางวัล 
 

สวัสดีคะ…  กอนอื่นตองขอสวัสดีปใหม    
สมาชิกสหกรณที่ตดิตามขาวสารของเราเปนประจํา  
ขอใหมีความสุข  สุขภาพแข็งแรง  มีเงินเก็บเงินออม
กันเยอะๆ นะคะ   และทางทีมงานตองขอขอบคุณ
สมาชิกทุกทานที่สงคําตอบมารวมเลนเกมฉบับที่แลว                 
กันมากมาย  แตเน่ืองดวยของรางวัลมจีํานวนจํากัด   จึงตองจบัฉลากรายชื่อ         

ผูโชคดีที่ไดรับรางวัล    

สําหรับรายชื่อผูที่ไดรับรางวัลมีดังน้ีคะ 

1.  คุณวันเพ็ญ ทพิยชัย   (หองบัตร) 
2.  คุณวนิดา  กองกฤตย   (หองจายยาผูปวยนอก) 
3.  คุณบังอร  ไชยกุล   (พิเศษ 6 รอบ ช้ัน2) 

     4.  คุณกัญญารัตน สังฆา  (พิเศษ  6 รอบ ช้ัน1) 
       5.  คุณภานุมาศ  แกวนัยจิตร  (หองจายยาผูปวยนอก) 
 
        ทานทีพ่ลาดรางวลัไปไมตองเสียใจคะ คร้ังน้ีสงคําตอบมารวมเลนเกมกันอกี    
คําถามฉบับน้ีใหทานผูอานเขียนขอเสนอแนะ/ สิ่งที่ตองการจะใหทีมงานปรับปรุง
ในการจัดทําขาวสหกรณคะ   
 
 
 
 

        สงขอเสนอแนะมาทีสํ่านักงานสหกรณฯ ช้ัน 3 อาคาร 50 ป 
ศรีสังวร ภายในวันศุกรที่  25 มกราคม 2551 น้ีนะคะ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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          ทางทีมงานตั้งใจใหวารสารขาว       

    สหกรณฯ นี้เปนอกีสื่อหนึ่ง    เพื่อใหสมาชิก
สหกรณฯ  ไดรับทราบขาวสารของ สหกรณ   เพื่อให

วารสารนี้มีสีสันมากขึ้น    ทางทมีงานจงึขอใหทานรวมแสดงความคดิเห็นตอวารสารขาว
สหกรณฯ  และสงกลับมาทีสํ่านักงาน สหกรณฯ  ชั้น  3  อาคาร  50  ป  ศรีสังวร   

  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรงุการจัดทําวารสาร 
  …………….………………………………………………………………………………. 
  …………….………………………………………………………………………………. 
  …………….………………………………………………………………………………. 
  …………….………………………………………………………………………………. 
  …………….………………………………………………………………………………. 
  …………….………………………………………………………………………………. 
  …………….………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………. 
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