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 ขอมูลเกีย่วกับการกูเงินประจําเดือน  เมษายน  2550 

ที่ รายการ จํานวนเงิน 
1 ทุนเรือนหุน 88,205,790.00 
2 ทุนสํารอง 4,512,155.57 
3 หุนชุมนุมสหกรณฯ(210 หุนๆ ละ 500 บาท)  105,000.00 
4 ลูกหนี้เงินกูฉกุเฉิน 1,193,560.00 
5 ลูกหนี้เงินกูสามัญ 95,776,833.00 
6 หนี้สินคงเหลอื  2,684,112.78 
7 รายไดรวมแตตนป 1,952,120.90 
8 คาใชจายรวมแตตนป 206,697.03 
9 ประมาณการกําไรสะสมสิ้นสุดเดือน เมษายน  2550 1,745,423.87 

สมาชิกที่ไดรับอนุมัติ 
ประเภทเงินกู 

สมาชิกที่ขอกู 
จํานวน(ราย) จํานวน (ราย) จํานวนเงินที่ขอกู จํานวนเงินที่จายจริง 

- กูสามัญ 27 27 7,813,000.00 3,781,967.89 

- กูฉุกเฉิน 71 71 820,100 514,331.19 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 พฤษภาคมนี ้
 และสงมาแลว จํานวน 10 งวด สําหรับขาราชการ, ลูกจางประจํา สามารถกูไดทันที 
สวนลูกจางชัว่คราว ที่สงมาแลว เปนเวลา 5 งวด ก็สามารถกูไดเชนกัน  เฉพาะเดือน
พฤษภาคม 2550 เทานั้น  เพือ่บรรเทาความเดือดรอนใหแกสมาชิกที่มภีาระในชวงเปดเทอม 
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ฉบับที่แลวเราไดทราบขอมูลเกี่ยวกับการใหเงินกู   ประเภทแรกไปแลว  คือ การ
กูฉุกเฉิน  ฉบบันี้มาดูรายละเอียดในสวนของการใหกูสามัญกันบางคะ 

ทราบขอมูลเกี่ยวกับการใหเงินกู   ประเภทแรกไปแลว  คือ การ
กูฉุกเฉิน  ฉบบันี้มาดูรายละเอียดในสวนของการใหกูสามัญกันบางคะ 

จาก...หนูต๊ิก 
ตอน  :   การใหบริการแกสมาชิก (ตอ) 

 เงินกูสามัญ     เงินกูสามัญ    

วงเงินกู  ไมเกิน  500,000 บาท  สําหรับ ขาราชการ หรือลูกจางประจํา   และไมเกิน 
100,000 บาท  สําหรับ ลูกจางชั่วคราว  ทั้งน้ีภายใตขอจํากัดในหัวขอ สิทธิการกู ดวย 
วงเงินกู  ไมเกิน  500,000 บาท  สําหรับ ขาราชการ หรือลูกจางประจํา   และไมเกิน 
100,000 บาท  สําหรับ ลูกจางชั่วคราว  ทั้งน้ีภายใตขอจํากัดในหัวขอ สิทธิการกู ดวย 

 สิทธิการกู  สิทธิการกู 
          1. สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา             1. สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา   

1.1 กูไดไมเกิน 25 เทาของเงินเดือน รวมกับทุนเรือนหุน (กรณีใช  บุคคลค้ํา  
 ประกันรวมกบัทุนเรือนหุน) 

1.1 กูไดไมเกิน 25 เทาของเงินเดือน รวมกับทุนเรือนหุน (กรณีใช  บุคคลค้ํา  
 ประกันรวมกบัทุนเรือนหุน) 

1.2  กูไดไมเกินรอยละ 90  ของทุนเรือนหุนโดยไมมีจํากัด 500,000 บาท    
 (กรณีใชทุนเรอืนหุนค้ําประกันอยางเดียว) 

1.2  กูไดไมเกินรอยละ 90  ของทุนเรือนหุนโดยไมมีจํากัด 500,000 บาท    
 (กรณีใชทุนเรอืนหุนค้ําประกันอยางเดียว) 

    1.3  กูไดอีกรอยละ 80  ของเงินฝากออมทรัพยพิเศษที่มีในสหกรณ     1.3  กูไดอีกรอยละ 80  ของเงินฝากออมทรัพยพิเศษที่มีในสหกรณ 
              1.4  สมาชิกที่สมัครตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม  2548  เปนตนไปตองอยูใน
ขอจํากัดดังนี้ดวย 
              1.4  สมาชิกที่สมัครตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม  2548  เปนตนไปตองอยูใน
ขอจํากัดดังนี้ดวย 

        1.4.1  มีอายุการเปนสมาชกิตั้งแต 6  เดือน แตไมถึง 12 เดือน  กูไดไม
เกิน 10  เทาของเงินเดือน รวมกับทุนเรอืนหุน 

        1.4.1  มีอายุการเปนสมาชกิตั้งแต 6  เดือน แตไมถึง 12 เดือน  กูไดไม
เกิน 10  เทาของเงินเดือน รวมกับทุนเรอืนหุน 

        1.4.2  มีอายุการเปนสมาชกิตั้งแต 12  เดือน แตไมถึง 24 เดือน  กูได
ไมเกิน 15  เทาของเงินเดือน รวมกับทนุเรือนหุน 

        1.4.2  มีอายุการเปนสมาชกิตั้งแต 12  เดือน แตไมถึง 24 เดือน  กูได
ไมเกิน 15  เทาของเงินเดือน รวมกับทนุเรือนหุน 
 2. สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ กูไดไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรอืนหุนโดยไม
มีจํากัด 500,000 บาท  (ใชทุนเรือนหุนค้ําประกัน) 
 2. สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ กูไดไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรอืนหุนโดยไม
มีจํากัด 500,000 บาท  (ใชทุนเรือนหุนค้ําประกัน) 
 3. สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว    3. สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว   
  3.1 กูไดไมเกิน 10  เทาของเงินเดือน รวมกับทุนเรือนหุน (กรณีใชบุคคลค้ํา
ประกันรวมกบัทุนเรือนหุน) 
  3.1 กูไดไมเกิน 10  เทาของเงินเดือน รวมกับทุนเรือนหุน (กรณีใชบุคคลค้ํา
ประกันรวมกบัทุนเรือนหุน) 
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 3.2  กูไดไมเกินรอยละ 90  ของทุนเรือนหุน โดยไมมีจํากัด 100,000 บาท 
(กรณีใชทุนเรอืนหุนค้ําประกันอยางเดียว) 

   3.3  กูไดอีกรอยละ 80 ของเงินฝากออมทรัพยพิเศษที่มีในสหกรณ 
             3.4  สมาชิกที่สมัครตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม  2548  เปนตนไปตองอยูใน
ขอจํากัดดังนี้ดวย 

         3.4.1  มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 6 เดือน แตไมถึง 12 เดือน กูไดไม
เกิน  4 เทาของเงินเดือน  รวมกับทุนเรอืนหุน 

         3.4.2  มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 12 เดือน แตไมถึง 24 เดือน กูไดไม 
เกิน  7 เทาของเงินเดือน  รวมกับทุนเรอืนหุน 

 คุณสมบัตขิองผูกู 
1.1 ตองมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา  6  เดือน 
1.2  สงเงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญครั้งกอนมาไมนอยกวา  12 งวดสําหรับ

ขาราชการ ลกูจางประจํา   และไมนอยกวา 6 งวด สําหรับลูกจางชัว่คราว 
หรือ ชําระหนี้เงินกูสามัญไปแลวไมนอยกวา 1 ใน 3  ของเงินกูสามัญครั้ง
กอน (ตามงวดชําระหนี้ปกต)ิ 

 เอกสารการขอกู   สามารถติดตอสอบถามไดที่สํานักงานสหกรณคะ 
 หลักประกนัเงินกู 

 1. หุนของผูกูที่มีอยูในสหกรณฯ ค้ําประกันไดไมเกินรอยละ 90 
 2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษในสหกรณ ค้ําประกันไดอีกไมเกินรอยละ 80  
 3. สมาชิกสหกรณผูค้ําประกันจะค้ําประกันไดในวงเงินที่จํานวนตนเงินกู
คงเหลือหักดวยรอยละ 90 ของคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณในเวลานั้นทุกรายรวมกัน
ทั้งหมดไมเกินกวา 25, 15, 10, 7, 4  เทาของเงินได รายเดือนของผูค้ําประกัน แลวแต
กรณีตามอายุสมาชิกภาพของผูค้ําประกนั        
 4. สมาชิกสหกรณ 1 คน มีสิทธิค้ําประกันเงินกูไดไมเกินกวา  2  สัญญา 
หมายเหต ุ    ขอยกตัวอยางขยายความตามขอ 3 ดังนี้ 
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นางร่ํารวย ใจกวาง เปนผูกู ขอกูเงินประเภทสามัญ จํานวน 500,000  บาท โดย
นางร่ํารวยมีทนุเรือนหุนอยูในสหกรณ  355,000  บาท 
 นายสุดหลอ  ใจประเสรฐิ เปนผูค้ําประกัน โดยนายสุดหลอเปนลูกจางประจํา
และเปนสมาชกิสหกรณมาแลว 5  ป มีเงินเดือน 12,000 บาท กรณีนี้  นายสุดหลอ ค้ํา
ประกันนางร่ํารวย ในวงเงิน เทากับ 500,000 – 319,500 บาท ซึ่งเทากับ 180,500 บาท 
( 319,500  บาท คือ รอยละ 90 ของ 355,000 บาท) ซึ่งต่ํากวา 25 เทาของเงินเดือนนาย
สุดหลอ (300,000 บาท)  จึงทําใหนายสดุหลอเพียงคนเดียวสามารถค้ําประกันนางร่ํารวย
ได  เน่ืองจากนางร่ํารวยมีทนุเรือนหุนมาก 

 ข้ันตอนการขอกู 
1. กรอกแบบคําขอกูเงินสามัญ   กรณีที่ผูกูมีคูสมรสตองนําสัญญากูเงินสามัญใหคู

สมรสเซ็นยินยอมดวย 
2. ยื่นแบบคําขอกูพรอมเอกสารการขอกูเงินสามัญที่กรอกรายละเอียดครบถวนได

ทุกวันทําการที่สํานักงานสหกรณ 
3. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร เม่ือเรียบรอยแลว  ลงลําดบัการขอกูเฉพาะรายที่

เอกสารครบถวน สมบูรณ 
4. เจาหนาที่รวบรวมคําขอกูใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา 
5. คณะกรรมการเงินกูจะประชุมพิจารณาทุกวันที่ 20  ของเดือน แตถาตรงกับ

วันหยุดจะเลื่อนเร็วขึ้นมา 
6. คณะกรรมการเงินกูจะพิจารณาใหเงินกูสามัญโดยยึดหลักดังนี้ 

 6.1  ยึดหลักลําดับกอน-หลังของการยื่นเอกสารคําขอกูที่ครบถวนสมบูรณ 
 6.2  ผูที่ใชทุนเรือนหุนอยางเดียวค้ําประกนัเงินกูจะไดรับการพิจารณากอน 

6.3  ใหสิทธิพิเศษแกผูที่ไมมีหน้ีเงินกูสามัญ โดยใหกลุมน้ีไดรับอนุมัติเงินกูไม
นอยกวารอยละ 50 ของวงเงินที่ใหกูสามัญในเดือนนั้นหลังจากที่ไดอนุมัติใหผูที่ใชทุน
เรือนหุนอยางเดียวค้ําประกนัเงินกูแลว  
 6.4  ถามีเหตผุลความจําเปนเรงดวนในการใชเงินหรือไมสามารถแสดงเอกสาร
ไดครบถวน ใหบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอคณะกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณา 
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7. เม่ือคําขอกูของทานไดรับอนุมัติเรียบรอยแลวเจาหนาที่จะแจงกําหนดเวลาให
ทานมารับเงินกู 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

         ซุบซิบพาเพลินจาก...เจอาร 

          ..ผานแลวคา  HPH  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยัเปนโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ   
ขอขอบพระคณุทุกทานที่ใหการสนับสนนุและรวมมือเปนอยางดีทุมเททั้งแรงกายแรงใจ 
และตองรักษามาตรฐานเอาไวใหตลอดไปนะคะ..ขอปรบมือใหเสียงดังๆคะ..........ยินดีกัน
ถวนหนาคะ   สําหรับลูกจางชั่วคราวและพยาบาลวชิาชีพที่ไดเขามาอยูในรั้วศรีสังวร
เปนพ่ีเปนนองกับเรา  แบบวามีสุขรวมสุขมีทุกขรวมทกุขคะ  ผอ. ประวทิย  ทานใจดีที่
ซูดคะ......17 พ.ค. 2550 ทานพรอมแลวหรือยังสําหรับการตรวจเยีย่มของ HA  ฮาฮา 
หมอสมชัย..มาเดินใหกําลังใจลูกนอง  อยางนี้พวกเราสูๆคะ  ไดขาวแววๆวา HA จะเขา 
OR , OPD , ER ฮิฮิ..ระวัง....พิเศษ 6/3 จะมีขาวดีเร็วๆนี้แหละจา .. ตะวัน  หลาพวง  
จะไดสมาชิกใหมแลวคาดวาในวันที่ 11 พ.ค. 2550 ไดฤกษลงมีด C/S กับคุณหมอ
วิวัฒน..จา  ..และอีกราย  พิเศษ 6/3  คณุแมมือใหม คุณจุฑามาศ  ยอดบุตรีตั้งครรภ
ได 4 เดือนแลว งานนี้ คุณหมอหทัยรัตน   ยินดีเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําคา..  ..ขยัน..
ขยันคะสําหรบัหญิงเหล็ก PERFECT  WOMAN ชอบออกกําลังกาย กินอาหาร เพ่ือ
สุขภาพ  และเลี้ยงเด็กอยางเกง  แอบเห็นนา..เลี้ยงลูกใครเอย?..นารักจัง  เฮย..จีบไดนา
หัวใจยังวาง..ที่วาเนี่ยก็..พีป่อก มาริสชญา ER คะ...ชมรมลูกคอ  KARAOKAE  สมาชิก
ตอคิวกันยาวเหยียดเลยคะเพราะเจาหนาที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยัมีความสามารถ
โชวลูกคอกันลั่นสนั่นเมืองโดยเฉพาะหมอวิวัฒน  ชอบรองเพลงเปนชีวติจิตใจ ถาอยูคน
เดียวทานตองกระโดดโลดเตน ฮิฮิ...เตนบนโตะเลยเชยีวนะ..เคยแอบเห็น  วาว..ROCK 
ไมเบา แต NICU ก็ขอสูขาดใจฝากบอกหมอ..เกง..กายภาพวาถาจะใหดีนาจะอนุญาต
ใหเอาขนมของขบเคี้ยวเขามากินในหองไดแถมดวยน้ําหวานเย็นๆชืน่ใจสักขวด 
..หมอเกงขา..ขา..จะอนุญาตไหมคะ....     (^..^)  (^..^) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

        พิธีการกินเจเดือนเกา หรือ เทศกาลกินเจกําหนดเอาวันตามจันทรคติ คือเริม่
ตั้งแต วันขึ้น ๑ ค่ํา ถึง ๔ ค่ํา ตามปฏิทินจีนทุกๆป รวม ๙ วัน ๙ คืน 

ในพระพุทธศาสนาฝายมหายานมีอรรถาธิบายวา “ เปนการประกอบ พิธีกรรม
เพ่ือสักการบชูาพระพุทธเจาในอดตีกาล ๗ พระองค และพระมหา โพธิสตัวอีก ๒ พระองค 
รวมเปน ๙ พระองคดวยกัน หรืออีกนัยหนึ่งเรียกวา ดาวนพเคราะหทัง้ ๙ อันมีพระอาทติย, 
พระจันทร, ดาวพระอังคาร, ดาวพระพุธ, ดาวพระพฤหสับดี, ดาวพระศุกร, ดาวพระเสาร, 
พระราหู และพระเกต”ุ  

ในพิธีกรรมสกัการบูชาพระพุทธเจา ๗ พระองค และพระมหาโพธิสัตวอีก ๒ 
พระองคนี้ สาธุชนในพทุธศาสนา ตางสละเวลาและกิจทางโลกมาบําเพ็ญศีล ตั้งปณิธาน
กินเจ บริโภคอาหารผักและผลไมงดเวนอาหารเนื้อของสดคาว ดวยการสมาทานรักษาศลี 
๓ ขอ กลาวคอื 

๑.เวนจากการเอาชีวติของสัตวมาบํารงุชวีิตตน 
๒.เวนจากการเอาเลือดของสัตวมาเพิ่มเลือดตน 
๓.เวนจากการเอาเน้ือของสัตวมาเปนเน้ือตน 
เพ่ือฟอกมลทินออกจากรางกาย วาจาและใจ ตางสวมเสื้อผาสีขาว สะอาดบริสุทธิ์ 

ปราศจากจุดดางพรอยพากันเดินทางสูวัดวาอารามพรอมดวย ดอกไม, ธูปและเทียน ไป
นมัสการนอมบูชาแดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระพุทธเจาทั้ง ๗ พระองค อีกทั้งพระ
มหาโพธิสัตว ๒ พระองค พรอมจัดหา เครื่องกระดาษทําเปนรูปเครื่องทรงเสื้อผา, หมวก, 
รองเทา, กระดาษเงิน, กระดาษทองตางๆไปนอมถวายเปนเครื่องสักการะเปนกุศลสมาทาน 
(ในอดีตจําเดิมแทนั้น จะนําเอาวัตถุสิ่งของเครื่องใชปจจัย ๔ นําไปถวายนักบวช พระเณรผู
ทรงศีล และแจกทานดวยเสื้อผาเงินทองที่เปนของจริงๆแกคนทุกข คนยากจน ภายหลัง ดวย
ความไมเที่ยงของอุปทานกาลเวลา ประเพณีผันแปรไปกลายมาใชกระดาษ แทนของจริง เปน 
โมหะกรรมของมนุษยเอง) หลังจากนั้นจะรวมกันสวดมนต ทําสมาธิ ภาวนาแผเมตตาจิตขอพร 
เพ่ือความเจริญสมบูรณพูนสุข 

  
  ประวัติการกนิเจเดือนเกาจีนเกาอวงเจ   

จาก...นายลีโอเน็ตและลุงจวบ

ที่มา :  www.mindcyber.com 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ตนไมสําหรับคนเกิดวันพุธ  
 คนวันพุธมักมีโรคประจําตวั นอกจากจะพึ่งพาญาติพ่ีนองไมไดแลวมักจะตอง
เกื้อหนุนญาติพ่ีนองดวย ชีวิตไมไดอยูปรนนิบัติพอแม มักคบหาเพื่อนอายุมากหรือฐานะ
หนาที่สูงกวา เปนคนฝกใฝเรื่องของศาสนา ถาบวชจะเดนดังในวงการศาสนา ทํางานอื่น
จะรุงโรจนไดกวาทางคาขาย  
 อุปนิสัยทั่วไปเปนคนมีเสนห มีจิตใจและน้ําใจไมตรีดี พูดจาเปดเผยตรงไปตรงมา 
รักและซื่อสัตยตอเพ่ือนฝูง ใจกวาง ชอบเลี้ยงเพ่ือนฝูงใหมีความสุข ชอบเรื่องบันเทิงใจไม
เครงเครียดกบัชีวติ ดูเปนคนเรื่อยๆ เฉือ่ยๆ เอาแตสบาย แตความจริงไมใชคนเกียจ
คราน ขี้ใจนอย หูเบา ชอบใหคนเอาใจ ทําอะไรไมคอยคิดใหถวนถี ่สะเพรา คนเกิดวันพุธ
ควรระมัดระวงัเรื่องใจออนใจงายเชื่อคนงาย และความใจกวางจนเกนิไป  
วันพุธ (กลางคืน)  
 วันพุธกลางคนืหรือวันราหู คนเกิดวันน้ีจะเปนคนดื้อรัน ไมฟงใคร ไมยอม
ปรับปรุงแกไขตวัเอง มักเชื่อคนผิดๆ คนไมจริงใจ แตกับคนใกลชดิที่จริงใจกลับไมเชื่อฟง 
ฐานะลุมๆ ดอนๆ มีหลักทรพัยแตไมมีเงินทองพอใชจาย มีความรูความสามารถ มีความ
ตั้งใจสูง แตไมคอยประสบความสําเร็จ เหมาะกับการประกอบอาชพีครสูอนศีลธรรม หรือ
วิชาชางจึงจะดี จะตั้งตัวไดเม่ืออายุมากแลว ไมมงคลสําหรับคนเกิดวันพุธ มีหลายชนิด 
ไมวาจะเกิดพุธกลางวันหรือกลางคืนจะมีไมมงคลอยางเดียวกัน 

ดอกไมวันพุธ     
 • กวนอิม เชื่อกันวาเม่ือปลกูกวนอิมในบานจะเกิดเปนสิริมงคล นําผลใหมีฐานะดี 
เกิดความร่ํารวย  
 • วาสนา ชื่อก็เปนสิริมงคลอยูแลว หากปลกูรวมกับตนกวนอิมจะเหมาะสมอยาง
ยิ่ง ตามตํารามิไดระบุไววาเปนวาสนาพนัธุใด แตขึ้นชือ่วาวาสนาแลวนั้นใหคุณทั้งสิ้น 
วาสนาราชินี จะใหคุณทางดานบุญที่สูงลน มีโชควาสนา วาสนาอธิษฐาน เชื่อวาจะทําให
เกิดความสุข สมหวัง ทําใหเกิดแรงบันดาลตามความปรารถนา  
 • พลูดาง เปนไมที่เจริญงอกงามงาย ใหคุณทางดานการเจริญงอกงามในชีวติ  
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 • โปยเซียน ควรเปนโปยเซยีนที่มีดอกสีเหลือง จะตองโฉลกกวาสีอ่ืน ๆ 
โปยเซียนน้ันจะนําโชคลาภมาใหกับผูปลกู  
 • กลวย ไมวาจะเปนกลวยชนิดใด จะใหผูปลูกรมเย็นเปนสุขกายสบายใจ  
 • ราชพฤกษหรือคูน เปนไมที่ใหความสดใสแกบาน ดวยดอกที่เปนพวงระยาที่
สวยงาม และสีเหลืองที่จะตดักับสีของฟาในฤดูรอน และยังมีความเปนมงคลทางดานชวย
ใหมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี  
 • กุหลาบ หากเปนสีเหลืองจะดีที่สุดสําหรับผูที่เกิดวันพุธ จะทําใหประสบกับ
ความสุขสมบรูณในทุก ๆ ดาน  

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

             ตอน : รอยเดียว ก็ไดแคนี้แหละ 
 

 

 คุณสมชายพาภรรยาไปเที่ยวภูเก็ต   บายวันหน่ึง บังเอิญภรรยาคุณสมชายเจอ
เพ่ือนเกา ก็เลยออกไปดวยกัน ทิ้งคุณสมชายไวคนเดียว พรอมกับนัดกันวา จะกินขาว
เย็นที่คาเฟ ตอนสองทุม 
 ก็เขาล็อกคุณสมชายซิครับ แกหาโอกาส ไปให "ถึงภูเก็ต" อยูแลว 
แกก็ตะเวนหาสาวงาม เจอะเจอสาวผมยาวนางหนึ่ง  "800" หลอนบอกราคา 
คุณสมชายไมสูราคา ตอ รอยเดียว ก็ไมเปนที่ตกลง 
 คุณสมชาย ก็ตะเวนหาใหม เจอสาวผมปอบ  "600 แลวกัน ประเดมิ"  
หลอนบอกราคา  คุณสมชายตอ 100 เดียว ก็ไมสมหวัง  ก็ตะเวนหาตอ 
คราวนี้ เจอสาวผมหยิก  "400 แลวกัน ยุคหาแขกยาก"  แบบเดิมครับ คุณสมชายแก 
เลนตอรอยเดียวจนสุดทายหมดเวลา   คุณสมชายตองกลับหอง  ไปอาบนํ้าอาบทา  
พาภรรยามาที่คาเฟ  ระหวางนั่งกับภรรยา รอเพ่ือนภรรยาอยูนั้น 
 สายตาก็พลัน หันไปพบสามสาว สาวผมยาว ผมปอบ และผมหยิก 
สามหลอนนั่งหัวเราะคิกๆ อยูโตะขางๆ  หูคุณสมชายก็ไดยินแววๆ 
"ฮิ ฮิ รอยเดียวก็ไดแคยายแก ละวา..." (^..^)  (^..^)



ปที่ 7  ฉบับที่ 3  ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2550                                                            หนา 10  

 

   ความรูคูบาน 
 

 ผัก   กําจัดยาฆาแมลงในผักมีวิธีการคอื...ตองลางผักใหสะอาดจะชวยชะลางยา

ฆาแมลงโดยใหงายขึ้นและใชเวลานอยลงคือ  ใหลางผักดวยน้ําเกลือโดยผสมเกลือลงใน
น้ําแลวแชผักทิ้งไวสักพัก จากน้ันลางดวยนํ้าสะอาดอีกสัก 2 ครั้ง 
 นอกจากนี้การแชผักในน้ําเกลือยังชวยคงความกรอบอรอยของผักไดเปนอยางดี 

 น้ําเกกฮวย    วิธีตม  กอนอ่ืนเราตองตมนํ้าใหเดือดผสมน้ําตาลชิมดูใหหวาน

เทาที่ชอบแลวรอใหเดือดอีกครั้ง จึงใสดอกเกกฮวยลงไปปดฝาใหสนิท  ยกหมอลงทิ้งไว
ใหเย็นแลวจึงตักเอาดอกเกกฮวยทิ้งไป ดวยวธิีนี้ก็จะไดน้ําเกกฮวยทีมี่รสอรอยหอมหวาน  
คุณแมบานควรใชน้ําตาลทรายกรวดหรือนํ้าตาลทรายแดงเขมตมเพราะจะชวยแกรอนใน
ไดดีกวา 

 เทา    วิธีบรรเทาอาการปวดเมื่อยเทา  คนที่นิยมใสรองเทาสนสูงมักจะหนีไม

พนอาการปวดเมื่อยเทาซึ่งจะรูสึกทันทีหลังถอดรองเทา แตบรรเทาไดโดยการบริหาร
แบบงายๆเชนการนั่งบนเกาอ้ีแลวเหยียดขาออกไปขางหนา ยกขึ้นลงโดยขยับทีข่อเทา
ทําซ้ําประมาณ 10 ครั้ง จะชวยผอนคลายและจะชวยใหการขยับเทาทําไดสะดวกขึ้น  
บรรเทาอาการปวดเมื่อยดวยการคลึง  มีบอยครั้งที่เทาตอตานการใชงานของรางกาย 
แสดงอาการประทวงดวยความรูสึกปวดราวระบม เพราะตองแบกรับน้าํหนักและ
ตรากตรํากบัการเดินมากเกินควร  เม่ือเทาเกิดอาการปวดเมื่อยขึ้น หลายคนอาจจะทุกข
ทรมานเพราะไมรูจะแกไขอยางไร มีเคล็ดลับเล็กๆนอยๆสําหรับการแกไขปญหานี ้เพียง
วางเทาแตละขางลงบนขวดหรือแทงไมลูกกลิ้งแลวคลึงเทาไปดานหนาสลับกับถอยหลัง
อยูบนขวดกลมๆนั้นสักพัก  จะรูสึกวาดีขึน้ 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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สวยใส สุขภาพดี ดวยกาแฟ  

 
By...กุงอบ  

 
 

 ใครจะไปเชื่อวากาแฟที่สงกลิ่นหอมกรุนพรอมรับอรุณทุกเชา สามารถสงผลให  
ผูด่ืมมีความออนเยาว สุขภาพดี โดยเฉพาะคุณผูหญิงที่แสนจะเข็ดขยาดกับริ้วรอยบน
ใบหนา จากสารที่เรียกกันวา อนุมูลอิสระ ซึ่งพบไดตลอดเวลาในรางกาย ซึ่งตอให
สุขภาพดีแคไหนก็ตองมีอนุมูลอิสระเกิดขึน้อยูวันยังค่ํา และหามไมใหเกิดไมได สารตาน
อนุมูลอิสระพบไดทั้งในผัก ผลไม เชน วติามินซี อี เบตาแคโรทีน สงักะสี ซีลิเนียม และ
ยังพบมากในเมล็ดกาแฟสดที่ยังไมผานการคั่วชื่อ “ กรดคลอโรจินิก ” ซึ่งมีขนาดโมเลกุล
เล็ก รางกายสามารถดูดซึมและนําไปใชประโยชนไดดี แตกรดจะเกิดการสลายตวัเม่ือโดน
ความรอนจากการคั่วเมล็ดกาแฟ จึงมีการนําเมล็ดกาแฟที่ยังไมผานการคั่ว ผลติออกมา
เปนกาแฟสําเร็จรูป เพ่ือใหมีสารตานอนุมูลอิสระในปรมิาณสูง  ดังนั้นการบริโภคกาแฟที่
มีสารตานอนุมูลอิสระจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนรักสุขภาพ 
 

 อรอยแบบใกลชิดธรรมชาต ิ 
 ซอสปรุงรสอาหารและซอสปรุงรสโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือ  
 - ชนิดที่หมักดวยกระบวนการทางเคมี จะใชระยะเวลาในการหมักคอนขางสั้น จะ
ปรุงแตงใหรสชาติใกลเคียงกับรสชาตทิี่ตลาดนิยมบริโภคแตอาจมีสารตกคางที่อาจมี
ผลเสียตอสุขภาพ ถาบริโภคติดตอกันเปนเวลานาน  
 - ชนิดที่ผานการหมักโดยวิธีธรรมชาต ิจะดึงน้ํามันออกจากถั่วเหลืองใหเหลืออยู
ในปริมาณที่พอดี แลวจึงหมักกับจุลินทรียเปนเวลาอยางนอย 28 วัน และผาน
กระบวนการพาสเจอรไรส จะไดรสชาติทีอ่รอยถูกปาก สําหรับทุกจานอาหารเด็ด เพ่ือ
สรางความสมดุลของรางกาย คุณคาทางโภชนาการของซอสปรุงรสอาหารและซอสปรุง
รสที่หมักธรรมชาต ิซอสปรุงรสอาหารและซอสปรุงรสที่ทํามาจากถั่วเหลืองซึ่งเปนแหลง

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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โปรตีน ไขมัน แรธาตุ และวติามินมากมาย การนําถั่วเหลืองมาทําเปนซอสจะยังคงมี
โปรตีนเปนหลัก เพียงแตโปรตีนจะอยูในลักษณะที่ถกูยอยแลว ใหมีขนาดโมเลกุลเล็กลง 
หรือปรากฏในรูปของกรดอะมิโนมากขึ้น อันเปนผลจากการทํางานของเอนไซมจาก      
จุลินทรียที่ใชในการหมัก เชน กรดกลูตามิก ( glutamic acid ) ที่ชวยใหรสชาติของ
ผลิตภัณฑนาบริโภคมากขึน้ ขณะเดียวกนักรดไขมันและน้ําตาลในถัว่เหลืองจะถูกยอย
และเปลี่ยนเปนสารใหกลิ่นหอมมีสีเหลืองทอง หรือสีน้ําตาล ชวนใหนาบริโภค และ
สารอาหารตางๆในถั่วเหลืองจะถูกยอย และดูดซึมไดงายขึ้น  
  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 

ปวนดวยภาพ 
ตอน :  ยามหามเขา

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผิดกฎ นะครับ 
ไมไดใสหมวกกันน็อค นะคุณยาย

ทําไม? ..ยายถึง  
เขาไปไมไดละ..... 
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ออมเพื่ออนาคต  
 
 การออมเปนการรักษาวินยัการเงินอยางหนึ่งหากเรา 
ทุกคนใหความสําคัญ เพราะการออมนั้นตองมีใจรักในการออม  
ตองออมอยางสม่ําเสมอ มีความอุตสาหะและอดทน หนุมหลอ
อีกคนหนึ่งที่เปนสมาชิกสหกรณมานานไดกรุณามาแบงปน
ความสุขเล็กๆนอยๆเกี่ยวกับการออม..และสาระนารูอ่ืนๆ  ..
กอนอ่ืนตองแนะนําตัวกอนวาหนุมที่จะกลาวถึงคือ  คณุไพศาล   เชื้อชาติทอง เภสัชกร
ระดับ 5 ผูซึ่งมากดวยความสามารถในการพัฒนางานคุณภาพ ความคลาดเคลื่อนทางยา 
รวมทั้งอีกหลายงานหากสมาชิกทานใดสนใจเกี่ยวกบังานคุณภาพอ่ืนๆ ติดตอสอบถาม
มาไดที่คุณไพศาลคะ 
 คําถาม  คิดอยางไรกับการออมเพื่ออนาคต 
 ตอบ     เพ่ือชีวติขางหนาที่ดีขึ้น  เพ่ือเปนหลักฐานใหชีวิตมีความมั่นคงเพราะไม
รูวาชวีิตขางหนาเปนอยางไร   ถาเราเริ่มออมกอนถือวาไดเปรียบคนอ่ืน 
 คําถาม   ออมวิธีไหน 
 ตอบ   ใชวิธีการซื้อกองทุนคุมครองเงินตนกับธนาคาร โดยเงินตนจะไมสูญหาย
แตจะไดดอกเบี้ยเพ่ิมมากขึน้ ขณะนี้ออมไวแลวสามหมื่นกวาๆ คุณเอก..บอกวาเปนอีก
วิธีการหนึ่งทีท่ําใหการลงทนุไมสูญเปลาเหมาะสําหรับคนที่มีรายไดประจํา และไดอาน
หนังสือ..รวยทางลัด..ไดแนะนําวาวธิีการนี้เหมาะกับตัวคุณเอกเอง 
 คําถาม  ออมอยางไร 
 ตอบ  ออมเปนรายเดือนอยางสม่ําเสมอ  เทาๆกัน  ขึ้นอยูกับรายไดของเรา 
 คําถาม  งานอดิเรก 
 ตอบ  ชอบดูภาพยนตรตางประเทศที่มี sound track เพราะไดฟงและฝกภาษา
บอยๆ  มีความเพลิดเพลินและมีความรูอีกดวย 
 คําถาม  ประเภทของหนังสือที่ชอบอาน 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 ตอบ  ประเภท pocket book จะไดแงคิดในการดําเนินชีวติ 
 สุดทายคุณเอกฝากคติพจนไววา..ทําวันน้ีใหดีที่สุด  พรุงนี้ก็จะดีเองไมมองอดีต
เพราะมันผานไปแลว   

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

หนานี้มีรางวัล 
 

 สวัสดีคะ….. พบกนัอีกเชนเคยสําหรับ  หนานี้มี

รางวัล    กอนอ่ืนทางทีมงานตองขอขอบคุณสมาชิกทุก

ทานที่สงคําตอบมารวมเลนเกมฉบับที่แลวกันมากมาย   

แตเนื่องดวยของรางวัลมีจาํนวนจํากัด   จงึตองขออนุญาต

จับฉลากรายชือ่ผูโชคดีที่ไดรับรางวัลคะ    
สําหรับรายชื่อผูโชคดีที่ไดรับรางวัลประจาํฉบับที่ 2 เดือน มนีาคม 2550 มีดังนี ้

 1. คุณไกรทอง  สุขสมภาพ (ชันสูตร)     2. คุณตอย  อินทรภักดิ์  (หองบัตร)     
 3. คุณพิกุลทอง โยธา (สังคมสงเคราะห)      4. คุณศิริลักษณ  กิจนาค  (วสค.)   
 5. คุณวิจิตรา  ตาลประเสริฐ (หองบัตร)   6. คุณพรชนก  พากเพียร (กลุมการฯ)   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ฉบับนี้คําถามก็ไมยากคะ  มาดูคําถามกนัเลยดีกวาวามีอะไรบาง 
 1.  นายเกง  สามารถ  ตําแหนงลกูจางประจําเงนิเดือน 9,600  บาทและเปน

สมาชิกสหกรณมาแลว  7  ป  มทีุนเรือนหุน  84,000  บาท  นายเกงตองการกูสามญั     

ถามวาวงเงินกูทีน่ายเกง จะไดรับสูงสุดเทากบัเทาไร

 2. ถานายเกง  สามารถ  ตองการกูสามัญ จํานวน  300,000  บาท  เมือ่ใชหุนของ

นายเกงเองค้ําประกันแลว จะเหลือวงเงินค้าํประกนัอีกเทาไร

 3. วิธบีรรเทาอาการปวดเมือ่ยเทา  จะตองทาํอยางไรบาง.. 

ทานที่ทราบคําตอบแลวรีบสงคําตอบมาที่ สํานักงานสหกรณฯ ชั้น 3 อาคาร 50 ป ศรีสังวร  
ภายในวันท่ี 18  พฤษภาคม  2550  นี้ นะคะ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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          ทางทีมงานตั้งใจใหวารสารขาว  สหกรณฯ นี ้
        เปนอีกสื่อหนึง่   เพื่อใหสมาชิกสหกรณฯ ไดรับ

ทราบขาวสารของ สหกรณ   เพื่อใหวารสารนี้มีสีสันมากขึ้น    
ทางทมีงานจงึขอใหทานรวมแสดงความคดิเห็นตอวารสารขาวสหกรณฯ  และ
สงกลับมาที่สํานักงาน สหกรณฯ  ชั้น  3  อาคาร  50  ป  ศรีสังวร   

     ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงการจัดทําวารสาร 
     …………….……………………………………………………………………….…. 

      …………….………………………………………………………………………….. 
      …………….………………………………………………………………………….. 
      ………….……………………………………………………………………………. 
      …………….………………………………………………………………………….. 
      ………….……………………………………………………………………………. 
      …………….………………………………………………………………………….. 
      ………….……………………………………………………………………………. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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