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     ณ  วันที่   31   กรกฎาคม  2550 
 
 

 ขอมูลเกีย่วกับการกูเงินประจําเดือน  กรกฎาคม  2550 

ที่ รายการ จํานวนเงิน 
1 ทุนเรือนหุน 91,302,390.00 
2 ทุนสํารอง 4,512,155.57 
3 หุนชุมนุมสหกรณฯ (210 หุนๆ ละ 500 บาท)  105,000.00 
4 ลูกหนี้เงินกูฉกุเฉิน 977,325.00 
5 ลูกหนี้เงินกูสามัญ 97,755,735.00 
6 หนี้สินคงเหลอื  2,700,767.06 
7 รายไดรวมแตตนป 3,525,255.70 
8 คาใชจายรวมแตตนป 261,500.31 
9 ประมาณการกําไรสะสมสิ้นสุดเดือน กรกฎาคม 2550 3,263,755.39 

สมาชิกที่ไดรับอนุมัติ 
ประเภทเงินกู 

สมาชิกที่ขอกู 
จํานวน(ราย) 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวนเงินที่ขอกู จํานวนเงินที่จายจริง 

- กูสามัญ 25 25 8,008,000.00 2,556,877.67 

- กูฉุกเฉิน 63 63 682,500.00 370,239.91 
 

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

ตอน  :    รูไวใชวา...! 
 แนวทางปฏบิัติ  กรณีสมาชิกสหกรณถึงแกกรรม และยังมหีนีส้ินคางชาํระ
กับสหกรณ 
 1. เชิญทายาทและผูค้ําประกันมาเพื่อรับทราบหนี้สิน 

 2. ทายาท หรือ ผูค้ําประกนั  ไมสามารถชาํระหนี้ไดทั้งหมด  ใหผูค้าํประกันทํา

หนงัสือรับสภาพหนี้และทําหนงัสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อขอผอนผนัการ

ชําระหนี้เปนงวดรายเดือนตามที่ผูกูไดทําหนงัสอืกูใหไวแกสหกรณ 

 3. ใหทายาทชาํระหนี้สินดงักลาวนั้นแกผูค้าํประกนัดวย   โดยอาจทําเปนหนังสือ

หรือตกลงดวยวาจาก็ได 

บทบาท – สิทธิ – หนาที่ของสมาชิก 
สหกรณออมทรัพยเปนสหกรณการเงนิ บริหารและจัดการเยี่ยงสถาบนัการเงนิ  

สมาชิกของสหกรณออมทรัพยจงึเปรียบไดกับเจาของสถาบนัการเงิน สหกรณออมทรัพย
ตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการออม การใหสินเชื่อที่จําเปน และสวัสดิการดานตางๆ แกสมาชิกตาม
ความเหมาะสม 

สหกรณออมทรัพยจะดําเนนิการอยางไรและมีอํานาจกระทําการในเรื่องใดไดบาง  
ตองเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสหกรณ   และขอบังคับของสหกรณนัน้ๆ   
ในฐานะที่สมาชิกทุกคนตางเปนเจาของสหกรณดังนั้นสมาชิกที่ดีจึงควรมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ บทบาท สิทธิและหนาที่ของสมาชกิตามสมควร ซึ่งจะทําใหสหกรณมีความ
มั่นคงและอาํนวยประโยชนใหแกสมาชิกไดอยางเหมาะสม 

ฉบับหนาเราจะมารับทราบบทบาท – สิทธ ิ– หนาที่ของสมาชกิสหกรณกันตอนะคะ 
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เคล็ดลับการออมเงิน 

           มีหลายๆ คนบนวา เรามักจะไมสามารถเก็บเงนิออมกนัไดเลย  อาจเปนเพราะเอา

แตใชเงินที่ไดมาแบบไมคิดถึงวนัขางหนา มีเทาไหรก็ใชไปเร่ือยๆ  ฉบับนี้ จงึขอเสนอ

เร่ืองราวเกี่ยวกับการออมเงนิ   เพื่อจะไดมีแนวทางการเก็บออม และวิธีใชจายเงนิอยาง

ฉลาด   เพื่ออนาคตที่รํ่ารวย  เมื่อเกษียณ หรือลาออกจากงาน 
 

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

หลักการออมเงิน 
       คือ เงนิทีไ่ดมาทุกๆ  คร้ัง ตองมกีารแบงออกเปน 3 สวนเสมอ ไดแก 

            สวนที่ 1  เอาไวใชจายประจาํวนั 

            สวนที่ 2  เอาไวออมใหเปนเงินกอน เพื่อการซื้อของที่มีราคาสูง 

            สวนที่ 3  เพื่อเปนการลงทนุในระยะยาวตอไป 
 

สําหรับวธิีการออมเงินอยางงายๆ นัน่ คือ "การออมเงินแบบเพิ่มสบิ  ลบสิบ" 
 

วิธีการออมเงินแบบ "เพิม่สิบ" 
            คือ  เมื่อไรก็ตามที่ใชเงนิออกไป ก็ใหบวกยอดเงินเพิ่มเขาไปอีก 10% ซึ่งสวนที่บวก

เพิ่มนั้นก็ใหกนัไวเปนเงนิเกบ็   
ตัวอยาง เชน 
            ถาตองการจายเงนิ 1 พนับาทเปนคาเชาบาน ก็ตองกันเงนิออกมาอีก 100 บาท 

เพื่อไปฝากธนาคารไว    

          หรือถาวันนี้ไดออกไปซื้อของใช 100 บาท ก็ตองกนัเงนิไว 10 บาท เพื่อไปใสบัญชี

เงินออม 

             สําหรับวธิีการนี้ จะตองทาํไปเรื่อยๆ อยางสม่ําเสมอ ไมวาจะใชจายเงนิไปมากนอย

เทาไรก็ตาม   และถามีความแนวแนดวย หลักการ "เพิ่มสิบ" อยูเสมอแลว  ก็สามารถทําให
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เปนผูประสบความสาํเร็จในการเก็บเงนิได  เพราะวธิีนีจ้ะเปนการบังคับใหตองคิดเสมอ

กอนที่จะจายเงินออกไป   วาตองเก็บเงนิเพิ่มทกุครั้งที่ใชเงินเพิ่มข้ึนดวย   และดวยวิธีนีก้็จะ

ทําใหเราระมดัระวังในการใชเงินมากขึ้นแตสําหรับบางคนที่ใชเงินเกง และหักหามใจในการ

ใชจายไมคอยอยู ลองมาพจิารณาหลกัการ "ลบสิบ" ดูบาง 
 

วิธีการออมเงินแบบ "ลบสิบ" 
             คือ การหกัเงนิ 10% ของเงนิเดือนทุกเดือน โดยทนัทีที่เงนิเดือนออกทกุสิ้นเดือน   ก็

ใหรีบนําเงนิไปฝากธนาคารไว  วิธนีี้กจ็ะชวยใหสามารถเก็บเงนิได 10% ของเงนิเดือนกอนที่

จะถูกใชไป 
ตัวอยาง เชน 
            เมื่อไดรับเงินเดือน 1 หมืน่บาท ก็ใหนําไปฝากธนาคาร 1 พันบาททนัท ีแตถากลัว

วาจะหักเงนิดวยตัวเองไมได   ก็อาจจะตองแจงใหธนาคารหรือหนวยงานที่สังกัดโอนเงิน

จํานวน 1 พันบาทนั้นไปเก็บไวในบัญชีหนึง่ทนัททีี่เงินเดอืนออก ก็จะทาํใหมีเงนิเก็บไดอีก 1 

พันบาท และกจ็ะมีเงนิเหลือใชจายอีกถึง 9 พันบาท 

            อยางไรก็ตาม จะตองไมลืมวา 10% ของเงนิเดือนที่หกัไปเก็บไวนัน้ ไมใชเงินที่เก็บ

ไวสําหรับฉุกเฉิน หรือเพื่อการใชในการทองเทีย่ว แตเปนเงนิที่เก็บไวใชในอนาคต เวลาที่

ไมไดทํางานหรือเกษียณไปแลว    ดังนัน้จงึตองไมถอนเงินจาํนวนนี้ออกมาใชกอนกําหนด 
 
ที่มา   http://www.cco.moph.go.th/sahakorn/

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

http://www.cco.moph.go.th/sahakorn/
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  ความเชื่อ VS ความจริง ของขอหาม
ระหวางมีรอบเดือน  

 
 
 จาก...นายลีโอเน็ตและลุงจวบ  
 

         หลายคนคงจะเคยไดยินความเชื่อเก่ียวกับการมีประจําเดือนตางๆนานา 
อาทิเชน เวลามีประจําเดอืนหามรับประทานน้ําแข็งหรือของเย็น หรือหามออก
กําลังกายเวลาที่ประจําเดือน ซึ่งความเชื่อตางๆ เหลาน้ีอาจจะมีบางความเชื่อที่
ถูกและบางความเชื่อที่ผิด วันน้ีเราจะมาไขปริศนาน้ีกันคะ  
      หามอาบน้ําเย็นในชวงที่มีประจําเดือน   
      เปนความเชื่อที่มีมาตั้งแตอดีต เม่ือเวลาที่มีประจําเดือนนั้นฮอรโมนในรางกายจะมี
การแปรปรวน ภูมิคุมกันลดลง การอาบน้ําเย็นจะทําใหรางกายตองปรับอุณหภูมิตาม 
อาจทําใหเกิดการเจ็บปวยได แตในความเปนจริงแลวผูที่มีประจําเดือนนั้นสามารถ
อาบนํ้าเย็นไดระดับอุณหภูมิปกติได  
     หามรับประทานน้ําแข็งหรือของเย็น  
       บางคนประจําเดือนมาที่ไรเปนตองหลีกเลี่ยงการกินนํ้าแข็งหรือของเย็นทุกที นั่น
เปนเพราะความเชื่อที่มีมาแตเดิม แตในความเปนจริงแลวเราสามารถที่จะรับประทาน
น้ําแข็งหรือของเย็นไดตามปกต ิในปริมาณที่ไมมากจนเกินไป (แตชาวชวีจิต  ไมกิน  
ของเย็นอยูแลวนี่)  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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       หามออกกําลังกายเวลามีประจําเดือน  
      เปนความเชื่อที่ผิด เพราะความจรงิแลวการออกกําลังกายหากออกกําลังกายเปน
ประจํา รางกายจะหลั่งสารเอนดอรฟนออกมา สารนี้จะทําใหเราเกิดความสุข ชวยผอน
คลายความเครียด และชวยบรรเทาอาการเจ็บปวด ดังนั้นการออกกําลังกายจึงเปนวิธี
ปองกันอาการผิดปกต ิที่เกิดขึ้นในระหวางการมีประจําเดือนได  
       หามมีเพศสัมพันธขณะที่มีประจาํเดือน  
      สําหรับความเชื่อในเรื่องนี้คงจะไมใชขอหาม แตก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องความ
สะอาดใหมากกวาปกต ิเพราะอาจจะทําใหเกิดการติดเชื้อไดงาย ดังนั้นควรที่จะรักษา
ความสะอาดเปนพิเศษทั้งผูหญิงและผูชาย  
       หามลงเลนนํ้า  
      ความเชื่อน้ีหลายคนคงจะเคยไดยนิมาบางแลว ที่เปนเชนน้ีคงเปนเพราะเรือ่ง
ความสะอาด เพราะในน้ํานัน้อาจจะมีสิ่งสกปรกปนเปอนอยู อาจทําใหเชื้อโรคเขาไปใน
ชองคลอด ทําใหเกิดการอักเสบได ดังนั้นถาใครที่อยากจะลงเลนนํ้าในสระวายน้ําก็คง
จะตองเลือกสระวายน้ําที่สะอาด เลือกชวงเวลาทีไ่มมีคนใชบริการมากนัก และก็ควรที่จะ
ใชผาอนามัยแบบสอดกอนที่จะลงวายน้ํา  
    ทีนี้ก็หายของใจกันเสียทีวา ความเชือ่ไหนที่ทําไดและความเชื่อไหนที่ทําไมได 
  

  

 

 

 

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

ที่มา : http://www.tttonline.net/healthy/index.php 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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     ประวัติ...วันอาสาฬหบูชา.... 
ต ร ง กั บ วั น ข้ึ น ๑ ๕ ค่ํา เ ดื อ น ๘ 

   วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ นับเปนวันที่สําคัญในประวัติศาสตร
แหงพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองคทรงแสดงธรรม
เทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู เปนครั้งแรกแกเบญจวัคคียทั้ง 
๕ ณ มฤคทายวัน ตําบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีป
สมัยโบราณซึ่งปจจุบันตั้งอยูในประเทศอินเดีย ดวยพระพุทธ
องคทรงเปรียบดังผูทรงเปนธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียัง
ลอแหงธรรมใหหมุนรุดหนา เร่ิมตนแผขยายอาณาจักรแหงธรรม 
นําความรมเย็นและความสงบสุขมาใหแกหมูประชา ดังนั้น ธรรม
เทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงไดชื่อวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
แปลวา พระสูตรแหงการหมุนวงลอธรรม หรือพระสูตรแหงการ
แผขยายธรรมจักร กลาวคือดินแดนแหงธรรม 

เมื่อ ๒๕๐๐ กวาปมาแลวนั้นชมพูทวีปในสมัยโบราณ กําลังยางเขาสูยุคใหมแหงความเจริญกาวหนา 
รุงเรืองเฟองฟูทุกดานและมีคนหลายประเภททั้งชนผูมั่งคั่งร่ํารวย นักบวชที่พัฒนาความเชื่อและ ขอ
ปฏิบัติทางศาสนา เพ่ือใหผูร่ํารวยไดประกอบพิธกรรมแกตนเต็มที่ ผูเบ่ือหนายชีวิตท่ีวนเวียน ใน
อํานาจและโภคสมบัติที่ออกบวช หรือบางพวกก็แสวงหาคําตอบที่เปนทางรอกพนดวยการคิดปรัชญา
ตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไมอาจพิสูจนไดบาง พระพุทธเจาจึงทรงอุบัติในสภาพเชนนี้ และ
ดําเนินชีพเชนนี้ดวยแตเมื่อทรงพบวาส่ิงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขาดแกนสาน ไมเปนประโยชนอยาง
แทจริง แกตนเองและผูอื่น จึงทรงคิดหาวิธีแกไขดวยการทดลองตาง ๆ โดยละทิ้งราชสมบัติ และอิสริ
ยศแลวออกผนวช บําเพ็ญตนนานถึง ๖ ป ก็ไมอาจพบทางแกได ตอมาจึงไดทางคนพบ 
มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้ก็ไดคนพบสัจธรรมที่นําคุณคา แทจริง
มาสูชีวิต อันเรียกวา อริยสัจ ๔ ประการ ในวันเพ็ญเดือน ๖ กอนพุทธศก ๔๔ ป ที่เรียกวา การตรัสรู
เปนพระพุทธเจา จากนั้นทรงงานประกาศศาสนาโดยทรงดําริหาทางที่ไดผลดีและรวดเร็ว คือ เร่ิม
สอนแกผูมีพ้ืนฐานภูมิปญญาดีที่รูแจงคําสอนไดอยางรวดเร็วและสามารถนําไปชี้แจงอธิบาย ใหผูอื่น
เขามาไดอยางกวางขวาง จึงมุงไปพบนักบวช ๕ รูป หรือเบญจวัคคีย และไดแสดงธรรม เทศนาเปน
ครั้งแรกในวันเพ็ญ เดือน ๘ 
ที่มา : http://www.dhammathai.org/day/asarahabucha.php 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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             ตอน :   คนชางสงสัย
 

 

 ชายคนหนึ่งเพิ่งยายบานเขาไปอยูในชนบท วันหนึ่งเขาจําเปนตองออกไป 
หาซื้ออาหารใหไกที่เล้ียงไว เขาพบรานเพียงรานเดียว ที่อยูหางไปประมาณ 5 
กิโลเมตร เมื่อเขาไปในราน เขาถามหาอาหารไก เจาของรานรีบหยิบมาให แตเมื่อ
เขาจะจายเงิน 

"คุณจะจายเงินได ก็ตอเมื่อคุณแสดงใหเราเห็นวา คุณเล้ียงไกจริงๆ นะครับ ไมง้ัน
ทางเราจะทราบไดอยางไร วาคุณจะไมเอาไปกินเอง หรือเอาไปใชอยางอื่น" 
เจาของรานกลาว 

ชายคนนั้นคิดวา มันเปนเรื่องไรสาระที่สุด ที่เคยพบมา จึงเกิดการโตเถียงกัน แต
ในที่สุดเขาก็ตองยอมแพ ขับรถกลับบาน ตรงไปที่กรงไก แลวอุมไกตัวหนึ่ง
ออกมาขึ้นรถ แลวขับกลับไปที่รานเดิม เมื่อเจาของรานแนใจแลว วาเขาเลี้ยงไก
จริง จึงยอมขายอาหารไกใหเขา 

สัปดาหหนึ่งผานไป อาหารสุนัขเกิดหมด ชายคนนั้นจึงตองขับรถ ไปที่รานเดิม 
ดวยความสะเพรา เขาลืมอุมสุนัขมาดวย เมื่อเจาของรานยืนกราน ที่จะตองเห็นตัว
สุนัขกอน จึงจะยอมขายให  เขาจึงตองยอนกลับมา อุมสุนัขขึ้นรถไปที่รานเดิม เมื่อ
เจาของรานแนใจแลว จึงยอมรับเงินของเขา พรอมกับสงอาหารสุนัขให 

สองสามวันตอมา ชายคนนี้ไดไปที่รานเดิมอีกครั้ง คราวนี้เขาถึอกลองรองเทา ที่
ปดฝาไวอยางมิดชิด แตเจาะรูเล็กๆ ไวรูหนึ่ง เมื่อเดินเขาไปในราน เขาวางกลอง
ลงบนเคานเตอร "ลองเอานิ้วแหยลงไปในรูน้ี จ้ิมดูแลวเอามาดมซิ" ชายคนนั้น
บอกเจาของราน ดวยสีหนาจริงจัง 

เมื่อเจาของรานแหยน้ิวลงไป แลวควักออกมาดมดูก็รองล่ัน "เฮย! น่ีมัน..." 

"เออ ขอซื้อกระดาษชําระมวนนึงซิ" 
(^..^)  (^..^) 

ที่มา : http://www.pharm.chula.ac.th/surachai/miscel/default.htm
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   สาระนารู 
 

‘จูบ’  ที่หลายคนไมเคยรู 
 

 ปราฟดา - ดูเหมือนเกือบทุกคนรูวิธีจูบ แตอาจไมรูขอเท็จจริงและรายละเอียดที่
นาสนใจของการจุมพิต ยกตัวอยางเชนการจูบดีตอเราหรือไม? ควรจูบลาภรรยากอนออก
จากบานหรือเปลา? คนญี่ปุน ฝรั่งเศส และอีกหลายประเทศจูบกันแบบไหน? จูบทาํให
ผอมลงไดจริงหรือ? 
        
 
 
 
 
 
ตอน้ีไปคือ ขอมูลที่นาสนใจที่สุดเกี่ยวกบัการจุมพิต 
       1 การจูบทําใหกลามเนื้อ 29 สวนบนใบหนามีการเคลื่อนไหว หมายความวาการ
จูบเปนวธิีบรหิารกลามเน้ือที่ดีที่สุดเพื่อปองกันความเหี่ยวยน 
       2 ในน้ําลายที่คูรักแลกเปลี่ยนกันระหวางการจูบประกอบดวยสารตางๆ มากมาย 
อาทิ ไขมัน เกลือแร โปรตนี จากการศึกษาลาสุดพบวา การแลกเปลี่ยนสารเหลานี้ชวย
กระตุนการสรางแอนติบอด้ีมาจัดการกับเชื้อโรคชนิดตางๆ ที่บุกรุกเขาสูรางกาย 
       3 คน 66% หลับตาขณะจุมพิต ที่เหลือลืมตาชื่นชมอารมณบนใบหนาของคนที่
ประกบปากกนัอยู 
       4 จากสถิติของสหรฐัฯ ผูหญิงอเมริกันเคยจูบผูชาย 80 คนโดยเฉลี่ยกอนแตงงาน 
       5 การจูบแบบเรารอนแตรวดเรว็เผาผลาญไขมันเพียง 2-3 แคลอรี่ แตถาจูบ
แบบเฟรนชคสิ ไขมันจะถูกเผาผลาญมากกวา 5 แคลอรี่ 
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       6 ริมฝปากมีความออนไหวตอสิ่งเรามากกวานิ้วถึง 200 เทา 
       7 เชื่อกันวา ผูชายที่จูบภรรยากอนออกจากบานไปทํางาน มีชีวิตคูยืนยาวกวา
ผูชายที่ออกจากบานโดยไมร่ําลาภรรยาถงึ 5 ป และผูชายกลุมหลังมีแนวโนมสูงที่จะ
ประสบอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง 
        
       8 การจุมพิตอยางดื่มดํ่าแค 90 วินาที ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น ชีพจรเตนแรง 
ระดับฮอรโมนในเลือดสูบฉดี สงผลใหอายุสั้นลง 1 นาที 
       9 คนฝรั่งเศสเรียก ‘เฟรนชคิสส’ วา ‘จุดนัดพบของวิญญาณ’ เฟรนชคิสสคือการจูบ
ที่ใชทั้งริมฝปากและลิ้น นอกจากนั้น นักรักแดนน้ําหอมยังคิดคนวิธจูีบอีกแบบที่ใชลิ้น
เพียงอยางเดียว 
       10 ชาวเอสกิโมไมไดแคเอาจมูกถูกันเพื่อแสดงความรักใครเทานั้น แตขณะที่เอา
จมูกเขาไปชนกับฝายตรงขาม ริมฝปากของชาวเอสกิโมจะเผยอขึ้นเล็กนอย กอนสูด
หายใจลึกและปลอยลมหายใจออกมาขณะเมมริมฝปากลง หลังจากสูดกลิ่นของกันและกัน
เปนที่เรียบรอย ทั้งคูจึงผลัดกันหอมแกมโดยฝงจมูกไวที่แกมฝายตรงขามราวหนึ่งนาที 
       11 การจุมพิตในที่สาธารณะเปนเรือ่งรับไมไดในญี่ปุน ไตหวัน จีน และเกาหลี การ
จูบแบบด้ังเดิมของชาวอาทิตยอุทัยยังดเูหมือนเปนการตําหนิพฤติกรรมผิดศีลธรรมของ
คนตะวันตกกลายๆ กลาวคอื คูรักจะรักษาระยะหางระหวางกันและกัน กอนคอมศรีษะ
เขาหากันและประทับริมฝปากอยูแคเสี้ยววินาท ี
       12 ระหวางการจูบ รางกายจะผลิตสารที่มีฤทธิ์ในการเสพติดมากกวามอรฟนถึง 
200 เทา คูรักจึงรูสึกเคลิบเคลิ้มเปนสขุ 
       13 การจูบชวยใหผูหญิงผอนคลายและสลายความเครียด 
       14 โดยเฉลี่ยแลวคนเราใชเวลา 20,160 นาที (2 สัปดาห) ตลอดชีวิตในการจูบ 
       15 จูบ 1 นาที ปลดปลอยไขมันจากรางกาย 26 แคลอรี่ 
       16 เกือบทุกคนบนโลกสัมผัสประสบการณ ‘จูบแรก’ กอนอายุ 14 ป 

 (^..^)  (^..^) 
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By...จําเปน 

ทานผักอยางไร ใหปลอดภัยจากยาฆาแมลง  
 
 
 

 

 ปจจุบัน มีหลายทาน ที่อยากจะรักษา
สุขภาพ โดยบริโภค ผัก ผลไม เปนประจํา 
แตพอมาคิดถึงยาฆาแมลง ก็ไมอยากทาน
เปนประจําซะแลว  เราจะขอแนะนํา วิธีงายๆ และใชสิง่ที่มีอยูแลวในครัวมา เปน
สวนผสมในการลางยาฆาแมลงออกไดงายๆ  ดังนี้ 
  
      - เกลือแกง  ที่ใชทําอาหาร  2 ชอนโตะ ละลายน้าํ 3-4 ลิตร  นําผัก ผลไม ไปแช
ไว  5-10 นาที  แลวเปดน้ําลางทิ้ง ขณะที่เราลางผัก 
  
      - น้ําสมสายชู  1/2 ถวยตวง ละลายน้ํา 3-4 ลิตร  นําผัก ผลไม ไปแชไว 5-10 
นาที แลวเปดน้ําลางทิ้ง ขณะที่เราลางผัก 
       
        ยังมีวิธีอ่ืน อีกนะคะ แตขอกลาวแค 2 วิธ ีที่สะดวก ที่สุดใหคะและ หวังวาคนไทย 
ทุกคนจะหันมาทานผกั ผลไม เพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง ของคุณเอง 
 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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          ซุปถวยนี้  คง...อรอย...นาดู 
 
 

ปวนดวยภาพ 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

(^..^)  (^..^)  
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ออมเพื่ออนาคต  
 

       เปนทีท่ราบกนัดีวาในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบนัไดเกิด

ภาวะเงินเฟอข้ึน  ราคาขาวของสินคาตางๆแพงเพิม่ข้ึน 

พอบาน-แมบานตองใชจายอยางประหยัดและคุมคา 

สมาชิกสหกรณทานหนึ่งไดแสดงความคดิเห็นไวอยางนาฟง

ทีเดียวคะ...  คอลัมนนี้ได ไปสัมภาษณคุณปริศนา  ลาดสา  
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 5 หอผูปวยศัลยกรรมชาย  
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย  เพื่อเปนประโยชนกับสมาชิกทุกทานคะ 

....คิดอยางไรกับการออมเพือ่อนาคต....    คุณปริศนา ตอบวา  “ การออมเปนการทาํใหเกิด

การวางแผนดานการใชเงนิและการใชชีวิตประจําวนั ถาเราปรับแบบแผนการใช

ชีวิตประจําวัน เราจะปรับแบบแผนการใชเงินได  รวมทั้งการยึดแนวทางการดําเนนิชีวิต

ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกจิพอเพยีง  เราก็จะมคีวามมัน่คงในอนาคต” 

....ออมวิธีไหน...  “ ออมโดยวิธีจัดสรรรายรับ – รายจายอยางเปนระบบ  โดยนําเงนิรายรับ

จํานวน 10 %ฝากเงินไวกับธนาคาร และซื้อหุนสหกรณออมทรัพยรพ.ศรีสังวรสุโขทยั ” 

......ออมอยางไร....  “ บันทึกรายรับ – รายจายทุกครั้งเพือ่จะวิเคราะหความจาํเปนในการใช

จายแตละครั้ง  ใชจายอยางประหยัดเสมอ  ” 

......งานอดิเรกที่ชอบทํา...     ”  อานหนงัสือ” 

.......คติพจนประจําใจ...     “ กาวตอไปเพือ่วันขางหนา”  

ปจจุบันนี้เปนสมาชิกสหกรณมาแลว 7 ป และมีทนุเรือนหุน  75,000 บาท 

สหกรณของเรามีความยนิดอียางยิ่งที่ไดรับทานเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของเราและ

ขอใหทานยึดแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงตอไปนะคะ ขอเปนกาํลังใจใหเรายงัคงได

เห็นการปฏิบตัิงานที่กระตือรือรนของคุณปริศนาทีห่อผูปวยศัลยกรรมชายคะ (^..^)   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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หนาน้ีมีรางวัล 
 

สวัสดีคะ...... พบกันอีกเชนเคยสําหรับหนานี้มี

รางวัล    กอนอื่นทีมงานตองขอขอบคณุสมาชิกทุก

ทานที่สงคําตอบมารวมเลนเกมฉบับที่แลวกันมากมาย

เชนเคย   ซึ่งคุนหนาคุนตากันอยางดีก็รับของรางวัล

กันไปเลย 

สําหรับรายชื่อผูโชคดีมดีังน้ี 

1.  คุณวนิดา  กองกฤตย  (หองจายยาผูปวยนอก)   
2.  คุณวิจิตรา  ตาลประเสริฐ (หองบัตร)   
3.  คุณรัตนา  ศรีอินทร  (หองบัตร)     
4.  คุณยุวด ี พิมพศรี  (หองบัตร)     
5.  คุณอรุณลักษณ  ปนเกตุ  (งานผูปวยนอก) 

 

ฉบับน้ีคําถามก็ไมยากคะ  มาดูคําถามกันเลยดีกวาวามีอะไรบาง 
1.  ตามหลักการออม เราตองแบงเงินออกเปนก่ีสวน  ไดแกอะไรบาง 

 2.  กรณีที่สมาชิกสหกรณถึงแกกรรมและมีหนี้สินคางชําระกับสหกรณ  ซึ่ง

ทายาทและผูคํ้าประกัน ไมสามารถชําระหนี้ไดทั้งหมด   ผูคํ้าประกันตองปฏิบตัอิยางไร 

 
 
 
 

 
     ทานที่ทราบคําตอบแลวรีบสงคําตอบมาที่สํานักงาน

สหกรณฯ ช้ัน 3 อาคาร  50  ป ศรีสังวร  ภายในวันศุกรที ่
24 สิงหาคม 2550  น้ีนะคะ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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          ทางทีมงานตั้งใจใหวารสารขาวสหกรณฯ นี้ 
เปนอีกสื่อหนึง่  เพื่อใหสมาชิกสหกรณฯ  ไดรับทราบ
ขาวสารของสหกรณ  เพื่อใหวารสารนี้มีสีสันมากขึ้น    

ทางทมีงานจงึขอใหทานรวมแสดงความคดิเห็นตอวารสารขาวสหกรณฯ และสงกลับมาที่
สํานักงาน สหกรณฯ  ชั้น  3  อาคาร  50  ป  ศรีสังวร   
  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรงุการจัดทําวารสาร 
  …………….………………………………………………………………………… 
  …………….………………………………………………………………………… 
  …………….…………………………………………………………………………  

…………….………………………………………………………………………… 
 

------------แม------------ 
    สตรี ใด   ไหนเลา  เทาเธอนี ้
        เปนผูที ่  ลูกทกุคน  บนรูจัก 
        เปนผูที ่  มีพระคุณ  การุณนัก 
        เปนผูที ่  สรางความรัก สอนความด ี

 
 
 
  

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