
  
 

 

 

 

 

    
   
 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

เป็นหนึ่งบริการ   

มีอะไรในฉบับ  อาศิรวาทสมเด็จพระเทพฯ / รองประธานพบสมาชิก / ก าหนดการเปิดบริการสมาชิกในวันหยุด / ฌสจ.-ฌสค.ประชุมใหญฯ่ / 
เรื่องควรรู้จากผู้จัดการ / มุมสุขภาพ / ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / ข้อมูลสมาคมครูไทย-
ชุมนุม / มุมฌาปนกิจ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 

วนัที ่ ๒ เมษายน 
วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 
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สวัสดีครับสมาชิก สอ.ครูจันท์ ที่เคารพ 

สหกรณ์ก าหนดเปิดให้บริการสมาชิกในวันหยุด 
ประจ าปี 2562 โดยสมาชิกสามารถติดต่อท าธุรกรรม
ต่างๆ ได้ทุกประเภท ตามวันที ่ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 มิถนุายน 2562 

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 

นายวิสิฏฐ์  กิจปรีชา 

รองประธานฯ ฝ่ายการเงิน 

 ขณะนี้สหกรณ์ของเรามีสมาชิกเพิ่มจ านวนเกิน 7 พันคนแล้ว
และจ านวนสมาชิกดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการศึกษา  
มีทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งความเป็นจริง
บุคลากรเหล่านี้นับว่ามีความส าคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นผู้ที่ท าให้เยาวชนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง คนดี
และมีความสุข โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติหนา้ที่ทางด้านการสอน
เพราะเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเด็กๆ ทุกคนมากที่สุด การท าหน้าที่
สอนของครู คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ ของเด็ก 
ให้ดีขึ้น ด้านแรกคือพฤติกรรมทางสมอง (Cognitive Domain) 
ครูต้องเปลี่ยนพฤติกรรมทางสมองของเด็กให้รู้ เข้าใจ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและเลือกสิ่งที่ดีได้ ด้านที่สองคือพฤติกรรมทางจิต 
(Affective Domain) ครูต้องเปลี่ยนพฤติกรรมทางจิตของเด็ก 
ให้เป็นผู้ที่มีความรัก ความเมตตา ความเสียสละ ความอดทน 
ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย กฎจราจร เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น มีสติยั้งคิด ไม่ท าให้คนอื่นร าคาญหรือเดือดร้อน ด้านที่สาม
คือพฤติกรรมทางกาย (Psychomotor Domain) ครูต้องสอนให้เด็ก
รู้จักเข้าใจว่าอาหารอะไรรับประทานแล้วมีประโยชน์ อะไรมีโทษ 
สอนให้รู้จักพักผ่อนและออกก าลังกายเพื่อท าให้ร่างกายแข็งแรง
และมีความสุข 

 ส าหรับวิธีการสอนที่จะท าให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ก็สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การบอก การเล่า การอบรม การท่องจ า 
การอธิบาย การสาธิต การทดลอง การทัศนศึกษา และการสื่อสารทาง 
Social Media เป็นต้น แต่ความเป็นจริง สภาพการเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียนไทยยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรเพราะสังคมมักจะ
มอบความรับผิดชอบให้เร่ืองการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนเพียง
ฝ่ายเดียว แต่ตามข้อเท็จจริงผู้ที่จะเป็นครูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทั้ง 3 ด้านของเด็กและเยาวชนต้องเร่ิมมาจากครอบครัว พ่อ แม่ พี่ 
น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อนๆ คนในสังคมรอบด้าน สื่อต่างๆ ด้าน
สิ่งพิมพ์และ Social Media ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นครูของ
เด็กๆ ทั้งสิ้น ที่จะช่วยให้เด็กๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เก่ง ดี 
และมีสุข ในทางตรงกันข้ามครูนอกระบบเหล่านี้ก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กและเยาชนไปในทางตรงกันข้ามได้
เช่นกัน ถ้าเขาเหล่านั้นอยู่ในครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นและการ
เลี้ยงดูที่ดี คบเพื่อนที่มีปัญหาหรือสภาพสังคมที่ไม่พึงประสงค์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
สมาชิกจะตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ 
อย่าให้การมาใช้บริการเงินกู้ของสหกรณ์เป็นอุปสรรคต่อการท างาน  

...สวัสดีครับ... 

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคม 
 

และ 
 

ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 

เวลา 8.30 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสฤษดิเดช 
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นางอัจฉรา  จันทร์รักษ์ 

มติและข้อปฏิบัติภายในของคณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมาใช้นั้น เพื่อให้
การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความรอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากพระราชบัญญัติ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ เป็นการ
ก าหนดกรอบและหลักเพียงกว้างๆ เท่านั้น เมื่อสหกรณ์น ามาปฏิบัติและพบ
ข้อปลีกย่อยต่างๆ ที่ข้อบังคับหรือระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้ คณะกรรมการฯ ชุด
ที่ 54 จึงก าหนดมติ และข้อปฏิบัติภายในของคณะกรรมการฯ ไว้ดังนี้ 
เกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
1. สมาชิกสามัญที่ลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  

จ ากัด ไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้   
2. ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ จะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์ นับถึง 

วันได้สิทธิ์การเข้าเป็นสมาชิก (ยกเว้น การรับโอนสมาชิก) 
3. ชะลอการรับสมัครพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 
4. การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ให้รับโอนสมาชิกที่มีภาระ

หนี้เมื่อหักกลบลบหนี้กับทุนเรือนหุ้นแล้ว มีภาระหนี้คงเหลือจ านวนไม่เกิน 
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) หากเกินเกณฑ์ที่ก าหนดให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

เกี่ยวกับการช าระหนี้ต่อสหกรณ ์
5. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือสมาชิกที่ลาออกจากราชการที่มีความ

ประสงค์ขอผ่อนผันการช าระหุ้น เงินงวดช าระหนี้ ต้องท าหนังสือขอผ่อน
ผัน ได้จนถึงวันที่คลังจ่ายเงินให้สมาชิก  

6. สมาชิกที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ในวันจ่ายเงินเดือน ผ่อนผันให้ 5 วันท าการ นับ
จากวันจ่ายเงินเดือน หากพ้นก าหนดต้องงดการท าธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ 
เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่เกินก าหนด 

7. การผ่อนผันช าระหนี้ของสมาชิก หรือตัดช าระหนี้ของสมาชิกที่ไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้ครบตามที่สหกรณ์เรียกเก็บให้สหกรณ์หักช าระตามล าดับ ดังนี้ 
(1) ค่าหุ้นรายเดือน 
(2) ดอกเบี้ยเงินกู้เอื้ออาทรและเงินต้นเอื้ออาทร 
(3) ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนความมั่นคงและเงินต้นกองทุนความมั่นคง 
(4) หักให้สมาคมต่างๆ 
(5) ดอกเบี้ยค้าง 
(6) ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 

8. กรณีสมาชิกที่อยู่ระหว่างขอผ่อนผันช าระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ 
สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ และต้องน าเงินปันผลมาตัดช าระหนี้ ทั้งนี้
ให้ท าบันทึกยินยอมที่จะไม่รับเงินเฉลี่ยคืนไว้กับสหกรณ์ด้วย 

9. การตัดช าระหนี้พิเศษของสมาชิก จะต้องช าระหนี้เงินกู้เอื้ออาทรก่อน (ถ้ามี) 
10. กรณีที่สมาชิกช าระหนี้ไม่ครบตามจ านวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ สมาชิกที่ไม่

ช าระหนี้ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ าประกัน และสมาชิกที่ยอดหัก ณ ที่
จ่าย ไม่ครบตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ และน าส่วนที่ขาดมาช าระภายหลังแต่
ไม่ทันกับระยะเวลาที่สหกรณ์ผ่อนผัน ให้ถือว่าผิดนัดช าระหนี้ 

เกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ ์
11. ค าขอกู้ เ งินประเภท เ งินกู้ สามัญของสมาชิ กนั้ น  ต้ อง เสนอผ่ าน

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ
บ านาญ และสมาชิกที่ใช้ค่าหุ้นเป็นหลักประกันเงินกู้ตนเอง ให้สามารถ
รับรองตนเองได้ 

12.  สมาชิกที่จะกู้เงินสามัญจะต้องยื่นแบบค าขอกู้เงินสามัญ พร้อมแนบ
ใบรับรองเงินเดือนตามแบบของสหกรณ์ฯ หรือใช้สลิปเงินเดือนที่หัวหน้า
หน่วยงานรับรอง  ส าหรับข้าราชการบ านาญให้ใช้หนังสือรับรองจาก
หน่วยงาน หรือ BANK STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน 

12.1 การขอกู้เงินสามัญ ให้ช าระได้สูงสุดไม่เกิน 325 งวด ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 
2562 เป็นต้นไป 

12.2 การขอกู้เงินทุกประเภทต้องแนบรายการเบิกจ่ายเงินเดือน (Slip) เดือน
ล่าสุด และมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ 3,500 บาท 
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

12.3 การขอกู้เงินทุกประเภท ยกเว้นประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน สมาชิกที่มีอายุ 55 – 60 ปี 
ให้คิดบ านาญเมื่อเกษียณ และอายุ 55 ปีขึ้นไป ไม่น าวิทยฐานะมาคิดเงินได้
รายเดือนในการค านวณสิทธิ์กู้ 

13. การกู้เงินประเภทฉุกเฉิน ให้ช าระได้ 40 งวด ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
14. การยื่นขอรับเงินกู้ทุกประเภทจะต้องมีเอกสารของผู้กู้และผู้ค้ าประกันที่รับรอง

ส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 
14.1 ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ที่ไม่หมดอายุ) 
14.2 กรณีอื่นๆ ต้องมีส าเนาเอกสารประกอบด้วย เช่น เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยน

นามสกุลใช้หลักฐานการเปลี่ยน  เป็นต้น 
14.3 สมาชิกนอกสังกัด  ต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นหนี้ธนาคารออมสิน และ

สมาชิกที่สังกัด มรภ. ต้องแนบหนังสือรับรองจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ ากัด เพิ่มเติมด้วย 

15. สมาชิกที่กู้เงินกู้ประเภทสามัญโดยใช้หุ้นค้ าประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงิน 
ค่าหุ้น สามารถกู้ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท 

16. เงินรายได้พิเศษของสมาชิกสังกัด รร.เอกชน ไม่ให้น ามารวมค านวณเป็นเงินได้ 
รายเดือนในการกู้เงิน 

17. สมาชิกรายใดที่กู้เงินสามัญที่ส่งช าระยังไม่ครบ 3 เดือน ไม่มีสิทธิ์กู้เติมเต็ม  
18. สหกรณ์งดการให้กู้เงินทุกประเภทในวันเงินเดือนออก ยกเว้น เงินกู้ประเภทสามัญ  

โดยใช้หุ้นค้ าประกันตามข้อ 15 
19. สมาชิกที่มีอายุเกิน 55 ปี หรือนับเดือนที่ขอยื่นกู้จนถึงเดือนที่เกษียณอายุราชการ  

มีระยะเวลาเหลือน้อยกว่า 60 เดือน ต้องแนบส าเนา ก.พ.7 และต้องน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาก่อน การกู้ของลูกจ้างประจ าต้องดูอายุ 60 ปีด้วย ต้องมีใบ
แสดงรับบ าเหน็จรายเดือน 

20 สมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น การใช้สิทธิ์กู้ในครั้งต่อไปให้นับเฉพาะ
อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

เกี่ยวกับการรับเงินจากสหกรณ์ 
21. การมอบอ านาจรับเงินกู้ฉุกเฉินกับสหกรณ์ฯ จะต้องมีส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับ

มอบ และผู้มอบอ านาจมาแสดง พร้อมส าเนาที่มีการลงนามด้วย และต้องไม่มอบ
อ านาจแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 

เกี่ยวกับหลักประกันหรือการค้ าประกัน 
22. สหกรณ์ ไม่รับหลักทรัพย์ที่สลักหลังห้ามโอนในการค้ าประกัน เมื่อพ้นก าหนดแล้ว

จึงจะสามารถน ามาใช้ค้ าประกันได้ และต้องเป็นหลักทรัพย์ของตนเองหรือของคู่
สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และหลักทรัพย์นั้นต้องอยู่ในจังหวัดจันทบุรี 

23. ให้คัดชื่อผู้ค้ าประกันเงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงที่ถึงแก่กรรมออก กรณีที่มีผู้ค้ า
ประกันเหลือตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป 

เกี่ยวกับการกู้เงินกองทุน 
24. การกู้เงินกองทุนเอื้ออาทรใช้หลักประกัน สสอค. ได้ 600,000 บาท / สส.ชสอ. ได้ 

600,000 บาท / ฌสจ. , ฌสค. , ฌสคค. ได้สมาคมละ 200,000 บาท  
25. สมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิ์กู้เงินกองทุนเอื้ออาทร จะต้องกู้เงินประเภทสามัญเต็มสิทธิ์  
26. การกู้เงินกองทุนเอื้ออาทรต้องมีทุนเรือนหุ้นเฉพาะวงเงินกู้เอื้ออาทรไม่น้อยกว่าร้อยละ20 
27. การใช้สิทธิ์กู้เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ ในครั้งแรกของสมาชิกทุกราย

ต้องน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
28. การกู้เงินเอื้ออาทร ยื่นกู้ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ยกเว้น สมาชิกที่กู้ ชพค.อยู่เดิม 

สามารถยื่นกู้เอื้ออาทรได้ 
29. สมาชิกหากประสงค์จะออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ให้ออกได้ แต่ไม่มีสิทธิ์

กลับมาเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้อีก 
30. สมาชิกกองทุนที่เสียชีวิตภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ จะไม่ได้

รับสิทธิ์สวัสดิการจากกองทุนความมั่นคงแก่สหกรณ์ และกองทุนเอื้ออาทร 
เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป 
31. กรณีทีบ่ัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ไม่ระบุ วัน เดือนเกิด ระบุแต่เพียง พ.ศ. เกิด 

ให้แนบส าเนา กพ.7 ถ้าไม่มีให้นับวันที่ 1 มกราคม 
32. สมาชิกที่เคยใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการผู้ไม่เคยรับทุนการศึกษาบุตร จะขอคืนสิทธิเพื่อ

ขอรับทุนการศึกษาบุตร จะขอคืนสิทธิเพื่อขอกลับมารับทุนการศึกษาบุตรไม่ได้ 
33. กรณีที่สมุดเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกสูญหาย จะต้องแจ้งความกับสถานีต ารวจ แล้วน า

ส าเนาบันทึกประจ าวันมาขอท าสมุดใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียมออกสมุดใหม่ 20 บาท 
...สวัสดีค่ะ... 

ของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 54 



 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร. 0 3930 3379 - 81       โทรสาร. 0 3930 3382       E-mail : chancoop@hotmail.co.th       
Website : www.chancoop.com             Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากดั             ID Line :  @lgo9715v 

ที่ รายการ กุมภาพันธ์ 2562 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จ านวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว (บาท) 
เงินทุนส ารองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสทุธิ (บาท) 
ดอกเบี้ยและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนด าเนนิการ (บาท) 
ก าไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 

7,011 
2,834,452,500.00 

364,904,231.24 
10,638,505,931.12 

92,942,438.82 
1,010,988,500.00 
3,271,910,884.65 
5,107,928,000.00 

11,762,810,306.27 
27,448,833.48 

 

เรียกเก็บเดือนมีนาคม 2562 662 บาท 
ได้รับเงินคา่จัดการศพและเงนิสงเคราะห์ 907,981 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม 
- 

เรียกเก็บเดือนมีนาคม 2562 315 บาท 
ได้รับเงินคา่จัดการศพและเงนิสงเคราะห์ 373,956 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม 
- 
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ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบัญช ี

กรุงไทย/จันทบุร ี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุร ี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุร ี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250 
ธนชาต/จนัทบุร ี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1 

กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณฯ์ ทันท ี
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

เลขบัญชีธนาคาร 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รับประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 50 250,000 

ฌสค. 50 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 330 230,000 
 

รายการ 
สสอค. 

(ครูไทย) 
สส.ชสอ.
(ชุมนุม) 

สมาชิก ณ วนัที่ 31 ม.ค. 62 (ราย) 291,774 285,568 
ถึงแก่กรรม (ราย) 195 191 
ลาออก (ราย) 31 55 
สมาชิกคงเหลือ (ราย) 291,548 285,322 
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ (บาท) 600,000 600,000 

 

ช.พ.ค. 
 

ช.พ.ส. 
 

 นางอ าไพ  วิเศษสิทธิ์ หน่วย มรภ.ร าไพพรรณี 
 ถึงแก่กรรมวันที่   8 ก.พ. 62 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ก.พ.62 
 

รสหวานของน้ าตาลเป็นรสชาติที่ผู้คนติดใจ และหลายๆ 
คนก็น่าจะทราบว่าถ้ารับประทานมากเกินไปจะไม่ดีต่อร่างกาย 
แต่ก็มีเรื่องที่มักเข้าใจผิด เกี่ยวกับน้ าตาลด้วยเช่นกัน 

1. น ้ำตำลท ำให้ฟันผุ สาเหตุที่แท้จริง คือ แบคทีเรียที่อยู่
ตามช่องฟันของเรากินน้ าตาลเข้าไปแล้วปล่อยของเสียออกมา 
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด กรดนี้จะท าลายสารเคลือบฟันท าให้ฟันผุ 

2. น ้ำผึ้งรักษำเบำหวำนได้ ที่จริงแล้วน้ าผึ้งเป็นน้ าตาล
โมเลกุลเดี่ยว ซึ่งร่างกายน าไปใช้ได้ทันท ีและให้แคลอรีสูงกว่าน้ าตาล
ทรายขาว (ในปริมาณเท่ากัน) จึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน 

3. น ้ำตำลเป็นสำเหตุหลักของควำมอ้วน หลายคน
เข้าใจว่าความอ้วนและน้ าตาล คือเหตุและผลของกันและกัน แต่
ความอ้วนที่แท้จริงเกิดจากการที่ร่างกายได้รับแคลอรีมากเกิน
กว่าที่จ าเป็นต้องใช้ 

4. น ้ำตำลคือสำเหตุหลักของเบำหวำน อินซูลิน คือ
ฮอร์โมนที่ดูดซึมน้ าตาลเก็บไว้ใช้ แต่เราจะเป็นเบาหวานเมื่อ
ร่างกายผลิตอินซูลินไม่พอ 

เพื่อที่จะได้จัดสรรความหวานให้อยู่ในภาวะสมดุล และ 
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรรับประทานหวานแต่พอดี 

ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ 

mailto:chancoop@hotmail.co.th
http://www.chancoop.com/

