
 
 

 

“สมาชิกท่านใดที่เปล่ียนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง” 

ภุชงค์  บุญอภัย 

เลขานกุาร 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ทุกท่าน 
 บางท่านอาจสงสัยว่าทําไม องค์กรการเงินเล็กๆ อย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ 
จึงกลายเป็นเจ้าหน้ีรายใหญ่ของบุคลากรภาครัฐ สหกรณ์ออมทรัพย์ถือได้ว่าเป็น
สหกรณ์หลักของบุคลากรภาครัฐที่จัดตั้งในหมู่บุคลากรภาครัฐตามส่วนราชการต่าง  ๆ
บุคลากรส่วนใหญ่ของหน่วยงานเป็นสมาชิกของสหกรณ์ทีต้ั่งข้ึน ถ้าต้ังในกลุ่มครู 
ก็เรียกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต้ังในกลุ่มตํารวจก็เรียกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ 
เป็นต้น ท้ังน้ี สมาชิกต้องลงทุนถือหุ้นในสหกรณ์ ดังน้ัน “สมาชิกจึงเป็นเจ้าของ
สหกรณ”์ และ “มีสิทธิมีเสียงในการบริหารงานสหกรณ์” อย่างไรก็ตาม การถือหุ้น
นอกจากแสดงถึงความเป็นเจ้าของแล้วยังเป็นวิธีการออมแบบหน่ึงด้วย 
 ในประเทศไทยการกู้หน้ียืมสินมีมาช้านานแล้ว เพื่อการผลิตและการบริโภค 
จนเป็นที่มาของปัญหาหน้ีสินที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว ภาครัฐในอดีตได้นํามาตรการหลายอย่างมาใช้ หน่ึงในจํานวนน้ันคือ 
“สหกรณ์” ซึ่งมีความคิดพื้นฐานอยู่ท่ีการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และการทํางานแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริม
ให้คนที่มีปัญหาหน้ีสินร่วมมือกันและลงทุนร่วมกันตั้งสหกรณ์ของตนเองข้ึนมา 
เพื่อให้ทําหน้าที่จัดหาเงินกู้ที่มีเงื่อนไขดี เช่น อัตราดอกเบี้ยต่ํา ระยะชําระคืนยาว 
เป็นต้น มาให้บริการแก่สมาชิก ในระยะแรกๆ สหกรณ์ถูกนํามาใช้กับเกษตรกรก่อน 
แล้วขยายไปยังกลุ่มคนอื่นๆ รวมถึงบุคลากรของรัฐด้วย ที่กล่าวมาน่าจะสรุปได้ว่า 
“ปัญหาหนี้สินเป็นที่มาของสหกรณ์” 
 แล้วสหกรณ์ออมทรัพย์เอาเงินจากไหนมาให้สมาชิกกู้? คําตอบก็คือเงิน 
ที่สมาชิกออมไว้กับสหกรณ์ ทั้งในรูปของหุ้นและเงินฝากน่ันเอง หากเงินออมที่มี
ไม่พอกับความต้องการกู้ของสมาชิก สหกรณ์จะไปกู้จากแหล่งให้กู้เงินในระบบ 
ที่มีอยู่ โดยเฉพาะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีเงินเหลือและหรือสถาบันการเงิน
อื่นๆ เข้ามาให้บริการแก่สมาชิก เงินกู้หรือหน้ีสินอาจมีท่ีมาได้จาก 2 แหล่งใหญ่ๆ 
คือ แหล่งในระบบหรือแหล่งท่ีเป็นทางการ เช่น ธนาคารพานิชย์ ธนาคารและ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและสหกรณ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีมีอยู่ 
ช้ีว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ เจ้าหน้ีรายใหญ่ของบุคลากรภาครัฐที่เป็นสมาชิก 
คําถามสําคัญก็คือทําไมถึงเป็นเช่นน้ัน โดยส่วนตัวแล้วเช่ือว่ามาจาก 3 สาเหตุ คือ
ความเป็นเจ้าของ ความสอดคล้องกับความต้องการ และโอกาสเข้าถึงและอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

 ในเรื่องของ “ความเป็นเจ้าของ” ขณะท่ีแหล่งเงินกู้
อื่นเป็นของใครก็ไม่รู้ แต่ “สหกรณ์เป็นของสมาชิก” 
ดังน้ัน การกู้เงินจากสหกรณ์ก็คือการกู้เงินจากองค์กรของ
ตนเอง ดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายไปก็เป็นรายได้และกําไรของ
องค์กรตนเอง กําไรจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนท่ี
หน่ึงเป็นทุนสํารอง ส่วนท่ีสองเป็นเงินปันผล ส่วนท่ีสาม
เป็นสวัสดิการแก่สมาชิก และ ส่วนท่ีสี่จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืน
ให้กับสมาชิกที่ทําธุรกรรมด้านสินเช่ือกับสหกรณ ์
 ในส่วนของ “ความสอดคล้องกับความต้องการและ
โอกาสเข้าถึง” สหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่ให้บริการ
เงินกู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก โดย
ให้บริการเงินกู้ 3 ประเภท คือ ฉุกเฉิน สามัญ และพิเศษ 
 ส่วนในเร่ืองของ “อัตราดอกเบี้ย” ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลสูงมากต่อการเลือกใช้บริการเงินกู้จากแหล่ง
เงินกู้ต่างๆ สหกรณ์ออมทรัพย์โดยทั่วไปมีนโยบาย 
“คิดดอกเบี้ยกู้ไม่เกินอัตราตลาด” โดยส่วนใหญ่แล้ว
หลายแห่งคิดดอกเบี้ยในอัตราทีตํ่่ากว่าอัตราตลาด 
 จากสาเหตุ 3 ประการข้างต้น น่าจะทําให้สมาชิก 
กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มากกว่าแหล่งเงินกู้อื่นๆ 
คงพอเห็นภาพแล้วว่า ทําไมสหกรณ์ออมทรัพย์ ถึงเป็น
เจ้าหน้ีรายใหญ่ของบุคลากรภาครัฐที่ เป็นสมาชิก 
อย่างไรก็ด ีมีคําถามตามมาว่า “การเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่
เป็ นความส า เ ร็ จหรื อล้ ม เหลวของสหกรณ์”  
มีผู้บริหารภาครัฐจํานวนหน่ึงมองว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
ความล้มเหลว และสหกรณ์เป็นตัวการที่ท าให้เกิด
ปัญหาหนี้สิน” โดยเหมารวมเอาหน้ีสินท้ังหมดเป็น
ปัญหาหน้ีสิน และเห็นว่ารัฐต้องเข้ามาแทรกแซงการ
ทํางานของสหกรณ ์
 อย่างไรก็ตาม จากท่ีได้อธิบายแล้วช้ีว่าสหกรณ์ 
ถูกนําเข้ามาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
หน้ีสิน ดังน้ัน โดยส่วนตัวผมเห็นว่า “การเป็นเจ้าหนี้
รายใหญ่ของสมาชิกเป็นความส าเร็จตามเจตนารมณ์ 
ของการน าสหกรณ์เข้ามาใช้” ถึงตรงน้ีคงต้องถามใจ
ภาครัฐแล้วว่าจะเอาอย่างไรกับขบวนการสหกรณ์ ถ้า
คิดว่าล้มเหลวหรือไม่มีประโยชน์ ก็ควรจะเลิกระบบ
สหกรณ์ไปเลย แต่ต้องเตรียมตัวรับกับความเดือดร้อน
ของสมาชิกอีกหลายล้านคนที่ เคยพึ่งพาเงินกู้จาก
สหกรณ ์...สวัสดีครับ 
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จากการท่ี เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ประกาศข้ึนดอกเบี้ย คาดว่า
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะเริ่มข้ึนดอกเบี้ยครั้งแรกใน 
ไตรมาส 3 ของปี 2565 เพราะเงินเฟ้อของไทยกําลังปรับตัวเพิ่มข้ึน และ
เพื่อลดความผันผวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
ประเทศอื่นเริ่มสูงกว่าของไทย 

คนไทย ต้องรับมืออย่างไรบ้าง 

แน่นอนว่าสําหรับคนมีหน้ี การข้ึนอัตราดอกเบี้ยย่อมส่งผลกับภาระ
หน้ีท่ีมี สําหรับคนท่ีไม่รู้ว่าจะเริ่มสํารวจหรือจัดการตัวเองอย่างไร 
แนะนําทําตาม 3 ข้อน้ี 

1.  จ าแนกหนี้ – ง่ายๆ คือ แบ่งหน้ีสินท่ีมีออกเป็น 2 ประเภทให้
ชัดเจน คือ  

 1)  หน้ีท่ีมีดอกเบี้ยลอยตัว สังเกตจากคําว่า MLR MRR หรือ 
MOR ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้ีบ้าน และ  

 2)  หน้ีท่ีมีดอกเบี้ยคงท่ี ซึ่งส่วนมากเกิดจากการเช่าซื้อหรือผ่อน
สินค้าต่างๆ เช่น สินเช่ือรถยนต์ สินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ือบัตรเครดิต 

2. จัดการหนี้ดอกเบี้ยลอยตัวก่อน – เช่น หน้ีบ้าน หากครบ 3 ปี 
อาจพิจารณาการรีไฟแนนซ์ เพราะหลายธนาคารมักจัดโปรโมช่ันสินเช่ือ
บ้านเงินกู้ 3 ปี ซึ่งจะช่วยลดภาระหน้ีท่ีมีดอกเบ้ียลอยตัว 

3. จัดการหนี้ดอกเบี้ยคงที่ทีหลัง – เช่น หน้ีสินจําพวกสินเช่ือ 
ส่วนบุคคล และบัตรเครดิต เพราะถึงดอกเบี้ยจะคงท่ีตามนโยบายของ
ธนาคาร ดอกเบี้ยท่ีคิดเป็นการคิดแบบลดต้นลดดอก แต่ถ้ายังมีเงินต้น 
ยังค้างอยูจ่ํานวนมาก ลูกหน้ีก็จะเสียดอกเบ้ียจํานวนมากเช่นกัน 

มาดูกันว่าจะมีผลกระทบกับสหกรณ์ของเราหรือไม่ อย่างไร 

ในปัจจุบัน การบริหารงานของสหกรณ์ ยังมีการกู้เงินจากธนาคาร 
มาบริหารจัดการ ซึ่งถ้าธนาคารเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ให้สูงข้ึนตามดอกเบี้ย
นโยบาย คณะกรรมการสหกรณ์คงต้องมีการปรับแผนในการบริหาร
จัดการ  เพื่อหาเงินอัตราดอกเบ้ียตํ่ามาบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการกู้
สหกรณ์ด้วยกันเอง หรือ ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินเพื่อระดมทุนมาบริหาร
จัดการเพื่อปรับต้นทุนให้ลดลง 

สรุปว่า ถึงแม้เฟดจะอยู่คนละซีกโลกกับเรา แต่เวลาข้ึนดอกเบี้ย 
แต่ละครั้ง กลับสะเทือนไปท้ังวงการ ท้ังการลงทุน การทําธุรกิจ และชีวิต
ส่วนตัว ดังน้ัน ถ้าเฟดประกาศข้ึนดอกเบี้ยรอบน้ี อาจเป็นโอกาสดี 
ท่ีสมาชิกทุกท่าน จะสํารวจการเงินของตนเองว่าควรต้องบริหารจัดการ
อย่างไรให้อยู่รอดในสถานการณ์ ณ ปัจจุบันท่ีถูกรุมเร้าด้วยโควิด – 19 
อัตราเงินเฟ้อ และค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ขอให้ทุกท่านโชคดี ...สวัสดีค่ะ  
 

จาก..ผู้จัดการ 
เรื่องเล่า 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 57  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 
2565 มีมติเกี่ยวกับการถือหุ้นสหกรณ์ฯ ดังน้ี 

 
ชะลอ 

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน 
ยกเว้น  

เปลี่ยนแปลงเพิ่มค่าหุ้นไม่เกินระเบียบฯ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
 

ซึ่งระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้นสหกรณ์ฯ  
พ.ศ. 2564 ข้อ 5. กําหนดว่า การเรียกเก็บเงินค่าหุ้น 
รายเดือน สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์ โดยส่งเงิน
ค่าหุ้นรายเดือนตามอัตราส่วนของเงินเดือนหรือเงินได้
รายเดือนของตน ดังต่อไปน้ี 

อัตราเงินเดือน 
หรือเงินได้รายเดือน 

(บาท) 

เงินค่าหุ้น 
รายเดือน 
(บาท) 

จํานวนหุ้น 
แต่ละเดือน 

(หุ้น) 

เกินกว่า   5,000 - 10,000 700 70 
เกินกว่า 10,000 - 15,000 900 90 
เกินกว่า 15,000 - 20,000 1,100 110 
เกินกว่า 20,000 - 25,000 1,400 140 
เกินกว่า 25,000 - 30,000 1,700 170 
เกินกว่า 30,000 2,000 200 

เช่น สมาชิกมีเงินได้รายเดือน เดือนละ 22,000 บาท 
ปัจจุบันส่ ง ค่าหุ้ น เ ดือนละ  1 ,100 บาท สามารถ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มค่าหุ้นรายเดือนเป็น 1,400 บาท ได้ 

*** สมาชิกสมทบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มค่าหุ้น
รายเดือนได้ *** 
 

การลดจ านวนการถือหุ้นรายเดอืน 

สมาชิกที่ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 เดือน 
หรือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 300,000 บาท จะลด
จํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงได้ โดยลดจํานวนลงเหลือ
ไม่ต่ ากว่า 500 บาท  

ประกาศ 

เฟดขึ้นดอกเบ้ีย 
กระทบกับคนไทย 

และประเทศไทยอย่างไร 



หุ้น 

        

4.1  การช่วยเหลือสมาชกิถึงแกก่รรม 
  อายุสมาชิก + ตัดหน้ี 20% จํานวน 23 ราย เป็นเงิน 4,188,514.25 บาท 
  กองทุนความมั่นคง จํานวน 20 ราย เป็นเงิน 18,800,000.00 บาท 
  กองทุนเอ้ืออาทร จํานวน 1 ราย เป็นเงิน 569,478.90 บาท 
4.2 การช่วยเหลือสมาชกิสูงอาย ุ จํานวน 70 ราย เป็นเงิน 648,500.00 บาท 
4.3 ทุนการศกึษาบุตร จํานวน 76 ราย เป็นเงิน 85,000.00 บาท 
4.4 สมาชิกโสด จํานวน 10 ราย เป็นเงิน 10,000.00 บาท 
4.5 ประสบภัยพบิัต ิ จํานวน 1 ราย เป็นเงิน 10,000.00 บาท 

ฉุกเฉิน 4,327 สัญญา เป็นเงิน 160,567,362.67 บาท คงเหลือในมือ 271,524,714.40 บาท 
สามัญ 375 สัญญา เป็นเงิน 403,758,075.07 บาท คงเหลือในมือ 9,660,076,257.74 บาท 
พิเศษ 1 สัญญา เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท คงเหลือในมือ 32,286,681.98 บาท 

วินัยการออม (หุ้นรายเดือน) :  สมาชิกทุกคน =  55,766,900.00 บาท 
นิสัยรกัการออม (ซื้อหุ้นเพิ่ม) :        ราย = 10,000.00 บาท 
กู้คูอ่อม (หักหุ้นเพิ่มจากเงินกู้) :        ราย = 17,354,610.00 บาท 
 รวม = 73,131,510.00 บาท 
หมายเหต ุจ่ายคืนหุ้นสมาชิก (ตาย ลาออก โอนย้าย) รวม  35,942,810.00 บาท 
 คงเหลือหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นในรอบ 6 เดือน = 37,188,700.00 บาท 

        ทุกประเภท 11,782 บัญชี  เพิ่มขึ้น  321,235,052.96 บาท 

4.      ค ้าจุนเงนิกู้ + อุ้มชูสวัสดิการ 

เงินรับฝากจากสมาชิก 
 

ล าดับ รายการ 30 มิถุนายน 2565 1 มกราคม 2565 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 

1 จํานวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 7,146 7,213 (67) 
 

2 ทุนเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว (บาท) 3,382,274,480.00 3,345,085,780.00 37,188,700.00 
 

3 ทุนดําเนินการ (บาท) 11,652,650,455.46 11,454,914,615.53 197,735,839.93 
 

4 เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธ ิ(บาท) 9,963,887,654.12 10,090,455,754.79 (126,568,100.67) 
 

5 หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ. (บาท) 1,010,988,500.00 1,010,988,500.00 - 
 

6 เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 2,013,000,000.00 2,193,000,000.00 (180,000,000.00) 
 

7 เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 5,134,740,526.78 4,813,505,473.82 321,235,052.96 
 

8 รายได้ (บาท) 316,927,874.62 - 316,927,874.62 
 -ดอกเบ้ียรับจากเงินกู้ของสมาชิก 260,398,618.75 - 260,398,618.75 
 -ผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้น ชสอ. 55,604,445.50 - 55,604,445.50 
 -รายได้อื่น 924,810.37 - 924,810.37 

 

9 ค่าใช้จ่าย  (บาท) 110,928,031.64 - 110,928,031.64 
 

10 กําไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 205,999,842.98 - 205,999,842.98 
 

1.     ผลการด าเนินงาน 

2.     ส่งเสริมการออม 

3.     สนบัสนนุเงนิทนุ (เงนิให้กู้และเงินกู้คงเหลือในมือสมาชิก) 
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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 ทันท ี

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

1. นายพูล  ผิวทอง หน่วย บํานาญท่าใหม่ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  24 พ.ค. 65 
2. นายสิทธิโชค  น่วมเศรษฐี หน่วย บํานาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  24 พ.ค. 65  
3. นางเทียม  เพ็งรักษ ์ หน่วย สมาชิกสมทบ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  9 มิ.ย. 65 

รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม (วันที่ 16 พ.ค.–15 มิ.ย. 65) 
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เรียกเก็บเดือนมิถุนายน 2565  875 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 906,426 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1.นายชัยฤทธิ์  นามวงษ์ 2.นายสมพงษ์  กิจจารักษ ์
3.นางบุญพา  วานิชเจริญธรรม 4.นายทวี  ชัยสังข์ 
5.น.ส.สุภาภรณ์  พัฒนภิรมย์ 6.นายประธาน  คงขวัญ 
7.นายนที  นัมคณิสรณ์ 8.นายไชยา  บัววัฒนะ 

เรียกเก็บเดือนมิถุนายน 2565 437 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 375,013 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1.นายสมพงษ์  กิจจารักษ ์ 2.นางบุญพา  วานิชเจริญธรรม 
3.น.ส.สุภาภรณ์  พัฒนภิรมย์ 4.นางสําอางค์  ศิริวาลย์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด   เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตําบลท่าช้าง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

E-mail : chancoop@hotmail.co.th   Website : www.chancoop.com   Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด   
โทร. 0 3930 3379-81 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966  Line ID : @chancoop 
 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 500 250,000 

ฌสค. 650 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 250,000 

ฌสคค. 450 230,000 
สสอค. เก็บรายป ี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

มุม   

หลายคนคงเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ ท้ังอาการนอน
หลับไม่สนิท หรือนอนไม่หลับ ความจริงแล้วปัญหาเหล่าน้ีสามารถ
แก้ได้ด้วยการเลือกทานอาหารที่ประโยชน์ ว่าแต่อาหารที่ช่วย 
ในเร่ืองของการนอนหลับจะมีอะไรบ้าง เรามีข้อมูลมาฝาก 

กล้วย หากได้รองท้องก่อนนอน จะทําให้หาย
กระสับกระส่ายจากความหิว และทําให้หลับสบายข้ึน 
ทานได้ท้ังกล้วยหอมหรือกล้วยนํ้าว้าก็ได้ 

ปลาแซลมอน อุดมไปด้วยทริปโตเฟน 
ซึ่งสารน้ีมีหน้าที่ช่วยอาการนอนไม่หลับ ลด
ความเครียดและความกังวล ช่วยให้รู้สึกสงบ 
หลับได้ลึกขึ้น และหลับสนิทตลอดคืนมากขึ้น 

ถั่วแระ มีฤทธิ์ช่วยเร่งสารสื่อประสาทชนิด
เซโรไทนิน ซึ่งช่วยเรื่องการควบคุมอาหาร และ
อารมณ์ ท้ังยังมีสารเอสโตรเจนธรรมชาติท่ีช่วย 

ในเร่ืองการนอนหลับอีกด้วย 
อัลมอนด์  มี โปรตีนสู ง อุดมไปด้วย

แมกนีเซียม มีคุณสมบัติช่วยให้กล้ามเน้ือ 
ผ่อนคลาย ยังควบคุมการทํางานของฮอร์โมน 
อะดรีนาลีนในร่างกายเพื่อให้สมองสงบน่ิงและไม่ฟุ้งซ่าน ถือได้ว่า
เป็นสุดยอดอาหารท่ีช่วยในการนอนหลับ 

ไข่ต้ม อุดมไปด้วยโปรตีนท่ีสูงมาก และย่อยง่าย 
ก่อนนอนกินไ ข่ ต้มสักฟองจะทํา ให้ ร่ า งกายรู้ สึ ก 
ผ่อนคลายข้ึนได้ 

น ้าผึ้ง มีกรดสําคัญชนิดหน่ึง คือ Decenoic 
acid ท่ีเป็นกรดธรรมชาติ ท่ีช่วยคลายเครียดและ
ทําให้อารมณ์ดี และกลูโคส สามารถช่วยให้เรา
นอนหลับได้ หากใครนอนไม่หลับเพียงชงนํ้าผึ้ง 
ผสมนํ้าอุ่น ดื่มก่อนนอนหรือกินนํ้าผึ้ง 1 ช้อนชา ก่อนเข้านอนสัก 
30 นาทีจะช่วยให้หลับสบายข้ึน 

โยเกิร์ต เพราะโยเกิร์ตมีส่วนประกอบของนม จึงมีสาร 
ทริปโตเฟนท่ีช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการหลั่งสาร 
โซโรโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนท่ีจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย
มากข้ึน จึงทําให้ง่วงได้ง่าย และนอนหลับได้ดีกว่าเคย 

ที่มา : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 

อาหารตัวช่วยเรื่องการนอนหลับ 

mailto:chancoop@hotmail.co.th
http://www.chancoop.com/
https://www.google.com/maps/dir/13.780561,100.5317235/@13.780561,100.531724,14z

