
  
 

 

 

 

 

    
   
 

 

 

  
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

เป็นหนึ่งบริการ   

มีอะไรในฉบับ  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / คุยกับรองประธานบ้านเลขท่ี 9 / เรื่องควรรู้จากผู้จัดการ / พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 
มุมสุขภาพ / ผลการดําเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / ข้อมูลสมาคมครูไทย-ชุมนุม / มุมฌาปนกิจ 

ปางโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมน้อมตั้งการ ตามโบราณราชประเพณีศรสีมัย 

บรมราชาภิเษกพระภูวไนย ถวายไท้ถ้วนพระราชพธิี 

เริ่มต้นมีพลีกรรมน้้าศักดิ์สิทธิ์ เษกสัมฤทธิ์ทุกจังหวัดสวัสดิศรี 

สี่ถงึหกพฤษภาพระภูมี สามวันท่ีเสด็จทรงอลงกรณ์ 

อาททิรงมุรธาภิเษกองค์ วิสุทธิสรงพระคงคาพลาดิศร 

ทอดพระเนตรเสด็จเลียบพระนคร หลังข้ันตอนพระสุพรรณบัฏจาร 

ทรงรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ สิ่งส้าคัญสดับองค์พระทรงขาน 

พระปฐมบรมราชโองการ อภิบาลบังคมรับไว้กับตัว 

เฉลิมพระปรมาภิไธยถวายราช เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

นิกรไทยในบัดดลมิหม่นมัว ปีติทั่วทุกแห่งหนมงคลยาม 

เป็นเหตุการณ์ส้าคัญนักศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง เฝ้าพระมิ่งขวัญชนหลากล้นหลาม 

ประวัติศาสตร์ชาติปรากฏสิ่งงดงาม สมเป็นความสูงสุดศรีของชีวติ 

เป็นสวัสดิมงคลเขตประเทศชาติ เอกราชอาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ์ 

ราชธรรม ธ ล้้าโรจน์ทศพิธ บุณยฤทธิ์ทศราชนินาทดล 

อัญเชิญตราสัญลักษณ์พทิักษ์เทิด เปี่ยมประเสรฐิพระเจ้าข้าสาธุผล 

ถวายพร้อมน้อมพระพรชัยมงคล พระเลิศล้นรัชกาลยิ่งนานเทอญ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ้ากัด 

ผศ.พงษ์ศลิป์  บุณยะนิวาศ : รอ้ยกรอง 
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นางอัจฉรา  จันทร์รักษ์ 

เมษายนเป็นเดือนแห่งความ
ร้อนของอุณหภูมิที่สูงขึ้น อัน
สืบเนื่องจากโลกเข้าใกล้ดวง
อาทิตย์ ถือว่าปกติของโลก ที่
สําคัญเดือนนี้เป็นเดือนแห่ง
การสืบสานวัฒนธรรม เทศกาล
สงกรานต์ประเพณีที่ดีงาม ใน
การแสดงความกตัญญูกตเวที 
ของคนไทย เราจะต้องไปรดน้ําขอพรจากท่านผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณของเรา 

ขณะนี้ ในระบบสหกรณ์ได้ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในเดือน
เมษายนอีกเช่นกัน และสมาชิกทุกคนต้องควรรู้ นั่นก็คือ ส่วน
ราชการที่กํากับดูแลสหกรณ์เรานั้นมีการปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ คือพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา 
และจะมีผลบังคับใช้กับสหกรณ์ภายใน 60 วัน (วันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ.2562) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีสาระสําคัญ
หลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับสหกรณ์และสมาชิกบ้าง ทาง
คณะกรรมการฯ ชุดที่ 54 ได้ดําเนินการหาทางแก้ไขไว้แล้วภายใต้
กฎหมาย  แต่ทั้ งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกคน 
โดยเฉพาะในส่วนของธุรกรรมด้านสินเชื่อทั้งภายในและภายนอก 
ปัจจุบันการให้สินเชื่อภายในคือให้สมาชิกกู้เงิน ซึ่งส่วนแรกมาจาก
เงินภายในของเราคือหุ้นและทุนสํารอง ส่วนที่สองมาจากเงินฝาก
และเงินตั๋วสัญญาใช้เงินจากสมาชิก ส่วนที่สามมาจากการกู้ยืมจาก
ภายนอกทั้งสถาบันการเงินและเครือข่ายกัลยาณมิตร ณ ปัจจุบัน
สหกรณ์มีข้อจํากัดในด้านวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ได้
ไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินค่าหุ้นบวกกับทุนสํารอง จึงเป็นเหตุทําให้
เราจะมีวงเงินจํากัดในการกู้ยืมจากภายนอกมาเพื่อให้บริการ 
แก่สมาชิกอย่างสมดุล ดังนั้นเราอาจต้องจํากัดวงเงินกู้ ลดงวด
ชําระหนี้คืนในการให้เงินกู้แก่สมาชิก หรือการให้เงินกู้เป็นรอบของ
การเก็บเงินกลับเข้ามาเป็นรายเดือนเพื่อให้สมดุลกับการให้กู้ เป็นต้น 

 แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกไม่ต้องตกใจ หรือตื่นตระหนกกับเรื่อง
ดังกล่าว เพราะหลักสหกรณ์คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง
สมาชิก ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และท้ายสุดมีความสุขใน
การด ารงชีวิต กฎหมายทุกฉบับจะมีบทเฉพาะกาลที่ให้เวลาในการ
ดําเนินการ เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 
นี้ ได้ให้เวลาในการปรับตัวของสหกรณ์เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยทาง
สหกรณ์จะรีบดําเนินการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นภายใต้
ความร่วมมือซึ่งกันและกัน วิธีการจะเริ่มระดมหุ้น ระดมเงินฝาก
จากสมาชิก และเมื่อสิ้นปีบัญชีเราจะจัดสรรทุนสํารองให้มากขึ้น 
กระบวนการนี้ได้นําเสนอไปยังนายทะเบียนให้ทราบและขอ
คําแนะนําเพิ่มเติมในการดําเนินการให้บรรลุตามแนวทางที่กําหนดไว้  

ท้ายนี้ ขอให้ทุกท่าน ดําเนินชีวิตภายใต้ความพอดี อย่าร้อนแรง
ตามอุณหภูมิ พึงระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน และโชคดีมีความสุข 
ในปีใหม่ไทย....ด้วยรักและเคารพครับ 

ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย์ 
รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกรณีที่วันที่ 19 เม.ย. 62 มีกระแสข่าวโดยมีรายละเอียด

ว่า กรมสรรพากร เตรียมเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 15% จาก
ดอกเบี้ยไม่เกิน 2 หมื่นบาท ต่อปี จากเดิมที่ได้รับการยกเว้น เพื่อ
แก้ปัญหาการหลบเลี่ยงภาษี ตามที่มีสถาบันการเงินบางแห่งเอื้อ
ลูกค้ารายใหญ่ โดยให้ปิดบัญชีและเปิดบัญชีใหม่ก่อนจะได้ดอกเบี้ย
ครบ 2 หมื่น เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15% นั้น 
เป็นข่าวที่ประชาชนทุกคน รวมถึงสมาชิกสหกรณ์หลายท่าน ให้
ความสนใจ ในเร่ืองดังกล่าวเป็นอย่างมาก 

 จึงอยากจะเรียนเชิญทุกท่านว่า ท่านใดที่มีเงินฝากธนาคาร 
และต้องเสียเวลาไปแจ้ง เพื่อต้องการได้รับการยกเว้นการเสียภาษี
นั้น (อาจไม่ต้องไปแจ้ง โดยต้องดูประกาศของกรมสรรพากรเป็น
หลัก) ท่านนํามาฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราดีกว่า เพราะ
สหกรณ์ให้ดอกเบี้ยออมทรัพย์ดีกว่าธนาคารประมาณ 4.5 เท่า 
สําหรับเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25) และ
ดอกเบี้ยดีกว่าธนาคารประมาณ 7 เท่า สําหรับเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

 ถึงแม้ว่าระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2550  
ข้อ 12 กําหนดว่า “การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้
เดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการ
ถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์ฯจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่
สองและครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจํานวนเงินที่ถอน  
แต่ต้องไม่ต่ํากว่า 300 บาท” นั้น ไม่เป็นการยากเลย เพราะ
สหกรณ์ไม่ได้จํากัดการเปิดบัญชีของท่าน ท่านสามารถเปิดบัญชี
ออมทรัพย์ทั่วไป กับออมทรัพย์พิเศษได้หลายบัญชี ซึ่งจะทําให้ท่าน
บริหารจัดการเงินในบัญชีของท่านได้สะดวกอย่างแน่นอนค่ะ 
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 วันที่ 6 เมษายน 2562 คณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จ ากัด และวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะจากสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูอ านาจเจริญ จ ากัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ 

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกช่วงต้น (วันที่ 6 เม.ย. – 3 พ.ค.) 

 6 เม.ย. มีพิธีพลีกรรมตักน้ําจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําคัญทั้ง 76 
จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ) โดยแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน 

 8 เม.ย. พิธีทํานํ้าอภิเษก ณ พระอารามหลวงประจําแต่ละจังหวัด 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอีกเช่นกัน 

 9 เม.ย. เวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก ณ พระอารามหลวงประจํา
แต่ละจังหวัด 

 18 เม.ย. เป็นพิธีเสกน้ําอภิเษก ประกาศชุมนุมเทวดา ทําน้ําเทพมนต์ 
เจริญพระพุทธมนต์ ทําน้ําพระพุทธมนต์ที่วัดสุทัศนเทพวราราม - 
ราชวรมหาวิหาร 

 19 เม.ย. แห่เชิญน้ําอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวรารามราช -
วรมหาวิหารไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 22 – 23 เม.ย. เป็นการจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรม 
ราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ 
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 2 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชดําเนินถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระลาน
พระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และทรง
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

 3 พ.ค. มีการประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลังจาก
นั้นในเวลา 10.00 น. เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ  
พระราชลัญจกรจากวัดพระศรีรัตนศาสนดารามมายังพระที่นั่งไพศาล
ทักษิณ ส่วนช่วงเย็นเป็นต้นไป ในหลวงรัชกาลที่ 10 จะเสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการ 
พระรัตนตรัย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายบังคมพระบรมอัฐิและ
พระอัฐิ จุดเทียนชัย จากนั้นพระสงฆ์ประกาศการพระราชพิธีบรม -
ราชาภิเษก และเจริญพระพุทธมนต์ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกช่วงกลาง (4 – 6 พ.ค. 62) 

4 พ.ค. จะเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในหลวงรัชกาลที่ 10 
จะเสด็จออกมหาสมาคม โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี 
คณะรัฐมนตรี ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวาย 
พระพรชัยมงคล 

 10.09–12.00 น. สรงมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน 
และทรงรับน้ําอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และทรงรับ
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่น่ังภัฐรบิฐ 

 14.00 น. เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล  
ณ พระที่น่ังอัมรินทรวินิจฉัย 

 16.00 น. เสด็จฯ โดยขบวนราบใหญ่ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรี-
รัตนศาสดาราม ปราสาทพระเทพบิดร และพระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท 

 18.00 น. เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภช ณ หมู่พระมหามณเฑียร 
(เวลา 13.19 – 20.30 น. เฉลิมพระราชมณเฑียร เถลิงพระแท่น 

ราชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน) 

5 พ.ค. จะเป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย 
และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นเสด็จเลียบ 
พระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค   

 09.00 น.พระราชพิธี เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และ
สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระ เทศน์ ณ พระที่นั่ง 
อัมรินทรวินิจฉัย 

 16.30 น. เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา 
ทางสถลมารค เริ่มจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศ
วิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ไปยังวัดพระเชตุพน -
วิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ)  ตามลําดับ 

 6 พ.ค. ให้พสกนิกร คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล 

 16.30 น. เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท 
ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล 

 17.30 น. เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้ทูตานุทูตและ
กงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย 

สําหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลายจะเป็นการเสด็จเลียบ
พระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงการ 
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน  ณ วัดอรุณ-
ราชวราราม ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. 

ตราสญัลกัษณ์ส าหรบัพระราชพธิีบรมราชาภิเษก 
ประกอบด้วย อักษรพระปรมาภิไธย วปร อยู่ตรงกลาง 
พื้นอักษรสีขาวขอบเดินทอง อันเป็นสีของวันพระบรม
ราชสมภพ ภายในอักษร วปร ประดับไปด้วยเพชร 
ตามความหมายแห่งพระนามมหาวชิราลงกรณ 
 

สอ.ครูอ านาจเจริญ จ ากัด 



 

 

 

 

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

ที่ รายการ มีนาคม 2562 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จํานวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นที่ชาํระแล้ว (บาท) 
เงินทุนสาํรองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสทุธิ (บาท) 
ดอกเบี้ยและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนดําเนนิการ (บาท) 
กําไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 

7,039 
2,848,870,300.00 

364,904,231.24 
10,641,419,508.54 

143,549,872.39 
1,010,988,500.00 
3,116,917,333.21 
5,091,847,968.07 

11,772,478,156.20 
50,852,702.05 

 

เรียกเก็บเดือนเมษายน 2562 575 บาท 
ได้รับเงินคา่จัดการศพและเงนิสงเคราะห์ 910,618 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม 
1. นายขัตติยะ  เรืองภักดิ์ 
2. นายวฒันา  เฉลิมพงษ ์

เรียกเก็บเดือนเมษายน 2562 279 บาท 
ได้รับเงินคา่จัดการศพและเงนิสงเคราะห์ 376,524 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม 
1. นายภราดา  บุญชุ่ม 
2. นางนวม  เลื่อมสําราญ 
3. นายอิทธิกร  เหมหงษ์ 
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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. 100 250,000 

ฌสค. 100 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 390 230,000 
 

รายการ 
สสอค. 

(ครูไทย) 
สส.ชสอ.
(ชุมนุม) 

สมาชิก ณ วนัที่ 28 ก.พ. 62 (ราย) 294,548 283,966 
เข้าใหม่ (ราย) 861 1,602 
ถึงแก่กรรม (ราย) 210 191 
ลาออก (ราย) 64 55 
สมาชิก ณ วนัที่ 31 มี.ค. 62 (ราย) 295,135 285,322 
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ (บาท) 600,000 600,000 

 

ช.พ.ค. 
 

ช.พ.ส. 
 

 นายปราโมทย์  โพธิผล หน่วย รร.สฤษดิเดช 
 ถึงแก่กรรมวันที่ 9 มี.ค. 62 
 นายสมชาย  ผลประพฤติ หน่วย บํานาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันที่ 21 มี.ค. 62 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน มี.ค.62 
 

สารอาหารที่รับประทาน แล้วดีต่อสายตานั้นมีอยู่หลายประเภท 
จึงขอยกตัวอย่างสารอาหารที่สําคัญและสามารถหารับประทานได้ทั่วไป 
 โอเมก้า 3 เป็นไขมันที่ช่วยลดอาการตาแห้งอันเกิดจากอายุ

ที่เพิ่มมากขึ้น ฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง และการโดนแสงแดดเป็น
เวลานาน พบได้ในอาหารจําพวกปลาแซลมอน ปลาทูน่า ไข่ไก่ 
หรือเต้าหูถ้ั่วเหลือง 
 วิตามินเอ มีความสําคัญเป็นอย่างมากกับการมองเห็นของ

คนเรา เพราะการขาดวิตามินเอจะทําให้เราตาบอดในเวลากลางคืนได้ 
และอาจทําให้ตาบอดในที่สุด วิธีป้องกัน สามารถทําได้โดยการ
รับประทานไข่หรือผักที่มีสีเหลืองหรือสีส้ม เช่น แครอท ฟักทอง 
โดยที่ไม่จําเป็นต้องกินอาหารเสริม เนื่องจากวิตามินเอหากได้รับ
มากเกินไปอาจจะเป็นพิษต่อร่างกายได้ 
 สารต้านอนุมูลอิสระ มีการศึกษาพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระ

สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นต้อกระจก หรือโรคจอประสาทตา
เสื่อมได้ อาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ ผักและ
ผลไม้ต่างๆ 

ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ 

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

