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     ณ  วันที่   31   สิงหาคม  2550 
 

 ขอมูลเกีย่วกับการกูเงินประจําเดือน  สิงหาคม  2550 

ที่ รายการ จํานวนเงิน 
1 ทุนเรือนหุน 92,603,490.00 
2 ทุนสํารอง 4,512,155.57 
3 หุนชุมนุมสหกรณฯ (210 หุนๆ ละ 500 บาท)  105,000.00 
4 เงินฝากสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด 3,000,100.00 
5 ลูกหนี้เงินกูฉกุเฉิน 934,900.00 
6 ลูกหนี้เงินกูสามัญ 99,057,150.00 
7 หนี้สินคงเหลอื  2,405,749.84 
8 รายไดรวมแตตนป 4,161,745.20 
9 คาใชจายรวมแตตนป 283,406.38 
10 ประมาณการกําไรสะสมสิ้นสุดเดือน สิงหาคม 2550 3,878,338.82 

สมาชิกที่ไดรับอนุมัติ 
ประเภทเงินกู 

สมาชิกที่ขอกู 
จํานวน(ราย) 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวนเงินที่ขอกู จํานวนเงินที่จายจริง 

- กูสามัญ 26 26 10,169,922.00 3,755,910.95 

- กูฉุกเฉิน 80 80 850,995.38 469,345.26 
 

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



ปที่ 7  ฉบับที่ 7  ประจําเดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2550                                                        หนา 3  

 

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

 
 
 
 

 

จาก...หนูต๊ิก 

ตอน  :  บทบาท สิทธิ หนาที่ของสมาชิก 

  

  สวัสดีคะ  เม่ือฉบับที่แลวไดเกริ่นไววาสมาชิกที่ดีควรมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาท สิทธิ  และหนาที่ของสมาชิกตามสมควร  ซึ่งจะทําใหสหกรณมีความ
ม่ันคงและอํานวยประโยชนใหแกสมาชิกไดอยางเหมาะสม  ฉบับนีเ้รามารับทราบ
รายละเอียดกนัคะวาบทบาท  สิทธิ  และหนาที่ของสมาชิกมีอะไรบาง 

  สวัสดีคะ  เม่ือฉบับที่แลวไดเกริ่นไววาสมาชิกที่ดีควรมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาท สิทธิ  และหนาที่ของสมาชิกตามสมควร  ซึ่งจะทําใหสหกรณมีความ
ม่ันคงและอํานวยประโยชนใหแกสมาชิกไดอยางเหมาะสม  ฉบับนีเ้รามารับทราบ
รายละเอียดกนัคะวาบทบาท  สิทธิ  และหนาที่ของสมาชิกมีอะไรบาง 

บทบาทของสมาชิก  บทบาทของสมาชิก  
โดยที่สหกรณเปนของสมาชิก บริหารโดยสมาชิกและใหบริการแกสมาชิก จึงอาจ

แยกบทบาทของสมาชิกออกไดเปน 2  ประการ  คือ 
โดยที่สหกรณเปนของสมาชิก บริหารโดยสมาชิกและใหบริการแกสมาชิก จึงอาจ

แยกบทบาทของสมาชิกออกไดเปน 2  ประการ  คือ 
1. บทบาทในฐานะเจาของกิจการ1. บทบาทในฐานะเจาของกิจการ สมาชิกของสหกรณสามารถกระทาํการในเรื่องตางๆ 
ไดดังนี้คือ 
          1.1   การลงทุนในสหกรณ สมาชิกในฐานะเจาของสหกรณสามารถลงทุนใน
สหกรณได ดังนี้คือ 

   - การถือหุน 
   - การฝากเงิน 

          1.2   การเลือกตั้งผูบริหาร คือ  การใชสิทธิในการเลือกตั้งหรือถอดถอน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสหกรณ
และขอบังคบัของสหกรณ 
           1.3   การควบคุมการบริหารงานของสหกรณ  สมาชิกอาจทําไดโดยการ
เลือกผูตรวจสอบกิจการ เพ่ือเขาไปตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ และการ
เขารวมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระในการประชุมใหญ 
2.  บทบาทในฐานะผูใชบรกิาร เม่ือมีความจําเปนตองใชบริการดานตางๆ ที่สหกรณจัด
ใหสําหรับสมาชิก เชน 
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        - การถือหุน 
 - การฝากเงิน 
 - การกูเงิน 
 - การขอรับสวัสดิการตาง ๆ 

              ถึงแมสมาชิกจะเปนเจาของสหกรณ แตเม่ือเปนผูใชบรกิารสมาชิกจะตอง
ปฏิบัตติามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

สิทธิของสมาชิก  
เม่ือไดเปนสมาชิกของสหกรณโดยถูกตองแลวสมาชิกของสหกรณทุกคน 

ยอมมีสิทธิตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ ดังตอไปน้ี 
 1.   การเขารวมประชุมใหญ 
 2.   การเขาชื่อเรียกประชมุใหญวิสามัญ 
 3.   สมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการหรือผูตรวจสอบกิจการ 
 4.   ไดรับบริการทางธุรกิจและวชิาการจากสหกรณ 
 5.   การออกเสียงหรือลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ หรือการเลือกตั้งตาง ๆ 
6.    สิทธิทางดานอ่ืนๆ ที่กาํหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบของสหกรณ 
การใชสิทธิในเรื่องตางๆ นั้น สมาชิกจะตองใชสิทธิดวยความสุจริตและชอบธรรม

ตามควรแกกรณี   ทั้งน้ีโดยยึดถือหลักของกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และความมั่นคง
ของสหกรณ และประโยชนอันชอบธรรมของสมาชิกโดยสวนรวม 

หนาที่ของสมาชิก    
สิทธิและหนาที่เปนของคูกนั การจะใชแตสิทธิอยางเดียวโดยมิคํานึงถึงหนาที่  

ยอมทําใหเกิดความขัดแยงหรือความเสียหายแกสหกรณได ในขอบังคับของสหกรณได
กําหนดหนาที่ของสมาชิกไวดังนี้ 

1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั มต ิและคําสั่งของสหกรณ 
2.  เขาประชมุทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
3.  สงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ 



ปที่ 7  ฉบับที่ 7  ประจําเดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2550                                                        หนา 5  

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

4.  สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
5.  รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 
 
เพ่ือใหการทําหนาที่ในฐานะสมาชิกของสหกรณไดอยางมีประสิทธภิาพ สามารถ

พิจารณาเรื่องตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม   สมาชิกของสหกรณควรจะตองมีความรู
ในเรื่องขอบังคับและระเบยีบตางๆ ของสหกรณพอสมควร และโดยเฉพาะที่สหกรณออม
ทรัพยเปนสหกรณการเงิน   สมาชิกของสหกรณออมทรัพยจึงควรมีความรูเกี่ยวกับเรื่อง
ของงบการเงินของสหกรณบางตามสมควร 

ξξξξξ 
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วิธีมีเงินออม 

             หากจะกลาว การออมเงินเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหเรามีใชในวนัขางหนา  อาจมีหลาย  
วิธีใหเลือกมากมาย   อยากใหลองอานวิธ ีดังตอไปน้ีดูบางคะ อาจเปนอีกทางเลอืกหนึ่งใน
การมีเงินออมก็ได 

   กําหนดเปาหมายการเก็บออม (แตละเดือน แตละป จะมีเงินออมเทาไร) 
   กําหนดเปาหมายการใชจาย (แตละวัน แตละเดือนจะมีเงินเทาไร เม่ือไรตองใชเงิน

กอนใหญ) 
   ประหยัดรายจาย (จายนอยกวาหรือเทากับเปาหมายการใชจายทีต่ั้งไว  เพ่ือใหมีเงิน

เหลือมากขึ้น) 
   จายคุมคา (จายเทาเดิมแตไดประโยชนมากขึ้น) 
   ใชเทาที่จําเปน (น้ําประปา ไฟฟา โทรศัพทมือถือ) 
   พึงระวังคาใชจายที่มักจะนึกไมถึง ( คาธรรมเนียมรายเดือน รายป คาภาษี คา

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต คาปรับจายหนี้ชา) 
   ไมกอหนี้โดยไมจําเปนและเกินกําลัง (หนี้มีได แตตองไมเกินกําลัง และตองชําระคืน

ใหหมดโดยเร็ว) 
 

 
 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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  คอมพิวเตอร วิชั่น ซินโดรม   

 จาก...นายลีโอเน็ตและลุงจวบ  
 

         สังคมปจจุบันเปนโลกของขอมูลขาวสาร คนรุนใหมเปนคนใฝรู ทําใหตองน่ัง
แกรวอยูหนาจอคอมพิวเตอรติดตอกันวนัละหลายๆชัว่โมง โดยไมรูวามีโรคตาทีต่าม   
มาอยางรวดเร็วที่มีชื่อเฉพาะวา “คอมพิวเตอร วชิั่น ซินโดรม Computer Vision 
Syndrome” ภัยเฉพาะของคนรุนใหม   
 สําหรับอาการปรากฏขึ้นดังนี้ ปวดเบาตา, ปวดตนคอ, มีอาการออนลาทาง
ประสาทตา, มีภาวะตาแหง รอยดําคล้ําบริเวณตา หรือมีรอยบวมเห็นเปนถุงใตตาโปน
ออกมา  
 ปญหาเรื่องถุงใตตา รอยคล้าํและริ้วรอยรอบดวงตา นับเปนปญหาที่สรางความ
กังวลใหกบัทกุๆคนเปนอยางมากซึ่งสามารถพบไดโดยไมจํากัดอายุ สาเหตุหลักๆ
นอกจากการใชสายตาเพงหนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลานานๆแลวยังมีสาเหตุจากการ
ไดรับรังสีอัลตราไวโอเล็ตในแสงแดดมากเกินไปและมีปจจัยอ่ืนๆอีก เชน กรรมพันธุ 
สภาพแวดลอมที่อยู ซึ่งรวมถึงอาหารการกิน ความเครยีด การลดลงอยางฉบัพลันของ
ฮอรโมนเพศหญิง ปจจัยตางๆเหลานี้ลวนเปนสาเหตใุหเซลลผวิเสื่อมไดมากขึ้น  
 การหลีกเลี่ยงความเสื่อมสภาพของผิวรอบดวงตากอนวัยอันควร เราจําเปนตอง 
รูถึงสาเหตุอยางแทจริงเพ่ือเตรียมรับมือในการปองกันตอไป เรามาเริ่มที่สาเหตุของการ
รอยดํา รอยคล้ําใตตา มีสาเหตุไดหลายอยาง เชนเกิดจากพันธุกรรม โดยเฉพาะคนที่เปน
โรคภูมิแพ โรคหอบหืด กลุมน้ีมักพบรอยดําใตตา อาการตาแหงตลอดจนการแพสาร
ตางๆเชนแพมาสคารา อาจมีการสะสมทําใหคันพอคนัก็จะถู ขยี้ตา ก็จะไปกระตุนทําให
ทิ้งรอยดําได การอดนอนทําใหการไหลเวียนโลหิตไมดี สารอาหารในเลือดลดลง เสน
เลือดตีบ รอยคล้ําก็ชัดขึ้น หากปลอยใหเปนนานๆเสนเลือดจะเปราะแตกงาย ทําใหเกิด
สารตกคางใตตาทําใหตาคล้ําได  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 สําหรับสาเหตกุารเกิดถุงใตตา เกิดจากการสะสมของน้ําและไขมันรอบดวงตา  
ทั้งตาบนและลาง แตดวยแรงโนมถวงของโลกก็จะปรากฏใหเห็นชัดเปนถุงบริเวณใตตา 
สามารถพูดแยกได 2 ปจจัยคือการสะสมของไขมันบริเวณรอบดวงตามีสาเหตุหลักมา
จากอายุที่มากขึ้น ทําใหกลามเน้ือรอบดวงตาเริ่มออนแอลง ชั้นผิวคอลลาเจนสรางนอยลง
ไขมันที่เคยรองรับที่กระบอกตาดีๆก็จะมีการเลื่อนไหลออกมากองอยูรอบดวงตา 
ประกอบกับชัน้ผิวบางลงกจ็ะเห็นเปนถุงใตตาชัดเจนยิง่ขึ้น กับอีกปจจัยคือการสะสมของ
น้ํารอบดวงตาเกิดจากขบวนการขับถายของเสียออกจากเซลลผวิชาลง เน่ืองจากการ
ไหลเวียนของนํ้าเหลืองและโลหิตไมดี ก็จะทําใหมีการสะสมน้ําที่ผิวรอบดวงตาปรากฏให
เห็นเปนถุงใตตาและรอยบวมได  
 การรักษาทางการแพทยถาเปนสมัยกอนมักคิดถึงการผาตัด ซึ่งโดยมากจะชวย
เรื่องถุงใตตาไดดีแตชวยเรื่องรอยคล้ําไดนอยนอกจากตัดรอยดําออกไปดวย ไมเพียงแค
ความเจ็บปวดและคาใชจายที่คอนขางสูง การผาตัดอาจชวยใหผวิเรียบเนียน ตึงสดใส 
แตความงามนี้อาจอยูไดไมนานเพียง 1-2 ป หากขาดการดูแลและใชชีวติอยูกับปจจัย
เสี่ยงขางตนกจ็ะเกิดปญหาซ้ําใหมได เพราะการผาตัดคือการตัดเอาถุงไขมันใตตาทิ้งไป 
แตปญหาการสะสมของน้ําและไขมันก็ยงัเกิดขึ้นไดใหมตลอดเวลา เม่ือสภาพผิวเริ่ม
ออนแอลงผนวกกับอายุที่เพ่ิมขึ้นกระบวนการซอมแซมตัวเองของเซลลผวิก็เสื่อมถอย
ขาดประสิทธภิาพ ทําใหการไหลเวียนขับถายของเสียรอบดวงตาบกพรอง กอเกิดการ
สะสมตวัซ้ําของถุงใตตา และริ้วรอยหมองคล้ําอยูเรื่อยไป  
 ลาสุดมีเสริมการแกไขปญหาดวยการรักษาดวยตนเอง ดวยการบํารงุผิวรอบ
ดวงตาเปนประจําทุกวันเพื่อชะลอความเสือ่มและกระตุนการสรางคอลลาเจน อิลาสติน
ดวยสารโปรตนีอนุภาคเล็กที่เรียกวา Acetyl tetrapeptide 5 (อะเซ็ทติล เต็ตตรา เปปไทด 
5) ซึ่งทางการแพทยใชเปนยาลดความดนัเลือด ปจจุบันมีการนํามาใชในเครื่องสําอาง
บํารุงผิว เพราะมีการศึกษาวิจัยในยุโรปแลววาสามารถชวยลดการเกดิถุงใตตา รอยบวม 
ตลอดจนรอยคล้ําไดเพราะชวยปรบัการไหลเวียนของโลหิตและน้ําเหลืองใหเปนไปอยาง
สมดุล อีกทั้งชวยกระตุนการสรางคอลลาเจน ทําใหเซลลผวิแข็งแรงกระชับขึ้นและชวยให
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ของเสียถูกขบัถายออกจากเซลลผวิไดดีขึ้น จึงชวยลดการสะสมตวัของน้ําและไขมันที่
อาจเกิดขึ้นรอบดวงตา  
 สําหรับการแกไขขั้นตน ควรเริ่มจากการปฏิบัตติวัเองเสียใหม เชนอยาให
กลามเน้ือตาลาเกินไป ดวยการอยานั่งหนาจอคอมพิวเตอรนานๆ ใหพักสายตาทกุ 15 
นาที ดวยการมองออกไปไกลๆ จะทําใหดวงตาไมเกิดอาการลา พรอมปรับแสงหนาจอ
คอมพิวเตอรใหแสงพอเหมาะ อยาขยี้ตา หากรูสึกออนลาใหนวดคลึงเบาๆ และควร
บริหารดวงตาเพื่อคลายความตึงเครียด ดวยการกลอกตาไปรอบๆเปนวงกลม สกั 5-6 
รอบ ใชนิ้วนางทั้ง 2 นิ้วแตะที่หัวตาแตละขาง คลึงเบาๆแบบกดจุดนาน 1-2 วินาที นี่เปน
เพียงวิธีงายๆแตถาอยากทาํครบทุกขั้นตอนสามารถขอคูมือบริหารผิวใตตาใหแขง็แรงได
ฟรี!  ที่ 0-2860-4561 หรือ 0-1562-9794  

---------------- 
ขอมูลโดย......แพทยหญิงพุธศิรินทร ชูจันทร แพทยดานผิวหนัง 

  

 

 

 

(^..^)  (^..^) 
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             ตอน :   คําสั่งกอนตาย 
 

 ชายคนหนึ่งขอรองเพ่ือนสนิททั้งสาม ไดแก หมอ นักสังคมสงเคราะห และ
ทนายความ วาเม่ือใดที่เขาตายไป ใหนําเงินหน่ึงลานบาท ในซองทีเ่ขากําลัง จะมอบให
เพ่ือนแตละคนนี้ ใสลงไปในโลงศพดวย กอนที่จะเผา เพราะเขาอยากจะมีเงิน ไวใชใน
ชาติหนา สัปดาหตอมา ชายคนนี้ไดตายลง ดวยอุบัตเิหตุ ในงานเผาศพ เพ่ือนทั้งสามก็
ไดใสซอง ที่ชายคนนี้มอบให ลงไปในโลงทั้ง 3 ซอง อยางที่ไดตกลงกันไว 
 เม่ืองานเผาศพ ผานไปไดสัปดาหหนึ่ง คนทั้งสามบังเอิญมาเจอกันในบาร จึงชวน
กันกินเหลา นั่งไปไดสักครู นักสังคมสงเคราะหเริ่มรูสึกละอายใจ จึงสารภาพออกมา 
"พวกนายจําเรื่องซองเงิน หนึ่งลานนั่นไดไหม พวกนายจะดา จะวาเราก็ไดนะ เราขอ
สารภาพวา เราใสลงไปแค 10,000 บาท เทานั้นเอง แมเงินที่เหลือน้ัน สวนหนึ่งเราเอาไป
บริจาค ใหพวกเด็กกําพราเม่ือวานนี้ แตเรายังรูสึกไมคอยสบายใจเลย" ฝายหมอไดยิน
เขา จึงรีบพูดขึ้นวา "ก็ดีแลวที่นายพูดขึ้นมา เราก็ขอสารภาพเหมือนกัน วาเราเหลอืเงิน
ไวในซองแค 8,000 บาท เทานั้นเอง เราเอาเงินไปใชสวนหนึ่ง แลวก็บริจาคใหมูลนิธโิรคไต" 
 ฝายทนายนั่งฟงอยูนาน ทนไมไหวจึงโวยวายขึ้น "อะไรกันเนี่ย พวกนายเปน
เพ่ือนประเภทไหนกัน ไอจอยมันอุตสาหไวใจพวกเรา แตแกกลบัโกงคนตายอยางง้ีเรอะ 
ใหตายเถอะ ฉันจะบอกพวกแกไวเอาบญุนะ วาในซองนั่นนะฉันใสเงินครบ ทุกบาททุก
สตางคตามทีจ่อยมันสั่ง แถมยังเพ่ิมเงินของฉันใหอีก 300,000 บาท" 
 "อะไรนะ นายหมายความวา ทั้งหมดหนึ่งลานสามแสนบาทถวนๆ เลยเรอะ" 
เพ่ือนทั้งคูถาม อยางไมเชื่อหูตนเอง 
 ทนายนิ่งไปพักหนึ่ง กอนตอบเบาๆ "อืม! ใช ถวนๆ เลย แตฉันเปลี่ยนเปน เช็ค
เงินสดวะ เพ่ือใหสะดวก ขณะเดินทางสําหรับไอจอย" 

(^..^)  (^..^) 
ที่มา : http://www.pharm.chula.ac.th/surachai/miscel/default.htm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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   สาระนารู 
 

 
ผลการสํารวจผูปฏิบัติธรรมทาง Internet ป 2545 
 ผลการสํารวจครั้งนี้สนับสนนุขอสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไววา "ผูปฏิบัติธรรมไม

วาในระดับใด ( ทาน ศีล ภาวนา) ยอมไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติธรรม"   

ลักษณะสําคญัของกลุมตัวอยาง 229 คนนี ้ คือเปนผูใชการสื่อสารทาง Internet ทุกคน 

กลุมนี้มกีารศกึษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาถงึ 54 % ของตัวอยางทั้งหมด อายุอยูในวยั

ทํางานทีม่ีประสิทธิภาพสูงคอื 21-40 ป มมีากถงึ 69 % แสดงใหเหน็วาเปนคนรุนใหม 

ที่มีความพรอมในการเปดโลก คนควาหาความรูและกระตือรือรนในการรับส่ิงใหม ๆ 

 ทีท่าทาย  เมือ่เขามารับรูในขอพระธรรม  และรับรสแหงพระธรรมเมือ่นําไปปฏิบัติบาง

แลว   เห็นวาสามารถนําไปประยุคใชในชีวติประจําวนัได  จึงตองการทีจ่ะทาํความเขาใจให

มากขึ้นจากการศึกษา  ดวยการอาน ฟงธรรม สนทนาธรรม และพบกัลยาณมิตร ทําให

ปฏิบัติธรรมกาวหนาขึ้นจาก ทาน ศีล สูระดับภาวนาตามลําดับ  

            1. เสริมสรางปญญาและพัฒนาจิตใจจนไดรับความสงบสุข ทาํใหมองโลกในแงมุม

ใหม เหน็ความไมเที่ยง จงึเริ่มปลอยวาง เปลี่ยนทัศนคตจิากลบเปนบวก  มีความศรทัธา

มั่นคงในพระรตันตรัย ราเริงในธรรม และลดนิสัยทีก่อทกุขใหแกตนเองและผูใกลชิด ผลที่

ไดรับในระดับนี้มีมากถงึ 71.6%  

            2. ชวยแกปญหาตาง ๆ ในชีวิต ทาํใหเปนคนมีระเบียบในการทํางานและการใชจาย 

และชวยรักษาโรคได  ผลที่ไดรับในระดับนีม้ี 22.0% 

            3. ใหผลพลอยไดอ่ืน ๆ เชน มีโชคลาภ ไดรับคําสรเสริญ อภิญญา ฯลฯ  มีเพียง 

6.4% 
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 ขอมูลนี้แสดงใหเหน็วา  ผลในการปฏิบัติธรรมไมวาจะอยูในระดับไหนก็ตาม จะ

ไดรับผลมากที่สุดในการเสริมสรางปญญาและพฒันาจิตใจของผูปฏิบัติโดยตรง 

นอกจากใหความสงบสุขในชีวิตแลว ยงัแกปญหาตาง ๆ ในการดําเนนิชีวิตไดอีกดวย การ

รักษาศีลประกอบดวยความเพียรที่มัน่คง  และสม่ําเสมอตอเนื่อง จนสามารถพัฒนาไปถึง 

การเจริญสมาธิภาวนา  ไดเห็นผลปรากฏแกตนเองยิ่งขึน้เปนลาํดบั  

        สาเหตุสําคัญที่ทาํใหสนใจปฏิบติัธรรม จัดไดเปนสามกลุมใหญ ๆ คือ 

      1. ผูที่เกิดความศรัทธาเลือ่มใสดวยการศกึษา  เพือ่เรียนรูพระพทุธศาสนาใหไดซึ่ง

ปญญาที่จะเขาถงึธรรม และจากการอบรมสัง่สอนแนะนาํของผูทีต่นเคารพนับถอื มีถงึ 51.9%  

      2. ผูที่ตองการใหตนเองและผูอ่ืนหลุดพนจากความทุกข และมีจิตเบื่อหนายจาก

ความทุกขนัน้มี  35.5% 

     3. ผูที่สนใจเนือ่งจากสาเหตอ่ืุนๆ เชน เพื่อพิสูจนภพชาต ิใหเกิดฤทธิ์ ใชเวลาวางให

เปนประโยชน ฯลฯ มีเพียง 12.6% 

      ขอมูลนี้แสดงใหเห็นวาสวนใหญสนใจปฏิบัติธรรมเพื่อเรียนรูพระพุทธศาสนาใหเขาถงึ

สัจจะธรรมและตองการพนทุกข  เปนการศึกษาเพื่อสงเสริมปญญาและพัฒนาจิตใจของ

ตนเอง ไมไดเขามาศึกษาพระพุทธศาสนาในแงของการเปนขอปรัชญา (Philosophy) นับวา

เปนการศึกษาพระพทุธศาสนาที่ถูกตอง เพราะพระพทุธศาสนาไมใชขอปรัชญาเทานั้น แต

เปนสิ่งทีน่ําไปปฏิบัติได และใหผลไดจริง และพิสูจนไดวา เปนความจรงิไดตลอดกาล 

                  การสาํรวจครัง้นีไ้ดแบงความสนใจพระพทุธศาสนาของผูตอบแบบสอบถาม

ออกเปนสี่ระดบั โดยกาํหนดเปนหมายเลข 1-4  ระดับความสนใจในการปฏิบัติธรรม  ซึ่งสงูขึ้น

ตามลําดบัตัวเลข  และกาํหนดระดับการรักษาศลีออกเปนสี่ระดับในทํานองเดียวกนั จากผล

การวเิคราะหทางสถิตพิบวา ระดับการรกัษาศีลและระดับการปฏิบัติธรรม มีความสมัพนัธกนั

ในทางบวกอยางมนีัยสาํคัญ แสดงวาระดบัธรรมและระดบัศีลของผูปฏิบัติจะสอดคลองกนั 

กลาวคือผูที่รักษาศลีประจาํสม่ําเสมอจะสนใจในการเจริญสมาธิภาวนาไปดวย  จากการ
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วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางระดับธรรมและระดับศีลของกลุมตัวอยางพบวา มีผูทีรั่กษา

ศีลไดสูงกวาระดับธรรมสูงถงึ 44.6% แตผูที่รักษาศีลตํ่ากวาระดับธรรมมีเพยีง 14.7% คิด

เปนอัตรา 3 ตอ 1  ที่เหลือ 40.7% เปนผูทีม่ีระดับธรรมและระดับศีลอยูในระดับ

เดียวกนั  สรุปไดวาผูปฏิบัติธรรมเมื่อรักษาศีลไดบริสุทธิ์  แลวจะพัฒนาตนเองตอไป ถึงขั้น

เจริญสมาธิภาวนาตามลาํดับ 
                 เปนบุญบารมีของชาวพทุธในยุคนี้ทีไ่ดเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ใน
แผนดินที่มีความเจริญในพระพุทธศาสนา ที่คงไวซ่ึงพระธรรมคําสั่งสอนโดยตรง
จากพระพุทธองค และยงัมีครูบาอาจารยผูเปนกัลยาณมิตรคอยแนะนําชีท้างให 
เมื่อมีโอกาสซึ่งนับวาหายากมากเชนนีแ้ลว  ชาวพทุธทุกคนควรจะรีบขวนขวาย
ศึกษาและปฏิบัติ  สรางบุญกุศลดวยการบาํเพ็ญ ทาน ศีล และภาวนากันยิง่ ๆ 
ขึ้น  อันเปนบุญกิริยาที่ชาวพุทธควรจะตองถือวา นี่เปนวิถีชวีิตของทุกคนทีจ่ําเปน
ที่สุดในโลกปจจุบัน  
 
 

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



ปที่ 7  ฉบับที่ 7  ประจําเดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2550                                                        หนา 14  
 

 

By...กุงอบ 

ไมอยากเปนมะเร็ง อยากินอะไร ควรกินอะไร   
 
 
 

 อยากินเด็ดขาด 
 - ของเค็ม ของดอง ของรมควัน ปงยางทั้งหลาย  โดยเฉพาะที่ทํามาจากเนื้อสัตว 
 - เน้ือสัตวทีท่าํกันมาเพื่อใหเก็บกินไดนานๆ  พวก แฮม ไสกรอก เบคอน ซาลามี่ 
พวกนี้จะไปสะสมเกิดมะเรง็ในชองทองได 
 - จําไวเลยวาของกินอะไรที่กึ่งดิบกึ่งสุกและดํา  เชน แหนมยาง ตับไกปง
กอใหเกิดมะเร็งแนนอน 
 - เน้ือสัตวทีย่างแบบ สุกสุด หรือที่ภาษาอังกฤษเขาใชวา Well Done ก็เพิ่ม
ความเสี่ยงเปนมะเร็งเตานมไดเหมือนกัน 
 - อยาสูดดมควันอาหารปงยางเด็ดขาด 
 

 ควรกินดวน 
 - ด็อคเตอรแอนดรูว ไวล นกัธรรมชาตบิําบัดของอเมริกา  ทานศึกษาเรื่องเห็ดมา
อยางยาวนาน แนะนําวาเห็ดในประเทศแถบเอเชียนีล่ะ  กินแลวปองกันมะเร็งได ถาหา
ไดในบานเราก็ตอง เห็ดโคน  สวนใครมงีบมากหนอยก็ลอง เห็ดชิตาเกะ ของญี่ปุนดูนะคะ 
 - พวกพืชผลไมในกลุมสีเหลืองสม จะมีคุณสมบัติปองกันมะเร็งไดหลายชนิด  
เราก็กินพวกมะมวงสุก ขาวโพด แครอท ก็แลวกันนะคะ 
 - กินวิตามินอี 80 มิลลิกรัมตอวัน เลือกอันที่เขาระบุวา มีทั้งสาร Tocopherols 
และ Tocotrienols อยางละ 4 ตัว  และควรกินกับอาหารมื้อใหญหนอย เพราะวติามินอี
ตองการใหไขมันดูดซับไปดวย 
 - กินวิตามินซี 200 มิลลิกรมัตอวันก็พอ ไมตองกินมากกวานั้นเพราะรางกายก็
ขับออกอยูดี  
 - กินแรธาตุเซเลเนียม 100-200 ไมโครกรัมตอวัน จะกินนอยกวาวติามินอีและซี

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
เพียงเทานี้เราก็สามารถปองกันมะเร็งที่จะมาทําลายชวีติเราไดแลวคะ
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          อะไรจะขนาดนี้ 
 

ปวนดวยภาพ 

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

(^..^)  (^..^)  
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ออมเพื่ออนาคต  
 

          เปนที่ทราบกันดวีาในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบนัได

เกิดภาวะเงนิเฟอข้ึน  ราคา ขาวของสนิคาตางๆ แพงเพิม่ข้ึน 

พอบาน-แมบาน ตองใชจายอยางประหยดัและคุมคา สมาชิก

สหกรณทานหนึ่งไดแสดงความคิดเหน็ไวอยางนาฟงทีเดยีวค

คะ...  คอลัมนนี้ได ไปสัมภาษณ   คุณเขม็ทอง  ชนะวารี  
ตําแหนงผูชวยเหลือคนไข    หอผูปวยศัลยกรรมชาย  
รพ.ศรีสังวรสุโขทัยเพื่อเปนประโยชนกับสมาชิกทุกทานคะ 

....คิดอยางไรกับการออมเพือ่อนาคต.... 

 คุณเข็มทอง ตอบวา  “ ในอนาคตขางหนาจะไดไมเดือดรอน  เปนการวางแผนการ

ในการใชเงินในแตละเดือน วาจะใชจายเทาไร  จะออมเทาไร  เพื่ออนาคตในวนัขางหนา” 

....ออมวิธีไหน...  “ ไดรับเงิน 4 สวน แบงใช 3 สวน  เก็บออม 1 สวนและเก็บโดยวิธอ่ืีนๆ อีก

หลายชองทาง เชน ฝากออมทรัพยกับสหกรณ  และออมทรัพยหมูบาน” 

......ออมอยางไร....  “  ใชจายอยางประหยดัเสมอ  คํานวณรายจายประจําวนัและแยกเก็บ

เปนสวนๆ  ” 

......งานอดิเรกที่ชอบทํา...     ”  ชอบทําอาหารรับประทานเองที่บานกบัสมาชิกครอบครัว” 

.......คติพจนประจําใจ...     “ ทาํวนันี้ใหดีทีสุ่ดเพื่ออนาคตในวันขางหนา”  

            ปจจุบันนี้เปนสมาชิกสหกรณมาแลว 9 ป 3 เดอืน และมทีุนเรือนหุน  171,100 บาท 

สหกรณของเรามีความยนิดอียางยิ่งที่ไดรับทานเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของเรา ขอ

เปนกาํลังใจใหคะ เรายังคงไดเห็นการปฏิบัติงานที่กระตือรือรนและเขมแข็งของคุณเข็มทอง  

ชนะวารี ที่หอผูปวยศัลยกรรมชายคะ 

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

        สวัสดีคะ…กอนอื่นทางทีมงานขอขอบคุณ

สมาชิกทุกทานที่สงคําตอบมารวมเลนเกมฉบับที่แลว

กันอยางลนหลามคะ              
รายชื่อผูโชคดทีี่ไดรับรางวัลมีดังน้ี 

1.  คุณรัตนา  ศรีสุโข  (ฝายการเงินและบัญชี)   
2.  คุณอรุณลกัษณ  ปนเกตุ  (งานผูปวยนอก) 
3.  คุณเตชิด  บุญทาเลิศ  (ฝายการเจาหนาที่) 
4.  คุณอัญชล ี ทองฟา  (ฝายการเจาหนาที่) 
5.  คุณรุงนภา  แสงเรือง  (ฝายการเจาหนาที่) 
6.  คุณวิไลวรรณ  พุกประเสริฐ (ฝายการเจาหนาที่) 

สําหรับสมาชิกที่พลาดรางวัลไปในครั้งน้ี ไมตองเสียใจนะคะ  ติดตามขาวสาร และรวม
สนุกกับเราไดใหมในครั้งน้ีคะ รางวัลดีดรีอคุณอยู... 
 

คําถาม .... 
 1.  บทบาทของสมาชิกในฐานะเจาของกิจการ สามารถกระทําการในเร่ืองใด
ไดบาง 
 2.  ปจจุบันสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  คิดอตัรา

ดอกเบี้ยเงินกูฉุกเฉิน รอยละเทาไร 
 

  
 

 
     ทานที่ทราบคําตอบแลวรีบสงคําตอบมาที่สํานักงาน

สหกรณฯ ช้ัน 3 อาคาร  50  ป ศรีสังวร  ภายในวันศุกรที ่
21 กันยายน 2550  น้ีนะคะ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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    ทางทีมงานตั้งใจใหวารสารขาวสหกรณนี้    

    เปนอีกสื่อหนึ่ง  เพื่อใหสมาชิกสหกรณฯ ไดรับ
ทราบขาวสารของสหกรณ   เพื่อใหวารสารนี้มีสีสัน

มากขึ้น    ทางทีมงานจงึขอใหทานรวมแสดงความคิดเหน็ตอวารสารขาวสหกรณและ
สงกลับมาที่สํานักงานสหกรณฯ ชั้น 3 อาคาร 50 ป ศรีสังวร  ...ขอขอบคุณคะ 

   
    ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงการจัดทําวารสาร 
 
   ……………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
  

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

ผูจัดทํา : คณะกรรมการประชาสัมพันธ  สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากัด 
นางอารีย เจริญวงษ  นายกิตต ิคลายบุญ  นายเกรียงไกร ชาติสุทธ์ิ   น.ส. นันทาศิริ แกวพันสี   น.ส.กัลยา พรหมมูล 
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