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     ณ  วันที่   31   ตุลาคม  2550 
 

 ขอมูลเกีย่วกับการกูเงินประจําเดือน  ตุลาคม 2550 

ที่ รายการ จํานวนเงิน 
1 ทุนเรือนหุน 94,807,890.00 
2 ทุนสํารอง 4,512,155.57 
3 หุนชุมนุมสหกรณฯ (210 หุนๆ ละ 500 บาท)  105,000.00 
4 เงินฝากสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด 9,626,193.76 
5 ลูกหนี้เงินกูฉกุเฉิน 996,925.00 
6 ลูกหนี้เงินกูสามัญ 99,931,700.00 
7 หนี้สินคงเหลอื  6,502,436.10 
8 รายไดรวมแตตนป 5,250,011.64 
9 คาใชจายรวมแตตนป 318,456.22 
10 ประมาณการกําไรสะสมสิ้นสุดเดือน ตุลาคม 2550 4,931,555.42 

สมาชิกที่ไดรับอนุมัติ 
ประเภทเงินกู 

สมาชิกที่ขอกู 
จํานวน(ราย) 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวนเงินที่ขอกู จํานวนเงินที่จายจริง 

- กูสามัญ 24 24 7,204,950.00 3,247,768.25 

- กูฉุกเฉิน 84 84 893,400.00 613,705.44 
 

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

ตอน :  ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

 

 ดวยสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรสีงัวรสุโขทัย จํากัด  จะดําเนินการรับ
สมัครเพื่อคัดเลือกใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําป พ.ศ. 2550  ดังนี้ 
 ดวยสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรสีงัวรสุโขทัย จํากัด  จะดําเนินการรับ
สมัครเพื่อคัดเลือกใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําป พ.ศ. 2550  ดังนี้ 
ประเภททุนสงเสริมการศึกษาบตุรสมาชกิ ประเภททุนสงเสริมการศึกษาบตุรสมาชกิ 
 ประเภทที่ 1  ทุนประเภทเรยีนดีรายไดนอย  ประเภทที่ 1  ทุนประเภทเรยีนดีรายไดนอย 
 ประเภทที่ 2  ทุนประเภทเรยีนดีเยี่ยม  ประเภทที่ 2  ทุนประเภทเรยีนดีเยี่ยม 

จํานวนทุน (ราย) จํานวนทุน (ราย) 
ระดับชั้น 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 
ประถมศึกษา ไมเกิน ทุนละ 1,000 บาท 23 10 
มัธยมศึกษาตอนตน  ไมเกิน ทุนละ 1,500 บาท 10 4 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ไมเกิน ทุนละ 
2,000 บาท 

5 3 

          จํานวนทุนและจํานวนเงินทนุในแตละประเภท และระดับชั้น  อาจถูกปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคัดเลือก  และความ
เห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ  แตทั้งนี้จํานวนเงินทุนยอดรวมทั้งหมดตองไมเกิน 
70,000 บาท 

คุณสมบัติของผูรับทุน 
1. อายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ  นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
2. เปนบุตรสมาชิก  แตไมรวมถึงบุตรบญุธรรม 
3. ผูรับทุนประเภทที่ 1 ตองสอบไลไดผลการศึกษารวมเฉลี่ยตลอดปการศึกษา 

ตั้งแต 2.00 หรือรอยละ 50 ขึ้นไป 
 ผูรับทุนประเภทที่ 2 ตองสอบไลไดผลการศึกษารวมเฉลี่ยตลอดปการศึกษา  

ตั้งแต 3.50 หรือรอยละ 75 ขึ้นไป 
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4. มีความประพฤติเรยีบรอย 
5. กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาของทางราชการ  หรือสถาบันการศึกษาของ

เอกชนที่ราชการรับรอง 
 
คุณสมบัติของผูขอทุน 

1. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากัด อยางนอย 1 ป 
(นับถึงวันสมัครขอรับทุน) 

2. เฉพาะผูขอรับทุนประเภทที ่1 ตองเปนสมาชิกที่มีเงินไดรายเดือน ไมเกินเดือน
ละ 16,000 บาท  ในกรณีที่ทั้งสามีและภรรยาเปนสมาชิก  ใหใชเงินไดรายเดือน
ของผูที่มีเงินไดรายเดือนที่มากกวามาเทยีบกับเกณฑ 

เอกสารหลักฐานที่ใชในการสมัคร 
 1.  ใบสมัครขอรับทุน   จํานวน  1 ฉบับ 
 2.  หลักฐานแสดงผลการศกึษาหรือใบรบัรองผลการศึกษารวมเฉลีย่ตลอดปการ ศึกษา

ลาสุดกอนปปจจุบันของผูรบัทุน  ยกเวนสําหรับผูที่กําลังศกึษาอยูในชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 1 ใหใชผลการเรยีนภาคแรกของปที่กําลงัศกึษาอยู จํานวน 1 ฉบบั 

3. ใบรับรองความประพฤตขิองผูรับทุนจากสถานศึกษาทีผู่รับทุนศึกษาอยูใน
ปจจุบัน  จํานวน 1 ฉบับ 

4. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับทุนและผูรับทุน  อยางละ 1 ฉบบั 

หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 
1. ผูขอรับทุนและผูรับทุน ตองมีคุณสมบัติตามขางตน ครบถวนทุกขอ 
2. บุตรของสมาชิกผูขอรับทุน  ตองสงเรียงความเรื่อง "ขาพเจาจะนําทุน

สงเสริมการศึกษาไปใชประโยชนอยางไร" ขนาดความยาวไมเกนิ 1 
หนากระดาษ A4 เขียนดวยลายมือตนเองใหคณะกรรมการคัดเลือกนําไป
ประกอบการพิจารณาดวย 
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3. คณะกรรมการคัดเลือกจะพจิารณาจากเรียงความ เงินไดรายเดือนของสมาชิก
และคูสมรส  จํานวนบุตรทีส่มาชิกและคูสมรสอุปการะเลี้ยงดู  ผลการศึกษา  
ระดับการศึกษา  และความถี่ของการไดรับทุนจากสหกรณ 

4. หากเอกสาร หลักฐานไมสมบูรณ และ/หรือเปนเท็จ  คณะกรรมการคัดเลือกจะไม
รับพิจารณาโดยเด็ดขาด 

5. คําตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการถือวาเปนที่สิ้นสุด 
 

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

 
กัลยาณทรัพย   

          หลายคนคงเคยมีประสบการณประเภทที่เงินทองหามาได แลวก็หมดไป 
เงินเดือนเขามาแลวก็ออกไปหมด หรือหลายๆ คนทั้งที่สามารถหาเงินไดมาก แตก็ไมมี
เงินเก็บ บางครั้งพยายามจะเก็บออมเงิน วางแผนการสารพัดสารพัน มีความตัง้ใจเต็ม
รอย สุดทายก็ยังออมเงินไมไดสักที 

คําถามสําคัญที่วาแลวจะทําอยางไรใหมีเงินเก็บเงินออม  ทําไมเงินทีห่ามาได

ไมคอยจะยอมอยูกับเรา เงินของเราทาํไมชอบไปอยูกับคนอื่นเรื่อยไป  ทําเหมือน
เปนศัตรูกัน อยูรวมกันไมคอยจะได  ใครที่อยากมีเงินเก็บ เงินออม ตองพยายามไม
เปนศตัรูกับเงิน คือ  ตองวางแผนหาหนทางใหเงินอยูกับเราในแบบทีเ่ราจะมีความสุข มี

ความมั่นคงมากขึ้น  
คนที่ไมมีเงินเก็บเงินออม มีอยู  2 ประเภท          
 1.   คนที่มีรายไดนอยไมสมดุลกับภาระคาใชจายจําเปน  เชน  คาอาหาร  
คาสาธารณูปโภค คารักษาพยาบาล หรือประสบอุบตัิเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ แมวาจะมีรายได
เพ่ิมขึ้น แตรายจายก็เพ่ิมแซงรายไดขึ้นไปอีก    สําหรับคนกลุมแรก อาจจะยากสัก

หนอย แตยากก็ไมใชแปลวาจะทําไมได  ทุกเรื่องเปนไปได   คนที่มีรายไดนอยกวา
คาใชจายจําเปนจะตองหาหนทางเพิ่มรายได  อาจจะตองขยันเพิ่มขึ้น  คนหาทักษะ 
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ความสามารถพิเศษของตนเองใหเจอ หาทางพัฒนาผลงานใหดียิ่งขึ้นใหเปนที่ยอมรับใน
ที่ทํางาน หาวธิีการพัฒนาสินคาของตนเอง อาจจะลองปรับเปลี่ยนวธิีการนวดแปง การ
หมักหมู การทอดลูกชิ้น หรือวิธีที่จะเพ่ิมมูลคาหรือลดตนทุนในสินคาของเราเพื่อสราง
กําไรใหมากขึ้น   ที่สําคัญตองไมหม่ินเงินนอย หรือมีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท  แลวเงิน
เก็บเงินออมก็จะคอย ๆ สะสมพอกพูนเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละนอย  อนาคตที่ม่ันคงกจ็ะ
คอยๆ กอรางสรางขึ้น 
 2.   คนที่มีรายไดมากกวาคาใชจายจําเปน        
แตไมเพยีงพอกับคาใชจายฟุมเฟอยในการ  up grade วีถีชวีิต  เชน  รถยนต  
โทรทัศน  คอมพิวเตอร  โทรศัพท ตองรุนใหมไฮเทค  In trend ลองอาหารรสเลิศ ไป
สถานที่เที่ยวทันสมัย ใชขาวของแบรนดเนม จนลืมประมาณตัวเองวา มีรายไดเพียงพอที่ 
จะฟุมเฟอยไดมากนอยเพียงไร   คนกลุมน้ีหาเงินไดมาก อาจจะเพราะความสามารถ  มี
หนาที่การงานดีเลยตองการมีหนามีตา  ตองการใหสังคมยอมรับ  หรืออาจจะตองการให
รางวัลกับตนเองแบบลืมคิดถึงอนาคต   สําหรับคนกลุมที่สอง เพราะความฟุมเฟอย     
ดูเหมือนนาจะจัดการไดงายกวา   แตหลายคนคงเห็นตรงกันวา การจัดการตนเอง  
หักหามใจตนเอง ไมใชเร่ืองที่งายนัก  แตก็ตองหาวิธีใหได โดยอาจเริ่มทดลองจากการ
ลดระดับความฟุมเฟอยลง คอยๆ ลด คอยๆ ละ แลวจึงคอยเลิก  สวนจะตองลด ละ เลิก 
อะไรบางนั้น ก็คงตองพิจารณากันตามความเหมาะสมของแตละคน  สําหรับคนที่คิดวา
ตนเองก็ไมไดฟุมเฟอยอะไร แตก็เก็บเงินไมอยู แถมยังตอบไมคอยจะไดวาใชเงินทาํ
อะไรไปบาง   อาจจะใชวิธซีื้อสินทรัพยเก็บไวแทนเงินสดอยางเชน  ทองคํา เพชรพลอย 
เครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย ธนบัตร หรือ สินทรัพยที่จะมีคา มีราคาเพิ่มขึ้นในอนาคต 

ปจจัยสําคัญอีกขอหนึ่งของการมีกัลยาณทรัพย  คือ  การมีกัลยาณมิตร  

ทรัพยสนิเงินทองจะอยูกับเรายั่งยืนหรือไม  จะเปนมิตรหรือเปนศตัร ู เพ่ือนที่ดีเปน 
ปจจัยเกื้อหนุนที่สําคญั   เพื่อน มีหลายประเภทหลายแบบ ทั้งเพ่ือนกนิ เพ่ือนเทีย่ว เพ่ือน
ตาย เพ่ือนแท  ในแตละวันเราอาจจะใชเวลากับเพ่ือนรวมงานมากกวาญาติพ่ีนองของเรา
เองดวยซ้ํา และคงปฏเิสธไมไดวา คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑติพาไปหา
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ผล วากันวา Sister by chance Friend by choice หรือ  พี่นองเปนเรื่องของโชคชะตา  

เปนเร่ืองทีเ่ราลิขิตเองไมได แตเพื่อนเราเลือกได   ใครอยากมีกลัยาณทรัพย อยากมีเงิน
เก็บเงินออม มีอนาคตที่ม่ันคง คงตองรูจักแยกแยะเพือ่นประเภทตาง ๆ ใหชัดเจน  รูจัก
จัดการกับความ สัมพันธในการคบเพื่อนใหดี  เพ่ือนชวนกิน  ชวนเที่ยว  ชวนฟุมเฟอย   
เราจะปฏิเสธเขาอยางไรไมใหเสียเพื่อน  และก็ไมตองฟุมเฟอยใหเสียทรัพย เสียเวลา เสีย
สุขภาพ เสียงานเสียการ  หากพิจารณาดูจะพบวา  ทรัพยสินเงินทองตองการวธีิการ
จัดการที่ดี  เพ่ือใหมาเปนทาสรับใช  รับสรางความเปนอยูที่สงบเย็น  สรางอนาคตที่ดีให
เรา   หากจัดการสรางไดไมดี  เงินอาจกลายเปนเจานายเราคอยบงการชีวติเราใหทํางาน
หนักเพื่อหาเงินใหเราลุมหลงมัวเมา ฟุงเฟอ มีความสขุแบบฉาบฉวยกับการใชจายที่
ฟุมเฟอย ไรสาระ ไรประโยชน                                              
ใครมีทรัพยเปนมิตรหรือเปนศัตร ูตองลองพิจารณากันดู 

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

 
 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 จาก...นายลีโอเน็ตและลุงจวบ  

รูไหม "คว่ําบาตร" และ “บอยคอต (Boycott)” 
เปนมาอยางไร 

 

         เม่ือพูดถึงการ "คว่ําบาตร" หรือ “บอยคอต(Boycott)” นับเปนเคร่ืองมือที่ทรง
พลังอยางหนึ่งของผูบริโภคในการแสดงใหเห็นวา การปฏิเสธสินคาหรือบริการชนิดใด
ชนิดหนึ่งของผูบริโภคแตละคนนั้น เม่ือรวมกันมาก ๆ เขาก็สามารถสงผลสะเทือนถึง
บริษัทผูผลติ หรือผูคาได  
 คําวา ”คว่ําบาตร” นั้น มีที่มาจากการที่พระสงฆลงโทษบุคคลผูมีปรารถนารายตอ
พระรัตนตรัยอยางรายแรง ซึ่งมีความผิดอยู  8 ประการ คือ  
 
 1. ขวนขวายเพื่อมิใชลาภแกสงฆ  
 2. ขวนขวายเพื่อมิใชประโยชนแกสงฆ  
 3. ขวนขวายเพื่อใหพระอยูไมได  
 4. ดาวาเปรียบเปรยภิกษทุัง้หลาย  
 5. ยุยงใหสงฆแตกกัน  
 6. ตําหนิติเตยีนพระพุทธเจา  
 7. ตําหนิติเตยีนพระธรรม  
 8. ตําหนิติเตยีนพระสงฆ  
 
 ฆารวาส ผูใดมีพฤติกรรมดงักลาวมา พระสงฆจะประชมุกันแลวประกาศไมให
ภิกษทุั้งหลายคบคาสมาคมดวย คือ ไมรับบิณฑบาต ไมรับนิมนต ไมรับเครื่องใช อาหาร
หวานคาวที่บคุคลผูนั้นนํามาถวาย แตหากตอมาคนผูนั้นสํานึกรูสึกตน กลับมาประพฤติดี 
คณะสงฆก็จะประกาศเลิก “คว่ําบาตร” ยอมใหภิกษุทั้งหลายคบคาสมาคมรับบิณฑบาต 
รับนิมนต รับเครื่องถวายไทยธรรม ไดเรียกวา “หงายบาตร” เปนสํานวนคูกัน  
 สวนคําวา บอยคอต (Boycott) ความจริงเปนนามสกุลของกระทาชายนายหนึ่ง
ซึ่งเปนคนแรกที่ถูกคว่ําบาตร ไมคบหาสมาคมดวย ชายผูนี้คือกัปตนัชารลส คันนิ่งแฮม 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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บอยคอต  
 เหตุที่เขาเปนคนแรกในโลกที่ถูกบอยคอต ก็เพราะเขาเปนเจาของที่ดินใหเชาราย
ใหญในไอรแลนด แตวากันวา นายคนนี้โหดสุด ๆ ไลผูเชาที่ดินทํากินออกจากที่อยางไร
เมตตา ชาวบานชาวเมืองรวมทั้งลูกจางจึงรวมตัวกันประทวงไมยอมทํางานให ไมให
ความรวมมือใด ๆ ทั้งสิ้นและไมคบหาสมาคมกับครอบครัวนี ้เหตุการณนี้เกิดขึ้นตัง้แตป 
1880 แลว แตชื่อของเขากย็ังถกูนํามาใชอยางตอเน่ืองยาวนานจนกลายเปนศัพทเฉพาะ
ไปแลว  
 การบอยคอตถูกนํามาใชเปนอาวุธทั้งในทางการเมืองและในความขดัแยงทางสี
ผิว ตวัอยางการบอยคอตในอดีตที่สําคญั ๆ ก็เชน การที่คนอเมริกันยุคตั้งถิ่นฐาน
บอยคอตไมซือ้สินคาจากอังกฤษในป 1765 คนจีนบอยคอตไมซื้อสินคาจากสหรัฐอเมริกา
ในป 1905 เพราะชาวอเมรกิันปฏิบัตติอชาวจีนในอเมริกาไมดี หรือการที่ชาวอินเดียและ
ลูกศษิยลูกหาตลอดจนผูติดตามคานธีไมซ้ือสินคาอังกฤษ เหลานี้เปนตน  
 ในแงนี้ ผูบริโภคมีพลังมหาศาล เพราะความขัดแยงใหญโตทั้งหลายนั้น 
ผูถูกกระทํามักแสดงออกดวยการไมซื้อสินคาเปนการตอบโต และก็สงผลสะเทือนทุกทีไป
เหมือนกัน ยกตัวอยางเชน การบอยคอตสินคาอเมริกัน เพ่ือประทวงสงครามที่ 
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ บกุอิรัก หรือเม่ือหลายปกอน ที่ชาวโลกพากันบอยคอตฝรั่งเศส
เน่ืองจากการทดลองนิวเคลยีรของประธานาธิบดีฌาคส ชีรัก ไมเพียงแตไมซื้อสินคา
ฝรั่งเศส แตบางประเทศรุนแรงขนาดเรียกฑูต กลับอยางนิวซีแลนดและออสเตรเลีย 
เพราะการกระทําของฝรั่งเศสถือเปนการคุกคามสันตภิาพของชาวโลกเนื่องจากจะนําไป 
สูการแพรขยายของอาวุธนิวเคลียรมากขึ้น  
 นอกจากนี้ก็มีเหตุผลมากมายในการรณรงคใหบอยคอตสินคา ผูประกอบการ 
หรือผูคารายใดรายหนึ่ง เปนตนวา ทารณุสัตว ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทําลาย
สภาพแวดลอม กดขี่แรงงาน เหยียดผวิ ไรจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

 
 (^..^)  (^..^) 
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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. ชวยแกปญหาตางๆ ในชวีิต ทําใหเปนคนมีระเบียบในการทาํงานและการใชจาย 

และชวยรักษาโรคได  ผลที่ไดรับในระดับนีม้ี 22.0% 

            3. ใหผลพลอยไดอ่ืน ๆ เชน มีโชคลาภ ไดรับคําสรรเสริญ 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 9  ประจําเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2550                                                        หนา 13  

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

 

      
 

 

By...กุงอบ 
น้ําผลไม..ดียังไง ทําไมใครๆ ถึงบอกวาดื่มแลวดี  

 
 

ดูซิวาจริง ๆ แลวมีอะไรอยูในน้ําผลไมท่ีคณุดื่ม 

 น้ําผลไมนั้นมคีุณคาทางอาหารนอยกวาผลไมจริง ๆ อยูแลว   เมื่อนําผลไมมาคั้น 
เสนใย (ซ่ึงเปนแหลงกากอาหารสูงสุด) และในกรณีผลไมรสเปรี้ยว   เมมเบรนของผลไม 
(ซ่ึงเปนแหลงสารตานมะเร็ง) จะสลายไปกับการคั้น วิตามินซี ซ่ึงคุณคิดวาเปนส่ิงที่คุณไดรับ
มากที่สุด จากการดื่มน้ําผลไมก็ลดลงระหวางกระบวนการการทําน้ําผลไม   ยิ่งถาผลไมนั้นมี
วิตามินซีนอยอยูแลว เชน แอปเปล เมื่อกระบวนการการทําน้ําผลไมเสร็จลง วิตามินซีก็แทบ
ไมเหลืออยูเลย ขนาดภาชนะบรรจุน้ําผลไมมีผลตอปริมาณวิตามินซี      น้ําสม Tropicana 
Pure Premium Original 8 ออนซ ที่บรรจุในกลองขนาดครึ่งแกลลอนมีปริมาณวิตามนิซี 
120% ของปริมาณที่ควรไดรับในแตละวนั    ในขณะทีน่้ําสมแบบเดยีวกันแตมาจากกลอง
ขนาด 1 ควอรท มีปริมาณวิตามินซีเพียงครึง่เดียว คือ 60% เทานั้น และในกลองขนาดเล็ก 6 
ออนซก็มีวิตามินซีเพียง 15%        คุณคงสงสัยวาเปนไปไดอยางไร คาํตอบก็คือ ปริมาณ
วิตามินซีลดลงเมื่อสัมผัสกับออกซิเจน และน้ําผลไมที่บรรจุในกลองขนาดเล็ก จะสมัผัสกับ
ออกซิเจนมากกวาทั้งระหวางและหลังจากการบรรจุ  
 ผลไมที่โฆษณาวามีสวนผสมของน้ําผลไมถึง 100% อาจไมมีคุณคาทางอาหารมาก
ขนาดนั้นก็ได น้ําผลไมที่โฆษณาเชนนี้มักเปนสวนผสมสารสกัดน้ําผลไมพวกองุนขาว แอป
เปล หรือแพร ซ่ึงมีคุณคาทางอาหารและรสชาติต่ํา และไมตางอะไรจากสารใหความหวาน
ธรรมดา    แมกระทั่งน้ําผลไมผสมที่ดูแปลกอยางน้ําสม/สตรอเบอรร่ี/กลวย     และสมกับ
มะมวง    หรือกระทั่งแอปเปลกับราสเบรร่ี ก็ไมไดตางกันสักเทาไรดานคุณคาทางอาหาร  
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

คุณไมไดรับผลไมมากนักจาก "ค็อกเทลน้ําผลไม" หรือ "เครื่องดื่มน้ําผลไม" เพราะน้ําผลไม
เหลานี้มักมีแตน้ําและน้ําตาลฟรุกโตสเปนสวนผสมหลัก แตในกรณีของค็อกเทลแครนเบอรร่ี 
อาจมีคุณคามากเนื่องจากมีการเพิ่มวิตามินซีลงไป เมื่อเปดแลว น้ําผลไมจะเสียคณุคาทาง
อาหาร เพราะฉะนั้นอยาเก็บไวในตูเยน็นานเกินไป    น้ําผลไมที่ผานการฆาเชื้อ เชน น้ําสม 
เกรปฟรุต และผลไมรสเปรี้ยว เชน สับปะรดจะคงคุณคาทางอาหารและรสชาติไดนาน 7-10 
วัน น้ําผลไมทีร่สเปรี้ยวนอยกวาเชน แอปเปลและองุนจะคงคุณคาทางอาหารและรสชาติได
นาน 1 สัปดาห    หากคณุซือ้น้ําผลไมที่ไมไดผานการฆาเชื้อ จึงควรดืม่ใหหมดภายใน 1 
สัปดาห  
 ผลไมที่ไมไดผานการฆาเชือ้อาจไมปลอดภัย เนื่องจากการแพรของเชื้อแบคทีเรีย E 
Coli ที่พบในน้ําแอปเปลและสละที่ไมไดผานการฆาเชือ้ รวมทั้งพิษ Salmonella ในน้ําสมที่
ไมไดผานการฆาเชื้อ องคการอาหารและยาจึงแนะใหติดปายเตือนไวที่กลองน้ําผลไมที่ไมได
ผานการฆาเชือ้ อัตราการเสี่ยงในผูใหญอาจต่ํา แตในเดก็และผูสูงอายุ รวมทั้งผูภูมิตานทาน
ต่ํา (เชน หญิงมีครรภ) นั้นไมควรดื่มน้ําผลไมที่ไมไดผานการฆาเชื้อ เนื่องจากไมมกีารใช
ความรอนเพื่อฆาแบคทีเรีย น้ําผลไมเกือบทั้งหมดที่ขายในทองตลาด ยกเวนชนิดที่คัน้สด ๆ 
ลวนแตผานการฆาเชื้อแลว แตน้ําผลไมจากผูคารายเล็ก ๆ อาจไมไดผานการฆาเชื้อ หากคุณ
สงสัยจึงควรถามใหแนใจ ถาคุณตองการน้ําผลไมที่มีคุณคาทางอาหารสูง ควรเลือกแตน้ํา
ผลไมแบบไมผสม เชน น้ําสมหรือเกรปฟรตุลวน ๆ หรือลองน้ําผลไมรสเปรี้ยวที่มีการผสม
วิตามินเอ ซี และอี หรือแมกระทั่งแคลเซียม  
     เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพที่ทําดวยผลไมดีกับสุขภาพจรงิหรือ  อยาพึ่งน้ําผลไม
จนเกนิไป เมื่อคุณอานฉลากคุณคาทางอาหารและเลือกอยางระมัดระวัง น้ําผลไมอาจมี
ประโยชนมาก แตการรับประทานผลไมสักชิ้นสองชิ้นอาจมีประโยชนยิ่งกวาน้ําผลไม เพราะ
ตอใหน้ําผลไมชนิดเยีย่มทีสุ่ดก็ยังตองถอยเมื่อเจอคณุคาของผลไมจริง ๆ  
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หนาน้ีมีรางวัล 
 

สวัสดีคะ..... พบกันอีกเชนเคยสําหรับหนานี้มีรางวัล    
กอนอื่นทีมงานตองขอขอบคุณสมาชิกทกุทานที่สง

คําตอบมารวมเลนเกมฉบบัที่แลวกันมากมายเชนเคย     
ซึ่งคุนหนาคุนตากันเปนอยางดี  ก็รับของรางวัลกันไปเลย    

รายชื่อผูโชคดีมดีังน้ี 
1.  คุณวิจิตรา   ตาลประเสริฐ   (หองบัตร) 
2.  คุณสุชาดา   ศรีสุโข   (ฝายบริหารทั่วไป) 
3.  คุณภานุมาศ  แกวนัยจิตร   (หองจายยาผูปวยนอก) 
4.  คุณรุงนภา    แสงเรือง  (ฝายการเจาหนาที่) 

 
สําหรับทานทีพ่ลาดรางวัลไป  คร้ังน้ีสงคําตอบมารวมเลนเกมกันอีกนะคะ   
คําถามฉบับน้ีมีดังน้ีคะ 
 1. ถานายออม  มีเงินเดอืน 16,280 บาท  เปนสมาชิกสหกรณฯ มา 8 ป  

ตองการสมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร  ซึ่งปน้ีเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 2  

บุตรของนายออมตองไปขอใบรับรองผลการศึกษารวมเฉลี่ยของปการศึกษาใด 

 2.  ถาผลการศึกษารวมเฉลี่ยของบุตรนายออม เทากับ 3.25  นายออม

สามารถสมัครของรับทุนไดหรือไม  เพราะเหตุใด  ถาได นายออมควรสมัครขอรับทุน

ประเภทใด 

 
 
 

         ทานที่ทราบคําตอบแลว  รีบเขียนคําตอบสงมาที่      

สํานักงานสหกรณฯ ช้ัน 3 อาคาร 50 ป ศรีสังวร   
ภายในวันศกุรที่  23 พฤศจิกายน  2550  น้ีนะคะ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ขาวประกาศ 
 

 ดวยสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จาํกดั  ไดจัดใหการศึกษา

อบรมแกสมาชิก  เร่ือง "สหกรณกับการดาํเนนิชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง"  โดยวิทยากร

จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จาํกัด ในวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 13.30 

- 16.30 น. ณ หองประชมุพงษศักดิ์  เทียมสอาด   ทัง้นี้สหกรณฯ  ไดจัดสรรโควตาให

หนวยงานละ  20 เปอรเซ็นตของเจาหนาทีใ่นหนวยงาน   จึงขอเชิญสมาชิกและผูสนใจเขา

รวมประชุมอบรมในวนัเวลาดังกลาว   รายละเอียดทางสหกรณจะแจงเวยีนใหทราบตอไป 

 
กิจกรรมรณรงคเดือนแหงการออม 
          วันที่  31 ตุลาคม ของทุกป ถือเปนวนัออมแหงชาติ   สําหรับในป 2550  

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จาํกัด  ไดจัดกิจกรรมดังนี้ 

1.   สงเสริมการออมโดยเปดใหสมาชิกเพิ่มคาหุน รายเดอืน และรับฝากเงนิออม

ทรัพยพิเศษ 

2.    เขารวมโครงการรณรงคใหสมาชิกบนัทึกรายรับ-รายจาย  ซึง่การบันทกึรายรับ

รายจายอยางสม่ําเสมอ  เปนวิธกีารหนึง่ทีจ่ะชวยตรวจสอบการใชจายของเราวา มีรายจาย

สมดุลกับรายรับ ใชจายอยางมีเหตุผลตามความจาํเปนหรือไม    
       สมาชิกผูสนใจที่ตองการขอรับสมดุบันทึกรายรับ-รายจาย  สามารถแจงความ
จํานงไดทีส่ํานักงานสหกรณ  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป    

3.    การประกวดบันทึกรายรบั-รายจาย  รายละเอยีดจะแจงใหทราบตอไป 

 

 

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

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