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 และแล้วก็มาถึงปีใหม่พุทธศักราช 2561 หรือว่าปีจอนั่นเอง บก.ขอเร่ิมมอบความสุขด้วยภาพ
ส.ค.ส.จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานให้เป็นของขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ในการนี้สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ลายพระหัตถ์และภาพวาดรูปสนุัขฝีพระหัตของพะองค์เอง  
 สําหรับปีนใหม่นี้ก็ขอให้เป็นปีที่เร่ิมต้นสิ่งดีๆของพ่ีน้องซังโกะทุกคน สิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้กับปีเก่า 
ขอให้ทุกคนมีความสุขกบัการทํางานกับมีความสขุกับชีวิตครอบครัว และทุกอย่างที่ลงมือทําก็ขอให้
สําเร็จกันถ้วนหน้า  
 สําหรับเนื้อหา “รอบร้ัว SANKO” ทางทีมงานก็จะพยายามสรรหาสาระความรู้ความบันเทิง
ต่างๆมาฝากพนักงานทุกคน ให้ได้รู้ได้ทราบ ได้คลายเครียด  พร้อมทั้งกิจกรรมร่วมสนุก
ประจําเดือนของเราก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม  



รอบรู้เร่ืองเรา 
“SANKO” 

เพือ่นๆรู้หรือไม่ค่ะ !!!  ว่าตอนน้ี Sanko เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

น่าสนใจ รูปทรงทันสมัย เพือ่น าไปเป็นของท่ีระลึก หรือประดับตกแต่ง

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รูปหล่อในหลวง ร.9 

 
รูปหล่อคน modern style 

 

  รปูหล่อ ร.9 ท ำจำกอลูมเินียม หล่อดว้ยควำมปรำณีต มใีห้
เลอืกหลำยส ี มำพรอ้มกบัฐำนไมส้กั ดหูรหูรำมำก และสนิคำ้ของ

     

รูปหล่อพระ(หลวงปู่ทวด) 

       ปิ้งป่อง.....หากพนักงานท่านใดสนใจ อยากไดเ้ปน็ของที่ระลึก ของฝากญาติผู้ใหญ่  สามารถมาตดิต่อสอบถาม

ได้ที่ คุณตาล(เลขา)  หรือ คุณบิม๋(HR) ได้เลยนะค่ะ  >> ขอบอก...มรีาคาพเิศษสุดๆให้กับพนักงานเลยน้า..<< 

รูปหล่อสัตว์ 



BY : SAFETY TEAM 

                สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องชาวซังโกะทุกท่าน กลับมาเจอกันเป็นประจ าทุกเดือนส าหรับสาระความรู้ที่
เก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัย สุขภาพอนามัย ส าหรับฉบับที่  1 ประจ าปี 2561 น้ีขอเสนอโรคยอดฮิตของ
คนท างานอย่าพวกเรา ไม่ว่าจะเป้นชายหรือหญิง เด็กหรือคนแก่ คนตัวเล็กตัวใหญ่เป็นกันได้ทั้งน้ันครับ และ
ก็มีแนวโน้มที่จะมีสถิติที่เพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ  น่ันก็คอื โรคปวดหลังน่ันเอง โรคปวดหลังมีปัจจัยมาจากหลาย
สาเหตุไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจ าวันที่ไม่ถูกวิธี การปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นโรค
มักไม่ทราบถึงสาเหตุของการที่ท าให้เกิดโรคดังกล่าว ท าให้การติดตามอาการและการรักษาไม่ถูกวิธี ท าให้เป็นโรคปวดหลังเร้ือรังเป็นเหตุให้
น าไปสู่โรคอ่ืน ๆ ได้ ดังน้ันเรามาท าความรู้จักกับโรคปวดหลังกันครับว่ามันมีที่มาอย่างไรและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเม่ือเกิดอาการของโรคน้ี

 
 อายโุดยทั่วไปอาการปวดหลังเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยยทั้งในหนุ่ม
สาววัยท างานและในผู้สูงอายกุารขาดการออกก าลังกายในคนที่ไม่ได้
ออกก าลังกายเป็นประจ าจะท าให้กล้ามเน้ือรอบกระดูกสันหลังไม่
แข็งแรงไม่สามารถรองรับกระดูกสันหลังได้ 

  อ้วนน ้าหนักตัวที่มากเกินไปส่งผลให้กระดูกสัน
หลังต้องรับน ้าหนักมากท าให้เกิดความเส่ือมได้
มากขึ้น  

 โรคบางชนิดเช่นข้ออักเสบ เน้ืองอกบางชนิดการ
ท างาน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องยกของ ใช้แรงผลักหรือ
ดึงซ่ึงท าให้กระดูกสันหลังบิด 

 
ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดเฉพาะที่หลังเพียง
อย่างเดียวหรืออาจมีอาการปวดหลังร้าวมา
ที่สะโพกหรือขาอาการปวดขาจะปวดไป
ตามบริเวณซ่ึงถูกเส้นประสาทเส้นที่ถูกกด
ทับน้ันผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีลักษณะความ
ปวดแตกต่างกันไปผู้ป่วยบางรายอธิบาย
อาการปวดว่ามีลักษณะแหลมเหมือนโดน

มีดแทง บางรายรู้สึกปวดหน่วงและหนักที่ขา หรือบางรายอาจรู้สึก
เพียงเหน็บชาคล้ายเวลาที่น่ังทับขานานๆ เท่าน้ัน 

 
 อาการปวดหลังที่เป็นเร้ือรังติดต่อกันนานเกินกว่า 3 เดือน 
 ปวดหลังร้าวลงสะโพก ขา จนถึงบริเวณน่องหรือเท้า 
 อาการปวดเฉียบพลันที่ไม่ทุเลาลงเม่ือได้พักหรือมีอาการปวดรุนแรงจนไม่
สามารถเคล่ือนไหวได้ 

 อาการปวดหลังจากการได้รับบาดเจ็บหรือหกล้ม 
 อาการปวดร่วมกับ 

 ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ 
 ขาอ่อนแรง 
 ชาบริเวณขาเท้าหรือรอบทวารหนัก 
 คล่ืนไส้ อาเจียน มีไข้ 
  น ้าหนักลดผิดปกติโดยไม่ทราบ

สาเหตุ 

 
1.

การรักษาโดยไม่ตอ้งผ่าตดั 
 การรักษาแบบประคบัประคอง ไดแ้ก่ การรับประทาน

ยา การท ากายภาพบ าบดั และการนอนพกั มกัเป็นวิธีที่
ใชเ้ร่ิมตน้ในการรักษา  

 การฉีดยาสเตียรอยดเ์ขา้โพรงกระดูกสันหลงั ซ่ึงจะ
ช่วยลดความปวดจากการอกัเสบและช่วยในการ
วินิจฉัยต าแหน่งที่เป็นตน้เหตุของอาการปวดได ้ 

2.การรักษาโดยการผา่ตดั  
 แพทยจ์ะใชว้ิธีการรักษาน้ีเม่ือผูป่้วยมีขอ้บ่งช้ีท่ีชดัเจน 

เช่น ควบคุมการขบัถ่ายไม่ได ้ขาอ่อนแรง เดิน
ไม่ได ้หรือเม่ือท าการรักษาโดยวิธีอื่นแลว้ไม่ไดผ้ล  

โดยทั่วไปการรักษาจะมีอยู่ 2 วิธีหลัก ได้แก่  สัญญาณเตือนที่ควรรีบพบแพทย์ 

ปัจจัยเส่ียงของอาการปวดหลัง อาการของโรคที่เกิดขึ้น 



เร่ืองเราชาว mai 
By….Soi Jang 

สร้างความมั่งคัง่                                                                                                                     
“มีอิสรภาพทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย” 

 “ถ้าวนัดคีนืดพีอ่แมเ่กดิลม้ป่วยและเสียชวีติพร้อมๆกนัแลว้เราต้องมารบัผดิชอบคา่ใช้จา่ยตา่งๆของ

ครอบครวัแทน ในขณะทีย่งัดูแลตวัเองไมค่อ่ยจะได้เลย เงนิเดอืนก็ใช้ไปกบัส่ิงทีไ่ร้สาระตลอดเงนิออมก็ไมม่ี

ซกับาท แถมยงัมหีนีท้ีห่ยบิยมืจากเพือ่นฝงูรุงรงัเต็มไปหมด เมือ่ถงึตอนนั้นแลว้เราจะท ายงัไงเน่ีย”  

 ชวีติไม่มอีะไรแน่นอน เหตุการณท์ีบ่บีบงัคบัให้ต้องใช้เงนิเกดิขึน้ได้
ตลอดเวลา หากไม่มกีารวางแผนทางการเงนิทีด่อีาจจะเกดิความยากล าบาก
ในเรือ่งการเงนิในอนาคตได ้ การวางแผนการเงนิจงึเป็นเรือ่งส าคญั ไม่
จ าเป็นตอ้งรอมเีงนิจ านวนมากหรอืมอีายุมาก คนอายุน้อยหลายๆคนก็สามารถ
วางแผนรบัมอืกบัเหตุการณเ์หลา่นี ้ และสามารถประสบความส าเร็จในการมี

อสิรภาพทางการเงนิไดเ้ช่นกนั 

 แตห่ลายๆ คนอาจสงสัยวา่ จะสร้างอสิรภาพทางการเงนิตัง้แต ่ อายุ
ยงัน้อยได้ยงัไง ในเมือ่คา่ใช้จ่ายในชวีติประจ าวนัมอียูเ่ต็มไปหมด    

แถมรายได้แตล่ะเดอืนก็ไม่เยอะ 

2. เริม่เก็บออมเงนิอยา่งมวีนิยั 

 ตามแผนการเงนิทีว่างไว ้ เช่น ต้องออม

เงนิ ทนัทอียา่งน้อย 10% ของเงนิเดอืนทุกเดอืน 
ดงันั้นเมือ่เงนิเดอืนมากขึน้ เงนิออมก็จะเพิม่ มาก

ขึน้ตามไปโดยอตัโนมตั ิ

3. วางแผนการลงทนุเพือ่สร้างผลตอบแทนให้

สูงขึน้ 

 ควรศึกษาทางเลอืกในการเพิม่ผลตอบแทน 

ให้กบัเงนิออมของเรา ด้วยการน าเงนิออมไป 
ลงทุนสินทรพัยท์างการเงนิตา่งๆ เช่น ตราสารหนี้ 
กองทุนรวม และหุ้น เพราะ ผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้

จะช่วยยน่ระยะเวลาสู่  อสิรภาพทางการเงนิ ให้เร็ว
ขึน้ แถมหากสามารถเพิม่จ านวนเงนิออมตอ่เดอืนได้
อกี ก็จะยิง่บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึน้  

ค าตอบคอื ท าได ้ ถ้าเริม่ต้นให้ถกู

ทางและเดนิตามแผนการเงนิทีว่างไว้

อยา่งมวีนิยัพร้อมใช้ “3 เทคนิค

พชิติอสิรภาพทางการเงนิ” ดงันี ้ 

1.ตัง้เป้าหมายชวีติในการสร้างความมัง่คัง่ ท ัง้ในระยะส้ัน

และระยะยาว 

 โดยหลงัจากเริม่วยัท างานและมรีายได้เป็น 

ของตวัเอง ในระยะส้ันควรก าหนดแผนการเก็บออมในแตล่ะ
เดอืนจากการจดัสรรเงนิและบรหิารรายรบัรายจ่ายให้สมดุลส่วน
ในระยะยาวควรตัง้เป้าหมายการเก็บออมเพือ่ใช้ในยามเกษียณ

ตัง้แตว่นันี ้ เช่น 

 ระยะส้ัน : เก็บออมให้ได ้ 10% ของเงนิเดอืน เช่น 

เงนิเดอืน 15,000 บาท หกัเงนิออมทนัท ี 1,500 บาท 
พอครบ 1 ปี ก็จะมเีงนิออม 18,000 บาท 

 

 ระยะยาว : มเีงนิออม 5 ล้านบาท เมือ่อายุ 60 ปีเพือ่ใช้

ในยามเกษียณ ก็ควรวางแผนออมเงนิให้ชดัเจนเช่นถ้า
ตอนนี้อาย ุ 30 ปี จะต้องออมเงนิอยา่งน้อย 10,000บาท 

ตอ่เดอืน โดยได้ผลตอบแทน2% ตอ่ปี จงึจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายเกษียณทีต่ ัง้ไว้ได ้

ที่มา : https://www.set.or.th/set/financialplanning/lifeevent.do?name=lifeevent_detail_income-1&innerMenuId=7 

 การมอีสิรภาพทางการเงนิตัง้แตอ่ายุยงัน้อยไม่ใช่เรือ่งยาก หากมกีารวางแผนการเงนิและสามารถปฏบิตัติาม

แผนได้อยา่งมวีนิยั เพยีงแคน่ี้ก็จะสามารถใช้ชวีติทีส่ะดวกสบายมากยิง่ขึน้ได ้ โดยไม่ต้องกงัวลวา่เมือ่แกต่วัไปจะอยู่

อยา่งไร หากใครยงัไม่เริม่วางแผนการเงนิ ก็เริม่ต้นได้แลว้ตัง้แตว่นันี้ เพราะออมกอ่นรวยกวา่อยู่
แลว้  



 สรรหามาเล่า                                                      By...PorKeaW 

งานวันเด็กแห่งชาติ จัดข้ึนเป็นครัง้แรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือน ต.ค. 
พ.ศ.2498 ตามคําเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพ่ือ 
สวัสดภิาพเด็กระหว่างประเทศแหง่สหประชาชาติ เพ่ือให้ประชาชนเห็น
ความสําคญัและความต้องการของเด็ก และเพ่ือกระตุ้นใหเ้ด็กตระหนักถึง

บทบาทอันสําคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสงัคม เตรียมพร้อมใหต้นเองเป็นกําลังของชาต ิ

รัฐบาลจดัให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติข้ึนมาคณะหนึ่ง ทําหน้าท่ีประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน กําหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

จุดประสงค์เพ่ือให้เด็กท่ัวประเทศท้ังในระบบโรงเรยีนและนอกระบบโรงเรยีน ไดรู้้ถึงความสาํคัญของตน เก่ียวกับสิทธิ หน้าท่ี ความรับผดิชอบ 
ระเบียบวินัย ท่ีมีต่อตนเองและสังคม มีความยดึมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 

งานวันเด็กแห่งชาติจัดข้ึนทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือน ตลุาคม ถึงปี พ.ศ.2506 และในปี พ.ศ.2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่ม
จัดอีกครั้งในปี 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ท่ีสอง ของเดือนม.ค. เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดฝูนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี ้

คําขวัญวันเด็กเป็นคําขวัญท่ีนายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดย คําขวัญวันเด็กมีขึน้คร้ังแรกเมื่อปี 
พ.ศ.2499 ในสมัยท่ีจอมพล ป.พิบูลสงคราม ดํารงตําแหน่งนายกรฐัมนตรี ว่า "จงบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและส่วนรวม" 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดํารงตําแหน่งนายกรฐัมนตรี ได้ให้คณุค่าความสําคญัของเด็ก จึงมอบคําขวัญให้เป็นข้อคติเตอืนใจ
สําหรับเด็กปลีะ 1 คําขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรสีมัยต่อมาจึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสบืเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

วันเด็กแห่งชาติ  

"วันเด็กแห่งชาติ" เป็นวันสําคัญในประเทศไทย ตรงกับวัน
เสาร์ท่ี 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซ่ึงปีนี้ตรงกับวันท่ี 13 
มกราคม 2561 มีการให้คําขวัญวันเด็กทุกปี โดย
นายกรัฐมนตรีท่ีดํารงตําแหน่งในขณะนัน้  

http://campus.sanook.com/929712/ 

คําขวัญวันเด็ก ย้อนหลังในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา   

 

 

 

http://event.sanook.com/day/children/ 



 ราศีเมษ 

การงานอยู่ในทิศทางขาขึ้น มีความก้าวหน้า แต่คนราศีนี้จะทุกข์ใจ หรือมี
ภาระเยอะกว่าราศีอื่น ๆ ไม่วา่ช่วงไหน เร่ืองงานสําเร็จตอนแก่ ช่วงนี้ช่วง
ทําคะแนน ในด้านความรัก คนโสดมโีอกาสที่จะมีความรัก ได้รับความ
เมตตาจากผู้ใหญ่ มโีอกาสที่จะมีผู้ใหญ่มาชอบ มโีชคเร่ืองคู่ครองหรือ
หุ้นส่วน บางคนแต่งงานก็เป็นไปได้ มีโอกาสยา้ยบา้นหรือย้ายทีอ่ยู ่(อาจ
เป็นที่ทํางานก็ได้) มีโอกาสโกอินเตอร์ หรือย้ายไปอยู่ที่ไกล ๆ 

 ราศีพฤษภ 

การงานมีโอกาสได้เดินทางบ่อยขึ้น ติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษา 
มี connection ใหม่ อาจเป็นช่วงที่ไม่มคีนเกื้อหนุน ทุกอย่างอาจจะตอ้ง
ลุยด้วยตวัเอง หากมีเร่ืองราวอะไรที่ต้องพึ่งการตัดสินหรืออนุมัติจากผู้ใหญ่ 
จะยังไม่ราบร่ืนหรือยังไม่สําเร็จมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเจ็บป่วย ไม่สบาย ดา้น
ความรักขอใหอ้ดทนรออีกปีนึง ชว่งนั้นมีโอกาสสละโสดสูงมาก จะมีลาภ
จากต่างแดน ทําอะไรก็มีโอกาสสมหวังและสําเร็จสูงกว่าชว่งนี ้

 ราศีมิถุน 

การงานมีโอกาสไปเร่ิมต้นงานใหม่ หรือจับอะไรใหม่ ๆ ทาํเพิ่มเติม ใครโสด
ก็มีโอกาสได้แฟนใหม่ คนใหม่อาจจะแกก่ว่าหรืออาจจะต้องอยู่ไกลกันมาก 
ๆ คนมีคู่แล้วอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันเพราะการทํางาน คู่ครองมีสิทธิ์ไป
เร่ิมต้นงานใหม่เช่นกัน งานของคุณและ/หรือคู่ จะหนกัขึ้น อาจเป็นสาเหตุ
ต้องห่างกัน แต่ไม่ต้องกังวลไป การเงินต้องระวังเงินร่ัวไหล ใช้จ่ายด้วย
ความระมัดระวัง มโีอกาสเป็นหนี้สินได้ เนื่องจากดาวเสาร์ทีแ่ปลวา่
ภาระหนา้ที่หนักเหนือ่ย หนี้สิน และราหูในเรือนการเงินที่แปลว่าหนี้สิน 

 ราศีกรกฎ 

มีเกณฑ์เดินทางไกลเกิดขึ้นในระยะอีกประมาณปีกวา่ ๆ เดินทางบ่อยมาก 
ชีพจรลงเท้า มีโชคเร่ืองทรัพย์สิน จะมีทรัพย์สินมากขึ้น อาจเดือดร้อน
เพราะคู่ครองหรือหุ้นส่วน อาจต้องไปรับภาระแทนคู่ครอง ใครพื้นดวง
ความรักไม่แข็งแรงให้ระวังเร่ืองชู้สาว (ไม่ได้แปลว่ามีชู้ อาจแปลว่ามีคนมา
ชอบแต่ความสัมพันธ์อาจไม่ได้อยู่ตลอดไป) การงานมีโอกาสไปทํางานใหม ่
หรือจะโกอินเตอร์ก็ได้เหมือนกัน ระมัดระวังสุขภาพ มีเกณฑ์จะปว่ยดว้ย
โรคภูมิแพ้ ระบบทางเดินหายใจ โรคเกีย่วกบัปอด ระมัดระวังอารมณ์ อย่า
สร้างศัตรูกับใคร มิฉะนั้นจะมีเร่ืองราวแบบคาดไม่ถึงได้ ระวังเจอบัตร
สนเท่ห ์

 ราศีสิงห ์

มีโชคเร่ืองการสร้างเพื่อนใหม่ การสร้าง connection ใหม่ ๆ อาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงสังคมที่พบปะกัน ใครอายุ 24-36 ใช้คําว่าอาจจะมโีชคเร่ืองคู่ 
แต่บางคู่อาจต้องอยู่ไกลกัน ระวังมีคู่ซ้อนกัน ช่วงนี้จะขาดแคลนบริวาร 
หรือบริวารจะอยู่ไม่ทนนัก อาจเดือดร้อนเพราะคนรอบข้างหรือบริวาร ไม่
มีโชคเร่ืองการลงทุนเก็งกําไรหรือเสี่ยงโชค แต่ถ้าจะสะสมทรัพย์เป็นการ
ลงทุนระยะยาวถือว่าทาํได ้

ราศีกันย ์

พฤหัสยา้ยออกจากจุดเกิดก็อยา่เพิ่งหมดหวังในการสร้างกําลังใจดี ๆ ครับ 
เพราะถือว่ายังมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้มีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น อาจได้ทรัพย์สิน
ใหม่ อาจได้คู่ใหม่ที่คบกันแบบเปิดเผยมากขึ้น อาจก่อหนี้สินได้ในระยะนี ้
หรือแปลวา่มีรายได้จากการก่อหนี้ อาจเป็นเพราะไปลงทุนซ้ือทรัพย์สิน
ใหม่ คนในครอบครัวอาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคที่รักษาต้องใช้เวลานาน เร่ือง
งานไม่มีอะไรพิเศษ แต่งานจะเร่ิมมีปัญหาหลังราหยู้ายในช่วงปี 2562 งาน
จะวุ่นวายและอาจต้องยา้ยงาน 

 ราศีตุลย ์

มีโชคมากกว่าใครเขาเพื่อน มโีอกาส
สมหวังในรัก ได้งานใหม่ งานมีโอกาส
ไปเร่ิมทําอะไรใหม่ ๆ เร่ิมต้นงานใหม่ 
อาจเป็นงานเกี่ยวข้องกบัคนต่างชาติ มี
โอกาสได้ทรัพย์สินใหม ่มีโอกาสได้เดิน
ทางไกล อะไรก็ดี ไม่ต้องทายเยอะ พยายามมั่นทําบญุบ่อย ๆ ชว่งนี้ช่วงใช้บุญเดิม และ
ต้องหมั่นสะสมบุญเพิ่มด้วย แต่ให้ระวังความเดือดร้อนจากเพื่อนพี่น้อง โดยเพือ่นพี่น้อง
อาจมีภาระ แล้วเราอาจจะต้องไปช่วยเหลือ 

 ราศีพิจิก 

เหมือนพระอาทิตย์กาํลังขึ้นขอบฟา้ หายเจ็บหายปว่ยหายทกุข์ใจ หนี้สินเร่ิมทยอยเคลียร์
ได้ มีทิศทางดีขึ้น โชคร้ายหายไป แตโ่ชคลาภยังไม่มา ต้องพึ่งพาตวัเองไปก่อน เพื่อนพี่
น้อง อาจมาพึ่งพาเร่ืองการเงินแล้วเราตอ้งไปช่วยเขา คนราศีนี้มีโอกาสย้ายที่อยูใ่หม่ ไป
อยู่ถิ่นไกลจากบ้านเกิด ช่วงแรก ๆ อาจยังต้องปรับตัว คุณจะมีโชคในช่วงปลายปี 2561 
เป็นต้น อดทนอีกนิดครับ ตอนนั้นจะมีเงินมากขึ้นกวา่เดิมมาก ความรักยังไม่มีโชคเท่าใด
นัก 

 ราศีธนู 

เสาร์ทับจุดเกิด แต่เนื่องจากดาวเสาร์เปน็ดาวการเงินของชาวราศีธน ูนั่นย่อมแปลว่าเงิน
มาทับ ทรัพย์สินมาทับ แต่มาแบบเสาร์คือ ค่อย ๆ มา ไม่ได้ได้มาง่าย ๆ เพราะเสาร์
แปลว่าแก่ยากชา้นาน ในบริบทนีจ้ึงอาจหมายถึงว่า คุณจะทาํงานเหนื่อยมากขึ้นเพื่อให้ได้
เงินหรือทรัพย์สินใหม่ จะมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ แต่คงจะต้องเครียด หรือเป็นหนี้
หรือมีภาระ เพราะเสาร์แปลวา่หนี้และเครียดได้ด้วย ก็ไม่ต้องกังวลไป ตอนจบมทีรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นด้วย ใครว่าไม่ดี ผมว่าไม่เลวนกัหรอกครับ ดาวประจาํตัวคุณและดาวทรัพย์สิน(อีก
ตัว) อยู่ในตําแหน่งลาภ ก็แปลวา่จะได้ใหม่ได้ด้วย และคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเองด้วย 
เพื่อนหรือพี่น้องคุณจะเดินทางไกล เดินทางบ่อยขึ้น อาจเพราะไปแสวงโชค หรือเพราะ
เร่ืองหัวใจ 

 ราศีมังกร 

มีโชคเร่ืองงานใหม่ แต่อาจจะยังไม่มีความสําเร็จ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปีในกาสร้างตัว 
หลังจากนั้นชีวิตคุณจะมหีลักมีฐาน มีความมั่นคงมากขึ้น ชว่งนี้ทําอะไรซํ้าซ้อน ต้องคอย
แก้คอยตาม ทําอะไร double check นะครับ ส่วนเร่ืองความรักความสัมพันธ ์อาจตอ้ง
ระมัดระวังเร่ืองชู้สาว หรือจะพบรักกับคนมีตําหนิก็เป็นได้(อายหุ่างมาก เป็นหม้าย หรือ
คนต่างถิ่น) ขอให้ค่อย ๆ ดูไป ดา้นการเงินอาจมีการลงทุนที่จะต้องมีการก่อหนีก้ับ
หุ้นส่วน เพื่อให้ได้มาซ่ึงเงิน แต่ก็ต้องคอยตรวจสอบใกล้ชิดครับ 

 ราศีกุมภ ์

รายได้และโชคลาภอยู่ในตําแหน่งก้าวหน้า แปลว่าจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ตัวคุณจะ
ทํางานหนักขึ้น มีภาระเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องระวังการเจ็บปว่ยและหรือเป็นหนี ้จะมีโชค
เร่ืองอสังหาริมทรัพย์ ถ้าจะขายก็มโีอกาสขายได้ภายในสองปี คนสนิทหรือคนใกล้ชิดอาจ
เจ็บป่วย ด้านความรักคนพื้นดวงความรักดีไปได้เร่ือย ๆ ไม่หวือหวา ใครอายุ 25-36 พอ
มีลุ้น ที่จะสละโสด ใครพื้นดวงความรักไม่ดี ระมัดระวังจิตใจอย่าเพิ่งนอกลู่นอกทาง มี
โอกาสจะมีเร่ืองชู้สาวได ้

 ราศีมีน 

มีโอกาสตัดสินใจย้ายงาน ยา้ยตาํแหน่งงาน หรือลาออกจากงานสูงมาก มกีาร
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างรายได้ คืออาจจะได้งานใหม่ทํา แต่งานใหม่จะหนกัมากและ
เหนื่อยมาก หรือเป็นภาระ ต้องใช้เวลาเกือบปีกว่าจะลงตัวและเร่ิมกา้วหนา้ อาจมีการกอ่
หนี้เพื่อลงทุนแบบไม่ต้ังใจ ด้านความรักยังไม่มีโชคเท่าใดนัก แต่ถ้าอายยุังไม่ถึง 24 ก็
อาจจะได้รักกับคนที่สูงวัยหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าได้เหมือนกัน ใคร 24-36 รอเป็นช่วงปี 
2562 ครับ 

 ที่มาและการอ้างอิง: สมาชิกหมายเลข 3359246 https://pantip.com/topic/37079859 



กิจกรรมร่วมสนุกประจําเดือน  

 เดือนนี้วันเสาร์ที่สองของเดือน ซึ่งก็ตรงกับวันที่ 13 มกราคม 256 เป็น วนัเด็กแห่งชาติ บริษัท
ขอมอบของขวัญวันเด็กให้แก่ลูกๆของพนักงานจํานวน 25 ท่าน เพ่ือมอบส่งต่อความสุขให้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็น
อนาคตของชาติต่อไป  โดยนําหลักฐานไปแสดงและติดต่อรับของรางวัลไดต้ั้งแต่วันที ่8-12 มกราคม 2561  
ที่ ฝ่ายบุคคล ใครมาก่อนมีสิทธิก์่อน ของมีจํานวนจํากัด โดยรับได้ครอบครัวละ 1 ช้ินค่ะ  


