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“ปีใหม่นี้ คดิหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนา มีแตค่วามสุขม่ังคั่ง โชคดรี่่ารวยตลอดปี”  
 
 ส ำหรับ “รอบรั้วซังโกะ” ฉบับเดือนกุมภำพันธ์นี้ นอกจำกทำงทีมงำนจะมำบอกเล่ำเรื่องรำวใน
บริษัท ให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย และด้ำนตลำดหลักทรัพย์แล้ว ก็ยังจะมำถ่ำยทอดเรื่องรำว
เก่ียวกับวันส ำคัญที่ทุกคนรู้จักกันอยู่ 2 วัน นั่นก็คือ “วันตรุษจีน” และ “วันวำเลนไทน์” ซึ่ง
เนื้อหำจะเป็นอย่ำงไร ตำมมำอ่ำนกันได้เลยค่ะ 
  



 
 
 
 

 
 

 

 

รอบรู้เร่ืองเรา 
“SANKO” 

      เริ่มต้นปี 2561  ด้วยความเบิกบานใจกันมาแล้วนะค่ะ  
ปัจจุบันผ่านมาแล้ว 1 เดือน  ในฉบับน้ี  ขอกล่าวเกี่ยวกับ 
กลยุทธ์องค์กร(Strategy) กันสักหน่ึงหัวข้อ  คือ เน้นความเข้มงวด
ในการบริหารต้นทุนและก่าไร  ซึ่งเราต้องอาศัยระยะเวลาท่ีเหลือใน
ปีน้ีช่วยกันท่าให้ส่าเร็จ  ขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน  เพ่ือพาให้
บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง  …. 
**  จะท่าได้โดยวิธีไหนบ้างนะ  เรามาเริ่มกันเลย !!! 

เน้นความเข้มงวดในการบริหารต้นทุนและก าไร 

Idea 1.  ต้องช่วยกนั
ลดของ

เสียที่เกดิขึน้
จากการผลติ

   

การท่าให้ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste or Reject) เป็นสิ่งที่ฝ่าย
ผลิตทุกคน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายซ่อมบ่ารุง
เครื่องจักรจะต้องออกแบบกระบวนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ 
ตลอดจนบริหารจัดการเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ให้
สามารถรองรับวัตถุดิบในระหว่างการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและ
สม่่าเสมอ  หวังเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด 

ฝ่ายจัดหา-จัดซื้อ  ต้องคัดเลือกวัตถดุิบ/สินค้า
ทั่วไปต่างๆ โดยการเปรียบเทียบจากผู้ขายหลาย
ราย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการผูกขาด อาศัยส่วนลด
ราคาโดยการสั่งซื้อคราวละปริมาณมากๆ 
เพื่อที่จะได้ส่วนลดมาก เปรียบเทียบราคา
วัตถุดิบกับราคาที่อ้างอิงจากที่ต่างๆ เพราะราคา
วัตถุดิบอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระยเวลาสั้นๆ
ได้ ฯลฯ  

Idea 2. การท่าให้
ต้นทุนต่อหน่วยต่่าสุด  

Idea 3. ก าหนดนิยาม
ปัญหาและก าจดั 3 Mu  

       ท้ังน้ีท้ังน้ัน  ไอเดียท่ีกล่าวมาท้ัง 3 ข้อ  เป็นเพียงแค่วิธีการส่วนหน่ึงในการบริหารต้นทุนและก่าไรเท่าน้ัน  ซึ่ง
ยังมีหลากหลายวิธีการท่ีจะช่วยลดต้นทุนบริษัทได้ เช่น ประหยัดน่้า ประหยัดไฟ  เป็นต้น  เห็นได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว
เรามากนะค่ะ   ถ้าเรายิ่งลดต้นทุนได้มาเท่าไหร่ บริษัทก็ยิ่งมีก่าไรมากขึ้นเท่าน้ัน...   ช่วยๆกันนะค่ะ 

Muri หมายถึง การก่าจัดการเกินก่าลัง  
Mura หมายถึง การก่าจัดความไม่สม่่าเสมอ  
Muda หมายถึง ก่าจัดการสูญเปล่า เช่น ลดของทิ้ง ลดของเสีย ลด
จุดบกพร่อง ลดจ่านวนพัสดคุงคลังที่เกินความจ่าเป็น ลดการรอคอย 
ลดความเบี่ยงเบนระหว่างแผนกับผล    
**3 Mu จะเน้นไปทีคุ่ณภาพสินค้าและการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา** 



BY : SAFETY TEAM 
                สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องชาวซังโกะทุกท่าน มาพบกันอีกเช่นเคยในเดือนกมุภาพันธ์เดือนแห่ง
ความรัก ใครที่มีคนรักอยู่แล้วก็ขอให้รักกันนาน ๆ นะครับส่วนใครที่ยงัไม่มีก็ขอให้เจอความรักที่ดีเร็ว ๆ 
นะครับ ในฉบับน้ีพูดกันถึงเร่ือง “โรคหลอดเลือดหัวใจ” โรคหลอดเลือดหัวใจส่วนใหญ่เกิดจากไขมันและ
เน้ือเย่ือสะสมในผนังของหลอดเลือด ท าให้เย่ือบุผนังหลอดเลือดช้ันในต าแหน่งน้ันหนาตัวข้ึนท าให้หลอด
เลือดมีการตีบแคบลง ท าให้เลือดซ่ึงน าออกซิเจนไหลผ่านได้น้อยลงส่งผลให้เลือดไหลไปเล้ียงกล้ามเน้ือ
หัวใจได้ไม่เพียงพอจนเกิดภาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดซ่ึงจะท าให้มีอาการเจ็บหน้าอกเกิดขึ้นหากเกิด
การอุดตันของหลอดเลือดเฉียบพลันซ่ึงมักเกิดจากคราบไขมันที่สะสมอยู่ที่ผนังของหลอดเลือดช้ันในแตก

ออกและกลายเป็นล่ิมเลือดจะส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันอันน าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หรือเสียชีวิตกะทันหันได้  

 
 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแบ่งออกได้เป็น 
2 ประเภท คือ 
1..ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ได้แก่ประวัติ
ครอบครัว หากมีบุคคลในครอบครัว เป็นก็โอกาสเป็นโรค
หลอดเลือดหัวใจเพิ่มข้ึน, อายุ  , เพศ  
2.ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ได้แก่น่้าหนักเกินและ
อ้วน ,มีภาวะความดันโลหิตสูง ,ความเครียด,ภาวะน่้าตาลใน
เลือดสูงหรือโรคเบาหวาน,การไม่ออกก่าลังกาย,การสูบบุหรี่  เป็นต้น 

ปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ  
 

 อาการเจ็บเค้นอก 
 มีอาการเหน่ือยง่ายขณะออกแรง 
 มาด้วยอาการเหน่ือย หายใจหอบนอนราบไม่ได้ 
แน่นอึดอัด หายใจเข้าไม่เต็มปอด  
 มีอาการหน้ามืดเวียนศีรษะเป็นลมร่วมกับอาการ
แน่นหน้าอก ซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจากมีความดันโลหิตต่่า
เฉียบพลัน อาการหมดสติหรือหัวใจหยดุเต้น 

อาการน าที่ส าคญัที่ท าให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ 

 
ให้ค่าแนะน่าในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัจจัยเสี่ยง เช่น เลิกสูบบุหรี่ ควบคุม
อาหาร ออกก่าลังกายอย่างสม่่าเสมอ ก่าจัดความเครียด 
การรักษาด้วยยาเช่น ยาต้านเกล็ดเลือด ยาต้านการแข็งตัว
ของลิ่มเลือด ยาขยายหลอดเลือด ยาควบคุมการเต้นของ
หัวใจ ยาลดไขมัน ยาควบคุมความดันโลหิต เป็นต้น 
การรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน เป็นการ
ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนร่วมกับการสอดฝัง
ขดลวดค้่ายันผนังหลอดเลือด การให้ยาละลายลิม่เลือด หรือ
ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ชนิดพิเศษ 
การผ่าตัดท่าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ  

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ  
 

การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจที่ดีที่สุด
คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ ดังน้ี  
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารควรบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับ
ความต้องการใช้พลังงานในแต่ละวันของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดความสมดุลของ
พลังงานในร่างกาย 
 หมั่นออกก่าลังกายสม่่าเสมอคือการออกก่าลังกายที่ท่าให้
ร่างกายหายใจแรงข้ึน หัวใจเต้นเร็วข้ึนปานกลาง ออกแรงกาย
ต่อเน่ืองเป็นเวลาตั้งแต่ 10 นาทีข้ึนไปในแต่ละครั้ง   
 หยุดสูบบุหรี ่
ลดความเครียด วิธีการจัดการความเครียดที่ดีที่สุด คือ การเลือกวิธีที่ตนเองชอบและ
พึงพอใจ เช่น การออกก่าลังกาย การฝึกโยคะ การเจริญสมาธิ  

การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 



 เทคนิคซื้อหุ้นพร้อมกองทุนรวม        
ช่วงยุคกระทิง 

แม้ดัชนีหุ้นไทยจะท่า New high แตะระดบั 1,800 จดุไปแล้วก็ตาม แต่การขึน้ของดัชนีรอบนี้สมัพันธ์เฉพาะกบักลุ่มที่เกี่ยวขอ้งกบัการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจจริงๆ ไดแ้ก่ พาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว ขนส่ง   ยานยนต์ และพลังงาน 
         แต่ด้วย Valuation ที่ค่อนข้างสูงจากในอดีต (P/E Ratio ปี 2552 – 2553 อยู่ที่เฉลี่ย 11 – 13 เท่า แต่ P/E Ratio ปี 2560 ประมาณ 16 เท่า และปี 
2561 ประมาณ 15 เท่า และ Earnings ของหุ้นไทยที่ไม่ได้เตบิโตสูงมากเท่าอดตี (EPS ปี 2552 – 2553 โตปีละ 30 – 40% แต่ EPS ปี 2560 – 2561 คาดว่าจะ
เติบโตระดับ 7 - 10%) 
          ดังนั้น การปรับขึ้นของดัชนีหุน้ไทยอาจมีแรงเทขายหาก Earnings ที่ประกาศออกมาไมด่ีจริงตามที่นกัลงทุนคาดหวงั อย่างไรกต็าม อาจเปน็โอกาสที่ดีใน
การซื้อลงทนุส่าหรับหุน้ที่มี Growth story ที่ดี  ในระยะยาว    ถ้าราคาปรับลงมาในช่วงสั้นๆ นี้ 
 แม้ตลาดหุน้ไทยจะเป็นขาขึ้นแต่หุน้ไมไ่ดข้ึ้น
ทุกตัว ดงันั้น นักลงทุนควร Balance เงินลงทุนในหุ้น
กับเงินส่วนที่เกบ็ไว้เพื่อจดุประสงค์อื่นใหด้ี เพราะการ
ลงทุนในหุ้นย่อมมคีวามเสี่ยงสูงมากอยู่แล้ว การลงทุน
ในกองทุนหุน้กไ็ม่ใช่ว่าไม่มคีวามเสี่ยง เนื่องจากหาก
ผู้จดัการกองทุนมองการลงทุนผดิพลาด กองทนุหุ้นก็
ขาดทนุได้เช่นกนั หรือผลตอบแทนน้อยกว่าหุ้นไทยได้ 
           อย่างไรกต็าม มองในแงด่ีได้ว่า กองทุนหุน้
อาจมคีวามเสี่ยงหรือความผนัผวนที่น้อยกวา่การ
ลงทุนในหุ้นโดยตรง เพราะอย่างน้อยก็เป็นการ
กระจายความเสี่ยงที่มากกว่า และเป็นการบริหาร
จัดการโดยผู้จดัการกองทุนที่เป็นมอือาชีพจริงๆ 
  ดังนัน้ แนะน่าวา่หากจะลงทนุในหุ้น
โดยตรงควรเลือกหุน้ที่มี Fundamental ทีด่ี มี Growth story ยาวๆ ภายใต้ Valuation ที่เหมาะสม ส่วนการลงทุนในกองทนุก็เลือกจากนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้นๆ ว่าตรงตามความต้องการของนกัลงทุนหรือไม่ 
ขออ้างองิข้อมูลจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คือแบ่งประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงที่นักลงทนุรับได้ก่อน 

 ส่าหรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้น จึงคอ่ยแบ่งออกมาเปน็การลงทุนในกองทนุ
หุ้นอีกทีหนึ่ง เช่น ตั้งในลงทุนในหุ้น 30% ดังนั้น ใน 30% อาจแบ่งเปน็ลงทนุหุ้น
โดยตรง 20% และลงทุนผ่านกองทนุหุ้นอกี 10%  

ที่มา : https://www.set.or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=3527 

ส่าหรับข้อดีของการลงทุนกองทุนรวม มีดังนี้ 
1. บริหารจดัการโดยมืออาชีพ ทั้งผูจ้ัดการกองทนุและทีมนักวิเคราะห์ ซึ่ง
สามารถเข้าถึงขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว ท่าให้นักลงทุนไม่ตอ้งติดตามเองมาก 
2.กระจายความเสี่ยงไดด้ีกว่าการลงทุนเอง เนื่องจากกองทนุจะกระจาย 
การลงทุนไปในหลักทรัพย์หลายตัว ท่าให้ความเสี่ยงน้อยกว่า 
3.ใช้เงินลงทุนนอ้ยกว่าการลงทุนในหุ้นเองโดยตรง 
4.นอกจากก่าไรจากมูลค่าเงินลงทุนที่สูงขึ้น บางกองทุนมีนโยบายปนัผล และใช้ประหยัดภาษีได้อกีด้วย 
5.เปดิโอกาสลงทนุในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น กองทุนที่ลงทนุในตา่งประเทศ เช่น ASEAN, India หรือกองทุนทองค่า น้่ามนั เป็นต้น 
6. กองทนุมีสภาพคล่องในการซือ้ขายดีกว่าหุ้นรายตัวเล็กๆ 
 
อย่างไรก็ตาม ก่อนตดัสนิใจลงทุน นกัลงทุนประเมินตัวเองก่อนว่าต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่ รับความเสี่ยงไดม้ากน้อยเพียงใด ต้องการลงทุนนานแค่ไหนและมี
เงินลงทุนเท่าใด ศกึษารูปแบบกลไกการลงทุนผ่านกองทุนรวมวา่เป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้เข้าใจและเลือกลงทนุไดต้ามความต้องการ รวมถึงศึกษาและเลือกนโยบาย
การลงทุนของกองทนุทีค่ดิว่าเหมาะสมกับตัวเอง 

พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บลจ.บวัหลวง 



 สรรหามาเล่า                                                       By...PorKeaW 

วนัวาเลนไทน์ 

จากวกิพิีเดีย สารานุกรมเสรี 

 วันนกับุญวาเลนไทน ์(อังกฤษ: Saint Valentine's Day) หรือที่มักเรียกว่า วันวาเลนไทน ์(อังกฤษ: Valentine's Day) ตรงกับ
วันที ่14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันวาเลนไทน์มีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศทางตะวันตก แม้จะยังเป็นวัน
ท่างานในทุกประเทศเหล่านัน้กต็าม 
 "วันนกับุญวาเลนไทน์" แต่เดิมเปน็เพียงวันฉลองนักบุญในศาสนาคริสต์ยุคแรกที่ชื่อ วาเลนตินัส (แตน่ักบุญชื่อนี้มีหลายองค์) 
ความหมายโรแมนติกโดยนัยสมัยใหม่นัน้กวีเพิ่มเติมในอีกหลายศตวรรษต่อมาทั้งสิ้น วันวาเลนไทน์ถูก่าหนดขึ้นครั้งแรกโดยสมเด็จพระ
สันตะปาปาเกลาซิอุสที่ 1 ใน ค.ศ. 496 ก่อนจะถูกลบออกจากปฏทิินนักบุญทั่วไปของโรมัน (General Roman Calendar of saints) ใน
ปี ค.ศ. 1969 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 
 วันวาเลนไทน์มาข้องเกี่ยวกับรักแบบโรแมนติกเปน็ครั้งแรกในแวดวงสังคมของเจฟฟรีย์ ชอเซอร์ ช่วงกลางสมัยกลาง (High 
Middle Ages) เม่ือประเพณีรักเทิดทูน (courtly love) เฟื่องฟู จนถึงคริสตศ์ตวรรษที่ 15 วันวาเลนไทนไ์ด้วิวัฒนามาเป็นโอกาสซึ่งคู่รัก
จะแสดงความรักของพวกเขาแก่กันโดยให้ดอกไม้ ขนมหรือลูกกวาด และส่งการ์ดอวยพรกัน 

 วันวาเลนไทน ์คงเป็นวันที่ใครหลาย ๆ คนรอคอย... โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่ตื่นขึน้มา พร้อมรอยย้ิม เพื่อเตรียมของขวัญ ค่าหวาน 
และข้อความพิเศษ ๆ มอบให้กับคนรักอย่างแน่นอน..  และในโอกาสวาเลนไทน์วนัแห่งความรักวันนี้ ทางเราก็ไม่พลาดหยิบยกเรื่องราวของ
วันวาเลนไทน์มาฝากกันอีกเช่นเคย มาเริ่มต้นกันทีป่ระวัติวันวาเลนไทน์กนัก่อนเลยค่ะ 

 ส่าหรับประวัติวันวาเลนไทน์นัน้ หลาย ๆ คนคงสงสัยว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร เหตุเป็นเพราะวันที่ 14 กุมภาพันธน์ัน้ เป็นวนัเสียชีวิต
ของนักบุญวาเลนไทน์ หรือเซนต์วาเลนไทน์ นักบุญแห่งความรักนั่นเอง นักบุญวาเลนไทน์ เปน็ผู้ริเร่ิมการจัดงานแต่งงานในยุคทีไ่ม่นิยมให้
แต่งงานกัน เหตุเพราะในช่วงนัน้ โรม ต้องประสบกับสงคราม จักรพรรดิคลอดิอุสที่สอง ต้องการเกณฑ์คนไปรบ แต่มีบุคคลจ่านวนมากที่มี
ครอบครัว มีภรรยา มีคนรัก ต่างไม่อยากจะทิ้งครอบครัวไป ท่าให้ จักรพรรดคิลอดิอุสที่สอง ตัดสินใจให้ยกเลิกการแต่งงานและการหม้ัน
ทั้งหมดของชาวโรมันในยุคนัน้ไปหมดอย่างสิ้นเชิง 
           แตน่ักบุญวาเลนไทน์กลับสวนกระแสของจักรพรรดิคลอดิอุสที่สอง ชักชวนคู่รักมาแต่งงานหลายต่อหลายคู่ จนโดนจับตัวไปขัง
เอาไว้ และในคุกที่คุมขังนักบุญวาเลนไทนน์ัน้ เขาได้พบรักกับสาวตาบอดนางหนึ่ง เม่ือโดนจับได้ นักบุญวาเลนไทน์จึงถูกน่าตัวไปประหาร
ในวนัที่ 14 กุมภาพันธ์ วันดังกล่าวจึงกลายมาเป็น วันวาเลนไทน ์วันที่ผู้คนจะร่าลึกถึงนักบุญผู้อุทิศตนใหค้วามรักนั่นเอง  

https://hilight.kapook.com/view/19756 

สัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน ์
          สัญลักษณ์วันวาเลนไทนค์ือ เทพเจ้าคิวปิด ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักดั้งเดิมของชาวโรมัน ร่างกายเป็น
เด็กทารกติดปีก ก่าลังโก่งคันศรทองเล็งไปยังหัวใจของผู้คน ตามต่านานของกรีกและโรมันพูดถึงคิวปิดว่า เป็นบุตร
ของมาร์ (เทพเจ้าของสงคราม) และ วีนัส (เทพเจ้าแห่งความรักและความงาม)   
          ต่านานความรักของ เทพเจ้าคิวปิด นั้น ในอดีต เทพเจ้าวีนัสอิจฉา "ไซกี" ธิดาวัยก่าลังแรกรุ่นของกษัตริย์
องค์หนึ่ง ที่ส่าคัญคือไซกีสวยกว่าเทพเจ้าวีนัสมาก นางเลยส่งเทพเจ้าคิวปิดไปหาไซกี เพื่อบันดาลให้ไซกีมีความรัก
กับบุรุษเพศ แต่เทพเจ้าคิวปิดกลับหลงรักไซกีและพามาที่วัง และลอบมาหาในเวลากลางคืนเพื่อไม่ใหไ้ซกีรู้ว่าตนเองเป็นใคร แต่มีคนยุให้

ไซกีแอบดูตอนเทพเจ้าคิวปดินอนหลับ แตด่้วยความตื่นเตน้ของไซกีที่เหน็
เทพเจ้าคิวปิดเป็นหนุ่มรูปงาม เลยเผลอท่าน้่ามันตะเกียงหกใส่เทพเจ้าคิวปิด 
เม่ือเทพเจ้าคิวปิดรู้สึกตัวตื่นขึน้ก็โกรธมากที่นางขัดค่าสั่ง จึงทิ้งนางไป 
 
          เม่ือโดนทิ้ง ไซกีก็ออกตามหาเทพเจ้าคิวปิด ซึ่งตลอดเวลาไซกีถูกเทพ
เจ้าวีนัสกลั่นแกล้งต่าง ๆ นานา จนเทพเจ้าคิวปิดเหน็ใจต้องเข้ามาช่วย เทพ
เจ้าจูปิเตอร์เห็นใจ จึงช่วยให้ทั้งสองได้ครองรักกัน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://hilight.kapook.com/view/19756


ประวัติวันตรุษจีน 
          ส ำหรับที่มำของวันตรุษจีนน้ัน เชื่อกันว่ำประเพณีน้ีมีมำนำนกว่ำสี่พันปีแล้ว จัดขึ้นเพื่อฉลองเทศกำลฤดูใบไม้ผลิ เดิมทีไม่ได้เรียกว่ำ
เทศกำลตรุษจีน แต่มีชื่อเรียกต่ำงกันตำมยุคสมัย น่ันคือเม่ือ 2,100 ปีก่อนคริสต์ศักรำชจะเรียกว่ำ "ซุ่ย" ซ่ึงมีควำมหมำยถึงกำรโคจรครบหน่ึงรอบ
ของดำวจูปิเตอร์ จนกระทั่งต่อมำในยุค 1,000 กว่ำปีก่อนคริสต์ศักรำช เทศกำลตรุษจีนจะถูกเรียกว่ำ "เหนียน" หมำยถึงกำรเก็บเก่ียวได้ผลอุดม
สมบูรณ์น่ันเอง 
          นอกจำกน้ี วันตรุษจีน ยังมีชื่อเรียกอีกอย่ำงหน่ึงว่ำ "วันชุงเจ๋" ซ่ึงหมำยถึงเทศกำลฤดูใบไม้ผลิ หรือขึ้นปีเพำะปลูกใหม่ เพรำะช่วงก่อน
ตรุษจีนน้ันตรงกับฤดูหนำว ไม่สำมำรถท ำกำรเกษตรได้ ดังน้ันเม่ือเข้ำสู่ฤดูใบไม้ผลิที่มีอำกำศเหมำะสมแก่กำรเพำะปลูก ชำวจีนจึงสำมำรถท ำนำ 
ท ำสวน ได้อีกครั้งหลังจำกผ่ำนพ้นฤดูหนำวมำน่ันเอง 
          ส่วนกำรก ำหนดวันตรุษจีนน้ัน ตำมประเพณีเทศกำลตรุษจีนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เดือน 12 ตำมปฏิทินจันทรคติของจีน ไปจนถึงวันขึ้น 
15 ค่ ำ เดือนอ้ำย ตำมปฏิทินจันทรคติของจีน และถือว่ำคืนวันที่ 30 เดือน 12 เป็นวันส่งท้ำยปีเก่ำ ส่วนวันที่ 1 เดือน 1 คือวันชิวอิก หมำยถึงวัน
แรกของฤดูใบไม้ผลิ 
          กำรเตรียมงำนเพื่อกำรเฉลิมฉลองเทศกำลตรุษจีนน้ัน จะเริ่มขึ้นตั้งแต่หน่ึงเดือนก่อนวันตรุษจีน (คล้ำยกับวันคริสต์มำสของประเทศ
ตะวันตก) โดยผู้คนจะเริ่มซ้ือข้ำวของต่ำง ๆ เพื่อประดับตกแต่งบ้ำนเรือน และเตรียมท ำควำมสะอำดครั้งใหญ่ ตั้งแต่ชั้นบนลงชั้นล่ำง เน่ืองจำกมี
ควำมเชื่อว่ำจะเป็นกำรปัดกวำดสิ่งที่ไม่ดีออกไป ภำยในบ้ำน ทั้งประตู หน้ำต่ำง จะประดับประดำไปด้วยสีแดง และกระดำษสีแดงที่มีค ำอวยพร

ให้อำยุยืน ร่ ำรวย อยู่ดีมีสุข ฯลฯ 
          จำกน้ันครอบครัวจะร่วมรับประทำนอำหำรที่ล้วน
แต่มีควำมหมำยมงคลทั้งสิ้น เช่น กุ้งจะหมำยถึงชีวิตที่
รุ่งเรืองและควำมสุข เป๋ำฮื้อแห้งหมำยถึงทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ดี 
สลัดปลำสดจะน ำมำซ่ึงควำมโชคดี จ้ีไช่ (ผมเทวดำ) 
สำหร่ำย จะน ำควำมร่ ำรวยมำให้ และขนมต้ม (Jiaozi) 
หมำยถึงบรรพชนอวยพร หลังจำกทำนอำหำรค่ ำแล้ว ทุก
คนในครอบครัวจะน่ังกันจนเช้ำเพื่อรอวันใหม่โดยกำรเล่น
เกม เล่นไพ่ หรือดูรำยกำรทีวีที่เก่ียวกับวันตรุษจีน และใน
วันน้ีจะต้องไม่โกรธ ริษยำ หรือไม่พอใจ เพื่อเป็นสิริมงคลที่
ดีส ำหรับปีที่ก ำลังจะมำถึง 
 
วันจ่ำย,วันไหว้,วันเที่ยว ตรุษจีน 2561 ตรงกับวันไหนบ้ำง? 
วันจ่ำยจะตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561  
วันไหว้จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภำพันธ์ 2561 
วันเที่ยวจะตรงกับวันศุกร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561 
 

http://www.zcooby.com/2561-chinese-new-year-2018-lunar-new-year/  https://hilight.kapook.com/view/19792 

https://chinesenewyear.kapook.com/
http://www.zcooby.com/2561-chinese-new-year-2018-lunar-new-year/


กิจกรรมร่วมสนุกประจ่าเดือน  
 บอกเล่าเรื่องราวความรักของท่านผ่านทาง
หน้า Facebook ของ Sanko ไม่ว่าจะเปน็ความ
รักต่อคน สัตว์ สิ่งของ  แค่สั้นๆง่ายๆ  
ส่าหรับท่านที่ไดร้ับการ กด Like กด Share มาก
ที่สุด 5 ท่าน (ภายในวันที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2561) 

รับไปเลยของที่ระลึก “วันวาเลนไทน์” สุด
แสนน่ารัก จากฝ่ายบคุคล  


