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 ผมทดลองเก็บเงิน โดยเลือกวิธีที่ง่ายที่สุด

ก่อน คือการเก็บสะสมเหรียญ 1,2,5,10 บาท ใน

เวลา 5 เดือน สามารถเก็บเงินได้มากถึง 9,000 

กว่าบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อว่าจะมีมูลค่า

มากถึงขนาดนี้ ยิ่งถ้าเก็บเงินเป็นธนบัตร มันจะมี

มูลค่ามากกว่านี้ และถ้าเราให้เงินมันท างาน เราจะ

ได้เงินมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัว รีบเก็บเงินหรือ 

ออมเงินกันตั้งแต่วันนี้ แล้วคุณจะพบกับความ

มหัศจรรย์ของการออมเงินในอนาคตแน่นอน  

  

นายสมชาย  เจษฎานภาวงศ์ 

 กรรมการผู้จัดการ 

เก็บเงิน 9,000 บ. ใน 5 เดือน 
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 คณะผู้จัดท า มีความตั้งใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้

คิด ได้จัดท าวารสารเฟิร์สให้ทุกท่านได้อ่าน เราได้คัดสรร 

รวบรวม ร้อยเรียงบทความต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้

ความรู้ และให้ข้อคิดกับคนในองค์กร โดยมุ่งหวังว่าวารสาร

ของเรานั้นจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสาร ที่ทุกท่าน ทุก

หน่วยงานสามารถให้และรับข้อมูลข่าวสารถึงกันและกัน 

เพื่อพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

 ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานส าหรับ

ความร่วมมือ การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

หากหน่วยงานใดประสงค์จะลงข่าวสารเพิ่มเติม หรือมี

ข้อเสนอแนะ ติชม เรายินดีรับฟัง ท่านสามารถส่งข้อมูลมา

ได้ที่ hr@first-techno.co.th เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

วารสารเฟิร์สของเรา ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ในโอกาสต่อไป 

นายมานะชัย ผ่องสุภา 
บรรณาธิการ 
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 คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก TEMCA  รับโล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือ

แรงงาน ปี 2561 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 โดยมีคุณสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบโล่

เกียรติคุณ ณ ห้องประชุมปกรณ ์อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 

 คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์  นายก TEMCA ร่วมพิธีเปิดงาน LED. Expo 

Thailand 2019 + Light ASEAN BMAM EXPO ASIA 2019 และ K-Fire Safety 

Bangkok 2019 โดยมี ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน

เปิดงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 

 ผู้แทนสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย/สมาคมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไทย/

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร/สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์/สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย  

 เข้าพบคุณถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อขอค าแนะน า

เกี่ยวกับกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง

พลังงาน 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  

 คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก TEMCA  เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ

และนวัตกรรม ก.ฟ.ภ. 2562  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการและ 

คอนเวนชั่น โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 

วันที่ 23 กันยายน 2562  
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 คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก TEMCA พร้อมด้วยนายอนุโลม อุตะมะพันธุ์ 

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานสัมมนาและ

แสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าครั้งใหญ่ “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA” 

ครั้งที่ 35 ภายใต้แนวคิด “Ready to go กล้าที่จะก้าว” ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่

การเรียนรู้ ก้าวน าสู่โลกดิจิทัล ก้าวทันเทคโนโลยี ในยุค Technology Transform ก้าว

ไปสู่ Smart City ณ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า บางกอก   

วันที่ 23-24 สงิหาคม 2562 

 คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกTEMCA. พร้อมด้วยคุณทินกร เอกนิรันดร์ ร่วม

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกส.อุตสาหกรรม

ก่อสร้างฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปีแห่งการก่อตั้ง ณ The Athenee Hotel, 

 a Luxury Collection Hotel, Bangkok 

วันที่ 26 กันยายน 2562 

 คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก TEMCA คุณมโน สีตะสิทธิ์ ที่ปรึกษากรรมการ, 

คุณอรพรรณ โมคกุล ประธานจัดงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 

PATTAYA ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิต

อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี โดยมีหม่อม

ราชวงศ์จตัุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 

น าโดย คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก TEMCA และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการ
ประชุม 2019 FAPECA & AFEEC CONFERENCE ณ Kimdaejung Convention 
Centre, Gwangju, Korea. 
 การประชุม FAPECA Conference ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ (Conference 
theme) “Power System Interconnection” โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม 
และน าเสนอรายงานทั้งหมด 8 ประเทศ ซึ่งสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณพฤฒิชัย จง
เลิศวณิชกุล เป็นตัวแทนประเทศไทย น าเสนอรายงาน (Paper Conference) เรื่อง 
Power System Interconnection Projects between Thailand and its 
Neighboring Countries. 

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 
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H เป็นกิจกรรมดีๆ

ที่ทางคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์  ผู้บริหารของพวก

เรามีความตั้งใจ เข้าไปท ากิจกรรมกับพนักงานทุกคน

เพื่อสร้างขวัญและก าลงัใจในการท างานได้ท าต่อเนื่อง

เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 และด าเนินการมา

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

 ซึ่ ง เ ป็ น เ จ ตนา รมณ์ ขอ ง  MD  ที่ เ ล็ ง เ ห็ น

ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง พ นั ก ง า น ทุ ก ค น ใ น อ ง ค์ ก ร

เปรียบเสมือนฟันเฟืองส าคัญในการผลักดันองค์กร

ไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นการสร้างขวัญและก าลังใจในการ

ท างานให้พนักงานถือว่าเป็นกิจกรรมส าคัญของ

องค์กรที่ผู้บริหาร และพนักงานได้พบปะพูดคุย 

เข้าใจวิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์กรในทิศทาง

เดียวกันโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้าง

ขวัญและก าลังใจให้กับทีมงาน  

 รวมทั้งสร้างสรรค์ความสุขในการท างานอย่าง

ยั่งยืน หากพนักงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน

และมองเห็นเป้าหมายขององค์กร ความรับผิดชอบใน

หน้าที่ ความเสียสละ และความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

จะเกิดขึ้น น าพาไปองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

 หลังจากที่จัดกิจกรรมกับพนักงานให้เสียงตอบ

รับจากพนักงานที่ได้ร่วมกิจกรรมดีมากมีทั้งรอยยิ้ม

เสียงหัวเราะความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้ที่

ทางผู้บริหารตั้งใจให้กิจกรรมนี้และพนักงานที่ได้ร่วม

กิจกรรมอย่างให้มีการจัดกิจกรรม Happy Hours 

อย่างต่อเนื่อง 

 ในนามของ HR ต้องขอขอบพระคุณทุกๆ

หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา  
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คุณจตุรภัทร เชื้อด ี

โครงการ S OASIS 

 

 

ประโยชน์ที่ท่านไดร้ับจากกิจกรรม Happy Hours 

- เป็นการสร้างความสัมพันธ์  ระหว่างออฟฟิศกับทีมโครงการ 

- สร้างความสนุกสนานผ่อนคลายให้กับพนักงาน 

- การเสนอ VDO มีข้อคิดสอนใจให้พนักงานมีความตระหนัก

ในการท างานให้มากขึ้น 

ชื่นชอบอะไร ในกจิกรรมมากที่สุด 

- พนักงานฝ่ายบุคคลมีความกันเองกับพนักงาน 

- ชอบการน าเสนอ VDO ในการถ่ายทอดความรู้ให้มีแง่คิด 

ความรู้สึกที่ได้ใกล้ชิดกับผู้บริหาร 

- ชอบมากในการลงพื้นที่ในการดูแลของผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัทฯ ที่ยังเป็นห่วงและดูแลพนักงานด้วยตัวเอง 

- ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับพนักงาน 

- เป็นการฝึกพนักงานในการกล้าแสดงออกและฝึกไม่ให้เขิน

อายในการออกไปผู้ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน 

ครั้งต่อไปอยากใหม้ีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติม 

- อยากให้มีเวลาในการมา Happy Hours มากกว่านี้ 

- เพิ่มเติมในการเรียกพนักงานให้พูดแสดงความคิดเห็นในการ

ท างานทุกคนเพื่อแชรค์วามรู้กัน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

อยากให้มีการจัดสถานที่ Happy Hours ภายนอกสถานที่บ้าง 

 
 

คุณจิรพงศ์ ค าบุง  
โครงการ ร.พ.วัทธนเชษฐ์ 

 
 

ประโยชน์ที่ท่านไดร้ับจากกิจกรรม Happy Hours 
- ได้เรียนรู้และวางแผนวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ 
- การพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ 

ชื่นชอบอะไร ในกจิกรรมมากที่สุด 
 การท ากิจกรรมร่วมกันการระดมความคิดให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนท าให้บรรลุเป้าหมาย 

ความรู้สึกที่ได้ใกล้ชิดกับผู้บริหาร 
 รู้สึกยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมกับผู้บริหาร ซึ่งน้อยครั้งที่จะได้มีโอกาสดีดีแบบนี้  

ครั้งต่อไปอยากใหม้ีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติม 
 อยากให้มีกิจกรรมแจกของรางวัล เพื่อดึงดูดใจพนักงาน
มากกว่านี้ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 อยากให้มีหัวข้อสอบถามปัญหาอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับ
พนักงาน ในการด าเนินงานในบริษัท หรือ Site งานต่างๆ  

สัมภาษณ์ความประทับใจกิจกรรม 
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Happy Hours 

 
 

คุณจักรวาล พรหมนาม 
คลังสนิค้าโครงการ 

 
 

ประโยชน์ที่ท่านไดร้ับจากกิจกรรม Happy Hours 
 หลายอย่างครับ  เช่น การผ่อนคลาย สนุกสนาน  มี
กิจกรรมร่วมกัน ได้แง่คิด และที่ส าคัญได้ค ามั่นสัญญาที่เป็น
ก าลังในการท างานที่ดี จากผู้บริหารโดยตรง ทั้งเรื่อง การสร้าง
ส านักงานใหม่, Rod map องค์กร, การแบ่งผลก าไร, นโยบาย
ต่างๆ  

ชื่นชอบอะไร ในกจิกรรมมากที่สุด 
 ชอบวี ดี โ อ  ที่ ให้ แ ง่ คิ ดหลายๆด้ าน  ทั้ ง เ รื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลง การศึกษาพัฒนา การวางแผน เพื่อน าไปสู่
ผลลัพธ์ที่ดีขององค์กร 

ความรู้สึกที่ได้ใกล้ชิดกับผู้บริหาร 
 ให้น้องในทีมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริหาร ทราบถึง
นโยบายขององค์กร ทราบถึงความตั้งใจ ความมั่นใจของในตัว
ผู้บริหาร  ที่จะน าพาพนักงานในทุกต าแหน่ง ไปสู้ความส าเร็จ
ได้ 

ครั้งต่อไปอยากใหม้ีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติม 
 กิจกรรมนี้ควรรักษาและควรมีไว้ตลอดไป  และขอเพิ่ม
กิจกรรมที่เป็นลักษณะของการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน 
และจิตอาสาในพิธีต่างๆ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ของรางวัล ควรเป็นวัสดุมีคุณภาพ แบบทันสมัย ที่
เกี่ยวกับองค์การ (Limited Edition) น่าพกพา น่าใช้ น่าโชว์ 
เช่น แก้ว FTC ,ปากกา FTC, ผ้าพันคอ FTC  อื่น.ๆ (แต่ไม่ได้
หมายถึงที่ผ่านมาไม่ดี  ท าดีแล้ว ) 

 

คุณสิทธิชัย สงิหเ์ทพ 

โครงการ อาคารจอดรถ 

ธารา พาร์ค 

 

ประโยชน์ที่ท่านไดร้ับจากกิจกรรม Happy Hours 

 เป็นประโยชน์อย่างมากครับ เพราะกิจกรรมแบบนี้ ที่จะ

มี ผู้บริหารมาพบปะและร่วมกิจกรรมร่วมกัน ไม่ค่อยมีบ่อย

มากนัก   ถือเป็นโอกาสดีที่ พนักงานจะได้รู้จักกับ ผู้บริหาร

และองค์กรมากขึ้น   รวมถึงนโยบายกับวัฒนธรรมขององค์กร 

เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร ก้าวไปสู่

เป้าหมายด้วยกัน 

ชื่นชอบอะไร ในกจิกรรมมากที่สุด 

 ส่วนตัวผมชื่นชอบกิจกรรม ฉีกกระดาษ ที่ชื่นชอบเพราะ 

แสดงให้เห็นว่า ถ้าต่างคนต่างท างาน สิ่งที่ได้จะเห็นได้ว่า

เป้าหมายที่ได้ จะต่างกันออกไป คนละทิศละทาง เนื่องจาก

ความคิดของแต่ละบุคคลไม่ เหมือนกัน แต่ถ้าให้ทุกคนมี

เป้าหมายเดียวกันแล้ว และมีการท างานเป็นทีมได้คุย

ปรึกษาหารือกัน ให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน เป้าหมายที่จะไป

ด้วยด้วยกันก็จะราบรื้น 

ความรู้สกึที่ได้ใกล้ชิดกับผู้บริหาร 

 ส าหรับผมก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พูดคุย

เรื่องการท างานและประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาและได้เห็นว่า

ผู้บริหารให้ความส าคัญกับพนักงานมากๆ 

ครั้งต่อไปอยากใหม้ีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติม 

 ส่งเสริมให้มีความรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์

มากขึ้นเน้นกิจกรรมเป็นทีม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

อยากให้กิจกรรมนี้ มีต่อๆทุกปี เพราะการได้พูดคุยกันและท า

กิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ ท าให้สนิทสนมในองค์กรกันมากขึ้น 

ตาม Concept Teamwork  
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First Magazine 

EXCLUS   VE Interview 

คุณวัชระพงษ์ ค ารอด 

คอลัมน์นี้เราพาทุกท่านไปท าความรู้จักกับ คุณวัชระพงษ์ ค ารอด 

หรือพี่เอ และฝ่ายใหม่ นั่นคือ ฝ่ายพัฒนาประสทิธิภาพองค์กร ฝ่ายนี้

จะมีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้าง มาท าความรู้จักกันค่ะ 

Q : การเข้ามาร่วมงานกับเฟิร์ส 
A : ย้อนกลับไปเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ตอน
นั้นผมยังท างานที่อิตัลไทย และเพิ่ง
กลับมาจากโครงการที่ประเทศพม่า 
ขณะนั้นเศรษฐกิจในประเทศไม่ค่อยดี
นัก หลายบริษัทมีการลดเงินเดือน และ
เลิ กจ้ า งพนัก งานจ านวนมาก  ผม
ตัดสินใจออกจากอิตัลไทยเพื่อหางาน
ใหม่ จึงส่งใบสมัครไปหลายๆ บริษัท 
รวมถึงที่เฟิร์สด้วย ต่อมาจึงมีโอกาสได้
เข้ามาสัมภาษณ์กับคุณสมชาย ซึ่งใน
ตอนนั้นทางเฟิร์ส มีโครงการที่จะไป
ท างานที่ประเทศกัมพูชาพอดี  คุณ
สมชายจึ ง เห็นว่ า  จากความรู้ และ
ประสบการณ์การท างานที่ต่างประเทศ
ที่ มี  จ ะ ส า ม า ร ถ น า ม า ต่ อ ย อ ด
ให้กับเฟิร์สได้ จึงมีการตกลงร่วมงาน
กัน 
 

Q : สิ่งที่ท าให้อยู่กับเฟิร์สมานาน
ถึง 18 ปี 
A : จากเดิมที่เคยอยู่บริษัทใหญ่ มี
พนักงานมากกว่า 1,000 คน เราก็เป็น
เพียงพนักงานตัวเล็กๆ คนหนึ่ ง  มี
โอกาสได้พูดคุย หรือแสดงความคิดเห็น
กับกรรมการผู้จัดการ หรือฝ่ายบริหาร
น้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย 
 แต่พอมาอยู่ที่เฟิร์ส เรามีโอกาส
ได้ร่วมงานกับทุกระดับ มีโอกาสสื่อสาร 
ช่วยเหลือกันทุกภาคส่วน ผู้บริหารทุก
ท่านให้ความเอาใจใส่กับพนักงานทุก
ระดับ จึงท าให้รู้สึกว่าเราท างานแล้วมี
ความสุข รู้สึกว่าเฟิร์สเป็นเหมือนบ้าน
หลังที่สอง ที่เราจะทุ่มเท ให้เวลา และ
ท างานอยู่ที่เฟิร์สจนถึงปัจจุบัน 
 

 

Q : หน้าที่ และความรับผิดชอบ
จากอดีตถึงปัจจุบัน 
A : เริ่มท างานกับเฟิร์สในต าแหน่ง 
ผู้จัดการโครงการ บริหารโครงการที่
ประเทศกัมพูชาประมาณ 4-5 ปี เมื่อ
งานที่กัมพูชาเสร็จ ก็กลับมาบริหารต่อ
ที่ไทยอีก 2-3 โครงการ จนมาถึงจุด
เ ป ลี่ ย น ที่ ส า คั ญ  ต อ น นั้ น ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้บริหารโครงการหนึ่ง แต่
ผลประกอบการออกมาไม่เป็นไปตาม
เป้าที่วางไว้ จึงกลับมาทบทวนตัวเอง
ใหม่ ถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนการ
ท างาน คุณสมชายจึงเชิญมาหารือกัน 
ถึงงานของฝ่ายงบประมาณ ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์จากหน้างานมาใช้ในการ
บริหารด้วย จึงได้รับแต่งตั้ งให้ เป็น
ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ
ปฏิบัติ งานในต าแหน่ งดั งกล่ าวได้
ประมาณ 10 ปี 
 ในปี 2562 นี้ มีการจัดตั้งฝ่าย
พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรขึ้น เพื่อ
พัฒนาการท างานในทุกภาคส่วน ทาง
ผู้บริหารจึงไว้ใจมอบหมายให้มาด ารง
ต า แ ห น่ ง  ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย พั ฒ น า
ประสิทธิภาพองค์กร ในปัจจุบัน เพื่อ
น าประสบการณ์ทั้งฝ่ายบู๊ (คุมหน้างาน) 
และฝ่ายบุ๋น (ฝ่ายสนับสนุน) มาเรียบ
เรียง และเขียนเป็นต าราเฟิร์สขึ้น เพื่อ
เป็นแนวทางในการท างานของบริษัทฯ 
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Q : โปรเจ็คที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 
A : เรื่องแรกคือ โปรแกรม ERP หรือ 
แ ม ง โ ก้  ซึ่ ง ตั ว โ ป ร แ ก ร ม นั้ น มี
ความสามารถในการใช้ประโยชน์ได้
หลายอย่างนอกจากการเปิด PR , PO 
เช่น การดูแล Stock , การดูแลงบ
ลงทุน , การประมาณการ เป็นต้น ใน
ปัจจุบันเราน าโปรแกรมเข้ามาใช้ได้ไม่
นาน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ 
เพื่อดึงศักยภาพของโปรแกรม น ามาใช้
ให้ครอบคลุมในการท างานของทุกภาค
ส่วน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว กระชับ
ขั้นตอนการท างาน และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับองค์กร 
 เ รื่ อ งที่ สองคือ  การรวบรวม
ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการ
ท างาน ในเบื้องต้นเน้นในส่วนของฝ่าย
โครงการเป็นหลัก เพื่อน ามาปรับปรุง
และพัฒนา 
 เรื่องที่สาม ซึ่งถือเป็นโปรเจ็ค 
พิเศษ คือ การควบคุมการก่อสร้าง
ส านักงานแห่งใหม่ ที่บางบอน 5 ในปี 
2562 นี้ เป็นการเตรียมแบบ การขอ
อนุญาต เพื่อปี 2563 จะได้เริ่มการ
ก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายว่า ต้นปี 2564 
เราน่าจะเริ่มเตรียมตัวย้ายไปออฟฟิศ
ใหม่กัน 
 

Q : แผนงานในปี 2563 
A : หลักจากในปี 2562 ซึ่งเป็นการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ฉะนั้นในปี 2563 
จะเป็นการน าข้อมูลมาจัดเรียง และ
เรียบเรียงเป็นคู่มือการท างานของแต่
ละหน่วยงาน ซึ่งต้องใช้ เวลาในการ
จัดท าค่อนข้างมาก เมื่อมีคู่มือแล้ว 
ต่อไปคือการสื่อสาร อธิบาย อบรมให้
ความรู้  ให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
ท างานอย่างมีมาตรฐาน เป็นไปตาม
คู่มือ และเป็นหนึ่งเดียวกันได้ จากนั้น
จะเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ทุกภาคส่วนท างานอย่างเป็นระบบ 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

Q : การขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานอื่น 
A : โดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าตัวเองเป็น
คนอัธยาศัยดี เปิดรับความคิดเห็นจาก
ทุกฝ่าย ทุกแผนก และได้เข้าไปร่วม
พูดคุยเสวนากับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว 
ฉ ะนั้ น ใ น เ รื่ อ ง ค ว า ม ร่ ว มมื อ จ า ก
หน่วยงานอื่นนั้น ไม่กังวล เพราะปกติ
พี่ๆ น้องๆ จะเดินเข้ามาหาผม เพื่อเป็น
ที่พึ่ง และปรึกษาหารือกันอยู่แล้ว 
 

Q : การสนับสนุนจากฝ่ายบุคคล 
A : จากคู่มือการท างานที่ได้รวบรวม 
และพัฒนาแล้ว ต่อไปจะเป็นเรื่อง
ตารางการอบรมให้ความรู้พนักงาน 
โดยขอให้ฝ่ายบุคคลช่วยประสานงาน 
และจัดกลุ่มพนักงาน เพื่อเข้ารับการ
อบรมเสริมสร้างความรู้  และพัฒนา
ร่วมกัน 
 

Q : ฝากถึงทุกคนในบ้านเฟิร์ส 
A : ในปี 2563 เศรษฐกิจประเทศน่าจะ
ทรงตัว หรือไม่ดีนัก ฉะนั้นสิ่งที่จะฝาก
ถึงพี่น้องชาวเฟิร์สก็คือ เราต้องช่วยกัน
ประคับประคอง ช่วยกันประหยัด 
ช่วยกันรักษาสถานการณ์ท างานของ
ตนเอง ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ควร
ลดค่าใช้จ่าย อย่าฟุ่มเฟือย และใช้ชีวิต
ให้อยู่ในทางสายกลาง เพื่อรอดผ่าน
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ครับ 
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ชื่อ : นายพุฒิพงษ์  พรมตื้อ  ชื่อเล่น : อั๋น 

การศึกษา 

 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 : สาขาเครื่องกล ระดับ ภาคีวิศวกร เลขที่ ภก.42696 

ต าแหน่งในปัจจุบัน 

 : วิศวกรสนาม ระบบปรับอากาศ 

ผู้บังคับบัญชา 

 : คุณปรีชา  อินทร์ยอด 

ผลงานที่ผ่านมา 

- โครงการกรีนสปอต หนองแค สระบุรี 

- โครงการปรับปรุงเซ็นทรัลพระราม 3  

- โครงการ open house central bangna 5th floor 

โครงการปัจจุบัน 

- โครงการอาคารจอดรถธาราพาร์ค ซีพี แจ้งวัฒนะ 

- โครงการ soy milk line 3 

บุคคลตัวอย่าง  

 คุณปรีชา อินทร์ยอด เพราะตั้งใจท างาน ขยัน กล้าคิด

กล้าตัดสินใจ ดูแลใส่ใจน้องๆทั้งในงานและนอกงาน 

งานอดิเรก  

 ดูฟุตบอลเพราะเป็นกีฬาที่ชอบดูแล้วรู้สึกผ่อนคลายจาก

การท างาน  

 ส า ห รั บ ค อ ลั ม น์ นี้ เ ป็ น บ ท

สัมภาษณ์ของผู้ที่ รั บได้การปรับ

ต าแหน่งใหม่ ในปี 2562 ที่ผ่านมา 

ครั้งนี้เราพาทุกท่านไปท าความรู้จัก

กับคุณพุฒิพงษ์  พรมตื้อ ว่าปัจจุบัน

ได้รับต าแหน่งอะไร และมีความรู้สึก

อย่างไรกับต าแหน่งใหม่ที่รับ 
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 ก่อนอื่นก็ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านที่ตนเอง
ยังมองว่าเป็นจุดด้อย อาจจะเป็นการอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรเพื่อน าองคค์วามรู้ส่วนนั้นมาพัฒนาและ
ประยุกต์เพื่อช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ  
 พัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ เช่น การสอบเลื่อนระดับ
ของสภาวิศวกร เพื่อที่ให้องค์กรนั้นมีบุคลากรที่มีคุณภาพและ
เป็นที่ยอมรับแก่ภายนอก 

  

 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  คุณปรีชา อินทร์ยอด  และ
ทีมงานทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุนการท างาน ให้โอกาสผมได้
เรียนรู้ และได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ความส าเร็จ
ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ เป็นก าลังใจ และเป็น
แรงผลักดันให้ผมพัฒนาตนเองต่อไป เพื่อชว่ยสนับสนุนองค์กร
ให้ประสบความส าเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป 

 1.รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่ให้งานออกมา
สมบูรณ์และมีปัญหาน้อยที่สุด 
 2.ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ร่วมผลักดันองค์กรให้
ประสบความส าเร็จ 
 3.ถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่มีให้กับผู้อื่นในบริษัท 
เพื่อต่อยอดและพัฒนาต่อไป 

ตื่นเต้น และดีใจในขณะเดียวกัน รู้สึกได้ความท้าทาย

ใหม่ๆ ในสิ่งที่จะต้องท า และต้องเจอในต าแหน่งวิศวกรสนาม

  

 ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารต่างๆ การตดิตามงาน การ
ประสานงานกับภายในและภายนอกองค์กร ล้วนแต่ได้รับ
หน้าที่ที่เยอะข้ึน และก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นเช่นกัน 
เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ และมีปัญหาน้อยที่สุด 
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Projects 
FIRST 

 คอลัมน์นี้จะมาอัพเดทโครงการต่างๆของบริษัทฯ ที่ยังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งงาน 

Renovate , งานขึ้นใหม่ , งานติดตั้ง และงานบริการหลังการขาย ซึ่งเราได้รวบรวบไว้ให้ท่าน

ผู้อ่านแล้วค่ะ 

โครงการ S OASIS 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณอานนทพันธุ์ แผ่นสุวรรณ

มูลค่างาน : 727.09 ล้านบาท 

ระยะสัญญา : 5 พ.ค. 62 – 15 มิ.ย. 64 

โครงการ กอ่สร้างอาคารที่ท าการใหม่ กระทรวงการคลัง 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณเชาวลิต ภูฆัง  

มูลค่างาน : 455 ล้านบาท 

ระยะสัญญา : 1 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 63 
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โครงการ กอ่สร้างอาคารส านกังานใหม่ของส านัก
งบประมาณ 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณชัยยุทธ เห่งหอม 

มูลค่างาน : 450 ล้านบาท 

ระยะสัญญา : 29 มี.ค.59 – 2 ม.ค. 63 

โครงการ อาคารส านักงานและการศึกษา THE TARA 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณพิเชษฐ์ ค าลอย 

มูลค่างาน : 210.23 ล้านบาท 

ระยะสัญญา : 1 มี.ค. 62 – 30 ก.ย.63 

โครงการ สถาบันการบินพลเรือน 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณญาณพัฒน์ ทรัพย์สุวรรณ 

มูลค่างาน : 178.92 ล้านบาท 

ระยะสัญญา : 6 ก.ย. 60 – 16 ก.พ. 64 

โครงการ ร.พ. วัทธนเชฏฐ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณนุกูล แก้วนพรัตน์ 

มูลค่างาน : 330 ล้านบาท 

ระยะสัญญา : 15 ส.ค. 62 - 28 ก.พ. 64 
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โครงการ อาคารจอดรถธารา พาร์ค (TARA 7) 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณปรีชา อินทร์ยอด 

มูลค่างาน : 173 ล้านบาท 

ระยะสัญญา : 5 มี.ค. 62 – 25 ธ.ค. 62 

โครงการ Novetel Bangkok Future Park Rangsit
ผู้ดูแลโครงการ : คุณสุนทร เจริญนพกิจ 

มูลค่างาน : 155 ล้านบาท 

ระยะสัญญา : 1 พ.ย. 62 – 28 ก.พ. 64 

โครงการ ส่วนขยาย อาคาร C ร.พ. กรงุเทพราชสีมา 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณอรรถพร ดอนเมือง 

มูลค่างาน : 126 ล้านบ้าน 

ระยะสัญญา : 20 พ.ย. 62 – 19 ก.พ. 64 

โครงการ ร.พ. กรุงเทพ จันทบุรี (ส่วนขยาย) 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณอรรถพร ดอนเมือง 

มูลค่างาน : 157 ล้านบาท 

ระยะสัญญา : 30 ก.ย.62 – 10 ธ.ค. 63 
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โครงการ รพ. ซีจีเอช ล าลกูกา คลอง 8 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณวสันต์ชัย อุษาทะพานนท์ 

มูลค่างาน : 98 ล้านบาท 

ระยะสัญญา : 29 ม.ค. 62 – 23 ก.ค. 63 

โครงการ กอ่สร้างกิติยาคาร 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณสุนทร เจริญนพกิจ 

มูลค่างาน : 44 ล้านบาท 

ระยะสัญญา : 8 พ.ค. 62 – 31 ก.ค. 63 

โครงการ Central Festival Pattaya 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณอรรถพร ดอนเมือง,คุณเสกสรร แสงจันทร์ 

มูลค่างาน : 15.56 

ระยะสัญญา : 4 มิ.ย. 62 – 1 พ.ค. 63 

โครงการ ปรับปรุงโรงแรม Phra Tamnak Well 
Resort Pattaya  

ผู้ดูแลโครงการ : คุณอรรถพร ดอนเมือง 

มูลค่างาน : 55 ล้านบาท 

ระยะสัญญา : 2 ก.พ. 62 – 30 พ.ย. 62 
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งานโครงการติดตั้ง 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้ดูแลโครงการ 
ระยะสัญญา 

มูลค่างาน 
วันเริ่ม วันสิ้นสุด 

1 โรงพยาบาลศิริราช คุณโสวัต ปานก าเหนิด 1 ม.ค. 59 31 มี.ค. 63 519 ล้านบาท 

2 เบทาโกร มหาสารคาม คุณเสกสรร แสงจันทร ์ 15 มี.ค. 62 31 ม.ค. 63 3.17 ล้านบาท 

3 ปตท. เขาหินซ้อน คุณสมาน โรปรัมย์ 15 ก.ย. 62 29 ก.พ. 63 3.75 ล้านบาท 

4 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี คุณเสกสรร แสงจันทร ์ 1 พ.ย. 62 15 ก.พ. 63 5.50 ล้านบาท 

5 
โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส 

กรุงเทพฯ 
คุณพรชัย สว่างอารมณ์ 13 ม.ค. 63 3 ก.พ. 63 640,000 บาท 

6 โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา คุณเสกสรร แสงจันทร ์ 6 ม.ค. 63 6 ก.พ. 63 409,000 บาท 

7 เบทาโกร ปทุมธานี คุณพรชัย สว่างอารมณ์ 6 ม.ค. 63 4 เม.ย. 63 1.77 ล้านบาท 
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งานบริการหลังการขาย 

 

 

 

  

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้ดูแลโครงการ 
ระยะสัญญา 

มูลค่างาน 
วันเริ่ม วันสิ้นสุด 

1 
อาคารพัชรกิตติยาภา 

(หอประชุม) 
คุณหิรัญ หิรัญชาติ 1 ก.พ. 61 31 ม.ค. 63 1.30 ล้านบาท 

2 มาริออท สุรวงศ์ คุณหิรัญ หิรัญชาติ 30 มิ.ย. 61 29 มิ.ย. 63 780,000 บาท 

3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คุณหิรัญ หิรัญชาติ 1 ก.พ. 61 31 ม.ค. 63 1.50 ล้านบาท 

4 สหไทย ทุ่งสง คุณหิรัญ หิรัญชาติ 18 มิ.ย. 61 18 มิ.ย. 63 460,000 บาท 

5 เซ็นทรัล พระราม 3 คุณหิรัญ หิรัญชาติ 1 เม.ย. 61 1 เม.ย. 63 275,550 บาท 

6 ม.บูรพา คุณหิรัญ หิรัญชาติ 7 ธ.ค. 61 7 ธ.ค. 63 3.72 ล้านบาท 

7 Seacon Bangkae คุณหิรัญ หิรัญชาติ 1 พ.ค. 62 30 เม.ย. 64 292,160 บาท 

8 
Central World Renovation  

2016 Phase 4  ( Food Park ) 
คุณหิรัญ หิรัญชาติ 1 พ.ย. 61 1 พ.ย. 63 333,000 บาท 

9 ปรับปรุง เซ็นทรัล บางนา คุณหิรัญ หิรัญชาติ 28 ต.ค. 62 28 ต.ค. 64 469,920 บาท 

10 เซ็นทรัล โคราช คุณนพสิทธิ์ ภูพวก 16 พ.ค. 59 30 มิ.ย. 60 7.50 ล้านบาท 

11 รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น คุณนพสิทธิ์ ภูพวก 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 63 3.06 ล้านบาท 

12 BDMS คุณนพสิทธิ์ ภูพวก 22 ส.ค. 62 23 ส.ค. 64 2 ล้าน 
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การใช้งานระบบส่งตัวพนักงานออนไลน ์
(ส าหรับผู้บังคับบัญชา) 

 

1. การเข้าสู่ระบบ 

 การเข้าใช้งานภายในส านักงานใหญ่ http://192.168.100.10:88/leave_first/site/login 

 การเข้าใช้งานส าหรับโครงการ และภายนอกบริษัท http://122.155.87.51:88/leave_first/site/login 

  

1.1 พนักงานของ บจก.เฟิร์ส เทคโนโลยี่ ให้ใส่เลข 10 แล้วตามด้วยรหัสพนักงาน 4 หลัก  เช่น 101234 
 1.2 พนักงานของ บจก.เฟิสท์เทคโนโลยี่ บริการ ให้ใส่เลข 20 แล้วตามด้วยรหัสพนักงาน 4 หลัก  เช่น 200654 
 1.3 ใส่ Password ตามที่ต้ังไว้ (ค่าเริ่มต้นคือ 1234) 
 
 

 

 

 ในปี 2563 นี้ เราจะมุ่งเน้นพัฒนาระบบการ

จัดการภาพรวมให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการท างานและลดการสูญเสียเวลา เรา

มาร่วมมือกันนะคะ 

ฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล 

http://192.168.100.10:88/leave_first/site/login
http://122.155.87.51:88/leave_first/site/login
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2. การส่งตัวพนักงาน 

 
 2.1 คลิกเลือก “แบบฟอร์ม” 
 2.2 คลิกเลือก “แบบฟอร์มส่งตัวพนักงาน” 

 
  

 2.3 เลือก “ผู้อนุมัติ” (ผู้บังคับบญัชาหน่วยงานที่จะส่งพนักงานไป) 
 2.4 เลือก “ฝ่าย/แผนก/โครงการ” (หน่วยงานของผู้บังคบับัญชาที่จะส่งพนักงานไป) 
 2.5 เลือก “พนักงาน” ที่ต้องการส่งตัว 
 2.6 เลือก “หน่วยงาน” ที่จะส่งพนักงานไป 
 2.7 เลือก “วันที่/เวลา” ที่จะให้พนักงานเข้ารายงานตัว ณ หน่วยงานใหม่ 
 2.8 เลือก หรือ ระบุ “สาเหตุการส่งตัว” 
 2.9 “บันทึกข้อมูล” 
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3. การอนุมัติรับตัวพนักงาน 

 
 3.1 คลิกเลือก “อนุมัติรายการ” ด้านซ้าย  
 3.2 คลิกเลือก “อนุมัติรับตัวพนักงาน” หน้าจอจะแสดงรายการที่รออนุมัติ 
 3.3 คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านขวา ในรายการที่รออนุมัติ หน้าจอจะแสดงหนังสือส่งตัว 

 
 3.4 ตรวจสอบข้อมูลในหนังสือส่งตัว 
 3.5 เลือก “ผลการตรวจสอบ” 
 3.6 เลือก “วันเวลาที่รับ” 
 3.7 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี) 
 3.8 “บันทึกข้อมูล” 

สอบถามข้อสงสัย หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน 
โทร. 0-2803-6733 ต่อ 331-335 (ฝ่ายบุคคล) 

หรือ 440 (แผนก IT) 
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FLOW CHART การสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ ์
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ฝ่ายจดัซื้อ 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

FLOW CHART (วัสดุ-อุปกรณ์) 
ฝ่ายจัดซื้อ 

 

คู่มือการใช้งานระบบส่งตัวพนักงานออนไลน์ 
(ส าหรับผู้บังคับบญัชา) 
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มาท าความรู้จักกับ การจัดการความรู้ภายในองค์กร 
 Knowledge Management 

 

การจัดการความรู้ภายในองค์กร หรือ เรียกว่า Knowledge 

Management (KM) คือการบริหารแนวทางการท างาน

ภายในองค์กรเพื่อท าให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น 

และท าการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กร ไป

ให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความ รู้ น าความรู้ไป  

ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่ง

กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ

พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

 
ตอนนี้ทางบริษัท เฟิร์ส ฯ ของเรา มีการท า 

KM ช่องทางไหนบา้งนะ 
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1. มีการเก็บเอกสารศูนย์รวบรวมความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องในงาน ไว้ท่ีระบบจัดเก็บเอกสารส่วนกลาง ชื่อว่า ระบบ Cloud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การที่ให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมเข้ามาแชร์ความรู้และประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้กับงานและมีการจัดเก็บและแชร์
ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถส่งหัวข้อที่ต้องการแบ่งปันให้แก่องค์กรกลับมาที่ HR เพื่อประสานงานจัด
อบรมที่ HR โดยมีฟอร์มให้หน่วยงานกรอกรายละเอียดเข้ามา 
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ที่ผ่านมามีการจัดแชร์องค์ความรู้ ทั้งภายนอกและภายใน ทาง HR ได้ประสานงานหน่วยงานต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 

ให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กรได้อย่างแท้จรงิ ตัวอย่าง เช่น การจัดให้ความรู้ในเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 ที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้พ้ืนฐานของ Clean Room 

เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก 

คุณวรเสน ลีวัฒนกิจ ต าแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ชิลล์ จ ากัด เข้า

มาให้ความรู้กับเราในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของ Clean Room ให้

มีความเข้าใจระบบห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งผู้อบรม

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง 

การจัดท า Progress เบิกผลงานผ่านระบบโปรแกรม Mango 

เมื่อ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายบัญชีน าทีมโดย 

คุณอนุวัช    ศรีไทยพันธ์  ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ให้ความรู้กับทีม 

Service ในเรื่องการจัดท า Progress เบิกผลงานผ่านระบบโปรแกรม Mango   

ให้มีความเข้าใจการใช้งานระบบ Mango และสามารถน าไปใช้งานให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
เสริมสร้างการใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น  

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562  ทางฝ่าย HR ได้ร่วมมือกับฝ่าย IT ในการรวบรวม

เนื้อหาการใช้งาน Excel เบื้องต้นที่จ าเป็นต่อการใช้งานจริงในส านักงาน รวมถึงรวบรวม

ปัญหาที่ผู้ใช้เกิดบ่อยๆ มาช่วยไขข้อข้องใจและสอนวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งในการอบรมนี้

เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ผู้อบรมต้องได้ท าจริงทุก Workshop และมีการมอบรางวัล

ส าหรับผู้ที่สามารถตอบค าถามของวิทยากรได้ 

 การอบรมนี้มีผู้ให้ความสนใจจ านวนมาก และกระแสการตอบรับอยากให้มีการ

สอน MS. Office อีกในทุกๆโปรแกรม ตั้งแต่ระดับเบ้ืองต้น ถึงขั้นสูง หากมีการอบรมดีๆ

แบบนี้ ทาง HR จะไม่พลาดที่จะเชิญท่านอย่างแน่นอน 

 
การใช้ AutoCad เบื้องต้น 
เมื่อ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณสุรศักดิ์ ดีเทียนอินทร์ 
ต าแหน่งหัวหน้าแผนกเขียนแบบ ได้จัดอบรม ความรู้พื้นฐาน
โปรแกรม Auto Cad เพื่อให้วิศวกรหน้างานสามารถเปิดใช้โปรแกรม
ในเบื้องต้นได้และทราบค าสั่งพื้นฐานเมนูลัดในการอ่านค่าแบบได้
อย่างรวดเร็ว 
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การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ** หลักสูตรตามกฎหมาย** 

เมื่อ วันศุกร์ที่  16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา HR ได้ประสานงานเชิญ 

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 3 ท่าน มาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับ

การท า CPR ฟื้นคืนชีพ และ การใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ ฝึกปฏิบัติกับ

หุ่นจ าลอง และจ าลองเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริง รวมไปถึงการ

ปฎิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างมีสติ 

 

ความรู้พื้นฐานงานระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล 
เมื่อ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา HR เชิญ 
คุณญาณพัฒน์ ทรัพย์สุวรรณ ต าแหน่งรักษาการผู้จัดการสนาม เข้า
มาให้ความรู้กับวิศวกรและส่วนงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง  
1. ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ 
2. Chiller Water Cooled & Air Cooled 
3. Variable Refrigerant Flow (VRF) 
4. ระบบควบคุมท่อลมปรับอากาศและระบายอากาศ 
5. ความรู้เรื่องระบบท่อระบายน้ าและท่ออากาศ 
6. ระบบท่อแก๊สหุงต้ม LPG 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการเลื่อนระดับและการเขียนผลงาน (ทุกระบบ) 
เมื่อวันอังคารที่ 27 - วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้เชิญอาจารย์เตชทัต บูรณะอัศวกุล   เลขานุการ
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จ ากัด มาให้ความรู้กับวิศวกรที่ต้องการปรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี เป็น ระดับสามัญ ระดับสามัญ เป็น ระดับวุฒิ และ ภาคีวิศวกรรมพิเศษ โดยให้ค าแนะน า
และแนวทางในการเขียนผลงานและสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง 
1. การเตรียมตัวสอบ ค าถามที่เจอในการสอบ 
2. การเขียนผลงาน 
3. การตรวจผลงานที่จะยื่น 
โดยระหว่างที่บรรยายมีการทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ผู้เข้าอบรมตลอดหลักสูตรทั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้ทดสอบเขียนผลงานยื่นให้
วิทยากรตรวจทานและให้ค าแนะน าด้วย 
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ความรู้เกี่ยวกับพัดลม โดยบริษัท ครูเกอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เชิญบริษัท 

ครูเกอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับพัดลม กับช่าง

ติดตั้ง ช่างบริการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซือ้ ฝ่ายโครงการ ในเรื่อง 

1. ชนิดของพัดลมที่ผูอ้อกแบบนิยมเลือกใช้ ในอาคารประเภท 

ห้างสรรพสินค้า และ โรงพยาบาล โดยทั่วไป 

2. ทิศทางการเป่าลม และ วิธีการมองตามแบบที่ผู้ออกแบบระบุ 

3. การอ่านค่าบนเส้นประสิทธิภาพ (Fan Curve)  และการวัดค่าตาม

เส้นประสิทธิภาพ 

4. การบ ารุงรักษา 

5. ชนิด และ รุ่นของมอเตอร์ ที่ต้องค านึงถึง ในการเลือกใช้ 

6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา 

โอกาสนี้คุณวีระศักดิ์ เพิ่มแพงพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาฯ ให้เกียรติมา

มอบของที่ระลึกให้วิทยากรด้วย 

Program Mango   (ส่วน PM บริหารโครงการ) 

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ทาง HR ได้เชิญ

คุณอนุวัช ศรีไทยพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มาให้

ความรู้กับ PM SM โครงการทั้งเทคโนและบริการ 

ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายงบประมาณ เกี่ยวกับการเข้าใช้

โปรแกรม Mango ใน Module ของ PM การ

บริหารโครงการทั้งหมด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความ

เข้าใจและปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 
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หนังสือค้ าประกัน (Bank Guarantee) 
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ทาง HR ได้เชิญ 
คุณโสมสุภา ทิพย์มณฑา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน มาให้ความรู้
กับ PM SM โครงการทั้งเทคโนและบริการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่าย
การตลาด และ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่อง 
1. ประเภทของหนังสือค้ าประกัน 
2. การขอจัดท าหนังสือค้ าประกัน 
3. การขอต่ออายุหนังสือค้ าประกัน 
4. การขอคืนหนังสือค้ าประกัน 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงความส าคัญประโยชน์และภาระ
ผูกพันของหนังสือค้ าประกันแต่ละประเภท 

ความรู้เบื้องต้นด้านภาษีและการใช้งาน Mango 

เมื่อวันศุกร์ที่ 13  กันยายน 2562 ทาง HR ได้เชิญ 

คุณอนุวัช ศรีไทยพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มาให้ความรู้กับ 

Admin โครงการทุกคนตัวแทนของหน่วยงานทุกหน่วยงาน 

เกี่ยวกับเรื่อง 

1. ความรู้เกี่ยวกับภาษีซื้อ/ใบก ากับภาษี /ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย 

2. เงินสดย่อย Flow  

3. Program Mango OF 

4. เงินยืมทดรองจ่าย 

เพื่อเพิ่มความรู้เบื้องต้นด้านภาษีและการใช้งาน Mangoให้ผู้

เข้าอบรมเข้าใจและน าไปปฏิบัติงานได้จริง 

ความรู้พ้ืนฐานของเจ้าหน้าท่ีคลังสินค้าโครงการ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน และวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ทาง HR

ได้เชิญคุณจักรวาล พรหมนาม หัวหน้าแผนกคลังสินค้าโครงการ มาให้

ความรู้กับจ้าหน้าที่คลังสินค้าโครงการทุกคนเกี่ยวกับเรื่อง 

1. การตรวจรับสินค้า 

 2. การสื่อสารและประสานงาน 

 3. การค านวน 0.5% 

 4. เทคนิคการ พูดจาให้คนอื่นปฏิบัติการ 

 5. การใช้งาน Mango ใน Module ที่เกี่ยวข้อง 

 เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานของเจ้าหน้าที่คลังสินค้าโครงการ ให้

มีมาตรฐานเดียวกัน 
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  ความรู้พื้นฐานระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร หลักสูตร 4 วันเต็ม 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 วันที่ 27- 28 กันยายน 2562 และวันที่ 12 
ตุลาคม 2562 ทางบริษัทฯ ได้เชิญอาจารย์เตชทัต บูรณะอัศวกุล เลขานุการ
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จ ากัด มาให้ความรู้
เกี่วกับเรื่อง ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น , การต่อลงดิน การออกแบบระบบไฟฟ้า 
วงจรย่อย สายป้อน ตัวน าประธาน , การอ่านแบบไฟฟ้า และการ พิจารณา
ของ specification  , ระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร  ทั้ งนี้ ได้มีการท า
แบบทดสอบระหว่างการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม
ด้วย 

แนะน าการปรับระดับเครื่องกล 
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาจารย์
มานิตย์   กู้ธนพัฒน์  กรรมการสภาวิศวกร มาให้ความรู้และแนะน า
กับ วิศวกรเครื่องกล เกี่ยวกับเรื่องการแนะน าการปรับระดับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรเครื่องกล 
โอกาสนี้คุณชนะ ฉัตรธนพรโยธิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร 
ได้มามอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรพร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกันกับ
วิทยากรและผู้เข้าอบรม 

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น 

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ทางบริษัทฯ ได้เชิญทีมวิทยากรช านาญการ

ผจญเพลิง บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ ฯ มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติพนักงาน 

เกี่ยวกับเรื่อง การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภท

ต่าง ๆ การเอาตัวรอดเมื่อเกิดอัคคีภัย 

1. จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย 

2. การป้องกันแหล่งก าเนิดของการติดไฟ 

3. เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ  ฝึกการปฏิบตัิจริง 
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Time Management for Life Balance & Effective Work: 

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา สร้างคุณค่า สร้างผลงาน 

 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้เชิญ

อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ท็อปเซอร์วิส 

เทรนนิ่ง จ ากัด มาบรรยายในเรื่อง เทคนิคการบริหารเวลา สร้าง

คุณค่า สร้างผลงาน ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับเวลาคือโอกาสเวลา 24 ชม. 

กับสิ่งส าคัญที่สุดการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย กับเวลาที่ท้าให้เราลงมือ

ท าเทคนิคการจัดล าดับและเลือกท าสิ่งที่ส าคัญการบริหารเวลาให้มี

ประสิทธิผลถ้าเราบริหารเวลาได้ดี เราจะมีเวลามากกว่า 24 ชั่ วโมง

Work Life Balance กับ สมการของชีวิต 3 เทคนิคบริหารเวลา 

สร้างคุณค่าให้ชีวิต โดยระหว่างอบรมผู้เข้าอบรมได้ร่วมท ากิจกรรม

ด้วยกันท าให้ได้มีการสื่อสารกัน สร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน 
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 เพื่อป้องกันการทวงหนี้นอกระบบ คนที่จะทวงหนี้เรา

ได้ จะต้องเป็นผู้ได้รับจดทะเบียนโดยผู้ที่จะมาท าหน้าที่ทวง

ถามหนี้เรานั้น ก็ต้องเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้ หรือ

สถาบันการเงิน และต้องมีหนังสือมอบอ านาจมาด้วย เพื่อ

แสดงเป็นหลักฐานว่าได้รับมอบอ านาจมาจริง  

 

 เริ่มแรกถ้าเราไม่จ่ายหนี้ตามก าหนดเวลา เราจะเริ่ม

โดนปรับก่อน โดยหนี้สินเชื่อแต่ละประเภทจะมีอัตราดอกเบี้ย

ผิดนัดที่ไม่เท่ากัน ประมาณแล้วก็ดังต่อไปนี้   

• ในกรณีของบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ยผิดนัดจะเป็น 18% 

ต่อปี 

• ในกรณีของสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป จะไม่เกิน 28% ต่อป ี

• ในกรณีของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จะเท่ากับ 15% ต่อป ี

• ในกรณีของสินเชื่อบ้าน จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณี

ผิดนัดช าระหนี้ที่ธนาคารนั้นๆ ประกาศ ณ ขณะนั้น เป็นต้น 

 

 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมาย

ดังต่อไปนี้  

 (1) แจ้งให้ทราบชื่อตัว ชื่อสกุล และแสดงเจตนาว่า

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้หรือ

บุคคลซ่ึงลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ 

 (2) ห้ามแจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้ เว้นแต่ในกรณีที่

บุคคลอื่นนั้นเป็นสามี ภริยา บุพการี หรือผูส้ืบสันดานของ

ลูกหนี้  

 

 (3) ห้ามใช้ข้อความ สัญลักษณ์ ทวงถามหนี้บนซอง

จดหมายในหนังสือ หรือในสื่ออื่นใดที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็น

การติดต่อเพื่อทวงถามหนี้ของลูกหนี้ 

 (4) สถานที่ติดต่อ ให้ติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้ได้ระบุ

ไว้ส าหรับการทวงถามหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ ให้

ติดต่อตามภูมิล าเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ท างานของบุคคล

ดังกล่าว 

 (5) เวลาในการติดต่อ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่

เวลา 08.00 – 20.00 น. และวันหยุดราชการตั้งแต่  เวลา 

08.00 – 18.00 น. และให้ติดต่อตามจ านวนครั้งที่เหมาะสม 

 (6) ในกรณีมีผู้มาทวงถามนี้ ให้ผู้ทวงถามหนี้แจ้งให้

ทราบถึงชื่อตัว ชื่อสกุล ของเจ้าหนี้ และจ านวนหนี้ ถ้าผู้รับ

มอบอ านาจดังกล่าวทวงถามหนี้ต่อหน้า ให้แสดงหลักฐาน

การมอบอ านาจให้ทวงถามหนี้ด้วย 

 

 เจ้าหนี้จะต้องฟ้องทายาทของลูกหนี้ภายใน 1 ปี นับ

แต่วันที่รู้เรื่อง หากฟ้องเกิน 1 ปี ทายาทสามารถปฏิเสธการ

ช าระหนี้ได้  

 

 "ไม่ได้ครับ" เพราะการใช้ข้อความ เครื่องหมาย 

สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซอง

จดหมายในการติดต่อลูกหนี้ที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อ

เพื่อการทวงถามหนี้ ก็ท าไม่ได้เช่นกัน (เว้นแต่จะเป็นการส่ง

เอกสาร หรือหมายศาลเพื่อใช้สิทธิทางศาลแล้ว จึงจะ

สามารถกระท าได้) 

 

(5) สถานท่ีติดต่อ ในกรณีท่ีติดต่อโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย์ ให้ติดต่อตาม

สถานท่ีท่ีลูกหนี้ หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้แจ้งให้เป็น

สถานท่ีติดต่อ ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อได้ โดยผู้ทวงถามหนี้ได้พยายามติดต่อ

ตามสมควรแล้ว ให้ติดต่อตามภูมิล าเนา ถิ่นท่ีอยู่ หรือสถานท่ีท างานของบุคคล

ดังกล่าว 

(6) เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ให้ติดต่อได้ตั้งแต่

เวลา 08.00 - 20.00 และในวันหยุดราชการ เวลา 08.00-18.00 และให้ติดต่อ

ตามจ านวนคร้ังท่ีเหมาะสม 

(7) ในกรณีท่ีเป็นผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้ ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการทวง

ถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจ

ทวงถามหนี้ ให้ผู้ทวงถามหนี้แจ้งให้ทราบถึงชื่อตัวและชื่อสกุล หรือชื่อ

หน่วยงานของตน และของเจ้าหนี้ และจ านวนหนี้ และถ้าผู้รับมอบอ านาจ

ดังกล่าวทวงถามหนี้ต่อหน้า ให้แสดงหลักฐานการมอบอ านาจให้ทวงถามหนี้

ด้วย   

  

 กรณีลูกหนี้เสียชีวิต เจ้าหนี้จะต้องฟ้องทายาทของลูกหนี้ภายใน 1 ปี 

นับแต่วันท่ีรู้เรื่อง หรือทราบถึงการเสียชีวิตของลูกหนี้ หากฟ้องเกิน 1 ปี 

ทายาทสามารถปฏิเสธการช าระหนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ทายาทมีความรับผิด

เท่าท่ีได้รับมรดกมาเท่านั้น หากผู้ตายไม่มีทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาท หรือมี

แต่จ านวนไม่เพียงพอ ทายาทก็ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวส าหรับส่วนท่ี

ขาด   

  

 "ไม่ได้ครับ" เพราะมาตรา 11 ของ พ.รบ. การทวงถามหนี้ก าหนด

มาตรการคุ้มครองลูกหนี้เอาไว้ ซึ่งเขียนชัดเจนว่าห้ามใช้วาจา หรือภาษาท่ีเป็น

การดูหมิ่นลูกหนี้ รวมถึงมิให้ใช้ความรุนแรง หรือการกระท าอื่นใดท่ีท าให้เกิด

ความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วย นอกจากนี้ 

การทวงหนี้แบบ "ประจาน" ท่ีในอดีตเคยใช้กันบ่อย เช่น การติดต่อลูกหนี้โดย

ไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือส่ิงอื่นใดท่ีสื่อให้ทราบว่าเป็นการ

ทวงถามหนี้อย่างชัดเจน (เช่น การใชข้้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อ

ทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมายในการติดต่อลูกหนี้ท่ีท าให้เข้าใจได้

ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้) ก็ท าไม่ได้เช่นกัน (เว้นแต่จะเป็นการส่ง

(5) สถานท่ีติดต่อ ในกรณีท่ีติดต่อโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย์ ให้ติดต่อตาม

สถานท่ีท่ีลูกหนี้ หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้แจ้งให้เป็น

สถานท่ีติดต่อ ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อได้ โดยผู้ทวงถามหนี้ได้พยายามติดต่อ

ตามสมควรแล้ว ให้ติดต่อตามภูมิล าเนา ถิ่นท่ีอยู่ หรือสถานท่ีท างานของบุคคล

ดังกล่าว 

(6) เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ให้ติดต่อได้ตั้งแต่

เวลา 08.00 - 20.00 และในวันหยุดราชการ เวลา 08.00-18.00 และให้ติดต่อ

ตามจ านวนคร้ังท่ีเหมาะสม 

(7) ในกรณีท่ีเป็นผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้ ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการทวง

ถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจ

ทวงถามหนี้ ให้ผู้ทวงถามหนี้แจ้งให้ทราบถึงชื่อตัวและชื่อสกุล หรือชื่อ

หน่วยงานของตน และของเจ้าหนี้ และจ านวนหนี้ และถ้าผู้รับมอบอ านาจ

ดังกล่าวทวงถามหนี้ต่อหน้า ให้แสดงหลักฐานการมอบอ านาจให้ทวงถามหนี้

ด้วย   

  

 กรณีลูกหนี้เสียชีวิต เจ้าหนี้จะต้องฟ้องทายาทของลูกหนี้ภายใน 1 ปี 

นับแต่วันท่ีรู้เรื่อง หรือทราบถึงการเสียชีวิตของลูกหนี้ หากฟ้องเกิน 1 ปี 

ทายาทสามารถปฏิเสธการช าระหนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ทายาทมีความรับผิด

เท่าท่ีได้รับมรดกมาเท่านั้น หากผู้ตายไม่มีทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาท หรือมี

แต่จ านวนไม่เพียงพอ ทายาทก็ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวส าหรับส่วนท่ี

ขาด   

  

 "ไม่ได้ครับ" เพราะมาตรา 11 ของ พ.รบ. การทวงถามหนี้ก าหนด

มาตรการคุ้มครองลูกหนี้เอาไว้ ซึ่งเขียนชัดเจนว่าห้ามใช้วาจา หรือภาษาท่ีเป็น

การดูหมิ่นลูกหนี้ รวมถึงมิให้ใช้ความรุนแรง หรือการกระท าอื่นใดท่ีท าให้เกิด

ความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วย นอกจากนี้ 

การทวงหนี้แบบ "ประจาน" ท่ีในอดีตเคยใช้กันบ่อย เช่น การติดต่อลูกหนี้โดย

ไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือส่ิงอื่นใดท่ีสื่อให้ทราบว่าเป็นการ

ทวงถามหนี้อย่างชัดเจน (เช่น การใชข้้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อ

ทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมายในการติดต่อลูกหนี้ท่ีท าให้เข้าใจได้

ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้) ก็ท าไม่ได้เช่นกัน (เว้นแต่จะเป็นการส่ง

เอกสาร หรือหมายศาลเพื่อใช้สิทธิทางศาลแล้ว จึงจะสามารถกระท าได้) 

นอกจากนี ้การทวงหนี้ถึงขั้นอาจผิดกฎหมายอาญาได้ ถ้าถึงขั้นเป็นความผิดต่อ

เสรีภาพ (มาตรา 309 ประมวลกฎหมายอาญา) หรือกรรโชกทรัพย์ (มาตรา 
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 "ไม่จ าเป็นต้องมี" แต่หากเรามีเพื่อนเป็นทนายความ 

หรือมีเงินพอจ้างทนายความได้ ก็จะช่วยให้เราอุ่นใจขึ้นได้

บ้าง   
  

 "ไม่ได้" ตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้มาตรา 8 นั้น การ

ทวงถามหนี้จะต้องทวงถามเอากับตัวลูกหนี้เองเท่านั้น ห้าม

ทวงหนี้ หรือสอบถามเอากับบุคคลอื่น  

 

 ข้อความทางไลน์นี้ใช้บังคับกันทางศาลได้ โดยถือว่า

การแชทกู้ยืมเงินกันทางไลน์เป็นหลักฐานที่เป็นหนังสือ และ

เมื่อสามารถระบุได้ว่าบุคคลในไลน์ดังกล่าว เป็นบุคคลคน

เดียวกันกับคนที่กู้ยืมเงินไป ก็ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อแล้ว

มีผลผูกพันตามมาตรา 7 -9 พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และมาตรา 653 ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์   

  

  

 

 ศาลมักจะช่วยประนีประนอมคู่กรณีเสมอ จะมากจะ

น้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้และลูกหนี้เป็นกรณีๆ ไป  

 

 เราก็ท างานประจ าที่ท าต่ออยู่ได้ เพียงแต่ว่าอย่าเป็น

หนี้ถึงในระดับที่เป็นบุคคลล้มละลาย หากเป็นบุคคล

ล้มละลาย เราจะได้รับผลกระทบหลายอย่าง ที่เห็นชัดๆ เลย

ก็คือ การเป็นบุคคลล้มละลายจะถือว่าเป็นบุคคลต้องห้าม

ขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับราชการได้ (ตาม พ.ร.บ. 

ระเบียบข้าราชการพลเรือน)   

 

 จากค าถามที่เคยค้างคาในใจหลายคน ตอนนี้ก็คงท า

ให้พอเข้าใจกันมากขึ้น ต่อไปนี้ถ้ามีการทวงหนี้แบบโหดๆ 

หรือแบบไม่เหมาะสม เอารัดเอาเปรียบเราอีก ก็ให้

ด าเนินการตามสิทธิ์ที่ควรจะเป็นได ้
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 ในกรณีที่คุณเป็นหนี้บัตรเครดิตตามกฎหมายจะถือเป็น 
คดีแพ่ง ส่วนโทษในคดีแพ่งจะมีเพียงการช าระหนี้และชดใช้
ค่าเสียหายเท่านั้น          
 

 
 กรณีที่เป็นคดีเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิตจะเข้าข่ายคดี
เกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคล ซึ่งสถานที่ที่เจ้าหนี้สามารถยื่นฟ้อง
ลูกหนี้ ได้แก ่ 
 1. ศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล  
 2. ศาลที่มูลคดีเกิด (ที่ตั้งของสถาบันการเงินที่ลูกหนี้ได้
ไปรับบัตรเครดิต) 
 

 
        1. ดูประเภทของคดีก่อนว่าอยู่ในอ านาจของศาลใด 
        2. ดูทุนทรัพยข์องคดีว่าอยู่ในอ านาจศาลจังหวัดหรือ
ศาลแขวง 
เช่น ศาลจังหวัด จะพิจารณาคดีแพ่งที่มีจ านวนทุนทรัพย์หรือ
ราคาที่พิพาทเกินกว่า 300,000 บาท ส่วนศาลแขวง จะ
พิจารณาคดีที่มีจ านวนทุนทรัพย์ หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาท
ไม่เกิน 300,000 บาท 
 

 
         ค าตอบคือ ได ้โดยเมื่อศาลมีค าพิพากษาให้เจ้าหนี้
ชนะคดี หากลูกหนี้ไมช่ าระคืนตามค าพิพากษาภายใน 30 วัน 
เจ้าหนี้มีสิทธิ์ยดึทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ 
โดยศาลจะตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและ
อายัดต่อไป ซึ่งทรัพยส์ินที่สามารถยึดได้มีดงันี ้
 1.ของมีค่า เครื่องประดับทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น เพชร 
พลอย นาฬิกา และของสะสมที่มีมูลค่า  
 2.บ้าน ที่ดิน และถึงแม้ว่าจะยังติดจ านองอยู่ก็สามารถ
ที่จะยึดได้เช่นกัน 
 3.รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ลูกหนี้ และไม่ได้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
 4.ของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ที่มมีูลค่า
รวมกันเกิน 20,000 บาท          
 5.เครื่องมือในการประกอบอาชีพของลูกหนี้ ที่มีมูลค่า
รวมกันเกิน 100,000 บาท  
  
ทั้งนี้ หากมีเจ้าหนี้หลายราย ทรัพย์ใดถูกยดึไปแล้ว ห้าม
เจ้าหนี้รายอื่นมายึดซ้ า เจ้าหนี้รายใดยึดก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อน 
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         กรมบังคับคดีก าหนดให้ลูกหนี้ที่พนักงานเอกชน และ

พนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง จะสามารถถูกอายัดเงินเดือนได ้

ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 1. เงินเดือน อายัดได้ไม่เกิน 30% และต้องมีเงินเดือน

มากกว่า 20,000 บาท ถึงจะสามารถอายัดได้ ทั้งนี้เงินส่วนที่

ไม่ได้อายัดจะต้องคงเหลือไม่น้อยกว่า 20,000 บาทด้วย  

และถ้าลูกหนี้มีค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ เช่น ค่าเลี้ยงดูบุตร  

ค่ารักษาพยาบาล ก็สามารถน าหลักฐานไปขอลดหย่อนที่ 

กรมบังคับคดีเพื่อลดเปอร์เซ็นต์การอายัดเงินเดือนได้  

 2. เงินโบนัส อายัดไดไ้ม่เกิน 50% 

 3. เงินตอบแทนการออกจากงาน   

 4. เงินค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการต่าง ๆ เชน่ ค่าน้ ามัน 

ค่าที่พัก ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าต าแหน่ง 

 5. เงินในบัญชีเงินฝาก หรือเงินปันผลจากการลงทุน  

 6. ทรัพย์สินที่เป็นการลงทุน เช่น หุ้น ทองค า  

ตราสารหนี้ หรือ กองทุน 

 7. เงินค่าต าแหน่งทางวิชาการ ที่เป็นสังกัดเอกชน 

 
         ในคดีบัตร เครดิตโดยทั่ ว ไปเมื่อ เจ้ าหนี้ ได้ แจ้ ง
ก าหนดการช าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ทราบแล้ว เมื่อถึงก าหนด
ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ตามก าหนด อายุความจะเริ่มนับทันทีในวัน
ถัดไป ส่วนคดีหนี้บัตรเครดิตจะมีอายุความทั้งสิ้น 2 ปี 

 

 เจ้าหนี้มีสิทธิน์ าชี้แถลงยืนยันต่อ เจ้าพนักงานบังคับ

คดี พร้อมน าส่งเอกสารประกอบการยึดทรัพย์ได้ หากทรัพย์

ภายในบ้านเป็นสินสมรสจริง 
 

 

 กฎหมายระบุไว้ว่า "หนี้" ถ้าคนไหนก่อคนนั้นก็ต้อง

เป็นคนรับผดิชอบ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ความเป็นหนี้

จะสิ้นสุดลงตามการตายของลูกหนี้ เจ้าหนี้ก็จะต้องไปทวง

หนี้เอาจากกองมรดกของลูกหนี้เท่านั้น แต่ถ้าหากลูกหนี้ไม่มี

มรดกก่อนตายก็จบครับเป็นอันว่า “เจ้าหนี้ก็ไม่ได้รับช าระ

หนี้คืนเลย”  
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การไม่มีหนี้เป็น 

ลาภอันประเสริฐ  

  

 

         การประนอมหนี้ คือ การที่เจ้าหนี้ยินยอมลดจ านวน
หนี้สินลง หรืออาจจะยืดระยะเวลาการช าระหนี้ให้ เพื่อให้
ลูกหนี้ได้ผ่อนช าระในจ านวนเงินที่น้อยลงสมกับสถานะ
ทางการเงินปัจจุบันของลูกหนี้ ส่วนจ านวนหนี้ที่ยอมลดให้จะ
มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างเจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ 
  

 
 หนี้จากบัตรเครดิตหลาย ๆ ใบ ท าให้ต้องช าระหนี้
หลายช่องทางพ่วงด้วยอัตราดอกเบี้ยตามจ านวนบัตรที่ถือ 
ดังนั้นจึงมีหลายสถาบันการเงินที่รับโอนหนี้ ซึ่งการโอนหนี้ก็
คือ การถ่ายโอนหนี้ค้างช าระจากสถาบันการเงินเดิมไปรวมไว้
ยังสถาบันการเงินแห่งใหม่ ซึ่งลูกหนี้จะสะดวกในการรวม
ช าระหนี้ให้เป็นแห่งเดียว และจะท าให้ดอกเบี้ยลดลง ง่ายต่อ
การช าระหนี้มากขึ้น  
 ถ้าโอนหนี้แล้ว ลูกหนี้สามารถเลือกผ่อนไดน้้อยลง
ขึ้นอยู่กับจ านวนเดือนที่เลือกผ่อนช าระกบัทางสถาบันการเงิน

 
        การปรับโครงสร้างหนี้มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นขอ
ขยายเวลาช าระหนี้ออกไปโดยผ่อนค่างวดน้อยลง อัตรา
ดอกเบี้ยคงเดิม, ขอจ่ายดอกเบี้ยแต่เพียงอย่างเดียวสักระยะ
หนึ่ง หลังจากนั้นจึงขอจ่ายเป็นค่างวดตามเงื่อนไขเดิม พร้อม
กับขยายระยะเวลาการกู้ออกไป เป็นต้น ดงันั้นพูดได้ว่าการ
ปรับโครงสร้างหนี้ท าให้ลูกหนี้สามารถที่จะช าระหนี้ได้โดยที่
ไม่ต้องไปขึ้นศาล และไม่ต้องถูกฟ้องล้มละลาย  
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นายวสันต์ชัย อุษาทะพานนท์ 
ผู้จัดการสนาม โครงการ ร.พ.ซี.จี.เอช  

(ล าลูกกา คลอง 8) 

สาเหตุที่สนใจ และสมัครเข้าร่วมโครงการ “เพียงแค่รู้” 
 เพื่อต้องการน าพื้นฐานการฝึกสมาธิมาใช้ในการท างาน
และชีวิตประจ าวัน ซึ่งทางผู้บริหารได้เห็นความส าคัญและได้ให้
โอกาสส าหรับการเข้าอบรมครั้งนี้เป็นเวลาถึง 5 วัน จึงได้ตกลง
สมัครเข้าร่วมโครงการ  
  

ความรู้สึกในวันแรก ที่เริ่มปฏิบัติกรรมฐาน  
 ความรู้สึกในวันแรกของการเข้าไปปฏิบัติธรรม ช่วงแรก
รู้สึกเหมือนผิดหวังในหลักการสอนของพระอาจารย์มาก 
เนื่องจากไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของท่าน เพราะท่านไม่ได้ให้
ปฏิบัติแบบครูอาจารย์ท่านอื่ นๆ ที่ต้องนั่ งและเดินอย่าง
เคร่งครัด  แต่ท่านจะให้ ปฏิบัติตามถนัดที่แต่ละคนได้ศึกษามา 
และความรู้สึกอีกอย่างคือรู้สึกเหมือนตัวเองถูกกักขัง ทั้งๆ ที่
เมื่อเข้ามาปฏิบัตินั้นต้องละเว้นจากโลกภายนอก และห้ามออก
นอกสถานที่อยู่แล้ว...555  
 

ความรู้สึกหลังจากปฏิบัติกรรมฐานครบ 5 วัน 4 คืน  
 หลังจากได้ปฏิบัติครบทั้ง 5 วัน 4 คืน ความรู้สึกที่ได้รับ
ต่างจากวันแรกมากรู้สึกจิตของตัวเองนิ่งขึ้น และสามารถรับรู้
ถึงสภาวะของอารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบกับจิตได้ดีขึ้น เช่น
ก าลังคิดอยู่ก็รู้ว่าคิดอยู่ หรือที่เรียกว่า “เพียงแค่รู้” และเข้าใจ
ถึงเจตนารมณ์ของพระอาจารย์ผู้สอน  

ความประทับใจในการปฏิบัติ หรือกิจกรรมในโครงการ 
 รู้สึกประทับใจในรูปแบบการสอน และสื่อการสอนของ
ทีมงานที่เข้ากับยุคสมัย สามารถเอามาประยุกต์กับธรรมะเพื่อ
ใช้ในการเผยแผ่ให้คนรุ่นใหมเ่ข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งกิจกรรมต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในโครงการเห็นได้ว่าทีมงานทุกคนที่มาช่วยกันท างาน
ตรงจุดนี้ ไม่ได้เตรียมการหรือนัดหมายกัน แต่ทุกคนมีความ
ตั้งใจและร่วมมือร่วมใจกันจนท าให้เกิดผลส าเร็จร่วมกัน และมี
ความประทับใจร่วมกัน 
  

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือหลังจาก
ผ่านการปฏิบัติมา 5 วัน 4 คืน รู้สึกจิตใจควบคุมสภาวะอารมณ์
ได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานที่
ต้องพบเจอความกดดันจากปญัหาต่างได้อย่าง มีสติขึ้น ควบคุม
อารมณ์ได้ดีขึ้น ไม่เอาอารมณ์และปัญหามาเป็นที่ตั้ง และการ
ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตเข้าใจถึงหลักเหตุและผล (ถ้า
อยากได้ผลลัพธ์ที่ดี ก็ควรสร้างเหตุปัจจัยที่ดี) 
  

อยากให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาธิและจิตใจใน
ลักษณะนี้อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 กิจกรรมที่ดีๆเช่นนี้ควรจะรักษาไว้ เพราะการเข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาด้านสมาธิและจิตใจ เป็นการพัฒนา
เพื่อยกระดับจิตของผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมของแต่ละบุคคล
เอง ให้มีคุณธรรม และได้แลเห็นสัจธรรมที่ว่า “ทุกสิ่งในโลก
ล้วน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นธรรมดา” 
  

เชิญชวนเพื่อนพนักงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาธิ
และจิตใจในอนาคต 
 ผมอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆ พนักงานทุกท่านสละเวลา
เข้าร่วมโครงการ เพื่อถือเป็นการไปเติมพลังบวกให้กับชีวิต 
แล้วน ามาพัฒนาใช้ในชีวิตประจ าวัน แล้วพบกันนะครับ 
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สาเหตุที่สนใจ และสมัครเข้าร่วมโครงการ “เพียงแค่รู้” 
 โดยส่วนตัวยังไม่เคยปฏิบัติธรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ประเภทนี้มาก่อน และโครงการเพียงแค่รู้นี้ เหมาะส าหรับผู้ที่
เริ่มต้นฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จึงมีความสนใจ ประกอบ
กับไปปฏิบัติงานในการพาพนักงานเข้าร่วมโครงการด้วย 
  

ความรู้สึกในวันแรก ที่เริ่มปฏิบัติกรรมฐาน  
 วันแรกที่ไปค่อนข้างหนักหน่วงครับ มีความกังวลต่างๆ 
เกิดขึ้นมากมาย เพราะท้องเสียตั้งแต่คืนก่อนที่จะเข้าโครงการ 
คิดไปต่างๆนานา ว่าตัวเองจะไหวม้ัย จะถอนตัวดีหรือเปล่า จะ
อยู่ปฏิบัติจนจบโครงการ 5 วัน 4 คืนได้หรือไม่ อาจเพราะเรา
ยังไม่มีประสบการณ์  
 

 ความรู้สึกหลังจากปฏิบัติกรรมฐานครบ 5 วัน 4 คืน  
 ความรู้สึกต่างจากวันแรกที่เข้าโครงการอย่างสิ้นเชิง 
ความรู้สึกแรกเลยคือ “เราท าได้” ต่อมาคือ รู้สึกดีที่เรามี
โอกาสได้เรียนรู้ ได้ดู ได้ฟัง ได้ฝึก ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ในครั้งนี้ เพราะถือเป็นการเริ่มต้น และเปิดประสบการณ์ทาง
ธรรมที่ดีให้กับตัวเอง 
 

นายมานะชัย  ผ่องสุภา 
เจ้าหน้าที่บุคคล 

ความประทับใจในการปฏิบัติ หรือกิจกรรมในโครงการ  
 จริงๆ แล้วชอบทุกอย่างเลย เพราะเนื่องจากเป็น
หลักสูตรส าหรับผู้เริ่มต้นฝึกปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ จึงเข้าใจ
ง่ายไม่ยาก ไม่น่าเบื่อ แต่ที่ชอบที่สุดคือกิจกรรม “คีตะธรรม” 
หรือธรรมมะผ่านบทเพลง โดยกลุ่มศิลปินน าโดย  คุณป๊อด 
โมเดิร์นด็อก และคุณอิมเมจ The Voice ร่วมกับศิลปินท่าน
อื่ นๆ ถือ เป็นการเรียนรู้ ธรรมมะในอีกรูปแบบหนึ่ งที่
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ซึ่งน่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคน
รุ่นใหม่ในปัจจุบัน  
 

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  และการน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 ความมีสติ และมีสมาธิ เพื่อรับรู้ และรับมือกับสิ่งต่างๆ 
ที่เข้ามากระทบกับจิตใจ หรือร่างกายของเรา เมื่อจิตเป็น
สมาธิ เราจะสามารถแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่พบได้
ดียิ่งขึ้น 
  

อยากให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาธิและจิตใจ
ในลักษณะนี้อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 อยากให้มีอีกเรื่อยๆ เพราะเป็นโอกาสดีที่ตัวเรา และ
เพื่อนพนักงาน จะได้พัฒนาสมาธิและจิตใจ เพื่อน าไปปรับใช้
ในชีวิตการท างาน และชีวิตประจ าวัน 
  

เชิญชวนเพื่อนพนักงาน เข้าร่วมโครงการพฒันาสมาธิ
และจิตใจในอนาคต 
 เชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ พนักงานชาวเฟิร์สทุกท่าน เข้า
ร่วมโครงการฝึกสมาธิและจิตใจที่จะมีขึ้นในครั้งต่อๆ ไป ซึ่ง
นอกจากโครงการ “เพียงแค่รู้” ในครั้งนี้แล้ว ฝ่ายบุคคลยังมี
แผนส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ดี และมีประโยชน์เช่นนี้
อย่างต่อเนื่อง โดยจะคัดเลือกรูปแบบกิจกรรม วัน เวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบต่อไป
ครับ  
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นายวริทธิ์ธร  แกว้สวัสดิ ์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 

สาเหตุที่สนใจ และสมัครเข้าร่วมโครงการ “เพียงแค่รู้” 
 รู้สึกช่วงนี้ท างานพลาดบ่อย อารมณ์หงุดหงิดง่าย และ
ปัญหาหลายๆ เรื่องเข้ามา ก็เลยอยากลองฝึกสมาธิ และก็มี
โครงการนี้เข้ามาพอดี เลยสมัครอย่างเต็มใจ 
  

ความรู้สึกในวันแรก ที่เริ่มปฏิบัติกรรมฐาน  
 จริงแล้วเคยปฏิบัติธรรมมาแล้วบ้าง แต่เป็นในรูปแบบป่า
เขา และธรรมชาติ พอเห็นเป็นตึกเลยรู้สึกติดลบนิดหน่อย 
  

ความรู้สึกหลังจากปฏิบัติกรรมฐานครบ 5 วัน 4 คืน  
 ต่างจากวันแรกมากครับ ในแง่ลบที่เราคิด แต่พอได้ฝึกได้
ปฏิบัติจริง สถานที่มัน เอื้อต่อการฝึก และท าให้สามารถรับรู้
บรรยากาศ ความสงบได้เลย 
 

 ความประทับใจในการปฏิบัติ หรือกิจกรรมในโครงการ  
 เป็นการปฏิบัติธรรมที่เข้าใจง่าย ใช้ค าพูดง่ายๆ ที่ฟังแล้ว
เข้าใจ ไม่ใช่บาลี เป็นค าพูดพื้นๆ  
   - ท าให้เข้าใจค าว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นนั้นมี
ค่ามากขึ้น หลังจากได้ฟังประสบการณ์แต่ละท่านที่มาบรรยาย 
   - ไม่ใช่มีแค่คนธรรมดา หรือคนที่มีปัญหาที่มาปฏิบัติ คนที่
ศรัทธา ดารา นักธุรกิจ หรือแม้กระทั่งหมอดู ก็ยังมาปฏิบัติ
ธรรม 
 

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 สติ และสมาธิ รู้สึกไดว้่า เรารับมือกับปัญหาอะไรก็ได้ 
ถ้าเรามีสติ 
  

อยากให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาธิและจิตใจใน
ลักษณะนี้อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 อยากให้มีทุกเดือนได้ยิ่งดี  มีค าๆหนึ่งที่อาจารย์บอก 
ร่างกาย กินข้าวก็อิ่ม แต่จิตใจ จะอิ่มด้วยอะไร ก็อิ่มจาก การ
ท าสมาธิ ฝึกสติ ถ้ามีอีกก็อยากไปอีกเพื่อเพิ่มพลังให้จิตใจ  
  

เชิญชวนเพื่อนพนักงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาธิ
และจิตใจในอนาคต 
 โครงการ “เพียงแค่รู้” เป็นโครงการที่ดีมากโครงการ
หนึ่ง สอนให้เรารู้ตัว รู้ว่าพูดอะไร รู้ว่าท าอะไร รู้ว่าคิดอะไร 
และเมื่อเจอกับปัญหา เราก็จะรู้ว่าจะต้องแก้ยังไง 
ถ้ามีโอกาสก็เชิญครับ “ ท าวันละนิด ดีกว่าคิดที่จะท า ” เพราะ
ท าวันละนิด ซักวันมันต้องส าเร็จ แต่ถ้าแค่คิดที่จะท าก็ไม่มีวันที่
จะส าเร็จได้ 
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เหนือกว่า JD คือ การใช้ใจท างาน 

บทความโดย อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ 

 

 เมื่อวานตอนผมไปส่งลูกเข้าโรงเรียน ซึ่งทุกเช้าเธอก็จะนั่งชิงช้าเล่น เพื่อสร้างอารมณ์อยากที่จะเข้าห้องเรียนเสมอ 

แต่วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวาน คือชิงช้าตัวที่เธอนั่งประจ าดันมีขี้นก ซึ่งผมพยายามเสนอทางเลือกให้เธอไปนั่งชิงช้าตัวอื่น แต่

เธอก็ยังยืนยันที่นั่งเจ้าชิงช้าสีชมพูที่เธอนั่งประจ าทุกวันให้ได้ ท ายังไงดีล่ะที่นี้ ... 

 ผมหันซ้ายหันขวา พยายามแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ ระหว่างที่ยืนเก้ๆกักๆ อยู่นั้น แม่บ้านที่ก าลังกวาดพื้น เธอคงเห็น

เหตุการณ์ระหว่างผมกับลูกสาว สนทนากันอยู่ เธอจึงรีบเดินเข้ามา แล้วเอามือเปล่าของเธอเช็ดขี้ นกบนชิงช้านั้น แล้ว

พูดว่า 

“มือป้าเลอะไม่เป็นไร เดี๋ยวก็ล้างออก แต่ถ้าชุดหนูเลอะเดี๋ยวล้างไม่ออกนะ” 

 ผมพูดกับเธอในใจ “เฮ้ย นี่แม่บ้านเขาถึงช่วยเช็ดขี้นกให้ลูกผม ท าไมเขาเป็นคนดีอย่างนี้ มาช่วยชีวิตผมได้ทันเวลา

จริงๆ” หลังจากที่ผมหายงง ผมและลูกสาวก็รีบยกมือไหว้เธอ พร้อมกล่าวขอบคุณ 

 เหตุการณ์นี้ท าให้คิดถึงเรื่อง Job Description หรือ ใบก าหนดหน้าที่ในการท างาน ที่ผมได้มีโอกาสไปบรรยาย

ให้กับหลายบริษัท เป็นที่ทราบกันดีว่า JD มีไว้บอกว่าเราต้องท าอะไรบ้าง ตามที่องค์กรต้องการ ถ้าท าไม่ได้ตามที่เขา

ก าหนดไว้ ก็มีปัญหาแน่ แต่ถ้าท าดีกว่านั้นก็จะดีมากๆเลย (เหมือนกับแม่บ้านท่านนี้) 

 จากประสบการณ์ของผม เคยพบกับบางคนที่หัวหมอ โดยเวลาที่จะให้ช่วยเหลือท าอะไร เขาก็จะมีค าพูดติดปากว่า 

“อันนี้นอกเหนืองานผม ผมท างานตาม JD หรือท างานตามเงินเดือนครับ” ค าตอบแบบนี้ฟังแล้วปรี๊ดเลย 

 ถ้ามาถามแม่บ้านคนนี้ เธอท าเหนือกว่า Job Description เพราะในใบ Job Description ของเธอ (ซึ่งผมไม่แน่ใจ

ว่าจะมีหรือเปล่า) คงไม่มีข้อที่ก าหนดว่า “เช็ดขี้นก จากชิงช้าให้เด็กแน่นอน” การที่ท าหน้าที่ที่เหนือกว่าหน้าที่ของเธอ  

วันนี้ได้ใจผม และลูกสาวไปเต็มๆ อย่างนี้สิ ที่เขาเรียกว่าใช้ใจท างานซึ่งเหนือกว่า สุดท้ายขอฝากค าคม สะกิดใจเล็กๆว่า 

“ท างานที่ความรู้สึกดีจากจิต ย่อมเหนือกว่าการท างานตามใบ JD แน่นอน” จริงไหมครับ. 

................................................... 

บทความ First Professional 
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ความซื่อตรง สุจริตใจ ต่อหน้าที่ 

 

 

1. ความซื่อตรง สุจริตใจเป็นมณีล้ าค่า 

         คนเก่ง มีอยู่ทั่วไป แต่คนดี คนซื่อมีไม่มากนัก ท่านขงจื๊อกล่าวสอนไว้ว่า “มนุษย์เกิดมาเพื่อความซื่อตรง” แต่

ปรากฏว่าเมื่อเราดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่าในโลกนี้มี แต่คนเลวอยู่อาศัยกันให้ยุ่บยั่บไปหมด นั่นแสดงว่ามนุษย์

ก าลังหลงทางตนเอง เดินไปสู่เส้นทางของพญามารเสียนี่ 

         มนุษย์ต้องด าเนินไปตามเส้นทางแห่งความดีงาม ท่านขงจื๊อกล่าวว่า ความสัตย์ซื่อจริงใจ เป็นหนทางของสวรรค์ 

(ฟ้า) สิ่งที่ความสัตย์ซื่อจริงใจอ านวยผลให้ ก็จะเป็นของมนุษย์ บุคคลผู้สัตย์ซื่อและจริงใจจะประสบแต่สิ่งที่ถูกต้อง และ

จะสามารถเข้าใจอะไรๆ ได้โดยไม่ต้องใช้ความคิด เขาเป็นนักปราชญ์ผู้จะด าเนินไปตามแนวทางถูกต้องได้อย่างง่ายดาย

และอย่างเป็นไปตามธรรมชาต ิ

         และบุคคลผู้มีความสัตย์ซื่อและจริงใจ ก็คือบุคคลผู้ที่เลือกสรร แต่สิ่งที่ดีและยึดมั่นไว้อย่างเหนียวแน่น ถ้าการ

กระท าความดีไม่ได้มีการกระท าสะสมเอาไว้ มันก็จะไม่พอเพียงส าหรับการประทับตราลงบนชื่อเสียงของบุคคลผู้นั้น คน

ใจทรามมักคิดว่าการกระท าความดีชนิดที่เป็นการกระท าเล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้มีคุณประโยชน์อันใดเลย และก็จะไม่ยอม

กระท าความดีด้วย และเห็นว่าการกระท าความชั่วชนิดที่เป็นการกระท าเล็กๆ น้อยๆ นั้น ไม่เป็นอันตรายอะไร และ

ดังนั้นก็จะไม่ถอยออกมาจากความชั่วเหล่านั้น 

 

2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง สุจริตใจ 

         การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงสุจริตใจ เป็นนโยบายที่ดีในการท างาน เป็นทางที่จะน ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ในการ

งาน ตามที่ต้ังใจปรารถนาทีเดียว มีพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตอนหนึ่งว่า 

 

         “…การที่จะท างานให้สัมฤทธิผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่

เพียงอย่างเดียวมิได้ จ าเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย เพราะเหตุว่า

ความรู้นั้นเป็นเหมือนเครื่องยนต์ ที่ท าให้ยวดยานเคลื่อนไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้วเป็นเหมือนหนึ่ง

บทความ Integrity 
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พวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่น าพาให้ยวดยาน ด าเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึง

จุดหมายที่พึงประสงค์ ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อตนเพื่อส่วนรวมต่อไป ขอให้ทุกคนส านึกไว้เป็นนิตย์โดย

ตระหนักว่า การงาน สังคม และบ้านเมืองนั้น ถ้าขาดผู้มีความรู้เป็นผู้บริหารด าเนินการ ย่อมเจริญก้าวหน้า ไปได้โดย

ยาก แต่ถ้างานใด สังคมใด และบ้านเมืองใดก็ตามขาดบุคคลผู้มีคุณธรรมความสุจริตแล้ว จะด ารงอยู่มิได้เลย…” 

 

3. วิธีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงสุจริตใจ 

         เราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงสุจริตใจอย่างไรจึงจะได้ผลดี เริ่มแรกต้องท าตนให้เป็นคนสุจริต โดยต้อง

สุจริตทั้งกาย วาจา ใจ จากนั้นจึงปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต เป็นไปในทางถูก ไม่เป็นไปในทางผิด ท าการทุกอย่างให้เกิด

ความเจริญงอกงามในหน้าที่ ไม่ให้เป็นที่เสียหายได้ วิธีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง สุจริตใจนั้น ท่านผู้รู้แนะน าไว้ดังนี้ 

         “คนสุจริตท างานในหน้าที่ใด ย่อมถือหน้าที่นั้นเป็นส าคัญ เคารพผู้ใหญ่ นับถือผู้เสมอกัน เมตตากรุณาผู้น้อย 

เมินการชอบและชังอันไรเ้หตุผลของคนอื่น กล่าวเหตุผลอันควรกัน ยืนยันในทางถูก ไม่คล้อยตามใครในทางผิด ท าอะไร

ไม่ให้เกิดเสียหายแก่หน้าที่ของตนและของคนอื่น ซึ่งตนจะต้องรบัใช้ในภายหลัง 

         อันผู้สุจริตในหน้าที่นั้น เป็นคนระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อ ไม่หละหลวมมักง่ายเฉื่อยชาหรือสะเพร่า ไม่

หลีกเลี่ยงด้วยกุศโลบายเล่ห์ กระเท่ห์ใดๆ ตั้งใจท าประโยชน์อันควรได้เพื่อตนและคนอื่น หมั่นเอาใจใส่ ดูแลรักษา ให้

หน้าที่ของตนส าเร็จผลเป็นอันดี สมแก่ที่ตนได้น าภาระของตนหรือสมแก่ที่ท่านได้มอบหมายไว้วางใจ ให้เป็นที่เชื่อถือได้

ของผู้มีอ านาจเหนือ 

         เสียงดังที่สุดและคนชอบที่สุด คือเสียงเกียรติคุณของเจ้าพนักงานสุจริต แม้เสียงชื่อเสียงของเจ้าพนักงานทุจริตก็

ดังที่สุดและให้คนเกลียดที่สุด เพราะแต่ละคนเห็นเขาเป็นเสี้ยนหนามแก่แผ่นดิน ดังนั้น จึงมีค าโบราณต าหนิไว้ว่า  

“ตัวโรคร้ายของชาติคืออ ามาตย์ทุจริต อ ามาตย์ที่อ้างความรักชาติร้ายกาจกว่าคนสารเลว ชาติที่มีอ ามาตย์ทรยศท าแต่

ความ เหลวแหลก เหมือนลอยอยู่บนเปลวแห่งความหายนะ ความเสื่อมเกียรติ ความสูญเสี ยทรัพย์สมบัติ และความ

หายนะล่มจม นี่คือวิบัติที่อ ามาตย์ 97 เหลวไหลน ามาสู่ประเทศชาติ แม้ตัวโรคร้ายอีกชนิดหนึ่งของมนุษย์ก็คือ อ ามาตย์

ทุจริตซึ่งปล่อยตัวเองให้ยุ่งเหยิง เที่ยวสะสางคนอื่นออกจ้าละหวั่น บรรทุกคนอื่นเสียจนแปล้ แต่ตัวเองเดินบ่าเบาไปตาม

ลม 

         แต่อ านาจที่อยู่ในก ามือทุจริต เปรอะเปื้อนด้วยโลภโมโทสันย่อมชักไปสู่ประโยชน์ส่วนตัว และท าลายประโยชน์

ของคนอื่นหรือของประเทศชาติ น าให้ผู้ใช้ต้องถูกสาปแชง่ ถึงเขาจะท างานได้ผลสมใจ แต่จะต้องไปนอนอยู่ในห้องคุมขัง 

ดังนั้นเราจึงควรยึดอ านาจสุจริตไว้ให้มั่นเถิด 
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     ถึงจนทนสู้กัด            กินเกลือ 

     อย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือ        พวกพ้อง 

     อดอยากเยี่ยงอย่างเสือ    สงวนศักดิ ์

     โซก็เสาะใส่ท้อง              จับเนื้อกินเอง 

        (ส านวนเก่า) 

 

4. ผลดีของความซ่ือตรง สุจริตใจต่อหน้าที่ 

         ความซื่อตรง สุจริตใจต่อหน้าที่มีอยู่ในบุคคลใด บุคคลนั้นย่อมจะได้รับอานิสงส์หรือผลดีหลายประการ คือ 

1. ช่วยให้ชีวิตไม่ตกต่ า ตายไปย่อมไม่ตกในอบาย 

2. ช่วยให้กิจการงานเจริญกา้วหน้า หากมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะสามารถด าเนินการผ่านพ้นไปในที่สุด 

3. ช่วยให้เป็นบุคคลที่ดีเด่น เป็นที่ยอมรับนับถือให้มีเกียรติในสังคม 

4. ช่วยให้วงศ์ตระกูลมีชื่อเสียง 

5. ช่วยให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าและมีความสงบเรียบร้อย เกิดความร่มเย็นในบ้านเมือง 

 

ที่มา : เรื่อง : ยอดคุณธรรมของขงจื๊อ, อุดมพร อมรธรรม : เรียบเรียง, หน้า 91-102, ราคา 90บาท, Barcode : 

9786165080712, ผู้จัดจ าหน่าย : ส านักพิมพ์แสงดาว 

................................................... 
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การมุ่งผลส าเร็จของงานเป็นหลัก Results Oriented การบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

 

การมุ่งผลส าเร็จของงาน มีหลักการ ดังนี ้

 เราท างานโดยมุ่งผลส าเร็จของงานเป็นหลักอย่างชัดเจนที่สุด ทั้งในส่วนความรับผิดชอบประจ าวันของบุคลากรแต่ละคน และ

ในส่วนการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีความส าคัญยิ่งขึ้น 

 

วิธีท า 

1. จ าแนก กระบวนการ ของงานที่ท าออกเป็นภารกิจ และกิจกรรมย่อยๆ คือท า action plan นั่นเอง 

2. จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของกิจกรรมประจ าวันให้ชัดเจน และวางแผนการปฏิบัติเพื่อท าให้กิจกรรมที่มีความส าคัญเร่งด่วน

สูงส าเร็จลุล่วงก่อนกิจกรรมอื่น 

3. ก าหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้ให้ตัวเอง และทีมงาน 

4. จัดการการประชุมให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระเบียบวาระการประชุม เริ่มต้นและปิดการประชุมให้ตรงเวลา ต้องสามารถบรรลุ

ข้อตกลงที่ชัดเจน และมีการบันทึกข้อยุติไว้เป็นหลักฐานทุกๆระเบียบวาระ 

5. ต้องติดตามผลการประชุมโดยใช้หัวข้อต่อไปนี้เป็นตัวช่วย 

         - อะไรคือ กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุม  

         - ใคร หรือหน่วยงานใดกันแน่ที่จะรับผิดชอบท ากิจกรรมนั้นๆ 

         - ต้องมีก าหนดเวลาที่จะลงมือท ากิจกรรมนั้นๆ 

         - ต้องระบุเวลาที่ต้องการท ากิจกรรมนั้นให้ส าเร็จ 

6. ต้องตัดทอนกระบวนการ และขั้นตอนที่ไม่สร้างสรรค์ออกไป 

7. ต้องตัดสินใจในสิ่งที่สามารถเป็นไปได้จริงๆในแต่ละสถานการณ์ 

 

 

บทความ Result Oriented 
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จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี SERVICE MIND 

 
 มีค ากล่าวว่า คนเราทุกคนมีบุญวาสนาอยู่กับตน ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีบุญวาสนา แต่บุญวาสนา

นั้นเราเป็นผู้ก าหนดหรือสร้างขึ้นมาเองได้ไม่ยากเพียงแต่เรามีจิตใจให้เต็มเปี่ยมด้วยใจ (ความใจบุญ) คือการมีใจคิด

ช่วยเหลือผู้อื่นทันที่เมื่อมีโอกาสด้วยความเต็มใจ ในยุคสมัยนี้การบริการคือหัวใจของธุรกิจ การแข่งขันก็คือการบริการ   

ธุรกิจจะเจริญก้าวหน้าขึ้นได้ก็เพราะการบริการที่ดี 

 

คนที่มีจิตวิญญาณของนักบริการควรมีองค์ประกอบด้วยกัน 4 ประการดังนี้ 

1. Personality  บุคลิกของผู้ให้บริการ (บุคลิกภายในและภายนอกรวมกัน) ได้แก่ การแต่งกายที่เหมาะสม สะอาด

เรียบร้อย ความมีระเบียบ มีกิริยามารยาทที่ดี ความมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน ความมั่นใจในตนเอง ความสามารถ

และจิตวิทยาในการพูด (แก้ปัญหาได้)  และการเป็นคนตรงต่อเวลา ฯลฯ เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่าแค่เพียงข้อแรกก็ต้องฝึกฝนฝึกหัดกันมาก เพราะต้องรู้จริงต้องท าได้จนเป็นนิสัยความเคยชิน ไม่ใช่ท า

ตามอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวท าเดี๋ยวหยุดท า บางวันขยันเอาจริงเอาจัง บางวันกลับไม่เอาเรื่อง ฯลฯ 

 

2. Knowledge ความรู้ ต้องมีความรู้ทั้งสองภาค ได้แก่ ความรู้ในวิชาชีพ คือความรู้ในวิชาชีพนั้นๆ ต้องเป็นเลิศมีความรู้

แบบมืออาชีพจริงๆ เพราะผู้ใช้บริการคาดหวังในความรู้ในอาชีพจากเรา (ผู้ให้บริการ) และความรู้รอบตัว คือความรู้

อื่นๆ รู้เพื่อจะได้เอามาช่วยเสริมในขณะที่เสนองานหรือสนทนากับผู้ใช้บริการ 

3. Work Hard ต้องท างานอย่างเอาจริงเอาจัง ท างานด้วยความตั้งใจไม่ย่อท้อ ท างานหนัก เพราะเวลาเป็นของมีค่า 

บทความ Service Mind 
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จงใช้เวลาของชีวิตให้เกิดประโยชน์ จงจ าไว้ว่าไม่มีหนทางแห่งความก้าวหน้าอันไหนที่ได้มาอย่างสบายๆ ต้องเหนื่อยต้อง

ล าบากจึงจะประสบผลส าเร็จ 

 

4. Attitude ทัศนคติที่ดี ต้องคิดดี หรือบางครั้งมักจะพูดว่าคิดบวกคือการคิดบวกกับองค์กร กับผู้บริหาร กับเพื่อน

ร่วมงาน และที่ส าคัญคือทัศนคติที่ดีกับผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) จะเห็นว่าถ้ามีทัศนคติที่ไม่ดีกับผู้ใช้การบริการด้วยใจจะไม่

เกิด เพราะจะกลายเป็นการเสแสร้งเปล่าๆ จึงเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนกันอย่างมากทางด้านจิตใจ   (ท าได้ถ้าคิดแต่ในสิ่งที่ดี 

มองและชื่นชมในส่วนที่ดีของเขา เพราะคนเรามีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันทุกคน) 

 

 จิตวิญญาณของผู้ให้บริการนั้น ควรมีอยู่ในทุกคนทุกอาชีพทุกต าแหน่งงาน เพราะองค์กรต่างๆ ทุกวันนี้แข่งขันการ

ท างานกันที่การบริการ ดังนั้นคนในองค์กรต้องสร้างจิตใจบริการที่ใสบริสุทธิ์ ให้บริการอย่างเหนือความคาดหมาย อะไร

ที่ดีและใครท าไม่ได้เราจะท า เพราะหากบริการเหมือนคนอื่นก็จะเป็นการบริการแบบธรรมดา แต่ถ้าบริการที่ดีขึ้นไปกว่า

นั้น ก็เท่ากับวิเศษกว่าคนอื่นท าให้ผู้ใช้บริการประทับใจ (Delight) แต่ถ้าบริการอย่างยอดเยี่ยมจริงๆ ผู้ใช้ก็จะซาบซึ้งใจ 

(Appreciate) ตลอดไปไม่มีวันลืม จะเห็นว่าเราทุกคนท าได้คือพยายามเรียนรู้วิธีการท างานที่ดี ให้สมบูรณ์แบบ เต็มใจ

ช่วยเหลือผูอ้ื่นทันททีี่มีโอกาสด้วยความจริงใจ แล้วบุญวาสนาของตนเองก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องรอหรือร้องขอ เรามา

ฝึกเป็นนักบริการที่ดีกันเถิดค่ะ 

 

ที่มา : วิโรจน์ ว่องประเสริฐ. (2556). บริการด้วยจิตใจใสบริสุทธิ์. ธุรกิจก้าวหน้า, 26(295), 68-70. 
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8 วิธี เพื่อทีมที่มีประสิทธิภาพ 
 

      การจะท าให้องค์กรก้าวไปสู่ความส าเร็จไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม ต้องอาศัยกระบวนการในการท างานเป็นทีม ซึ่ง
การท างานเป็นทีมเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอาจจะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่จะส าเร็จได้ไม่ยาก หากอาศัยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
 
1. การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีเป้าหมายตรงกัน 
    ผู้น าทีมและสมาชิกทุกคนในทีมควรจะร่วมกันก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวัตถุประสงค์ที่ดี โดยท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง และไม่ขัดกับระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย 

2. การเปิดเผย จริงใจ และการร่วมกันแก้ปัญหา 
   สมาชิกทุกคนในทีมต้องแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา รวมถึงแก้ปัญหาอย่างเต็มใจและจริงใจ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันและท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 

3. การสนับสนุนและความไว้วางใจ 
   เนื่องจากสมาชิกทุกคนในทีมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกทุกคนในทีมจึงต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
โดยไม่ต้องเกรงว่าจะมีผลร้ายตามมาภายหลัง ซึ่งจะท าให้สมาชิกทุกคนในทีมกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและ
ตรงไปตรงมา และกล้าเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

4. ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ 
   ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเต็มใจและยินดีให้ความร่วมมือ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกในทีมมีวัตถุประสงค์  
ไม่ตรงกัน ไม่เห็นด้วยกับวิธีการท างาน ไม่ให้ความร่วมมือ หรือมีความคิดหรือการกระท าใดๆ ก็ตามที่ขัดแย้งกันซึ่งจะ
ส่งผลให้ไม่ลงรอยกัน ควรใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันแบบประนีประนอม เพื่อให้เกิดความเสมอภาค 

5. กระบวนการท างานและการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม 
   เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนในทีมควรจะโฟกัสเรื่องงานและผลของงานเป็นอันดับแรก ต่อมาควรจะ
วางแผนว่าท าอย่างไรงานจึงจะออกมาดี ซึ่งต้องอาศัยขั้นตอนในการตัดสินใจ ได้แก่ การท าความเข้าใจสาเหตุในการ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์ลักษณะปัญหาที่จะต้องตัดสินใจ ตรวจสอบทางเลือกต่างๆ ในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาถึงผลที่
อาจเกิดตามมาด้วย และการน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 

 

บทความ Teamwork 

https://blog.tacteams.com/post/141135600599/tacteam-performance-team
https://blog.tacteams.com/post/141135600599/tacteam-performance-team
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6. ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
   ผู้น าหรือหัวหน้าทีมควรท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะประเด็นส าคัญ นอกจากนี้ ควรจะแบ่งงาน กระจายงานให้สมาชิกแต่ละ
คนในทีมตามความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงมีการพัฒนาทีมงาน
และบุคลากรให้ดีขึ้น 

7. การทบทวนผลงานและวิธีการปฏิบัติงาน 
   ทีมงานที่ดีไม่เพียงแต่ดูจากลักษณะของทีมและบทบาทที่มีอยู่ในองค์กรเท่านั้น ต้องดูวิธีการท างานจากการทบทวน
งาน รวมถึงการท าให้ทีมงานได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ท าและรู้จักคิดด้วย โดยดูได้จากผลการปฏิบัติงานของสมาชิก
แต่ละคนในทีมหรือของทีม 

8. การพัฒนาตนเอง 
   การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเป็นการพยายามรวบรวมและใช้ทักษะต่างๆ ของสมาชิกแต่ละคนในทีม โดยต้อง
พัฒนาให้มีความสามารถสูงขึ้น ผู้บริหารหรือผู้น าจึงต้องมีความรู้ในการบริหารคน สามารถสอนหรือพัฒนาบุคลากรให้มี
ลักษณะที่ดีขึ้นได้ 
 อยากบอกว่าการท างานเป็นทีมมีโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จมากกว่าการท างานคนเดียว ดังนั้น การสร้างทีมงาน
อาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทีมงานพอสมควร จึงจะสามารถเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพได้ 
 
ข้อมูลอ้างอิง http://tacteams.com/ 
 
 

................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Ftacteams.com%2F&t=YWY3M2JhYjdkMDk3M2UwOWU2NTYwNGM4MTY5ZTYzY2ViYzI2NDA3NixtOWtpVWlHZw%3D%3D&b=t%3AYszg00v4j8kTrJjbmYJI9Q&p=https%3A%2F%2Fblog.tacteams.com%2Fpost%2F141135600599%2Ftacteam-performance-team&m=1
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 กิจกรรมเกมส์ตอบค าถามสนุกๆ ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเรา ซึ่งเป็นวิถีของพวกเรา

ชาวเฟิร์สทีย่ึดถือปฏิบัติกันมา กิจกรรมได้ออกมาให้ทุกท่านร่วมสนุกทุกวันพุธ และประกาศผลในวันพุธถัดไป ผู้ที่ตอบ

ค าถามถูกต้องครบถ้วน จะได้รับของที่ระลึก First Way ไปใช้กันเก๋ๆเลย  

 

First Professional รักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrity รักคุณธรรม 
  

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมรู้ไหม อะไรเอ่ย 

ตอน เกมส์ทายภาพบอกชื่อ First Way 
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Result Oriented  รักองค์กร 
  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Service Mind  รักลูกค้า 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamwork รักทีมงาน 
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คติธรรมประจ าวันพระ 
คอลัมน์นี้เราได้รวบรวมคติธรรมต่างๆที่ทาง HR ได้ส่งให้ทุกท่านในทุกวันพระ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ 

 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ 

ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ 

 

หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ 
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หลวงพ่อฤๅษีลิงด า พระไพศาล วิสาโล 

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม หลวงพ่อศรี มหาวีโร 
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Highlight นานาสาระที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นานาสาระ 

 คอลัมน์นี้เป็นการรวบรวมความรู้ที่เรา

แบ่งปันให้กับเพื่อนๆชาวเฟิร์สใน ทุกๆวันศุกร์ 

เป็นสาระดีๆมีประโยชน์..... 

........................................................................ 

 8 เทคนิค พิชิตงานเสร็จก่อนเวลา ซึ่ง เป็นเทคนิค

ดีๆ ที่ช่วยให้เรานั้นท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

 ฮีทสโตรก 6 กลุ่ม อันตรายช่วงหน้าร้อน  
ฮีทสโตรก เป็นภาวะวิกฤตของร่างกายที่ไม่สามารถควบคุม
ความร้อนได้ ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมาก
เกินไป และไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ทันท่วงที เกิด
ได้จากการออกก าลังหรือเล่นกีฬาในภาวะอากาศร้อนจัด 
หรืออยู่กลางแดดร้อนเป็นเวลานาน สามารถเกิดขึ้นได้แม้กับ
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง 
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 เพื่อนๆทราบกันไหมคะว่า การรับประทานอาหาร

เช้านั้น ส าคัญกับร่างกายเป็นอย่างมาก และยิ่งถ้าเราอด

มื้อเช้าก็จะยิ่งเสี่ยงกับโรคต่างๆอีกมากมาย 

 เมื่อมือถือเปียกน้ าเราจะมีวิธีไหนในการดูแล และ

มีข้อห้ามอะไรบ้างนะ มาดูเคล็ด(ไม่)ลับ 6 ขั้นตอน 

แก้ปัญหามือถือเปียกน้ ากันค่ะ 

 สุขภาพจิตที่ดี ต้องเริม่ที่ตัวเรา 10  วิธีง่ายๆ สร้าง

ความสุขในการท างาน และสามารถส่งต่อความสุขให้กับ

คนรอบข้างกันได้อีกดว้ยค่ะ 

 เนื่องด้วยวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงด

สูบบุหรี่โลก เราจึงขอเป็นหนึ่งก าลังใจให้ผู้ที่อยากเลิก

บุหรี่ค่ะ 
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 เชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านท าฟันก่อนหมดสิทธิ์ 
ท่านสามารถเลือกสถานพยาบาลที่จะใช้สิทธิ์ได้ตาม
สะดวก และมีหลายแห่งไม่ต้องส ารองจ่ายอีกด้วย 

 โรคซึมเศร้ากับโรคเครียด ดูเหมือนจะมีลักษณะ
อาการที่ใกล้เคียงกัน จนท าให้บางครั้งผู้ป่วยไม่สามารถ
แยกตัว เองออกมาได้ ว่ า  อาการที่ เกิดขึ้นมาจาก
ความเครียด หรือโรคซึมเศร้ากันแน่ เราสามารถมีวิธี
สังเกตความแตกต่างระหว่างทั้ง 2 โรคได้ 
 

 งานวิจัยนี้เป็นการสุ่มตรวจปลาทูเฉพาะพื้นที่บริเวณ
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งเผยงานวิจัยนี้เพื่อให้คน
ตระหนักถึงการทิ้งขยะลงในทะเล พบไมโครพลาสติกใน
ท้องปลาทูเฉลี่ย 78 ชิ้น/ตัว ซึ่งอันตรายมาก หากเข้าไปอยู่
ในร่างกายมนุษย ์

 ประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถ
ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 จนถึง 31 มีนาคม 2563 
หรือสามารถท ารายการเองได้ผ่าน Applications SSO 
Connect 
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ข่าวสารกิจกรรมที่ผ่านมา  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส าหรับคอลัมน์นี้ เราได้รวบรวมข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จ ากัด ซึ่ง

เป็นกิจกรรมที่ได้ท าร่วมกัน และแสดงถึงการรวมพลังความสามัคคีของพวกเรานั่นเองค่ะ 

เมื่อวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารได้เข้าร่วม

สัมมนา ณ Hillside Country Home Golf & Resort  

จ. ปราจีนบุร ี

 เนื่องจากในปี 2562 กลุ่มบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จ ากัด 

จะมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานในภาพรวม ซึ่งจะกระทบต่อ

ทุกหน่วยงานในองค์กร ในโอกาสนี้ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้

เชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาเพื่ออธิบายให้ความรู้ความ

เข้าใจในการก าหนดภารกิจของหน่วยงานและตัวชี้วัดผลงานใน

ระดับหน่วยงานและท าความเข้าใจกับหลักเกณฑ์การวัดผล

ประเมินงานในปีนี้ร่วมกัน 

 และได้มีการจัดกิจกรรมสานความสามัคคีให้กับผู้บริหาร

เพื่อการช่วยเหลือและท างานสอดผสานกัน 

 

สัมมนาผู้บริหาร จ. ปราจีนบุรี 
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เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562    มีการจัดกิจกรรม ถวาย

เทียนจ าน าพรรษา เพื่อให้พนักงานได้ท าบุญร่วมกัน  อีกทั้ง

ท าบุญผ้าป่าสามัคคีร่วมสมทบแผ่นพื้นคอนกรีตเพื่อสร้างอุโบสถ

เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา 

ปฏิบัติ ธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่ วไป ณ วัดป่าเชิ ง เลน 

ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 ติดริมคลองชักพระ ต. บางกอกน้อย  

จ. กรุงเทพฯ 

ท าบุญถวายเทียนจ าน าพรรษา  

และถวายผ้าปา่สามัคคี ณ วดัป่าเชิงเลน 

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562  ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้จัด

กิจกรรมกีฬาประจ าปี  2562  ณ สนามกาญจนาภิเษกฟุตบอล 

จังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี  

และมีการสานสัมพันธไมตรีระหว่างพนักงานที่ดีต่อกัน 

กิจกรรมกีฬาสี  
กลุ่มบริษัท เฟริ์ส เทคโนโลยี่ จ ากัด ปี 2562 
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เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จ ากัด 

ได้เข้าร่วมแข่งขันช่างระดับมืออาชีพ ปี 2562  “โครงการ 

TEMCA Skills Competition 2019: TSC 2019” จัดขึ้นใน

งาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA” ณ 

โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ยกระดับช่างไทย และเป็นการพัฒนาศักยภาพการท างานของ

ช่างให้สูงขึ้น โดยในปีนี้สมาคมฯ ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัล

จากสมเด็ จพระกนิษฐาธิ ราช เจ้ า  กรมสมเด็ จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับทีมที่ได้รางวัล

ชนะเลิศด้วย 

การแข่งขันช่างระดับมืออาชีพ ปี 2562   

เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 6 ตุลาคม 2562 คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ ์

เป็นเจา้ภาพถวายผา้ป่าสามคัคีประจ าปี 2562 ทอดถวาย ณ วดั 

ปฐมวิเวก ต าบลหนองย่างเสือ อ  าเภอหมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี เพื่อน าจตุปัจจยัท่ีไดร่้วมสมทบในการก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์ และเสนาสนะเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรม 

บ าเพ็ญบุญกุศลทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน 

ทั้งหลาย เป็นการสร้างสมความดีฝากไวใ้นพระพุทธศาสนา

ตลอดกาลนาน 

ท าบุญถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปฐมวิเวก 
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เสวนาโต๊ะกลมครั้งที่ 1 

 

เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 ฝ่ายบริหารจัดให้มีการเสวนาโต๊ะกลม

ครั้งที่1 เรื่อง “แผนพัฒนาทีมงานสู่ยุทธศาสตร์องค์กร” เพื่อให้แต่ละ

หน่วยงานที่เป็นแกนส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรได้มีโอกาส มา

เสวนาน าเสนอแผนการพัฒนาการท างานรวมถึงมีส่วนร่วมระดม

ความคิดและการแก้ไขปัญหาที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในการท างานเพื่อ

สอดคล้องตามเป้าหมายองค์กร ณ Balcony Seaside Sriracha 

Hotel & Serviced Apartments อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

เมื่อวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบริหารจัดให้มีการ

เสวนาโต๊ะกลมครั้งที่2 เรื่อง “แผนพัฒนาทีมงานสู่ยุทธศาสตร์

องค์กร” เพื่อติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

จากการเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 1 และก าหนดเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานร่วมกัน ณ โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท จ.สระบุรี 

เสวนาโต๊ะกลมครั้งที่ 2 
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เมื่ออาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562    บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ 

จ ากัด และบริษัทพันธมิตร ห้างร้านต่างๆ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา

ทุกท่านได้ร่วมท าบุญทอดกฐินประจ าปี ณ วัดกุญชรทรงธรรม 

ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน า

จตุปัจจัยที่ทุกท่านร่วมท าบุญไปสร้างพระอุโบสถสองชั้น ใช้

ส าหรับให้พระสงฆ์ท าสังฆกรรมและประกอบพิธีส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาสืบต่อไป 

ท าบุญทอดกฐนิ ณ วัดกุญชรทรงธรรม 

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ 

จ า กั ด  มี ก า รจั ดกิ จกร รมท าบุญของบริ ษั ทฯและมอบ

ทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็น

ประจ าทุกปี ซึ่งในปีนี้เราได้จัดทั้งสองงานในวันเดียวกันซึ่งทาง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของประเพณีการท าบุญตามพุทธ

ศาสนาและการศึกษาของบุตรพนักงานซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญใน

การพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดดี  ประกอบด้วยสติ ปัญญา 

และเจริญด้วยศีลธรรม   

 

ท าบุญบริษัท และมอบทุนบุตร ปี 2562 
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บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ 

คุณปรีชา อินทร์ยอด  
ผู้มีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร 

ได้รับเงิน 1,000 บาท 

กิจกรรมดีๆ ต้องบอกต่อ 

รู้หรือไม่ !! 
ท าน  ายาล้างจานเอง 1 ครั ง  

ผลิตได้ 15 ลติร ใช้ได้ 4 เดือน 
ประหยัดได้มากถึง 800 บาท เลยจ้า 
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ดดูวง พรอ้มเคลด็ลบัเสริมดวง 12 ราศี ปี 2563 โดย หมอช้าง ทศพร ศรตีลุา  
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  ดวงปี 2563 ราศีเมษ (ผู้ที่เกิดวันที่ 15 เมษายน - 14 พฤษภาคม) 
 
ดวงปี 2563 ในภาพรวม 
 เป็นราศีที่มีแนวโน้มดีขึ้น จากที่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาดวงขึ้นๆ ลงๆ หาความแน่นอนไม่ค่อยได้ แต่ในปี 63 จะเป็นราศีที่ลง
หลักปักฐานมีความมั่นคงมากขึ้น อาจจะไม่ถึงกับได้บ้านได้รถ แต่จะเห็นเส้นทางของชีวิตชัดเจนขึ้น ดังนัน้ในปี 63 คือปีที่ก้าวไป
ข้างหน้าของชาวราศีเมษ ฝากไว้สักนิดนึงว่ามันอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ว่ามันไปได้ถูกทาง อันนี้ส าคัญ เพราะ
ถ้าไปทางลัดหรือขึ้นทางด่วนแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันหลงทาง ก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่ 
 
ดวงการงาน 
 เป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการตัดสินใจ มีการเริ่มต้นในเรื่องของงานในทางที่จะน าไปสู่ความส าเร็จที่ดีตามมา 
 
ดวงการเงิน 
 เป็นราศีที่น่าจะเสียเงินเยอะมากในปี 2563 แต่เรื่องเงินจะไปมีผลในครึ่งปีหลังมากกว่า ถ้าช่วงครึ่งปีหลังเราวางแผนอยู่แล้ว
ว่าจะไปลงทุน ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือท าอะไรใหม่ๆ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ถือว่าเป็นการวางแผนในการเสียเงินอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณไม่ได้
เตรียมอะไรไว้อันนี้ต้องระวัง เพราะดวงดาวที่เข้ามาจะส่งผลให้มีคนเข้ามาวุ่นวายเรื่องเงินทองกับเรา เช่น อาจจะขอยืม หรือมา
ชวนลงทุน แต่สิ่งที่ท าไปไม่ได้ผลตอบแทน ดังนั้นถ้าจะท าอะไรที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงิน ก็ต้องดูแลตรวจสอบให้รอบคอบสักนิดนึง 
จะได้ไม่มีปัญหา 
 
ดวงความรัก 
 ดวงความรักถือว่าลงหลักปักฐาน ถ้าบางคนชีวิตเรื่องงานลงตัวดอียู่แล้ว โชคก็อาจจะไปลงกับเรื่องความรักแทน เราก็จะได้
ลงหลักปักฐานมีคู่ มีครอบครัว มีการแต่งงานหมั้นหมาย มีบุตร ชีวิตครอบครัวก็จะพัฒนาไปอีกขั้น 

 ใครก าลังมองหาที่ ดูดวงแม่นๆ ไม่ต้องไปไหนไกล 
มา ดูดวง ปี 2563 กับ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา  กันได้เลย 
จั ด เ ต็ ม ทั้ ง  ดวงความรั ก  ดวงกา ร ง าน  แล ะ  ดวง
การเงิน ส าหรับชาว 12 ราศี พร้อมเคล็ดลับเสริมดวง ปังๆ 
ให้คุณดวงดีตลอดปี! ใครจะดวงดี ใครจะต้องเสริมดวงเป็น
พิเศษ มาดูค าท านายตามราศีของคุณกันได้เลยจ้า 
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  ดวงปี 2563 ราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน)  
 
ดวงปี 2563 ในภาพรวม 

 เป็นราศีที่มีเรื่องต้องเตือนกันเยอะหน่อย เพราะตัวช่วยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ค าว่าตัวช่วยก็คือ ผู้ใหญ่ เจ้านาย ลูกค้า ไม่ค่อย

สนับสนุนเราเท่าไหร่ ช่วงที่น่าจะโหดสุดก็คือช่วงครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลังถือว่าแรงมาก แต่ "แรง" ไม่ได้แปลว่าไม่ดี แค่เราต้องควบคุม

มัน คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องพระราหูเข้า ซึ่งราศีพฤษภก็คือเจ้าภาพของอีเว้นท์นี้ในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ก็มีดาวดวงอื่นที่ผลดีเข้ามา

ช่วยเหมือนกัน 

 หลายคนอาจจะบอกว่าครึ่งปีหลังไม่ดีเพราะราหูเข้า แต่ผมมองว่าเป็นโอกาสใหม่ๆ มากกว่า คือดวงคนเราขอให้มันแรงไปสัก

ทางมันจะได้พุ่งไปข้างหน้าได้ ถ้ามันไม่แรงมันก็ติดอยู่กับที่ ดังนั้นอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง  ฝากคนที่

อยู่ในราศีนี้ว่าอย่าอยู่ในที่สบายที่เค้าเรียกว่า comfort zone นะครับ ไม่ดี คุณต้องท้าทายตัวเอง 

 

ดวงการงาน 

 ดังนั้นครึ่งปีหลัง อะไรที่เกี่ยวกับความท้าทาย การเดินทาง ต่างประเทศ เรื่องออนไลน์ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ สินค้าที่เกี่ยวกับเคมี 

น้ ายา ลุยได้เลย มีโอกาสจะค้าขายดีมีความส าเร็จ หรือได้เป็นเน็ตไอดอล ไม่ว่าเราเลือกท าอะไรจะมีข่าวดีเข้ามา เป็นความรุ่งที่มา

จากดาวบาปเคราะห์ คือจะเป็นเส้นทางที่บุกป่าฝ่าดงหน่อย เหนื่อยหน่อย แต่ว่ามีโอกาสที่ดีนะ 

 

ดวงการเงิน 

 เรื่องของเงิน ถือว่าดวงแรงๆ เนี่ย บทจะรวยมันรวยขึ้นแบบดวงพลิกเลย ดังนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อม ถ้าคุณไปถูกทางก็จะ

เหมือนจรวด คือพุ่งขึ้นไปพระจันทร์เลย แต่ถ้าไปผิดทางก็จะเหมือนกระสวยที่ตกลงมาในมหาสมุทร ดังนั้นเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อม 

แต่ไม่ต้องห่วงนะส าหรับดวงแรงๆ เราก็จะมีเคล็ดเสริมดวง หรือวิธีไหว้พระท าบุญมาฝากกันด้วย 

 

ดวงความรัก 

 ชาวพฤษภอย่าไปท าอะไรที่มันหวือหวาในเรื่องส่วนตัวเยอะ ชีวิตต้องทุ่มไปกับเรื่องงานเต็มที่ เพราะดวงความรักก็ไม่ค่อยดี 

ถ้าปี 63 นี้ยังโสดและอยากมีแฟนก็ต้องให้คนรอบข้างรู้จักหน่อย อย่าไปคบกันแบบลับๆ หรือรู้จักกันแค่ออนไลน์อย่างเดียว ถ้าจะมี

แฟนก็ให้เพื่อนๆ ช่วยดู ไม่ได้หมายความว่าให้คนอื่นมามีอิทธิพลกับชีวิตเรานะครับ แต่ว่าบางทีหลายๆ ตาช่วยกันดูมันดีกว่าสองตา 

ใครที่ชอบแบบสายฝ. หรือต่างชาติต่างภาษาน่าจะประสบความส าเร็จ มีโอกาสเข้ามา แต่มันไม่ใช่ปีที่เด่นเรื่องความรักเท่าไหร่ ฝาก

เตือนคนที่มีคู่แล้วหรือความสัมพันธ์กระท่อนกระแท่น ปี 63 นี้ต้องระวัง ควรไปเที่ยวกันเยอะๆ หาโอกาสมีเวลาให้กัน 

 
 
 
 



 65 FIRST MAGAZINE 

  ดวงปี 2563 ราศีเมถุน (ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม) 
 

ดวงปี 2563 ในภาพรวม 

 ในภาพรวมถือว่าดีกว่าปี 2562 จะใช้ค าว่าพ้นเคราะห์ก็ว่าได้เพราะจังหวะดวงดาวดีขึ้น เป็นราศีที่มีโอกาสจะท าอะไรด้วย

ตัวเองมากขึ้น เช่น เปิดร้าน ท าธุรกิจของตัวเอง หรือจะค้าขายออนไลน์ มีธุรกิจเล็กๆ จะมีความชัดเจน มีแสงสว่างในชีวิตมากขึ้น 

อะไรที่ไม่ดี ที่วุ่นวาย มันก็จะค่อยๆ ผ่านพ้นไป บางคนหลงทาง ท าอะไรแล้วเจ๊งบ้าง มีปัญหาบ้าง แต่เส้นทางชีวิตที่ดีและชัดเจนจะ

เกิดขึ้นในปี 2563 นี้อย่างแน่นอน  

 

ดวงการงาน 

 ในครึ่งปีแรกขอให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆ ก่อน ใครอยากจะท าธุรกิจควรรอนิดหนึ่ง สักครึ่งปีหลังดวงจะยิ่งปลอดโปร่ง  งานที่

เป็นลักษณะการใช้ความคิด วางแผน ดีไซน์ หรือเสื้อผ้าแฟชั่น ก็จะเหมาะกับราศีเมถุนเป็นพิเศษ 

 

ดวงการเงิน 

 การเงินอาจจะวุ่นวายหน่อย แต่คุณเป็นราศีที่จะมีโชคในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ทรัพย์สิน มรดก ถือว่าเป็นราศีที่จะ

ได้เป็นเงินก้อนบางอย่างเข้ามา ได้มาแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้ลงตัวด้วยนะ 

 

ดวงความรัก 

 เรื่องความรัก เป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะ คือดวงเราดีขึ้นอะไรที่เป็นเรื่องวุ่นวายก็จะออกจากชีวิตเรา ใครที่เจอคนไม่

จริงใจเขาก็จะออกจากชีวิตเราไป เราก็จะได้มีการเปลี่ยนแปลง แล้วก็การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่ดีขึ้นแน่นอน แต่ดวงเรื่องคู่ไม่ได้

หมายถึงความรักอย่างเดียวนะครับ ยังหมายถึงการเซ็นสัญญา หุ้นส่วน เจรจา ก็จะดีขึ้นด้วย 

 

ดวงสุขภาพ 

 สุขภาพดีขึ้น ส าหรับใครที่มีปัญหา เป็นโรคเรื้อรัง ต้องรักษาต้องท ากายภาพกันมา ในปี 2563 นี้ก็จะมีเกณฑ์การ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  
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  ดวงปี 2563 ราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม)  
 
ดวงปี 2563 ในภาพรวม 

 เป็นราศีที่ติดอันดับดวงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดในปี 2563 เพราะมีดวงดาวแรงๆ ใหญ่ๆ เข้ามาในชีวิตคุณ แต่อย่าเพิ่ง

ตกใจนะครับ ค าว่า แรง ใหญ่ ไม่ได้แปลว่าไม่ดี แต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นที่ดี เพียงแต่ชาวกรกฎจะเหมือนไป

อยู่ตรงทางแยก ว่าจะเดินทางไหนดี มันเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจครั้งส าคัญในชีวิต คุณอาจจะไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณท าอยู่ทุกวันนี้

จะใช่หรือไม่ใช่ จะเลี้ยวซ้ายหรือขวาดี ค าตอบของดวงคือ สามารถตัดสินใจได้ และเชื่อว่าสิ่งที่คุณเลือกจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ด้วย เพียงแต่ว่าดวงจะไม่ได้ท าอะไรอย่างเดียว จะต้องมีหน้าที่เพิ่มขึ้น เช่น ท างานประจ าไปด้วย ท าธุรกิจของตัวเองไปด้วย หรือ

ท างานประจ าอย่างเดียวแต่ต้องเหนื่อยขึ้น 

 

ดวงการงาน 

 มีความสุขในเรื่องการท างานดีขึ้น มีความลงตัวในเรื่องของเงินที่ดีขึ้น แต่ในเรื่องของการเรียนรู้ การบุกเบิก อุปสรรคทั้งหลาย

เนี่ย มันก็เยอะเหมือนกัน แต่เชื่อว่าโดยประสบการณ์และความแข็งแกร่งของชาวกรกฎจะท าให้คุณผ่านมันไปได้อย่างแน่นอน 

 

ดวงการเงิน 

 ข่าวดีก็คือว่าเรื่องเงินก็ดีขึ้น คุณติดอันดับราศีที่มีโชคลาภ การได้อะไรมาอย่างฟลุคๆ ไม่คาดฝัน มีเงินมีโชค ไม่ได้หมายถึง

ลอตเตอรี่เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงเรื่องงาน ลูกค้าที่ไม่เคยดีลกันก็ได้เข้ามา มีดวงได้ของใหม่ๆ เช่น อยากซื้อรถ อยากซื้อบ้าน 

ก็จะมีโอกาสเข้ามา 

 

ดวงความรัก 

 เป็นราศีที่มีโอกาสสละโสดในปีนี้ แต่ว่าสเปคของดวงดาวที่เข้ามามันเป็นความรักที่แตกต่างกัน คืออาจจะได้แฟนที่อายุเยอะ

กว่า หรืออายุน้อยกว่า ไม่สมดุลกันในเรื่องของวัย แต่ไม่ได้เป็นปัญหากับความรัก ดังนั้นในเชิงของความรักถือว่าลงตัว เชื่อว่าน่าจะ

มีข่าวดีส าหรับใครที่รอโอกาสหรือรอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น    

 ดังนั้นถือได้ว่าจะมีสิ่งใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงสภาพแวดล้อมเยอะขึ้น ถือว่าคุณน่าจะเป็นราศีที่ดวงดีขึ้น เพียงแต่ไม่ได้

ตลอดทั้งปีอย่างที่เกริ่นไว้ เช่นครึ่งปีแรกอาจจะเหนื่อยหน่อย แล้วไปโล่งช่วงครึ่งปีหลัง ดังนั้นใครที่ก าลังเจออุปสรรค หรือเห็นแนว

แล้วว่าต้นปีเหนื่อยแน่นอน ก็อย่าไปท้อกับมัน เพราะมันเป็นผลระยะสั้นเท่านั้นเอง ในระยะยาวคุณจะเป็นราศีที่ลงตัว 
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  ดวงปี 2563 ราศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม - 15 กันยายน)  
 

ดวงปี 2563 ในภาพรวม  

 ในภาพรวมถือเป็นราศีที่ติดขัดเยอะ เหมือนกับท าอะไรก็ดูยากขึ้น เหนื่อยขึ้น เป็นปีที่ต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษ แต่

ข้อดีคือคุณเป็นราศีที่ได้บุกเบิก ได้ท าอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยท ามาก่อน ดังนั้นถ้าเกิดเรามองหาช่องทางท าอะไรใหม่ๆ ในปี 63 นี้ได้เริ่ม

แน่นอน  

 

ดวงการงาน 

 เป็นราศีที่มีโอกาสเปลี่ยนงานสูงสุดใน 12 ราศีเลย ค าว่าเปลี่ยนมีหลายแบบ เช่น เจ้าของธุรกิจอาจจะมีสินค้าใหม่ๆ เข้ามา มี

การเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ทาสีร้าน ท าออฟฟิศใหม่ ย้ายที่ใหม่ หรือคนที่เป็นพนักงานอาจมีการย้ายแผนก ย้ายตึก หรือย้ายที่

ท างานใหม่เลย ช่วงแรงๆ คือช่วงกลางปี ดังนั้นเตรียมตัวให้ดีเพราะอย่างไรการเปลี่ยนแปลงมีมาแน่นอนในปี 63 นี้ อาจจะมีสิ่งที่ไม่

ถนัดไม่คุ้นเคยบ้าง แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดี และคุณน่าจะเป็นราศีที่มีข่าวดีมากๆ ในปีถัดไปคือปี 2564  

 

ดวงการเงิน 

 ในเรื่องเงินทองถือว่ากลางๆ ไม่ใช่แบบจะมีโชคมาก แต่ฝากนิดหนึ่งคือคุณเป็นราศีที่มีโอกาสจะก่อหนี้ได้มากขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่

กับว่ามันเป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตามมาในภายหลังหรือเปล่า  

 

ดวงความรัก 

 เรื่องอื่นๆ ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ ความรักก็เฉยๆ เพราะปกติแล้วราศีสิงห์มักมีคู่ยากกว่าราศีอื่นด้วย โดยเฉพาะผู้ หญิงราศีสิงห์

จะแต่งงานก็ต้องใช้เวลา ในปี 63 นี้ก็ยังเป็นปีที่เหมาะส าหรับการเรียนรู้ดูใจกัน อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ เพราะยังไม่ใช่ปีที่ลงตัว แต่จะดี

กับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้ว ถ้าอยากมีลูก ปีนี้คุณมีเปอร์เซ็นต์ตั้งครรภ์สูงมาก ส่วนใครที่ยังไม่อยากมี ก็มีโอกาสเช่นกัน ดังนั้น

ใครที่ยังไม่อยากมีลูกก็ต้องวางแผนครอบครัวให้ดีหน่อย 

 อยากฝากถึงราศีสิงห์ว่า ปี 63 นี้อาจจะเป็นปีที่เหนื่อยหน่อย เจอการเปลี่ยนแปลงเยอะหน่อย แต่มันจะเป็นโอกาสน าชีวิต

คุณไปสู่เส้นทางใหม่ และเชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่ท าให้เกิดข่าวดี ความส าเร็จที่ดีตามมาในอนาคตแน่นอน 
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  ดวงปี 2563 ราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ 16 กันยายน - 16 ตุลาคม)  
 

ดวงปี 2563 ในภาพรวม 

 ถือว่าเป็นปีที่มีข่าวดีเกิดขึ้นหลายอย่างกับคุณ เป็นราศีที่น่าจะมีความชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเยอะ ในปี 62 ที่

ผ่านมา ราศีกันย์เหมือนเป็นราศีที่ลุ่มๆ ดอนๆ จะดีก็ดีไม่สุด จะแย่ก็ไม่แย่มาก แต่ในปี 63 จัดว่าเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลง มีข่าว

ดี มีความก้าวหน้าในชีวิตเข้ามามากขึ้น สิ่งที่เด่นที่สุดนั้นน่าจะเป็นเรื่องการเดินทาง ถ้าชอบเดินทางอยู่แล้ว ปี 63 นี้แฮปปี้แน่นอน 

ดวงคุณจะมีโชคจากการเดินทางไกล การเดินทางที่ว่านั้นอาจจะหมายถึงการเรียนต่อ ศึกษาต่อในที่ๆ ไกลขึ้น การติดต่องานกับ

ลูกค้าต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือตัวคุณเองอาจไปเที่ยวไปพักผ่อนก็เป็นจังหวะที่ดี 

 

ดวงการเงิน 

 เรื่องดีเรื่องที่สองก็คือ คุณเป็นราศีที่เหมาะส าหรับการลงทุนเป็นอย่างมาก หลายคนอาจจะบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดี แต่ราศีกันย์

สามารถที่จะลงทุนแล้วขยับขยายได้ เป็นราศีที่สวนกระแส ด้วยความที่มีพลังของธาตุดินอยู่ คุณจึงเหมาะกับการท าธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สมุนไพร และสินค้าเชิงเกษตรเป็นพิเศษ ยุคปัจจุบันนี้มีอาชีพเยอะมาก ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความถนัดอะไร มี

ความรู้และประสบการณ์อะไรด้วย แต่ก็เชื่อว่าโอกาสได้เริ่มท าจะมีเข้ามาอย่างแน่นอน  

 ถือว่าเป็นปีที่ดวงดาวการเงินดีขึ้น มีโอกาสในการหาเงินมากขึ้น มีเงินเก็บออมมากขึ้น มีรายได้พิเศษที่เยอะขึ้นเข้ามา ฝาก

นิดเดียวตอนช่วงที่ดวงดาวก าลังเปลี่ยนแปลง คือประมาณเดือนมีนาคมต้องระวังหน่อย เพราะคุณจะเป็นราศีที่เหนื่อยและก็อาจจะ

มีข้อผิดพลาดในการท างานเกิดขึ้นได้นะครับ ดังนั้นจะท าอะไรควรตรวจสอบให้รอบคอบ และที่ส าคัญคือ ค าแนะน า ค าปรึกษาจาก

คนรอบบางทีก็เป็นเหมือนเสียงสวรรค์ เราก็ต้องฟังความคิดเห็นคนอื่นด้วย จะช่วยให้เกิดแนวทางหรือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับงานของ

เรา  

 

ดวงความรัก 

 ไปได้กลางๆ อาจจะไม่ได้เป็นปีของความรักมากเท่าไหร่ จะไปเน้นในเรื่องของงานมากกว่า ใครมีแฟนอยู่แล้วก็ยัง

ประคับประคองกันไปได้ ใครที่เคยมีปัญหากันก็จะกลับมาคืนดีกันได้ในปี 63 นี้ ใครที่อยากจะมีลูก อยากจะขยับขยายครอบครัวใน

ปี 63 นี้ จังหวะดวงก็ยังคงส่งผลดีด้วยเช่นกัน รวมไปถึงปัญหาความวุ่นวายที่มันเคยเกิดขึ้นภายในบ้านในครอบครัว พอเข้าสู่ปี 63 

แล้วปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลาย ท าให้ชาวราศีกันย์มีความสุขและแนวทางชีวิตที่ชัดเจนและดีขึ้นอย่างแน่นอน    
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  ดวงปี 2563 ราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน)  
 

ดวงปี 2563 ในภาพรวม 

 ในปีที่ผ่านมามีหลายเรื่องเกิดขึ้น แต่ว่าปี 63 ดวงจะนิ่งๆ ไม่ได้หวือหวาหรือมีอะไรที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลัง ซึ่งถือว่าดีแล้ว

ในยามที่ภาวะดวงดาวผันผวนเยอะอย่างปี 63 อะไรที่เริ่มท ามาในปี 62 ก็ยังคงท าได้อย่างต่อเนื่อง ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สบายใจได้  

 

ดวงการงาน 

 เรื่องงาน เรียกได้ว่าไม่แย่ลง แต่ไม่ถึงขั้นได้โปรโมทขึ้นต าแหน่ง ก็ยังประคับประคองตัวเองได้ในขณะที่เพื่อนร่วมงานของคุณ

บางคนอาจจะโดนเด้งโดนย้ายออกด้วยซ้ าไป แต่สิ่งที่จะต้องเตือนกันคือคนที่ท าธุรกิจ เพราะคุณเป็นราศีที่จะมีปัญหากับหุ้นส่วน 

ยิ่งท ากันหลายๆ คน ในปี 63 นี้จะเป็นปีที่เปลี่ยนหุ้นส่วน ทะเลาะกัน ฟ้องร้องกัน ต้องระมัดระวังเพราะเป็นราศีที่มีความวุ่นวายใน

เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น 

 

ดวงการเงิน 

 ยังมีโอกาสในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ หรือการได้โชคจากทรัพย์สิน มรดก ที่ดิน เงินทอง ก็มีให้ลุ้นในปี 63 นี้ด้วย 

 

ดวงความรัก 

  ความรักยังไปได้เรื่อยๆ คนที่มีคู่ อาจจะเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ ก็ต้องค่อยๆ เรียนรู้กันไป ไม่ใช่ว่าเป็นคู่

เราไม่ได้นะครับ แต่ของแบบนี้มันอาจจะต้องอาศัยเวลาให้มากขึ้น 

 แต่ถ้าจะให้ดี ถ้าในปีนี้คุณมีวางแผนต่อเติม ซ่อมแซม ท าบ้านใหม่อยู่แล้ว อันนี้ก็ช่วยได้ เพราะเราจะไปวุ่นกับเรื่องบ้านแทน 

เรื่องวุ่นอื่นๆ ที่มันจะเป็นปัญหาขัดแย้งในครอบครัวก็จะลดน้อยลง 

 อีกเรื่องที่เตือนคือเรื่องภายในบ้านในครอบครัว มีปัญหาความวุ่นวาย ความเจ็บป่วยของคนในบ้านของญาติผู้ใหญ่ มีเรื่อง

ญาติพี่น้องทะเลาะกัน พูดง่ายๆ ก็เข้าบ้านแล้วเครียด ก็ต้องท าใจสบายๆ ก่อนและพยายามจัดสภาพแวดล้อมบ้านใหม่ให้มันเกิด

บรรยากาศที่ดีขึ้น เหมือนเป็นการจัดฮวงจุ้ยเสียใหม่ ก็จะช่วยลดความรุนแรงของดวงดาวที่จะเกิดขึ้นในปี 63 นี้ได้ 
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  ดวงปี 2563 ราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม)  
 

ดวง ปี 2563 ในภาพรวม 

 เป็นราศีที่จะมีเรื่องให้เตือนกันบ่อยในปี 63 นี้ เพราะการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในปีนี้ เช่น ดาวราหู ก็มีผลกระทบกับชาว

ราศีพิจิกโดยตรง ท าให้ปีนี้ดวงจะแรงมากกว่าเดิม แต่ในเชิงข่าวดีก็มีด้วย เพราะในจังหวะดาวที่โดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องการเงิน มี

โอกาสจะรวยขึ้น มีความม่ังคั่ง มีรายได้ใหม่ๆ เข้ามามากยิ่งขึ้นด้วย เพียงแต่ว่าถ้ามันมาแรงๆ ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน 

  

ดวงการงาน 

 โชคการงานของราศีพิจิกจะเป็นงานที่เกี่ยวกับติดต่อประสานงาน นายหน้า ตัวแทน เซล อาชีพที่ต้องพบปะผู้คนเยอะๆ จะ

ส่งผลดีมากในปี 63 นี้ แต่ถ้างานคุณต้องอยู่กับจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียว หรืออยู่แต่ในห้องทึบๆ ไม่ได้ไปไหน ต้องระวัง เพราะ

จังหวะดวงจะส่งผลท าให้กลายเป็นความเครียดความกดดัน ดังนั้นใครที่เกิดราศีพิจิกต้องเจอคนเยอะ เดินทางเยอะ จะยิ่งดี เพราะ

ดาวราหูหมายถึงโชคทางด้านทางไกล ต่างประเทศ ออนไลน์ ถึงดวงจะแรงแต่ถ้าเราแรงไปในทางที่ถูกต้อง ความแรงนั้นก็จะเป็น

ประโยชน์กับเราแน่นอน  

 

ดวงการเงิน 

  แม้ว่าดวงจะแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ส าหรับการเงินจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาตั้งแต่ครึ่งปีแรก 

ดังนั้นชาวราศีพิจิกคนไหนที่ก าลังบ่นเรื่องเงินทองอยู่ ในปี 63 นี้เชื่อว่าเรื่องเงินจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นและมีความลงตัวมากที่สุด 

 

ดวงความรัก 

 ต้องระวังดวงความรัก ความสัมพันธ์ เพราะเวลาดวงดาวแรงแบบนี้ จะมีความหงุดหงิดใจร้อน เอาแต่ใจตัวเอง บางทีอาจจะ

พลั้งเผลอพูดอะไรไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายและส่งผลให้มีปัญหาความรักความสัมพันธ์ โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มคบหา

กัน ความรักยังไม่แข็งแรง อาจจะมีปัญหาขัดแย้งเข้ามาบ่อยขึ้น 

 

ดวงสุขภาพ 

 ดวงแรงจัด ต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพไว้ โรคที่ต้องระวังมากที่สุดคือโรคในช่องท้อง เช่น กระเพาะ ล าไส้ อวัยวะบริเวณ

กลางล าตัว เป็นจุดอ่อนที่ราศีพิจิกต้องดูแลให้มากเป็นพิเศษ ภาษาดวงเค้าเรียกโรคเวรโรคกรรม เช่น อยู่บ้านแล้วไม่สบาย พอไป

โรงพยาบาลแล้วกลับหาย หมอไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษในปีนี้ด้วย  

 ดังนั้นต้องฝากย้ าว่าใครเกิดราศีพิจิกต้องใจเย็นนิดนึง ดวงอาจจะเหนื่อยหน่อย มีการเปลี่ยนแปลงเยอะหน่อย ต้องเดินทาง

มากขึ้น แต่คุณก็จะเป็นราศีที่รวยขึ้น มีข่าวดี มีความก้าวหน้ามากขึ้นตามมาด้วย 
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  ดวงปี 2563 ราศีธนู (ผู้ที่เกิดวันที่ 15 ธันวาคม - 13 มกราคม)  
 

ดวง ปี 2563 ในภาพรวม 

 ต้องบอกข่าวดีก่อนนะครับว่าคุณคือราศีที่ติดอันดับดวงดีมากในปี 63 นี้ ต้องย้ านะครับว่าดวงดีไม่ได้แปลว่าสบาย คนที่

นั่งกินนอนกินเราไม่ได้เรียกว่าดวงดี ดังนั้นคุณจะมีภาระเยอะขึ้น ท างานหนักขึ้น ท าอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน แต่ก็จะท าให้

เกิดข่าวดีและความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้นด้วย 

 

ดวงการงาน 

 คนที่อยู่ในวัยเรียนก็จะมีโชคทางด้านการศึกษา ได้เรียนต่อ เดินทางไกล ไปต่างประเทศ หรือใครที่ท างานประจ าอยู่ แน่นอน

ครับพอดวงดีแบบนี้ โอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ก็จะมีเข้ามามากขึ้น แม้กระทั่งคนที่จะเปิดร้าน ท าธุรกิจของตัวเองก็จะมี

โอกาส มีข่าวดี จะเห็นว่าราศีนี้อยากจะเริ่มอยากจะท าอะไร มีโอกาสได้เริ่มได้ลงทุนอย่างแน่นอน 

 

ดวงการเงิน 

 นอกจากเรื่องงานคุณยังเป็นราศีที่โชคดีในเรื่องการเงินด้วย เรียกว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง มีโอกาสทางการเงินมาก

ขึ้น ท าอะไรแล้วจะได้ผลตอบแทน ได้ก าไรที่ดี เรียกว่าเป็นราศีที่สวนกระแส แต่เงินของธนูจะมาจากน้ าพักน้ าแรง การท างาน การ

เดินทาง จะไม่ใช่เงินที่มาจากการเสี่ยงโชค ดังนั้นส าหรับราศีธนูปีนี้ ยิ่งเหนื่อย ยิ่งท ามาก โอกาสทางการเงินก็ยิ่งมีเข้ามามากขึ้น  

หรือใครที่มีความฝันอยากจะมีบ้านของตัวเอง อยากซื้อรถคันใหม่ โอกาสเรื่องเงินทองก็ส่งผลดีด้วยเช่นกัน  

 

ดวงความรัก 

  เรื่องความรักก็ดีนะคะ โอ้โห น่าอิจฉา ความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คนที่ไม่ดี ไม่จริงใจ เอารัดเอาเปรียบ จะ

หายไปจากชีวิตเรา แล้วเราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรือคู่ไหนที่มีปัญหากันอยู่ แฟนคุณอาจจะคิดได้ และจะมีการพัฒนา

ความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน  

     ดังนั้นส าหรับราศีนี้ฝากนิดเดียวคือ เวลาคนเราดวงดีขึ้นมากๆ ก็จะมีคนอิจฉา ท าให้อาจจะโดนใส่ร้าย นินทา กุข่าวไม่ดี ตกเป็น

เป้าสายตาของคนได้ง่าย อันนี้เราก็ต้องวางแผนและวางตัวเองให้เหมาะสมด้วย แต่ขอให้คุณมั่นใจว่าหากเราด าเนินชีวิตไปในทางที่

ถูกต้องเหมาะสม ขยัน สู้ ตั้งใจ บวกกับดวงและแรงหนุนที่ดี ก็จะยิ่งผลักดันให้คุณไปสู่ความส าเร็จที่ดีในปี 63 นี้อย่างแน่นอน 
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  ดวงปี 2563 ราศีมังกร (ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์)  
 

ดวง ปี 2563 ในภาพรวม 

 เป็นราศีที่ดวงมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดใน 12 ราศี โดยจะพลิกแล้วดวงเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แต่ต้องย้ านะคะว่า

สิ่งที่ชาวราศีมังกรต้องเจอคืองานใหญ่ๆ เจอกับคนจ านวนมาก เจอกับการเปลี่ยนแปลง ความผันผวน  

 

ดวงการงาน 

 เจอกับการเริ่มต้นใหม่ๆ ในช่วงครึ่งปีแรก จะดีและนิ่งจริงๆ คือช่วงครึ่งปีหลัง หรือเลยไปจนถึงช่วงปลายปี ประมาณ

กันยายน - ตุลาคม จะเป็นราศีที่ดวงดีมากๆ ชีวิตดี มีความมั่นคง ปลดหนี้ได้ มีบ้าน มีรถ มีความลงตัว ซื้อที่ หรือใครอยากจะ

เปลี่ยนงาน ย้ายงาน ก็เป็นจังหวะที่ดีด้วยเหมือนกัน  ย้ านะครับว่ามังกรดวงดีขึ้นเยอะ ท าอะไรใหญ่ๆ เยอะขึ้น  แต่ที่ส าคัญก็คือ

บางครั้งดวงดีแล้วท าให้เราลังเล ไอ้นั่นก็ดี ไอ้นี่ก็ใช่ ขอให้คุณอาศัยประสบการณ์ความรู้ หรือพยายามปรึกษาคนรอบตัวดูบ้าง จะ

ช่วยท าให้เรามุ่งหน้าชีวิตไปสูค่วามส าเร็จที่รอคุณอยู่ในปี 63 นี้แน่นอน 

 

ดวงการเงิน 

 การเงินก็มีความลงตัวมากขึ้น บางคนอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงิน แต่ได้เป็นสวัสดิการ ประกัน หรือได้รับการดูแล ที่ท าให้ชีวิตมี

ความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นราศีที่น่าจะสบายใจได้ แต่ก็ไม่ควรประมาท เพราะเมื่อหน้าที่การงานใหญ่ขึ้น 

กว้างขวางขึ้น ความรับผิดชอบก็เยอะขึ้นด้วย คือต้องท าอะไรหลายอย่างแต่ก็จะมีความส าเร็จที่ดีตามมา    

 

ดวงความรัก 

 เรื่องความรักก็จะไปได้ดี โอกาสในการสละโสดมีเข้ามาให้ลุ้นอย่างแน่นอน เป็นราศีที่จะได้แต่งงาน หมั้นหมาย มีลูก มี

ครอบครัว  ปีนี้ลุยได้เลย เป็นปีที่ดีมากส าหรับคุณ 

 

ดวงสุขภาพ 

 สุขภาพชาวราศีมังกรก่อนหน้านี้มีปัญหาหลายเรื่อง ในปีนี้จะได้ยาที่ถูกกับโรคมากขึ้น ได้หมอที่ถูกกับอาการมากขึ้น จะมีข่าว

ดีเกี่ยวกับสุขภาพของตัวคุณเอง และภายในบ้านด้วย หลายคนมีความกังวลใจเกี่ยวกับคนในบ้านเจ็บป่วย ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่

ดีขึ้น  
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  ดวงปี 2563 ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม) 
 
ดวง ปี 2563 ในภาพรวม 

 เป็นปีที่อาจจะเหนื่อยหน่อย เหมือนเป็นปีที่เราก าลังเตรียมตัวบางอย่างเพื่อข่าวดี ความส าเร็จและความก้าวหน้าที่จะตามมา 

เหมือนกับบ้านที่เพิ่งลงเสาเข็ม คุณอาจจะต้องเตรียมก่อสร้างท ารากฐานท าให้เกิดความมั่นคง ถ้าเป็นนักเรียนก็เหมือนก าลังอ่าน

หนังสือเตรียมตัวสอบใหญ่ ข่าวดีก็คือถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้ คุณจะเป็นราศีที่มีความส าเร็จ จะมีการเปลี่ยนแปลง ชีวิตจะพลิกไป

ในทางที่ดีมากในรอบปีถัดไปเลยทีเดียว 

     แต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าจะต้องเหนื่อยไปทั้งปีหรือเปล่า จริงๆ แล้วถ้าเฉลี่ยกันทั้งปี ช่วงครึ่งปีแรกถือว่ายังโอเคอยู่   

มีความส าเร็จ มีสิ่งดีๆ แต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังจะเหนื่อยหน่อย เพราะเป็นการเหนื่อยเพื่อเตรียมตัวไปสู่ปี 64 นั่นเอง 

 

ดวงการงาน 

  ใครที่ท าอาชีพอิสระไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ใครที่ต้องอาศัยการเจรจา ขอความช่วยเหลือ ดูเหมือนมันจะยากขึ้น ผู้ใหญ่ที่เคย

เมตตาเราก็อาจจะไม่ได้เมตตาเราแล้ว หรือต้องท าอะไรด้วยฝีมือ ด้วยความสามารถของตัวเราเอง จะไปหวังพึ่งใครน่าจะยาก 

ยกเว้นว่าช่วงครึ่งปีแรกนั้นยังเป็นช่วงที่มีจังหวะที่ดีเข้ามา ดังนั้นขอเป็นก าลังใจให้ส าหรับใครที่เกิดในราศีกุมภ์นะคะ 

 ข่าวดีก็คือคุณเป็นราศีที่ไม่เจอดาวร้ายๆ เลย ดังนั้นมันจึงเป็นเหมือนการเปลี่ยนแปลงหรือการเตรียมตัวช่วงรอยต่อของชีวิต 

ถ้าหากคุณศึกษา เตรียมตัว ท าทุกอย่างให้เต็มที่ บางทีข่าวดีอาจจะมาล่วงหน้าก่อนก็ได้นะครับ เช่น ไม่ต้องรอถึงปี 64 แต่ปลายปี 

63 นี้ก็อาจจะมีลุ้น มีข่าวดีเกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้เช่นเดียวกัน 

 

ดวงการเงิน 

 ใจเย็นๆ นิดหนึ่ง เพราะรายจ่ายเยอะมาก จริงๆ คุณเป็นราศีที่มีรายจ่ายเยอะตั้งแต่ปี 62 แล้ว ปี 63 นี้เงินยังรั่วอยู่ต้อง

ระวัง   

 

ดวงความรัก 

 ดูเหมือนกระท่อนกระแท่นนิดหน่อยแต่ไม่ได้แย่มากนะครับ มันเหมือนชีวิตคุณต้องไปเตรียมจัดการเรื่องงาน เรื่องการท า

ธุรกิจ เปิดร้าน ศึกษาหาข้อมูลอะไรเยอะ เวลาในเรื่องของความรักก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่  

 

ดวงสุขภาพ 

 เตือนในเชิงของญาติพี่น้อง ญาติผู้ใหญ่ คนในครอบครัว ก็ต้องดูแลกันนิดนึง 
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  ดวงปี 2563 ราศีมีน (ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม - 14 เมษายน)  
 

ดวง ปี 2563 ในภาพรวม 

 เป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะ แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะ ถือว่าเป็นราศีที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลย จังหวะดวงดาวนั้นมีสิ่ง

ใหม่ๆ ดีๆ เกิดขึ้น มีสังคมใหม่ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และแน่นอนว่าเงินและรายได้ใหม่ๆ ก็จะมีโอกาสเข้ามา ใครที่ชอบลงทุน ชอบท า

ธุรกิจ หรือชอบมีความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ปี 63 นี้จะเป็นปีที่มีข่าวดีส าหรับคุณอย่างแน่นอนค่ะ 

 

ดวงการงาน 

 เรื่องของการท างานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหนักหน่อย คุณจะต้องเจอกับสังคมใหม่ๆ มีโอกาสในการติดต่อ มีแผนกในการ

ท างานใหม่ หรือบางคนถ้าเป็นเจ้าของร้านอาจจะหมายถึงการมีสินค้าใหม่ๆ เกิดขึ้น เหมือนเป็นปีแห่งโปรเจคต์ใหม่ การเริ่มต้นสิ่ง

ใหม่ๆ ดวงดาวทั้งหลายยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะยังมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนในการท างาน 

 

ดวงการเงิน 

 เรื่องของรายได้ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น จริงๆ ราศีมีนติดอันดับราศีที่จะมีโชคลาภมากที่สุดในปี 63 นี้เลยทีเดียว ไม่ได้

หมายถึงถูกรางวัลถูกหวยนะครับ ก็คือในหลักของดวงคุณจะได้งานในแบบที่ไม่คาดฝัน อะไรที่เคยท าอยู่แล้วในแบบเดิมๆ คุณ

อาจจะบุกตลาดใหม่ๆ มีลูกค้าใหม่ติดต่อมาหา ซึ่งจะส่งผลให้ชาวราศีมีนนั้นมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นด้วย ดังนั้นต้อง

ถือว่าเป็นปีที่ดีส าหรับคนที่เกิดในราศีนี้  

 

ดวงความรัก 

 เรียกได้ว่าบุพเพสันนิวาสมีจริง ใครที่ยังโสดอยู่แล้วอยากจะมีคู่ ในปี 63 นี้จะมาแบบสายฟ้าแลบไม่ทันตั้งตัว มีโอกาสสละ

โสด ได้เจอคนที่ใช่ ความรักที่ลงตัว มีเข้ามาอย่างแน่นอน ส่วนคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วก็จะมีข่าวดีด้วย เช่น มีสมาชิกใหม่ มีลูก เป็น

จังหวะที่ลงตัว 
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วธิเีสริมดวงป ี2563 ส าหรบัชาว 12 ราศ ี

 

วิธีเสริมดวงปี 2563 ราศีเมษ ราศีมังกร  

ไหว้สักการะศาลหลักเมือง 

     ในปี 2563 ชาวราศีเมษ ราศีมังกร ชีวิตจะมีความผันผวนเยอะ เพราะว่าท่านอยู่ในราศีเดียวกันของดวงเมืองดังนั้นจึงควรไป

ไหว้ศาลหลักเมืองนั่นเพราะว่าหลักเมืองคือหลักชัยของชีวิต และมีความหมายในเรื่องของการลงหลักปักฐาน ความมั่นคง ในภาวะ

ที่ดวงดาวเปลี่ยนแปลงเยอะๆ การไปไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก็นับเป็นสิ่งที่ดี  และนอกจากศาลหลักเมืองแล้วยังมี 

 องค์เทพารักษ์ประจ าเมือง 

 พระเสื้อเมือง 

 พระทรงเมือง 

 เจ้าพ่อหอกลอง 

 พระกาฬไชยศรี  

 เจ้าพ่อเจตคุปต์ 

โดยจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันของศาลหลักเมือง  สามารถไปขอพรให้ท่านคุ้มครองธุรกิจการงาน ที่อยู่อาศัย ให้อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุข 

 

วิธีเสริมดวงปี 2563  ราศีมังกร  ราศีกรกฎ  

ไหว้พระพุทธรูปปางนาคปรก 

     ด้วยความที่ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลง การขอพรในปี 2563 นี้ให้ไหว้พระพุทธรูปปางนาคปรก สามารถไปไหว้ได้

หลายที่ เหมาะอย่างมากส าหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎ ราศีมังกร  ให้หาโอกาสไปไหว้พระพุทธรูปปางนาคปรก จะส่งผลดีต่อดวง

ชะตา ท าให้ทุกอย่างมีความส าเร็จ มีความราบรื่น หรือสวดมนต์บทบูชาพระปางนาคปรกเป็นประจ าทุกวันเสาร์ ก็จะช่วยส่งเสริม

ดวงชะตาได้เป็นอย่างดี  

 

วิธีเสริมดวงปี 2563  ราศีพฤษภ ราศีพิจิก 

ขอพรพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และพระพทุธรูปปางปาลิไลยก ์ 

     อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะน าคือที่วัดโพธิ์ ให้ขอพรพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ที่วัดโพธิ์เป็นปางโปรดอสุรินทราหู  ซึ่ง

พระพุทธรูปปางไสยาสน์เป็นพระประจ าวันอังคารอยู่แล้ว แล้วก็จะเหมาะเป็นพิเศษส าหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภ และราศีพิจิก หรือ

อาจจะไปขอพรกับพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ หรือปางป่าเลไลย์ เป็นพระพุทธรูปประจ าวันของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน ฉะนั้นผู้ที่เกิด

ในราศีพฤษภ และราศีพิจิก ควรไปไหว้ พระพุทธรูปปางไสยาสน์  และพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ หรืออาจท าบุญที่เกี่ยวกับแสง

สว่างเช่นท าบุญน้ ามันตะเกียง บริจาคหลอดไฟ จะช่วยหนุนน าให้เกิดแสงสว่างที่ดีได้ 
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วิธีเสริมดวงปี 2563  ราศีสิงห์ ราศีกุมภ์  

ไหว้ขอพรเทพเจ้ากวนอู 

     ในปี 2563 ของชาวราศีสิงห์ ราศีกุมภ์ ต้องบุกเบิก และเจออุปสรรคเยอะ แนะน าให้ไปไหว้ขอพรกับเทพเจ้ากวนอู ซึ่งถือว่าเป็น

เทพแห่งความซื่อสัตย์ และช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชวีิตให้กับเรา ในปี 2563 นี้ก็ควรจะลองไปขอพรกับองค์เจ้าพ่อกวน

อูดูในกรุงเทพจะมีศาลเจ้าพ่อกวนอูที่เก่าแก่ที่สุดที่เขตคลองสาน ก็สามารถไปขอพรกันได้  

 

วิธีเสริมดวงปี 2563 ราศีกันย์ ราศีพิจิก ราศีพฤษภ  

ไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิม 

     ในปี 2563 นี้ ราศีกันย์ ราศีพิจิก ราศพีฤษภ เป็นราศีที่ต้องเดินทางเยอะ หรือถ้าเป็นในเชิงการได้รับความช่วยเหลือขอความ

เมตตา แนะน าให้ไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมถ้าในย่านเยาวราชก็จะมีมูลนิธิเทียนฟ้า ก็สามารถไปขอพรกันได้ หรือสามารถสวดบท

บูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมได้ทุกวัน ถ้าเป็นที่ต่างประเทศก็จะเป็นที่มาเก๊า ก็จะเป็นองค์กวนอิมที่อยู่ในวัดกวนอิม เป็นวัดกวนอิม

อายุที่มีอายุประมาณ 500-600 ปี หรือมีองค์กวนอิมที่อยู่ริมทะเลก็สามารถไปรับพลังของฮวงจุ้ยที่ดี 

 

วิธีเสริมดวงปี 2563  ราศีธนู ราศีเมถุน ราศีมีน ราศีตุลย์ ราศีเมษ 

ท าบุญเสริมดวงกับสิ่งที่ท าประโยชน์กับคน 

     ในปี 2563 ราศีธนู ราศีเมถุน ราศีมีน ราศีตุลย์ ราศีเมษ เป็นราศีที่ดวงค่อนข้างดี แต่ควรท าบุญเสริมดวงกับสิ่งที่ท าไปแล้วเป็น

ประโยชน์กับคนเยอะๆ เช่นท าบุญกับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ ท าบุญสร้างสาธารณะประโยชน์ ท าบุญที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

การศึกษา ให้ความรู้กับคน และเน้นส าหรับผู้ที่เกิดราศีตุลย์ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กก าพร้า ช่วยเหลือคนชราคนยากไร้ เพราะว่าในปีนี้

อาจจะเป็นปีที่เกิดความวุ่นวายภายในครอบครัวเยอะ และเช่นเดียวกันชาวราศีเมษที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงสภาพแวดล้อมเยอะๆ ก็

สามารถไปท าได้ด้วย ก็จะช่วยเสริมดวงในปี 63 

 

     ขอฝากย้ าไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเกิดในราศีอะไร ในเรื่องของการเสริมดวงเสริมโชค เพื่อให้เกิดความสิริมงคลก็เป็นสิ่งส าคัญ แต่

บางครั้งเราออกไปไหว้พระ 9 วัด แต่จริงๆ แล้ว 9 วัดนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นวันเดียวก็ได้แต่ขอให้ไหว้ด้วยความเข้าใจ ไหว้อย่างผู้ที่มี

ปัญญา และที่ส าคัญบางทีเราไปท าบุญไหว้พระที่นู่นที่นี่เยอะแต่ว่าพระที่บ้านเราไม่เคยดูแลเลย คุณพ่อคุณแม่บุพการีเป็นสิ่งส าคัญ 

ในปีใหม่นี้การมีเวลาให้ท่านการดูแลเอาใจใส่ท่าน ความกตัญญูจะเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองไม่ว่าคุณจะเกิดในชะตาราศีไหนก็ตาม 
 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ดวงไอด ี
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 คอลัมน์นี้ชวนเพื่อนๆมาเล่นเกมส์ฝึกสมอง ฝึกสมาธิ กับเกมส์ซูโดกุ ซึ่งเกมส์ซูโดกุเป็นหนึ่งในเกมส์

ปริศนาที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล เป้าหมายในการเล่นซูโดกุ คือการกรอกตัวเลขลงในตารางขนาด 

9x9 เพื่อให้แต่ละแถว แต่ละคอลัมน์ และกรอบขนาด 3x3 แต่ละกรอบมีตัวเลขครบตั้งแต่ 1 ถึง 9 เพราะเป็น

เกมปริศนาที่ต้องอาศัยตรรกะ ซูโดกุจึงเป็นอีกหนึ่งเกมส์ที่ช่วยฝึกสมองได้อย่างดีเยี่ยม หากเล่นซูโดกุเป็น

ประจ าทุกวัน คุณจะเริ่มเห็นพัฒนาการของตัวเองในไม่ช้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาธิหรือพลังสมอง

โดยรวม รีบเล่นเกมตั้งแต่ตอนนี้ รับประกันว่าซูโดกุจะกลายเป็นเกมสฟ์รีในดวงใจของคุณในพริบตา  

 

วิธีเลน่ Sudoku 

1. ผู้เล่นต้องเลือกใส่ หมายเลขตั้งแต่ เลข 1-9 ในตาราง 9x9 

โดยมีเงื่อนไขว่าในแต่แถวแนวต้ังและแถวแนวนอน

ตัวเลขต้องไม่ซ้ ากัน 

2. ในตารางย่อย 3x3 ก็ต้องมีเลข 1-9 ไม่ซ้ ากันด้วยเช่นกัน 

ตัวอย่าง 

9x9 

9x
9 

3x3 

3x
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