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ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จ ากัด
ขอน้อมถวายความอาลัยรักสูงสุดด้วยความโทมนัสยิ่ง

ขอน้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความจงรักภักดี

น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

จะประทับตราตรึงอยู่ในดวงใจปวงข้าพระพุทธเจ้า

และเหล่าพสกนิกรไทยไปตราบนานเท่านาน
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วินัยนัน้อาจท าให้เกิดความอึดอัดล าบากใจ
เพราะต้องฝืนกระท า แต่เม่ือปฏิบัติไปให้ชิน
จนรู้สึกว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้ว ก็ส าเร็จผล
ท าให้เป็นคนมีระเบยีบ สามารถน าวิชาความรู้
และความช านาญทุกๆ ประการ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
คลอ่งแคลว่ ส าเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ประจ าปีการศึกษา ๒๕๒๕ 

ณ อาคารใหม ่สวนอัมพร วันเสารท์ี่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๗

สานต่อ

ท่ีพ่อท า
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ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จ ากัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
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Season of Greeting  2017

“สาสน์จากผู้บริหาร”

บริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ด าเนินการผลิตช้ินส่วนรถยนต์

เพื่อจ าหน่ายท้ังในและต่างประเทศ โดยได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย

เม่ือเดือนสิงหาคม ปี 2002

ใน “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” ได้รับการสนับสนุนจากทุกคนหลากหลายส่วน

ส าหรับธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต์ จนท าให้เรามาถึงวันนี้

กลายเป็นบริษัทท่ีได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

ส าหรับปรัชญาขององค์กรเรานั้น ก็คือ การใส่ (หัวใจ)

รวมเข้าไปอยู่ในแต่ละส่วนของตัวผลิตภัณฑ์

เราจะแสวงหาและผลิตสินค้าโดยใช้ (หัวใจ) เป็นหลักส าคัญ

รวมท้ังน าประสบการณ์และผลงานท่ีญี่ปุ่นมาใช้

พร้อมน าเสนอคุณภาพงานท่ีดีและต้นทุนท่ีต ่า

จากการร่วมใจและแก้ไขปัญหา

เพื่อให้บริษัทก้าวหน้าไปพร้อมกับความร่วมมือของพนักงานทุกคน

เน่ืองในโอกาสปีใหม่น้ี

คณะผู้บริหาร ขอให้ปีใหม่น้ีน าพาความสุขใหม่ๆ

เป้าหมายใหม่ๆ ความส าเร็จครั้งใหม่

และแรงบันดาลใจใหม่ๆ มาสู่พนักงานทุกคน

ขอให้เป็นปีท่ีเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม

สานต่อ ที่พ่อท า 2

กิจกรรมน่ารู้ 5

QCC Activity 6

ท้ายไลน์ ไฟแรงเฟร่อ 10

ดวงชะตาราศี 13

สายใยรัก 18
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หลายๆคน สงสัยกับกิจกรรม QCC คือ
อะไร วันนี้ป้าจิ๊เลยมาไขข้อขอ้งใจให้กระจา่ง
ใสเหมือนใช้ครีมผสมสารสเตอรอย ว่า
แท้จริงแล้ว... กิจกรรม QCC คืออะไร??  

QCC เป็นกิจกรรมกลุ่มทีต่้องมีความรว่มมอื
ร่วมใจในการท างาน หรือสร้างผลงานตาม
เป้าหมายซ่ึงประกอบด้วยหัวหน้างาน 
พนักงาน วิธีการท างาน เครื่องจักร เครื่องใช้ 
ระเบียบกฏเกณฑ์ และอื่นๆกและยังเป็น
กิจกรรมที่สรา้งความรว่มมือร่วมใจในการ
สร้างผลงานให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย โดย
การค้นหาจุดอ่อน และหาสาเหตุแห่งปัญหา

แล้วระดมปัญญาแก้ไขปรับปรุงและ
วางแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบและ
ต้องการให้พนักงานในระดับหัวหน้าและ
พนักงานทั่วไป มีความส านึก 4 ประการ 
คือ
1. การมีส่วนรว่มในการบริหารงาน 
(Participated by Every - one)
2. การท างานร่วมกนัเป็นทมีอย่างมีระบบ 
(Teamwork Consciousness)
3. การรู้จักแกปั้ญหาเฉพาะหน้าดว้ย
ตนเอง (Problem Consciousness)
4. การรู้จักปรับปรุงด้วยตนเอง   
(Improvement Consciousness) 

กิจกรรมน่ารู.้.ปา้จิก๊บัเฮียหมี

“สรุปง่ายๆ...คือ QCC เป็นการ
ควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม
กลุ่ม เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
ท างานอย่างเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน และช่วยกันแกปั้ญหาที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ” 

ฉะนั้น การจัดการงานโดยระบบควบคุม
คุณภาพหรือกลุ่มคุณภาพ นอกจากให้สมาชกิ
ที่ร่วมกลุ่มไดม้จีิตส านึกใน 4 ประการข้างต้น
แล้ว ยังต้องอาศัยหลักการของวัฏจักรเดมิ่ง ( 
Deming Cycle )ในการด าเนินงาน ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
1. การวางแผน ( Plan : P )
2. การปฏิบัติ ( Do : D )
3. การตรวจสอบ ( Check : C )
4. การแก้ไขปรับปรุง (Action : A )

รวมภาพกิจกรรม QCC 

ของปี 2016 รอบคัดเลือก
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รว่มถวายสักการะพระบรมศพรัชกาลที่ ๙
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“ อย่าลืม ตรวจสอบเคร่ืองมือวัด

ก่อน-หลัง การใช้งานทุกคร้ังนะครับ” 
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ราศีเมษ 13 เม.ย.-13 พ.ค              
การงานการเงิน ทางด้านการงานของชาว
ราศีเมษ คุณมีสิ่งดีๆ เกี่ยวกับด้านการงาน
เข้ามาและทางด้านของความคิดรเิริม่ 
ความหวังที่จะได้รบัสิ่งใหม่ๆในดA้านการ
งาน จะได้มิตรทีด่ีในงานการที่คุณไปติดตอ่ 
ในช่วงแรกของตน้ปี ธุรกิจจะด าเนินไป
อย่างเชื่องช้า แต่จะดีขึน้มากในระยะปลาย 
ๆ เดือนมกราคม หากคุณจะเจรจาต่อรอง
หรือรอการท าสัญญาการลงนามตา่ง ๆ 
ปลายเดือนจะเป็นช่วงทีด่ีทีสุ่ดค่ทางด้าน
การเงินจะมโีชคดีในการท ารายได้อย่าง
มากมาย อาจจะได้รบัเงินพเิศษที่คาดไม่ถึง
ในช่วงนี้ด้วยค่ะ

ราศีกันย์ 17ก.ย.-16ต.ค.
การงานการเงิน ทางด้านการงานของชาว
ราศีกันย์คุณจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
ทุกสิ่งทุกอย่างโดยใช้วิจารณญาณ ใช้ความ
รอบคอบ แก้ปัญหาต่างๆที่มีมาให้หมดสิ้น 
หากคุณมีการฟ้องร้องทางด้านกฎหมาย 
หรือคดีความต่างๆจะไดร้ับชยัชนะ ห้ามค้ า
ประกันคนเรื่องของการเงินและเอกสาร
ต่างๆ จะมีปัญหาในตอนหลังได้ ทางด้าน
การเงินรายจ่ายมีอยู่รอบตัว กระเป๋าเงิน
กลวงเพราะรายจ่ายมากกวา่รายรบั แต่ก็
จะมีรายได้เขา้มาให้ทันจา่ยไม่ตอ้งวติก

ราศีกรกฎ 15 ก.ค. - 14 ส.ค.        
การงานการเงิน ทางด้านการงานของชาว
ราศีกรกฎ คุณจะมีเรื่องกลัดกลุ้มใจเกีย่วกบั
การสะดุดของเส้นทางการท าธรุกจิการงาน
ของคุณที่ก าลังจะไปได้สวย แต่กลับเกิดเหตุ
พลิกผันบางประการ เพื่อนร่วมงานเกดิ
ความเสื่อมศรัทธาในตัวคุณ มีเรื่องเสีย
ชื่อเสียง ซ่ึงอาจจะเกิดจากการกระท าของ
คุณเอง หรือมีคนกลั่นแกล้ง เป็นช่วงเดือนที่
แย่เอาการ ไปท าบุญสะเดาะเคราะห์นะคะ 
จะได้ผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้บ้างค่ะ 
ทางด้านการเงินมีลู่ทางการสูญเสียรายไดท้ี่
น่าจะได้รับ ท าให้การวางแผนทางด้าน
การเงินเกิดตดิขดัได้ค่ะ 

ราศีเมถุน 14 มิ.ย. - 14 ก.ค.           
การงานการเงิน ทางด้านการงานของชาว
ราศีเมถุน คุณจะมีการไดร้บัข่าว
ความส าเร็จบางอย่างเกี่ยวกับการงานที่คุณ
รอคอยข่าวอยู่ เป็นข่าวดีแน่นอนค่ะ จะ
ได้รับความช่วยเหลือที่ดจีากผู้หญิง หาก
คุณท างานที่เกี่ยวข้องกับด้านความงามหรือ
งานที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสตรเีพศแล้วละก ็
ช่วงนี้ได้ผลงานดีเย่ียมเลยละค่ะ จะได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการท างานที่
เกี่ยวกับคนต่างชาติ อาจจะได้เดนิทางไปยัง
ต่างถิ่นต่างแดน ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ 
ท าให้คุณเบิกบานมากค่ะ ทางด้านการเงิน
ของคุณจะมีรายรบัที่ดีเขา้มา คุณที่รอคอย
ข่าวเกี่ยวการขอเครดิตจะไดใ้นชว่งนี้ค่ะ 

ความรัก ทางด้านความรักคุณๆ ที่มี
เจ้าของแล้วมีความสุขอบอุ่นดมีากค่ะ จะมี
การลงทุน ลงแรงร่วมใจกันท าธรุกิจ มี
เกณฑ์ดีค่ะ ส าหรับคนโสดจะมีข่าวดี
เกี่ยวกับเพื่อนใหม่ ที่เป็นผู้ใหญ่ อายุ
มากกว่า ท างานหน้าที่มั่นคงมาชอบพอ 
ความรักของคุณจะกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว
ค่ะ

ความรัก ความรักในช่วงนี้มเีกณฑ์ดีคนโสด
จะได้มิตรภาพใหม่ที่คุณรอคอย ขอให้คุณ
เชื่อในลางสังหรณ์ของคุณเอง ส าหรับคนมี
คนรู้ใจแล้ว ขอให้คุณพยายามหลีกเลี่ยง
ความยุ่งเหยิงทางอารมณ์ของคุณให้ดีนะ
คะ ไม่เช่นนั้นอาจจะก่อให้เกิดความยุ่งยาก
กับคนรักได้โดยที่เค้าไม่รูเ้รือ่งด้วยเลยค่ะ 
ในช่วงนี้คุณจะรูส้ึกสับสนทางอารมณ์เอา
มากๆ ไม่รู้ว่าตัวเองตอ้งการอะไรกันแน ่ท า
ให้คนรักเอาใจไม่ถกูกนัไปเลยค่ะ

ราศีพฤษภ 14 พ.ค.-13 มิ.ย.         การ
งานการเงิน ทางด้านการงานของชาวราศี
พฤษภ ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เด่นมากในเรือ่ง
ของความอดทนในงานที่ท าอยู่ อยากจะมี
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ต้องรอคอยกันไป
ก่อน ยังไม่มีเค้าว่าจะเกิดขึ้นในเร็ววนันี ้
ขอให้คุณใจเย็นๆ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ใน
ต้นปีนี้จะความส าเรจ็ทีเ่กิดจากความอดทน 
ผลงานก็จะเพิ่มขึ้น หลังจากที่ใช้เวลา
พยายามอย่างหนัก คุณจะได้รับค าแนะน า 
หรือได้ปรึกษาหารือกับผู้รอบรู ้หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นทีคุ่ณก าลังมีปัญหา
ที่แก้ไม่ตกค่ะ ทางด้านการเงินของคุณดี
มาก คุณจะได้รับเงินก้อนหนึ่งจาก

การท างานที่ดี และมีมากพอทีจ่ะจบัจ่ายเพื่อ
ซ้ือของที่คุณต้องการได้ค่ะ
ความรัก ส าหรับคนที่มีคนรู้ใจแล้วคุณจะ
ได้รับความสุขเป็นอย่างมาก จะมีข่าวดทีี่เป็น
มงคล หรืออาจจะไดร้บัข่าวดขีองเพือ่นๆ 
เกี่ยวกับงานหมั้น งานแต่ง สรุปแล้วมีเกณฑ์ดี
ค่ะ ส าหรับคนโสดจะได้พบมิตรใหม่มาจาก
การท างาน หรือการแนะน าของผู้ใหญ่ คุณจะ
รู้สึกมีความอิ่มเอิบใจเป็นพิเศษนะคะ อาจจะ
ใช้ค าว่ารักนี้ที่รอคอยก็ไดค้่ะ

ความรัก ทางด้านความรักของคุณ ส าหรับ
คนมีคู่แล้วส่วนใหญ่จะไดร้ับของขวัญถูกใจ
หรือมีเกณฑ์ได้รับความรกัความอบอุ่นจากคน
รักเป็นอย่างดี ส าหรับคนโสดตอนนี้เป็นช่วง
ของความสุขจากเรือ่งรกัๆใคร่ๆจะไดค้นรกัที่
ถูกใจ ความจริงจะปรากฏในไม่ชา้นี้แล้วค่ะ

ความรัก ส าหรับคนมีเจ้าของแล้วจะต้อง
ระวังปัญหาคนรักมีเกณฑ์นอกลู่นอกทาง
ให้ดี ระวังการทะเลาะเบาะแวง้กับคนรกั 
ขอให้คุณใจเย็น ๆ ไว้อย่าวู่วาม ส าหรับคน
โสดจะมีเกณฑ์ได้พบรกักบัคนมีเจา้ของเขา้
ให้อย่างจัง จะไปกันได้หรือไม่อยู่ที่การ
ตัดสินใจของคุณเองนะคะ

ราศีสิงห์ 17ส.ค.-16ก.ย.                 
การงานการเงิน ทางด้านการงานของชาว
ราศีสิงห์ จะต้องรอบคอบให้มากๆในด้าน
ขอเอกสาร หากคุณท างานที่ต้องติดต่อกับ
ลูกค้ามากราย ในช่วงนี้จะย่ิงเหน็ดเหนื่อย
เป็นพิเศษ แต่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมงีานท า
ล้นมือ มีเกณฑ์ว่าจะไดเ้ปลี่ยนงาน หรือ
สายงาน ที่ท าอยู่จะมีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบ
มากขึ้น เป็นปีที่จะได้ใช้ความสามารถที่มี
มาหรือประสบการณ์ที่สะสมมา ในการ
ท างานเพื่อให้ได้รับความส าเร็จที่มุง่หวังนะ
คะ ได้รับความส าเร็จในเรือ่งงานอย่าง
แน่นอน ทางด้านการเงินของคุณก็จะเริ่มดี
ขึ้นแต่ยังไม่ดีทเีดียว ที่เคยติดขัดไม่คล่องตัว 
จะเริ่มลงตัวมากกวา่แต่กอ่น ที่ผ่านมาค่ะ

ความรักคุณที่มีคนรู้ใจแล้วจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงทางด้านความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น จะได้เดินทางไปท่องเที่ยว กัน
บ่อยขึ้นจากที่หน้าที่การงานท าให้ไม่ค่อยมี
เวลา แต่ในช่วงนี้จะกลับมามีความสุขกนั
ดังเดิม คนที่ยังโสดจะได้พบมิตรตา่งเพศ ที่ดีมี
ความคิดเป็นผู้ใหญ่ อบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้ เห็น
หน้าเป็นคลั่งไคล้ มีความสุขดี ดีใจด้วยนะคะ
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ความรัก ทางด้านความรักส าหรับคนโสด 
จะพบมิตรตา่งเพศ แต่คุณยังไม่พร้อมทีจ่ะมี
พันธะ หรือเกี่ยวข้องอย่างเตม็ทีก่ับ
ความสัมพันธ์ใหม่เพราะคุณอาจจะมีความ
กังวล หรือไม่แน่ใจค่ะส าหรับคนมีเจ้าของ
แล้วคุณจะมีความสุขอย่างมากกบัคนรัก 
ข่าวดีที่ทุกคนรอคอยจากคุณก าลังส่อเค้า
เป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะ

ราศีตุลย์ 17 ต.ค.-15 พ.ย.
การงานการเงิน ทางด้านการงานอาจมี
ปัญหาบางประการที่ต้องรีบแก้ไขอาจจะ
เกิดจากตัวคุณเอง หรือผู้ร่วมงานเป็นคน
ก่อให้เกิดใจเย็นๆ คุณต้องใช้ความเพียร
พยายามอย่างมากในหลายๆรูปแบบ ถึงจะ
พบกับความส าเร็จสมหวัง หากคุณรองาน
ใหม่ยังคงต้องรอไปก่อนนะคะ แต่ถึง
อย่างไรสิ่งที่คุณคาดคิดไว้เกี่ยวกับการงาน 
จะเกิดขึ้นอย่างแนน่อนแตช่้าหน่อยค่ะ
ทางด้านการเงินจะมคีวามยุ่งยากเช่นกนัค่ะ 
มีเกณฑ์ล่าช้าในเรื่องของการเงินที่หวังไว ้มี
แต่ทางใช้จ่ายออกไป ขอให้คุณระมัดระวงั
การใช้จ่ายไว้บ้างนะคะจะไดไ้ม่เกิดการ
ติดขัดมากไปกวา่นีค้่ะ

ราศีพิจิก 16 พ.ย.-15 ธ.ค.               
การงานการเงิน ทางด้านการงานของชาว
ราศีพิจิกเกณฑ์ยุ่งยากให้ระวังคนคิดไม่ดี
เกี่ยวกับงานที่คุณมุ่งหวังการประสบ
ความส าเร็จ จะมีการตดิขดัแบบไม่น่าจะ
เป็น ขอให้คุณเข้าหาผู้ใหญ่ที่มีอ านาจ
เหนือกว่าไว้ จะได้รับผลดีมากกว่าการ
ตัดสินใจท าอะไรด้วยตนเองค่ะ หากคุณ
ลงทุนท าธุรกิจกับเพื่อนให้ระวงัการคดโกงที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยไม่คาดคิดมาก่อนวา่จะ
ท ากันได้ค่ะ ทางด้านการเงินคุณมีเกณฑ์ดี
ในด้านรายรับ หาง่ายจ่ายคล่องไม่มีเหลือ 
เก็บเลยค่ะ

ความรักความรักของคุณส าหรับคนที่มีคนรู้
ใจแล้ว มีความมั่นคงดีมีความรักความ
จริงใจให้กันเป็นอย่างมาก คนโสดจะได้พบ
รักแท้ในเรว็วนันีอ้ย่างแนน่อน และคุณจะ
ได้รับข่าวสารจากคนที่คุณรอคอยในเร็ว ๆ 
นี้ด้วยค่ะ

ความรักส าหรับคนที่มีคนรู้ใจคุณจะมี
เกณฑ์ดีในด้านงานมงคล อย่างมาก จะมี
ความสุขสมหวังอย่างลงตัวเป็นที่สุดค่ะ 
ส าหรับคนโสดที่รอคอยคนรู้ใจอยู่ ในเดือน
นี้ คุณจะได้พบคนดี มาจากทางไกล ได้รับ
ความสุขสดชื่นแจ่มใสอย่างมากค่ะ

ราศีกุมภ์ 13 ก.พ.-13 มี.ค.
การงานการเงิน ทางด้านการงานของชาว
ราศีกุมภ์ทุกสิ่งที่คุณได้ท าไปแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นงานเก่า หรืองานใหม่ก็แล้วแต่จะมี
ความส าเร็จสมบูรณ์ หรือได้รับรางวลั ค า
ชมเชย เกียรติคุณดีเด่น ได้รับชัยชนะ 
ประสบกับความส าเร็จอย่างแน่นอน หรือ
คุณอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง ย้ายที่
ท างาน หรือการเดินทางไกลถึงตา่งประเทศ 
ได้มิตรใหม่เป็นคนต่างแดนค่ะ ทางด้าน
การเงินของคุณจะสะพดัดมีาก ได้เงินมา
จากหลาย ๆทาง เช่นได้ก าไรจากการเป็น
นายหน้าติดต่องาน หรือเงินตกเบิกค่ะ

ราศีมีน 14มี.ค.-12เม.ย.
การงานการเงิน ทางด้านการงานของชาว
ราศีมีน มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้ง
ย่ิงใหญ่ หลังจากที่คุณรอคอยมานาน จะมี
เกณฑ์ดีมากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะมี
ความคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์อย่างมากใน
งานที่ท าอยู่ หากคุณคิดจะลงทุนร่วมหุ้นกับ
เพื่อนพ้องจะไดร้ับรบัความก้าวหน้าเป็น
อย่างดี จะมีงานพิเศษเข้ามาให้คุณท า จน
ใช้ค าว่างานล้นมือทีเดียวค่ะ ในด้านการเงิน
ถือว่ามีรายรบัเข้ามามากกว่าหนึ่ง หรือสอง
ทางเป็นเดือนที่การเงินดมีาก ๆ ค่ะ

ความรักทางด้านความรักคนโสดตอ้งรอ้ง
เพลงรอไปก่อนนะคะ ถึงมีใครเข้ามากไ็ม่
จริงใจจรงิจังอะไรมากนกั ใจเย็นๆนะคะ 
ส าหรับคนที่มีคนรู้ใจอยู่ข้างๆจะเสีย
ความรู้สึกเป็นอย่างมากกับคนรูใ้จ จะมีเรื่อง
น่าสะเทือนใจอย่างมาก คุณอาจจะจับผิด
บางอย่างได้ ท าให้คุณต้องคิดพิจารณาในตัว
ของคนรักเป็นอย่างมาก ในบางรายอาจจะ
หันหลังให้กับความรักกันไปเลยค่ะ

ราศีมังกร 14 ม.ค.-12 ก.พ.
การงานการเงิน ทางด้านการงานของชาว
ราศีมังกรจะมกีารวางรปูแบบ การวางแผน
งานที่ดี และมีพื้นฐานความส าเรจ็ที่แน่น
หนาถาวร  ี่เกิดจากความรอบคอบของตัว
คุณเอง จะมีผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ชาย อายุแก่
กว่ามาช่วยเหลือคุณให้ได้รับความส าเรจ็ 
ให้มีสถานภาพทางการงานการเงินดีขึน้ 
หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวติ
ใหม่ที่ดีกว่าเดิม จะได้เข้าไปเกี่ยวขอ้งกับ
ชาวต่างชาติ ต่างภาษา การเดินทางไป
ต่างประเทศ หรือมีการลงทุนการค้าร่วมกัน
ก็เป็นได้ ทางด้านการเงินจะมีไหลมาเทมา 
ฐานะทางการเงินมั่นคง มีทุกสิ่งที่ปรารถนา

ความรักส าหรับคนที่ยังโสดคุณมีเกณฑ์พบรักกับ
มิตรต่างเพศอย่างหลงใหลเสน่หาเป็นอย่างมาก 
อย่าใจร้อนนะคะ เพราะเค้าอาจจะไม่ไดม้ีคุณคน
เดียวค่ะ ส าหรับคนที่มีคนรู้ใจอยู่แล้วจะมี
ความสุขอย่างมาก อาจจะมีการเดินทางไกลกนั
อย่างสนุกสนาน มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีค่ะ

ราศีธนู 16 ธ.ค.-13 ม.ค.
การงานการเงินทางด้านการงานของชาว
ราศีธนู คุณจะดีขึ้นกวา่เดิมแน่ๆ  จะมีการ
เริ่มต้นในกจิการงานใหม่ๆ หรือได้งานท า
ใหม่ จะได้รับความชว่ยเหลือจากผู้มีอ านาจ
โดยตรงของสายงานที่คุณท าอยู่ ขอให้คุณมี
ความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆ หากการงาน
ของคุณเกี่ยวกับความสวยงาม หรืองาน
ด้านผู้หญิงจะมีความส าเร็จมากเป็นพิเศษ
ในช่วงนี้ ทางด้านการเงินขอให้คุณเลิก
กังวลใจเกี่ยวกบัเรื่องเงินๆทองๆ ได้แล้วนะ
คะ คุณจะได้เงินจากงานที่ท าในระยะยาว 
เงินทองได้ตามเป้าหมายทุกประการค่ะ

ความรัก ความรักของคุณส าหรับคนที่มีคนรูใ้จ
แล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะอยู่ล าพังเพื่อใช้
ความคิด และไปหาเพื่อนฝูงของคุณเอง เพื่อ
ค้นหาค าตอบภายในใจของคุณเอง ส าหรับคน
โสดคุณมีเกณฑ์พบกับคนที่มีประสบการณ์ในชวีติ
มากพอที่จะมาเป็นเพือ่นรูใ้จที่ดใีนอนาคตของ
คุณค่ะ
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“จากมานานคิดถึงจังเลย หอมเจ้าเอยละอองท้องถิน่
อยากกลับไปแนบซบไอดิน บ้าน ร าพึงคิดถึงเสมอ”

(คิดถึงบ้าน – พงษ์เทพ กระโดนช านาญ)
ไม่ว่าจะกี่ยุค ก่ีสมัย คนต่างจังหวัดส่วนใหญ่จ าต้องจากถิ่นฐานมาท างานในกรุงเทพ หรือตามหัวเมืองใหญ่

แต่หัวใจของพวกเขาเหล่านั้นยังคงคิดถึงบ้านเกิด

ทางบริษัทโคบาเทค ประเทศไทย จ ากัด ได้ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานที่ต้องเข้ามาท างานในเมือง ห่างไกลบ้านเกิด 
จึงมีกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมสนุกโดยการส่งรูปถ่ายเข้าร่วมในโครงการ “คิดถึงบ้านเกิด” โดยให้พนักงาน ได้มีโอกาสที่จะ
น าเสนอบ้านเกิดตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชน หรืองาน
ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เป็นต้น พนักงานร่วมสนุกโดยโพสภาพที่ Facebook.com/kobatechthailand พร้อมทั้งเขียนค าอธิบาย
ถึงความภูมิใจและความคิดถึงบ้านเกิดของตัวเอง, อ าเภอและจังหวัด ภาพใดได้จ านวนLikeมากที่สุด 5ภาพ จะได้ถูกตีพิมพ์ในฉบับ

หน้า และรางวัลเล็กๆน้อยๆจากทางทีมงานค่ะ ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 59 ถึง 31 มกราคม 60 



ธรรมะเตือนใจ ...

มีช่างก่ออิฐอยู่ในท างานใกล้ๆ กัน 3 คน คนหนึ่งท าด้วยความรูส้ึกเหนือ่ยอ่อน อิดโรยเฉื่อยชา อีกคนก็ดี

ขึ้นมาหนอ่ย มีความกระตอืรือรน้มากขึน้ แต่ว่าท าไปก็มองนาฬิกาไป แต่ว่าคนท่ี 3 ท างานด้วยความกระฉับกระเฉง และ

ก่ออิฐก้อนแล้วก้อนเล่า โดยที่ไม่ได้สนใจอยา่งอื่น

ไปถาม 3 คน นี้ว่าท าอะไรอยู่ คนแรกก็ตอบว่า ผมก าลังก่ออิฐครับ คนท่ีสองบอกก าลังก่อก าแพง แต่คนท่ี 3 บอก 

ก าลังสร้างโบสถ์เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ท้ังสามคนท างานอยา่งเดยีวกนั แต่ว่าความกระตือรอืรน้ ความกระฉับกระเฉง 

ความตื่นตัวต่างกนั

คนแรกท าอย่างขอไปที คนท่ีสองท าไปก็ดูเวลาไป แต่คนที่สามท าอย่างมีความสุข ท างานอยา่งเดียวกนัแต่มคีวามรูส้ึก

แตกต่างกนั เพราะอะไร

พอเขารู้ เขามองดว้ยความรูส้ึกว่าแตล่ะคนท างานต่างกนั แต่ละคนใหค้่าของงานไม่เหมอืนกนั คนท่ีคิดว่าตัวเองก่ออิฐ ก็

รู้สึกว่าตัวเองท าไปไม่ค่อยมคีุณค่า ก็ท าไปด้วยความเฉื่อยเนอืย

อีกคนเห็นงานของตวัเองมนักว้างขึน้มาหนอ่ย เพราะว่าก าลังกอ่ก าแพง ก็รูส้ึกมีความกระฉับกระเฉงมากขึน้ แต่กอ็ด

ไม่ได้ท่ีจะดูเวลา เพราะเขารูส้ึกว่าเขามาท ากเ็พือ่มีเงนิใช ้ก็รอว่าเมื่อไรเวลาจะหมดเสียที

แต่คนท่ี 3 เขารู้สึกว่าเขาก าลังได้สรา้งโบสถ์ ก าลังสร้างวัด และคนไทยเมือ่รูส้ึกว่าตัวเองได้มสี่วนสรา้งวัด ก็รูส้ึกปติิขึน้มา 

มันไม่ใช่ผลตอบแทนท่ีเป็นเงิน แต่มันคือบุญกุศล เกิดความปิติ แรงจูงใจท่ีท าให้เกิดเขาท างานนัน้ มันไม่ใช่เป็นเรือ่งของ

รายได้หรอืผลตอบแทนแต่ว่าเป็นศรทัธาที่โยงกับความรกั

เพราะฉะนั้นเราจะเหน็ไดว่้า การท างานอย่างเดียวกนั ก่ออิฐเหมือนกัน แต่มีความรูส้ึกตา่งกนัเพราะว่ามองงานนัน้ตา่งกนั 

เราจะเห็นได้ว่าเราเหน็คุณค่าของงานเป็นเรือ่งที่ส าคัญมาก

คนท่ีท างานโดยคิดเพยีงแค่ท่ีว่าสิ่งที่ฉันท ามนัเป็นเพียงรายไดห้รอืแค่อาชพีอย่างหนึ่ง เขาอาจจะท าแล้วกร็อว่าเมือ่ไร

เงินเดือนจะออก เมื่อไรจะถึงวันหยุด เมื่อไรจะถึงวันเสารอ์าทิตย์

เพราะว่าเขาไมไ่ด้ท างานมุง่หมายมากไปกว่าการมผีลตอบแทน หรือเงินเดือน แต่คนที่เขาท างานและเห็นว่างานที่เขาท ามี

คุณค่า มีส่วนในการสรา้งสรรค์ประเทศ มีส่วนในการท าใหป้ระเทศเจรญิก้าวหนา้ หรอือย่างนอ้ยกม็สี่วนท าใหบ้รษัิท

องค์กรเจรญิงอกงาม

คุณเป็นช่างก่ออิฐคนไหนครับ ?

ช่างก่ออิฐ

Credit : บทความโดย…พระไพศาล วิสาโล คัดลอกจาก www.civil.rtaf.mi.th
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