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 และแล้วก็มาถึงเดือนธันวาคม เย้ๆๆ ซ่ึงเป็นเดือน
แห่งความสุข ความสนุก เนื่องในเทศกาลที่กําลังจะมาถึงนั่น
ก็คือวันคริสมาสต์และวันข้ึนปีใหม่ จะเห็นได้ว่าตามถนน
หนทาง และห้างสรรพสินค้าต่างๆ จะประดับประดาตกแต่ง
ร้านให้สวยงาม เพ่ือให้เข้ากับเทศกาลที่จะมาถึง  และ
ช่วงเวลานี้ คนในครอบครัวส่วนใหญ่จะกลับมารวมตัวกัน
สําหรับท่านที่ไปทํางานไกลบ้าน...หลายๆคนวางแผน
สําหรับวันหยุดส้ินปีกันแล้วว...มีทั้งเตรียมตัวจะไปสัมผัส      
อากาสหนาวที่ต่างจังหวัดทั้งทางภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เราเรียกว่าภาคอีสานนั่นเอง  
หรือบางส่วนก็วางแผนไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ... ส่วน
ใครที่ไม่ได้ไปไหนเป็นชาวระยองฮิ ก็อาจจะแค่เจออากาศ
เย็นเพียงเล็กน้อย แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับ
เทศกาลที่ใกล้จะมาถึงนี้ด้วยนะคะ เจออากาศหนาวก็ให้
รักษาสุขภาพกันด้วย เดี๋ยวจะเที่ยวไม่สนุก ไม่มีแรงกลับมา
ลุยงานในปีหน้า แต่ที่สําคัญอย่าลืมเคลียร์งานต่างๆที่ได้รับ
มอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะ  
 ส่วนเนื้อหาอื่นๆใน “รอบรั้ว SANKO” เดือน
ธันวาคมก็ยังคงมีคอลัมน์ที่น่าสนใจเช่นเดิม เต็มไปด้วย
ข่าวสาร ความรู้ และสถานการณ์ต่างๆทั้งในและนอก
องค์กรเหมือนเดิม และท้ายเล่มเรายังมีกิจกรรมให้ได้ร่วม
สนุกชิงรางวัลประจําเดือนอีกเช่นเคย 



 
 
 
 

 
 

 

 

รอบรู้เรื�องเรา 
“SANKO” 

 ฉบบันี�มาเนน้ยํ �า “บรบิทบรษิทั” กนัซกัหนอ่ย  Sanko 
มุง่ม ั�นใหพ้นกังานตระหนกัใน 4 หวัขอ้นี�(IPAS) หวงั
เพื�อทําใหเ้กดิผลลพัธท์ ี�ดขี ึ�นในการทํางานตอ่ไป 

การคิดเชิงนวตักรรมได้อธิบายไปในฉบับที�แล้ว  งั�นฉบับนี�ขอเล่าถึง การทาํงานเชิงรุก (Proactive Working) กนันะค่ะ 
แจ๋วๆ  เธอรู้ไหมผูบ้ริหารเราเนน้ย ํ�าเรื�องการทาํงานดา้นใดบา้ง ที�จาํได้นะ มีเรื� องการคิดเชิงนวัตกรรม และการทาํงานเชิงรุกละ เรื�องนวตักรรมเราพอรู้เรื�องแลว้ แต่การทาํงานเชิงรุกคืออะไรน่ะ? 

แลว้ฉนัควรเริ�มจากอะไรก่อนดี งั�นทาํตามวิธีนี �ด้านล่างนะ 

ผู้ชนะ  จะมองเห็นปัญหาและสร้างกลยุทธิ'ได้ แต่ ผู้แพ้  เดินเรื�อยไปและจะได้รับอนัตรายในที�สุด 

OK...งั�นฉนัจะลองทาํดู  จะกลา้คิด กลา้ทาํ  โดยไม่ตอ้งรอ สู้ๆ..เราเชื�อว่านายทาํได้แน่ 

การคาดการณ์สิ�งที�จะเกิดขึ�นในอนาคต หรือป้องกนัปัญหาที�เคยเกิดขึ�นในอดีต เพื�อปรับปรุงงานตวัเอง 



ความรู้ด้านประกันสังคม by HR 
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BY : SAFETY TEAM 
                สวัสดีครับพี
น้องชาวซังโกะทุกท่าน กลับมาเจอกันอีกครั�งหนึ
งในฉบับที
  5 สาํหรับฉบับนี �เราจะมาทาํความรู้จักกับ“โรคเก๊าท์“ซึ
งเป็นอีกหนึ
งโรคยอดฮิตเราจะมารู้จักโรคนี �ไปด้วยกันนะครับจะได้สามารถที
จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี �กับตัวเองโรคเก๊าท์เกิดจากร่างกายมีกรดยูริคในเลือดสูงกว่าปกติและมีการสะสมกรดยูริคเป็นระยะเวลาที
ยาวนานหลายปี จึงทาํให้กรดยูริคตกตะกอนสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ถ้าสะสมมากที
ข้อต่อก็จะเกิดอาการข้อต่ออักเสบและปวดแดงร้อนบริเวณข้อต่อ, ถ้ากรดยูริคสะสมอยู่ตามผิวหนังมากจะส่งผลให้เกิดปุ่มนูนบนขึ �นตามผิวหนัง ถ้ากรดยูริคสะสมที
ไตมาก ก็จะเกิดเป็นโรคนิ
วในใตและเกิดอาการไตเสื
อม เป็นต้น  

1. การมีนํ �าหนกัเกินกวา่มาตรฐาน 
2. รับประทานอาหารที�มีพิวรีน (purine) สงู เช่น เนื �อสตัว์ และอาหารทะเล เนื�องจากพิวรีนสามารถเปลี�ยนเป็นกรดยริูกได้ภายในร่างกาย 3. ดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์มากเกินไป 4. ยาบางชนดิที�อาจเพิ�มระดบัของกรดยริูก เช่น แอสไพริน (aspirin) ไนอาซิน  

 

 โรคเก๊าท์ในระยะเริ�มแรก คือมีอาการปวดแดงอยา่งเฉียบพลนั โดยในช่วงวนัแรกจะเป็นช่วงที�ปวดมากที�สดุ และไมม่ีอาการเตอืนลว่งหน้า จดุที�จะแสดงอาการก่อนสว่นอื�นๆ ของร่างกายได้แก่นิ �วโปง้เท้า และตรงข้อเท้า และข้อเขา่ หลงัจากเวลาผา่นไปในวนัที�สองอาการปวดก็จะเบาบางลงและหายปวดใน 4 - 5 วนัหลงัเกิดอาการ โดยสถิติแล้วพบวา่ เพศชายมีโอกาสเป็นโรคเก๊าท์มากกวา่เพศหญิงอาการที�เดน่ชดัของโรคเก๊าท์ คือ โพดากร้า (podagral) ซึ�งจะมีอาการอกัเสบของข้อที�นิ �วหวัแมเ่ท้า ผู้ ป่วยจะรู้สกึปวด รวมถึงสงัเกตได้วา่ข้อเท้ามีอาการบวมแดงและร้อน อาการปวดมกัจะเริ�มต้นในช่วงกลางคืน ผู้ ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดอาจเพิ�มมากขึ �นอยา่งรวดเร็วภายใน : ชั�วโมง 

 
⇒ ควรไปพบแพทย์ทันทีที�เริ�มมีอาการปวดข้อกระดูก  ไม่ควรซื �อยารับประทานแงเด็ดขาดเพราะจะทาํให้อาการป่วยเรื �อรัง 
⇒ หลีกเลี�ยงการรับประทานอาหารที�มีกรดยริูกสูง ได้แก่ เครื�องในสัตว์ เนื �อสัตว์ปีก ไข่ปลา หอย ปลาซาร์ดีน ปลาแฮริง ปลาไส้ตัน ปลาดุก กะปิ ซุปก้อน นํ �าสกัดเนื �อ นํ �าต้มกระดูก กระถนิ ชะอม ดอกสะเดา ยอดแค ยอดผัก เห็ด สาหร่าย อาหารที�ใส่ยสีต์ (ขนมปัง เบียร์) นํ �าเกรวี (Gravy) เป็นต้น  
⇒ ผู้ที�มีภาวะอ้วนหรือภาวะนํ �าหนักตัวเกิน ควรลดนํ �าหนักลงทีละน้อยอย่างถกูวธีิ   
⇒ งดการบีบนวดตรงตาํแหน่งที�เจ็บ เพราะยิ�งนวดจะยิ�งปวดและหายช้า 

ปัจจัยเสี�ยงบางอย่างพบว่าเกี�ยวข้องกับการเพิ�มขึ �นของกรดยริูกโดยตรง ได้แก่ 

อาการของโรคเก๊าท์ หลักการปฏบัิตตินเมื�อเป็นโรคเก๊าท์ 



เรื่องเราชาว mai 
By….Soi Jang 

“เงินทองต้องวางแผน                                                                                                            

“เส้นทางสู่ความมั่งคั่ง”… 1. เร่ิมต้นวางแผนการเงิน 

 จึงไม่ใช่เร่ืองแปลก... ที่ทุกวันนี้ เราเห็นผู้คนว่ิงวุ่นอยู่กับการทํางานหาเงินไว้จับจ่ายใช้สอย หรือซื้อข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความสุข ความสะดวกสบาย และยกระดับฐานะตนเอง ซึ่งก็ไม่ใช่เร่ืองเสียหายอะไร หากคนๆ นั้นรู้จักกินอยู่อย่างพอดี ไม่พยายามก่อหนี้ และมีเงิน
เก็บออมพอประมาณ แต่สําหรับคนที่ชอบกินอยู่เกินฐานะ ใช้จ่ายมากกว่าที่หาได้ ด้ินรนกู้หนี้ยืมสิน ผ่อนทุกอย่างในชีวิตเท่าที่จะผ่อนได้ คนเหล่านี้แม้
จะมีเฟอร์นิเจอร์รอบกาย แต่ก็มีหนี้สินรอบตัว อย่างนี้เราถือว่ายังไม่ม่ังค่ัง  
ถ้าอย่างนั้น... ความม่ังค่ังคืออะไรกันแน่? 
“ความม่ังค่ัง” คือ เงินที่เหลืออยู่ หลังจากที่นําทรัพย์สินทั้งหมด ลบด้วยหนี้สินทั้งหมดของคุณ ยิ่งคุณมีทรัพย์สินสุทธิมาก เท่าใด โอกาสที่จะนํา
เงินไปต่อยอดสร้างความม่ังค่ังก็ยิ่งมีมากข้ึนเท่านั้น สื่อให้เห็นถึงความ  ม่ังค่ังรํ่ารวยของบุคคล  

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าม่ังค่ังแล้ว?  
หลายคนมักถามเชิงบ่นว่า “เม่ือไหร่จะรวย” หรือไม่ก็ “เม่ือไหร่จะม่ัง
ค่ัง” เอาเป็นว่า..ก่อนจะม่ังค่ัง เราต้องอยู่รอดให้ได้ก่อน ดูง่ายๆ จาก..  

เวลาพูดถึง“ความมั่งค่ัง”คุณนึกถึงอะไร?                                                        
เชื่อหรือไม่... คําตอบของคนส่วนใหญ่เกือบร้อยทั้งร้อยจะนึกถึงภาพคนที่ม ี “รายได้สูงๆ” “มีทรัพย์สิน
เงินทองมากมาย” หรือ “คนที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย”  เพราะส่ิงเหล่านี้เปรียบเสมือนเครื่องหมายแสดง
ฐานะทางสังคมส่ือให้เห็นถึงความมั่งค่ังร่ํารวยของบุคคล เชื่อหรือไม่... คําตอบของคนส่วนใหญ่เกือบ
ร้อยทั้งร้อยจะนึกถึงภาพคนทีม่“ีรายได้สูงๆ” 

ถึงแม้ดูแล้วจะเป็นเร่ืองยาก... ที่มนุษย์เงินเดือนทั่วไปจะมีอิสรภาพทาง
การเงินอย่างที่ฝันไว้ เพราะหลายๆ คนยังพ่ึงพิงรายได้จากการทํางาน

หรือเงินเดือนเป็นหลัก การเรียนรู้และ
ให้ความสําคัญกับการวางแผน
การเงินในทุกๆ ด้าน จึงเป็นเร่ือง
สําคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะ
เป็น การควบคุมค่าใช้จ่าย การ
บริหารหนี้สิน การออมเงินเพ่ือ
เป้าหมายในอนาคต รวมถึงการทํา
ประกันเพ่ือคุ้มครองความเสี่ยง การ
ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่าง

คุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง... การลงทุนเพ่ือต่อยอดเงินออมให้งอกเงย
ข้ึน ถือว่าเป็นเคล็ดลับสําหรับผู้ที่ต้องการอิสรภาพทางการเงินทุกคน ซึ่ง
เส้นทางที่จะนําพาคุณไปสู่ความม่ังค่ังและอิสรภาพ ทางการเงินประกอบ
ไปด้วย 4 ข้ันตอนง่ายๆ ได้แก่ 

ถ้าคุณมีอัตราส่วนความม่ังค่ังมากกว่า 1 ก็แสดงว่า... แม้
คุณจะไม่ทํางาน คุณก็มีรายได้จากทรัพย์สินมากพอที่จะใช้จ่ายและใช้
ชีวิตได้อย่างสุขสบาย โดยไม่ต้องพ่ึงพาใคร ไม่ต้องหวาดผวากับเร่ือง
เงินๆ ทองๆ ว่าจะมีไม่พอใช้ แบบนี้แหละ... ที่เรียกว่า “อิสรภาพทางการ
เงิน” ที่ทุกคนใฝ่ฝันหา   

รอดแล้ว เม่ือไหร่จะรวย?  
หากอยู่รอดได้แล้ว วิธีที่จะทําให้รู้ว่าคุณม่ังค่ังและมี
อิสรภาพทางการเงินแล้วหรือยัง ดูได้จาก...  

“รายได้จากทรัพย์สิน” หมายถึง รายได้หรือดอกผลที่มาจากทรัพย์สินลงทุนต่างๆ เช่น ?  
• ดอกเบ้ีย (เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้) 
• เงินปันผล (หุ้นสหกรณ์ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
• กําไรจากการลงทุน (หุ้น หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ฯลฯ) 
• ค่าเช่า (บ้าน อาคาร ที่ดิน แท๊กซี่ ฯลฯ) 
• กําไรจากทรัพย์สินที่เพ่ิมค่า (ทองคํา ของสะสม เช่น ภาพวาด หนังสือหายาก 

ฯลฯ) 
• ค่าลิขสิทธิ์ (ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น งานเขียน) 
• รายได้จากการลงทุนทํากิจการของตนเอง กิจการในครอบครัว หรือลงทุนร่วมกับ

คนอื่นๆ ฯลฯ 

ที�มา : https://www.set.or.th/set/financialplanning/lifeevent.do?groupMenuId=1&name=wealth 



 สรรหามาเล่า                                          
            By...PorKeaW 

 ถงึช่วงปลายปีทีไร ชาวไทยเราก็มีเรื�องฉลองอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่หรือวันคริสต์มาสที�กําลังจะเข้ามาถงึ แม้ว่าวันคริสต์มาสนี�ดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี�ยวข้องกับคนไทยที�นับถือศาสนาพุทธสักเท่าไร แต่พี�ไทยซะอย่าง ฉลองได้ทุกเทศกาลอยู่แล้ว แต่ก่อนที�จะไปฉลองกัน ลองมารู้จักกับวันคริสต์มาสก่อนดีกว่าค่ะ เอามาฝากเพียงบางส่วนนะคะ ตาํนานคริสต์มาส คาํว่า “คริสต์มาส” เป็นคาํทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Christmas มาจากคาํภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที�แปลว่า “บูชามสิซาของพระคริสตเจ้า” ซึ�งพบครั/งแรกในเอกสารโบราณในปี ค.ศ. 3456 และในปัจจุบันคาํนี /ก็ได้เปลี�ยนมาเป็นคาํว่า Christmas วันคริสต์มาสเป็นวันหยุดประจําปี ที�จัดขึ /นเพื�อเฉลิมฉลองการประสูตขิองพระเยซูซึ�งตรงกับวันที� 78 ธันวาคม โดยวันดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับวันเกิดจริงๆของพระเยซู แต่อาจจะเป็นวันที�ถูกเลือกเอาไว้เพื�อให้สอดคล้องกับเทศกาลโรมัน หรือสอดคล้องกับวันที�มีช่วงเวลากลางวันสั/นที�สุด (winter solstice)คริสต์มาสเป็นเทศกาลที�สําคัญ และมีการฉลองอย่างยิ�งใหญ่ ในย่านของชาวคริสเตียนนั/นจะมีการจัดเทศกาลนี /ยาวนานถงึ 37 วัน แม้ว่าวันคริสต์มาสจะเป็นเทศกาลของชาวคริสต์ แต่ในหมู่คนที�ไม่ใช่ชาวคริสต์ก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลายเช่นกัน ซึ�งการเฉลิมฉลองนั/นมีทั /งแบบสมัยใหม่ที�ไม่เกี�ยวข้องกับศาสนาเลยกับอีกแบบหนึ�งคือแบบดั /งเดมิ โดยประเพณีที�เป็นนิยมในสมัยใหม่นั /น ได้แก่ การมอบของขวัญ การแลกเปลี�ยนการ์ดอวยพร การจัดงานเลี /ยงฉลองในโบสถ์ การรับประทานอาหารมื /อพเิศษ และการโชว์งานตกแต่งประดับประดาตามสถานที�ต่างๆ ด้วย ต้นคริสต์มาส ดวงไฟประดับ พวงดอกไม้ ต้นมสิเซลิโท การแสดงเกี�ยวกับวันประสูตขิองพระเยซู และต้นฮอลลี� นอกจากนี /บิดาแห่งคริสต์มาส (หรือที�ชาวอเมริกาเหนือและไอร์แลนด์เรียกว่า ซานตาคลอส) ยังเป็นหนึ�งตาํนานที�เป็นที� รู้จักกันว่าเป็นผู้นําของขวัญมามอบให้กับเดก็ ๆ  

องค์ประกอบในงานคริสต์มาส ซานครอส (Santa Claus) เป็นสิ�งแรกๆ ที�คนจะนึกถงึในฐานะสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส ซึ�งว่ากันว่าคาํว่า ซานตาคลอสคนแรก คือ นักบุญ (เซนต์) นิโคลัส ผู้เป็นสังฆราชแห่งเมืองไมรา มีชีวติอยู่ในศตวรรษที� B และเหตุที�ได้รับการยกย่องว่าเป็นซานตาครอสคนแรกมาจากวันหนึ�งที�ท่านปีนขึ /นไปบนหลังคาบ้านของเดก็หญิงยากจนคนหนึ�ง แล้วทิ /งถุงเงนิลงไปทางปล่องไฟ บังเอญิถุงเงนิหล่นไปทางถุงเท้าที�เดก็หญิงแขวนตากไว้ข้างเตาผิงพอดี นักบุญนิโคลัสนั/นเป็นนักบุญที�ชาวฮอลแลนด์นับถือว่าเป็นนักบุญผู้อุปถัมภ์ของเดก็ๆ เมื�อชาวฮอลแลนด์กลุ่มหนึ�งอพยพไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ยังรักษาประเพณีนี /อยู่ ประเพณีนี /จึงเริ�มเป็นที� รู้จักและแพร่หลายในที�นั�น โดยมีการเปลี�ยนแปลงบางอย่าง คือ ชื�อนักบุญนิโคลัสก็เปลี�ยนเป็น ซานตาคลอส และแทนที�จะเป็นสังฆราชก็กลายเป็นชายแก่ที�อ้วนและใส่ชุดสีแดง อาศัยอยู่ที�ขั /วโลกเหนือ มีเลื�อนเป็นยานพาหนะที�มีกวางเรนเดียร์ลากและจะมาเยี�ยมเดก็ทุกคนในโลกนี /ในโอกาสคริสต์มาส โดยลงมาทางปล่องไฟของบ้านเพื�อเอาของขวัญมาให้เดก็เหล่านั /นตามความประพฤตขิองเขา ถงึแม้ซานตาคลอสจะเป็นเพียงตาํนานที�เกิดขึ /นมาเพื�อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสก็ตาม แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ที�รวมเอาวญิญาณและความหมายของคริสต์มาสไว้อย่างมากมาย อาท ิความปิตยิินดีชื�นชม ความโอบอ้อมอารี ความรัก และความเป็นกันเอง ถุงเท้า จากที�นักบุญนิโคลัสได้ปีนขึ /นไปบนปล่องไฟของบ้านเดก็หญิงยากจน เพื�อที�จะมอบเหรียญเงนิให้เป็นของขวัญ แต่เหรียญนั /นกลับตกไปอยู่ในถุงเท้าที�เดก็หญิงแขวนตากไว้หน้าเตาผิง พอรุ่งเช้าเดก็หญิงตื�นมาเจอเหรียญเงนิในถุงเท้าจึงดีใจมาก และกลายเป็นจุดเริ�มต้นของการที� ผู้คนมากมายต่างพากันแขวนถุงเท้าคริสต์มาสไว้ เพื�อหวังจะได้รับของขวัญเช่นเดียวกันบ้าง ต้นคริสต์มาส นอกจากนี /อีกอย่างที�ขาดไม่ได้ก็คือ ต้นคริสต์มาส ซึ�งต้นคริสต์มาสก็คือต้นสนที�นํามาประดับประดาด้วยลูกแอปเปิ/ลและขนมปังเพื�อระลึกถงึศีลมหาสนิท และก็ได้มีววัิฒนาการที�เปลี�ยนแปลงไปเรื�อยจนมาถงึการประดับด้วยดวงไฟหลากสีสัน ขนม และของขวัญอย่างในทุกวันนี / ในสมัยโบราณนั/นต้นคริสต์มาส หมายถงึ ต้นไม้ในสวนสวรรค์ ซึ�งอาดัมและเอวาไปหยิบผลไม้มากิน และทาํบาป ไม่เชื�อฟังพระเจ้า โดยตามพระคัมภีร์นั /นได้เปรียบพระเยซูเจ้าเสมือนเป็นต้นไม้แห่งชีวติ ซึ�งเป็นต้นไม้ที�เขียวเสมอในทุกฤดูกาล สื�อถงึนิรันดรภาพของพระเยซูเจ้า อีกทั /งความสว่างของพระองค์ยังเหมือนแสงเทียนที�ส่องสว่างในความมืด และรวมถงึความชื�นชมยินดี และความสามัคคี ที�พระเยซูประทานให้ เพราะต้นไม้นั /นเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัวในเทศกาลคริสต์มาส 



ต้นฮอลลี� ต้นฮอลลี� เป็นต้นไม้พุ่มเตี /ย และเป็นอีกหนึ�งสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส เชื�อกันว่า สีเขียวของต้นฮอลลี�มีความหมายถงึ การมีชีวติอยู่ชั� วนิรันดร์ และมีความสัมพันธ์กับพระเยซู โดยผลสีแดงของต้นฮอลลี�นั /นหมายถงึหยดเลือดของพระเยซูที�ไหลลงบนไม้กางเขน ซึ�งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความรักที�มีต่อพระเจ้า ใบไม้ที�มีหนามของต้นฮอลลี�เป็นสิ�งที�เตือนพวกเราถงึมงกุฏหนามที�พวกชาวทหารโรมันได้นํามาวางไว้บนศีรษะของพระเยซูคริสต์ ดอกไม้คริสต์มาส หรือ Poinsettia ตาํนานของดอก Poinsettia ที�กลายมาเป็นสัญลักษณ์หนึ�งของวันคริสต์มาส มาจากเรื�องราวของเดก็หญิงจนๆ คนหนึ�ง ที�ต้องการหาของขวัญไปมอบให้พระแม่มารีในวันคริสต์มาสอีฟ แต่เนื�องจากเธอไม่มีสิ�งของใดๆ ตดิตัว จงึเดนิทางไปตัวเปล่า และระหว่างทางเธอได้พบกับนางฟ้าที�บอกให้เธอเก็บเมล็ดพืชไว้ ต่อมาเมล็ดพืชนั /นกลับเจริญเตบิโตเปลี�ยนเป็นดอกไม้สีเลือดหมูสดใส ซึ�งก็คือดอก Poin-settia ตั /งแต่นั /นดอก Poinsettia ก็ได้รับความนิยมใช้ประดับประดาบ้านในงานคริสต์มาส  ดอกคริสต์มาส Christmas Rose มีต้นกําเนิดที�ประเทศอังกฤษ ลักษณะเป็นดอกสีขาว และมักออกดอกในช่วงฤดูหนาว ตาํนานของดอกคริสต์มาสนี /มีอยู่ว่า ในช่วงที�พระเยซูประสูต ิมีผู้รอบรู้ 5 คน กับคนเลี /ยงแกะเดนิทางมาพบพระเยซู ระหว่างทางพวกเขาพบกับ มาเดลอน เดก็หญิงที�เลี /ยงแกะคนหนึ�ง เมื�อเธอทราบว่าทั /งหมดเดนิทางมาเพื�อมอบของขวัญให้พระเยซู มาเดลอนก็เสียใจที�ไม่มีของขวัญใดไปมอบให้พระเยซูบ้าง ก่อนที�นางฟ้าที�เฝ้ามองเธออยู่จะเกิดความเหน็ใจจึงร่ายมนตร์เสกดอกไม้สีขาวน่ารักและมีสีชมพูอยู่ตรงปลายกลีบให้เธอ และดอกไม้นั /นคือ ดอกคริสต์มาสนั�นเอง 

สีประจําวันคริสต์มาส สีที�เกี�ยวข้องในวันคริสต์มาสประกอบด้วย สีแดง : เป็นสีของผลฮอลลี� หรือซานตาครอส เป็นสีของเดือนธันวาคม ที�แสดงถงึความตื�นเต้น และหากเป็นสัญลักษณ์ตามศาสนา สีแดงจะหมายถงึ ไฟ, เลือด และความโอบอ้อมอารี สีเขียว : เป็นสีของต้นไม้ สัญลักษณ์ของธรรมชาตื หมายถงึความอ่อนเยาว์และความหวังที�จะมีชีวติเป็นนิรันดร์ เปรียบได้กับว่าเทศกาลคริสต์มาสคือเทศกาลแห่งความหวัง สีขาว : เป็นสีของหมิะ และเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา คือแสงสว่าง ความบริสุทธิI ความสุข และความรุ่งเรือง สีขาวนี /จะปรากฎบนเสื /อคลุมนางฟ้า, เคราและชายเสื /อของซานตาครอส 
สีทอง : เป็นสีของเทียนและดวงดาว เป็นสัญลกัษณ์ของแสงอาทิตยแ์ละความสวา่งไสว ระฆังวันคริสต์มาส เสียงระฆังในวันคริสต์มาส คือ การเฉลิมฉลองให้กับการประสูติของพระพุทธเจ้า โดยมีตาํนานเล่าว่า มีการตีระฆังช่วงก่อนเวลาเที�ยงคืนของวันคริสต์มาสเพื�อลดพลังความมืด และบ่งบอกถงึความตายของปีศาจ ก่อนที�พระเยซูผู้ที�จะมาช่วยไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์จะถือกําเนิดขึ /น และระฆังนี /มีเสียงดงักังวาลนานนับชั�วโมง ก่อนที�ในเวลาเที�ยงคืนเสียงระฆังนี /จะกลับกลายมาเป็นเสียงแห่งความสุข ดาว ดาว ในความหมายของชาวคริสต์เตียน หมายถงึการแสดงออกที�ดีของพระเยซูคริสต์ ที�บัญญัตไิว้ในพระคัมภีร์ไบเบิ /ลว่า “The bright and morning star” มีความหมายพเิศษเหมือนกับว่า ดวงดาวเหล่านั /นได้แบ่งที�อยู่กับสรวงสวรรค์ ไม่ว่าจะมีกําแพงอะไรขวางกั /นระหว่างพื /นผิวโลกด้วยก็ตาม เครื�องประดับและแอปเปิ/ล ในบางแห่งเชื�อว่า ลําต้นของแอปเปิ/ล มองดูคล้ายกับต้นไม้ในสรวงสวรรค์ จึงมีการนําเอาแอปเปิ/ลมาประดับตามต้นไม้ในวันคริสต์มาส ส่วนเครื�องประดับชิ /นเล็กๆ ที�ตกแต่งต้นคริสต์มาสนั/นเป็นงานศิลปะที�จําลองจากผลไม้ และที�มีสีสันสดใสนั/นเพื�อให้เกิดความรื�นเริงในบ้าน อีกทั /งแสงระยบิระยับที�สะท้อนไปมา ยังดูสวยงามคล้ายแสงเทียนและแสงไฟ ของขวัญวันคริสต์มาส การแลกเปลี�ยนของขวัญในวันคริสต์มาสนั/น เริ�มต้นจากเมือง Saturnalia ในช่วงยุคโรมัน ต่อมาชาวคริสต์รับประเพณีนี /เข้ามา ด้วยความเชื�อว่าการให้ของขวัญนี /มีความเกี�ยวเนื�องกับของขวัญประเภททอง, ยางสนที�มีกลิ�นหอม และ ยางไม้หอม ซึ�งพวกนักเวทย์จากตะวันออกที�เดนิทางมาคารวะพระเยซูคริสต์นํามาให้ตอนที�ท่านประสูต ิ
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            By...PorKeaW 

https://www.hands-on.co.th/ 





กิจกรรมร่วมสนุกประจําเดือน  
 เดือนนี้ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 เป็น วันคริสมาสต์ ขอเชิญชวนพนักงานแต่ละแผนก ร่วมกันจัด
ตกแต่งตามแผนก หรือบอร์ดของแผนกตัวเองให้เข้ากับเทศกาลวันคริสมาสต์และวันข้ึนปีใหม่ หลงัจากน้ัน
ถ่ายภาพบรรยากาศและบอร์ดที่แผนกจัด นําไปโพสลง FB ของบริษัท ให้เพื่อนๆได้รับชมกัน แผนกไหนจัด
ได้สวยงามถูกใจได้รับการกด Like มากที่สุด ติดต่อขอรับของรางวัลได้เลยที่แผนก HR นะคะ  


