


พบกันอีกครั้งกับวารสาร
ใบมัน ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 
2559 ซึ่งในเดือนนี้นอกจากจะมี
วันวาเลนไทน์แล้ว ยังมีวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง 
นั่นก็คือวันมาฆบูชานั่นเอง ในทาง
พุทธประวัตินั้น วันมาฆบูชา เป็น
วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ที่เกิด
เหตุการณ์โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
พร้อมกัน 4 ประการ คือ 

นอกจากนี้ในวนัดงักล่าว พระพุทธเจ้ายังได้ประทาน เป็นวันที่
พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏโิมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักค าสอนอันเปน็หัวใจของ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ท าความชั่วทั้งปวง การบ าเพ็ญความดใีห้ถงึพร้อม 
และการท าจิตของตนใหผ้่องใส เพ่ือเป็นหลักปฏบิัตขิองพุทธศาสนกิชนทัง้มวล

เพ่ือนๆพนักงาน ที่ยังไม่มีไอเดียไปเทีย่วทีไ่หนเนือ่งในวันมาฆบชูา ซึ่งเป็น
ช่วงหยุดสุดสัปดาห ์อาจถือโอกาสนี้ชวนคนทีค่ณุรัก ไม่ว่าจะเปน็ครอบครวั 
เพ่ือนฝูง คนรัก ฯลฯ ไปเวียนเทียนและท าบญุทีว่ัด เป็นกจิกรรมนา่รักๆ แสน
อบอุ่นท่ามกลางลมหนาวในเดือนกมุภาพันธ์นีค้่ะ :)

1. พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปได้มา
ประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้
นัดหมาย

2. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น 
"เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการ
อุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง

3. พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระ
อรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 

4. วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณ
มีดิถี ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 

ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า 
"วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุม
พร้อมด้วยองค์ 4
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วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญ

เดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

หลักธรรมทีค่วรน าไปปฏบิตัิ

หลักธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติได้แก่ 

โอวาทปาติโมกข์ หมายถึง หลักค าสอนค า

ส าคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพื่อ

ป้องกัน และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต

เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น หรือค าสอน อัน

เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา หลักธรรม

ประกอบด้วย หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ 

วิธีการ ๖ ดังนี้

• หลักการ ๓

๑. การไม่ท าบาปทั้งปวง ได้แก่การงด

เว้น การลด ละเลิก ท าบาปทั้งปวง 

ซ่ึงได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่ง

ความชั่ว มีสิบประการ อันเป็น

ความชัว่ทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

ความชั่วทางกาย ได้แก่ การฆ่าสัตว์ 

การลักทรัพย์ การประพฤติ ผิดในกาม

ความชัว่ทางวาจา ได้แก่ การพูดเท็จ 

การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ

ความชัว่ทางใจ ได้แก่ การอยากได้

สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และ

ความเห็นผิดจากท านองคลองธรรม

๒. การท ากุศลให้ถงึพร้อม ได้แก่ การ

ท าความดีทุกอย่างซ่ึงได้แก่ กุศล

กรรมบถ ๑๐ เป็นแบบของการท าฝ่าย

ดีมี ๑๐ อย่าง อันเป็นความดีทางกาย 

ทางวาจาและทางใจ

ความดทีางกาย ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ 

ไม่    ท าร้ายเบียดเบียนผู้อ่ืนมีแต่

ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การไม่ถือเอาสิ่งของที่

เจ้าของเขาไม่ได้ให้ มาเป็นของตน มีความ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการไม่ประพฤติผิดใน

กาม

การท าความดทีางวาจา ได้แก่ การไม่พูด

เท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค าหยาบ และ

ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่ค าจริง พูดค า

อ่อนหวานพูดค าใหเ้กิดความสามัคคีและ

พูดถูกกาลเทศะ

การท าความดทีางใจ ได้แก่ การ

ไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นมีแต่

คิดเสียสละ การไม่ผูกอาฆาต

พยาบาทมีแต่คิดเมตตาและ 

ปราถนาดีและมีความเหน็ความรู้

ความเข้าใจที่ถกูต้อง ตามท านอง

คลองธรรม เช่น เห็นว่าท าดีได้ดี 

ท าชั่วได้ชั่ว

๓. การท าจิตให้ผ่องใส ได้แก่ 

การท าจิตของตนให้ผ่องใส ปราศ

จากนวรณ์ซึ่งเป็นเครื่องขัดขวาง

จิตไม่ให้เข้าถึงความสงบ มี ๕ 

ประการ ได้แก่

๑. ความพอใจในกาม (กาม

ฉันทะ)

๒. ความอาฆาตพยาบาท 

(พยาบาท)

๓. ความหดหู่ทอ้แท ้ง่วงเหงา

หาวนอน (ถีนะมิทธะ)

๔. ความฟุ้งซ่าน ร าคาญ (อุทธัจ

จะกุกกุจจะ) และ

๕. ความลังเลสงสัย (วิกิจฉา) 

เช่น สงสัยในการท าความดีความ

ชั่ว ว่ามีผลจริงหรือไม่ วิธีการท า

จิตให้ปฏิบัติสมถะผ่องใส ที่

แท้จริงเกิดขึ้นจากการละบาปทัง้

ปวง ด้วยการถือศืลและบ าเพ็ญ

กุศล ให้ถึงพร้อมด้วยการ และ

วิปัสสนา จนได้บรรลุอรหัตผล 

อันเป็นความผ่องใสที่แท้จริง

วิธีการ ๖

๑. ไม่ว่าร้าย ได้แก่ ไม่กล่าวให้ร้ายหรือ 

กล่าวโจมตีใคร

๒. ไม่ท าร้าย ได้แก่ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน

๓. ส ารวมในปาติโมกข์ ได้แก่ ความ

เคารพระเบียบวินัย กฎกติกา กฎหมาย 

รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณอัีนดีของ

สังคม

๔. รู้จักประมาณ ได้แก่ รู้จักความพอดีใน

การบริโภคอาหารหรือการใชส้อยสิ่งต่าง 

ๆ

๕. อยู่ในสถานที่ที่สงดั ได้แก่ อยู่ใน

สถานที่สงบมีสิ่งแวดล้อมทีเ่หมาะสม

๖. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ ได้แก่ฝึกหัดช าระ

จิตให้สงบมีสุขภาพคุณภาพและประสิทธิ

ภาพที่ดี

จากหลักธรรมะข้างต้นทกุทา่น

สามารถน ามาใช้ในชีวติการท างานได้เป็น

อย่างดี แล้วทุกท่านจะประสบแต่

ความส าเร็จ

หลักธรรมค าสอน 

ในวัน “มาฆบูชา”   

คุณชาญเกียรติ เทพบรรทม

NS&DP Manager

http://campus.sanook.com/910849/
http://health.sanook.com/
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CLMV คืออะไร CLMV คือกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียนในเขตลุ่มแม่น้ าโขง ที่มี

แนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่องและยังมีแร่ธาตุ

ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และยังมีค่าจ้างแรงงานไม่สูง

นัก ได้แก่ กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Laos) เมียน

มาร์ (Myanmar) และ เวียดนาม (Vietnam)  

CLMV มีความส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์

ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นเสมือน 

Extended Nation ของไทย เนื่องจากปัจจุบันความ

เชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างไทยกับ CLMV มี

ความก้าวหน้าไปมาก ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายสินค้า

บริการและปัจจัยการผลิต รวมถึงการท่องเท่ียว

ระหว่างไทยกับ CLMV สะดวกมากขึ้น ประกอบกับ 

CLMV และไทยมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกันมา

ยาวนาน ประชาชนจึงมีความใกล้ชิดและเข้าใจกัน 

ขณะเดียวกัน CLMV ยังเป็นตลาดท่ีมีก าลังซ้ือ

เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเศรษฐกิจท่ีเติบโตสูง มีความ

ต้องการและมีทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้าและบริการ

ของไทย จึงเป็นตลาดท่ีเป็นโอกาสของไทยมากท่ีสุด

เทียบกับตลาดอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ประกอบการไทยจ านวนมากทีพ่ัฒนาแนวความคิดวา่ต้องขยายการลงทนุออกไปข้างนอก โดย

เริ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะตอนนี้ผู้ประกอบการไทยเราไม่ได้ผลิตสินค้าใหก้ับตลาดในประเทศอยา่งเดียว แต่เราก าลังผลิต

สินค้าให้กับประเทศรอบ ๆ บ้านเราและในภูมิภาคอาเซียนด้วย โดยขณะนี้บริษัทไทยจ านวนไม่น้อยทีม่ีส่วนแบ่งรายได้ภายในประเทศ 

50% และจากประเทศเพื่อนบ้าน 50% ซ่ึงผู้ประกอบการส่วนนี้เขามองเหน็โอกาสว่า หากขายตลาดไปยังประเทศรอบ ๆ บ้าน ฐาน

ลูกค้าของเขาจะเพิ่มขึ้นจาก 60 ล้านคน เป็น 190 ล้านคน เฉพาะในประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย และประเทศเหล่านี้

เศรษฐกิจก าลังขยายตัวเรว็ และที่ส าคัญมีประชากรจ านวนมากทีช่ืน่ชอบสินค้าไทย ตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (จีดีพี) ของทุกประเทศก าลังขยายตัวในอัตราทีด่ี เช่น เมียนมา จีดีพีโต 8.5% เวียดนามโต 5.5% ลาวโต 8% 

จากความได้เปรียบข้างต้น หากไทย

สามารถวางรากฐานทีม่ัน่คงใน CLMV ตั้งแตว่นันีจ้ะท า

ให้ไทยสามารถมบีทบาทน าในการเปน็ศนูยก์ลาง CLMV 

การที่ไทยจะมีบทบาทน าใน CLMV ได้ธุรกิจไทย

จ าเป็นต้องเข้าไปมีตัวตนใน CLMV มากขึ้น และอยู่ใน

ระดับต้น ๆ ของนักลงทุนต่างชาติรายใหญใ่น CLMV 

การส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศจึงเป็น

ความจ าเป็น ซ่ึงการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศนั้นไม่ได้

จ ากัดแค่เพียงการเข้าไปลงทนุตั้งโรงงานผลิต แต่ยัง

ครอบคลุมตั้งแต่การหาวตัถดุิบ สินค้าขั้นกลาง การ

ว่าจ้างผลิต  โดยบริษัทในประเทศไทยทีจ่ะเขา้สู่อาเซียน

ต้องสร้างความคิดใหม่ ไม่คิดว่าเราเป็นบริษัทสัญชาติ

ไทย แต่เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทระดับภูมิภาค (regional 

company) เป็นบริษัทของอาเซียน แล้วสร้างความ

พร้อมที่จะเป็นบริษัทระดับโลก (Global Company) 

พบว่าในเศรษฐกิจในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มของ

เศรษฐกิจที่มีปัญหาจะยังคงต่อเนื่องไปในปีนี้ ซ่ึงส่งผล

ต่อการส่งออกสินค้าของไทย เนื่องจากประเทศที่

เศรษฐกิจดีและมีการฟื้นตัวชดัเจนจ ากัดอยู่ในประเทศ

สหรัฐและกลุ่มประเทศ CLMV เท่านั้น ขณะที่ในญี่ปุ่น 

ยุโรป ยังมีปัญหาเศรษฐกิจ 

ที่มา : สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ 

ติดตาม “โอกาสหรือความเสี่ยงใน CLMV ตอนที่ 2” ได้ในวารสารใบมัน ฉบับ มี.ค.59 ค่ะ
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Surveillances ISO 14001 : 2004
ISO 9001 : 2008

OHSAS 18001 :2007 

เม่ือวันที่ 18 ม.ค.59 ที่ผ่านมาได้มีการตรวจติดตามเพื่อประเมินระบบ 

ISO 14001 : 2004 และ OHSAS 18001:2007 และต่อมาในวันที่ 26 ม.ค.59ได้มี

การตรวจติดตามเพื่อประเมินระบบ ISO 9001:2008 โดย บ. SGS ได้เข้าตรวจ

ติดตามเพื่อประเมินระบบทัง้ 2 ครั้ง ทั้งนี้ บ.โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี นั้นผ่านการ

ตรวจประเมินประจ าปี โดยไม่ได้รับ CAR ทั้ง 3 ระบบ  



วิธีการหาดถิีธาตุ (โป๊ยหยีสี่เถยีว)
น ำปี พ.ศ.เกิด บวกด้วย 1 (ยกเว้นคนท่ีเกิดตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม ถึง 5 กมุภำพนัธ์ เนื่องจำกกำรเปลีย่นรหสัลบิชนุ

คนเกิดในช่วงวนัท่ีนีไ้มต้่องบวก 1)  น ำผลลพัธ์ที่ได้มำหำรด้วย 9 ดเูศษที่เหลอืวำ่ตรงกบัรหสัใด (ในกรณีหำรลงตวัได้เศษ 0 แปลวำ่
ได้เลขรหสั 9 เนื่องจำก 0 คือเศษที่เหลอืมำจำก 9 )
ตัวอย่าง
เกิดวนัท่ี 11 สงิหำคม พ.ศ. 2528 จะค ำนวณดงันี ้
2528 + 1 = 2529
2529 หำร 9 = 281.0 เทำ่กบัมีเศษ 0 (กำรดเูศษให้ดตูวัเลขหลงัจดุทศนิยม)
เศษ 0 แปลวำ่ได้เลขรหสั 9

RELAX

กจิกรรมฉบับนีใ้ห้พี่ๆ เพ่ือนๆ 
แสดงวธีิการค านวณหาธาตุของตวัเอง POST 
ใต้ภาพนี ้ระบุว่าคุณคือธาตุใด   เม่ือหมดเขตส่งค าตอบ
จะจบัฉลากผู้โชคดจี านวน 3 ท่านเพ่ือแจกรางวลัค่ะ

หมดเขตส่งค าตอบ 29/2/59  

คุณอนุธิดา
คุณนพดล

คุณน้อมจิตต์

ผู้โชคดีเดือน มค.59
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