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ภาพ ข้อเขียน หรือบทความใน V magazine ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ท่านที่น�ำไปตีพิมพ์ อ้างอิง หรือประโยชน์อันใดในสิ่งพิมพ์อื่น กรุณาขออนุญาตล่วงหน้า

เรื่องเด่น
ประจ�ำฉบับ
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เทรนด์เที่ยวสนุก รูปแบบใหม่ 2559
ทุก วันเดินทาง !
“โลกใบนีเ้ ปรียบเหมือนหนังสือเล่มหนึง่ และคนทีไ่ ม่เคยเดินทางเลย ก็เปรียบเหมือนคนที่
อ่านหนังสือเพียงหน้าเดียว”

St. Augustine นักบุญออกัสติน - ปราชญ์แห่งคริสตจักรในศตวรรษที่ 4

‘รงค์ วงษ์สวรรค์ นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวว่า การเดินทางเป็นสายตาของนักเขียน ส�ำหรับ
คนทั่วไป การท่องเที่ยวก็เหมือนการออกส�ำรวจโลกกว้าง เปิดตัวเองไปสู่มุมมองใหม่ ๆ ขณะเดียวกันก็
เป็นการพักผ่อนร่างกายและจิตใจ คลายความเบื่อ เหนื่อยล้า ท�ำให้เรี่ยวแรงฟื้นกลับคืนมา...การเดินทาง
ท่องเที่ยวจึงเป็นเหมือนก�ำไรของชีวิต
สมัยก่อนหลายคนคงเคยพกไกด์บกุ๊ สะพายกล้องฟิลม์ หยิบแสตมป์ใส่กระเป๋าตัง้ แต่กอ่ นออกจาก
บ้านเพือ่ ส่งโปสการ์ดกลับมาหาคนทีค่ ดิ ถึง กลับมาแล้วรีบอัดรูปแบ่งปันกันดู วันนัน้ เรามีความสุขแบบหนึง่
พอมาถึงวันนี้เพียงเราตั้งสเตตัส แชร์เรื่องราวและภาพถ่ายในโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อน ๆ
นับร้อยนับพันคนก็รับรู้ในชั่วพริบตา ...ความสุขยังคงเดิม แค่วิธีการท่องเที่ยวเท่านั้นที่เปลี่ยนไป
โลกหมุนทุกวันไม่หยุดนิ่ง เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น วิธีการท่องเที่ยวจึงเปลี่ยนแปลงและมีหลากหลาย
รูปแบบตามมา เทรนด์หรือกระแสท่องเทีย่ วยุคนีไ้ ม่ใช่เพียงไปถึงจุดหมายแล้วจบ แต่เป็นการไปท�ำกิจกรรม
ที่ช่วยสร้างประสบการณ์และความทรงจ�ำแห่งความสุขใหม่ ๆ ร่วมกัน
V magazine ฉบับนี้ขอแนะน�ำเทรนด์การท่องเที่ยวที่ก�ำลังนิยม เปี่ยมด้วยความสร้างสรรค์ เป็น
ทางเลือกให้คุณออกมาสัมผัสความสนุกรูปแบบใหม่ที่จะกลายเป็นความทรงจ�ำมิรู้ลืม

อย่ารอช้า ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วรีบเก็บกระเป๋า ออกไปเดินทางโลด !

เรื่อง : ปณัสย์ พุ่มริ้ว
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     ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง
ประเวช ตันตราภิรมย์

ตุลาคม - ธันวาคม 2558
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แชร์เรื่องราว
การเดินทางได้เร็วเท่าความคิด

เช็กอินยืนยันว่าเรา
มาเยือนแล้วจริงๆ

ในสมัยก่อน หากเราจะยืนยันว่ามาเยือนที่ไหนแล้ว ต้อง
ไปถ่ายรูปคู่กับป้ายหรือแลนด์มาร์กส�ำคัญให้เห็นกันจะแจ้งว่ามา
จริงไม่ได้โม้ ! ถึงยอดดอยอินทนนท์ต้องไปถ่ายกับป้ายสูงสุดใน
สยาม ไปภูกระดึงต้องไปถ่ายต้นสนใหญ่ที่ผาหล่มสัก โปสการ์ด
ที่ส่งมาต้องมีตราไปรษณีย์อ�ำเภอนั้นประทับ
ทุกวันนี้เรายังชอบท�ำแบบเดิม แต่ที่เพิ่มคือการ “เช็กอิน”
ว่ามาถึงแล้ว จิ้มปุ่มเช็กอินในจอโทรศัพท์ปุ๊ป จับพิกัดดาวเทียม
ปับ๊ แอปพลิเคชันจะเด้งขึน้ มาระบุตำ� แหน่งทันที ใครทีส่ นใจว่าเรา
อยูท่ ไี่ หนก็กดดูขอ้ มูลได้ แถมสามารถ “แท็ก” หรือติดป้ายได้วา่ มี
เพื่อนคนใดมาร่วมผจญภัยกับเราบ้าง ยิ่งเป็นที่ที่ต้องดั้นด้นไป
อย่างยากล�ำบาก เมื่อถึงตรงนั้นแล้วเช็กอินจะรู้สึกภูมิใจมาก ๆ

ขอเช็กอิน
@ ภูกระดสึงักจท.ี !
เล

ย
ภูกระดึง เลื่อ
มาหลายสิบปงลือในหมู่นักเดินทาง
กว่าจะถึงยอ ี แม้ต้องเดินเท้าค่อนวัน
สวยงามสุดยดภู แต่ทิวทัศน์ด้านบนน
อินเทอร์เน็ต อด ที่ส�ำคัญมีสัญญาณ ั้น
ให้คุณเช็กอิน 3G ทุกค่าย
อวดเพื่อนได
้ทันใจ
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เซลฟีกับเพื่อนยกแก๊ง
ไม่ต้องกลัวว่าออกมาไม่สวย

แชร์ประส
@ เชียงใหบมก่ ารณ์

เราแชร์ภาพถ
ที่ไปเยือน แค ่ายและเรื่องราวได้ทุกที่
จุดหมายที่อ ่ระวังไม่ให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
จ. เชียงใหม่ ยากแนะนำ� คือ
หลากหลาย ซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่
ธรรมชาติ ไป ครบเครื่องทั้งวัฒนธรรม
และร้านกาแ จนถึงร้านอาหาร
ไปซำ�้ กี่ทีก็ไม ฟที่มีแทบนับไม่ถ้วน
่รู้เบื่อ

ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไร ปัจจุบันมีบัญชี
ผู้ใช้เฟซบุ๊กถึง1,500 ล้านบัญชี หรือกว่าหนึ่งใน
เจ็ด ของประชากรโลกเข้าไปแล้ว เราเชื่อมต่อถึง
เพื่อนเก่าสมัยประถมฯ มัธยมฯ มหาวิทยาลัย
ทีต่ วั อยูไ่ กลหรือไม่ได้เจอกันนานหลายสิบปีเพียง
มี ชื่ อ บั ญ ชี เ ฟซบุ ๊ ก และสามารถแชร์ เ รื่ อ งราว
กดไลก์ หรือคอมเมนต์คุยกันได้ทันใจในทุกที่ที่มี
อินเทอร์เน็ต เรียกได้ว่าถ่ายทอดอารมณ์ความ
รูส้ กึ ในเวลานัน้ ออกมาได้ทนั ที ต่างจากสมัยก่อน
ทีก่ ว่าจะเก็บเรือ่ งราวมาเล่าให้กนั ฟังต้องเดินทาง
กลับมาแล้ว

แม้แต่ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอย่าง วินเซ็นต์ แวนโก๊ะ ยังวาด
ภาพตัวเอง (Self Portrait) เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ถึงยุคดิจิทัลเราคง
ไม่ไปหาพูก่ นั หรือวิง่ หากล้องมาท�ำแบบนัน้ เพียงยกโทรศัพท์มอื ถือทีม่ ี
กล้องถ่ายภาพด้านหน้าขึ้นมา “เซลฟี่” บันทึกภาพตัวเองก็เรียบร้อย
ใครอยากดูดีก็มีแอปฯ หน้าเรียว หน้าใส ท�ำตาโตให้เลือกมากมาย
จะสนุกขึ้นต้องเซลฟี่เป็นแก๊ง มีเราและเพื่อนข้างหลังอีกเป็นโขยง
แชะแล้วเช็กภาพก่อนว่าดูดีไหม ใครหน้าอ้วน หลับตาหรือมีผักติด
ฟันหรือเปล่า
วงการนักเซลฟีมีอุปกรณ์เสริมเพียบให้ลองเล่น เช่น ไม้เซลฟี
ที่ช่วยให้เก็บภาพได้กว้างยิ่งขึ้น ถ่ายกับเพื่อนยกแก๊งก็สะดวกหรือ
เก็บภาพตัวเองได้ตอนไปเที่ยวคนเดียว รีโมตบลูทูทช่วยให้เราลั่น
ชัตเตอร์ได้แม้ยื่นกล้องไปสุดวงแขนเพื่อเก็บเพื่อนข้างหลังให้ครบ
หรือเลนส์เสริมพิเศษทัง้ เลนส์มมุ กว้าง เลนส์ตาปลา ท�ำให้ได้ภาพแปลก
แหวกแนวขึ้น

หมอก
เซลฟีท่ามกลางสายราย
ง
@ ภูชี้ฟ้า จ. เชียผาหม่น ใน อ. เทิง จ. เชียงราย

6

อย
ภูชี้ฟ้าอยู่บนเทือกดิศตะวันออกราวกับชี้ไปบนฟ้า
งท
ทา
ไป
น
่
ื
ย
ู
ดภ
ยอ
ลหมอกรายล้อม
ช่วงฤดูหนาวมีทะเนั่งรถและเดินเท้าอีก
่
ี
ต้องตื่นตั้งแต่ตีส คอยพระอาทิตย์
700 เมตร ขึ้นไปรอ อแสงจะพบกับฉากอรุณรุ่ง
เมื่อดวงตะวันสาดท ะกับการเซลฟีกับเพื่อน
อันตราตรึงใจ เหมา กและดวงตะวัน
ท่ามกลางทะเลหมอ
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จุดหมาย
สุดเจ๋ง @ฉนายเดี่ยว
่าน

4

น่านเป็นเมือ
หุบเขา มีวัฒงเล็ก ๆ ตั้งอยู่ท่ามกลาง
ผสมผสานก นธรรมเฉพาะตัวหลากห
คนไทลื้อ แลันน่าสนใจ ทั้งวิถีคนเมือง ลาย
คนน่านเป็นมะชาวเขา ที่ส�ำคัญ
แม้เดินทางค ิตร มีอัธยาศัยดี
นเดียวก็ไม่ม
ีวันเหงา

แบกเป้เดินทางคนเดียว

บรรดาข้อมูลและรีวิวมากมายในอินเทอร์เน็ต ท�ำให้นักท่องเที่ยวยุคนี้
กล้ า เผชิ ญ โลกกว้ า งเพี ย งคนเดี ย วมากขึ้ น เราสามารถเช็ ก เส้ น ทาง ที่ พั ก
ร้านอาหาร การเดินทางได้ตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน อยู่ในพื้นที่ก็ยังมีแผนที่
ออนไลน์ระบุพิกัดว่าก�ำลังอยู่ตรงไหน จึงไม่หลงทางง่าย ๆ
ข้อดีของการลุยแบบฉายเดี่ยว นอกจากเที่ยวตามใจตัวเองอย่างเต็มที่
พบมิตรภาพใหม่ ๆ ระหว่างทางแล้ว ยังท�ำให้เห็นตัวเราเองชัดเจนขึ้น ดังที่นัก
เดินทางสาว มิน้ ท์-มณฑล กสานติกลุ เจ้าของเพจ I Roam Alone และเว็บไซต์
www.iroamalone.com ผู้นิยมการเดินทางคนเดียว เขียนถึง “เสน่ห์” ของการ
เที่ยวแบบนี้ไว้ว่า
“การเดินทางคนเดียวท�ำให้เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเอง รู้จักการพึ่งพา
และการดูแลตัวเอง นอกจากนั้นเราจะได้มีอิสระเต็มร้อย วันนี้อยากนอนก็นอน
อยากดูพิพิธภัณฑ์ 7 ชั่วโมงรวดก็ท�ำ  และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ เราจะรู้สึกเชื่อมั่น
ในตัวเองมากขึ้นหลังจากกลับมาแล้ว”
อ่านแล้วต้องลองออกเดินทางคนเดียวสักครั้ง

5

ความสุขเรียบง่าย
ในร้านกาแฟ

ยุคนี้ผู้คนหลงใหลการดื่มกาแฟ นอกจากกลิ่นและรสชาติของมันแล้ว
บรรยากาศในร้านกาแฟคือเสน่ห์ส�ำคัญ หลายร้านตกแต่งได้น่ารัก มีสไตล์
น่าไปนัง่ จิบเครือ่ งดืม่ รสขมชมบรรยากาศเพลิน ๆ บางร้านบาริสตา (คนชงกาแฟ)
มีความรู้อย่างดี คัดสรรเมล็ดอย่างพิถีพิถันมาชงเป็นกาแฟสูตรพิเศษ หลังจาก
เทีย่ วเหนือ่ ย ๆ หากมานัง่ พักตากแอร์ เติมกาเฟอีนให้กระปรีก้ ระเปร่าคงดีไม่นอ้ ย
...แค่กาแฟแก้วเดียวก็พาเราไปยัง
โลกที่รื่นรมย์ เข้าถึงความสุขอัน
แสนเรียบง่าย
นอกจากกรุ ง เทพฯ แล้ ว
แนะน�ำเมืองกาแฟ
เมื อ งที่ มี ร ้ า นกาแฟเยอะ หลาย
@ อุดรธานี   านครของภาคอีสาน
สไตล์ ได้แก่ เชียงใหม่ ปาย น่าน
มห
เมืองอุดรฯ เป็นดังหลายร้าน เช่น
ง
่
อุดรธานี ฯลฯ
นั
า
น่
มีร้านกาแฟ
าแฟเล็ก ๆ
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ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในที่พักแสนพิเศษ

ย่านที่พักน
@  อ. สวนผ่านอน
ึ้ง จ. ราชบ
อ. สวนผึ้ง
ุรี
อ

ขับรถเพล ยู่ไม่ไกลจากกรุงเท
บริเวณนี้โอิน ๆ เพียง 3-4 ชั่วโม พฯ
และผืนป่า บล้อมด้วยเทือกเขา งก็ถึง
คล้ายภาค อากาศจึงบริสุทธิ์แ
ตกแต่งได้อเหนือ ที่ส�ำคัญรีสอร ละเย็นสบาย
บางแห่งตก ย่างน่ารัก น่าประท ์ตส่วนใหญ่
แนวฟาร์ม แต่งเป็นแนวแฟนต ับใจ
ให้ทำ� ในรีสเฮาส์ หลายแห่งมีกิจ าซี แนวลอฟต์
อร์ตเลย
กรรมสนุก
ๆ

ใครบางคนเคยฝันอยากมีบา้ นตากอากาศอยูก่ ลางทุง่ นาเขียวขจี บนภูเขา
หรือริมทะเล เดินออกมาริมระเบียงแล้วเห็นหมูด่ าว บางอารมณ์อาจอยากนอนใน
ห้องที่สวยงามน่ารักเหมือนในนิตยสารแต่งบ้าน ปัจจุบันความฝันนั้นไม่ไกลเกิน
จริง เพียงเปลี่ยนบรรยากาศมานอนในที่พักตกแต่งสวยงาม หรืออยู่ท่ามกลาง
บรรยากาศธรรมชาติที่พิเศษ ซึ่งเริ่มมีให้เลือกมากขึ้น ราคาอาจสูงกว่าที่พักทั่วไป
หากคิดว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ก็นับว่าคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่าย
ในเมืองไทยมีทพี่ กั ลักษณะนีก้ ระจุกตัวแน่นตามย่านท่องเทีย่ ว เช่น หัวหิน
สวนผึ้ง เขาใหญ่ ฯลฯ หลายแห่งราคาไม่ได้สูงอย่างที่คิด หากมองว่าใน 1 ปี
มีโอกาสเที่ยวเพียงไม่กี่วัน เราก็ควรท�ำให้ช่วงเวลานั้นพิเศษที่สุด

Café ร้านก
Wood You Like ิเจอร์ไม้ดูอบอุ่น
น
์
อร
ฟ
้านกาแฟ
ตกแต่งด้วยเ
้านเคยท�ำงานในร
งร
ขอ
า
้
เจ
e
oz
D
ม
ร้าน
ฟรสดีคุณภาพเยี่ย
เมืองนอกจึงมีกาแtree ตกแต่งสไตล์สวนอังกฤษ
ร้าน Under the อร่อย ใครอยากจัดทริป
กาแฟดี ขนมเค้ก ก็น่าสนุก
ชิมกาแฟที่อุดรฯ
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เทคโนโลยีพัฒนา
เทรนด์การเที่ยวเปลี่ยน
ในสายตา อาจารย์ดจุ ตะวัน กันไทยราษฎร์
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มองวิธีการท่องเที่ยวของคนยุคนี้ว่า

7

8

ปั่นจักรยาน ความสนุกบนสองล้อ

แนบชิดทะเลแบบส่วนตัวในพูลวิลลา

เทรนด์ทพี่ กั ทีก่ ำ� ลังมาแรงคือรีสอร์ตแบบ “พูลวิลลา” มีสระว่ายน�ำ้ ส่วนตัว
แยกจากผู้เข้าพักคนอื่น ท�ำให้เราพักผ่อนได้อย่างสบายใจไม่มีใครมารบกวน
อยากจะพาครอบครัวไปนอนพักผ่อน พาเพื่อนจัดปาร์ตี้ฮาเฮริมสระ หรือพาคน
พิเศษไปว่ายน�ำ้ มองพระอาทิตย์กำ� ลังลับขอบฟ้าไปด้วยกันอย่างโรแมนติกสุด ๆ
มีเพียงพูลวิลลาที่จะให้ประสบการณ์แบบนี้ได้ ปัจจุบันราคาที่พักลักษณะนี้
ไม่ได้แพงเกินเอื้อมแล้ว

การปั่นจักรยานเป็นกระแสในเมืองไทยมาแล้วช่วงหนึ่ง ไปไหนก็มัก
พบสิงห์นักปั่นพารถคู่ใจไปขี่เล่น การปั่นจักรยานเที่ยวท�ำให้เราได้สัมผัสโลก
ต่างจากทีม่ องผ่านกระจกรถยนต์ มีทงั้ ลมเย็น ๆ ไอแดด และกลิน่ ดินกลิน่ หญ้า
สองข้างทาง ความเฉื่อยช้าและดูเป็นมิตรของเจ้าสองล้อยังท�ำให้เข้าถึงคนใน
พื้นที่ได้ง่าย ลัดเลาะไปตามซอกซอยและถนนเส้นเล็กในชุมชนได้สบาย แถม
ได้เหงือ่ อีกด้วย หลายคนจึงมักยกจักรยานใส่ทา้ ยรถไปปัน่ เล่น เพือ่ จะพบความ
สนุกอีกแบบ

เส้นทางปั่นจ
ัก
@ บางกะเจ้า รยานน่าลุย
จ. สมุทรปรา อ. พระประแดง
การ

บางกะเจ้าได
เพราะธรรมช ้สมญานามว่า “ปอดของก
แค่ปลายจมูกาตยิ งั บริสทุ ธอิ์ ยมู่ าก แถม รุงเทพฯ”
ตามเรือกสวน ที่บางกะเจ้ามีเส้นทางค อยใู่ กลเ้ มอื งกรุงฯ
จึงขี่จักรยาน ของชาวบ้าน ผ่านวัดโบ อนกรีตลัดเลาะไป
ทุกวันหยุดมีตได้สนุกและค่อนข้างปลอ ราณ และชุมชน
ดภ
ลาดนำ�้ บางน
ำ�้ ผึ้งให้แวะไป ัย
เที่ยวด้วย

ย่านพูลวิลลา
แ
@ อ.หัวหิน-อ นะน�ำ
จ. ประจวบค . ปราณบุรี
ีรีขันธ์
หัวห

ินและป
มายาวนาน ราณบุรีเป็นชายหาดยอด
ได้ทุกสุดสัปดแถมอยู่ไม่ไกล ทำ� ให้ไปพนิยม
หลายแห่งที่ม าห์ ทั้งสองย่านมีรีสอร์ต ักผ่อน
ท�ำให้เราว่าย ีพูลวิลลาอยู่ติดชายหาด
ริมทะเลไปได นำ�้ พร้อมกับชมบรรยากา
ศ
้พร้อมกัน

“เทคโนโลยีการสื่อสารช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ให้คนทุกๆ เรื่อง รวมถึงการท่องเที่ยว ทั้งการหาข้อมูล
เช่น จองตัว๋ เครือ่ งบินได้เองแถมถูกด้วย จะหาโรงแรมก็ดู
รีววิ ก่อน อีกส่วนหนึง่ คือการแชร์วา่ ฉันไปมา เมือ่ ก่อนเรา
ก็อยากโชว์ แต่มันไม่มีช่องทาง เราอาจกลับไปเล่าให้
เพื่อนฟัง แต่เดี๋ยวนี้มันมีเฟซบุ๊ก มีช่องทางให้เราโชว์มาก
ขึน้ แม้แต่รา้ นกาแฟ หรือทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ก็จะตกแต่งให้
สวย มีมุมถ่ายรูป เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนที่เห็นรูป
อยากตามมา การเที่ยวแล้วแชร์รูปเป็นพฤติกรรมของคน
รุ่นใหม่ที่ท�ำอะไรแล้วอยากให้คนอื่นรู้ ถ้าเป็นคนรุ่นเก่า
เขาจะเขิน แต่เด็กๆ เขาจะแชร์แหลก
“จุ ด ประสงค์ ข องการท่ อ งเที่ ย วคื อ ไปพั ก ผ่ อ น
เปลี่ยนที่กิน เปลี่ยนที่นอน ซึ่งเมื่อก่อนมันโอเคส�ำหรับ
คนกลุม่ หนึง่ แต่เดีย๋ วนีม้ นั อาจจะไม่พอ คนรุน่ ปัจจุบนั เขา
อยากซึมซับ อยากได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปเที่ยวแล้ว
ต้องฟิน ต้องถึง เช่น ไม่ใช่แค่นอนอย่างเดียว แต่ต้องได้
นอนลงไป นอนกลางหญ้า ท�ำให้มันลึกขึ้น ให้เขารู้สึก
แล้วต้องมีกิจกรรมระหว่างนั้น โรงแรมก็ต้องสวย ท�ำ
กิจกรรมได้ คือต้องซึมซับมันเข้าไป คนรุ่นก่อนไปหัวหิน
อาจจะไปนอน แต่ฉันต้องตื่นมาไปซานโตรินีนะ ฉันต้อง
มีอะไรท�ำ มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมา ซึ่งสุดท้ายไม่มีผิดไม่มีถูก
มันเป็นสไตล์ของแต่ละคน แค่ท�ำแล้วมีความสุข
“ประสบการณ์ใหม่ ๆ ยังอาจเกิดขึ้นจากการใช้
อุปกรณ์เสริม เช่น ขีบ่ กิ๊ ไบก์ ขีจ่ กั รยาน ใช้กล้องถ่ายรูปดี ๆ
เราเที่ยวแบบใช้เวลากับมัน สัมผัสประสบการณ์ เราไม่
ทัวร์ชะโงกอีกแล้ว เมื่อก่อนต้องท�ำแบบนั้นเพราะทาง
เลือกน้อย เราจะต้องซือ้ ทัวร์นะ เลีย่ งไม่ได้ แต่ปจั จุบนั เรา
เข้ากูเกิล พันทิป เที่ยวเอง เราเลือกได้ ทางเลือกมีมาก
ขึ้น”
ไม่ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนไปอย่างไร จุดหมายก็คือ
ความสุขจากการเดินทางเช่นเดิม
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แบกกล้องไปเก็บดาว
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ยอดด ยที่น่า
ไปชมดาว
@ ดอยอเส
อ. นาน้อยมจอดาว
. น่าน
บนดอยเป

เมื่อออกนอกเมือง ฝ่าลมหนาว
็นลา
ขึ้นไปนอนบนยอดดอย เรามักมองเห็น เป
็นลานดูดาวอนกว้าง ยามค�่ำคืนจะ
ดวงดาวบนฟ้าได้แจ่มชัดกว่าเดิม โดย
ดวงดาวเต็มผ ย่างดี ให้นั่งเก็บภาพ
ืนฟ้าท ลา
แ
งสายลมหนา
เฉพาะในคื น เดื อ นมื ด ที่ ไ ม่ มี แ สงไฟ ท นะน�ำให้หันกล้องไป่าทมากงผ
ว
ี่อยู่ใกล้ ๆ ให
า
ห
และแสงจั น ทร์ ร บกวน ดวงดาวบน ที่สวยงามท่า ้ผาหัวสิงห์เป็นฉาัวกสหิงนห้า์
มกลางหมู่ดา
วรายล้อม
ท้องนภานั้ น ก็ จ ะสว่า งพราวพร่า ง
นักเดินทางยุคก่อนอาจแค่นอนดูดาว
ก็ สุ ข ใจแล้ ว แต่ เ ดี๋ ย วนี้ เ รามี ก ล้ อ งดิ จิ ทั ล คุ ณ ภาพดี สามารถ                
ถ่ายภาพเวลากลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แค่หาขาตั้งกล้องกับรีโมตชัตเตอร์
ก็ช่วยให้เก็บดวงดาวระยิบระยับบนฟ้าเหล่านั้นกลับมาได้ด้วย บางคืนอาจพบ
ทางช้างเผือกที่สุกสว่าง บางครั้งอาจตั้งความเร็วชัตเตอร์ช้ารอเวลาให้ดาวหมุน
เป็นเส้นสวยงาม เท่านี้ก็ได้ภาพดาวสวย ๆ เป็นที่ระลึกแล้ว
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ฟาร์มทัวร์  
--เวลาความสุขของ
ครอบครัว

สนุก
ฟาร์มนี้มีแต์ก่ความ
@ สิงห์ปาร
ย
อ. เมือง จ. เชียงรารานั่งไปชม
ห้เ

มีรถใ
บ้ า นไหนมี เ จ้ า สมาชิ ก ตั ว เล็ ก
ฟาร์มขนาดใหญ่ ตามจุดต่าง ๆ
าพ
ยภ
า
ถ่
และแวะ
เวลาไปเที่ยวย่อมคิดถึงความสุขของลูก
แปลงดอกไม้งาม
ภายในมีทั้งไร่ชา ัก-ผลไม้นานาชนิด
มาก่อน กิจกรรมที่เด็ก ๆ ชอบคือการไป
ข้าวบาร์เลย์ สวนผย ยีราฟ รวมทั้ง
มีสัตว์ เช่น ม้าลา มาแล้วเด็ก ๆ
ดูสัตว์ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะสวนสัตว์
มีร้านอาหารด้วย ่เพลิดเพลิน
ยั ง มี ที่ เ ที่ ย วในลั ก ษณะของ “ฟาร์ ม ทั ว ร์ ”
มีความสุข ผู้ใหญ
ซึ่งนอกจากมีสัตว์เลี้ยงทั่วไปอย่าง วัว เป็ด
ให้ไปชมแล้วบางแห่งยังมีสัตว์น่ารักจากต่างประเทศ เช่น อัลปาก้า
ยีราฟ แกะ กระต่ายขนปุกปุย เฟอเร็ต แพรีด็อก ฯลฯ บางฟาร์มมี
จุดเที่ยวชมสวนดอกไม้ ผลไม้และมีร้านอาหารเสร็จสรรพ บางแห่ง
อาจมีกิจกรรมสนุกร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูก การไปเที่ยวฟาร์มทัวร์
จึงเหมือนได้ไปรับความสุขร่วมกันทั้งครอบครัว

.

ตุลาคม - ธันวาคม 2558

นกแก้ว

เรื่องเก่า
เล่าอดีต
เรื่อง/ภาพ : เอนก นาวิกมูล

เอนกถ่ายสไลด์
SLA-1827-007อัง15กย2541-ตานิม

แร้งจิกเปรตในนรก

โบสถ์วัดเทพอุปการามหรือวัดตานิม
อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา

ผู้คนมาสักการะพระบรมศพพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จปรินิพพาน

อเนกถ่ายสไลด์ SLA-1829002-อัง15กย2541

เอนกถ่าย ซีดี3561-006-จ24สค2558

นก
ที่วัดตานิ ม
อยุธยา
ในอดีตจิตรกรไทยไม่ค่อยวาดรูปนก สัตว์ พืช คน แล้วจัดพิมพ์เป็น

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2541 หลังจากสัมภาษณ์นายไพโซป
เสียงทอง ล�ำตัดอยุธยาเพื่อเชิญไปแสดงที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด สาขาสะพานผ่านฟ้า ผูเ้ ขียนขอให้เพือ่ นเทีย่ วคือ ธงชัย ลิขติ พรสวรรค์
กับ รั ง สิ ต จงฌานสิ ท โธ ร่วมเดินทางไปส� ำรวจวัดตานิม อ. บางปะหัน
จ. พระนครศรีอยุธยา
ทีเ่ จาะจงไปวัดตานิมนัน้ เข้าใจว่าคงเห็นข้อมูลจากหนังสือชือ่ จิตรกรรม
ฝาผนังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและ
ประติมากรรมติดที่ ที่กองโบราณคดี กรมศิลปากร พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2538
อยากจะรู้ว่าจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์วัดตานิมเป็นอย่างไร
เมือ่ เข้าโบสถ์แล้วจึงพบว่าอยุธยามีเพชรเม็ดงามอีกเม็ดหนึง่ คือมีภาพ
วาดที่มีความเป็นตัวของตัวเอง หรือพูดง่ายๆ ว่ามีความโดดเด่นไม่เหมือน
ใคร นัน่ คือนอกจากเขียนเรือ่ งพุทธประวัติ เรือ่ งทศชาติ (แปลกทีว่ าดบนบาน
หน้าต่าง ไม่เหมือนวัดอื่นที่วาดบนผนังระหว่างช่องหน้าต่าง เข้าใจว่าเพราะ
เนื้อที่ไม่พอ จนต้องใช้หน้าหน้าต่างเป็นที่เขียนเรื่องด้วย) กับพระภิกษุก�ำลัง
ปลงอสุภกรรมฐานแล้ว (อะ-สุบ-พะ-ก�ำ-มะ-ถาน หมายถึงเพ่งศพเพื่อให้เห็น
ความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร) จิตรกรนิรนามได้ฝากภาพนกไว้อย่างตั้งใจเป็น
พิเศษหลายชนิด โดยวาดภาพนกขนาดค่อนข้างใหญ่ เห็นสะดุดตาในหลายจุด
วัดตานิมสร้างเมื่อไรไม่ทราบ ประวัติวัดไทยส่วนใหญ่ไม่ชัดเจน ที่เห็น
อ้างหนังสือประวัตวิ ดั ทัว่ ราชอาณาจักร ของกรมการศาสนา ระบุวา่ สร้างเมือ่
พ.ศ. 2322 นั้น ผู้เขียนไม่เชื่อ เพราะไม่มีหลักฐานยืนยันเลยแม้แต่ชิ้นเดียว
กรมการศาสนาไปเอาข้อมูลมาจากไหนก็ไม่เคยบอก เห็นท�ำอย่างนีก้ บั หลาย
วัดจนน่าหัวเราะ แต่ก็ยังมีคนคัดลอกต่อกันไปไม่หยุด
ในประวัตยิ งั ว่านายนิม่ ศรีวลิ ยั ลักษณ์ สร้าง ข้อนีก้ ไ็ ม่ได้บอกทีม่ าว่ารู้
ได้อย่างไร จึงต้องยกยอดเรือ่ งประวัตวิ ดั ไว้กอ่ น หันไปพิจารณาอายุของภาพ
ดู ผูเ้ ขียนสังเกตจากเส้นสาย สีสนั และการแต่งกายของผูค้ นแล้ว อนุมานว่า
น่าจะวาดราวยุค 2450-2460 เพราะผู้คนสวมเสื้อกันแพร่หลายและทหาร
ก็สวมหมวกเฮลเมต (helmet) อันเป็นหมวกยอดแบบฝรั่งที่สวมกันในสมัย
ร. 5 อนึ่งตรงภาพทหารสวมหมวกเฮลเมตนี้ควรหมายเหตุว่ามีการเขียนเส้น

หนังสือเล่มโดยตรงอย่างฝรั่งหรืออย่างปัจจุบัน หากมีบ้างก็มักวาดลงสมุด
ข่อยแค่ไม่กี่อย่าง เช่น วาดแมว ม้า ช้าง วัว ควาย ประกอบต�ำราดูแมว ม้า
ฯลฯ ซึ่งโอกาสเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งหลายย่อมน้อย ขณะที่ฝรั่งเวลาไป
ส�ำรวจที่ไหนก็มักวาดหรือถ่ายรูปพืช สัตว์ คน และเหตุการณ์ต่างๆ แล้วน�ำ
มาตีพิมพ์เผยแพร่เสมอ ฝรั่งจึงมีต้นทุนและรูปให้ดูมากมายมหาศาล
การหาภาพสัตว์ พืช และคนของไทยก่อนที่เราจะรู้จักวิชาถ่ายรูป
(พ.ศ. 2388) จ�ำเป็นต้องอาศัยภาพวาดตามฝาผนังโบสถ์ วิหาร ศาลา
การเปรียญ ศาลาท่าน�้ำ และสมุดข่อยเป็นตัวช่วย แต่เรามักมองข้าม เพราะ
คิดว่าจิตรกรรมมีแต่เรื่องพุทธประวัติ การบ�ำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า
หรือไม่ก็ภาพสวรรค์ วิมาน นรก บาดาล
ความจริงแล้ว ภาพบนฝาผนังและในสมุด ตลอดจนภาพแกะสลักก็
แฝงเรื่องราวของพืช สัตว์ ประเพณี และผู้คนไว้ไม่น้อย เวลาท่านเข้าโบสถ์
เข้าศาลาการเปรียญ หรือไปนั่งเล่นที่ท่าน�้ำ ควรแหงนมองภาพที่เขาวาดไว้
บ้าง จะได้รู้ว่าในสิ่งที่ท่านมองผ่าน ก็มีอะไรให้ดูเล่นเหมือนกัน
ผู้เขียนออกส�ำรวจวัดมาตั้งแต่ราว พ.ศ. 2515 และต้องส�ำรวจมาจน
ถึงทุกวันนี้ เพราะยังดูภาพและบันทึกภาพไม่หมด น่าเสียดายที่จิตรกรรม
ฝาผนังของวัดหลายแห่งถูกธรรมชาติและมนุษย์ทำ� ลายตลอดเวลา บางแห่ง
ความร้อนชืน้ และฝนท�ำให้ภาพเสียหาย บางแห่งถูกทางวัดทาทับ เพราะเห็น
ว่ากะเทาะมากแล้ว ทาทับให้หายร�ำคาญตาเสียที บางวัดมีเงินจ้างช่างมา
บูรณะ แต่ช่างที่มาซ่อมมือไม่ถึง ภาพจึงผิดเพี้ยนไปเสียเปล่าๆ
กรณีอนุรักษ์ภาพ ผู้เขียนคิดว่าหากมีน�้ำยาซ่อมสีเดิมให้คงอยู่ต่อไปได้
ก็ควรซ่อม แต่ไม่ควรวาดภาพเสริมเข้าไป เพราะฝีมือคนยุคนี้กับคนยุคเก่า
ไม่เหมือนกัน คนยุคนี้เขียนเส้นไม่ดีเท่าคนยุคเก่า ทางที่ดีคือใช้กล้องดีๆ
ถ่ายภาพอย่างละเอียดแบบทุกซอกทุกมุม แล้ว print หรือพิมพ์เป็นหลักฐาน
เดี๋ยวนี้การถ่ายภาพก็ง่าย ค่าพิมพ์ก็ถูก จะพิมพ์เป็นอัลบัมแค่เล่มเดียวหรือ
หลายเล่มอย่างที่เรียกว่า print on demand ก็ได้ จะขยายติดกระดาน
ท�ำเป็นนิทรรศการก็ได้
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แนวตั้งลงไปเหมือนลายเสื่อ แสดงว่ามีการวาดซ่อมแซมในส่วนนั้นแล้ว
ผู ้ เ ขี ย นเดิ น ดู ภ าพนกบนฝาผนั ง โบสถ์ วั ด ตานิ ม อย่า งตื่ น เต้ น และ
เพลิดเพลิน ได้ถ่ายรูปไว้ด้วยสไลด์สามสี่ม้วนซึ่งนับว่ามากแล้ว เพราะมีเงิน
น้อย ในขณะฟิล์มมีราคาแพง ถ้ารวมค่าฟิล์มกับค่าล้างแล้วจะตกม้วนละ
200 บาท ไม่เหมือนสมัยนีซ้ งึ่ มีกล้องและโทรศัพท์ดจิ ทิ ลั ให้ถา่ ยอย่างไม่ยงั้ มือ
รวมความว่าได้เห็นนกราว 10 ชนิด ส่วนที่เหลืออีกชนิดสองชนิดผู้เขียน
ไม่อาจจ�ำแนกได้
นกที่พบบนผนังโบสถ์วัดตานิม ได้แก่
1. นกกระจาบ เป็นนกท้องนา ฝรั่งเรียกว่า Weaverbird เพราะมัน
ช่างจักสานรัง ผู้เขียนเคยเห็นนกกระจาบอยู่กันมากที่เพชรบุรี นกพวกนี้
ฉลาดจริงๆ คือมันจะท�ำรังตามต้นมะขามเทศริมทางรถไฟด้านที่ไม่อยู่ทาง
ริมหน้าต่างรถไฟ ถ้าเราไม่สังเกตก็จะไม่เห็นรังของมัน แม้เห็นแล้วก็ยัง
ป่ายปีนเข้าไปยากเพราะต้นมะขามเทศมีหนาม และมักอยูร่ มิ น�้ำทีม่ หี ญ้ารกๆ
แหวกเข้าถึงรังยาก
ช่างเขียนวัดตานิมอุตสาหะเขียนภาพนกกระจาบก�ำลังคาบเส้นหญ้า
มาท�ำรังอันพิสดารของมัน รังของนกกระจาบนัน้ มีทงั้ รังของตัวผูซ้ งึ่ มีแค่คอน
ให้เกาะ กับรังของนกตัวเมียซึ่งมีปล่องยาวๆ ส�ำหรับเข้าออกทางด้านล่าง
และที่พักไข่เหนือปล่อง
2. นกกางเขน (Robins) ขนสีด�ำกับขาว พบเห็นตามบ้านและสวน
ทั่วไป มันเป็นนกที่ชอบร้องเพลงหรือความจริงคือร้องประกาศเขตที่อยู่และ
ที่หากินของมัน
3. นกอีแพรด คือนกสีขาวด�ำคล้ายนกกางเขน ลักษณะเด่นคือแพน
หางออกได้เหมือนพัด ชือ่ ฝรัง่ มันจึงมีวา่ Fantail flycatcher นกอีแพรดชอบ
กระดิกหาง และแพนหาง มันเป็นนกที่เคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วว่องไว
และดูเหมือนจะขี้ตื่นเต้นง่าย
ที่บ้านพิพิธภัณฑ์มีนกอีแพรดมาท�ำรังบนศาลพระภูมิและต้นล�ำดวน
เวลาเดินเฉียดรังของมัน มันจะบินมาขับไล่ให้เราเดินห่างรังราวกับว่ามันเป็น
เจ้าของพื้นที่ ลูกนกอีแพรดน่ารักเหมือนนกทั่วไป พอโตขึ้นหน่อย พ่อแม่ก็
มาสอนให้บินและหาแมลง แล้วแยกย้ายหายไปจนมองไม่ออกว่าตัวไหน
เคยอยู่กับเรา
4. แร้ง (Vultures) ช่างเขียนวาดตอนมันก�ำลังบินมาเป็นฝูงและลงจิก
ซากศพ และจิกเปรตที่ก�ำลังทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรก แร้งเป็นนกขนาด
ใหญ่ที่ชอบกินซากศพ รูปร่าง ท่วงท่า และพฤติกรรมของมันชวนให้คน
อยากดูว่ามันจะขยับตัวท�ำท่าท�ำทางอย่างไรบ้าง
5. นกแก้ว (Parrots) ขนเขียว ปากแดงมีจงอยส�ำหรับขบเมล็ดพืชและ
ผลไม้เปลือกแข็ง
6. ไก่ป่า สีสวย ก�ำลังคุ้ยเขี่ยพื้นดินเพื่อหาอาหาร

7. นกยาง (Egrets) ขนสีขาว คอยาว เห็นได้ตามทุง่ นาทัว่ ไป ถ้าอยาก
ดูนกกระยางมาชุมนุมกันมากๆ ต้องดูตอนชาวนาใช้รถตะกุยโคลนเพื่อ
เตรียมท�ำนา ตอนนั้นนกกระยางจะแห่ลงมากินหอยปูปลากันเป็นร้อยๆ
8. กา (Jungle Crow) หรืออีกา ก�ำลังจิกซากศพ กาเป็นนกใหญ่สดี ำ�
ทั้งตัวตั้งแต่ปากจนถึงปลายหาง มันช่วยกินเศษอาหาร ซึ่งเป็นการช่วยไม่ให้
มี ข องเน่ า เปื ่ อ ยเป็ น แหล่ง เพาะแมลงวั น ทางอ้ อ ม กาชอบอยู่ เ ป็ น ฝู ง ใน
กรุงเทพฯ พบเห็นกาได้น้อยลง จะเห็นมากก็ที่เขาดิน ข้างพระที่นั่งอนันตสมาคม
9. นกกาน�้ำ (Cormorant) ขนสีด�ำเหมือนอีกา แต่คอยาวเหมือนเป็ด
หรือนกกระยาง ตีนบานเหมือนเป็ด ชอบว่ายน�ำ้ และด�ำลงไปจับปลาอย่าง
คล่องแคล่ว พออิ่มแล้วก็บินขึ้นมากางปีกผึ่งแดดบนต้นไม้
หนังสือเกี่ยวกับนกให้ความรู้ว่านกกาน�้ำมีหลายชนิด ทั้งกาน�้ำเล็ก
กาน�ำ้ ปากยาว กาน�้ำทะเล และนกไอ้งั่วซึ่งคอยาวเหมือนเคียว
10. นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Greater Racket-tail drongo) ขน
สีดำ� มีหางเป็นเส้นยาวๆ จนถึงตรงปลายจึงมีขนบานเหมือนใบมีดโกน
นกแซงแซวอีกชนิดที่เห็นบ่อยคือแซงแซวหางปลา แต่จิตรกรวัดตานิม
ไม่ได้เขียนไว้ คงเลือกมาแต่แซงแซวหางบ่วงใหญ่อย่างเดียว
หนังสือชื่อ นก ของกรมวิชาการ พ.ศ. 2519 ให้ความรู้ว่าแซงแซว
หางบ่วงใหญ่ชอบท�ำเสียงเลียนเสียงคนหรือเสียงนกอื่นๆ โดยไม่ต้องหัดมา
ก่อนเลย เช่น เลียนเสียงนกหวีด เสียงแมวได้ เป็นต้น...แซงแซวชอบบินไล่จบั
แมลงอย่างพลิกแพลงน่าดู
11. นกกวั ก (White– breasted waterhen) ตั ว สี เ ทา ท้ อ งขาว
ก้นสีนำ�้ ตาล ชอบร้องกวักๆ หากินตามริมบึง
ความจริงนกพืน้ ถิน่ ในภาคกลางยังมีอกี มาก เช่น นกกะปูด ตัวสีนำ�้ ตาล
นกดุเหว่าหรือกาเหว่า ที่ชอบร้องดังกาเว้า กาเว้า... นกขมิ้น ขนสีเหลืองเข้ม
นกเป็ดน�ำ้ นกเขา ฯลฯ แต่ทชี่ า่ งเขียนวัดตานิมเขียนไว้เท่าทีเ่ ห็นก็คงเพือ่ เป็น
ตัวแทน หรือไม่คนเขียนเองอาจสนใจมันเป็นพิเศษก็ได้
นอกจากวาดรูปนกแล้ว ช่างเขียนวัดตานิมยังวาดเสือ วัว กระต่าย  
ละมั่ง เต่า ปลา และผู้คนให้ดูเล่นอีกหลายช่อง
ไม่ได้ไปวัดตานิมเสียนานมาก ถึงวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ผูเ้ ขียนต้องพารายการโทรทัศน์ “แกะกล้า” ของอมรินทร์ทวี ไี ปถ่ายสารคดีการ
บันทึกภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของผูเ้ ขียนเอง ผูเ้ ขียนเห็นว่าไม่ได้ไปวัดตานิม
นานแล้ว จึงถือโอกาสพาคณะไปเยีย่ มวัดตานิมเสียเลย เมือ่ ไปมนัสการเจ้า
อาวาสขออนุญาตเข้าโบสถ์แล้ว ก็พบว่าจิตรกรรมฝาผนังยังงดงามเหมือนเดิม
แต่ใจหายเมือ่ เห็นภาพครึง่ ล่างของผนังกะเทาะหายไปทุกช่อง เข้าใจว่าผลมา
จากน�้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 และขณะนี้เนื้อปูนตอนล่างก็อ่อน พร้อมร่วงล
งพื้นตลอดเวลา
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ตุลาคม - ธันวาคม 2558

Robot
Fight
ศึกหุ่นยักษ์สองซีกโลก

รู้รักษ์
สุขภาพ

อาหารคลีน...
ท�ำเองได้ ง่ายจัง

เรื่อง : ธิษณา จรรยาชัยเลิศ

นักก�ำหนดอาหารวิชาชีพ
(Certified Dietitian of Thailand : CDT)

ภาพประกอบ : เซมเบ้

อาหารสุขภาพที่ก�ำลังได้รับความนิยมและกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
ในขณะนี้คงหนีไม่พ้นอาหารคลีน ท�ำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหัวใสเปิดธุรกิจ
เกีย่ วกับอาหารคลีนออกมาต้อนรับกระแสสุขภาพดีกนั มากมาย ทัง้ ข้าวกล่อง
อาหารคลีนที่วางขายทั่วไป อาหารคลีนส่งด่วนถึงที่ ไปจนถึงขายอาหาร
คลีนพ่วงคอร์สลดน�้ำหนักก็มี
ไม่น่าเชื่อว่า อาหารคลีนหนึ่งมื้อ มีเพียงข้าวกล้อง กับข้าวหนึ่งอย่าง
และผักสด อาจมีราคาสูงถึงหลักร้อยถึงหลายร้อยบาทเลยทีเดียว
แท้จริงแล้วอาหารคลีนท�ำง่ายกว่าที่คิด วัตถุดิบมีอยู่รอบตัว เพียงรู้จัก
ส่วนผสมและวิธีท�ำก็สามารถปรุงอาหารที่ช่วยให้มีสุขภาพดีและลดน�้ำหนัก
ได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง

ญี่ปุ่น-มะกัน…ซัดกันนัว

ใช้น�้ำมันน้อยด้วยวิธีอบ ต้ม ตุ๋น นึ่ง ย่าง ย�ำ หรือใช้น�้ำมันจากไขมันดีปรุง
อาหารวันละ 2 - 3 ช้อนชา ส� ำหรับไขมันดีที่มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลร้ายในเลือดสาเหตุของโรคหัวใจพบในน�้ำมันร�ำข้าว น�้ำมันมะกอก
น�ำ้ มันคาโนลา น�้ำมันอะโวคาโด และน�้ำมันเมล็ดชา
คาร์โบไฮเดรตไม่ขัดสี พบมากในอาหารประเภทข้าวแป้ง เช่น
ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต ขนมปังโฮลวีต คาร์โบไฮเดรตไม่ขัดสีไม่เพียงให้พลังงาน
เพิ่มพลังระหว่างวัน แต่ยังอุดมด้วยวิตามินบี ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และ
แคลเซียม ช่วยบ�ำรุงสมองและระบบประสาท และท�ำให้กลไกต่างๆ ภายใน
ร่างกายท�ำงานเป็นปรกติ นอกจากนีใ้ ยอาหารทีม่ าพร้อมกับแป้งยังช่วยชะลอ
การเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำตาลในเลือด จึงเหมาะส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และผู้ที่กำ� ลังควบคุมน�ำ้ หนัก
เพิ่มผักและผลไม้สดในมื้ออาหาร อาหารคลีนเน้นให้กินผักและ
ผลไม้สดเพิ่มขึ้น ส�ำหรับปริมาณที่เหมาะสม คือ ควรกินผักสดวันละ 3 - 5
ทัพพี หรือ ผักสุกวันละ 1 - 2 ทัพพีครึ่ง นอกจากนี้ควรกินผลไม้ให้ได้วันละ
2 - 4 ส่วน โดยผลไม้ 1 ส่วนเท่ากับกล้วยน�ำ้ ว้า 1 ผลกลาง กล้วยหอมครึง่ ผ
ลใหญ่ ชมพู่ 4 ผล ส้มขนาดเล็ก 2 ผล ฝรั่งครึ่งผล หรือผลไม้หั่นชิ้น เช่น
มะละกอ สับปะรด ปริมาณ 8 -10 ชิ้นค�ำ
ใยอาหารในผักและผลไม้สด ช่วยดักจับสารพิษในร่างกาย ช่วยให้การ
ขับถ่ายเป็นปรกติ ทัง้ มีสว่ นช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลร้ายและระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือด ใยอาหารท�ำให้อิ่มเร็ว อิ่มนานจึงมีผลช่วยลดความอยากอาหาร
และลดน�้ำหนัก ทั้งในผักและผลไม้สดยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
ชะลอวัย วิตามินและแร่ธาตุมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง อาการท้องผูก และโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
นอกจากวัตถุดบิ หลัก อาหารคลีนยังแนะน�ำให้ดมื่ น�ำ้ สะอาดอย่างเพียง
พอ วันละ 8 -12 แก้ว เพราะน�้ำส�ำคัญต่อการควบคุมความเป็นกรดด่างในร่
างกาย เป็นส่วนประกอบของเลือด ฮอร์โมนและสารเคมีในร่างกาย รวมถึง
ช่วยล�ำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆ
ทั้งนี้หากท�ำได้ควรแบ่งกินอาหารคลีนวันละ 5- 6 มื้อ แบ่งเป็นมื้อ
อาหารหลักและระหว่างมือ้ โดยมือ้ ว่างสามารถเลือกอาหารหลากหลาย เช่น
นมพร่องมันเนย โยเกิร์ต ผลไม้สด ถั่วเปลือกแข็งต่าง ๆ วิธีกินปริมาณน้อย
แต่บ่อยครั้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและดูดซึมสารอาหาร ช่วยเพิ่ม
ระบบเผาผลาญ ทั้งช่วยลดความอยากอาหารระหว่างวัน ลดการกินจุบจิบ
มีผลช่วยลดและควบคุมน�ำ้ หนักทางอ้อม
ท�ำอาหารคลีนกินเองกันดีกว่า อย่าไปเสียสตางค์เกินจ�ำเป็นเลยค่ะ

แบบไหนเรียกอาหารคลีน
อาหารคลีนมีความหมายตรงตามชือ่ คืออาหารสะอาด ค�ำว่าสะอาดใน
ที่นี้หมายรวมถึงวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีหรือสิ่งปลอมปน ผ่าน
กระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุด ที่สำ� คัญคือสดใหม่ หากเด็ดจากต้นหรือเก็บ
จากแปลงปลูกได้เลยยิง่ ดี ดังนัน้ บรรดาอาหารหมักดอง อาหารกระป๋อง และ
อาหารปรุงรสจัด จึงไม่นับเป็นอาหารคลีน

สามวัตถุดิบหลัก
เสกอาหารคลีน
สมบูรณ์แบบ
โปรตีนที่มีไขมันต�่ำ
โปรตีนจากพืชและเนื้อสัตว์
ไขมันต�่ำคือวัตถุดิบชั้นดีของ
อาหารคลีน โปรตีนจากพืช
พบมากในเห็ดชนิดต่างๆ และ
ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วด�ำ ฯลฯ
รวมถึงเต้าหูแ้ ละนมถัว่ เหลือง
ซึ่ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากถั่ ว
ส่วนโปรตีนจากเนือ้ สัตว์ไขมัน
ต�ำ่ ได้แก่ ปลา กุง้ เนือ้ สันใน
ไก่ อกไก่ เนือ้ สัตว์เหล่านีต้ อ้ ง
ไม่ติดหนังติดมัน
ควรปรุงอาหารคลีนโดย
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ไอที
เรื่อง : R2D2

ใครเคยชมภาพยนตร์หุ่นเหล็กไฟต์เตอร์ที่ได้รับการโปรแกรมเชิงมวย

เข้าไปอย่าง Real Steel แล้วติดอกติดใจอยากเห็นพวกมันออกจากจอมาซัด
กันจริงๆ สักตัง้ งานนีไ้ ด้สมใจอยากแล้ว เพราะหุน่ เหล็กจากอภิมหาอ�ำนาจ
ทางเทคโนโลยีสองซีกโลกอย่างสหรัฐอเมริกากับญีป่ นุ่ ก�ำลังจะออกมาดวลกัน
บนสังเวียนเดือดเร็วๆ นี้
งานนี้มีต้นเรื่องมาจากบริษัท MegaBots ของสหรัฐอเมริกา ผู้พัฒนา
หุ่นยนต์ยักษ์เพื่อการกีฬาแห่งอนาคต ได้ส่งสาส์นท้ารบไปยัง Suidobashi
Heavy Industries ประเทศญีป่ นุ่ ให้น�ำหุน่ ยนต์ทแี่ ต่ละเจ้าก�ำลังพัฒนาออก
มาสู้กัน เพื่อพิสูจน์ให้เห็นกันไปเลยว่า หุ่นยนต์ของใครเจ๋งที่สุดในโลก ทาง
ญี่ปุ่นก็ตกลงรับค�ำท้า เพียงขอตั้งเงื่อนไขในการต่อสู้ครั้งนี้ว่า หุ่นยนต์ของ
แต่ละฝั่งจะต้องถูกปลดอาวุธทุกชิ้น แล้วมาดวลกันแบบ hand-to-hand
นั่นก็คือชกกันซึ่งๆ หน้าตามแบบลูกผู้ชายนั่นเอง
ก่อนที่ศึกแห่งศักดิ์ศรีจะเกิดขึ้น เรามาท�ำความรู้จักหุ่นยนต์ทั้งสองตัว
ด้วยกัน เริม่ ทีฝ่ ง่ั อเมริกาเจ้าของสาส์นท้ารบ หุน่ เหล็กแดนมะกันตัวนีม้ ชี อื่ ว่า
Mega Bot Mask II หรือ MK II สัดส่วนส่งเข้าประกวดสูง 4.5 เมตร หนัก
5.4 ตัน ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน เดิมทีติดตั้งอาวุธหนักอย่างปืนยิง
เพ้นต์บอลที่มีอ�ำนาจท�ำลายล้างรุนแรงและแม่นย�ำ
แต่ด้วยเงื่อนไขทางฝั่งญี่ปุ่นร้องขอ จึงท�ำให้ MK II ต้องระดมทุนเพื่อ
การอัปเกรดหุ่นในเว็บไซต์ Kickstarter เป็นจ�ำนวนเงิน 5 แสนดอลลาร์
สหรัฐ มาใช้เพือ่ ปรับเปลีย่ นอาวุธ เสริมความแข็งแกร่งให้กบั ตัวหุน่ และเพิม่
ความคล่องตัว แถมเกทับหุ่นจากญี่ปุ่นด้วยการตั้งเป้าว่าจะโมดิฟายใหม่ให้
เร็วแรงกว่าคู่ต่อสู้แบบคูณสองกันเลยทีเดียว
ส่วนทางฝั่งญี่ปุ่นจัดการส่งหุ่นชื่อ KURATAS เข้าต่อกร หุ่นสัญชาติ
เอเชียตัวนี้หนัก 4.5 ตัน สูง 4 เมตร ขับเคลื่อนด้วยระบบล้อ ซัปพอร์ตด้วย
ไฮดรอลิก แม้ว่าช่วงชกของฝ่ายญี่ปุ่นดูเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด แต่ด้วย
กลไกการบังคับที่ละเอียดอ่อน ผู้ควบคุมหุ่นยนต์สามารถบังคับแขนทั้งสอง
ข้างชนิดข้อต่อชิ้นต่อชิ้นได้อย่างอิสระ พร้อมด้วยระบบล็อกเป้าหมายโจมตี
อัตโนมัติ นั่นก็ช่วยให้ความเสียเปรียบเรื่องช่วงชกถูกทดแทนด้วยความ
รวดเร็วในทันที
“ถามความคิดผมทีม่ ตี อ่ หุน่ มะกัน ? ไม่เอาน่า... สร้างอะไรทีม่ นั เจ๋งกว่านี้
หน่อยสิ แค่สร้างอะไรให้ตัวใหญ่ๆ แล้วติดปืนเข้าไปน่ะหรอ อเมริกันสิ้นดี
อีกอย่างนะ เราจะมาให้ใครมาคว้าชัยชนะไปจากเราไม่ได้หรอก เพราะเรื่อง
หุ่นยักษ์ต้องถือว่าเป็นวัฒนธรรมของเราชาวอาทิตย์อุทัย” โคโกโระ คุราตะ
ผู้บริหารและนักพัฒนา Suidobashi Heavy Industries พูดถึงหุ่น MK II
ของอเมริกาก่อนที่จะตกปากรับค�ำท้าส่งหุ่น KURATAS เข้าต่อกร

หุ่นยนต์ MK II จากสหรัฐอเมริกา

ตอนนีศ้ กึ หุน่ ยักษ์สองซีกโลกยังไม่ได้ระบุวนั ทีแ่ น่นอน แต่ในคลิปท้าชน
ของอเมริการะบุวา่ การต่อสูจ้ ะมีขนึ้ จากนี้ 1 ปีหลังญีป่ นุ่ รับค�ำท้า เชือ่ ว่าระยะ
เวลาทีเ่ หลือทัง้ คูจ่ ะเสริมสมรรถนะหุน่ ยนต์ของตัวเองกันอย่างเต็มที่ ส่วนคน
ดูอย่างเราๆ สามารถติดตามข่าวสารและความเคลือ่ นไหวกันได้แบบใกล้ชดิ
หากใครเชียร์หุ่น MK II จากอเมริกาไปกดไลก์เฟซบุ๊กได้ที่ https://www.
facebook.com/megabotsinc ส่วนกองเชียร์ญี่ปุ่นจะติดตามหุ่น KURATAS ก็ไปที่ https://www.facebook.com/suidobashijukon
ได้เลย

รับรองงานนี้ซัดกัน
เหล็กกระจายแน่ๆ !! .

หุ่นยนต์
KURATAS
จากญี่ปุ่น
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ประกันภัย
น่ารู้

Insurance Data
เรื่อง : อานนท์ โอภาสพิมลธรรม

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ฉบับที่แล้วเราได้ทำ� ความเข้าใจกันแล้วว่าผลิตภัณฑ์สำ� หรับแต่ละบริษัทนั้นจะประสบความส�ำเร็จได้ก็ต่อเมื่อบริษัท
มีความเก่งในผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ว่าจะเป็นความเก่งด้านการตลาด การขายหรือการให้บริการ โดยเฉพาะการ
ให้บริการด้านสินไหมทดแทน ในความเป็นจริงนั้นแทบทุกบริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาให้บริการกันหลากหลาย
นับได้หลายสิบผลิตภัณฑ์ โดยอาจมีกลุ่มเป้าหมายระดับการให้ความคุ้มครองแตกต่างกันไป แต่หากพิจารณา
ลึก ๆ แล้วจะพบว่าผลิตภัณฑ์กว่าครึ่งจะมียอดขายไม่มากนัก บางผลิตภัณฑ์นาน ๆ จะขายได้สักราย ท�ำให้ความรู้
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรมีจ�ำกัดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ขายได้มากและมีการให้บริการสินไหมอยู่ตลอดเวลา
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านนอนมอเตอร์ โดยมองความช�ำนาญของ
บุคลากรเป็นส�ำคัญ และได้จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์นอนมอเตอร์ไว้สี่กลุ่ม

การจัดประเภท
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
(ตอนที่ 3)

กลุ ่ ม แรก เป็ น กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ า นนอนมอเตอร์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การประกั น ภั ย รถยนต์ กล่ า วคื อ ความเสี่ ย งภั ย ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ ่ ม นี้ ใ ห้
ความคุ้มครองจะเป็นความเสี่ยงภัยจากยวดยานพาหนะ เพียงแต่ความ
คุม้ ครองกลุม่ นีก้ รมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่ได้ให้ความคุม้ ครองรวมอยูด่ ว้ ย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแรกนี้ที่วิริยะประกันภัยมียอดขายอยู่มากได้แก่ กรมธรรม์
ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ผู้ขนส่ง
กลุ ่ ม ที่ 2 เป็ น กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ า นนอนมอเตอร์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ตัวบุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นกรมธรรม์การประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล และการ
ประกั น สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ ่ ม นี้ ที่ บ ริ ษั ท มี ย อดขายอยู ่ ม าก ได้ แ ก่
การประกั น สุ ข ภาพ การประกั น อุ บั ติ เ หตุ นั ก เรี ย น การประกั น อุ บั ติ เ หตุ
ส่วนบุคคลทั้งประเภทรายเดี่ยวและรายกลุ่ม

ประกันสุขภาพโตต่อเนื่อง

กลุ ่ ม ที่ 3 เป็ น กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ า นนอนมอเตอร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ทรัพย์สิน ซึ่งจะรวมกรมธรรม์ต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
เป็นหลักเข้าด้วยกัน กรมธรรม์ในกลุ่มนี้ที่มียอดขายอยู่มากได้แก่
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย กรมธรรม์ประกันภัยบ้านเปีย่ มสุข
และยังรวมถึงการประกันภัยวิศวกรรมอีกด้วย
กลุ่มที่สี่ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านนอนมอเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิด การเงิน และการค�ำ้ ประกัน ในกลุ่มนี้ได้รวมผลิตภัณฑ์
ที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านการเงินและการค�ำ้ ประกัน เข้ามาอยูด่ ว้ ยกัน
เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน�้ำมัน
เชือ้ เพลิง ส่วนทีเ่ กีย่ วกับการประกอบกิจการควบคุมน�ำ้ มัน กรมธรรม์
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
และกรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์ทุนที่ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเงิน
ที่ให้ผู้อื่นกู้หรือผ่อนเช่าซื้อที่อาจประสบอุบัติเหตุระหว่างการผ่อน
ช�ำระคืนเงินต้น
วิริยะประกันภัยยังได้ก�ำหนดผลิตภัณฑ์หลักด้านนอนมอเตอร์
ไว้หกผลิตภัณฑ์ คือ
- กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์
- กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง
- การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- การประกันสุขภาพ
- การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยทรัพย์สินอื่น ๆ
- การประกันภัยพิทกั ษ์ทนุ และการประกันภัยความรับผิด
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสร้างยอดขายกว่าร้อยละ 95 ของยอดขาย
นอนมอเตอร์ทั้งหมดซึ่งมีอยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาท และมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง วิริยะประกันภัยพร้อมที่จะสนับสนุนทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโตในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หากท่านใดมี
ความสนใจในผลิตภัณฑ์ขา้ งต้นก็สามารถติดต่อได้โดยตรงทีท่ กุ สาขา
ของ วิริยะประกันภัย

การเติบโตของเบี้ยประกันภัยสุขภาพในช่วงปี 2550-2557

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย โดย นางสาวกาญจนา แสมขาว ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ฝ่ายก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ได้แถลงต่อสื่อมวลชน
ถึงสถานการณ์ของตลาดประกันสุขภาพว่า
ปัจจุบัน 1 ใน 10 ของประชากร 65 ล้านคน
เป็นผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ประกอบกับคนไทย
หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงท�ำให้ตลาดประกันสุขภาพ
มีแนวโน้มเติบโตดีมาตลอด 8 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยปีละ 14%

โดยผลประกอบการล่าสุด ใน 6 เดือนแรกของปี 2558
มีเบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น 25,139.34 ล้านบาท เติบโต 14 %
แยกเป็นเบี้ยประกันภัยจากสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพของ
บริษัทประกันชีวิต 20,902.56 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยสุขภาพ
ของบริษัทประกันวินาศภัย 4,236.87 ล้านบาท

.

ที่มา : ส�ำนักงาน คปภ.
ข้อมูลปี 2557
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สกู๊ป
พิเศษ

วิริยะประกันภัย
   คว้า

เรื่อง/ ภาพ : กองบรรณาธิการ

นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันทีบ่ ริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) สามารถคว้า
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 มาครองได้อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัย
เพือ่ ประชาชนดีเด่น และรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่นอีกสามรางวัล ซึง่ ตอกย�ำ้
ความเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของเมืองไทยอีกหนึ่งสมัย
ความส�ำเร็จที่ได้รับอย่างต่อเนื่องติดต่อกันอย่างยาวนานนี้เป็นผลจากการ
ทุ่มเทท�ำงานจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ง
เชื่อถือในการบริหารงานของวิริยะประกันภัย ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ด  ี
โปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม คุณสยม โรหิตเสถียร รอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการได้รับ
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 รางวัลบริษัทประกัน
วินาศภัยทีม่ กี ารส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพือ่ ประชาชนดีเด่น ประจ�ำปี 2557 และ
รางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่น รวมห้ารางวัล ในพิธีมอบรางวัลประกันภัย
ดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Awards) ประจ�ำปี 2558 ซึ่งจัดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่านับเป็น
ความภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับรางวัลที่ได้รับความส�ำเร็จอีกครั้ง

คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มอบรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1
ให้แก่พลต�ำรวจโทเผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษา
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

รางวัลเกียรติยศ
ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำ
ประกันวินาศภัยอันดับ 1
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

“ต้องขอขอบคุณส�ำนักงาน คปภ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เห็นความ
มุ่งมั่นตั้งใจของเรา และยกย่องชมเชย ด้วยการมอบรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่
มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ให้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ควบคู่ไปกับ
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยทีม่ ีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพือ่ ประชาชนดีเด่น
และรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่น ประจ�ำปี 2557”
ปัจจัยที่เป็นมาตรฐานส�ำคัญในการด�ำเนินงานของ
วิริยะที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จจนสามารถคว้ารางวัลเกียรติยศดัง
กล่าวได้ถึง 3 ปีซ้อนนั้น ยังคงเป็นหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (Good Governance) โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งในด้าน
คุณภาพการบริการ ความคุ้มครองที่คุ้มค่า การด�ำเนินงานที่
โปร่งใส ตามที่วิริยะประกันภัยยึดหลัก “ความเป็นธรรม คือ
นโยบาย” มาโดยตลอด
นอกจากนี้วิริยะประกันภัยยังเป็นบริษัทประกันภัย
ที่มั่นคงด้วยฐานะทางการเงิน มีการด�ำรงเงินกองทุนฯ ให้เป็น
ไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่ง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก� ำ หนดถึ ง 221.62 % (ณ สิ้ น เดื อ นธั น วาคม 2557) หรือ
29,913 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินได้
เป็นอย่างดี

คุณสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
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ขณะเดี ย วกั น ตลอดเวลาที่ ผ ่ า นมา
วิริยะประกันภัยได้สั่งสมประสบการณ์ด้าน
การประกันภัยจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและ
ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้า คู่ค้า
และตัวแทนทั่วประเทศcทั้งในด้านคุณภาพ
การบริการทีถ่ งึ พร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะเรือ่ ง
การบริการสินไหมทดแทน วิริยะประกันภัย
มุ่งมั่นพัฒนางานบริการด้านสินไหมอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
วิริยะประกันภัยพร้อมน�ำนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการ มาพัฒนาระบบ
การให้บริการสินไหมทดแทนอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นด้านจัดวางอัตราก�ำลังเจ้าหน้าทีต่ รวจ
สอบอุบัติเหตุให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ เพื่อ
สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุเร็วที่สุด ด้วยระบบ

ที่เรียกว่า VIB Smart Claim ซึ่งในปัจจุบันได้ใช้อย่างเต็มระบบ
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และการขยายศูนย์ปฏิบัติการ
สินไหมทดแทนอย่างครบวงจรลงไปในพืน้ ทีใ่ หม่ ๆ อยูเ่ สมอ จนสังคม
ให้ความเชื่อถือว่าเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีศูนย์ปฏิบัติการ
สินไหมทดแทนและสาขามากที่สุด
“วิริยะประกันภัยตั้งเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการสินไหมทดแทนให้สะดวกและรวดเร็วที่สุด เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด เพราะบริษัทถือ
เอาเรื่องการตรวจสอบอุบัติเหตุเป็นเรื่องใหญ่ เราคิดเรื่องนี้ก่อน
เพราะการตลาดหากเรื่องสินไหมไม่ดีก็ไปไม่ได้ ดังนั้นเรื่องสินไหม
ต้องมาก่อน”
คุณสยมได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการน�ำรูปแบบใหม่ใน
การเคลมมาใช้บริการลูกค้าให้สะดวกยิ่งขึ้น
ทีส่ ำ� คัญเพือ่ ให้ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารสินไหมทดแทนสามารถสนอง
ตอบความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบ
ONE STOP SERVICE เพราะวิริยะประกันภัยได้มอบอ�ำนาจให้
ตัดสินใจได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยไม่ต้องส่งเรื่องมาที่สำ� นักงานใหญ่
ล่าสุดชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 ได้
น�ำเทคโนโลยีในการซ่อมรถยนต์สมัยใหม่ที่เรียกว่า Fast Track
Repair ซึ่งเป็นบริการซ่อมรถยนต์เสร็จเร็วทันใจภายใน 24 ชั่วโมง
มาให้บริการในการซ่อมรถยนต์อีกด้วย โดยวิริยะประกันภัยได้เริ่ม
น�ำมาใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ส�ำหรับการซ่อมรถยนต์ที่เกิด
บาดแผลเล็กน้อย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในเวลาเพียงแค่
24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องผ่านบริษัท สามารถเอารถเข้าอู่ที่มีการซ่อม
แบบ Fast Track Repair ด้วยตนเองได้เลย
ทัง้ นีไ้ ม่เพียงน�ำเสนอบริการด้านการรับประกันวินาศภัยอย่าง
ครบวงจรแล้ว วิรยิ ะประกันภัยยังตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึง่ ของ
สังคมไทยที่ต้องร่วมดูแลเอาใจใส่ และตอบแทนด้วยการให้ความ
ส�ำคัญกับเรือ่ งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิตอิ ย่าง
รอบด้าน โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็น

อยู่ของคนในสังคม รวมไปถึงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ด้วยมุ่งหวังให้
คนไทยมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
นอกจากรางวัลอันทรงเกียรติที่วิริยะประกันภัยได้รับในฐานะบริษัทประกัน
ภัยดีเด่น อันดับ 1 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 แล้ว สิ่งหนึ่งที่ช่วยยืนยันความเป็นคน
คุณภาพของวิรยิ ะประกันภัยได้อย่างชัดเจน คือ ในปีนมี้ ตี วั แทนของวิรยิ ะประกันภัย
ได้รับรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่นถึงสามคนด้วยกัน ได้แก่ คุณแน่งน้อย
สิริมงคลเสถียร ตัวแทนจากสาขาอุดรธานี คุณภมรรัตน์ อดทน ตัวแทนจาก
สาขาระยอง และคุณสุพรรณา รัชฎาภรณ์กุล ตัวแทนจากสาขาลุมพินี
ปัจจุบนั บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) คือ บริษทั ประกันวินาศภัย
อันดับ 1 ของประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ด้วยมูลค่าเบีย้ ประกันภัยรับในปี 2557 ทีส่ งู ถึง 33,376.24 ล้านบาท และครองส่วน
แบ่งตลาดอันดับหนึ่งที่ร้อยละ 16.26 ติดต่อกันเป็นปีที่ 23
ความส�ำเร็จของวิรยิ ะประกันภัยในวันนี้ นอกจากความมุง่ มัน่ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ย
กระจายความเสี่ยงให้กับคนในสังคมไทยด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยมีจุดหมายให้สังคมไทยเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
บนรากฐานของการประกันภัยที่แข็งแกร่งแล้ว พนักงานของวิริยะประกันภัยทุกคน
ยังใช้หัวใจในการท�ำงาน รางวัลที่ได้รับถือเป็นอีกหนึ่งก�ำลังใจที่จะเป็นแรงผลักดัน
ให้เรามุง่ มัน่ พัฒนา ปรับปรุงระบบงาน และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในงานบริการ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ สร้างคุณค่า
ให้องค์กร สร้างคุณค่าในการบริการที่แตกต่างแก่ผู้เอาประกันภัย วิริยะประกันภัย
ขอขอบคุณลูกค้า ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านอีกครั้ง
“การรับรางวัลเกียรติยศดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าที่สุดของ
อุตสาหกรรมประกันภัยไทย เท่ากับเป็นการตอกย�้ ำถึงความเป็นบริษัทประกัน
วินาศภัยที่ประชาชนคนไทยและต่างประเทศให้การยอมรับว่า วิริยะประกันภัยคือ
บริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1”
คุณสยมได้กล่าวทิง้ ท้ายถึงความภาคภูมใิ จของวิรยิ ะประกันภัยทีไ่ ด้รบั รางวัล
อันดับ 1 ของวงการประกันภัยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

.
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Insurance Data
10 จังหวัดที่มีประชากร
ถือกรมธรรม์ประกันวินาศภัย
(รวมทุกประเภท) มากที่สุด
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รางวัลแห่งคุณภาพของวิริยะประกันภัย
“ภูมใิ จมากทีไ่ ด้รบั รางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่น
เพราะเป็นการสะท้อนภาพรวมการท�ำงานของเรา ทั้งในด้าน
การบริการและการท�ำงานร่วมกับวิรยิ ะ ซึง่ เรามีจดุ เด่นเหมือน
กับนโยบายของบริษทั คือความเป็นธรรมคือนโยบาย ทัง้ ความ
จริงใจต่อลูกค้า ต่อบริษทั และกับผูร้ ว่ มงาน ทุกอย่างก็ใช้ความ
จริงใจ...เราเน้นความจริงใจต่อลูกค้าเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด”
คุ ณ แน่ ง น้ อ ย ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ของบริ ษั ท วิ ริ ย ะ
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานีได้กล่าวถึงความภูมิใจ
ภายหลังขึน้ รับรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่นประจ�ำปี
2557
“เมือ่ มาท�ำประกันภัยก็ตงั้ ใจมุง่ มัน่ ให้ดที สี่ ดุ พยายามศึกษา
ทุกอย่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า เช่น ลูกค้าถามเงื่อนไขตรงไหน เรา
ต้องตอบให้ได้ เราเป็นคนชอบท�ำงาน ชอบศึกษางาน งานอะไรก็
ท�ำได้หมด แต่พอมาท�ำประกันแล้ว ก็รสู้ กึ ชอบประกัน” คุณแน่งน้อย
ได้กล่าวถึงความตั้งใจในการท�ำงานประกันภัยที่ผ่านมา
คุณแน่งน้อยเริ่มต้นเป็นตัวแทนให้กับวิริยะประกันภัยสาขา
อุดรธานี ที่ อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร ในปี 2544 และได้รับค�ำ
แนะน�ำในการท�ำงานจากวิริยะประกันภัยอย่างดี
“สิ่งที่ช่วยให้เราก้าวมาถึงจุดนี้ได้ก็คือ เจ้าหน้าที่อบอุ่นมาก
เจ้าหน้าที่วิริยะประกันภัย คอยช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำอบอุ่นมาก
ทางเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลย ก็อาศัยครอบครัววิริยะประกัน
ภัย ช่วยเทรนด์ให้ถึงจุดนี้ได้...โดยเรียนรู้จากน้องที่สำ� นักงาน เรียนรู้
จากลูกค้า ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตเพือ่ พัฒนาตนเอง ถามว่ายากไหม
ก็ยาก แต่เราตั้งใจพยายาม เพราะคิดว่ามันจะไปได้ด้วยดี แบบว่า
ต้องลองท�ำบ่อย ๆ ถึงจะส�ำเร็จ”
เมือ่ เข้าสูง่ านด้านตัวแทนประกันภัย คุณแน่งน้อยได้น�ำหลัก
ในการด�ำเนินชีวติ มาใช้ในการท�ำงาน ด้วยนิสยั ทีจ่ ะไม่ทะเลาะกับใคร
ยึดถือความจริงใจ ไม่ฉกฉวยโอกาส พยายามท�ำให้คนรอบข้างมี
ความสุข ด้วยหลักการพื้นฐานชีวิตที่ง่าย ๆ แบบนี้เองจึงสามารถ

แน่งน้อย สิริมงคลเสถียร

ตัวแทนประกันวินาศภัย
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

“ความส�ำเร็จ
ที่มาจากความจริงใจ
และเป็นธรรม”
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มัดใจลูกค้าได้อย่างดีและยาวนาน
“ลูกค้าเข้ามาส่วนใหญ่มักบอกว่า ฉันไม่ได้คิดว่าจะซื้อ
กับเธอเลยนะ ตั้งใจแค่เข้ามาคุยเฉยๆ แต่ไม่รู้ทำ� ไม เธอถึงเอาเงิน
จากฉันไปได้” คุณแน่งน้อยเล่าถึงประสบการณ์ตรงจากลูกค้า
คุณแน่งน้อยได้เน้นถึงปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ประสบความ
ส�ำเร็จในการขายประกัน และถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวคือ
ต้องมองลูกค้าให้ออก ต้องอ่านให้ได้ว่าลูกค้าติดขัดเรื่องใด ต้อง
พยายามอ่านคน ซึ่งแต่ละคนย่อมมีปัญหาและการตัดสินใจไม่
เหมือนกัน ยกตัวอย่างเมือ่ ลูกค้าเข้ามาคุยกับเราเสร็จแล้ว อาจมีทที า่
ลังเล เพราะไม่สะดวกเรื่องเงิน คือเขาอาจจะอยากได้ประกันชั้น 1
แต่อาจไม่สะดวก ก็ต้องเสนอช่องทางให้ลูกค้าเลือก โดยต้องอ่าน
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการตัดสินใจของลูกค้าให้ออก เพราะลูกค้า
ส่วนใหญ่จะไม่บอกตรง ๆ ว่าไม่สะดวกเรื่องเงิน ดังนั้นตัวแทนต้อง
เสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้ตัดสินใจ เช่น สามารถผ่อนจ่าย
เป็นสองหรือสามงวดได้หรือไม่ หรือจะยืดระยะเวลาออกไปได้อกี ไหม
ซึ่งเป็นเรื่องที่ตัวแทนต้องคุยกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา จนกระทั่ง
สามารถทราบค�ำตอบ และลงเอยที่การท�ำประกัน
คุณแน่งน้อยยังบอกต่ออีกว่า การดูแลลูกค้าเก่าก็ไม่ใช่เรือ่ ง
ยาก เพราะเราสามารถพูดจนได้ใจเขาแล้ว โดยถือว่าเรามีหน้าที่
บริการลูกค้าตั้งแต่จอดรถหน้าบ้าน จนไปถึงหลังการขาย
“ความจริงใจและบริการคือหัวใจส�ำคัญของธุรกิจประกันภัย
ส่วนประสบการณ์ก็จ�ำเป็นในระดับหนึ่ง แต่เราค่อย ๆ หาประสบ
การณ์ ได้ ทีแรกมาเป็นตัวแทนก็เกร็ง ๆ เพราะว่าเรามาจากแม่บ้าน
ไม่มีประสบการณ์ แต่ด้วยความอบอุ่นที่วิริยะประกันภัย ช่วยให้เรา
มาถึงจุดนีไ้ ด้โดยอาศัยความจริงใจในการท�ำงาน ขณะทีน่ โยบายของ
วิริยะประกันภัยคือความเป็นธรรม ความส�ำเร็จของเราจึงมาจาก
ความจริงใจและความเป็นธรรม”
คุณแน่งน้อยได้สรุปถึงแนวการท�ำงานที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
จนได้รับรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่นในวันนี้

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยได้บันทึกรายงานการรับประกันภัยตามจังหวัด
รวมทุกบริษัท รวมทุกประเภทประกันภัย ในช่วงปี 2557
โดยระบุว่า มีผู้ถือกรมธรรม์ประกันวินาศภัยรวมทุกประเภท
จ�ำนวนทั้งสิ้น 49,596,804 ราย
โดยจังหวัดที่มีจ�ำนวนกรมธรรม์ประกันวินาศภัยมากที่สุดคือ
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 28,207,575 ราย
และน้อยที่สุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน 33,072 ราย

ที่มา : ส�ำนักงาน คปภ.
ข้อมูลปี 2557
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ภมรรัตน์ อดทน

ตัวแทนประกันวินาศภัย
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาระยอง

“ความซื่อสัตย์
คือเครดิตส�ำคัญ
ของตัวแทน”
“รางวัลที่ได้รับนี้เป็นรางวัลที่ตัวแทนทุกคนต้องการ ที่ผ่านมาในการ
ท�ำงานอาจไม่มีตัวชี้วัดชัดเจน แต่พอได้รับรางวัลนี้ก็ท�ำให้เราภูมิใจมากว่า 
งานที่เราท�ำตลอดมา มาได้ถูกทางและคุ้มค่า”
เป็นความรู้สึกของคุณภมรรัตน์ อดทน ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท
วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาระยอง ที่กล่าวขึ้นหลังจากรับรางวัลตัวแทน
ประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่นประจ�ำปี 2557
จากตัวแทนประชาชนในต�ำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ซึ่งต้องให้ค�ำ
ปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับ
รถยนต์ ท�ำให้ต้องศึกษาว่าหากเกิดอุบัติเหตุรูปแบบนี้แล้วต้องท�ำอย่างไร เพื่อจะ
ได้น�ำไปแนะน�ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกรณีการได้เปรียบ

สุพรรณา รัชฎาภรณ์กุล

ตัวแทนประกันวินาศภัย
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาลุมพินี

“ตัวแทนรุ่นใหม่
ต้องใส่ใจ
เทคโนโลยีสื่อสาร”

“สิ่งส�ำคัญของอาชีพตัวแทนประกันภัยคือต้องรู้จริงในผลิตภัณฑ์ที่
บริษทั มี แล้วเลือกน�ำมาใช้กบั ลูกค้าให้เหมาะสม อย่างที่ 2 คือเทคโนโลยี ใน
เมือ่ บริษทั ท�ำส�ำเร็จรูปมาหลายอย่าง ถ้าวันนีค้ ณ
ุ หยิบมาสือ่ ให้ลกู ค้าอย่างทัน
ุ ต้องสือ่ ตรง
ท่วงที คุณได้ใจลูกค้า และเรือ่ งความซือ่ ตรง ถ้าเจอลูกค้าใหม่คณ
นี้ให้ลูกค้าเห็น เราให้เครดิตลูกค้า ลูกค้าก็ให้เครดิตเรา”
สุพรรณา รัชฎาภรณ์กลุ ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษทั วิรยิ ะประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินีได้กล่าวถึงแนวทางการท�ำงานที่ท�ำให้ประสบความ
ส�ำเร็จจนได้รับรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่นประจ�ำปี 2557
22

เสียเปรียบหรือเป็นฝ่ายเสียหายที่ต้องได้รับชดใช้อย่างไร กระทั่ง
มาคิดว่าเมื่อต้องแนะน�ำประชาชนอยู่แล้วแบบนี้ก็น่าจะไปสมัคร
เป็นตัวแทนประกันภัย จะได้ขายประกันและดูแลประชาชนไปด้วย
พร้อมกัน
“ผมเริ่มท�ำงานประกันตั้งแต่ปี 2543 ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่ 15
ที่ผ่านมาสังกัดวิริยะประกันภัย แห่งเดียวเลย เพราะได้ยินชื่อเสียง
ของวิริยะ ประกอบกับได้สัมผัสด้วยตนเอง เพราะน้องสาวท�ำงานที่
วิรยิ ะประกันภัย ท�ำให้เข้าใจในเรือ่ งเบีย้ ประกัน เข้าใจในเรือ่ งของการ
ท�ำงาน เราถึงได้เลือกวิริยะประกันภัย” คุณภมรรัตน์ได้กล่าวถึงจุด
เริ่มต้นที่ท�ำให้ก้าวเข้ามายึดอาชีพตัวแทนกับวิริยะประกันภัย
จากที่เคยเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น
เมื่อมาท�ำหน้าที่ตัวแทนประกันภัยก็เปลี่ยนบทบาทมาท�ำหน้าที่เป็น
คนกลางระหว่างบริษัทกับลูกค้าซึ่งก็คือประชาชนนั่นเอง ต้องเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษทั เพราะบริษทั ย่อมไม่รจู้ กั ลูกค้า
ขณะเดียวกันลูกค้าก็ไม่รู้จักบริษัท แต่ทั้งสองเสมือนรู้จักกันผ่าน
ตัวแทน ตรงนีถ้ อื เป็นหน้าทีส่ ำ� คัญของตัวแทนทีจ่ ะต้องดูแลคูส่ ญ
ั ญา
ทั้งสองฝั่ง ไม่ใช่ได้รับเบี้ยแล้วปล่อยปละละเลยบริษัท ทิ้งบริษัท
การละเลยบริษทั หมายความว่าไม่สง่ เบีย้ บริษทั ตรงตามวันนัดหมาย
แบบนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ ดังนั้นตัวแทนต้องท�ำหน้าที่คนกลางคอยเชื่อม
ระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ดี
“เราเป็นคนกลาง ดังนั้นความเป็นธรรมคือนโยบายตาม
ความเข้าใจก็คอื ท�ำอย่างไรก็ได้ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทงั้ สองฝ่าย

ต้องจูนเข้าหากันให้ได้ ไม่ใช่ลกู ค้าเข้าใจผิดเรา หาว่าเราไม่เป็นธรรม
เรานี่แหละคือคนที่ต้องคอนโทรลเรื่องความเป็นธรรมคือนโยบาย
ให้แก่บริษทั นโยบายบริษทั ‘ความเป็นธรรมคือนโยบาย’ เราต้อง
เอาไปตีความและท�ำเป็นรูปธรรมให้ได้ มันเป็นค�ำพูดที่สวยงาม
แต่หากจะท�ำให้เป็นจริงนั้น ยากพอสมควร” เป็นค�ำแนะน�ำของ
คุณภมรรัตน์ส�ำหรับหน้าที่รับผิดชอบของตัวแทนประกันภัย
คุณภมรรัตน์ยงั แนะน�ำหัวใจส�ำคัญของตัวแทนทีจ่ ะก้าวเข้า
มาในสายอาชีพนี้ คือต้องมีจติ อาสาอยูด่ ว้ ย ไม่ใช่หวังผลประโยชน์
จากลูกค้าอย่างเดียว อาชีพตัวแทนประกันภัยถือเป็นอาชีพที่มี
เกียรติ ดังนัน้ ผูท้ เี่ ข้ามายึดอาชีพนีค้ วรมีจติ อาสา ไม่ใช่วา่ อยากจะได้
อย่างเดียว เมื่อมีกรณีรถของผู้เอาประกันเกิดเหตุ ไม่ว่าจะเวลาใด
ดึกขนาดเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งก็ต้องออกไปบริการลูกค้าให้เรียบร้อย
ดังนั้นจึงต้องคิดถึงการเสียสละตั้งแต่แรก เพราะจะไม่มีเวลาเป็น
ของตัวเอง และอีกอย่างคือต้องมีความรู้เรื่องกฎหมาย ต้องเข้าใจ
ขั้นตอนของการเกิดเหตุ โดยเฉพาะตัวแทนใหม่ ๆ ต้องพยายาม
ศึกษาและรู้ขั้นตอนของการเกิดอุบัติเหตุ จนสามารถให้ค�ำแนะน�ำ
ที่ถูกต้องแก่ลูกค้าหรือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างชัดเจน
“สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือความซือ่ สัตย์ อาชีพนีเ้ ป็นอาชีพทีด่ คู วาม
มัน่ คงส่วนบุคคล ถ้าอาชีพนีไ้ ม่มคี วามซือ่ สัตย์หรือเป็นคนไม่มเี ครดิต
อาชีพนี้จะอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเครดิตของอาชีพนี้ค่อนข้างส�ำคัญ”
คุณภมรรัตน์ทิ้งท้ายถึงหัวใจส�ำคัญของงานตัวแทนประกัน
วินาศภัย

จากจุดเริม่ ต้นในการช่วยงานธุรกิจครอบครัวทีเ่ ปิดศูนย์ซอ่ ม
รถยนต์ และมีการแนะน�ำตัวแทนประกันภัยให้กับลูกค้าซ่อมรถ
นอกจากนี้โดยส่วนตัวก็ชอบงานด้านบริการอยู่แล้ว คุณสุพรรณาจึง
ได้ก้าวสู่อาชีพตัวแทนกับวิริยะประกันภัยในปี 2541
“การทีเ่ รามีใจรักบริการ มันก็เหมือนกับว่าเราท�ำอาชีพนีโ้ ดย
ไม่ฝนื เราต้องจับประเด็นให้ได้วา่ ลูกค้ามีปญ
ั หาตรงไหน เช่นลูกค้า
ซีเรียสเรื่องดอกเบี้ย หรือว่าเป็นเรื่องคุ้มครอง เราต้องจับประเด็นให้
ได้ แล้วก็ต้องปิดการขายให้ดีที่สุด ทีนี้เมื่อเราเป็นคนรักบริการเราก็
ท�ำตรงนี้ได้ค่อนข้างดี รวมถึงเรื่องความรับผิดชอบ ถ้ารับงานลูกค้า
มาแล้ว รับสินไหม เราก็ต้องรีบจัดการให้”
ด้วยการท�ำงานแบบคนรุน่ ใหม่ คุณสุพรรณาจึงเน้นความเร็ว
ในการส่งข้อมูลให้แก่ลกู ค้า ถ้ามีลกู ค้าติดต่อเข้ามา ก็ตอ้ งรีบแจ้งราย
ละเอียดให้ทราบ พร้อมแจ้งราคาให้เร็วและถูกต้องที่สุด หากลูกค้า
พอใจตกลงก็สามารถจัดการได้ทนั ที ดังนัน้ จากเดิมทีใ่ ช้โทรศัพท์และ
อีเมลในการติดต่อ มาถึงยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์กน�ำความทันสมัยและ
สะดวกรวดเร็ ว เข้ า มาในการสื่ อ สาร คุ ณ สุ พ รรณาจึ ง ใช้ โ ซเชี ย ล
เน็ตเวิร์กเป็นตัวช่วยได้มาก โดยเฉพาะใช้ไลน์ติดต่อกับลูกค้า
“การท�ำงานจะพยายามติดต่อกับลูกค้าด้วยตนเองตลอด ถ้า
ลูกค้าวอล์กอินเข้ามา พนักงานจะรับไป ถ้าคิดว่าไม่จบ เขาจะส่งให้
เรา แต่ถ้าลูกค้าโทรฯ มา เครือข่าย เพื่อนฝูงโทรฯ มา เราก็จะรับเอง

หมดเลย พอลูกค้าส่งข้อมูลกลับมา เราก็จะส่งต่อให้ทมี งาน ยิงไลน์
กันไปให้รวดเร็ว บางทีขับรถอยู่ข้อมูลเข้าไลน์มาจอดรถเลย ส่งปั๊บ
ตอนนั้นเลย”
คุณสุพรรณาได้กล่าวถึงปัจจัยทีท่ ำ� ให้ได้รางวัลมาจากหลาย
ปัจจัย ซึ่งอาจรวมถึงการท� ำงานในชมรมตัวแทนที่เป็นศูนย์รวม
ของเพื่อนร่วมวิชาชีพ ทั้งโบรกเกอร์ นายหน้า และเพื่อน ๆ ตัวแทน
คุณสุพรรณามองว่า มีวันนี้ได้เพราะผู้บริหารวิริยะประกันภัยให้
โอกาสเราจริง ๆ เห็นผลงานจากการท�ำงานชมรมตัวแทน แม้ส่วน
ใหญ่ชอบท�ำงานอยู่เบื้องหลัง แต่คิดว่าผู้ใหญ่คงมองเห็นศักยภาพ
จึงได้เสนอชื่อขึ้นรับรางวัล
“ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราคิดว่าท�ำกับวิริยะฯ ดีที่สุด วิริยะ
ประกันภัย ชัดเจน ท�ำอย่างนัน้ จริง ๆ อย่างตอนน�้ำท่วมใหญ่ครัง้ นัน้
เห็นเลยว่า วิริยะประกันภัย ท�ำอย่างที่แจ้งกับตัวแทนไว้จริง ๆ ดัง
นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับประกันที่เราเคยดีลมาตอนท�ำอยู่ศูนย์ซ่อม
เราต้องท�ำกับวิรยิ ะประกันภัย อยูแ่ ล้ว เพราะวิรยิ ะประกันภัย ดีกว่า
จริง ๆ อย่างที่ 2 นโยบายในการท�ำงาน เราพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างนั้
นจริง คือเราสามารถการันตีกับลูกค้าได้ว่า วิริยะประกันภัย ตาม
เงื่อนไขจริง ๆ” คุณสุพรรณาได้กล่าวทิ้งท้ายถึงความประทับใจที่ได้
ร่วมงานกับวิริยะประกันภัยมาเกือบ 20 ปี

Insurance Data

สถิติการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุบนท้องถนน
แยกตามยานพาหนะ

องค์การอนามัยโลกได้จัดท�ำรายงานสถิติการเกิด

อุบัติเหตุบนท้องถนนประจ�ำปี 2558 โดยระบุว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 36.2 ต่อประชากร 1 แสนคน
ในขณะที่ความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจเท่ากับ 3% ต่อจีดีพี
โดยพาหนะที่ท�ำให้คนไทยเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
มากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 73%

.

ที่มา : องค์การอนามัยโลก
ข้อมูลปี 2558
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สาระ
วิริยะประกันภัย

ด้วยเหตุนี้บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) จึงได้ด�ำเนินโครงการ “วัยใส
ใส่ใจ ใส่หมวก” ร่วมกับโรงเรียนวังไกลกังวลเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบใส่หมวก
กั น น็ อ ก 100% ทั้ ง นี้ เ พราะโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วลเป็ น สถานศึ ก ษาที่ มี นั ก เรี ย นใช้
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทางมาเรียนมากถึง 700 คัน จึงมีความเหมาะสมที่จะ
เป็นโรงเรียนต้นแบบ เพื่อขยายไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ด้วยการท�ำงานเป็นเครือข่ายใน
โอกาสต่อไป
เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา วิรยิ ะประกันภัย ได้จดั พิธเี ปิดตัวโครงการ “วัยใส
ใส่ใจ ใส่หมวก” ขึน้ ทีโ่ รงเรียนวังไกลกังวล พร้อมกับมอบหมวกกันน็อกจ�ำนวน 1,000 ใบ
ให้แก่นักเรียน โดยคุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท
วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า

เรื่อง /ภาพ : กองบรรณาธิการ

วิริยะประกันภัย–โรงเรียนวังไกลกังวล
ร่วมคิด ร่วมท�ำ
โรงเรียนต้นแบบใส่หมวกกันน็อก 100%
แม้อบุ ตั เิ หตุจะเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ อย่างสุดวิสยั และอยูน่ อกเหนือความคาดหมาย
หรือกระทัง่ มาจากความประมาทเลินเล่อ จนน�ำความเสียหายมาให้อย่างไม่อาจหลีก
เลี่ยงได้ ทว่าเราก็สามารถลดความสูญเสียให้น้อยลงได้ด้วยตัวเอง หากรู้จักเตรียม
การป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
อย่างที่ทราบกันว่า รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมสูงมาก
จากความคล่องตัวในการขับขี่ ส่งผลให้จ�ำนวนรถจักรยานยนต์บนท้องถนนเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็มีผู้เสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยายนต์สูงมากด้วยเช่น
กัน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เพราะเป็นกลุ่มที่ชอบใช้รถจักรยานยนต์ และมัก
ละเลยการสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อก พอเกิดอุบัติเหตุจึงส่งผลให้มีโอกาส
เสียชีวิตสูงตามไปด้วย
ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชนได้พยายามรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยรูปแบบและวิธกี ารต่าง ๆ แต่สถิติ
การสูญเสียจากอุบัติเหตุก็ยังสูงอยู่ ท�ำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบ
การณรงค์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการใส่หมวกกันน็อก ซึง่ ความรูค้ วามเข้าใจและความส�ำคัญของ
หมวกกันน็อกต้องสร้างกันตัง้ แต่เยาวชนเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
จนเกิดเป็นค่านิยม
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“แม้ภาครัฐและเอกชนจะได้รณรงค์ให้ผขู้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ใส่หมวกกันน็อกอย่าง
ต่อเนื่อง แต่สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็ยังสูงอยู่ เนื่องจากคนยังขาดจิตส�ำนึกใน
เรือ่ งนี้ วิรยิ ะประกันภัยซึง่ มีนโยบายด้านรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนมานานกว่า
10 ปีแล้ว จึงเห็นว่าควรที่จะปลูกจิตส�ำนึกตั้งแต่เด็กเล็ก สร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนต้น
สังกัดและผู้ปกครองร่วมมือกัน เพื่อให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย”
ซึง่ เป็นแนวความคิดทีส่ อดคล้องกับผูบ้ ริหารโรงเรียนวังไกลกังวลคือ ดร. ฤทัยวรรณ
หาญกล้า ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนทีใ่ ห้ความส�ำคัญในการรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน
โดยเฉพาะโครงการใส่หมวกกันน็อก 100% จึงท�ำให้วิริยะประกันภัยและโรงเรียน
วังไกลกังวลได้บรู ณาการความคิดร่วมกัน เพือ่ ก�ำหนดรูปแบบวิธกี ารด�ำเนินการ อันเป็น
ที่มาของโครงการต้นแบบ “วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวก” ภายใต้แนวคิดโรงเรียนวังไกลกังวล
ร่วมใจปลอดภัย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อกในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ให้รักความปลอดภัย และตระหนักถึงความส�ำคัญของหมวกกันน็อก รวมไปถึงการ
เชื้อเชิญให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสร้างการรับรู้และการจดจ�ำผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ที่มีการจัดการอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลควบคู่ไปด้วย โดยมีเป้าหมายร่วมกัน
ว่าภายใน 3 เดือน นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจะใส่หมวกกันน็อก 100% ได้หรือไม่
และถ้าไม่ได้ก็จะร่วมกันวิเคราะห์ถึงอุปสรรคและปัญหา แล้วด�ำเนินการโครงการต่อ
เป็นระยะที่ 2 แต่ถ้าประสบความส�ำเร็จก็จะเป็นโครงการต้นแบบน�ำไปขยายผลยัง
สถานศึกษาอื่น ๆ
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คุณเขมนิจ จามิกรณ์ หรือคุณแพนเค้ก ดาราภาพยนตร์
จิตอาสาซึง่ ได้เดินทางมาร่วมงานเปิดโครงการครัง้ นีด้ ว้ ย ได้กล่าว
เพิม่ เติมถึงความส�ำคัญของหมวกกันน็อกว่า “เป็นทีท่ ราบกันดีวา่
มีผู้เสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์สูงมาก และมีจ�ำนวนไม่
น้อยที่เป็นเยาวชน ซึ่งสาเหตุจากความประมาทคึกคะนอง ไม่
ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการไม่สวมหมวกกันน็อกขณะ
ขับขี่ เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุผเู้ สียชีวติ ส่วนใหญ่เกิดจากการได้รบั ความ
กระทบกระเทือนอย่างแรงที่ศีรษะ หมวกกันน็อกจึงเป็นอุปกรณ์
ส�ำคัญที่ช่วยป้องกัน ลดแรงกระแทก ซึ่งช่วยให้ลดความรุนแรง
จากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้”
โครงการ “วั ย ใส ใส่ ใ จ ใส่ ห มวก” จึ ง เป็ น อี ก
โครงการที่ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว
และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะเป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการสวมหมวกกันน็อก เพื่อเป็นต้นแบบส�ำคัญใน
การลดอุบัติภัยบนท้องถนน”
ในส่วนของโรงเรียนวังไกลกังวล ดร. ฤทัยวรรณ
ได้กล่าวถึงโครงการฯ นีว้ า่ “นับเป็นสิง่ น่ายินดีอย่างยิง่ ที่
โรงเรียนวังไกลกังวล ได้รับเกียรติเป็นต้นแบบรณรงค์
ใส่หมวกกันน็อก 100% เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้เด็กและ
เยาวชนเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการใส่หมวกกันน็อก
โดยมีสามพลังหลักที่ร่วมกันขับเคลื่อน ได้แก่ โรงเรียน
นักเรียน และผูป้ กครอง ดังนัน้ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน
ในการท�ำกิจกรรม นอกจากโรงเรียนจะได้ร่วมเรียนรู้กับ
นั ก เรี ย นและผู ้ ป กครอง ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด จิ ต ส�ำ นึ ก อย่ า ง
แท้ จ ริ ง ในการใส่ ห มวกกั น น็ อ ก และรณรงค์ ค วาม
ปลอดภัยบนท้องถนน”
นอกจากการมอบหมวกกันน็อกเพือ่ ความปลอดภัย
ตามโครงการ “วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวก” แล้ว ยังมีการต่อย
อดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งระดับประถม
และมัธยมศึกษามีส่วนร่วมในการรณรงค์ความปลอดภัยผ่าน
ทางการประกวดวาดภาพระบายสี เรี ย งความ โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ และภาพยนตร์สนั้ ความยาวไม่เกิน 3 นาทีภายใต้
หัวข้อ “ความปลอดภัยบนท้องถนน”

“วิริยะประกันภัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ ‘วัยใส
ใส่ใจ ใส่หมวก’ จะเป็นส่วนส�ำคัญในการกระตุน้ เตือน และ
สร้างจิตส�ำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
และเป็นแบบอย่างที่ดีของการสวมหมวกกันน็อกต่อไป”
คุณกานดาได้กล่าวทิ้งท้ายถึงเป้าหมายที่ส�ำคัญในความ
ส�ำเร็จของโครงการนี้

.
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คุณสุรินทร์ แสนใจยา ผู้จัดการศูนย์ฯ พะเยา และคุณพิสิทธิ์ เข็มทอง ผู้จัดการศูนย์ฯ
เชียงราย บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงานในสังกัดสาขาและศูนย์ฯ ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ภาค 1 (ภาคเหนือ) ร่วมมอบหมวกนิรภัย อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านดอกบัว (ราษฎร์บำ� รุง) จ. พะเยา เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ ความมีวนิ ยั และความปลอดภัยให้แก่เด็ก ๆ

คว้ารางวัล World Finance เป็นปีที่ 6

คุณประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)  
เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล “WORLD FINANCE INSURANCE AWARD 2015” ประเภท
Best Insurance Company จาก Ms. Jenny Hammond ผู้บริหารกองบรรณาธิการ นิตยสาร World
Finance ณ London Stock Exchange ประเทศอังกฤษ ทัง้ นีบ้ ริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยของไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นการ
รับรางวัลครั้งที่ 6 นับตั้งแต่ ปี 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 และ 2015

รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ดีเด่น จาก สคบ.

ฟุตบอลกระชับมิตร

คุณณัฐพงศ์ บุญเย็น ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษทั วิรยิ ะ
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และคุณหรดี วรราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัยลาว
(Alianz General Laos : AGL) ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาเชือ่ มสัมพันธไมตรี ณ สนามกีฬากลาง สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
แก่ คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ในฐานะที่บริษัทได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค
ดีเด่น ประจ�ำปี 2558 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค
(Call Center) ของส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.)

มอบอุปกรณ์การจัดการจราจร

ยางรถยนต์เพื่อน้อง

คุณนรา ตระกูลจุล ผู้จัดการศูนย์ฯ กบินทร์บุรี บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ตัวแทนฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคะตะวันออก) มอบอุปกรณ์จราจรต่าง ๆ แก่ พันต�ำรวจเอก ณรัฐ
รัตนจินดา ผูก้ ำ� กับการสถานีตำ� รวจภูธรศรีมหาโพธิ เพือ่ น�ำไปใช้อำ� นวยความสะดวกในการจัดการจราจร
ณ สถานีต�ำรวจภูธรศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี

คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณชะเวง รักษายศ ผู้ช่วย
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 พร้อมวิริยะจิตอาสา ร่วมรับมอบชุดโต๊ะเก้าอี้รีไซเคิลจากยางรถยนต์
เก่า ตามโครงการ “ยางรถยนต์เก่าเราขอ...ส่งต่อน้องๆ นักเรียน” เพื่อน�ำไปส่งมอบต่อให้โรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ตั้งในถิ่นทุรกันดารจ�ำนวนทั้งหมด 15 ชุด โดยมี พันเอก ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ เป็นผู้ส่งมอบ ณ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 12
รักษาพระองค์ จังหวัดสระแก้ว

เติมความรู้

อบรมใบขับขี่

คุณภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก)
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม “การขยายธุรกิจ NON-MOTOR  
ภาค 4” ซึง่ จัดขึน้ เพือ่ เป็นการน�ำเสนอข้อมูลและแนวทางในการวางแผนการขยายธุรกิจ NON-MOTOR
ภาค 4 โดยได้รับเกียรติจากคุณอานนท์ โอภาสพิมลธรรม รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงนโยบาย
พร้อมบรรยายภาพรวมธุรกิจประกันภัย ณ ห้องเจดีย์ 1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ. นครปฐม

คุณช่อกาญจน์ มากโฉม ผู้จัดการฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ใน
โครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 311 ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับกรมการ
ขนส่งทางบก จัดขึน้ เพือ่ ให้ผใู้ ช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงกฎจราจร มารยาทการใช้รถใช้ถนน และการขับขี่
อย่างปลอดภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์ของการท�ำประกันภัย ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจกั ร กรุงเทพฯ

สุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุปี 4

ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

คุณวิโชค เหล็มหมาด ผู้จัดการศูนย์ฯ พัทลุง บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) มอบ
หมวกนิรภัยให้แก่ ดร. วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อน�ำไปใช้ในการร่วมรณรงค์
กิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง

เพิ่มความสุข

คุณดลเดช สัจจวีระกุล ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 6 ด้านสาขา
(กรุงเทพฯ) บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “เพิ่มความสุข” ให้แก่ตัวแทนและ
นายหน้าในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 ณ โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก

คุ ณ กานดา วั ฒ นายิ่ ง สมสุ ข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) น�ำกลุ่มวิริยะจิตอาสา จัดกิจกรรม สุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุปี 4 ภายใต้แนวคิด “ตามทางบุญ
ร�ำลึกบูรพกษัตริยไ์ ทย” ด้วยการพาผูส้ งู อายุจากชมรมผูส้ งู อายุศนู ย์ 8 บุญรอด รุง่ เรือง จ�ำนวน 100 คน
ไปทัศนศึกษาเพื่อเป็นการร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนให้ผู้สูงอายุได้
มีโอกาสท�ำบุญเพื่อท�ำนุบ�ำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา ณ อุทยานพระโพธิสัตว์ จังหวัดสมุทรสาคร
วัดห้วยมงคล และอุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิริยะจิตอาสา

คุณวันมงคล โตความรู้ รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
น�ำทีมพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของวิริยะประกันภัยที่มีผลงานดีเด่นประจ�ำปี 2558 ร่วมท�ำกิจกรรม
สร้างสะพานข้ามห้วยให้กับส�ำนักสงฆ์อุทยานไตรสิกขา และสร้างฝายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่นำ�้ ภาชี เพือ่ เป็นการปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานตรวจสอบอุบตั เิ หตุมจี ติ ส�ำนึกสาธารณะ และมีสว่ นร่วม
ในการท�ำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อันน�ำไปสู่การมีจิตใจในการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยมี
วิริยะจิตอาสาจากฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) และส่วนงานอื่น ๆ เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่นำ�้ ภาชี จังหวัดราชบุรี

.
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เดินเรื่อง
ด้วยภาพ
เรื่อง /ภาพ : กองบรรณาธิการ

วิริยะประกันภัย
จัดอุปสมบทหมู่
ถวายเป็นพระราชกุศล

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) จัดพิธี
อุปสมบทหมู่ตามโครงการอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน รุ่น 11 ให้แก่คณะผู้บริหารและ
พนักงานของวิริยะประกันภัยจ�ำนวน 15 รูป เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ โดยมี
ท่ า นเจ้ า คุ ณ พระปั ญ ญานั น ทมุ นี เ ป็ น พระอุ ป ั ช ฌาย์
ภายในพิธี คุณสุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ และ
พล.ต.ท. เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและทีป่ รึกษาบริษทั
วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และเหล่าญาติเข้า
ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างเนืองแน่น ณ วัดปัญญานันทาราม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
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ส�ำหรับพิธีอุปสมบทดังกล่าววิริยะประกันภัยได้จัดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้ยังเป็นกุศโลบาย
ทางอ้อมที่จะท�ำให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
สามารถน�ำหลักพุทธธรรมมาใช้เป็นแนวทางหลักในการด�ำเนิน
ชีวิตและการประกอบการงาน อันจักก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสั ง คมส่ ว นรวม ตลอดจนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม เผยแพร่
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้
ด�ำรงอยู่ต่อไป โดยภายหลังการอุปสมบท คณะพระใหม่
ทั้ ง หมดจะเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ธ รรมที่ ส วนธรรมอ่ า งทอง
จ. อ่างทอง เพื่อเข้ารับการอบรมและปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน
เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน .
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วิทยาศาสตร์
น่ารู้

แผนภาพเปรียบเทียบการสะท้อนรังสีของพื้นผิวที่เป็นหิมะ น�ำ้ แข็ง และน�้ำทะเล

แผนภาพแสดงผลกระทบของเมฆระดับต�่ำและเมฆระดับสูง
ต่อการสะท้อนและเก็บกักพลังงานของรังสี

แผนภาพอย่างง่ายแสดงวัฏจักรคาร์บอน

เรื่อง : บัญชา ธนบุญสมบัติ

เรือ่ งโลกร้อน...
ไม่ได้มแี ค่กา๊ ซเรือนกระจก

http://d3tt741pwxqwm0.cloudfront.net/WGBH/ipy07/ipy07_int_albedo/ipy07_
int_albedo.html

1

http://www.climate4you.com/ClimateAndClouds.htm

เมื่อพูดถึงสาเหตุของโลกร้อน เรามักจะนึกถึงก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจาก
ฝีมือมนุษย์ แต่จากการศึกษาพบว่า ระบบภูมิอากาศโลก
มีกลไกป้อนกลับ (climate feedback) หลายรูปแบบที่ทั้ง
ช่วยเร่งและหน่วงการเพิม่ อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลก ซึง่ รูปแบบ
หลักๆ เกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่อย่าง ได้แก่ ไอน�้ำ หิมะและ
น�ำ้ แข็ง เมฆ และวัฏจักรคาร์บอน ผมขอสรุปประเด็นเหล่านี้
ให้รับทราบ จะได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อฟังนักวิชาการ
พูดถึงครับ
ไอน�้ำ
ไอน�้ำเป็นส่วนประกอบที่มีมากที่สุด คิดเป็นสองในสามของ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ภาพอย่างง่ายๆ คือ เมื่อโลกร้อนขึ้น
บรรยากาศจะมีปริมาณไอน�ำ้ มากขึน้ ด้วย จึงซ�ำ้ เติมให้โลกร้อนยิง่ ขึน้ อีก
ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า กลไกการป้อนกลับแบบบวก (positive feed
back)
ไม่เพียงไอน�้ำในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ (troposphere)
ซึง่ อยูต่ ดิ ผิวโลกทีม่ ผี ลต่อโลกร้อน แต่เราต้องสนใจไอน�ำ้ ในบรรยากาศ
ชั้นสตราโตสเฟียร์ (stratosphere) ซึ่งอยู่สูงขึ้นไปด้วยเช่นกัน ค.ศ.
2010 ทีมวิจัยน�ำโดย ซูซาน โซโลมอน (Susan Solomon) นักวิทยา
ศาสตร์อาวุโสของ NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) พบว่า หลัง ค.ศ. 2000 ชัน้ สตราโตสเฟียร์มปี ริมาณ
ไอน�ำ้ ลดลง ซึง่ อาจใช้อธิบายว่า เหตุใดโลกจึงร้อนขึน้ ด้วยอัตราทีช่ า้ กว่า
ในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 (ซึ่งชั้นสตราโตสเฟียร์มีปริมาณ
ไอน�้ำมากกว่า)
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http://www.scifun.ed.ac.uk/pages/about_us/shows/images/CCS/Carbon-cycle.jpg

หิมะและน�้ำแข็ง
กลไกป้อนกลับที่เกิดจากหิมะและน�้ำแข็ง (โดยเฉพาะน�้ำแข็ง
ขั้วโลก) เข้าใจได้ไม่ยาก เพราะทั้งหิมะและน�้ำแข็งสะท้อนรังสีจาก
ดวงอาทิตย์ได้ดี เช่น หากรังสีจากดวงอาทิตย์ 100 เปอร์เซ็นต์ตก
กระทบหิมะ จะสะท้อนกลับถึง 90 เปอร์เซ็นต์ หากตกกระทบน�้ำแข็ง
จะสะท้อนกลับ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือหากตกกระทบผิวน�้ำทะเล จะ
สะท้อนกลับเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ (อีก 94 เปอร์เซ็นต์ถกู น�ำ้ ทะเลดูดกลืน)
สัดส่วนพลังงานรังสีที่สะท้อนกลับต่อรังสีตกกระทบ เรียกว่า
แอลบีโด (albedo) และอาจใช้สัญลักษณ์ดังแสดงในรูป 1
เมื่ อ โลกร้ อ นขึ้ น หิ ม ะและน�้ ำ แข็ ง ละลายมากขึ้ น ผลคื อ รั ง สี
สะท้อนกลับสู่อวกาศน้อยลง หรือถูกโลกดูดกลืนไว้มากขึ้น จึงเกิด
กลไกป้อนกลับแบบบวกซ�ำ้ ให้โลกร้อนยิ่งขึ้น

เมฆ
หากมองจากที่สูงลงมา เมฆจะช่วยสะท้อนรังสีกลับสู่อวกาศ
แต่ขณะเดียวกันหากเรามองจากพื้น รังสีต่างๆ ที่ปลดปล่อยจากพื้น
(โดยเฉพาะรั ง สี อิ น ฟราเรด) จะถู ก เมฆกี ด ขวางและเก็ บ กั ก ไว้ ใ น
บรรยากาศด้วย นั่นคือเมฆท�ำหน้าที่คล้ายก๊าซเรือนกระจก
จากการศึ ก ษาพบว่ า เมฆแต่ ล ะสกุ ล จะส่ ง ผลต่ อ โลกร้ อ น
ต่างกัน เช่น เมฆสเตรโตคิวมูลัส (Stratocumulus) เมฆก้อนที่แผ่ตัว
ในแนวระดับและอยู่ระดับต�่ำ (ประมาณ 2 กิโลเมตรจากพื้น) จะ
สะท้อนรังสีได้ดีมาก แต่ไม่ค่อยมีผลกระทบด้านเรือนกระจก เมฆ
สเตรโตคิวมูลัสจึงท�ำให้โลกเย็นลง ส่วนเมฆซีร์รัส (Cirrus) เมฆ
น�ำ้ แข็งซึง่ อยูร่ ะดับสูงนัน้ สะท้อนรังสีไม่ดนี กั (เพราะมักมีลกั ษณะบาง)
แต่ผลกระทบด้านเรือนกระจกมีมาก คือเก็บกักรังสีความร้อนได้ดี เมฆ
สกุลนี้จึงมีแนวโน้มท�ำให้โลกอุ่นขึ้น
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หากเปรียบเทียบเมฆก้อนสองก้อนซึ่งมีปริมาณน�้ำของเหลว
(liquid water content, LWC) เท่ากัน แต่ก้อนหนึ่งมีขนาดหยดน�้ำ
เล็กกว่าอีกก้อน ผลคือเมฆก้อนทีม่ หี ยดน�้ำขนาดเล็กกว่าจะสะท้อนรังสี
ได้ดีกว่า เรียกว่า ปรากฏการณ์ทูมีย์ (Twomey effect)
ขณะเดียวกันเมฆก้อนทีม่ หี ยดน�้ำขนาดเล็กนี้ หากหยดน�้ำเติบโต
ช้าจะท�ำให้เมฆทั้งก้อนมีแนวโน้มคงตัวอยู่นานขึ้น เนื่องจากน�ำ้ ในเมฆ
ไม่ตกลงมาเป็นฝน เรียกว่า ปรากฏการณ์อลั เบรชต์ (Albrecht effect)
แล้วอะไรล่ะที่ท�ำให้หยดน�้ำในเมฆมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ?
ค�ำตอบหนึ่งคือ ละอองลอย (aerosol) ซึ่งท� ำหน้าที่เป็นแกน
กลั่ น ตั ว ของเมฆ (cloud condensation nuclei, CCN) หากมี
ปริมาณละอองลอยมาก จะท�ำให้หยดน�้ำในเมฆมีขนาดเล็ก ตัวอย่าง
ละอองลอย เช่น ฝุน่ เกลือทะเล คาร์บอนอินทรียใ์ นธรรมชาติ ละออง
ลอยจากไดเมทิลซัลไฟด์หรือจากสารประกอบไอโอดีน

วัฏจักรคาร์บอน
เมื่อมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพิ่มและอุณหภูมิ
เฉลี่ยของชั้นบรรยากาศสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อวัฏจักรคาร์บอน
(carbon cycle) ผลกระทบนี้ซับซ้อนเพราะมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลาย
อย่าง
ลองดูมหาสมุทรก่อน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทเี่ กิดจากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและชีวมวลนั้นจะละลายในน�ำ้ ประมาณครึ่งหนึ่ง
กลไกนี้ช่วยชะลอโลกร้อนได้บ้างเนื่องจากลดอัตราการเพิ่มปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ แต่แนวโน้มนีจ้ ะไม่คงอยูต่ ลอดไป เพราะ
เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของน�้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น จะท�ำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้อยลง
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ส่วนบนพื้นดินการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรคาร์บอนยิ่งซับซ้อนกว่า
ตัวอย่างเช่น เมื่อโลกร้อนขึ้น น�้ ำแข็งในบริเวณที่มีภูมิอากาศแบบ
ทุนดราแถบขั้วโลกเหนือ (Arctic tundra) จะละลายมากขึ้นพร้อม
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน หรือหากเกิด
ไฟป่าบ่อย คาร์บอนที่เก็บกักอยู่ในต้นไม้จะถูกปล่อยสู่บรรยากาศ
ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในทางกลับกัน ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นอาจ
กระตุ้นให้พืชบางชนิดในระบบนิเวศเติบโตได้ดี ส่งผลให้พืชเหล่านี้ดูด
ซับคาร์บอนจากบรรยากาศได้มากขึ้น แต่ปรากฏการณ์นี้ก็อาจส่งผล
น้อยลงหากมีปริมาณน�้ำและก๊าซไนโตรเจนจ�ำกัด รวมทัง้ อุณหภูมทิ ไี่ ม่
เหมาะสม นอกจากนีพ้ ชื ยังสามารถรับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้
สูงสุดค่าหนึ่งเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง
จะเห็นว่า กลไกป้อนกลับเรื่องโลกร้อนมีปัจจัยต่างๆ ซับซ้อน
มากมาย นักวิทยาศาสตร์จำ� เป็นต้องศึกษาเพือ่ เข้าใจแง่มมุ ต่างๆ อย่าง
ถ่องแท้ ซึ่งจะช่วยให้เรารับมือและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมที่สุดนั่นเอง

ประตู
ทะลุมิติ
ขอแนะน�ำเรื่อง Global Warming
ที่ http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/
และเรื่อง Climate Change Feedback ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/
Climate_change_feedback
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
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ท่องเที่ยว
กับวิริยะ

ถึงช่วงสิ้นปีอีกแล้ว เตรียมตัวออกเดินทางไปรับลมหนาวกอดสายหมอกกันดีกว่า
คราวนี้จะชวนคุณไปที่จังหวัดเชียงราย อีกหนึ่งจังหวัดน่ารักๆ ทางภาคเหนือ
ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวน่าสัมผัสโดยเฉพาะธรรมชาติท่ามกลางทิวเขาโอบล้อม
...เตรียมรถของคุณให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกัน รับประกันว่าทริปนี้
จะโรยด้วยความสุขทุกเส้นทาง

เรื่อง : ระพีพร ตันตราภิรมย์
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ดอยแม่สลอง...Unan in Thailand ดอยวาวี...ธรณีนน
ี่ ก
ี้ ม
็ ช
ี าให้ชม
ิ
ดอยที่มีชื่อเสียงมานานแสนนาน ใครมาเชียงรายก็ต้องแวะเยี่ยมเยือน
เพราะนอกจากความสวยงามของภูมปิ ระเทศทีร่ ายล้อมด้วยขุนเขาและดอกไม้
ขึ้นชื่ออย่างดอกนางพญาเสือโคร่งแล้ว ดอยแม่สลองยังเป็นชุมชนชาวจีนฮ่อ
ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทหารสังกัดนายพลต้วนซีเหวิน ที่ลี้ภัยสงครามจากจีนมาตัง้
ถิ่นฐานเมื่อปี 2504 และมีชื่อของชุมชนว่า “บ้านสันติคีรี” ที่นี่มีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมน่าชมราวกับคุณก�ำลังยืนอยู่ในเมืองยูนนานอย่างไรอย่างนั้นเลยล่ะ
ยิ่งหากใครชอบจิบชาเป็นชีวิตจิตใจ คุณจะได้ลิ้มรสชาอู่หลงชั้นดีบนดอย
แม่สลองที่เป็นแหล่งปลูกชาหลายร้อยพันไร่ มีไร่ชาให้แวะชมเพียบ นอกจาก
แนวยอดชาที่ชูช่อเขียวชอุ่มสุดลูกหูลูกตาให้คุณได้ลงไป Selfi ไว้เป็นที่ระลึก
ไร่ชาแต่ละแห่งยังมีชาหลายพันธุ์เตรียมชงให้ชิม พร้อมฟังความรู้เกี่ยวกับการ
ชงชาด้วย อย่างไร่ชา 101 และทีก่ �ำลังโด่งดังมาแรงพลาดไม่ได้คอื ไร่ชาฉุยฟง
สถานที่ถ่ายละครเรื่องดังและโฆษณามากมาย
ส�ำหรับคนที่นอนสัมผัสหมอกบนดอยแม่สลอง แนะน�ำให้ไปชมทิวทัศน์
บนพระบรมธาตุเจดียศ์ รีนครินทราสถิตมหาสันติครี ซี งึ่ เป็นจุดสูงทีส่ ดุ ของเทือก
ดอยแม่สลอง เสร็จแล้วกลับลงไปที่โรงเรียนบ้านสันติคีรี เป็นย่านร้านขายชา
และร้านอาหารต�ำรับชาวยูนนานแท้ๆ อีกทั้งยังมีกาดชาวเขาดอยแม่สลองให้
เดินชอปปิงสินค้าพื้นเมืองกันด้วย

ลงจากดอยแม่สลองก็ตะลอนขึน้ ดอยวาวีกนั ต่อ เส้นทางสายชา
ยังไม่จบ เพราะดอยวาวีเป็นแหล่งปลูกชาขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงราย
อีกแห่ง บ้านวาวีเป็นชุมชนชาวจีนฮ่อซึง่ อพยพมาในช่วงเวลาใกล้เคียง
กับดอยแม่สลอง ส�ำหรับชาของที่นี่จะแตกต่างจากดอยแม่สลอง
คือเป็นชาป่าพันธุพ์ นื้ เมืองเรียกว่าชาอัสสัม และเนือ่ งจากบ้านวาวีมี
พื้นที่เล็กกว่าบ้านสันติคีรีดอยแม่สลอง ร้านขายชาที่นี่จึงมีไม่มาก
ร้านที่นักท่องเที่ยวรู้จักคุ้นเคยคือร้านใบชาศิริภัณฑ์ ใครหลงรักการ
ชิมชาแวะเข้าไปได้เลย ชิมชาเพลินๆ ฟังเจ้าของร้านเล่าเรื่องชา...
รับรองสนุกไม่น้อย
นอกจากชิมชาคุณสามารถขับรถชมธรรมชาติบนดอยวาวีกนั ได้
อย่างเพลิดเพลิน ทัว่ ทัง้ ดอยมีวถิ ชี วี ติ น่ารักๆ ของชาวจีนฮ่อให้คณ
ุ ได้
สัมผัส หากใครชอบท้าทายความหนาวเย็นและอยากสัมผัสทะเล
หมอกในยามเช้าบนดอยวาวี แนะน� ำให้ขึ้นไปกางเต็นท์บนจุดชม
ทิวทัศน์ดอยกาดผี อยู่ห่างจากบ้านวาวีราว 20 กิโลเมตร สูงจาก
ระดับทะเลประมาณ 1,500 เมตร แม้มพี นื้ ทีไ่ ม่มากนัก ทว่าทัศนียภาพ
รอบๆ ดอยกาดผีกช็ วนให้คณ
ุ อิม่ อกอิม่ ใจกับธรรมชาติได้ไม่แพ้ดอย
สูงๆ ไม่ว่าจะยามเช้าหรือยามเย็น คุณก็จะประทับใจไม่รู้ลืม

ไร่ชาฉุยฟง ก�ำลังเป็น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยว

ขับรถขึน
้ เหนือ
ความสุขเหลือเฟือ
ศูนย์วิจัยและพัฒ
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ย่านร้านขายชาและของฝากพื้นเมืองบริเวณรร. บ้านสันติคีรี

นาการเกษตรที่ส

ูงเชียงราย (ดอย 32
ช้าง)

ที...่ เชียงราย
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จะดีแค่ไหน ถ้าได้ลิ้มรสอาหารอร่อยระดับภัตตาคารที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศสดๆ จากไร่ส่งตรงถึงครัว
รังสรรค์เป็นเมนูแสนอร่อยทั้งคาวหวาน พร้อมเครื่องดื่มหลากหลายรสชาติที่ท�ำจากยอดชาออร์แกนิก
ให้คุณได้อิ่มเอมท่ามกลางธรรมชาติและไร่ชาที่โอบล้อมแบบ 360 องศา ที่เชียงราย

วิริยะ
ชวนชิม

อร่อยเหนือระดับในไร่ชา
แบบ 360 องศา

เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ร้านอาหารภูภิรมย์

...รื่มรมย์กับรสชาติและความงามที่โอบล้อม

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี จุดชมทิวทัศน์สูงสุดบนดอยแม่สลอง

ดอยช้าง...หอมกลิ่นกรุ่นกาแฟสด
ตบท้ายทริปตะลุยเชียงรายที่ดอยช้าง ดอยที่เอ่ยชื่อขึ้นมาแล้วท�ำให้
นึกถึงกาแฟสด เพราะเป็นแบรนด์ยอดนิยมที่คอกาแฟต่างต้องรู้จักเป็น
อย่างดี ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีส่ นใจขับรถเทีย่ วและชิมกาแฟสดบนดอยช้าง
สามารถไปขอข้อมูลได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
(ดอยช้ า ง) ที่ นี่ เ ป็ น หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม
การปลูกพันธุพ์ ชื ไม้เมืองหนาวและกาแฟ
อะราบิกา ดอยช้างอยู่ที่ระดับความสูง
เกิ น 1,000 เมตร เหมาะกั บ การปลู ก
กาแฟพันธุ์นี้มากๆ ทุกปีจึงมีผลผลิตที่ดี
การันตีได้เลย ส่วนใครอยากชิมก็มกี าแฟ
สดคั่วบดสดใหม่ให้ชิมเพราะมีโรงคั่วเอง
รับประกันความหอมเข้มเต็มรสชาติ

ช่วงเย็นที่นั่งโซนระเบียงด้านนอกจะเต็มตลอดปี ถ้าไม่อยากพลาดควรโทรจองล่วงหน้า
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หมั่นโถวชาเขียว
ซาลาเปาชาเขียว
และขนมจีบหมู
เมนูที่ทุกคนติดใจ
กับเค้กโฮมเมดและ
เครื่องดื่มจากยอดชา
ที่คุณต้องหลงรัก

ไร่ชาฉุยฟง

ภายในศูนย์วิจัยฯ มีบ้านพักอยู่หลายหลัง คุณสามารถแวะพัก
เที่ยวชมแปลงผลไม้เมืองหนาวอย่าง เกาลัด แมกคาดาเมีย บ๊วย ท้อ
พลับ พลัม และไร่กาแฟได้ เสร็จแล้วก็ขับรถไปยังพุทธอุทยานดอยช้าง
รอบๆ เป็นป่าที่สมบูรณ์มาก มีบึงน�้ำขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าสระมรกต
อยู่กลางพุทธอุทยาน ลานพุทธสถานประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ
ให้สักการบูชา และไฮไลต์ของที่นี่ก็คือจุดชมทิวทัศน์ดอยช้าง แนะน�ำให้
ไปปักหลักเฝ้ารอตั้งแต่ห้าโมงเย็น เพราะอากาศค่อยๆ เย็นลงขณะ
พระอาทิตย์ก�ำลังลับขอบฟ้า ขอบอกว่าห้ามกะพริบตาแม้วินาทีเดียว
พร้อมเก็บเกีย่ วความสวยงามไว้ในความทรงจ�ำให้เต็มอิม่ เพราะเป็นช่วง
เวลาแสนโรแมนติกมากๆ
ก่อนกลับแวะร้านกาแฟสดดอยช้างกันได้ ทีน่ มี่ รี า้ นกาแฟตัง้ อยูด่ ว้ ย
พร้อมเสิร์ฟเค้กและกาแฟสูตรแบรนด์ดอยช้างให้ลิ้มลอง   

...สุดยอดเมนูรังสรรค์จากยอดชา

(อ. แม่จัน จ. เชียงราย เปิด 08.30-17.00 น. โทร. 0-5377-1563)
ถนนราดยางสายเล็กๆ คดโค้งไต่ระดับขึ้นสู่ภูสูงที่เต็มไปด้วยไร่ชา
เขียวขจีปลูกเป็นแถวแนวลดหลั่นไปตามสันเขา มีร้านอาหารเล็กๆ ตั้ง
เด่นอยูบ่ นผืนไร่ชา รอคอยผูม้ าเยือนได้สมั ผัสความสวยงามอันน่าทึง่ ของ
ไร่ชานับพันไร่ พร้อมลิ้มรสสุดยอดเมนูที่รังสรรค์จากยอดชาออร์แกนิก
อย่างหมั่นโถวชาเขียว ถึงไม่มีไส้แต่หมั่นโถวก็อร่อยหนานุ่ม อบอวลกลิ่น
ชาเขียว ซาลาเปาชาเขียวเห็ดหอมหมูสับ ไส้เยอะแป้งนุ่มหอมอ่อนๆ
จากยอดชา สั่งมาคู่กับขนมจีบหมู น�้ำจิ้มสูตรพิเศษเปรี้ยวอมหวาน ตาม
ด้วยเปาะเปี๊ยะยอดชา ที่คัดเฉพาะ 1 ยอดอ่อน กับ 2 ใบ น�ำมาสับผสม
กับไส้ผกั และหมูสบั ห่อสดๆ ทอดใหม่ๆ เสิรฟ์ ร้อนๆ ทุกวัน ยังมีย�ำทูนา่
ยอดชากินกับข้าวเกรียบถัว่ ลันเตา หอมกรอบอร่อยเพลิน และสปาเกตตี
ซอสหมูสไตล์ยูนนานรสชาติเปรี้ยวเผ็ดอร่อยเด็ดทุกเมนู
ยิ่งเมนูของหวานอย่างเค้กโฮมเมดมี 10 กว่าเมนูให้เลือกชิมแบบ
จุใจ ห้ามพลาดเลยคือเค้กชาเขียวครีมสดและเค้กชาไทยครีมสด เนื้อเค้ก
นุ้ม...นุ่ม...ผสานครีมสดที่ผสมชาเขียวและชาไทยจากไร่ฉุยฟง ยังมีฉุยฟง
ชีสเค้ก เครปเค้กชาเขียว และอีกหลายเมนูให้เลือกสั่งมาฟินคู่กับเครื่อง
ดื่มอย่างชาเขียว ชาเย็น ชาอู่หลงน�ำ้ ผึ้งมะนาว ท�ำจากยอดชาออร์แกนิก
ทัง้ หมด รับรองว่าถ้าได้ชมิ สักครัง้ เป็นต้องหาเวลามานัง่ จิบชา ชิมเค้ก กิน
ของอร่อยบนไร่ชาฉุยฟงทุกปีแน่ๆ    

.

โทร. 0- 5391- 8087
34

(ในไร่บุญรอด อ. เมือง จ. เชียงราย เปิด 11.00-22.00 น.
โทร. 09-1576-0371)
สุดยอดร้านอาหารทีข่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งบรรยากาศ จากทีต่ งั้ บนเนินสูง สามารถมองเห็น
วิวสวยของไร่บญ
ุ รอดได้เต็มตา ช่วงปลายฝนต้นหนาวยิง่ ต้องใส่เสือ้ หนาๆ พกผ้าพันคอ
สักผืน รับรองว่าคุณคงไม่อยากลุกไปไหนเลย ยิ่งทุกเมนูอาหารของที่นี่ล้วนคัดสรร
ด้วยวัตถุดบิ ชัน้ เลิศน�ำมาปรุงแบบพิถพี ถิ นั อย่างย�ำยอดชาทอดกรอบ ถือเป็นซิกเนเจอร์
คัดสรรเฉพาะยอดอ่อนของใบชาสดๆ ทีป่ ลูกแบบออร์แกนิกในไร่บญ
ุ รอด น�ำมาชุบแป้ง
บางๆ แล้วทอดให้กรอบ และยังคงสีเขียวของใบชาอย่างสวยงามชวนกิน โรยถั่วลิสง
คั่วลงไป ยกเสิร์ฟพร้อมน�ำ้ ย�ำที่ใส่กุ้งลวกตัวพอเหมาะ อร่อยเข้ากันจนคุณต้องติดใจ
และอีกหลากหลายเมนูความอร่อยทีไ่ ม่ควรพลาด อย่างไก่ยา่ งภูภริ มย์ เป็นไก่ยา่ งสูตร
ต้นต�ำรับบุญรอด หมักด้วยเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ท�ำให้ไก่เนื้อนุ่ม หอม อร่อย ไม่
เหมือนใคร ขาหมูเยอรมันก็กรอบนอกนุม่ ใน เคียงกับมันฝรัง่ บดและผักดองสดใหม่ทกุ
วัน พล่ากุ้งใหญ่รสจัดจ้านราดน�้ำย�ำน�้ำพริกเผา สลัดผักเคลสดกรอบราดน�้ำเสาวรส
เมนูชสู ขุ ภาพมากประโยชน์และอิม่ นาน ตบท้ายด้วยของหวานหรือเครือ่ งดืม่ หลายเมนู
ให้เลือกสั่ง เรียกว่าทั้งอิ่มอร่อยและอิ่มเอมกับบรรยากาศแบบที่คุณจะลืมไม่ลงเลยล่ะ

ย�ำยอดชาทอดกรอบ
คัดเฉพาะยอดอ่อนใบชาสดจากไร่

พล่ากุ้งใหญ่
รสจัดจ้านด้วย
น�้ำย�ำน�้ำพริกเผา

.
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รักลูก
ให้ดี
เรื่อง : นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ภาพประกอบ : เซมเบ้
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เราอยากได้ลูกแบบไหน ?

นี่คือประเด็น “กระบวนการหาค�ำตอบส�ำคัญกว่าค�ำตอบ”
พ่อแม่ไม่ต้องกังวลเรื่อง “เราไม่รู้” มากจนเกินไปอีกเช่นกัน พ่อแม่
ก็เหมือนคุณครู มิใช่ผู้วิเศษที่จะรู้ทุกเรื่อง ขอเพียงคอยหล่อเลี้ยงความ
อยากรู้ของเด็กๆ เอาไว้ก็พอ อย่าท�ำลายเสียสิ้นก็แล้วกัน
โลกสมัยใหม่ไม่มีค�ำตอบตายตัวเพียงหนึ่งเดียวส�ำหรับค�ำถามใดๆ
ข้อสอบปรนัยจึงกลายเป็นของล้าสมัยเร็วมาก โจทย์ยิ่งยากยิ่งมีหลาย
ค�ำตอบให้ทดลอง นี่คือการศึกษาสมัยใหม่
ค�ำส�ำคัญอีกค�ำจึงเป็นค�ำว่า “ตลอดชีวิต”
เป็นทีร่ กู้ นั ว่าบัณฑิตไทยจ�ำนวนมากเรียนจบมาท�ำงานไม่เป็น เหตุที่
เป็นเช่นนีเ้ พราะลักษณะงานในศตวรรษใหม่นมี้ คี วามซับซ้อนมากกว่าสมัย
ก่อน สมัยก่อนเรียนอะไรมาก็มงี านรองรับง่ายๆ ตรงไปตรงมา เดีย๋ วนีง้ าน
แต่ละอย่างไม่ง่ายปานนั้น เด็กเรียนจบปุ๊บ ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัย
ก็ล้าสมัยปั๊บ (ตามความเร็วของอินเทอร์เน็ต)
บัณฑิตส่วนใหญ่จึงใบ้กินเมื่อเข้าท�ำงาน
ความรู้ที่ได้มาใช้ไม่ได้ ทักษะหรือความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่
ก็ไม่มีอีกต่างหาก
เราจึงอยากให้ลูกของเรามีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กล่าวคือเมื่อได้งานใหม่ทำ� ไม่เป็นก็ไม่ยอมแพ้ แต่พร้อมจะเรียนรู้ใหม่ ตั้ง
ค�ำถาม หาค�ำตอบ ประเมินค�ำตอบ ยังไม่ได้เรื่องก็เรียนรู้ใหม่ ตั้งค�ำถาม
ใหม่ หาค�ำตอบใหม่ และประเมินค�ำตอบใหม่
เป็นวงจรเรียนรู้ไม่สิ้นสุด
เราอยากได้ลูกหน้าตาประมาณนี้
ทั้งหมดที่เล่ามาคือกระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ใหม่เอีย่ ม ไม่เหมือนการศึกษาสมัยเก่าอีกเลย ขึน้ ชือ่ ว่าใหม่มกั พบอุปสรรค
หาคนเชื่อยาก และเพราะความที่หาคนเชื่อยากนี้เอง จึงท�ำให้การศึกษา
บ้านเราไม่กล้าไปไหน ย�ำ่ อยู่กับที่ และรอรั้งท้ายประชาคมโลก

ค� ำ ตอบคื อ ...เราอยากได้ ลู ก ที่ มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู ้ จ าก
“ทุกสถานที่” “ทุกเวลา” และ “ตลอดชีวิต”
เราไม่น่าจะอยากได้ลูกเรียนเก่ง ท่องเก่ง แต่เอาตัวไม่รอด
การเรียนรู้จากทุกสถานที่เป็นไปได้ สมัยก่อนเป็นไปไม่ได้ เด็กๆ
ต้องไปโรงเรียน สมัยนี้เด็กๆ ไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้ ใช้อินเทอร์เน็ตเรียน
ทีบ่ า้ นได้แน่ๆ ปัญหาคือมีปญ
ั ญาเรียนด้วยตนเองได้จริงหรือเปล่า ค�ำตอบ
คือยังยากอยู่ ดังนั้นเด็กๆ ยังต้องไปโรงเรียน
แต่การไปโรงเรียนในศตวรรษใหม่นี้ มิใช่เพือ่ ไปท่องต�ำราแล้วรูเ้ ยอะๆ
สอบเก่งๆ แล้วจะเอาตัวรอดได้เหมือนสมัยก่อน วิธีคิดเช่นนี้ผิดแน่นอน
แล้ว การไปโรงเรียนสมัยใหม่เพื่อไปฝึกทักษะ “เรียนรู้” มิใช่เพื่อไปเอา
“ความรู้” - สองอย่างนี้ไม่เหมือนกัน
เมื่อลูกของเรากลับจากโรงเรียน เราอยากเห็นลูกของเราเป็นเด็ก
ใฝ่รู้ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ติดขัดอะไรก็นั่งลงถามกูเกิลด้วยตนเอง
ไม่อ้าปากรอใครมาป้อนมาปรนเปรอ
มีแท็บเลตติดมือเป็นเรื่องดี แต่ควรมีไว้เรียนรู้ด้วยตนเอง มิใช่ไว้
เล่นเกมกับดูคลิป
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกสถานที่ยังไม่เพียงพอ ควรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ทกุ เวลาอีกต่างหาก ไปโรงเรียนวันละ 8 ชัว่ โมงนัน้ ใช่ แต่ธรรมชาติของ
การเรียนรู้ของเด็กๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยไม่เลือกทั้งสถานที่และเวลา
พูดง่ายๆ การเรียนรู้ของเด็กไม่มีกาลเทศะ
นี่คือประเด็น “การเรียนรู้ส�ำคัญกว่าความรู้”
เด็กๆ เกิดมาพร้อมความอยากเรียนรู้และความสามารถช่างซัก
ช่างถามกันทุกคน พฤติกรรมช่างซักช่างถามคือกระบวนการหาค� ำตอบ
เขาไม่ได้สนใจค�ำตอบที่พ่อแม่ให้เท่ากับท่าทีของพ่อแม่กระตือรือร้นที่จะ
ตอบ พ่อแม่ไม่จ�ำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่จ�ำเป็นต้องแสดงท่าทีอยากตอบ
พ่อแม่ยิ่งตอบ เขาก็จะยิ่งถาม เพราะอยากหาค�ำตอบต่อไปเรื่อยๆ
พ่อแม่ทไี่ ม่ชอบตอบค�ำถามลูก รวมทัง้ การศึกษาของบ้านเราทีม่ ที า่ ที
บังคับให้เชื่อค� ำตอบที่ก� ำหนดมาแล้ว จะท� ำลายความสามารถเช่นนี้
ของเด็กๆ ไปอย่างน่าเสียดาย นั่นคือความสามารถที่จะหาค�ำตอบอย่าง
หลากหลายและไม่สิ้นสุด
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ระหว่างที่โรงเรียนไม่ไปไหน เป็นเวลาที่บ้านคือพ่อแม่ต้อง
ช่วยเหลือตนเองมากที่สุด .
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เยือน
ลานธรรม
โบราณกล่าวไว้ว่า “สติมาปัญญาเกิด ถ้าสติเตลิดก็จะเกิดปัญหา” เราทุกคนล้วนเข้าใจใน
เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์

ความหมายของประโยคดังกล่าว ทว่าบางคราวกลับไม่สามารถควบคุมสติของตนได้ เป็นผลให้เกิด
ปัญหาน้อยใหญ่ต่างๆ กันไป ดังนั้นทุกคนควรหาโอกาสฝึกพัฒนาสติของตนเอง
V magazine ฉบับนี้จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมพัฒนาสติของตนเอง ด้วยการมาฝึก
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สถานที่ปฏิบัติธรรมใจกลางพระนคร ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างพระบรมมหาราชวังกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

การฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุฯ ด�ำเนินมายาวนานแล้ว ตั้งแต่ครั้งสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เป็นอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ ได้ประกาศตั้งส�ำนักวิปัสสนา
กรรมฐานแห่งประเทศไทยเป็นแห่งแรกทีว่ ดั มหาธาตุ และได้แต่งตัง้ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก
ญาณสิทธฺ ิ ป.ธ. 9) ผูเ้ ดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาและปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานทีป่ ระเทศพม่า
เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นรูปแรก โดยสอนการปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐาน 4
คือให้เอาสติไปคอยก�ำหนดรู้ กาย เวทนา จิต และธรรม มีผู้คนให้ความสนใจเข้าปฏิบัติที่วัดเป็น
จ�ำนวนมาก จนพื้นที่พระอุโบสถไม่เพียงพอ ต้องใช้บริเวณระเบียงโดยรอบ และบริเวณวิหารน้อย
โพธิลังกา ต่อมาได้เปิดให้ปฏิบัติเพิ่มที่คณะ 5 ก็ยังไม่เพียงพอรองรับผู้ปฏิบัติ
พระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ รูปปัจจุบัน จึงได้ให้คณะท�ำงานด้านวิปัสสนา สร้าง
ศูนย์ศกึ ษาและปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานนานาชาติขนึ้ เพือ่ รองรับผูม้ าปฏิบตั ทิ งั้ ชาวไทยและต่างชาติ
เริม่ แรกสร้างเป็นเต็นท์ปฏิบตั ธิ รรมชัว่ คราว และได้แต่งตัง้ ให้พระภาวนาวิรยิ คุณ วิ. ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส
เป็น ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ กระทั่งปี 2554 ได้เริ่มก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติถาวรขึ้น แล้วเสร็จเมื่อปี 2555 โดยการสร้างอาคารหลังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์”
“อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์” เป็นอาคารสองชัน้ ทรงร่วมสมัย ชัน้ ล่างเป็นห้องติดต่อสอบถาม
และลงทะเบียนปฏิบัติ มีห้องอาหาร และห้องนอนส�ำหรับผู้ที่มาปฏิบัติแบบค้างคืน ส่วนชั้นบน
เป็นห้องวิปสั สนา ภายในกว้างขวาง ติดเครือ่ งปรับอากาศ มีเบาะรองนัง่ และเก้าอีส้ ำ� หรับผูส้ งู อายุ  
ผู้ประสงค์จะปฏิบัติธรรมสามารถมาที่ศูนย์ได้ทุกวันทุกเวลา เนื่องจากทางศูนย์เปิดให้บริการสอง
หลักสูตร คือหลักสูตรปรกติประจ�ำวันจะมีตารางเวลาปฏิบตั เิ ริม่ ตัง้ แต่ 04.30 น. ไปจนถึง 21.30 น.
ช่วงเวลาที่มีพระวิปัสสนาจารย์สอนปฏิบัติจะแบ่งเป็นสี่ช่วง คือ เวลา 05.00-07.00 น. สวดมนต์
ท�ำวัตรเช้า เดินจงกรม นั่งสมาธิ เวลา 08.30-11.00 น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ แผ่เมตตา เวลา
13.00-16.30 น. ฟั ง บรรยายธรรมเรื่ อ งการปฏิ บั ติ วิ ป ั ส สนากรรมฐาน และเวลา 18.0021.30 น. สวดมนต์ท�ำวัตรเย็น และปิดท้ายด้วยการสอบอารมณ์รวม คือสอบถามการปฏิบัติของ
แต่ละบุคคล
ส่วนผู้ที่ต้องการปฏิบัติแบบค้างคืนต้องลงหลักสูตรพิเศษปฏิบัติอย่างเข้มข้นตลอด 7 วัน
โดยจัดขึ้นทุกวันที่ 1-7 ของทุกเดือน โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือผุ้ประสงค์ปฏิบัติธรรมจะมี
จิตศรัทธาร่วมท�ำบุญช่วยสมทบค่าน�ำ้ ค่าไฟ ค่าอาหารและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ของศูนย์ฯ หากหน่วยงาน
หรือองค์กรใดต้องการเข้าปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
ในทุกวันอาทิตย์และวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา เวลา 09.00 น. จะมีการท�ำบุญถวาย
สังฆทาน ทางศูนย์ฯ ได้เตรียมสังฆทานไว้บริการส�ำหรับผู้ที่ต้องการท�ำบุญ
“ถ้าได้พัฒนาสติบ่อย ๆ จะท�ำให้มีสติเพิ่มพูน เมื่อมีสติมากพอ ดีพอแล้ว คนที่มีสติจะไม่
พูดสิง่ ทีไ่ ม่ควรพูด ไม่ทำ� สิง่ ทีไ่ ม่ควรท�ำ  แต่เราจะเห็นว่าปัจจุบนั คนหลายคนยังเป็นคนทีช่ อบพูดและ
ช่างพูด แต่พดู ไม่คอ่ ยชอบ ผลจากการพูดไม่ชอบคือการกล่าวเท็จ พูดส่อเสียด พูดค�ำหยาบและพูด
เพ้อเจ้อ ท�ำให้เกิดปัญหา ถ้าเรามีสติ ปัญหาก็ไม่เกิด พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้วา่ สตินนั้ เป็นธรรมที่
ส�ำคัญมาก ไม่วา่ เราจะอยูท่ ไี่ หนอยูก่ บั ใครต้องมีสติตดิ ตัวตลอดเวลา ถ้าเราไม่มสี ติ ปัญหาก็จะเกิด”
พระภาวนาวิริยคุณ วิ. กล่าว

.

พัฒนาสติได้ทุกวัน ทุกเวลา
ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ
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ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ

การเดินทาง

อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  โทร. 0-2223-6878
ดูตารางเวลาการปฏิบัติธรรมและระเบียบการปฏิบัติได้ที่ www.msarc.info
สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าพักปฏิบัติธรรม
 ชุดขาวน�ำมาเองหรือซื้อได้ที่ศูนย์ฯ   ของใช้ส่วนตัวที่จ�ำเป็น
 ยารักษาโรคประจ�ำตัว   ทางศูนย์ฯ มีที่พักและเครื่องนอนจัดไว้ให้ผู้เข้าปฏิบัติทุกท่าน

ถ้านั่งรถประจ�ำทางมาจะสะดวกที่สุด
รถเมล์สายที่ผ่าน 3, 15, 32, 333, 53, 59, 64, 80, 124, 203, 503, 524
หากน�ำรถยนต์ส่วนตัวมาให้เข้าทางด้านถนนมหาราช
เลี้ยวซ้ายเข้าตรอกพระยาเพชร เยื้องท่ามหาราช ตรงไปเกือบสุดถนน
แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัด อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์ตั้งอยู่ซ้ายมือ
ให้เข้าไปติดต่อขอกุญแจรั้วในอาคารเพื่อเปิดประตูเข้าที่จอดรถ
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เรื่อง : นคราภิบาล
ภาพ : เมืองโบราณ

ศุขสยาม

(ที่มา : จากบทความของนายพิษิฐ เจริญสุข)

พุทธกิจประจ�ำวัน 5 ประการ
และพุทธจริยา 3 ประการ
งานการสอนธรรม เพื่อประดิษฐานพระพุทธศาสนาของ

พระพุทธเจ้าเป็นงานทีล่ ะเอียดประณีต เพราะทรงมุง่ ให้เป็นธรรมทีเ่ กือ้ กูล
แก่คนทัง้ ปวงและอ�ำนวยผลให้เป็นความสุข พระพุทธเจ้าจึงทรงมีกจิ หลัก
ที่เรียกว่าพุทธกิจ ในแต่ละวันทรงมีพุทธกิจหลัก 5 ประการ เพื่อบ�ำเพ็ญ
พุทธจริยา 3 ประการ ของพระพุทธเจ้าให้สมบูรณ์ คือ
พุทธจริยาประการที่ 1 โลกัตถจริยา ทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์
แก่โลก ในฐานะทีพ่ ระองค์เป็นสมาชิกคนหนึง่ ของสังคมโลก ความส�ำเร็จ
ในจริยาข้อนี้ทรงอาศัยพุทธกิจประจ�ำวัน 5 ประการ คือ
พุทธกิจประการที่ 1 เวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต เพื่อเป็นการ
โปรดสัตว์โลกผู้ต้องการบุญ
พุทธกิจประการที่ 2 ในเวลาเย็นทรงแสดงธรรมแก่คนผู้สนใจใน
การฟังธรรม
พุทธกิจประการที่ 3 ในเวลาค�ำ่ ทรงประทานพระโอวาทให้กรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลาย
พุทธกิจประการที่ 4 ในเวลาเที่ยงคืน ทรงแสดงธรรมและตอบ
ปัญหาแก่เทวดาทั้งหลาย
พุทธกิจประการที่ 5 ในเวลาใกล้รงุ่ ทรงตรวจดูสตั ว์โลกทีอ่ าจจะ
รู้ธรรมซึ่งพระองค์ทรงแสดง แล้วได้รับผลตามสมควรแก่อุปนิสัยบารมี
ของคนเหล่านั้น
พุทธกิจประการที่ 5 นี้เองเป็นจุดเด่นในการท�ำงานของพระ
พุทธเจ้า จนท�ำให้ผศู้ กึ ษาพระพุทธศาสนาบางคนมีความรูส้ กึ ว่า ท�ำไมคน
แต่กอ่ นส�ำเร็จกันง่ายเหลือเกิน ถ้าศึกษารายละเอียดแล้วจะพบว่าไม่มคี ำ�
ว่าง่ายเลย เพราะนอกจากจะอาศัยวาสนาบารมีของคนเหล่านัน้ เป็นฐาน

อย่างส�ำคัญแล้ว การแสดงธรรมของพระองค์นั้น เป็นระบบการท�ำงานที่
มีการศึกษาข้อมูล การประเมินผล การสรุปผลในการแสดงธรรมทุกคราว
หลังจากที่บุคคลนั้นๆ ปรากฏในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้า
คือ ทรงรูว้ า่ เขาเป็นใคร ? มีอปุ นิสยั บารมีอย่างไร ? แสดงธรรมอะไรจึงได้
ผล ? หลังจากแสดงธรรมแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไร ? ดังนัน้ การแสดง
ธรรมทุกครั้งของพระพุทธองค์จึงบังเกิดผลเป็นอัศจรรย์ เพราะจะทรง
แสดงเฉพาะแก่ผู้เป็นพุทธเวไนย คือสามารถแนะน�ำให้รู้ได้เป็นหลัก
พุทธจริยาประการที่ 2 ญาตัตถจริยา ทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์
แก่พระญาติ เช่นการทรงมีพระพุทธานุญาตพิเศษให้พระญาติของพระองค์
ที่เป็นเดียรถีย์ (นักบวชภายนอกพระพุทธศาสนา) มาก่อน ให้เข้าบวชใน
พระพุทธศาสนาได้ โดยไม่ต้องอยู่ติตถิยปริวาสก่อน (ติตถิยปริวาส คือ
วิธีอยู่กรรมส�ำหรับเดียรถีย์ที่ขอบวชในพระพุทธศาสนา จะต้องประพฤติ
ปริวาส (การอยู่ชดใช้หรืออยู่กรรม) ก่อน 4 เดือน หรือจนกว่าพระสงฆ์
พอใจจึงจะอุปสมบทได้) หรือการทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระญาติที่
กรุงกบิลพัสดุ์ ทรงแนะน�ำให้พระญาติซึ่งก�ำลังจะท�ำสงครามกันได้เข้าใจ
ในเหตุผลสามารถปรองดองกันได้
พุ ท ธจริ ย าประการที่ 3 พุ ท ธั ต ถจริ ย า ทรงท�ำ หน้ า ที่ ข อง
พระพุทธเจ้า เช่น ทรงวางสิกขาบทเป็นพุทธอาณา ส�ำหรับควบคุมความ
ประพฤติของผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ทรงแนะน�ำให้บรรพชิต
และคฤหัสถ์ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามหน้าทีข่ องตน ทรงวางพระองค์ตอ่ ผูท้ เี่ ข้า
มาบวชและแสดงตนเป็ น อุ บ าสกอุ บ าสิ ก า ในฐานะของบิ ด ากั บ บุ ต ร
ผู้ปกครองกัลยาณมิตร ศาสดาผู้เอ็นดู เป็นต้น ตามสมควรแก่บุคคลและ
โอกาสนัน้ ๆ จนสามารถประดิษฐานเป็นรูปสถาบันศาสนาสืบต่อกันมาได้

.

ที่มา : หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า โดย ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข
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เรื่อง : ฅนเมือง
ภาพ : เมืองโบราณ
		

ศาลาฤๅษีดัดตน
ศาลาฤๅษีดัดตนในเมืองโบราณ สมุทรปราการ เป็นศาลาโถงยาว
สร้างขนานไปกับสระน�้ำขนาดใหญ่ของเขาพระสุเมรุ สองด้านของ
ศาลามีรูปปั้นฤๅษีดัดตน 80 ท่า พร้อมทั้งโคลงและค� ำ บรรยาย
สรรพคุณของการดัดตนแต่ละท่าทางเขียนไว้ดา้ นบนคอสองของศาลา
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ขับไปกั
รถบเด็กเล็ก
เล่าสืบกันมาว่าในโบราณกาลเหล่าฤๅษีที่ทำ� อาสนะบ�ำเพ็ญเพียร
นานๆ เกิดอาการเมื่อยขัด จึงต้องมีท่าทางช่วยแก้ไขอาการปวดเมื่อย
เหล่านัน้ ท�ำให้เกิดเป็นต�ำราการดัดตนเพือ่ รักษาสุขภาพสืบทอดมาจนถึง
ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ต� ำ ราฤๅษี ดั ด ตนนี้ มี ป รากฏอยู ่ ใ นประเทศไทยมาช้ า นาน
ถ่ายทอดผ่านมาหลายชั่วอายุคน โดยเขียนหรือคัดลอกไว้ในสมุดข่อย
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และพระองค์ยังโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างรูปปั้นฤๅษีดัดตนด้วยดีบุกแสดงไว้ตามเขามอในวัดพระเชตุพนฯ
(วัดโพธิ)์ แต่เดิมมีระบุไว้วา่ ท่าฤๅษีดดั ตนมี 80 ท่า แต่ในปัจจุบนั คงเหลือ
เพียง 24 ท่าเท่านั้น
นอกจากนีย้ งั พบต�ำราฤๅษีดดั ตนทีเ่ ขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ดังเช่นจารึกศาลาฤๅษีดดั ตนทีว่ ดั มัชฌิมาวาส เมืองสงขลา โดยเจ้าพระยา
วิเชียรคีรี (บุญสังข์) ผูส้ ำ� เร็จราชการเมืองสงขลาในสมัยนัน้ เป็นผูส้ ร้างขึน้

ที่ฝาผนังด้านข้างมีจิตรกรรมเขียนต�ำราแพทย์แผนโบราณ และภาพฤๅษี
ดัดตน รวม 40 ท่า แต่ละท่ามีจารึกเป็นค�ำโคลงสี่สุภาพอธิบาย ค�ำโคลง
เหล่านี้เลือกคัดลอกมาจากเรื่องโคลงภาพฤๅษีดัดตน ที่จารึกไว้บนผนัง
ศาลารายในวัดพระเชตุพนฯ เพราะของเดิมได้สูญหายกระจัดกระจายไป
คุณเล็ก วิรยิ ะพันธุ์ เห็นถึงความส�ำคัญและคุณประโยชน์ของวิชา
ฤาษีดัดตนนี้ จึงได้ท�ำการศึกษารวบรวมท่าการดัดตนต่างๆ ของฤๅษี
และสร้างเป็นรูปปูนปั้นไว้จนครบทั้ง 80 ท่าตามต�ำราอย่างสมบูรณ์ และ
สร้างศาลาโถงเพื่อให้ช่างได้เขียนค�ำอธิบายสรรพคุณของแต่ละท่าทางไว้
บนคอสองของศาลา จนครบตรงตามรูปปั้นทั้งหมด เพื่อรักษาวิชาฤๅษี
ดัดตนของไทยไว้ให้เป็นวิทยาทานส�ำหรับผู้ที่มีความสนใจ และเป็นศาลา
ส�ำหรับพักผ่อนอิริยาบถให้นักท่องเที่ยวสามารถผ่อนคลายและยืดเส้น
ยืดสายตามท่าทางง่ายๆ เพื่อบ�ำบัดอาการเมื่อยล้าได้อีกด้วย

.

เรื่อง : ดาบฯ แช่ม
ภาพประกอบ : เซมเบ้

การมีเด็กเล็กนั่งรถไปด้วยนั้น ผู้ขับขี่ที่ดีต้องขับรถ

ด้วยความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ไม่ควรน�ำเด็กมานั่ง
ตักตนเองในขณะขับรถอย่างเด็ดขาด เพราะนอกจากจะ
ท�ำให้เสียสมาธิในการขับขี่แล้ว ถ้าต้องเบรกรถกะทันหัน
ศีรษะเด็กอาจกระแทกพวงมาลัย หรือหากเกิดอุบัติเหตุ
ถุงลมนิรภัยจะพองออกมาท�ำให้เกิดอันตรายกับเด็กและ
ผู้ขับขี่ ทางที่ดีควรให้เด็กนั่งในเบาะนิรภัยหรือ car seat
จะปลอดภัยกว่า
เบาะนิรภัยเป็นอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มความปลอดภัย
ส�ำหรับเด็กเล็กที่นั่งในรถยนต์ โดยให้ยึดอยู่กับเบาะหลัง
เพราะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุด เบาะนิรภัยมีหลายแบบ
หลายขนาด ควรเลือกให้เหมาะสมกับอายุและน�้ำหนัก
ของเด็ก คือ

เด็กแรกเกิดถึง 1 ขวบ
น�ำ้ หนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัม
ให้ใช้เบาะนิรภัยแบบหันหน้าไปด้านหลังรถ
เด็กอายุ 1-5 ขวบ
น�ำ้ หนัก 10-18 กิโลกรัม
ให้ใช้เบาะนิรภัยแบบหันไปทางด้านหน้ารถ
เด็กอายุ 5-10 ขวบ
น�ำ้ หนัก 18-28 กิโลกรัม
ใช้เบาะแบบที่นั่งเสริมเพื่อยกตัวเด็กให้สูง
พอจะคาดเข็มขัดนิรภัยได้

ถ้าไม่มีเบาะนั่งนิรภัย ควรให้เด็กนั่งเบาะหลัง หากจ�ำเป็นต้องนั่งเบาะหน้า ต้อง
เลือ่ นเบาะไปด้านหลังให้มากทีส่ ดุ ห้ามเด็กนัง่ และยืนชิดแผงคอนโซลหรือนัง่ ตักผูโ้ ดยสาร
ทีน่ งั่ หน้ารถ เพราะหากประสบอุบตั เิ หตุเด็กอาจพุง่ ไปกระแทกกระจกหน้า หรือหากรถมี
ถุงลมนิรภัยส�ำหรับผูโ้ ดยสารตอนหน้ารถด้วย ก็อาจได้รบั อันตรายจากถุงลมนิรภัยทีพ่ อง
ออกมา มีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น

.
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ล�ำดับ

รายชื่อเจ้าหน
ตรวจสอบอุบ ้าที่
ที่ได้รับการชมัติเหตุ
ผ่านศูนย์ลูก เชย
ค้าสัมพันธ์

สุขที่ให้...
บริการผู้เอาประกัน
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{ ก ร ก ฏ า ค ม   2 5 5 8   }
ล�ำดับ

รหัส

ชื่อ-สกุล		

ศูนย์ฯ

		

ภาค 1

1
8978
คุณสิทธิชัย หาเรือนพืชน์		
				
			

แม่สอด

				

				

ภาค 4

24

นครปฐม

10247

คุณวีระพงษ์ รูปช้าง		

ให้การบริการดีมาก แนะน�ำดีมาก ขอชมเชยเจ้าหน้าที่
ออกตรวจสอบรวดเร็ว บริการดีมาก ให้คำ� แนะน�ำได้ดีมาก ตรงต่อเวลา ขอชมเชยการท�ำงาน
ถึงที่เกิดเหตุเร็ว บริการดี แนะน�ำดีมาก พูดจาดี แต่งกายสุภาพ ลูกค้าชมเชย
เจ้าหน้าที่ตรงเวลา และบริการดี ให้ความช่วยเหลือลูกค้าดีมาก ประทับใจการให้บริการ
ให้การบริการด้วยความรวดเร็ว ให้ค�ำแนะน�ำดีมาก ลูกค้าประทับใจการบริการ
ถึงตามเวลานัดหมาย บริการสุภาพ พูดจาไพเราะ ให้ข้อมูลแนะน�ำขั้นตอนการเคลมครบถ้วน
เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุเร็ว สุภาพ อัธยาศัยดี ประทับใจในการบริการ
ให้การบริการดี รวดเร็ว มีมารยาทดี ให้คำ� แนะน�ำที่ดี
ให้การบริการและค�ำแนะน�ำดีมาก ขอชมเชยการบริการ
ให้การบริการและดูแลลูกค้าดีมาก ลูกค้าประทับใจในการบริการ
ให้การบริการดีมาก อธิบายรายละเอียดให้ลูกค้าเข้าใจ สุภาพ เป็นมืออาชีพ
ให้การบริการดีมาก ตรงเวลา ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือและดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี มีน�้ำใจ
ถึงที่เกิดเหตุเร็ว ให้บริการดีมาก และช่วยเคลียร์คู่กรณีจนจบเรื่อง ท�ำให้ลูกค้าประทับใจ
ให้ค�ำปรึกษาดีมาก พร้อมทั้งแนะน�ำชี้แจงรายละเอียดครบถ้วน และมีการติดต่อประสานงาน
กับทางศูนย์ซ่อมให้ลูกค้าด้วย ลูกค้าประทับใจในการบริการ ขอชมเชยเพื่อเป็นก�ำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีต่อไป
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดี อัธยาศัยดี ประทับใจการบริการของเจ้าหน้าที่

ชื่อ-สกุล		

ศูนย์ฯ

ภาค 6

					

ให้บริการดี พูดจาสุภาพเรียบร้อย ให้คำ� แนะน�ำและค�ำปรึกษาที่ดีกับลูกค้า ลูกค้าประทับใจ
ขอชมเชยเพื่อเป็นก�ำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีกับพนักงานท่านอื่นๆ
รถจักรยานยนต์ล้มเจ้าหน้าที่ผ่านมามีน�้ำใจ จอดรถลงมาช่วย ท�ำให้ประทับใจในความมีนำ�้ ใจ
ให้การบริการลูกค้าดี มีจิตใจการบริการสูง ช่วยเหลือและติดตามเรื่องให้จนเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือลูกค้าดีมาก ช่วยติดต่อรถยก พาลูกค้าไปติดต่อสถานีต�ำรวจ
ลูกค้าประทับใจการบริการ ขอชมเชยการท�ำงาน
ออกตรวจสอบรวดเร็วทันใจ มีน�้ำใจ ช่วยเหลือลูกค้าเป็นอย่างดี ประทับใจมาก
เจ้าหน้าที่มีความใส่ใจลูกค้า ให้บริการดีมากอัธยาศัยดี พร้อมให้ค�ำแนะน�ำเป็นอย่างดี
ให้การบริการรวดเร็วทันใจมาก พร้อมแนะน�ำดูแลเป็นอย่างดี
พนักงานให้การช่วยเหลือ บริการให้ลูกค้าเป็นอย่างดี ประทับใจการบริการ
ให้การบริการดี ประสานงานดี เจ้าหน้าที่ท�ำงานได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว
เป็นการบริการเหนือความคาดหมาย ดีใจแทนบริษัทฯ ที่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว ตอบค�ำถามชัดเจน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อธิบายได้ดี
พูดจาสุขุมใจเย็น เอาใจใส่ลูกค้าได้อย่างดี ชมเชยเพื่อเป็นก�ำลังใจในการท�ำงาน
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว พูดจาดี แนะน�ำและให้บริการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว สุภาพ พูดจาดี แนะน�ำและให้บริการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี
ให้การบริการดี รวดเร็ว มีมารยาท และให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ ดี มีนำ�้ ดื่มให้ลูกค้า ดูแลดีมาก
ให้ข้อมูลครบถ้วน ทั้งคู่กรณีและลูกค้าประทับใจ ขอเป็นก�ำลังใจให้พนักงาน

{ สิ ง ห า ค ม  2 5 5 8   }

เจ้าหน้าที่ช่วยดูแล ติดตามเรื่องประสานงานได้ดีมาก ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำดี ประทับใจ

เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ให้ค�ำแนะน�ำดี และมีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงาน
ขอบคุณการบริการในครั้งนี้ รู้สึกประทับใจ
เจ้าหน้าที่ให้บริการและค�ำแนะน�ำดีมาก ลูกค้าประทับใจ

				
25
11630 คุณณัฐพล อ่อนศรี		
26
10020 คุณเอนก นาวิกชัย		
27
11438 คุณพงษ์พัฒน์ นาเพ็ชร		

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และคอยให้ความช่วยเหลือแนะน�ำลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ปฏิบัติหน้าที่ได้ส�ำเร็จลุล่วง สมกับเป็นมืออาชีพ
เจ้าหน้าที่ให้บริการดี ดูแลลูกค้าดีมาก มีน�้ำใจ และขยันตั้งใจท�ำงานดีมาก
เจ้าหน้าที่ให้การบริการที่ดี อธิบายเกี่ยวกับการเคลมบาดแผลที่เกิดขึ้นให้เข้าใจ ประทับใจ
ให้การบริการลูกค้ารวดเร็ว พูดจาสุภาพ ให้คำ� แนะน�ำการบริการที่ดีกับลูกค้า ลูกค้าประทับใจ
ให้การช่วยเหลือดีมาก เนื่องจากรถเสีย ติดต่อขอความช่วยเหลือตามเบอร์ส่วนตัว
ถึงที่เกิดเหตุเร็ว บริการดี ลูกค้าประทับใจ
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดีมาก แนะน�ำดี ตรงเวลา

รายละเอียด

				
27
3679
คุณภาสพล รัตนกัน		
กรุงเกษม
					
28
9521
คุณณัฐศักดิ์ ศรีแช่ม		
กรุงเกษม
29
1228
คุณวาสนา ศรีรัมย์		
บางพลัด
30
9381
คุณพิสุทธิ์ จันทรวงศา		
บางพลัด
31
10508 คุณสมรัก กันทะวง		
บางพลัด
32
10972 คุณจาตุรงค์ ศรสิทธิ์		
สุขาภิบาล 3
33
5645
คุณศุภณัฐ ทัพมานนท์		
กาญจนาภิเษก
34
6218
คุณกฤษณะ วัฒนะ		
วิภาวดี
35
5624
คุณวุฒิ สุขศรีทอง		
ลาดกระบัง
36
11003 คุณณัฐพล จอมมาลัย		
รัตนาธิเบศร์
					
37
10856 คุณยุทธภูมิ ไชยโคตร		
บางนา
					
38
5914
คุณวิชพันธุ์ ดอกจันทร์		
รามอินทรา
39
7994
คุณสมพร ดวงเกิด		
รามอินทรา
40
10851 คุณณัฐภัทร ค�ำเหลี่ยม		
พัฒนาการ
					

				
ภาค 2
1
11460 คุณสันต์ หวังจุนกลาง		
นางรอง
2
9283 คุณวรเชษฐ์ เกตุแก้วเกลี้ยง		
อุดรธานี
3
8627 คุณประครอง ศรีสอาด		
อุดรธานี
4
11651 คุณหัสดิน มาดายัง		
อุดรธานี
5
11594 คุณพรไพร เสาะแสวง		
อุบลราชธานี
6
8972 คุณนิภัทร ขาวสะอาด		
อุบลราชธานี
7
11567 คุณอณิรุต ศรีพุฒทา		
ขอนแก่น
8
11561 คุณเอกชัย บุรภักดิ		
์
ขอนแก่น
9
10575 คุณอานนท์ บุญเชิด		
ศรีสะเกษ
10
11497 คุณจักรพันธ์ จันทร์แจ่ม		
ศรีสะเกษ
11
8376 คุณเชาวฤทธิ์ ปุญญา		
มุกดาหาร
12
11935 คุณกฤษฎา มาตรา		
มุกดาหาร
13
9855 คุณวรยศ ไชยรัตน์		
กาฬสินธุ์
14
8958 คุณธีรวัฒน์ ประพันธ์		
กาฬสินธุ์
15
8846 คุณวงศกร บัวซา		
ปากช่อง
16
8607 คุณฐิติพงษ์ โมงขุนทด		
ปากช่อง
17
11043 คุณจักรกริช สุขกลาง		
นครราชสีมา
18
11717 คุณคมสันต์ บุญเหมาะ		
นครราชสีมา
19
11553 คุณวีระชาติ บาททอง		
ร้อยเอ็ด
20
10933 คุณสลัก ชาสมบัติ		
เลย
21
9850 คุณศักดิ์สิทธิ์ เสริญอนันต์		
ยโสธร
22
10577 คุณวิทวัท วงศ์น้อย		
สุรินทร์
23
9957 คุณกานต์ มะโนศิลป์		
บึงกาฬ
					
24
11125 คุณวราพล ไชยกันยา		
สกลนคร

ภาค 6

25
11209 คุณสุรศักดิ์ ฟักแฟง		
รัชดาภิเษก
					
26
9366
คุณกัมปนาท บุญประภาศรี
วงศ์สว่าง
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ให้บริการรวดเร็ว และบริการดีมาก ให้ความช่วยเหลือลูกค้า พูดจาดี ลูกค้าประทับใจ

ภาค 3

17
11438 คุณพงษ์พัฒน์ นาเพ็ชร		
ชลบุรี
					
18
11628 คุณกฤษดา วระโพธิ์		
ชลบุรี
19
12004 คุณธราทร ชุตินาทดลเจือ		
ชลบุรี
20
11745 คุณนพดล เห่งแจ้ง		
ฉะเชิงเทรา
21
5567
คุณไพฑูรย์ มั่นคง		
กบินทร์บุรี
22
7735
คุณพลัฐฏ์ แสงไพบูลย์		
ศรีราชา
23
11631 คุณมเหสักข์ มิตรพระพันธ์
พัทยา

				

			

ภาค 2

2
11935 คุณกฤษฎา มาตรา		
มุกดาหาร
3
11459 คุณต่อพงศ์ จิตติชัยโรจน์		
นางรอง
4
10575 คุณอานนท์ บุญเชิด		
ศรีสะเกษ
5
11545 คุณจิระพงศ์ เหล่าแค		
ศรีสะเกษ
6
8705
คุณธีรภัทร แก้วพรม		
อุดรธานี
7
8548
คุณศุภวุฒิ ไชยทะเศรษฐ์		
อุดรธานี
8
11570 คุณนวพล พรมจันทร์		
สกลนคร
9
11786 คุณกิตติชัย ขลิบกลาง		
ขอนแก่น
10
8297
คุณพรรษวุฒิ พืชนอก		
ขอนแก่น
11
9292
คุณสุพล ค�ำแพงทอง		
ขอนแก่น
12
11339 คุณสมภพ ทองวิเศษ		
นครราชสีมา
13
9848
คุณวีรศักดิ์ กาบขุนทด		
นครราชสีมา
14
11043 คุณจักรกริช สุขกลาง		
นครราชสีมา
15
9855
คุณวรยศ ไชยรัตน์		
กาฬสินธุ์
					
16
11356 คุณพงศ์กรณ์ อัศกุลพิณัฐ		
กาฬสินธุ์

				

รายละเอียด

รหัส

ให้การบริการดี รวดเร็ว ให้ค�ำแนะน�ำดีมาก
เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว ให้การช่วยเหลือแนะน�ำดูแลเป็นอย่างดี สุภาพ รู้สึกประทับใจ
ถึงที่เกิดเหตุตรงเวลา ให้การบริการดีมาก สุภาพเรียบร้อย เป็นมืออาชีพ ชมเชยเพื่อเป็นก�ำลังใจ
ให้การบริการดี ถึงที่นัดหมายรวดเร็ว ให้คำ� แนะน�ำดี
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดี รวดเร็ว พูดจาสุภาพ ให้ค�ำแนะน�ำเป็นอย่างดี ลูกค้าประทับใจ
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดีมาก น�ำเช็คค่าสินไหมมาจ่ายให้กับลูกค้า ประทับใจมาก
ถึงที่นัดหมายตรงเวลา พูดจาสุภาพ บริการดี ให้คำ� แนะน�ำอย่างดี ลูกค้าประทับใจ
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว ตรงตามเวลานัดหมาย สุภาพให้คำ� แนะน�ำดี ลูกค้าประทับใจ
ให้การบริการรวดเร็ว ให้ค�ำแนะน�ำดีมาก ลูกค้าขอขอบคุณในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ให้การบริการดีมาก รวดเร็ว สุภาพ ให้คำ� แนะน�ำดีมาก สมกับเป็นมืออาชีพ ลูกค้าขอขอบคุณ
ให้การบริการดีมาก ถึงที่นัดหมายรวดเร็ว อธิบายแนะน�ำดี ขอชมเชย
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดี รวดเร็ว พูดจาดี ประทับใจการบริการ
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว ให้การบริการและค�ำแนะน�ำดีมาก ลูกค้าขอชมเชย
ให้การบริการดี รวดเร็ว ให้ความช่วยเหลือลูกค้าติดตามเรื่องดี พูดจาดี แต่งกายเรียบร้อย
ลูกค้าประทับใจการบริการและการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานเป็นอย่างมาก
เจ้าหน้าที่ให้การบริการและค�ำแนะน�ำที่ดี เอาใจใส่และติดตามดูแลเป็นอย่างดี ลูกค้าประทับใจ
ให้การบริการรวดเร็วมาก ช่วยเหลือดี บริการดีมาก ลูกค้าประทับใจขอชมเชย
ให้การบริการดี ถึงที่นัดหมายรวดเร็ว ลงรายการความเสียหายครบถ้วน
ตรงตามเวลานัดหมาย บริการดี รวดเร็ว และให้ค�ำแนะน�ำดี ขอชมเชยเพื่อเป็นก�ำลังใจ
เจ้าหน้าที่ถึงที่หมายรวดเร็ว ท�ำการเปิดเคลมให้ลูกค้าเป็นอย่างดี บริการดีมาก ลูกค้าประทับใจ
เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเรียบร้อยดีมาก ให้การบริการและค�ำแนะน�ำดี สุภาพ ลูกค้าประทับใจ
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดีมาก พร้อมทั้งค�ำแนะน�ำช่วยเหลือที่ดี ประทับใจ
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดี ถึงก่อนเวลานัดหมาย มีนำ�้ ดื่มให้ลูกค้า ท�ำงานรวดเร็ว แนะน�ำดี
ประสานงานให้เรียบร้อย พูดจาสุภาพ ลูกค้าประทับใจเป็นอย่างมาก
ตรงตามเวลานัดหมาย บริการและแต่งกายสุภาพ พูดจาไพเราะ ลูกค้าประทับใจ

ภาค 3
ศรีราชา
ศรีราชา
ชลบุรี

ถึงที่เกิดเหตุเร็วพร้อมกับให้บริการดีมาก อัธยาศัยดี ช่วยเหลือลูกค้าอย่างดี ลูกค้าประทับใจ
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ให้ข้อมูลดี สุภาพ อ่อนน้อมเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดี พูดจาสุภาพ ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำดี ลูกค้าประทับใจการให้บริการ
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ล�ำดับ

รหัส

ชื่อ-สกุล		

ศูนย์ฯ

รายละเอียด

28
7491 คุณเจตน์สฤษฏิ์ มงคลนิธิรมย์
กบินทร์บุรี
29
10708 คุณทัศพร สมนาม		
ระยอง
30
10423 คุณพรเจตตน์ สายพรหม		
ฉะเชิงเทรา
31
11745 คุณนพดล เห่งแจ้ง		
ฉะเชิงเทรา
					
32
11441 คุณทวีศักดิ์ บุญบันดาล		
จันทบุรี

ให้การบริการดี แต่งกายสุภาพ พูดจาดี ดูแลประสานงานเรื่องคดีให้ลูกค้า
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว และให้บริการดีมาก ช่วยเหลือจนแล้วเสร็จ ลูกค้าประทับใจการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมากๆ ลูกค้าประทับใจ
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย แนะน�ำลูกค้าเป็นอย่างดี อัธยาศัยดี ประทับใจ
อีกทั้งเจ้าหน้าที่พาคนเจ็บเข้าโรงพยาบาลและด�ำเนินการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อย
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว บริการดี อัธยาศัยดี สุภาพ และให้ค�ำแนะน�ำกับลูกค้าเป็นอย่างดี ประทับใจ

				  ภาค 4
33
7997 คุณเอกลักษณ์ มงคลโอสถ		
กาญจนบุรี
34
11054 คุณด�ำรงค์ จรูญรุ่ง		
อยุธยา
			
ภาค 5
				  
35
4092 คุณอัครพงศ์ มนัสปัญญากุล
ชุมพร
				  ภาค 6

เจ้าหน้าที่ให้บริการดี ให้ค�ำแนะน�ำดี ขอชมเชยการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ให้การบริการดี ชมเชยการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว บริการดี เอาใจใส่ลูกค้าและรายละเอียดเป็นอย่างดี สมเป็นมืออาชีพ

36
4533 คุณฐานันดร สิริจิตตานนท์		
สุขสวัสดิ์
					
37
7668 คุณเกศ พินัยนิติศาสตร์		
บางพลัด
38
10244 คุณศุภชัย จันดิษฐวงศ์		
วิภาวดี
					
39
11583 คุณวิวัตร สนามไชย		
บางนา
40
9861 คุณพงศ์กิตติธัช จิรพิพัฒนกุล
รามอินทรา
41
10496 คุณวชิระศักดิ์ ทองโอเอี่ยม		
รามอินทรา
42
8574 คุณมงคล พลแสง		
ปากเกร็ด 345
43
10443 คุณอุดมศักดิ์ บ้านพวน		
ปากเกร็ด 345
44
8311 คุณพิศาล เพ็งศรีทอง		
พัฒนาการ
45
7771 คุณแมนรัตน์ ธีรพงศ์ชูโชค		
พัฒนาการ
46
11347 คุณธเนศ วรรณุราช		
รัชดาภิเษก
47
8823 คุณจักรวาล ลมพรมราช		
รัชดาภิเษก

ให้การบริการดีมาก ให้ความช่วยเหลือลูกค้าตลอด ให้ค�ำปรึกษาเป็นอย่างดี ลูกค้าประทับใจ
ในการบริการของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก ขอชมเชย
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดี ติดตามและประสานงานได้ดีมาก ขอชมเชย
วันเกิดเหตุฝนตก เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว ให้การช่วยเหลือเจรจาเป็นอย่างดี
ท�ำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก
ให้การบริการดีมาก รวดเร็ว มีนำ�้ ใจต่อลูกค้า พูดจาสุภาพ ชมเชยเพื่อเป็นก�ำลังใจในการท�ำงาน
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดี แนะน�ำในรายละเอียดต่างๆ เป็นอย่างดี ลูกค้าประทับใจการให้บริการ
ลูกค้าประทับใจการบริการ ดูแลเอาใจใส่อย่างดี ตรงเวลา พูดจาสุภาพไพเราะ ให้ค�ำแนะน�ำได้เป็นอย่างดี
ให้การบริการดี ถึงจุดนัดหมายรวดเร็ว อัธยาศัยดี พูดจาดี บริการครบถ้วน
เจ้าหน้าที่รับเรื่องประสานงานเรื่องรีมาร์กกรมธรรม์ให้ลูกค้า ท�ำให้ลูกค้าประทับใจการบริการ
ให้บริการรวดเร็ว และประสานงานดีมาก เจรจากับคู่กรณีเรียบร้อย พูดจาดีกับลูกค้า ประทับใจ
ให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่อง ท�ำให้ลูกค้าประทับใจในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างดี
ให้การบริการดีมาก ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว และให้คำ� แนะน�ำดีมาก ท�ำให้ลูกค้าประทับใจ
ให้การบริการช่วยเหลือประสานงานดีมาก

{ กั น ย า ย น  2 5 5 8 }
					   ภาค 1
1
10052 คุณพิทักษ์พงศ์ ประภาสโนบล
ก�ำแพงเพชร
							
2
5574 คุณกฤษกร ศิริชัยศิลป์		
นครสวรรค์
							
					  ภาค 2

เจ้าหน้าที่ให้การประสานงานดีมาก ลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่รับสายตลอด
ช่วยประสานงานได้ดีมาก ลูกค้าประทับใจเป็นอย่างมาก ขอชมเชยการบริการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอ�ำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า
ช่วยเหลือและเจรจาค่าสินไหมกับผู้เสียหายเป็นอย่างดี ลูกค้าประทับใจอย่างมาก

3
12173 คุณณัฐวุฒิ อาจวาที		
อุบลราชธานี
4
6056 คุณสมศักดิ์ ศรีไชย		
อุบลราชธานี
5
10539 คุณเอกราช อุ่นเบ้า		
ร้อยเอ็ด
6
10981 คุณวีรยุทธ สายสุวรรณ		
ร้อยเอ็ด
7
9698 คุณอนุวัฒน์ ฐิติผลพันธ์		
นางรอง
8
10947 คุณชิโนรส บุญเลี้ยง		
ศรีสะเกษ
9
11559 คุณวสันต์ แสงฮาด		
ขอนแก่น
							
10
11595 คุณภานุพงษ์ มะโนบาล		
นครราชสีมา
11
9851 คุณอินทรัตน์ คงสุข		
สกลนคร
12
11029 คุณเมธี พาด�ำเนิน		
ยโสธร
							
13
9291 คุณปริวัฒน์ โสภาเบี้ย		
บึงกาฬ
14
7846 คุณสมชาย โพธิ์ขาว		
สุรินทร์
15
11024 คุณสุเมธ ทองมาก		
กาฬสินธุ์

ถึงที่เกิดเหตุเร็ว พูดจาสุภาพ บริการดี แนะน�ำอธิบายรายละเอียดได้ดีมาก ลูกค้าประทับใจ
ให้การบริการดี พูดจาสุภาพ เรียบร้อยดีมาก ประทับใจ
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว มีมารยาท สุภาพ พูดจาดี โดยรวมให้การบริการดีมากรู้สึกประทับใจ
ถึงที่นัดหมายรวดเร็ว พูดจาดีสุภาพ และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการจัดซ่อมเป็นอย่างดี
ให้การบริการดีรวดเร็ว ให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นอย่างดี แนะน�ำปรึกษาดี ประทับใจ
ให้การบริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ ลูกค้าประทับใจในการให้บริการ ขอชมเชย
ให้การบริการด้วยความรวดเร็ว ให้คำ� แนะน�ำเรื่องอู่ซ่อม และพูดจาสุภาพ ขอชมเชย
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างมาก
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็วมาก ให้ค�ำแนะน�ำและประสานงานได้ดีมาก ท�ำให้ลูกค้าประทับใจ
ให้การบริการดี มาตรงเวลา ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้ค�ำแนะน�ำดี พูดจาดีแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว ให้ความช่วยเหลือดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี พนักงานให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาดี
ลูกค้าประทับใจในการบริการและการช่วยเหลือของพนักงาน ชมเชยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว บริการดี พูดจาสุภาพ ประทับใจในการบริการ
ให้การช่วยเหลือดูแลเรื่องค่าสินไหมให้ลูกค้าเป็นอย่างดี ขอชมเชย
ให้การบริการรวดเร็วดีมาก และให้คำ� แนะน�ำที่ดี ลูกค้าประทับใจในการบริการ ขอชมเชย
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							    ภาค 3
16
12218 คุณสุริยพงษ์ เอมอุทัย		
ศรีราชา
17
10020 คุณเอนก นากวิกรัย		
ศรีราชา
18
10018 คุณสถาพร โพธิ์ประเสริฐ		
ฉะเชิงเทรา
19
11995 คุณจุมภรณ์ เครือประเสริฐ		
บ่อวิน
								
20
7491 คุณเจตน์สฤษฎิ์ มงคลนิธิรมย์
กบินทร์บุรี
21
9873 คุณธงชัย เชื้อสิงห์		
กบินทร์บุรี
22
12274 คุณพายัพ ศรีอินเขียว		
ระยอง
23
11468 คุณพาณิชย์ เจ็งวัฒนาพร		
ระยอง
24
11798 คุณจักรินทร์ ทองเย็น		
จันทบุรี
25
11303 คุณจักรกฤษ ดรไพร		
จันทบุรี
26
9686 คุณอุเทน ใกล้สุข		
ชลบุรี
27
11257 คุณศักดา เพชรรัตน์		
ชลบุรี
28
11438 คุณพงษ์พัฒน์ นาเพ็ชร		
ชลบุรี
								
29
11996 คุณนิพัทธ จตุพรเจริญชัย		
ชลบุรี
30
11838 คุณกิตติ จันทร์ดร		
ชลบุรี
ภาค 4
							    
31
8092 คุณเศวก แก้วงามประเสริฐ
เพชรบุรี
32
11053 คุณอรรถพล บัวชุม		
อยุธยา
33
12345 คุณกฤษดา ศิริศิลป์		
อยุธยา
34
11751 คุณพเยาว์ บัวแก้ว		
อยุธยา
35
6636 คุณสมชาย โรจน์วิภาภรณ์		
อยุธยา
							    ภาค 5

รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดีมาก ไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีได้เรียบร้อยดี ประทับใจ
ให้ความช่วยเหลือดีมาก ช่วยตรวจเช็กสภาพรถ และช่วยจัดหารถลากไปศูนย์ฯ ลูกค้าประทับใจ
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าดีมาก ติดตามผลการจัดซ่อมจากอู่ดี แจ้งลูกค้าเป็นระยะๆ ชมเชยเจ้าหน้าที่
ให้การบริการดีมาก พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย ขอชมเชยเพื่อเป็นก�ำลังใจในการบริการ
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ถึงที่หมายรวดเร็ว ด�ำเนินการอ�ำนวยความสะดวกให้ทุกอย่าง ท�ำให้ลูกค้าประทับใจ
เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมาก ให้ค�ำปรึกษาดูแลและประสานงานจนเรื่องเสร็จเรียบร้อยด้วยดี
ให้ค�ำแนะน�ำดี บริการดี รวดเร็วมาก ขอชมเชยเพื่อเป็นก�ำลังใจ
ถึงที่เกิดเหตุเร็ว ให้การช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดี ท�ำให้ลูกค้าประทับใจการบริการ
ให้การบริการดี รวดเร็ว และให้ค�ำแนะน�ำกับลูกค้าเป็นอย่างดี ลูกค้าประทับใจเป็นอย่างมาก
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว บริการดี ลูกค้าขอชมเชยการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ถึงที่เกิดเหตุเร็ว เจ้าหน้าที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี ลูกค้าประทับใจ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน และให้ค�ำแนะน�ำรายละเอียดต่างๆ เป็นที่เข้าใจและชัดเจนมาก ลูกค้าประทับใจ
ให้การบริการดีมาก ช่วยเหลือและให้คำ� แนะน�ำปรึกษาที่ดีกับลูกค้า
ลูกค้าประทับใจขอชมเชยเพื่อเป็นก�ำลังใจในการท�ำงาน
ให้การบริการรวดเร็ว ทันใจ บริการดี แนะน�ำดี อธิบายข้อมูลให้เข้าใจ ประทับใจขอชมเชย
ให้บริการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างดี พูดจาดี ให้การช่วยเหลือลูกค้าทุกเรื่อง ขอชมเชย
เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการเรื่องแล้วเสร็จตามเวลานัดหมาย ไม่ล่าช้า ที่สำ� คัญ คือ “การตรงต่อเวลา”
เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบตรงเวลานัดหมาย พูดจาสุภาพ นอบน้อม ลูกค้าประทับใจ
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประสานงานให้เป็นอย่างดี ส่วนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ พูดจาสุภาพ นอบน้อม
ให้การบริการดีทั้งสองท่าน ให้รักษามาตรฐานการบริการอย่างนี้ตลอดไป
ให้การบริการดี สุภาพ เรียบร้อย และดูแลลูกค้าอย่างดี ขอชมเชย

36
9985 คุณสุทธิรัตน์ จอมประดิษฐ์
ชุมพร
			
							    ภาค 6

ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีมาก ให้การช่วยเหลือเรียบร้อยดีมาก ขอชมเชย

37
8824 คุณกิติพัฒน์ วราพิริยนันท์		
ปากเกร็ด 345
								
38
11574 คุณปรวิจญ์ ภู่ละมัย		
รามอินทรา
39
11083 คุณบัณฑิต ไชยสิทธิ		
์
ดอนเมือง
40
10517 คุณสุวิกรม ศิวะพิรุฬห์เทพ		
ลาดกระบัง
41
1951 คุณสุรชัย เพ็ชรธรรมชาติ		
วิภาวดี
42
11790 คุณณรงค์พล นันทสุวรรณ		
รัชดาภิเษก
								
43
10078 คุณอิสราธ์ ธนัทนิติกุล		
สุขาภิบาล 3
44
10999 คุณธนันท์ชัย สุวรรณนิธิคุปต์
สุขาภิบาล 3
45
10246 คุณสีหนาท ทองเงิน		
บางนา
46
7352 คุณณัฐพงษ์ ทองสกุล		
บางนา
47
2295 คุณปริญญา ลพอุทัย		
คลองหลวง
								
48
10967 คุณธนกฤต มาลัยวงษ์		
คลองหลวง
49
6052 คุณศุภชัย เลาหะอัญญา		
สุขสวัสดิ์
50
11975 คุณอรรถพล สละบาป		
ลุมพินี
51
10082 คุณธนวัฒน์ พิทักษ์วงศ์ธาดา
ลุมพินี
52
12108 คุณณัฐพล กองแก้ม		
ลุมพินี
53
12160 คุณซาฟูวัน แจะแวมาแจ		
กรุงเกษม
54
10852 คุณอภิชาติ สายจันทร์		
กรุงเกษม
9492 คุณวสันต์ มีสวัสดิ์		
กรุงเกษม
55

ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว บริการดี เป็นคนมีไหวพริบ สามารถประสานงานและไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี
ได้อย่างรวดเร็ว ขอชมเชยเพื่อเป็นก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้การบริการดีมาก ให้ค�ำแนะน�ำชัดเจน มีมารยาท และพูดจาด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง
เจ้าหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำดีมาก และถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว มีมารยาทสุภาพเรียบร้อย ประทับใจ
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว และมีอัธยาศัยดี ตอบค�ำถามได้ถูกต้องตรงกับค�ำถาม และเข้าใจง่าย
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็วจัดการได้รวดเร็ว พูดจาดีมีมารยาท ให้คำ� ตอบที่ชัดเจน ขอชมเชยเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดีมาก ดูคล่องแคล่ว รวดเร็วเป็นมืออาชีพ อัธยาศัยดี มีน�้ำใจ ทั้งลูกค้าและคู่กรณี
ท�ำให้เกิดความประทับใจในตัวพนักงานเคลม ขอชมเชยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้การบริการดี รวดเร็ว และให้ค�ำแนะน�ำกับลูกค้าเป็นอย่างดี ลูกค้าประทับใจการท�ำงาน
ให้การบริการดี รวดเร็ว และให้ค�ำแนะน�ำกับลูกค้าดีมาก ประทับใจในการบริการอย่างมาก
เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุตรงเวลา และบริการดีมาก ท�ำให้ลูกค้าประทับใจการบริการ
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดีมาก แนะน�ำดี ลูกค้าประทับใจการท�ำงาน
เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว บริการดี แม่นย�ำ ถูกต้อง พูดจาสุภาพ มีไหวพริบ
ขอชมเชยเพื่อเป็นก�ำลังใจในการท�ำงานและให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับพนักงานท่านอื่นๆ ต่อไป
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว ให้การบริการได้รวดเร็ว พูดจาดี ประทับใจ
ลูกค้าขอชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประทับใจในการบริการเป็นอย่างมาก
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดีมาก ถึงที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็ว พูดจาไพเราะ สุภาพ
เจ้าหน้าที่ให้การบริการดี พูดจาสุภาพเรียบร้อย ขอชมเชยเพื่อเป็นก�ำลังใจ
ถึงที่นัดหมายรวดเร็ว บริการดีมาก สุภาพเรียบร้อย ให้คำ� แนะน�ำดี ลูกค้าประทับใจ
ให้การบริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกอย่างดี ประทับใจ
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว และบริการดีมาก ขอชมเชยการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ถึงที่เกิดเหตุรวดเร็ว และบริการดีมาก พูดจาดี เป็นที่ประทับใจของลูกค้า

หมายเหตุ : รายชื่อเจ้าหน้าที่ทั้ง 142 คนนี้ มาจากจ�ำนวนทั้งหมด 427 คน ที่ได้รับค�ำชมเชยในเดือนกรกฎาคม-กันยายน
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ใบตอบรับสมาชิก

http://www.viriyah.co.th/m

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................................................. อายุ.......................ปี
ทีอ่ ยูเ่ ลขที.่ ........................ อาคาร/หมูบ่ า้ น................................................ชัน้ ที.่ .......... ห้อง.............
หมู่ที่............ ซอย..................................... ถนน.............................. แขวง/ต�ำบล...........................
เขต/อ�ำเภอ..........................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์บ้าน............................................. โทรศัพท์มือถือ.............................................................
โทรศัพท์ทที่ ำ� งาน............................. โทรสาร.............................. อีเมล............................................
เลขทะเบียนรถ...............................................................................................................................

ความสุขในยามว่าง

กิจกรรมที่ท่านท�ำเป็นประจ�ำ หรือที่สนใจอยากจะท�ำเมื่อมีโอกาส (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่องอินเทอร์เน็ต/เล่นเกม
งานประดิษฐ์และของสะสม
ฟังเพลง/ดูคอนเสิร์ต
ชอปปิง
กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

อ่านหนังสือ
เลี้ยงสัตว์
ชมภาพยนตร์
ท่องเที่ยวในประเทศ
วาดภาพ
ความสนใจด้านการเงิน

ท�ำอาหาร/ท�ำขนม
ตกแต่งบ้านและสวน
รับประทานอาหารนอกบ้าน
กีฬา/ฟิตเนส
ความสนใจด้านธรรมะ
อื่นๆ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อที่เราจะรู้จักกันมากขึ้น
แล้วส่งกลับมาที่แผนกบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
โทร. 02 641 3500 ต่อ 7450 อีเมล crm_vmag@viriyah.co.th

ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (น.) 1360 ปณจ. ลาดพร้าว
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ตู้ ปณ. 64 ปณจ. ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
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