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บท
บรรณาธิการ

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ…
อีกไม่กี่วันก็จะหมดปีจอ ก้าวเข้าสู่ปีกุนแล้วนะคะ ทบทวนปีที่ผ่านมาเราได้ทำ� อะไรกันไปบ้าง
ดังเช่นวิริยะประกันภัยของเรายังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมดีๆ สู่สังคมกับโครงการ 5 บาท...วิริยะจิตอาสา
ร่วมต้านมะเร็ง ด้วยการสนับสนุนการผลิตยารักษามะเร็งเพื่อคนไทย และยังคงรักษามาตรฐานการด�ำเนินงาน
จนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจ�ำปี 2561
วิริยะประกันภัยยังคงมุ่งมั่นต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ส�ำหรับท่านที่กำ� ลังมองหาสวัสดิการที่จะเป็นหลักประกันสุขภาพให้แก่ชีวิตและสามารถ
น�ำไปลดหย่อนภาษีได้ สามารถติดตามรายละเอียดประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ “เปี่ยมใจรักษ์”
ได้ภายในเล่ม
สวัสดีปีใหม่ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขมากๆ และขอให้เป็นปีแห่งการเริ่มต้น
สิ่งใหม่ๆ นะคะ

(กานดา วัฒนายิ่งสมสุข)

วี แมกกาซีน วารสารราย 3 เดือน
เจ้าของ
:
กองบรรณาธิการ :
		
		
		
จัดท�ำโดย
:
แยกสี/เพลต
:
พิมพ์ที่
:

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 121/28, 121/65 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2129-8888 โทรสาร 0-2641-3900
ส�ำนักพิมพ์สารคดี (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ำกัด)
เอ็น. อาร์. ฟิล์ม โทรศัพท์ 0-2215-7559
บริษัททวีวัฒน์การพิมพ์ จ�ำกัด โทรศัพท์ 0-2720-5014
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ก่

อนที่มนุษย์จะคุ้นเคยกับเมือง ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในอาคารที่
พวกเราสร้างขึ้น และปรับสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามความต้องการ
จนสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้ หลายสิ่งหลายอย่างเกิดจากการ		
พึ่งพาธรรมชาติ คนรุ่นพ่อแม่เล่าให้ฟังถึงการเปิดหน้าต่างรับลมคลายร้อน
รองน�ำ้ ฝนใส่โอ่งไว้ดื่มและใช้ในฤดูแล้ง ชาวนาเริ่มหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์
ให้สอดคล้องกับฟ้าฝน เก่ากว่านั้น หลายอารยธรรมเคารพย�ำเกรงธรรมชาติ
ถึงกับมีเทพแห่งพระอาทิตย์ ภูเขา ทะเล แม่น�้ำ ย้อนอดีตไกลโพ้นกว่านั้นสู่
ยุคหินเก่า มนุษย์ยังไม่รู้จักเลี้ยงสัตว์ หรือเพาะปลูก ต้องด�ำรงชีวิตด้วยการ
		
ล่าสัตว์ หาของกินจากป่า
จะเห็นได้ว่าธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์มายาวนาน ไม่นานมานี้เองที่พวกเราแทบ
ไม่ได้ใช้ชีวิตกลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่ในเมือง แต่ละวันของบางคนอาจเป็นเพียงออกจากอาคารหนึ่ง
ที่เรียกว่าบ้าน ไปสู่อีกอาคารคือที่ท�ำงาน จากนั้นอาจไปสู่อาคารอื่น ๆ ที่มีชื่อเรียกต่างกัน ก่อนจะกลับสู่บ้านอีกครั้ง
เมื่อสิ้นสุดภารกิจของวัน
สิ่งเหล่านี้ดำ� เนินไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้รวดเร็ว
สะดวกสบาย แต่ทงั้ ทีท่ กุ อย่างง่ายด้วยปลายนิว้ กลายเป็นว่ามนุษย์จ�ำนวนไม่นอ้ ยมีปญ
ั หาสุขภาพ บางคนมีภาวะซึมเศร้า
เด็กเล็กที่เกิดมาท่ามกลางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบกายอาจมีภาวะขาดธรรมชาติ (nature deficit disorder)
หรือเราก�ำลังใช้ชีวิตขัดกับที่ควรจะเป็น ?
ผู้มีประสบการณ์หลายคนบอกตรงกันว่า เมื่ออยู่ท่ามกลางสีเขียวของแมกไม้ หรือเพียงได้ยินเสียงคลื่นจาก
ท้องทะเล จิตใจของเราก็สบายและดูเหมือนปัญหาต่าง ๆ จะไม่หนักหนาอย่างที่เคย

อาจถึงเวลาก้าวออกจากอาคาร ให้เวลาตัวเองกลับสู่ธรรมชาติที่คุ้นเคยอีกครั้ง
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อยู่กลางป่าไม้
ได้ยินเสียงทะเลแล้วสบายใจ...
ไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์
เมื่อละจากงานตรงหน้ามุ่งเข้าป่า เดินเขา นั่งมองพระอาทิตย์ตก
ลับลงสูท่ อ้ งทะเลแล้ว จิตใจของผูเ้ ดินทางเหมือนได้รบั การชุบชู นักวิจยั หลาย
กลุ่มจึงออกแบบการทดลอง หาค�ำตอบให้ชัดขึ้นว่าการใกล้ชิดธรรมชาติ
ส่งผลอะไรต่อมนุษย์
ในประเทศอังกฤษมีการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจิตของผู้อาศัยใน
เมือง 1 หมืน่ คน ผลปรากฏว่า คนทีอ่ ยูใ่ กล้พนื้ ทีส่ เี ขียวจะมีปญ
ั หาสุขภาพจิต
น้อยกว่า แม้จะน�ำเรือ่ งรายได้ การศึกษา หรือการมีงานท�ำมาถ่วงน�ำ้ หนักแล้ว
ก็ตาม ทางเนเธอร์แลนด์พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในระยะครึ่งไมล์จากพื้นที่สี
เขียวนั้นเกิดภาวะซึมเศร้า อ่อนเพลีย โรคหัวใจ เบาหวาน ไมเกรน หอบหืด
น้อยกว่าผู้ที่อยู่ห่างออกไป ส่วนการศึกษาในโทรอนโตพบว่า คนที่อาศัยใน
พื้นที่ที่มีต้นไม้มากกว่าจะมีหัวใจและกระบวนการเผาผลาญที่ดีเทียบเท่าผู้มี
รายได้สูง และยิ่งอยู่ใกล้พื้นที่สีเขียวมากเท่าไร อัตราการตายและฮอร์โมน
เครียดที่หมุนเวียนในเลือดก็ยิ่งน้อยลง
การศึกษาในสกอตแลนด์ชี้ลงไปอีกว่า แม้ผู้คนจะไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากพื้นที่สีเขียวในละแวกบ้านเลย แต่พวกเขาก็ยังมีสุขภาพดีกว่าคนที่มอง
ไปทางไหนเห็นแต่คอนกรีต
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การทดลองน่าสนใจอีกอันของนักจิตวิทยาปัญหาแห่งมหาวิทยาลัย
ยูทาห์ คือการให้กลุม่ ตัวอย่างสวมอุปกรณ์วดั คลืน่ สมอง เพือ่ ดูการท�ำงานส่วน
ต่าง ๆ ของสมอง เปรียบเทียบระหว่างอยู่ในธรรมชาติกับอยู่ในเมือง เขาพบ
ว่าการพักจากงานอันวุน่ วายแล้วพาตัวเองไปอยูท่ า่ มกลางธรรมชาติเป็นเวลา
3 วัน สามารถส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ช่วยผ่อนคลายการท�ำงานของ
สมองส่วนหน้า (prefrontal cortex) ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางการออกค�ำสัง่
ท�ำให้ความคิดเฉียบคมขึ้น มีสมาธิมากขึ้น
มาทางฝั่งเอเชีย นักวิจัยชาวญี่ปุ่นลองส่งกลุ่มตัวอย่างออกไปเดิน
กลุ่มหนึ่งอยู่ในธรรมชาติ อีกกลุ่มอยู่ในเมือง การเปรียบเทียบระดับฮอร์โมน
คอร์ตซิ อล ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ ภายหลังการเดินสรุป
ได้ว่า ร่างกายของมนุษย์เราจะผ่อนคลายกว่าเมื่ออยู่ในธรรมชาติ
อีกการทดลองเกิดในสวีเดน ซึ่งให้กลุ่มตัวอย่างแก้โจทย์ปัญหาเชาว์
ยาก ๆ จากนั้นน�ำกลุ่มหนึ่งไปนั่งในห้องโล่งๆ อีกกลุ่มอยู่ในห้องที่ฉายภาพ
ธรรมชาติเสมือนจริง และให้ฟงั เสียงนกร้อง อัตราการเต้นของหัวใจของกลุม่
หลังจะกลับมาเป็นปกติเร็วกว่า
โดยสรุป พลังแห่งธรรมชาติ แม้กระทัง่ แค่รปู ภาพ หรือเสียงสังเคราะห์
ก็สง่ ผลต่อมนุษย์เรา ทัง้ ร่างกายและจิตใจ มีผลตัง้ แต่ผอ่ นคลายความเครียด
ฟืน้ ฟูประสิทธิภาพ เพิม่ พลังความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงปรับระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายให้กลับสู่ระเบียบอย่างที่ควร

ประเด็นธรรมชาติ
เป็นวาระแห่งชาติ
ในเมื่อธรรมชาติมีพลังและส่งผลต่อมนุษย์ได้ขนาดนี้ รัฐบาลของ
บางประเทศจึงผลักดันให้การออกไปสัมผัสธรรมชาติเป็นนโยบายสาธารณสุข
ในฟินแลนด์ได้ให้เงินสนับสนุนการวิจัย จนเกิดเป็นค�ำแนะน�ำแก่คน
ทั่วไปว่า การออกไปอยู่กับธรรมชาติอย่างน้อย ๆ 5 ชั่วโมงต่อเดือน จะช่วย
คลายความหดหูล่ งได้ หรือหากไม่มเี วลาจริง ๆ ก็ควรเดินกลางแจ้งสัก 40-50
นาที เพื่อจะเปลี่ยนอารมณ์ให้ดีขึ้น
ส่วนเกาหลีใต้ซึ่งขึ้นชื่อว่ามีการแข่งขันสูง เด็ก ๆ ต้องร�่ำเรียนหนัก
ทั้งมีปัญหาเรื่องเสพติดอุปกรณ์ดิจิทัล มีแคมเปญชื่อ “Healing Forest”
ชวนคนเข้าไปท�ำกิจกรรมในป่า โดยมีเจ้าหน้าทีด่ แู ลและแนะน�ำ ขณะเดียวกัน
รัฐก็ให้เงินสนับสนุนการศึกษาทรัพยากรในป่า เช่น สกัดน�้ำมันหอมระเหย
จากต้นไม้เพื่อตรวจสอบว่ามีสรรพคุณอะไรบ้าง จากการติดตามผลการ
ด�ำเนินการพบว่า แคมเปญที่พาคนมาใกล้ชิดป่านี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยา
รักษาโรคได้มาก จนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ส่วนญี่ปุ่น รัฐบาลแนะน�ำแนวคิดเรื่อง ชินรินโยกุ (Shinrin-Yoku)
หรือการอาบป่าแก่ประชาชน เพื่อให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าของ
ประเทศในการบ�ำบัดรักษา จนเทรนด์การอาบป่ากลายเป็นที่นิยม
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ฟื้นพลังด้วยการอาบป่า
ตอนเด็ก ๆ เราอาจเคยเรียนว่าตอนกลางวันต้นไม้จะใช้กา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อปรุงอาหาร จากนั้นจึงคายก๊าซออกซิเจนออกมา ซึ่งเป็นก๊าซ
ทีเ่ ราใช้หายใจ ขณะเดียวกันเราก็หายใจออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ การอยู่
ใกล้ชิดต้นไม้จึงเรียกได้ว่าเป็นการแลกลมหายใจระหว่างกัน
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพืชมีเพียงแค่นั้นหรือ ?
...แน่นอนว่าไม่ใช่
ดร. สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียว
เคยเล่าไว้ในบทความ “หัวใจอุ่นต้อง ‘อาบป่า’ ” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ว่า ร่างกายของคนเราเป็นระบบนิเวศประเภทหนึ่งซึ่งประกอบด้วยจุลชีพ
หรือสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ อย่างแบคทีเรียจ�ำนวนมากมายมหาศาล สิ่งมีชีวิตเหล่า
นี้ ซึ่ ง มี อ ยู ่ ทั้ ง ภายนอกและภายในร่ า งกายจะส่ ง ผลต่ อ เรา ทั้ ง ด้ า นระบบ
ภูมิคุ้มกัน คลื่นสมอง หรืออารมณ์ และ “ป่า” นี่แหละเป็นกุญแจส�ำคัญที่
ท�ำให้จุลชีพของมนุษย์ดีขึ้น
บริเวณนั้นมีโมเลกุลออกซิเจนที่มีประจุไฟฟ้าลบอ่อน ๆ ซึ่งเกิดจาก
การสังเคราะห์แสงของพืช เมื่อเราสูดดมเข้าไป ประจุไฟฟ้าลบที่ว่าก็จะเข้า
ประกบกับประจุไฟฟ้าขั้วบวกของอนุมูลอิสระในร่างกายจนเปลี่ยนเป็น
กลาง จากนั้ น ร่ า งกายจะหลั่ ง สารเซโรโทนิ น (serotonin) หรื อ ฮอร์ โ มน
แห่งความสุขออกมา ส่วนหนังสือ ศาสตร์การอาบป่า ของ ดร. ควิง หลี
(Dr. Qing Li) พูดถึงน�้ ำมันหอมระเหยจากต้นไม้ที่เรียกว่า ไฟทอนไซด์
(phytoncide) ว่าสามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ลดความดันโลหิต
ความวิตกกังวล ความสับสน ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น และพัฒนาความคิด
สร้ า งสรรค์ นอกจากนี้ ยั ง เพิ่ ม การท� ำ งานของเนเชอรั ล คิ ล เลอร์ เ ซลล์
(natural killer cells) ที่อาจช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็งและภาวะซึมเศร้าได้ด้วย

“นิ้วกลม”

จากพื้นเพคนเมือง
สู่ความ อิน กับธรรมชาติ
และการตกผลึกภายใน
คุณอาจเคยเห็นหนังสือเล่มหนา (มาก) เล่มหนึ่ง ห่อปกสีขาวเรียบ
ง่ า ย แต่ ภ ายในบรรจุ เ นื้ อ ความและภาพถ่ า ยเต็ ม อิ่ ม พิ ม พ์ ค รั้ ง แรกในปี
2560 เป็นเรื่องการเดินทางสู่ Everest Base Camp (EBC) ของ “นิ้วกลม”
สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
เขาบอกไว้ในหนังสือว่า การเดินทางครั้งนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิต และ
ส�ำหรับเรา มันเป็นอีกข้อพิสจู น์วา่ ธรรมชาติสามารถส่งผลอันยิง่ ใหญ่ตอ่ จิตใจ
มนุษย์ แต่เพื่อไม่ให้เป็นการสรุปไปเอง เราจึงไปคุยกับเขาอีกครั้ง
“นิ้วกลม” บอกว่าด้วยพื้นเพแล้ว เขาไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตใกล้ชิดคุ้นเคย
กับธรรมชาติ ตัง้ แต่เด็กจนโตก็อาศัยอยูใ่ นเมือง ว่ากันให้ชดั เจนขึน้ สักหน่อย
ค�ำว่า “ธรรมชาติ” ส�ำหรับเขาไม่ได้หมายถึงแค่ต้นไม้ แสงแดด เมฆ แต่
รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอยู่อย่างที่มันเป็น อย่างที่เราไม่สามารถควบคุม หรือ
วางแผนอะไรได้ เขาบอกว่าความรูส้ กึ ถึงธรรมชาติทวี่ า่ นีม้ กั จะเกิดขึน้ ระหว่าง
การเดินทาง
“ช่วงหลังมีไปเดินป่าทีโ่ มโกจู รูส้ กึ ดีมาก สงบ สบาย ได้ไปแช่ในล�ำธาร
เดินไปเรือ่ ย ๆ สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่มี นัน่ อาจเป็นสัญญาณแรก ๆ ว่าเรา
เชื่อมโยงกับธรรมชาติก็ได้ อาจเป็นความคิดถึง โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าห่างจาก
ธรรมชาติมานาน พอได้ใกล้ชิดก็เลยรู้สึกว่ามันดีเนอะ”
ขณะที่การทดลองและการศึกษาวิจัยต่างๆ พยายามหาค�ำตอบว่า
ธรรมชาติส่งผลอย่างไรต่อมนุษย์ การเดินทางทริปหิมาลัยท�ำให้ “นิ้วกลม”
ตกผลึกว่า แท้จริงแล้วทุกอย่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียว สิ่งเล็ก
สิ่งน้อยล้วนมีผลกระทบส่งต่อสืบเนื่อง และด้วยขนาดของธรรมชาติที่เห็น
อัตตาของผู้เดินทางจึงลดลงมาก
“ช่วงเวลาที่เติบโตมาในบ้าน ในสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคย เราเอาแต่
ครุ่นคิดหมกมุ่น ทุกอย่างเป็นเรื่องของ ‘ตัวฉัน’ การได้เดินบนหิมาลัยท�ำให้
ความคิดเหล่านัน้ หายไป แค่เทียบขนาดของภูเขาก็ท�ำให้ตวั เราเป็นเพียงก้อน
กรวด ความสูงและสภาพอากาศที่ออกซิเจนน้อยก็ยังท�ำเราเหนื่อยมาก ๆ
ร่างกายถูกใช้งานหนัก ความคิดทีน่ กึ ถึงแต่ตวั เอง หรืออัตตาของเราก็นอ้ ยลง
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กลายเป็นความว่าง จากนั้นสิ่งที่เห็นก็เหลือแต่วงจรของธรรมชาติจริง ๆ ที่
ไม่มีใครมาออกแบบกะเกณฑ์ เราเห็นเมฆเคลื่อน สักพักมีหมอก จากนั้น
ฝนก็ตก เห็นหิมะละลายเป็นล�ำธาร เห็นกวางกินน�ำ้ เราเห็นสิง่ เหล่านีซ้ ำ�้ แล้ว
ซ�ำ้ อีกจะจะกับตา ทุกวินาที จนพบว่าไม่มอี ะไรแยกขาดจากกัน ทุกสิง่ เป็นสิง่
เดียวกัน รูส้ กึ ได้วา่ ภูเขาทัง้ ลูกซึง่ แท้จริงคือโลกทัง้ ใบมันเหมือนร่างกายขนาด
ยักษ์ เราตระหนักทันทีว่า เราเป็นแค่หนึ่งเซลล์ในนั้น อากาศที่เราหายใจ
เข้าไปก็มาจากต้นไม้ขา้ งบน เหงือ่ ทีห่ ยดลงไปก็จะรวมกับน�้ำและดิน ทัง้ หมด
ท�ำให้รู้สึก ‘เบา’ มาก”
ให้พูดถึงทริป EBC ซ�้ำอีกหลังจากหนังสือพิมพ์ออกมาแล้ว 1 ปี
“นิว้ กลม” ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่า การเดินทางครัง้ นัน้ ให้ความรูส้ กึ เหมือน
กลับไปหาแม่ เขาเปรียบธรรมชาติกับแม่ที่มนุษย์เราทิ้งไปนาน สภาพภูมิอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ ทางเดินสูงชัน นักเดินทางมีทางเลือกเดียวคือ

ปรับใจรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก้าวต่อ สภาวะนั้นกลายเป็นว่านักเขียนหนุ่มเกิด
ความมั่นคงในใจ หิมาลัยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของแม่แก่เขา
แต่จะว่าไป ด้วยระยะทางและภูมปิ ระเทศทีจ่ ดั ได้วา่ “โหด” EBC จึง
อาจเป็นจุดหมายที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าได้ถึง ส�ำหรับปัญหานี้ “นิ้วกลม” บอก
ว่า “สถานที่ข้างนอก” เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่จะเปิด หรือเปลี่ยนหัวใจ
ของคนเราให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติ
“สิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญไม่แพ้สถานที่ข้างนอก ก็คือสถานที่ข้างในหัวใจเรา
เอง เมื่อคนคนหนึ่งเปิดหัวใจแบบจริง ๆ แล้วอยู่กับธรรมชาติ ให้เวลากับมัน
เอาแค่ดูและฟังโดยไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเราเอง เราจะได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยิน
เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เคยเห็น แล้วจะรูส้ กึ ถึงความมหัศจรรย์ เอาง่าย ๆ ลองให้เวลากับ
ต้นไม้สักสามต้น แล้วคุณก็จะรู้ว่าต้นไม้ทั้งสามต้นนั้นไม่เหมือนกันเลย ไม่
ว่าจะเป็นลักษณะ หรือพลังงานที่ส่งออกมา”
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แตกต่างจากนักวิทยาศาสตร์ทพี่ ยายามหาค�ำอธิบาย “นิว้ กลม” บอก
ว่าการเชื่อมโยงกับธรรมชาติอาจไม่ต้องการเหตุผล เพียงแค่ให้เราสังเกตตัว
เองว่าจริงหรือไม่ ทีพ่ อเปลีย่ นสภาวะหรือเปลีย่ นสถานทีใ่ นบางครัง้ ข้างในใจ
ของเราก็เปลี่ยนโดยฉับพลัน เช่น ก�ำลังเครียดแล้วเปิดประตูรถออกไปเจอ
ชายหาด ทะเล หรือตื่นเช้ามาเจอพระอาทิตย์ก�ำลังขึ้น เขาว่าการสังเกต
ความรูส้ กึ ของตัวเองนีจ้ นได้เห็นความเปลีย่ นแปลง แม้จะไม่หาค�ำตอบว่าเป็น
เพราะอะไร ก็จะท�ำให้เราค่อย ๆ เห็นธรรมชาติของสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว ทั้งนี้
ทัง้ นัน้ สิง่ ทีแ่ ต่ละคนรับรูอ้ าจไม่เหมือนกัน ขึน้ อยูก่ บั พืน้ เพ อายุ ประสบการณ์
ดังนั้น... ใช่ แค่ออกไปวิ่งที่สวนลุมพินี นั่งมองต้นไม้ในหมู่บ้าน หรือ
ฟังเสียงนกร้อง จิตใจเราก็อาจค้นพบบางอย่าง

คราวต่อไปที่รู้สึกเหนื่อยล้า เริ่มท�ำอะไรแล้วไม่มีสมาธิจดจ่อ แทนที่
จะหยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมากดส่งไลน์หาเพื่อนชวนกันไปสังสรรค์แก้เครียด
เข้ายิมวิ่งบนเทรดมิลล์รวบรวมสติ หรือเสิร์ช Google ว่า “เครียด ท�ำไงดี”  
เราเหล่าชาวเมืองควรลองวิธใี หม่ ๆ เช่น หาสวนสาธารณะแถวบ้าน (อนุญาต
ให้ ใ ช้ Google Maps ก่ อ นได้ ) แล้ ว ออกไปเดิ น สู ด อากาศ สั ม ผั ส ผิ ว
ต้นไม้ หรือแพ็กกระเป๋าเดินทางไปใช้เวลาอยู่กับภูเขา หรือทะเลสักพัก  
ลองดูว่าการกลับสู่ธรรมชาติจะดีอย่างที่หลายคนว่าไว้จริงหรือไม่

หรือบางทีอาจไม่ใช่ “การกลับ” ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนั้น
ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมาก่อน ยังคงอยู่ และอยู่ต่อไป โดย
มี “ตัวเรา--เหล่ามนุษย์” รวมด้วยอยู่ .

ภาพ : สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

แหล่งข้อมูลประกอบการเขียน
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_nature_makes_you_
kinder_happier_more_creative
“This is Your Brain on Nature,” National Geopgraphic, www.nation
algeographic.com
“หัวใจอุ่นต้อง ‘อาบป่า’ ” กรุงเทพธุรกิจ, 21 ม.ค. 2017
“นิ้วกลม”, หิมาลัยไม่มีจริง, 2017
มูลนิธสิ บื นาคะเสถียร, “ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ปา่ และสถานภาพ
ของสัตว์ป่าในปัจจุบัน,” 16 พ.ย. 2017
สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์, “พาไมโตคอนเดรียไปอาบป่า,” https://green
world.or.th/, กรกฎาคม 2016
Voice TV, “ชินรินโยกุ ศาสตร์การ ‘อาบป่า’ หนทางเยียวยาจิตวิญญาณ
ตามแบบฉบับคนญี่ปุ่น,” 23 ก.พ. 2018
WWF ประเทศไทย, WWF - เปิ ด วิ จั ย จากธรรมชาติ Living Planet
Report 2018, 31 ต.ค. 2018
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ธุรกิจที่ดีต้องมีก�ำไร
แต่ต้องมีขอบเขต
มีคุณธรรม
เกิดประโยชน์
และไม่เอารัดเอาเปรียบ
เล็ก วิริยะพันธุ์
ผู้ก่อตั้ง บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

TCC BEST AWARDS 2018

วิริยะประกันภัยคว้ารางวัล
จรรยาบรรณดีเด่น ปีที่ 2
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ต

ลอดระยะเวลากว่า 71 ปีที่บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งด�ำเนิน
ธุรกิจและบริหารงานด้วยความโปร่งใสซือ่ สัตย์สจุ ริต ตามเจตนารมณ์ของคุณเล็ก
วิริยะพันธุ์ มาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งที่บริษัทฯ ได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจ�ำปี 2561 (THAI CHAMBER
OF COMMERCE BEST AWARDS 2018) จากคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ
และต่อต้านคอร์รัปชัน หอการค้าไทย หลังจากได้รับครั้งแรกเมื่อปี 2556 (TCC BEST
AWARD 2013)
“โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” จัดขึ้นเป็นปีที่ 16
ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจไทย เท่ได้ ด้วยจรรยาบรรณ” โดยมีคุณบุญเลิศ กุศลเพิ่มพูล
กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย เป็นผู้แทนเข้ารับโล่จากศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธี ณ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
(สนามบินน�้ำ) ห้องนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี
ที่ผ่านมาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พยายามส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไม่ว่ากิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ น�ำหลักบรรษัทภิบาล
(Good Corporate Governance) มาใช้บริหารจัดการ ซึง่ จะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นแนวทางที่มุ่งส่งเสริมการสร้างความเป็นธรรม
ความโปร่งใส และความมีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ ตี อ่ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ผูซ้ อื้ ผูข้ าย
ผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้ และยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจที่มีต่อสังคมและภาค
รัฐ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอีกทางหนึ่ง ท�ำให้องค์กรด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
โครงการฯ นี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
บรรษัทภิบาล ตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย และเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผปู้ ระกอบการ
อื่นให้น�ำไปใช้เป็นแนวทางสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีขององค์กรต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
10 ข้อ ได้แก่
 การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส		
		สามารถตรวจสอบได้
 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า
 การรักษาความสุจริต
 กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม   
 กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
 การส่งเสริมการบ�ำบัดและอนุรักษ์
		สิ่งแวดล้อม
 สิทธิเสรีภาพของบุคคล
 การลดความเสี่ยงของกิจการ
 มุ่งการส่งเสริมหลักการปฏิบัติ
		อันเป็นเลิศในองค์กร
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่ง
มั่นด�ำเนินงานด้วยจรรยาบรรณที่ดีดังปฏิบัติมาตั้งแต่
วั น แรก บนพื้ น ฐานของธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย โดยยึ ด หลั ก
“ความเป็นธรรม คือ นโยบาย”
เพือ่ จุดมุง่ หมายให้ธรุ กิจเติบโตไปพร้อมกับความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมไทย .
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นับเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของวงการแพทย์ไทย เมื่อคณะแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คิดค้นต้นแบบยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงยาจากต่างประเทศได้แล้ว
หากน�ำยานี้ไปวิจัยต่อจนส�ำเร็จ จะท�ำให้คนไทยเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกกว่าเดิมหลายเท่า
แต่ด้วยการวิจัยต้องใช้ทุนอีกไม่ต�่ำกว่า 200 ล้านบาท คณะแพทย์จึงท�ำโครงการ
“ขอคนไทยแค่ 5 บาท...ผลิตยาภูมิรักษามะเร็ง” โดยค�ำนวณจากประชากรที่มีรายได้จ�ำนวน
40 ล้านคน หากช่วยกันบริจาคคนละ 5 บาท โครงการฯ ก็จะเดินต่อถึงเป้าหมาย
“วิริยะประกันภัย” ในฐานะองค์กรที่ใส่ใจสังคมมาตลอด ขอเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน
โดยจัดท�ำโครงการ “5 บาท...วิริยะจิตอาสา ร่วมต้านมะเร็ง” ช่วยรวบรวมทุนสนับสนุนการผลิต
ยารักษามะเร็งเพื่อคนไทยให้ส�ำเร็จ

5 บาท  

...

ยารักษามะเร็งของคนไทยทุกคน

ยาตัวนีไ้ ม่ใช่ยาใหม่ แต่เป็นการวิจยั ต่อยอดจากยาแอนติบอดี
ต้านมะเร็งทีไ่ ด้รบั รางวัลโนเบล หลักการคือกระตุน้ ให้เซลล์เม็ดเลือด
ขาวฆ่าเซลล์มะเร็งได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ท�ำลายเซลล์ดี ต่างจาก
วิธีรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด หรือฉายรังสี ที่ท�ำให้ผู้ป่วย
ต้องทุกข์ทรมานอย่างมาก
แม้ไม่อาจตอบได้วา่ ผูป้ ว่ ยจะหายขาด
หรื อ ไม่ เ พราะต้ อ งติ ด ตามผลระยะยาว
แต่สามารถ “ควบคุมโรคได้” ในระดับที่
น่าพอใจ หากไม่ได้ยาตัวนี้ คนไข้จะเสีย
ชี วิ ต ทั้ ง นี้ ยิ่ ง เป็ น เซลล์ ม ะเร็ ง ที่ มี อั ต รา
การกลายพั น ธุ ์ สู ง อย่ า งมะเร็ ง ผิ ว หนั ง
มะเร็งปอด ก็จะยิ่งมีโอกาสตอบสนองยา
ได้ดีมากขึ้น
ปัจจุบนั ยาดังกล่าวมีราคา 250,000 บาท
ต่อเข็ม คิดเป็นค่าใช้จา่ ยต่อคนประมาณ 8.5 ล้านบาท
แต่ถ้าการวิจัยยาส�ำเร็จ อาจท�ำให้ราคาเหลือเข็มละ 2 หมื่นบาท
คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อคนราว 7 แสนบาท    

มะเร็ง…โรคร้ายทีค่ ร่าชีวติ คนในประเทศจ�ำนวนมาก สถิตริ ะบุวา่ คนไทย 3 คน
จะมี 1 คนเสี่ยงเป็นมะเร็ง
ในต่างประเทศมีการวิจัยหาวิธีรักษาอยู่ตลอด หนึ่งในนั้นคือใช้ยาภูมิรักษา
มะเร็ง ซึ่ง ศ. นพ. ทาซู กุ ฮนโจะ (Tasuku Honjo) แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต
และ ศ. ดร. เจมส์ อัลลิสัน (James Allison) แห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเทกซัส
ของอเมริกา เป็นผู้คิดค้นจนได้รับรางวัลโนเบลใน ค.ศ. 2018 ปัจจุบันเริ่มใช้อย่าง
แพร่ ห ลายในหลายประเทศมาระยะหนึ่ ง รวมทั้ ง ในไทย แต่ ร าคาสู ง เกิ น กว่ า ที่
ประชาชนทั่วไปจะเข้าถึง
นพ. ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ผู้อ�ำนวยการศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เคยท�ำงานในสถาบันวิจัยทางการแพทย์แห่งชาติของอเมริกา (National Institutes of Health - NIH) คุณหมอสนใจศึกษาเรื่องการพัฒนาภูมิคุ้มกัน
ร่างกายมนุษย์ เมื่อกลับมาจึงตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ หาวิธรี กั ษามะเร็งโดยใช้แอนติบอดีหรือ
ภูมิคุ้มกัน ภารกิจหนึ่งคือการวิจัยยาหยุดโรคร้ายนี้
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“เป้าหมายของเราคือท�ำให้ราคายาถูกลงกว่าเดิม 10 เท่า
เพื่อให้คนไทยเข้าถึงได้มากที่สุด ปัจจัยที่ท�ำให้ราคาถูกลงได้เพราะ
เงินลงทุนมาจากประชาชน ไม่ได้มบี ริษทั แสวงหาก�ำไรมาลงทุน ก็ไม่
ต้องบวกก�ำไร และราคาขาย ราคาจึงเข้าใกล้ต้นทุนมากที่สุด เงินที่
ลงทุนไปทั้งหมดคือการคืนสู่สังคม ก็หวังว่าจะให้โครงการนี้เป็น
โครงการของคนไทยทุกคน” นพ. ไตรรักษ์ หัวหน้าทีมวิจัย กล่าว

ประสิทธิภาพดี จึงอยากเดินต่อเป็นขั้นที่ 2 คือปรับปรุงให้แอนติบอดีของหนูคล้ายคลึงกับคน เพื่อน� ำไปฉีดคนได้” นพ. ไตรรักษ์
อธิบาย
ขั้นตอนวิจัยทั้งหมดแบ่งเป็นหกระยะ
ระยะ 1 การผลิตยาแอนติบอดีต้นแบบจากหนู ท�ำการผลิต
เลือก และทดสอบยาต้นแบบจากเซลล์เม็ดเลือดขาวของหนูมากกว่า
1 แสนแบบ ใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจาก
จุฬาฯ ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งทางศูนย์ฯ ท�ำส�ำเร็จแล้ว ก�ำลังเริ่มระยะ 2
ทีป่ รับปรุงแอนติบอดีให้คล้ายโปรตีนของมนุษย์ และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ให้ดีขึ้น ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน

นับ 1 ถึง 10 สู่เป้าหมาย

  

เงินกว่า 200 ล้านบาททีค่ ณะวิจยั ขอให้ประชาชน
คนไทยช่วยสมทบทุนนั้น จะใช้เป็นต้นทุนการผลิตยา
ทั้งค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ราคาแพงมากเนื่องจากเป็น
เทคโนโลยีใหม่ ส่วนที่เหลือเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่า
บริหารจัดการ และค่าทรัพยากรคน
“ตอนนี้เราได้ยาต้นแบบซึ่งผลิตจากเซลล์ของหนู
แล้วพบว่ามันไปจับเป้าหมาย มีฤทธิ์ใกล้เคียงยาต่างประเทศ โดย
เราตรวจสอบทางแล็บที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ เราเห็นว่ามี

...วิริยะจิตอาสาร่วมต้านมะเร็ง

ภาพ : www.123rf.com
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ถึงเวลาจิตอาสารวมใจ

จากนั้นระยะ 3 เมื่อได้ยาต้นแบบที่ปรับปรุงแล้ว จึงท�ำการ
ผลิตยาจากโรงงานในปริมาณมากให้มคี ณ
ุ ภาพ มาตรฐาน และความ
ปลอดภั ย สู ง สุ ด ใช้ ง บประมาณ 200 ล้ า นบาท ระยะเวลา 1824 เดือน ซึ่งเงินของประชาชนจะมาสนับสนุนกระบวนการนี้
ระยะ 4 ทดสอบยาที่ ผ ลิ ต ได้ ใ นสั ต ว์ ท ดลอง เช่ น หนู ลิ ง
คาดว่าใช้งบประมาณ 100-200 ล้านบาท ระยะเวลา 20-24 เดือน
เมื่ อ ได้ คุ ณ ภาพยาและความปลอดภั ย ที่ น ่ า พอใจก็ เ ข้ า สู ่ ร ะยะ 5
ทดสอบตัวยาในผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งปริมาณ
การให้ยา ประสิทธิภาพการรักษา ผลข้างเคียง เป็นต้น คาดว่าจะใช้
งบประมาณ 1 พันล้านบาท ระยะเวลา 48-60 เดือน
และระยะสุดท้ายคือการได้ตัวยาที่สามารถใช้จริงในมนุษย์
โดยเก็บข้อมูลทางคลินิกและติดตามผลการรักษาอีก 4-5 ปี ความ
เป็นไปได้ที่คนไทยจะได้ใช้นา่ จะประมาณ 10 ปีนับจากนี้
“อีก 10 ปีอาจดูเหมือนต้องรออีกยาวนาน แต่ถา้ ไม่เริม่ วันนี้ ก็
ไม่รู้จะเริ่มวันไหน
“เราไม่ได้แข่งกับใคร แต่แข่งกับสิทธิบตั รมากกว่า เพราะถ้าเรา
ท�ำยาแล้วคล้ายยาตัวอื่นก็จะถูกฟ้องได้ ฉะนั้นถ้ายิ่งท�ำช้า ก็ยิ่งมี
โอกาสไปซ�้ำซ้อนกับคนอื่นเยอะ” หัวหน้าทีมวิจัยกล่าว
เมือ่ โครงการนีส้ ำ� เร็จ ยาแอนติบอดีรกั ษามะเร็งจะเป็นทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสภากาชาดไทยเป็น
ผู้แจกจ่ายให้ยาเข้าถึงประชาชนทุกระดับ

บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจควบคูก่ บั
การดูแลสังคมภายใต้กรอบการด�ำเนินงานหกด้าน หนึ่งในนั้นคือ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
บริษัทฯ เล็งเห็นว่ามีเครือข่ายพลังวิริยะจิตอาสาจ�ำนวนมากที่
พร้อมจะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงจัดตั้งโครงการ
“5 บาท วิ ริ ย ะจิ ต อาสาร่ ว มต้ า นมะเร็ ง ” โดยฝ่า ยสื่ อ สารองค์ ก ร
ประสานความร่วมมือกับฝ่ายบุคคล เชิญชวนพนักงาน ญาติพี่น้อง
ของพนักงาน เพื่อนตัวแทนนายหน้าประกันภัย ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
วิริยะประกันภัยในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมบริจาคเพียงคนละ 5 บาท
หรือหลักพันหลักหมื่นตามก�ำลังของตน เพื่อสมทบทุนในการศึกษา
วิจัยยารักษามะเร็งดังกล่าว
ทั้งนี้ได้ตั้งเป็น “กองทุนภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง... วิริยะประกัน
ภัย” เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ถึง 23 พฤศจิกายน รวม
ยอดเงินได้ถึง 1 ล้านบาท ซึ่งจะมอบให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่อไป
เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนร่วมกันบริจาคในวันนี้ จะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยทุกระดับทุกฐานะมียาดี ต่อสู้กับมะเร็งได้  
ในอนาคตการรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป .

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : CU Cancer Immunotherapy Fund
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“เปี่ยมใจรักษ์”

ประกันภัยสุขภาพ
จากวิริยะประกันภัย พร้อมคุ้มครองทุกความต้องการของคนท�ำงาน
เมื่อพูดถึงกิจวัตรประจ�ำวันของเหล่า “มนุษย์เงินเดือน”

>  ความคุ้มครองค่าห้องผู้ป่วยปกติสูงสุด 4,500 บาท/คืน และค่าห้องผู้ป่วย
หนัก (ICU) สูงสุด 9,000 บาท/คืน
ใช้ได้ทุกโรงพยาบาลในเครือข่าย ไม่ต้องส�ำรองจ่าย
ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม และยังการันตีต่ออายุสูงสุดถึง 80 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนท�ำประกัน

ส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นการใช้เวลานั่งท�ำงานอยู่กับที่นาน ๆ หรือจ้อง
อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ผลที่ตาม
มาคือปัญหาสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะ
ภายในร่างกาย อาการป่วยไข้ไม่สบายจากการพักผ่อนน้อย หรือได้
รับอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน คงจะดีไม่นอ้ ยหากมีหลักประกันสุขภาพ
ดี ๆ ที่ช่วยลดความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับ
การรักษาพยาบาล ซึ่งบางครั้งอาจจ�ำเป็นต้องใช้เวลารักษาต่อเนื่อง
นาน จึงท�ำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นตามมาด้วย
ดั ง นั้ น หากต้ อ งการมองหาสวั ส ดิ ก ารที่ จ ะเป็ น หลั ก ประกั น
สุขภาพให้แก่ชีวิตวัยท�ำงาน “ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุเปี่ยม
ใจรักษ์” ภายใต้ความคุ้มครองของบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของ
คนท�ำงาน ด้วยผลประโยชน์ที่เข้าใจง่าย ดังนี้

ทัง้ นีต้ ามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 315 ก�ำหนดให้ประชาชนผูม้ เี งิน
ได้สามารถน�ำเบี้ยประกันสุขภาพมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ ซึ่งผู้ท�ำประกัน
ภัย “ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุเปี่ยมใจรักษ์” แจ้งความประสงค์ในการน�ำเบี้ย
ประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15,000 บาทด้วย
นอกจากนีก้ รมธรรม์ดงั กล่าวยังให้ความคุม้ ครองผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน (ER OPD) เนือ่ ง
จากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่อง
ภายใน 31 วันหลังจากวันที่ได้รับการรักษา รวมถึงผลประโยชน์ความคุ้มครองการ
เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ/สายตา การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจาก
อุบตั เิ หตุทวั่ ไป (รวมถูกฆาตกรรม หรือถูกท�ำร้ายร่างกาย และอุบตั เิ หตุขณะขับขี่ หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด) .

> ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายรายปี 330,000 บาท, 550,000
บาท และสูงสุด 770,000 บาท
ผูท้ ำ� ประกันรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลส่วนแรก ยังได้คา่ เบีย้
ประกันที่ถูกลงด้วย ซึ่งเลือกวงเงินความรับผิดส่วนแรกได้สองแบบ
คือ ความรับผิดส่วนแรกต่อปี 20,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้นที่
4,848 บาท หรือความรับผิดส่วนแรกต่อปี 50,000 บาท เบีย้ ประกัน
เริ่มต้นที่ 3,264 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2152-1557
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรือสาขาวิริยะประกันภัยทั่วประเทศ
“ด้วยมาตรฐานบริการจากวิริยะประกันภัย
ที่พร้อมดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต”
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รางวัล คือเครื่องยืนยันคุณภาพการบริการที่โดดเด่น และรางวัลที่ถือว่าเป็น
สุดยอดของอุตสาหกรรมประกันภัยคือ Prime Minister’s Insurance
Awards หรือรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ซึ่งในปี 2561 นี้ บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) คว้ามาได้ถึงห้ารางวัล คือ “บริษัทประกันวินาศภัย
ที่มีการพัฒนาดีเด่น” รางวัล “บริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อประชาชนดีเด่น” และรางวัล “ตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่น” อีกสามรางวัล
V magazine ฉบับนี้จึงน�ำเสนอมุมมองความคิดและแรงบันดาลใจ
ที่ช่วยให้สร้างผลงานได้โดดเด่นของสามขุนพลตัวแทนวิริยะประกันภัย
จนได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่
คุณพรไชย ศรีไสย สังกัดสาขานครศรีธรรมราช
คุณชาติชาย โทนะพันธ์ สังกัดสาขาปากเกร็ด-345
คุณศิวพร ตั้งชีวินศิริกุล สังกัดสาขาประทาย นครราชสีมา

ขุเจ้านของรางวั
พลลตัPrime
วแทนวิริยะประกันภัย
Minister’s
Insurance Awards 2018
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“การได้มอบ
สิ่งที่ดีให้ลูกค้า
คือความสุข”
พรไชย ศรีไสย
ตัวแทนประกันวินาศภัย
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
สังกัดสาขานครศรีธรรมราช

“เวลาออกไปเจอลูกค้าหรือต�ำรวจ เราพูดกับเขาเข้าใจเพราะใช้กฎหมายตัว
เดียวกัน หรือกรณีทลี่ กู ค้าโทรฯ มาเมือ่ เกิดปัญหา เราก็อธิบายกับเขาได้ถกู ต้อง หรือ
ใกล้เคียงกับที่ต�ำรวจอธิบาย สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เกิดความเชื่อมั่น การแก้ปัญหาก็จะ
รวดเร็วและราบรื่น”
ส่วนเรื่องจริยธรรม ความซื่อตรง คือพื้นฐานที่ตัวแทนประกันวินาศภัยทุกคน
ต้องมี แต่ต้องมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ด้วย เช่น กรณีที่ลูกค้าขาดช�ำระเบี้ย
ประกัน ตัวแทนควรสอบถาม หรือหาทางช่วยเหลือ เพราะอาจมีบางครัง้ ทีล่ กู ค้าขาด
สภาพคล่อง ไม่สามารถช�ำระได้ทันตามก�ำหนด
“ตอนนี้วิริยะประกันภัยมีเทคโนโลยีที่ท�ำให้เราดูข้อมูลลูกค้าย้อนหลังได้ถึง 10
กว่าปี ผมจะเข้าไปดูในฐานข้อมูลว่าลูกค้าท�ำมานานขนาดไหน มีหลายคันหรือไม่
เช่น เขาช�ำระเบีย้ ปีละแสนบาทมา 10 ปีแล้ว จ่ายเราเป็นล้าน ปีนเี้ ขาคงไม่ชำ� ระเรา
ทัง้ 12 เดือนหรอก อย่างสูงก็ 6 เดือน หรือ 5 หมืน่ บาท ดังนัน้ เราช่วยเขาได้นดิ หน่อย
ดีกว่าเขาเลิกท�ำกับเราไปเลย”
คุณพรไชยเคยติดต่อลูกค้ารายหนึ่งไม่ได้ พอกรมธรรม์หมดอายุ ถึงก�ำหนด
ต้องปิดยอดขายแล้ว คุณพรไชยพยายามต่อรองบริษทั และขยายเวลาให้อกี 2-3 วัน
ปรากฏว่าลูกค้าเกิดอุบตั เิ หตุและมีผเู้ สียชีวติ ซึง่ ยังได้รบั ความคุม้ ครองอยูต่ ามกรมธรรม์
พอเจอหน้าลูกค้าก็เข้ามากอด น�ำเบี้ยมาจ่าย และขอบคุณเป็นการใหญ่ที่ช่วยเหลือ
ตัวแทนทีด่ ยี งั ต้องท�ำให้ลกู ค้าเข้าใจบริษทั ฯ เช่น บางคนคิดจะไปใช้บริการเจ้าอืน่
เพราะมองว่าค่าเบีย้ ประกันภัยของวิรยิ ะฯ สูง ตัวแทนประกันฯ จากนครศรีธรรมราช
ก็จะพยายามอธิบายให้ฟังว่า ราคาไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพการบริการ
ยี่สิบห้าปีที่อยู่กับวิริยะฯ เขารู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน มีอะไรก็
ช่วยเหลือ แนะน�ำกัน ทุกเดือนจะมีการประชุมตัวแทน พูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคทีเ่ จอ
เชิญวิทยากรมาเติมความรู้ ทบทวนข้อยกเว้น หรือแลกเปลีย่ นข้อมูลว่าบริษทั อืน่ เขา
พัฒนาด้านไหนบ้าง พอคุยเสร็จก็จะเรียกผูจ้ ดั การศูนย์ในพืน้ ทีม่ ารับฟัง เพือ่ ให้นำ� ไป
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงคุณภาพบริการของบริษัทวิริยะฯ ให้ดียิ่งขึ้น
“ความสุขของผมคือการได้ชว่ ยเหลือคนอืน่ การประกันก็ถอื เป็นตัวหลัก
ที่จะช่วยให้เราไม่เดือดร้อนมากเกินไป แล้วก็ได้รับชดเชยรายได้ กลับมาสู่
สภาพเดิมได้เร็วขึ้น บางคนไม่ได้ท�ำประกัน แล้วถูกคนอื่นมาชน ท�ำให้เสีย
การเสียงาน แล้วจะไปเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราที่
ต้องประชาสัมพันธ์ให้คนท�ำประกันภัยมากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อตัวเขาเอง
และส่วนรวม” คุณพรไชยกล่าวทิ้งท้าย

คุณพรไชยเป็นพนักงานสินไหมของวิริยะประกันภัยมาก่อน
ระหว่างนัน้ มีโอกาสร่วมงานกับตัวแทนประกันวินาศภัยจึงเล็งเห็นว่า
เป็นอาชีพน่าสนใจเพราะเป็นตัวกลางที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับผลตอบ
แทนดีทสี่ ดุ ทัง้ มีรายได้ดี เขาจึงตัดสินใจลาออกมาสมัครเป็นตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่บ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2538
“ผมสัมผัสได้ว่าอาชีพนี้มีเสน่ห์ สมัยนั้นมีหลายอย่างที่กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง แต่ตัวแทนของวิริยะฯ จะพยายามช่วยเหลือลูกค้า
โดยใช้หลักคุณธรรมน�ำนโยบาย”
ด้วยประสบการณ์จากพนักงานสินไหม เวลาลูกค้าเกิดปัญหา
เขาจึงรู้ขั้นตอนแก้ไข ประกอบกับจบการศึกษาทางกฎหมาย ท�ำให้
เข้ า ใจกรมธรรม์ แก้ ป ั ญ หาได้ ต รงจุ ด และแม่ น ย� ำ เมื่ อ รวมกั บ
ความตั้งใจที่อยากเป็นตัวแทน ด้วยเวลาไม่นานเขาก็สามารถเปิด
ส�ำนักงานตัวแทนของตนเองโดยตรงได้ในปี 2540
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“ดูแล
อย่างยั่งยืน”

ชาติชาย โทนะพันธ์
ตัวแทนประกันวินาศภัย
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
สังกัดสาขาปากเกร็ด-345

“ผมเคยถูกต่อว่าหนักๆ จนร้องไห้กม็ ี บางทีลกู ค้าใช้อารมณ์จะขอ
ยกเลิกกรมธรรม์เพราะได้รับค่าสินไหมช้า แต่เขาไม่รู้ว่าที่ช้าเพราะคู่
กรณีไม่ยอมความ ต้องไปต่อทีโ่ รงพัก ซึง่ มันเกิดขึน้ ได้ ช่วงนัน้ น้อยใจ
เหมือนกัน แต่เราก็ขอโทษก่อน ให้เขาใจเย็นลง รีบด�ำเนินการให้ นี่
คือค�ำว่าตัวแทน เป็นตัวแทนจริง ๆ ต้องรับทุกข์รับสุขของเขาด้วย
เพราะเราไปรับเบี้ยเขามาแล้ว”
ก่อนมาท�ำงานตรงนี้ คุณชาติชายเคยรับราชการอยูท่ กี่ ระทรวง
สาธารณสุข เขาอาศัยย่านบางบัวทอง ซึ่งสมัยนั้นสาขาที่อยู่ใกล้สุด
คือสาขาวงศ์สว่าง เวลาจะส่งเบี้ยประกันรถยนต์ต้องเดินทางมาไกล
ก็เลยรับเป็นตัวแทนประกันของคนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อน�ำเบี้ยมาส่งในคราวเดียวกัน
ด้วยความที่รับราชการ ดูน่าเชื่อถือ
ท�ำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดเขา
ตัดสินใจลาออกมาท�ำงานตัวแทนเต็มตัว
ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงตอนนี้ก็เกือบ 30 ปี
แล้ว โดยเลือกเป็นตัวแทนให้วิริยะฯ เพียง
บริษัทเดียว
“ท� ำ งานกั บ วิ ริ ย ะฯ
แล้วไม่เหนื่อย ลูกค้าพอ
ใจ มีศูนย์บริการในพื้นที่
มาก ครอบคลุมหมด ถ้า
เกิดปัญหารอไม่นาน ไม่
ต้องไปยืนอยู่บนท้องถนน
2-3 ชั่ ว โมง อู ่ ซ ่ อ มก็ ไ ด้
มาตรฐานแน่นอน ต้องมี
ห้องเก็บสีหอ้ งอบสีอย่างดี
ไม่ใช่เพิงหมาแหงนข้าง
ทาง ลูกค้าสบายใจ เราก็
มี ค วามสุ ข ทุ ก วั น นี้ ด ้ ว ย
คุณภาพท�ำให้ลูกค้ามอง
ข้ามเรื่องราคาไปเลย”

หลักการท�ำงานที่เขายึดถือ คือตัวแทนที่ดีต้องซื่อสัตย์กับตนเอง ซื่อสัตย์กับ
บริษทั และซือ่ สัตย์กบั ลูกค้า จะท�ำให้ลกู ค้าไว้วางใจและการท�ำงานราบรืน่ โทรศัพท์
ของเขาเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อลูกค้ามีปัญหาสามารถโทรฯ สอบถามได้ตลอด
ทุกอย่างโปร่งใส หากลูกค้าขอความช่วยเหลือ เขาไม่ลังเลที่จะไป
มีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดอุบัติเหตุรถลงข้างทางในเวลากลางคืน ลูกค้าโทรศัพท์มาหา
ชาติชาย เขารีบขับรถออกไปนั่งข้างถนนเป็นเพื่อนระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
อุบตั เิ หตุ และอยูช่ ว่ ยด�ำเนินเรือ่ งจนทุกอย่างเสร็จสิน้ จากเหตุการณ์นนั้ จึงสนิทสนม
กับลูกค้าคนนี้ พอธุรกิจของลูกค้าเติบโต ก็ไม่ลืมแนะน�ำญาติ เพื่อนที่ท�ำธุรกิจ
ส่งออกให้มาท�ำด้วย
“ผมบอกลูกค้าเสมอว่า ขอให้ผมรับใช้คณ
ุ บ้าง มีปญ
ั หาขอให้คณ
ุ โทรฯ หา แจ้ง
ผมหน่อย เมือ่ เราช่วยแบ่งเบาภาระ ลูกค้าจะได้เชือ่ ถือและไว้วางใจให้เราท�ำกรมธรรม์
ตลอดไป เราดูแลแบบญาติมติ รคือความใกล้ชดิ งานแต่งงานบวชถ้าเขาเชิญเราต้อง
ไป ไม่ใช่วา่ ถึงเวลากรมธรรม์หมดอายุแล้วค่อยติดต่อ หรือรับเงินมาแล้วจบ แบบนัน้
คุณสิน้ สุดแล้วต่อยอดไม่ได้ แต่เราเป็นตัวแทนจริง ๆ ไปในนามของบริษทั วิรยิ ะฯ เขา
จะเห็นว่าวิริยะฯ มาแล้ว เกิดความไว้วางใจ มองเราเป็นญาติมิตร ท�ำให้งานเราอยู่
ได้ยั่งยืนแน่นอน”
ตัวแทนจากบางบัวทองคนนี้พยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะการ
ศึกษาความต้องการของลูกค้า ทุกวันนีม้ ผี ลิตภัณฑ์ประกันภัยจ�ำนวนมากและหลาก
หลายขึ้น จึงต้องพูดคุยกับลูกค้าอย่างละเอียด ดูทั้งงบประมาณและความต้องการ
หรือถ้าเขาต้องการเปลี่ยนกรมธรรม์ก็ต้องซักถามให้เข้าใจว่าอะไรคือปัญหา เพื่อดึง
ให้ลูกค้าอยู่ด้วยกันแบบยั่งยืน
ทุกวันนี้การแข่งขันสูงขึ้น ตัวแทนประกันภัยก็ต้องพัฒนาตามไปด้วย คุณ
ชาติชายจึงให้ลูกมาช่วยดูการขายทางออนไลน์ ทั้งใช้โซเชียลมีเดียประชาสัมพันธ์
ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง โดยเฉพาะรายใหญ่ว่าเขามีแผนการตลาดแบบ
ไหน น�ำมาปรับปรุงการท�ำงานให้เท่าทันด้วยวิธีหลากหลาย
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อไปสู่เป้าหมายคือ ลูกค้า บริษัทฯ และตัวเขามีความสุข
“บริษัทฯ ให้เราเป็นตัวแทน ถ้าเคลียร์กับลูกค้าได้ ถือว่าเราท�ำงานให้
บริษทั ฯ ส�ำเร็จ กลับไปพูดคุยกับบริษทั ฯ ว่าลูกค้าพอใจ แค่นเี้ ราก็มคี วามสุข
ที่สุดแล้ว”
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“ไม่หยุดเรียนรู้
ไม่นิ่งนอนใจ”

ศิวพร ตั้งชีวินศิริกุล
ตัวแทนประกันวินาศภัย
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
สังกัดสาขาประทาย นครราชสีมา

“ความยากของงานนี้คือต้องเจอปัญหาเยอะมาก แต่เรา
ก็ค่อย ๆ ท�ำไปเรื่อย ๆ ไม่ได้กดดันตัวเอง เราไม่มีเป้าหมายที่จะ
ขายอย่างเดียว หรือท�ำยอด แค่ท�ำให้มันสนุกก็มีความสุขดีแล้ว”
คุณศิวพรเข้าสูว่ งการตัวแทนประกันได้เพียง 7 ปี   ก่อนหน้า
นี้ เ คยท� ำ งานด้ า นดู แ ลลู ก ค้ า ต่ า งประเทศในนิ ค มโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เมื่อคุณอาชวนให้มาช่วยงาน
ธุรกิจตัวแทนประกันภัยของครอบครัว เธอก็สนใจและอยากกลับ
บ้าน จึงตัดสินใจลาออกมาช่วยคุณอาที่ส�ำนักงานตัวแทนวิริยะ
ประกันภัย อ�ำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา บ้านเกิด
แม้ไม่มีความรู้ด้านงานประกันภัยมาก่อน แต่ด้วยความ
ตั้งใจศึกษาผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง ท�ำให้ศิวพรเรียนรู้งานได้เร็ว
พอท�ำได้ 3 ปี เกิดจุดเปลี่ยนส�ำคัญคือ คุณอาเสียชีวิตกะทันหัน
ท�ำให้เธอต้องรับช่วงต่อกิจการทั้งหมด
“ตอนนั้นตัดสินใจยากเหมือนกัน ว่าจะท�ำประกันต่อ หรือ
กลับไปท�ำงานอย่างอืน่ แต่พอคิดถึงลูกค้าทีย่ งั ต้องดูแล ก็ตดั สิน
ใจท�ำต่อ พี่ ๆ ที่ส�ำนักงานช่วยให้ความรู้ ให้ข้อมูลเราเยอะ ก็เริ่ม
มั่นใจว่าจะไปต่อได้”
เธอยึดหลักว่าควรท�ำงานด้วยความสนุก มองการดูแลลูกค้า
เหมือนประสบการณ์ใหม่ ๆ ทีช่ ว่ ยเปิดโลกทัศน์และท�ำให้ได้พฒ
ั นา
ตนเองอยูเ่ สมอ ความทีเ่ ป็นผูห้ ญิง จึงไม่อาจลุย หรือไปหาลูกค้า
ถึงทีเ่ กิดเหตุได้ทกุ สถานการณ์ แต่สงิ่ ทีม่ อบให้แทนคือความเอาใจ
ใส่ และพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ
“บางทีลูกค้าเกิดเหตุแล้วเครียด พนักงานสินไหมยังมาไม่
ถึง เขารอนานแล้ว เราก็รีบประสานต่อให้ โทรฯ หาเขาทุกครึ่ง
ชั่วโมง ให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ทิ้ง พยายามเป็นเพื่อนให้เขาอุ่นใจ
เขาจะรู้สึกว่าวิริยะฯ ดูแลเขาดี แล้วเราก็ก�ำชับพนักงานเคลมว่า 
พอถึงแล้วช่วยพูดกับลูกค้าดี ๆ หน่อยนะคะ เพราะต่างคนต่างรีบ
อาจเกิดการปะทะได้ เราก็พยายามอธิบายกับลูกค้าให้แล้วว่ารถ
ติด เพื่อให้เขาเห็นว่าเราพยายามอย่างที่สุด ไม่ได้นิ่งนอนใจ”
“ลูกค้าบางคนต่อว่าว่าพนักงานสินไหมพูดจาไม่ดี เราก็ตอ้ ง
ขอโทษเขา ณ จุดนัน้ อธิบายว่าจะพยายามปรับปรุงพัฒนาให้นะคะ

เราเป็นตัวแทน ระหว่างที่คุยกับลูกค้าเราก็ต้องเป็นตัวแทนของบริษัทฯ แต่พอเรา
คุยกับบริษัทฯ ก็ต้องเป็นตัวแทนของลูกค้า  นี่คือบทบาทคนกลางอย่างเรา”
บางครัง้ ถ้าสามารถช่วยให้เรือ่ งจบเร็ว เธอก็ไม่รรี อ เคยมีกรณีนกั เรียนทีท่ ำ� ประกัน
อุบัติเหตุไว้แล้วเสียชีวิต คุณศิวพรรีบประสานงานเรื่องเอกสาร เพื่อให้ครอบครัวของ
ผู้เสียชีวิตได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว จนกลุ่มผู้ปกครองประทับใจมากที่
โรงเรียนเลือกท�ำประกันภัยกับวิริยะฯ
ช่วงแรกหลังคุณอาเสียชีวิตมีลูกค้าส่วนหนึ่งย้ายไปท�ำประกันกับตัวแทนคนอื่น
เพราะไม่แน่ใจว่าพอเปลี่ยนเป็นรุ่นหลานแล้วจะได้รับการดูแลอย่างดีเหมือนเดิมหรือ
เปล่า  แต่ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการ ท�ำให้ลูกค้าที่ย้ายไปต่างย้ายกลับ
มาในท้ายที่สุด
“คุณอาเคยบอกว่า  ถ้าจะท�ำอะไรให้ตงั้ ใจและมุง่ มัน่ ในสิง่ ทีท่ ำ� อย่าไปคิดอย่างอืน่
อย่าท�ำหลายอย่างพร้อมกัน จริงใจต่อลูกค้า  และซื่อสัตย์ เราเอาสิ่งที่
คุณอาบอกมาใช้ในการท�ำงานตลอด”
แม้ไม่ได้ชอบมาตั้งแต่ต้น พอท�ำมาเรื่อย ๆ คุณศิวพรก็รัก
งานนีม้ ากขึน้ นอกจากช่วยสร้างรายได้ ท�ำให้อยูใ่ กล้ชดิ ครอบครัว
แล้ว เธอยังภูมิใจที่มีความรู้ในธุรกิจประกันภัยมากขึ้นจนช่วยแก้
ปัญหาให้ลูกค้าได้  
“เราพยายามไม่หยุดเรียนรู้ เปิดใจ ท�ำ
ตัวเหมือนน�ำ้ ไม่เต็มแก้ว รับทุกอย่างเข้ามาให้
มากที่สุด พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองตลอด
เวลาตามค�ำแนะน�ำเพือ่ ให้งานดียงิ่ ขึน้ แล้ว
ทุกอย่างก็จะดีเอง”
อาจด้วยมุมมองแบบนี้เองที่ท�ำให้
เธอได้ รั บ รางวั ล ทั้ ง ที่ เ ข้ า สู ่ ง านตั ว แทน
ประกันวินาศภัยเพียงแค่ 7 ปี .
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สาระ
วิริยะประกันภัย
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

บริหาร
ความเสีย่ ง
อย่าง
มืออาชีพ

อ

นาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้
ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการแล้ววันหนึ่งเกิดน�้ำท่วม ต้องปิดโรงงาน
พนักงานมาท�ำงานไม่ได้ จะเกิดผลกระทบอะไรต่อธุรกิจ หรือ
วันดีคืนดีไฟฟ้าดับทั้งจังหวัด ธุรกิจที่ท�ำอยู่จะสูญเสียรายได้ไปเท่าไร ไม่นานนี้มี
บริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ทจี่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถกู พนักงานขโมยสินค้า
ไปขาย นอกจากก�ำไรที่หายวับไปกับตาแล้วยังท�ำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรติดลบ
แม้กระทัง่ ตัวเราเอง หากขับรถมาท�ำงานแล้วโชคร้ายมีรถพ่วงหักเลีย้ วตัดหน้า
กะทันหัน ใครจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ใครจะรับภาระดูแลลูก ผ่อนบ้าน ผ่อน
รถ กรณีที่เราท�ำหน้าที่นั้นไม่ได้แล้ว
เราเรียกโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปล่า เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ หรือการกระท�ำใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายใต้สถานการณ์
ไม่แน่นอนนี้วา่ “ความเสี่ยง”
ผลกระทบทางลบจากความเสี่ยงอาจท�ำให้การด�ำเนินงานไม่ประสบความ
ส�ำเร็จตามเป้าหมาย ไม่ว่าในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการ
บริหาร เสียรายได้ เสียชื่อเสียง หากกรณีของตัวเราอาจท�ำให้สูญเสียทรัพย์สิน
ความแข็งแรงของร่างกาย และกรณีเลวร้ายสุดอาจหมายถึงชีวิต
ชีวติ มนุษย์ทกุ คนมีความเสีย่ งเสมอ อยูท่ วี่ า่ จะมองเห็นหรือไม่ ส�ำหรับองค์กร
ทั่วไปความเสี่ยงก็อยู่คู่กับธุรกิจจนเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่เรา
ควรตระหนักถึงความเสีย่ งจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดในอนาคต และเรียนรูท้ จี่ ะบริหาร
หรือจัดการกับความเสี่ยง เพื่อพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ความผันผวน
ความไม่แน่นอนที่จะมาถึงอย่างมั่นใจ และน�ำธุรกิจไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
การบริหารความเสี่ยง (risk management) คือ กระบวนการด�ำเนินงานที่
เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ท�ำให้ขนาดของความเสียหายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค�ำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเป็น
ส�ำคัญ
ถ้าเป็นความเสี่ยงส่วนบุคคล (personal risk) อาทิ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
การเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร ความเสีย่ งด้านการมีอายุยนื ยาว ความเสีย่ งด้านหนีส้ นิ
ทรัพย์สนิ ความปลอดภัย ความเสีย่ งด้านการลงทุน และความเสีย่ งด้านอาชีพ การ
บริหารอาจกระท�ำได้สองลักษณะหลัก ๆ ได้แก่
1. หลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงโดยการป้องกันภัย เช่น สวมหมวกนิรภัย
คาดเข็มขัดนิรภัย ออกก�ำลังกายให้สขุ ภาพแข็งแรง ไม่ทำ� กิจกรรมทีอ่ าจบาดเจ็บ ไม่
ลงทุนในทรัพย์สินที่มีความผันผวนสูงมากเกินไป ฯลฯ
2. การโอนความเสีย่ งให้บริษทั ประกันภัย เช่น การท�ำประกันสุขภาพ ประกัน
ชีวติ ประกันอุบตั เิ หตุ เพือ่ ทีเ่ มือ่ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วจะได้รบั ความคุม้ ครอง
ช่วยบรรเทาความเสียหายได้ในระดับหนึ่ง
แต่ถ้าเป็นความเสี่ยงองค์กร (enterprise risk) จะมีหลักการจัดการเป็น
แบบแผนอย่างมืออาชีพ เรียกว่า การบริหารความเสี่ยงองค์กร (enterprise risk
management : ERAM) โดยวิธีที่นิยมใช้ในปัจจุบันเรียกสั้น ๆ ว่า COSO ERM
พัฒนาขึ้นโดย COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission) หน่วยงานที่เผยแพร่วิธีการและกรอบแนวคิดของการ
ควบคุมภายในขององค์กร (internal control framework) อย่างเป็นระบบ เมือ่ ช่วง
ต้นทศวรรษ 1990 และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
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หลักการของ COSO ERM สรุปโดยย่อคือแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงแบบบูรณาการซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กร
ต้องเผชิญ โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ทั้งนี้ผู้บริหาร
สูงสุดจะมีความรับผิดชอบสูงสุดที่จะจัดให้มีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด�ำเนินงานตั้งแต่ระบุ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ก�ำหนดวัตถุประสงค์ ระบุปจั จัยทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบทัง้ ภายในและภายนอก แล้วประเมินความเสีย่ ง โดยมี
วิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงสี่รูปแบบ คือ
1. การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (avoidance) ด้วยการไม่ทำ� เลิก
กิจกรรมนั้น
2. การลดความเสี่ยง (reduction) อาจลดโอกาส หรือผล
กระทบ หรือลดทั้งสองอย่าง
3. การหาผู ้ ร ่ ว มเสี่ ย ง (sharing) อาจลดโอกาส หรื อ ผล
กระทบโดยการโอนความเสี่ยง หรือแชร์บางส่วนของความเสี่ยงหรือ
การ outsourcing
4. การยอมรับความเสี่ยง (acceptance) อาจเพราะระดับ
ความเสี่ยงต�่ำมากจนไม่คุ้ม หรือสูงเกินไปจนไม่มีหนทางจัดการกับ
ความเสี่ยงนั้น

จากนั้นก�ำหนดกิจกรรมควบคุม พร้อมสื่อสารให้พนักงานทุก
คนรับรู้ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง น�ำมาปรับปรุง
หนึ่งในวิธีจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุด ซึ่งองค์กรต่าง ๆ นิยมใช้
คือการประกันภัย โดยโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่
บริษทั ประกันภัย เมือ่ เกิดความเสียหายขึน้ บริษทั ประกันภัยจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัย
ตามที่ตกลงกันไว้ เช่น ประกันอุบัติเหตุพนักงาน ประกันอัคคีภัย
ประกันการขนส่งสินค้า เป็นต้น
อย่างที่ทราบว่า “ธุรกิจ” กับ “ความเสี่ยง” เป็นของคู่กัน การ
บริหารความเสี่ยงที่ดีผู้บริหารจะต้องควบคุมความเสี่ยงที่องค์กร
สามารถรับได้โดยเลือกผลลัพธ์ทดี่ แี ละคุม้ ค่าทีส่ ดุ หากกลัวจนไม่กล้า
น�ำองค์กรไปเสีย่ งใด ๆ เลย ก็ยากจะเติบโต ในทางกลับกันถ้าหวังจะ
โตแบบก้าวกระโดดแล้วยอมเสี่ยงทุกรูปแบบ ก็อาจเกิดผลกระทบ
รุนแรงจนล้มเหลวได้
ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ คือหัวใจ
ส�ำคัญในการท�ำธุรกิจรวมถึงการใช้ชีวิต .
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มอบกระเป๋าเป้นักเรียน โรงเรียนวัดร้องอ้อ

คุณวันดี ทองสาย ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงานในสังกัด
ร่วมมอบกระเป๋าเป้ส�ำหรับนักเรียนอนุบาล โดยมี คุณศรีคราม ปิจมิตร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อ เป็นผู้รับมอบ
ณ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ต�ำบลสันผีเสือ้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้มอบกระเป๋าเป้ให้แก่นกั เรียน
อนุบาลตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

มอบอุปกรณ์ปฏิบัติงานจราจร สถานีตำ� รวจภูธรอุดมทรัพย์

คุณวารี กกขุนทด ผูจ้ ดั การศูนย์ปฏิบตั กิ ารสินไหมทดแทน นครราชสีมา บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
มอบกรวยจราจร และเสือ้ สะท้อนแสง ให้แก่สถานีตำ� รวจภูธรอุดมทรัพย์ เพือ่ น�ำไปใช้ในการปฏิงานด้านการจราจรและเพือ่
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยมี พันต�ำรวจเอก ศาสตรา รันชนะ ผูก้ ำ� กับการสถานีตำ� รวจ
ภูธรอุดมทรัพย์ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีตำ� รวจภูธรอุดมทรัพย์ ต�ำบลอุดมทรัพย์ อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วิริยะฯ พาน้องท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรม

คุณเกยูร เมฆประสิทธิ์ เจ้าหน้าทีช่ ำ� นาญการด้านสินไหมทดแทน ฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษทั
วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) น�ำพนักงานในสังกัด จัดโครงการ “พาน้องท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรม” พร้อมน�ำคณะครู
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม จ�ำนวนกว่า 200 คน เข้าเยี่ยมชมประติมากรรมลอยตัว
ช้างสามเศียรและสถานที่จัดเก็บโบราณวัตถุอันล�้ำค่า ภายในพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และร่วมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
ภายใน เมืองโบราณ จังหวัดสมุทราปราการ

พี่เพื่อน้องฯ ปีที่ 15

คุณพิชัย รักพานิช ผู้จัดการขายและขยายงาน ฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัท
วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จ� ำ กั ด (มหาชน) มอบทุ น สนั บ สนุ น การปรั บ ปรุ ง สนามกี ฬ าและอุ ป กรณ์ กี ฬ าให้ แ ก่ คุ ณ ภู มิ ศั ก ดิ์
วงศ์ประสิทธิ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนวัดดอนผิงแดด โดยการสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ในกิจกรรม “พีเ่ พือ่ น้องจากผอง
เพือ่ นชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพือ่ สังคม ปีที่ 15” ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจ บริษทั และหน่วยงานต่าง ๆ
กว่า 100 แห่ง รวมถึงกลุ่มสื่อมวลชน คณะครูนักเรียน และประชาชนจากชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันจัดขึ้น โดยมี
นิตยสาร ไทยแลนด์อินชัวรันส์ เป็นผู้ประสานงานหลัก พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้น�ำกลุ่มวิริยะจิตอาสาร่วมท�ำกิจกรรมวาด
ภาพระบายสีตกแต่งฝาผนังอาคารเรียน และร่วมออกบูธกิจกรรมเกมสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็ก ๆ ทีเ่ ข้าร่วมงานอีกด้วย
ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ต�ำบลบางขุนไทร อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนวัดปลักปอม

คุณเฉลิมเกียรติ ทองตรา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและสือ่ การสอน ประกอบด้วย ชุดโต๊ะเก้าอี้ จ�ำนวน 60 ชุด,
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และน�้ำดื่ม จ�ำนวน 600 ขวด ให้แก่โรงเรียนวัดปลักปอม เพื่อน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยมีนางนงเยาว์ คงนาลึก ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนวัดปลักปอม เป็นผูร้ บั มอบ ณ โรงเรียน
วัดปลักปอม ต�ำบลแมขรี อ�ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ รุ่นที่ 345

คุณสุรพงษ์ กิจชิต ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) คุณสุวรรณา สมทรัพย์ หัวหน้าส่วนใบอนุญาตขับรถ ส�ำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 และร่วมเปิด
โครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 345 ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก
จัดขึน้ เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่นกั ขับขีร่ ถยนต์มอื ใหม่ทยี่ งั ไม่มใี บอนุญาตขับรถยนต์ และสร้างจิตส�ำนึกให้มี
ความรับผิดชอบต่อการขับขีร่ ถยนต์ทถี่ กู ต้องตามกฎจราจร เพือ่ ป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยการ
อบรมครั้งนี้มีผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จ�ำนวน 64 คน จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด 117 คน ณ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการ
ขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ
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วิริยะฯ ต้อนรับคณะ คปภ. เยี่ยมชมงาน

คุณสุวพร ทองธิว กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารระดับสูง
ร่วมให้การต้อนรับ ดร. สุทธิพล ทวีชยั การ เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) และคณะ ในโอกาสเข้าเยีย่ มชมและฟังการบรรยายการบริหารงานของบริษทั ฯ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
สานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยให้เติบโตและยั่งยืน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 บริษัท
วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่

วิ่งการกุศล “THE SECTOR V”

พลต�ำรวจโท เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการ
บริหารบริษัท เมืองโบราณ จ�ำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการกุศล “THE SECTOR V (V FUN WE RUN)”
โดยบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับเมืองโบราณ สมุทรปราการ จัดขึน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีต่อคู่ค้าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงลูกค้า และประชาชนทั่วไป โดยภายในงานมีผู้บริหารจากวิริยะ
ประกันภัยและเมืองโบราณ รวมถึงเหล่านักวิ่งจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า
2,000 คน ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

มอบถุงผ้ารณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา

คุณประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) มอบถุงผ้าจ�ำนวน
1 หมื่นใบ ภายใต้ “โครงการรักษ์ถุงผ้า No Plastic” แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิ ศิ ษ ฎ์ วามวาณิ ช ย์
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้โรงพยาบาลศิริราชได้น�ำไปใช้ในการใส่ยาให้แก่คนไข้ อันเป็นการรณรงค์ส่งเสริม
ให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้ามากขึ้น ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง
ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและไม่เป็นมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ ยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ใน
การผลักดันให้ประเทศไทยเกิดการรณรงค์และสร้างจิตส�ำนึกในการลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ณ
ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาคารอ�ำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ระดมความคิดจัดท�ำแนวทางปฏิบัติงานด้านสินไหม

คุณสยม โรหิตเสถียร และคุณประวิตร สุขสันติสวุ รรณ รองกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) พร้อมผูบ้ ริหารระดับสูง ร่วมสังเกตการณ์ โดยมี คุณวิญญู อังศุนติ ย์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางปฏิบัติงานด้านสินไหม (ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง 091)
ประจ�ำปี 2561 โดยบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ที่มีความรู้ ความช�ำนาญ และมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานบริการด้านสินไหม ซึ่งเป็นตัวแทนจากศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยทั่วประเทศ มาร่วม
ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ถึงกระบวนการจัดการงานที่แตกต่างกัน เพื่อน� ำมาวิเคราะห์สรุปเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์ฯ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีการด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ฟุตบอลประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 6

คุณดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) น�ำทีมผู้บริหารและ
พนักงานของบริษทั ฯ ร่วมแข่งขันฟุตบอลกับทีมผูบ้ ริหารของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ซึง่ น�ำทีมโดย คุณตนุภทั ร รัตนพูลชัย รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุม้ ครองสิทธิประโยชน์
ในกิจกรรม “ฟุตบอลประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 6” เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมความ
ร่วมมือในการด�ำเนินงานระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรอีกด้วย ณ สนามฟุตบอล
Super kick ซอยลาดพร้าว 80 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

แถลงข่าว แรลลี่ จส.100 ครั้งที่ 24

คุณกานดา วัฒนายิง่ สมสุข ผูจ้ ดั การฝ่ายสือ่ สารองค์กรบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว
ในฐานะผูส้ นับสนุนโครงการ “ขับรถเทีย่ วใกล้ ทีไ่ หนก็สนุก” แรลลี่ จส.100 ครัง้ ที่ 24 ตอน “แรลลี่ 2 โหล...อย่าโหล่แล้วกัน”
เส้นทางกรุงเทพฯ - ชะอ�ำ (เพชรบุรี) - ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งบริษัท แปซิฟิก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (สถานีวิทยุ จส.100)
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคกลาง และหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกผู้รับฟังสถานีวิทยุ
จส.100 ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และร่วมสนุกกับกิจกรรมในรูปแบบของแรลลี่ครอบครัว ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้น ณ โซน Eden ฝั่ง Skywalk ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

.
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เดินเรื่อง
ด้วยภาพ
กองบรรณาธิการ

ชมคลิป

วิริยะประกันภัย
จัดบรรพชา
อุปสมบท
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
รุ่นที่ 14

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พนักงานบริษัทฯ
จ�ำนวน 15 รูป ตามโครงการ “บรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระ
กัมมัฏฐาน รุ่น 14” โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี รักษาการแทนเจ้าอาวาส
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)
กรุงเทพมหานคร
ส�ำหรับโครงการนีบ้ ริษทั ฯ จัดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกปี เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสมบูรณ์
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทัง้ น�ำหลักพุทธธรรมมาใช้เป็นแนวทางหลัก
ในการด�ำเนินชีวติ และประกอบการงาน อันจักก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคมส่วนรวม  
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตระหนักในภารกิจของการทํานุบํารุงศาสนาและสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ด�ำรงอยู่สืบไป โดยคณะพระใหม่
ทัง้ หมดจะเดินทางไปปฏิบตั ธิ รรม ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี เป็นเวลา
24 วัน .
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เดินเรื่อง
ด้วยภาพ
กองบรรณาธิการ

อลังการสยามประเทศ
Charity Jazz Night
at Muangboran
with “Kenny G”

ชมคลิป

นับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่สุดยอดศิลปินระดับโลก “Kenny G” (เคนนี จี) มาขับกล่อมบทเพลงแสนไพเราะ ท่ามกลางบรรยากาศยาม
ค�ำ่ คืนทีร่ ายล้อมด้วย “สุดยอดสถาปัตยกรรม” อันวิจติ รงดงามและทรงคุณค่าของประเทศ ณ เมืองโบราณ พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งของสยามประเทศ
ในคอนเสิรต์ “Charity Jazz Night at Muangboran with Kenny G” จัดโดยเมืองโบราณ สมุทรปราการ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ น�ำรายได้สว่ นหนึง่ สมทบทุนสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” ของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
ในการนี้ พล.ต.ท. เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและทีป่ รึกษาบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหารบริษทั เมืองโบราณ จ�ำกัด
พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากวิริยะประกันภัย และคุณนฤมล น้อยอ�่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ� ำกัด
(มหาชน) ร่วมมอบเงินจ�ำนวน 1,260,000 บาท ให้แก่ ศ. ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อีกทั้ง
มอบรายได้จากการจ�ำหน่ายเสื้อที่ระลึกในงานคอนเสิร์ตฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ จ�ำนวน 77,800 บาท แก่ศิริราชมูลนิธิ   
นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีคลาสสิกไทย อาทิ วงดนตรีบรรเลงจากวง Mahidol University Jazz Ensemble/C.U. Band ชมรมดนตรี
สากล สโมสรนิ สิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ Jazz Orchestra จากมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต โดยคุ ณ เด่ น อยู ่ ป ระเสริ ฐ มาร่ ว มสร้ า ง
บรรยากาศในงานด้วย .
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๊ป น
สกูสกู๊ปเด่
พิ
เ
ศษ
ประกันภัย
เรื่อง : มยุรีย์ กสิกรรม
ภาพประกอบ : นันทวัน วาตะ

การมีสมรรถภาพกายที่ดีนั้น ร่างกายจะต้องปราศจากความเจ็บปวด
ร่างกายมีความส�
บรู้ แปรผล
ประมวลผล
ในทุกส่วนระบบประสาทสั
มผัสำทัคัญ้ง มาก
5 ต้เพราะสามารถรั
องพร้อม สมบู
รณ์และสมดุ
ล
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ภายในและภายนอกร่างกาย ส่วนจิตเป็นผูร้ บั ผูร้ ู้ เป็นผูร้ เิ ริม่
เพื่อให้การเดินทางเป็และสร้
นไปโดยสวั
สดิภาพ ปลอดภัยทั้งก่อนขับรถ ขณะขับรถ
างสรรค์ กับสิ่งต่างๆ รอบตัว
และหลังจากขับรถ เมื่อมีอาการเจ็
อาการอื่นางใดที
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งที
ส�ำหรั
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ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจ สามารถน�าเอาองค์ความรู
้
ประมวลผล
และแปรผลตามล�
ำ
ดั
บ
จะเห็
น
ได้
ว
่
า
อวั
ย
วะส่
ว
นนี
้
ส
�
ำ
คั
ญ
ยิ
ด้านการนวดกดจุด ฤาษีดัดตน ท่ากายบริหาร น�้าดื่มสมุนไพร ่ง
ความผิดปกติ หรือเจ็บปวด หรือเจ็บป่วย เช่น เมื่อย ล้า มีปัญหา
เข้หากมี
าติดมาใช้
ในการป้
องกัองกั
นและรั
ขัด ควรรั
กษาและป้
นให้ทันกท่ษาให้
วงที ทันท่วงทีได้ด้วยตนเอง
V magazine ฉบับนี้ขอเริ่มต้นด้วยการดูแลสมรรถนะทางตา
1. เมื่อปวดมึนศีรษะควรท�ำอย่างไร ?

สมรรถนะทางตาพร้อม
ไปกับการขับขอี่ ย่างปลอดภัย

อาการปวดมึนศีรษะเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น นอนหลับพักผ่อน
ไม่เพียงพอ ยังไม่ได้รับประทานอาหาร ขาดน�้ำ เพิ่งหายป่วยใหม่ๆ หรือ
เมาค้าง แต่ด้วยสาเหตุใดก็ตาม
แนะน�ำให้กดจุดต่อไปนี้
(1.) กดจุดก�ำด้นที่ท้ายทอยทั้งสี่จุด ต�ำแหน่งอยู่ที่ฐานกะโหลกซึ่ง
เป็นบริเวณที่มีรอยบุ๋มของก�ำด้น (ท้ายทอย) โดยใช้นิ้วโป้งกดจุดและอีก
สี่นิ้วที่เหลือประคองศีรษะไว้ ไม่ให้เอียงไปมา ควรกดจุดค้างไว้ประมาณ
สามคาบลมหายใจ

“สมรรถภาพ
ทางร่างกายพร้อม
ไปกับการขับขี่
อย่างปลอดภัย”

(หายใจเข้า 1 ครั้ง-หายใจออก 1 ครั้ง = 1 คาบลมหายใจ)

2. เมื่อปวดศีรษะข้างเดียวควรท�ำอย่างไร ?

1. เมื่อมีอาการตาลาย

ช่วงที่ 1 ศีรษะ

อาการตาลายเกิดจากการใช้สายตานาน ๆ เพราะต้องมองหน้า
มองข้าง มองหลัง ตาจ�าเป็นโดยตรงในการขับรถ แสงมีผลกระทบ
ต่อสายตามากยิ่งในช่วงเวลากลางวันที่มีอากาศร้อนและแสงจ้าส่ง
ผลให้เกิดการแพ้แสงได้ การกระทบอากาศร้อนกระทบเย็น ปรับตัว
กับสภาพอากาศไม่ทัน จนส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืดตาลาย
แนะน�าให้กดจุดดังต่อไปนี้
1. กดจุดหลังใบหูใกล้ขอบไรผม อยู่ระหว่างกึ่งกลางใบหู ใช้
นิว้ โป้งกดจุด และนิว้ ทัง้ 4 นิว้ ทีเ่ หลือวางทีศ่ รี ษะด้านข้าง เพือ่ ประคอง
ศีรษะไม่ให้เอียงไปมา ควรกดจุดค้างไว้ประมาณ 3 คาบลมหายใจ
เข้า - ออก
2. จุดหลังใบหู ตรงใต้ใบหูชิดกับติ่งหูพอดี เป็นรอยบุ๋มหลัง
ใบหู อยู่บริเวณระหว่างขากรรไกรบนและล่าง ใช้นิ้วโป้งกดจุด และ
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การปวดศีรษะข้างเดียวมักเกิดแก่ผู้ที่มีอาการปวดไมเกรน แพ้แสง
กระทบร้อน-กระทบเย็น ส่งผลให้ปรับตัวไม่ทนั อยูใ่ นทีท่ มี่ แี ดดจ้าเป็นเวลา
นานๆ ความเครียด เป็นต้น ไม่ว่ามาจากสาเหตุใดก็ตาม
แนะน�ำให้กดจุดต่อไปนี้
(1.) กดจุดหลังใบหูบริเวณรอยบุ๋มของฐานกะโหลก โดยใช้นิ้วโป้ง
กดจุดและอีกสี่นิ้วที่เหลือช่วยประคองศีรษะไว้ไม่ให้เอียงไปมา ควรกดจุด
ค้างไว้ประมาณสามคาบลมหายใจ
(2.) กดจุดบริเวณเหนือใบหูขึ้นมาประมาณ 2 ข้อนิ้วมือ โดยใช้
นิ
้
ทั้ง ด4และอี
ที่เหลืกอสีวางที
ีรษะด้
านข้างเพื
่อประคองศี
ษะ กดค้หรืาองไว้
นิว้ โป้งวกดจุ
น่ วิ้ ทีเ่ ่ศหลื
อประคองศี
รษะไว้
ไม่ให้เอียรงไปมา
อาจ
า - ออก
ใช้นิ้วประมาณ
โป้งคลึงบริ3 เคาบลมหายใจเข้
วณศีรษะ
3. นวดคลึงที่คิ้ว ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางวางคู่กันคลึงหมุนเป็นวง
หมุนออกมาทางหางคิ
มนาฬิกา)งห้นวดคลึ
(หมายเหตุ ทุก้วจุด(หมุ
กดซ�นตามเข็
้ำประมาณสามถึ
ารอบ) งตั้งแต่หัว
คิ้วจนถึงหางคิ้ว นวดคลึงประมาณ 3-5 รอบ ช่วยส่งเสริมการไหล
เวียนโลหิตให้ไปหล่อเลี้ยงบริเวณตาได้สะดวกขึ้น
การกดจุดทัง้ 2 จุด รวมถึงการนวดคลึงทีค่ วิ้ จะช่วยให้การไหล
เวียนโลหิตมาหล่อเลี้ยงบริเวณดวงตาได้สะดวก ช่วยลดอาการ
ตาลายลงได้ ทัง้ นีห้ ากกดจุดไปแล้วอาการยังไม่ดขี นึ้ เพราะใช้สายตา
มากและนานเกินไป แนะน�าให้พักสายตาประมาณ 10-15 นาที
หรือมากกว่านั้น แล้วค่อยออกเดินทาง
หมายเหตุ : ทุกจุดกดซ�้าประมาณ 3-5 รอบ
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(2.) กดจุดเส้นข้างกระดูกต้นคอ ซึ่งอยู่ห่างจากกระดูกคอประมาณ 1 ข้อ
นิ้วมือ นวดขึ้นลงจากฐานบ่าคอไปที่ฐานกะโหลกศีรษะ ควรกดจุดค้างไว้ นวด
ขึ้นลงประมาณสามถึงห้ารอบ
(3.) หลังกดจุดทั้งสองจุดแล้ว แนะน�ำให้ใช้ถุงร้อนที่อุ่นพอเหมาะ หรือ
ผ้ า ขนหนู อุ ่ น ๆ วางบนท้ า ยทอย เพื่ อ ช่ ว ยลดการเกร็ ง เพิ่ ม ความยื ด หยุ ่ น ให้
กล้ามเนื้อบ่าคอ ส่งผลให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น จะช่วยให้อาการปวดและมึน
ศีรษะเบาลงได้ ควรประคบอุ่นอย่างน้อย 15-20 นาที

(หมายเหตุ ทุกจุดกดซ�ำ้ ประมาณสามถึงห้ารอบ)
การนวดกดจุดแก้อาการปวดมึนศีรษะนีย้ อ่ มช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิต
สะดวกขึน้ กระตุน้ ให้ระบบประสาทและสมองกระปรีก้ ระเปร่า ลดอาการปวด มึน
ศีรษะได้มากทีเดียว

หลังกดจุดทั้งสองเสร็จ ให้นวดคลายกล้ามเนื้อช่วงบ่าคอเพื่อ
ช่วยลดความเกร็งของกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่น ส่งผลให้ระบบการ
ไหลเวียนโลหิตหล่อเลี้ยงศีรษะได้ดี ระบบประสาทและสมองท�ำงานดี
ขึน้ อาการปวดศีรษะข้างเดียวก็จะทุเลาลง หากประคบอุน่ ทีค่ อบริเวณ
ท้ายทอยจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นด้วย

.
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รู้รักษ์
สุขภาพ
เรื่อง : ธิษณา เจษฎาวรางกูล
นักก�ำหนดอาหารวิชาชีพ
(Certified Dietitian
of Thailand : CDT)

ภาพประกอบ : เซมเบ้

กินตามกฎ
ของเวลา 8:16
น�้ำหนักลด
เห็นผลจริง

นอนแบบไหน
เสี่ยงรถชน

วารสาร Nutrition and Healthy Aging ค.ศ. 2018 น� ำ เสนอวิธี
ลดน�้ำหนักแบบใหม่ ที่ท�ำง่าย ได้ผลจริง เพียงกินตามกฎของเวลา
กฎของเวลานี้มีอยู่ว่า ตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น รวมเวลา
8 ชั่วโมง สามารถเลือกกินอาหารได้ตามความชอบและกินได้มากตาม
ต้องการ แต่หลังจาก 6 โมงเย็นจนถึง 10 โมงเช้าของวันใหม่ รวมเวลา
16 ชัว่ โมง จะดืม่ ได้เฉพาะน�้ำเปล่าและเครือ่ งดืม่ ไม่ให้พลังงานเท่านัน้
นักวิจัยใช้วิธีนี้กับอาสาสมัครร่างอ้วน 23 คน อายุ 25-65 ปี นาน
12 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าช่วยให้อาสาสมัครกินอาหารลดลงถึงวันละ
350 กิโลแคลอรี น�ำ้ หนักลดลงถึง 3 เปอร์เซ็นต์จากน�ำ้ หนักเดิม ความดัน
โลหิตตัวบน (systolic blood pressure) หรือความดันเลือดขณะหัวใจ
บีบตัวลดลงถึง 7 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งการรักษาระดับความดันโลหิตให้
อยู่ในระดับปกติช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจในอนาคต
รองศาสตราจารย์คริสตา วาราดี (Krista Varady) นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก (University of Illinois at Chicago)
ประเทศสหรัฐอเมริกา อธิบายว่า วิธีลดน�้ำหนักตามกฎของเวลานี้ ไม่มี
ข้อจ�ำกัดด้านอาหารทีเ่ ข้มงวด ไม่ตอ้ งนับแคลอรี เพียงแต่ก�ำหนดช่วงเวลา
กินที่ชัดเจน จึงท�ำตามได้ง่ายและต่อเนื่อง การลดน�้ ำหนักจึงประสบ
ผลส�ำเร็จ
วิธนี นี้ บั เป็นอีกทางเลือกของผูต้ อ้ งการลดน�ำ้ หนัก แต่ทางทีด่ เี พือ่ ให้
เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพไปพร้อมกัน ภายใน 8 ชั่วโมงที่ก�ำหนดให้เป็น
เวลากิน ควรเลือกอาหารหลากหลาย มีครบทั้งข้าว แป้ง เนื้อสัตว์ ผัก
ผลไม้ และธัญพืช และกินพอประมาณ ไม่ใช่ว่ากินอย่างบุฟเฟต์ กินตุน
เผื่อไว้สำ� หรับเวลาที่เหลือ

“ไหว ๆ ยังไหว” พูดแบบนี้ไม่น่าจะไหว รีบถามให้แน่ใจว่าเมื่อคืนนอน
กี่ชั่วโมง ก่อนไว้ใจให้ขับรถ
เพราะการศึกษาใหม่จากวารสาร Sleep Magazine พบว่า ผู้ที่
นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน หากขับรถ มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง
และเสี่ยงมากที่สุดเมื่อนอนน้อยกว่า 4 ชั่วโมง
ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำว่า ผู้ใหญ่ควรนอนหลับในเวลากลางคืน 7-9
ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายพักผ่อนเต็มที่ก่อนขับรถ โดยการส�ำรวจล่าสุดจาก
ผู้ใช้รถในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า 16 เปอร์เซ็นต์ของอุบัติเหตุรถชน
รุนแรง เกิดจากผู้ขับขี่นอนน้อยและมีอาการง่วงนอน
โดยผู้ที่นอนน้อยกว่า 4 ชั่วโมง มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรถชนมาก
กว่าผู้ที่นอนหลับอย่างเพียงพอถึง 15 เท่า และมีโอกาสขับรถเสี่ยงชน
เทียบเท่าผู้ที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนดถึง
1.5 เท่า
นอกจากนี้ผู้ที่เปลี่ยนเวลานอนจากกลางคืนเป็นกลางวันในช่วง
สัปดาห์แรก หรือขับรถทางไกลต่อเนื่องนานอย่างน้อย 3 ชั่วโมงโดยไม่
หยุดพัก มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุเช่นกัน
จ�ำไว้เสมอว่า การตื่นนอนไม่เหมือนการตื่นตัว เพราะหากนอนไม่
พอ อาจเกิดความผิดพลาดขณะขับรถ เช่นมองไม่เห็นป้ายเตือนหรือป้าย
สัญญาณอื่นๆ บนท้องถนน การตัดสินใจต่างๆ ขณะขับรถอาจช้าลง ซึ่ง
ความผิดพลาดเล็กน้อยเหล่านีอ้ าจน�ำไปสูค่ วามสูญเสียครัง้ ใหญ่ทไี่ ม่มใี คร
อยากให้เกิดขึ้น

แบบนี้ไม่รับรองผลนะคะ .
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ไอที
เรื่อง : R2D2

มองตลาด
รถยนต์ไฟฟ้าในไทย
ผ่านยอดขายใหม่ของ
กลับมาทีเ่ มืองไทย เราอาจคุน้ เคยกับรถยนต์ทใี่ ช้พลังงานไฟฟ้าลูกผสม
แบบ hybrid ไม่ว่าจะเป็น Toyota Prius ที่ส่งเข้ามาตีตลาดในเมืองไทย
ตั้งแต่ปลาย ค.ศ. 2010 หรือ Honda Accord Hybrid พรีเมียมซีดานที่ใช้
เครือ่ งยนต์ลกู ผสมในการขับเคลือ่ น หรือขยับรุน่ ไปเป็นรถยนต์อเนกประสงค์
ลูกครึ่งไฟฟ้าอย่าง Nissan X-Trail Hybrid ก็มีให้เห็นผ่านตาบนท้องถนน
ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ เริ่มจะมาเปิดตลาดชิมลาง
ในบ้านเรา อย่างเช่น นิสสัน มอเตอร์ส ที่เตรียมส่ง Nissan Leaf Gen 2
เข้ามาในเมืองไทยต้นปี 2562 ซึ่งก่อนหน้านี้นิสสันร่วมมือวิจัยรถยนต์พลัง
งานไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงเป็นเวลาแรมปี หรือยีห่ อ้ อืน่ ๆ ทีส่ ง่ รถยนต์
ไฟฟ้ามาอวดโฉมล่อตานักขับในงานมอเตอร์โชว์ตอนต้นปีอย่าง Hyundai
IONIQ, Mitsubishi eX Concept สัญชาติไทยอย่าง Mind Mobility ที่ส่ง
คอนเซปต์คาร์พลังงานไฟฟ้ามาโชว์ถึงสามรุ่น หรือแบรนด์จีนอย่าง BYD
ที่ส่งทั้งรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น BYD e6 มาให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแท็กซี่
ในสนามบินสุวรรณภูมิ
แม้งานวิจยั จะชีใ้ ห้เห็นว่า คนไทยเปิดรับและมองรถยนต์ไฟฟ้าเป็นทาง
เลือกในการใช้งานเป็นคันต่อไปถึง 44 เปอร์เซ็นต์ แต่สภาพแวดล้อมพืน้ ฐาน
ทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวย ความกังวลทัง้ เรือ่ งความปลอดภัย ระยะทางทีก่ ารชาร์จไฟต่อ
ครัง้ สามารถท�ำได้ การติดตัง้ ระบบไฟฟ้าภายในทีพ่ กั อาศัยเพือ่ จ่ายไฟรถยนต์
โดยเฉพาะ หรือสถานีประจุไฟฟ้าทีย่ งั มีไม่ครอบคลุม รวมถึงเรือ่ งส�ำคัญอย่าง
ราคาที่สูงจนดูเหมือนเป็นรถยนต์เฉพาะกลุ่มคนที่มีกำ� ลังทรัพย์ ทั้งหมดถือ
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการตัดสินใจครอบครองรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดคนไทย
เพราะหากยกเรือ่ งราคาและความคุม้ ค่ามาเปรียบมวยกันแบบตัวต่อตัว
ณ เวลานี้ ในมุมมองคนใช้งาน รถยนต์ทใี่ ช้เครือ่ งยนต์สนั ดาปยังดูคมุ้ ค่ากว่า
ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อใจที่จะใช้
รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบสักคัน

ข่าวการตีตลาดรถยนต์ของ Tesla ในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ยุคใหม่ของ

อเมริกาเมื่อไม่นานมานี้ ท�ำให้โลกต้องหันมามองอนาคตการเติบโตของ
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลกกันอย่างจริงจัง เพราะจากรายงานข่าว Tesla ได้ส่ง
รถยนต์ไฟฟ้าประเภท EV (electric vehicle) เข้าไปครองใจผูข้ บั ขีใ่ นอเมริกา
เพิ่มขึ้น ด้วยยอดขายในไตรมาส 3 ของ ค.ศ. 2018 ที่จบด้วยเลขสวยๆ
69,925 คัน แซงหน้าแบรนด์รถยนต์เก่าแก่อย่าง Mercedes-Benz ที่ท�ำ
ตลาดในอเมริกา ในไตรมาสเดียวกันอยู่ที่ 66,524 คันเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งตัวเลขยอดขายของ Tesla ดูจะสัมพันธ์กับค�ำพูดของ อีลอน มัสก์
หัวเรือใหญ่ขององค์กรนีพ้ อสมควร เพราะก่อนหน้านีเ้ จ้าตัวเคยให้สมั ภาษณ์วา่
ในไตรมาสที่ 3 จะเป็นช่วงเวลาส�ำคัญในการปูเส้นทางไปสู่การท�ำก�ำไรใน
ปีหน้า แถมตัวเลขการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ Tesla ไปยังตลาดรถยนต์
ทั่วโลกก็มีความน่าสนใจไม่น้อย เพราะจากยอดขาย 83,500 คันนั้นเป็น
ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว
แต่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นเพียงภาพลวงตา หรือเป็นโจทย์ที่ Tesla
ต้องตีให้แตก เพราะสมรภูมนิ อกอเมริกาเริม่ มองเห็นเค้าลางความดุเดือดใน
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ด้วยเจ้าใหญ่แบรนด์ดังในยุโรปขยับตัวเดินหน้า
พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง แถมยังมีผู้ผลิตจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่
กระโดดเข้าร่วมสมรภูมินี้
เพียงเท่านี้ก็พอมองเห็นว่า อุตสาหกรรมรถยนต์พร้อมแล้วที่จะหมุน
เข้าหาแหล่งพลังงานสะอาดอย่างเต็มตัว

.
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ครบเครื่อง
เรื่องบ้าน
เรื่อง : วิญญู วานิชศิริโรจน์
ภาพ : www.123rf.com

“ไม้” เป็นวัสดุก่อสร้างยอดนิยมของไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เพราะความขาดแคลนวัสดุ
จากปัญหาตัดไม้ท�ำลายป่าท�ำให้รัฐบาลต้องออก
กฎหมาย “ปิดป่า” ห้ามตัดไม้จากป่าในประเทศมาใช้

ประตูไม้ตก
ประเทศของเราไม่มีระบบจัดการและดูแลการน�ำไม้จาก

ป่าปลูกมาใช้จึงต้องน� ำเข้าไม้จากต่างประเทศ แต่ก็หาไม้ดีๆ ยาก
คุณภาพไม่สม�่ำเสมอ และราคาสูงกว่าเดิมมาก ด้วยเหตุผลนี้ การ
น�ำไม้มาใช้ในงานก่อสร้างจึงน้อยลงเรื่อยๆ
แต่ชว่ ง 2-3 ปีทผี่ า่ นมามีโครงการขนาดใหญ่ทอี่ อกแบบโดยใช้ไม้
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ นัน่ คือ อาคารรัฐสภาไทยและอาคารผูโ้ ดยสาร
สนามบินสุวรรณภูมหิ ลังที่ 2 ทัง้ สองโครงการถูกวิพากษ์วจิ ารณ์อย่าง
กว้างขวางถึงเรื่องความเหมาะสม ทั้งเรื่องปริมาณของไม้ไทยที่มีอย่าง
ขาดแคลน และปัญหาการใช้ไม้ทตี่ ดิ ไฟได้ในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่  
แต่บทความนี้จะขอข้ามการถกเถียงเรื่องดังกล่าว โดยจะพูดถึงองค์
ประกอบของบ้านทีย่ งั นิยมใช้ไม้อยูจ่ นทุกวันนี้ นัน่ คือ วงกบประตูและ
บานประตู
แม้ปัจจุบันประตูบ้านจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม้หรือ
เป็นวัสดุใกล้เคียงไม้บ้าง เช่น ประตูไม้อัด ประตูแผ่นเอ็มดีเอฟ แต่
วงกบประตูทงั้ หมดยังใช้ไม้จริง คงเพราะยังหาวัสดุอนื่ มาท�ำแทนไม่คอ่ ย
ได้ อาจมีบา้ งคือวงกบของประตูอะลูมเิ นียมและประตูพวี ซี ี แต่อย่างไร
ก็ดีบานประตูไม้จริงก็ยังคงน�ำมาใช้เป็นประตูหน้าบ้านราคาแพงอยู่
เสมอ

ทว่าปัญหาใหญ่ของประตูไม้และวงกบไม้ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เรื่อง
แรกคือบานประตูเปลีย่ นสภาพเพราะความชืน้ ในอากาศท�ำให้ประตูไม้
ยืดจนปิดประตูไม่ได้ ถ้าประตูปิดอยู่จะเปิดไม่ออก หรือบานประตูไม้
อาจหด ปิดไม่สนิท มีช่องว่างระหว่างบานกับวงกบ
วิธีแก้ปัญหาคือ ก่อนก่อสร้าง บานประตูไม้ต้องผ่านการอบเพื่อ
รีดความชื้นในบานก่อนน�ำมาใช้ หรือวางบานประตูให้ลมโกรกในที่ร่ม
หน้างานก่อนใช้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน เพื่อให้ไม้ปรับสภาพ จะช่วยลด
การยืดและหดจากความชื้นในอากาศได้มาก
ส่วนวงกบไม้ไม่คอ่ ยมีปญ
ั หานีม้ ากนักเพราะถูกติดตัง้ ให้ตรึงแน่น
กับช่องของผนังอาคาร แต่ถา้ ไม้นนั้ ยืดหรือหดตัวมากๆ อาจท�ำให้วงกบ
ร้าวหรือแตกได้ ดังนั้นไม้วงกบที่จะน�ำมาใช้งานจึงควรผ่านการอบลด
ความชื้นก่อนเหมือนบานประตูไม้
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แต่ปญ
ั หาใหญ่ทสี่ ดุ และพบในประตูไม้จริงคืออาการ “บานประตู
ตก” ซึ่งสาเหตุเกิดจากความชุ่ยของช่างติดตั้งประตูที่ใช้วิธีตอก “ตะปู
ควง” หรือ “สกรูว” ทีใ่ ช้ยดึ บานพับกับบานประตู แทนการ “ขัน” ส่งผล
ให้ตะปูควงยึดไม้ได้ไม่แน่น ใช้งานไปสักพักตะปูควงจะหลวมและ
ค่อยๆ หลุดออกจนท�ำให้บานพับหลวมแล้วบานประตูกจ็ ะตก เปิดปิด
ไม่สะดวก อาการอาจจะมากถึงขั้นเปิดปิดไม่ได้เลย
เรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติที่ไม่เคยได้รับการแก้ไข และช่างไทย
ก็ยงั มีความเชือ่ ผิดๆ ตลอดว่าตะปูควงต้องใช้การ “ตอก” ไม่ตอ้ ง “ขัน”

ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแนวคิดนี้ได้ ประตูไม้ของประเทศ
นี้จะต้องมีปัญหา “บานตก” ไม่รู้จบอย่างแน่นอน... =^-^=
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ท่องเที่ยว
กับวิริยะ
เรื่อง : อิสรากรณ์ ผู้กฤตยาคามี
ภาพ : อิสรากรณ์ ผู้กฤตยาคามี, วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

เที่ยว

“คลองสาน”
พลิกฟื้นย่านเก่า
สู่พื้นที่สร้างสรรค์
ริมสายน�ำ้

w

ที่เที่ยวกลางกรุงติดริมแม่น�้ำเจ้าพระยาอย่างย่านคลองสาน
นับเป็นอีกโลเคชันเด็ดที่นักท่องเที่ยวหมายตาว่าต้องมาสัมผัสให้
ได้สักครั้ง  
บริเวณนี้เป็นเมืองเก่าที่ยังมีกลิ่นอายอดีตให้หวนคิดถึง มี
บรรยากาศริมน�ำ้ เย็นสบายและสวยงาม มองเห็นแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ที่ทอดยาวไกล
คลองสานเป็นชุมชนเก่าแก่ย่านฝั่งธนบุรี ราวรัชกาลที่ 3 การ
ค้าขายทางน�ำ้ เฟือ่ งฟูมากจึงเต็มไปด้วยโรงสี โรงงานอุตสาหกรรม
ท่าเรือกลไฟ บริเวณริมฝั่งแม่น�้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าสัว
ตระกูลต่างๆ เช่น บุนนาค หวั่งหลี
ห่างออกมาไม่ไกลเป็นย่านการค้าส�ำคัญของชาวจีนและชาว
มุสลิม ภายหลังขยายตัวไปยังถนนทรงวาดและท่าน�ำ้ ราชวงศ์ แต่
เมื่อเส้นทางคมนาคมหลักเปลี่ยนเป็นทางบก บรรยากาศการค้า
ทางน�้ำคลายความคึกคัก คลองสานจึงกลายเป็นย่านที่อยู่อาศัย
และโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยว
ปัจจุบนั มีบริษทั เอกชนหลายแห่งเข้ามาพัฒนา ปรับปรุงบูรณะ
ย่านเก่าแห่งนี้สู่พื้นที่ใหม่ที่น่าสนใจ เพิ่มความสร้างสรรค์ แต่ยัง
มิลืมรากเหง้าและบรรยากาศของชุมชนริมน�ำ้
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41/5 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
0-2861-0953
https://www.facebook.com/TheJamFactoryBangkok
เปิดทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น.

48 ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
https://www.facebook.com/LHONG 1919
เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.
12/17/18 2:56 PM

ฟื้นโกดังเก่าสู่พื้นที่สุดชิลล์
@ The Jam Factory
อดีตย่านโกดังถ่านไฟฉายตรากบริมแม่น�้ำ พัฒนาเป็นสถานที่สุดกิ๊บเก๋ภายใต้ชื่อ
The Jam Factory โดยสถาปนิกมากฝีมือ คุณด้วง ดวงฤทธิ์ บุนนาค พื้นที่ 4 ไร่นี้ได้
รับการปรับเปลี่ยนและออกแบบให้เชื่อมโยงอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ของชุมชนอย่างลงตัว  
หากใครเป็นสายเสพศิลปะ ดนตรี และหนังสือ ที่นี่เหมาะกับคุณไม่น้อย
ส่วนแรกคือร้านจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์และของตกแต่งบ้านดีไซน์สวย เน้นการใช้งาน
แถมเอกลักษณ์ของงานทุกชิน้ คือความทันสมัยตามเทรนด์ รับรองว่าจะพบตัวเองหลงอยู่
ในมนตร์เสน่ห์ของงานออกแบบและสินค้าต่างๆ นานทีเดียว
ต่อมาเป็นสวนแห่งความร่มรืน่ ด้านหน้ามีตน้ ไทรขนาดใหญ่สะดุดตา เข้าไปจะพบ
ร้านกาแฟ li-bra-ry และร้านหนังสือ Candide Books (ก็องดิด) ร้านหนังสือทางเลือก
ซึง่ คัดสรรมาทัง้ วรรณกรรมไทย วรรณกรรมแปล และหนังสือทฤษฎีสงั คม การเมืองต่างๆ  
แค่นั่งในมุมที่มองออกไปเห็นสีเขียวที่ร่มรื่น อ่านหนังสือดีๆ จิบกาแฟหอมกรุ่น แค่นี้
ความเหนื่อยทั้งสัปดาห์ก็แทบจะจางหาย แอบกระซิบนิดหนึ่งว่าหากมาช่วงจัดเทศกาล
ดนตรีรับรองฟินแน่นอน
ปิดท้ายด้วยห้องจัดแสดงภาพและร้านอาหาร The Never Ending Summer
เปิดให้ศิลปินทุกแขนงมาแสดงผลงาน การจัดองค์ประกอบแบบดิบๆ โชว์ลวดลายซึ่ง
เปลีย่ นไปตามแต่ละนิทรรศการก็เป็นอีกเสน่หท์ ลี่ งตัวอย่างยิง่ ส่วนร้านอาหารจะอยูต่ ดิ
แม่น�้ำเจ้าพระยา อาคารยังคงเค้าเดิมของโกดังสุดคลาสสิก ทั้งก�ำแพงอิฐสีแดง หลังคา
สูงโปร่ง นอกจากจะอิ่มอร่อยกับอาหารแล้วยังได้ซึมซับบรรยากาศอดีตของที่นี้ด้วย

ล้ง 1919 (LHONG 1919)
แลนด์มาร์กถ่ายรูปสุดชิก มิกซ์วัฒนธรรมไทย-จีน
ล้ง 1919 หรืออดีตท่าเรือกลไฟ “ฮวย จุง่ ล้ง” ของตระกูลบ้านหวัง่ หลี เนรมิตใหม่
ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมในอดีตทั้งจีนและ
ไทย ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มสมัยรัชกาลที่ 3 ตัวอาคารเป็นอิฐผสมปูน พืน้ ไม้ ออกแบบอาคารเป็น
รูปตัว U ตามผังอาคารแบบจีนโบราณ มีพนื้ ทีต่ รงกลางเป็นลานเปิดโล่งเพือ่ ท�ำกิจกรรม
อาคารด้านในสุดเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว (Mazu) ซึ่งชาวจีนในพื้นที่ย่าน
คลองสานให้ความเคารพนับถือ เนื่องจากสมัยก่อนเมื่อชาวจีนเดินทางจากโพ้นทะเล
มาถึงฝั่งประเทศไทย ก็จะมากราบสักการะเพื่อขอบคุณที่ช่วยให้คลื่นลมเปิดเดินทาง
โดยสวัสดิภาพ ครั้นจะเดินทางกลับประเทศจีนก็จะมากราบลาเจ้าแม่เพื่อขอพร
อีกไฮไลต์ของทีน่ คี่ อื ภาพศิลปะอันงดงามบนวงกบหน้าต่าง สะท้อนภาพวิถชี วี ติ และ
ความเป็นอยูข่ องชาวจีน ทุกลวดลายแต่งแต้มประณีตสวยงาม มีอายุเก่าแก่กว่า 167 ปี
แต่ละภาพมีบทกลอนอธิบายเรือ่ งราว ส่วนตัวอาคารเองก็มภี าพศิลปะแบบจีนสมัยใหม่
ลวดลายสดใสอวดโฉมอยู่ตามผนังโดยรอบ
มาที่นี่ไม่ใช่แค่ได้ถ่ายรูป แต่ยังมีสิ่งน่าสนใจทั้งร้านค้า งานคราฟต์ งานศิลปะจาก
ศิลปินรุน่ ใหม่ รวมถึงร้านอาหารหลายบรรยากาศ เชือ้ เชิญให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าไปลิม้ ลอง
รสชาติอันแสนอร่อย เช่น ร้าน Rong Si (โรงสีริมน�ำ้ ) ร้านอาหารซีฟู้ด ออกแบบโปร่ง
โล่งสบาย โดยอาคารเป็นโกดังเก็บสินค้าในอดีต หรือร้าน NaiHarng (นายห้าง) ร้าน
อาหารและขนมหวานแบบไทยๆ ออกแบบเหมือนร้านแถบเยาวราชในอดีต
การได้รับประทานอาหารอร่อยพร้อมชมทิวทัศน์แม่น�้ำกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา
ชิลล์เอาต์กับสถาปัตยกรรมจีนช่างลงตัวเสียเหลือเกิน
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ICON SIAM
โครงการยักษ์รีโนเวตย่านสู่มหานครใหญ่
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ถนนเจริญนคร ซอยเจริญนคร 5 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
www.iconsiam.com
เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.

โครงการห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ย่านคลองสาน รอยต่อระหว่างย่านเก่าที่ก�ำลัง
เปลีย่ นแปลงสูค่ วามเป็นมหานครอย่างลงตัว ผสานกลิน่ อายวัฒนธรรมโดยไม่ลมื รากเหง้า
ของชุมชนและความเป็นไทย
อาคารออกแบบให้เป็น ICPNS within ICON คือสร้างอาคารเล็กภายใต้อาคาร
ขนาดใหญ่ ไฮไลต์คอื กระจกพิเศษลักษณะจับจีบซ้อนกัน ได้รบั แรงบันดาลใจจากกระทง
และบายศรี แต่ออกแบบให้รว่ มสมัยมากยิง่ ขึน้ มองออกไปจะเห็นทัศนียภาพของแม่นำ�้
เจ้าพระยาได้อย่างชัดเจนสวยงาม
นอกจากพื้นที่จับจ่ายใช้สอยแล้ว เร็วๆ นี้จะเปิดโซนพิพิธภัณฑ์ ICONSIAM
Heritage Museum จัดแสดงภาพถ่ายงานศิลปะ รวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของไทยให้นักท่องเที่ยวได้ชม หากเดินมาอีกหน่อยจะพบนิทรรศการ You
are the ICON รวบรวมประวัติและผลงานของศิลปิน นักคิด นักเขียนหรือคนในชุมชน
คลองสานทีเ่ ปลีย่ นแปลงคลองสานอย่างสร้างสรรค์ ขอบอกนิดหนึง่ ว่าถ้าสังเกตตามทาง
จะเห็นโคมแก้วแต่ละดวงประดิดประดอยเป็นรูปทรงดอกมะลิและดอกรัก ซึ่งได้รับแรง
บันดาลใจจากพวงมาลัย
อีกหนึ่งไฮไลต์คือโซนของกินและตลาดน�ำ้ สุขสยามซึ่งจ�ำลองตลาดน�้ำและร้านรวง
ต่างๆ ได้ฟีลแบบตลาดน�้ำจริงๆ เดินช็อปพร้อมอิ่มเอมจากอาหารคาวหวานไม่พอ ยัง
มีสินค้าศิลปหัตถกรรม ของฝากประจ�ำจังหวัดครบทั้งสี่ภาคให้เลือกซื้อกลับบ้านด้วย

.
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วิริยะ
ชวนชิม
เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

สองความอร่อยต่างสไตล์ในบรรยากาศล้ง 1919 กับร้านอาหารไทยสุดพรีเมียมริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
และร้านอาหารสตรีตฟู้ดสุดพรีเมียมที่จะท�ำให้คุณเหมือนหลุดเข้ามาในถนนเยาวราชยามย�่ำคืน

อร่อยเคล้าบรรยากาศที่...

         ล้ง 1919

โรงสีริมน�้ำ...ลิ้มรสอาหารไทยริมเจ้าพระยา

โครงการล้ง 1919 ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
เปิด 11.00-22.00 น. โทร. 0-2408-4719
“โรงสี” เป็นร้านอาหารไทยรสจัดบรรยากาศจีนโมเดิร์น ด้วยอาคารที่ตั้ง
ของร้านเดิมเป็นโรงสี Wharf No 41 มาก่อน ทางร้านจึงอนุรักษ์โครงสร้าง
หลักไว้ และน�ำวัสดุผุพังบางชิ้นเป็นของตกแต่ง บนเพดานจ� ำลองเป็นพื้นที่
เก็บกระสอบข้าวสาร ย้อนอดีตวันวานครั้งเคยเป็นโกดังเก็บข้าว จะเลือกนั่ง
โซนอินดอร์ที่มองเห็นทิวทัศน์แม่น�้ำเจ้าพระยา หรือโซนเอาต์ดอร์รับลมเย็นๆ
ริมสายน�ำ้ ก็ชิลล์ทุกมุม
เมนูซกิ เนเจอร์คอื เมีย่ งกลีบบัว ทีเ่ ลือกใช้กลีบบัวหลวงปลอดสารเคมีจาก
สวนของไอเบอร์รมี่ าห่อเครือ่ งเมีย่ งค�ำ จานถัดมาเป็นขนมครกเนือ้ ปู คือห่อหมก
ทีเ่ สิรฟ์ ร้อนๆ ในหลุมครกดินเผาแบบโบราณ จัดหนักด้วยผัดไทยกุง้ แม่น�้ำ ทีใ่ ช้
กุ้งแม่น�้ำจากพระนครศรีอยุธยาและซอสผัดไทยสูตรเฉพาะอร่อยกลมกล่อม
และอีกหลากหลายเมนูอร่อยจัดจ้านไม่ผิดหวัง

นายห้าง...อร่อยสไตล์ลิตเติลเยาวราช

โครงการล้ง 1919 ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
เปิด 11.30-22.00 น. โทร. 0-2408-4710
ร้านนายห้าง แบรนด์ใหม่ลา่ สุดเครือ S & P ทีห่ ยิบยกเสน่หข์ องเยาวราช
มาเป็นแรงบันดาลใจ ด้วยการดีไซน์บรรยากาศให้เหมือนเยาวราชยุค 1960
เมนูอาหารของร้านเป็น “อาหารสตรีตฟู้ดจีนผสมไทย” แนะน�ำ “ข้าวผัด
นายห้าง” ที่ครีเอตขึ้นใหม่ เพิ่มความพิเศษให้ข้าวผัดด้วยหมูแดงฉ�่ำๆ และเนื้อ
กุ้งตัวโต เป็นข้าวผัดที่ผัดแบบร่วนๆ สไตล์จีนหอมกลิ่นกระทะ อีกเมนูห้าม
พลาด อีหมี่ปูกับหมูแฮม น�ำบะหมี่มาปรุงรสแล้วทอดจนกรอบนอกนุ่มในใส่
หมูแฮมและเนื้อปู หอมกรอบอร่อยจนค�ำสุดท้าย ส่วนเมนูเครื่องดื่มเน้นเสิร์ฟ
เครือ่ งดืม่ จาก “อัญชัน” ซึง่ เลือกใช้ดอกอัญชันออร์แกนิกทีด่ ตี อ่ สุขภาพและยังให้
สีสวย มีทั้งอัญชันกาแฟเย็นและอัญชันมะนาวเย็น ปิดท้ายด้วยน�้ ำอ้อยกับ
เฉาก๊วย เครื่องดื่มกึ่งขนมหวานจากน�ำ้ อ้อยสดและเฉาก๊วยแท้ช่วยดับร้อน

.
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รักลูก
ให้ดี

เรื่อง : นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ภาพประกอบ : เซมเบ้

สายสัมพันธ์เป็นหางเสือ
หัวเรือเป็น EF
การเลีย้ งลูกมิใช่ของยาก หากจับหลักได้วา่ เราก�ำลังจะท�ำอะไร

หันกลับมามองแม่น้อยลงทุกวันๆ เพราะมั่นใจแล้วว่าแม่มีอยู่จริงที่
ด้านหลัง
ระยะทางที่ทอดยาวไกลออกไปจากตัวแม่คือสายสัมพันธ์ เป็น
ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างแม่ลูกที่ตัดไม่ขาดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนาน
เพียงใด ไม่วา่ ลูกจะจากไปประเทศใด หรือแม้แม่ลว่ งลับ สายสัมพันธ์
ที่แข็งแรงนั้นคงอยู่เสมอ
ในความเป็นจริง เมื่อเด็กเล็กเป็นเด็กโต เป็นวัยรุ่น เป็นผู้ใหญ่ตอน
ต้น เรียนจบท�ำงาน เขาหันมาดูแม่เป็นระยะๆ เสมอเพราะสายสัมพันธ์
ที่ดี เพียงแต่ไม่จ�ำเป็นต้องเหลียวมองจริงๆ เขาคิดจะท�ำอะไรเสี่ยง
อันตรายก็จะคิดถึงแม่ที่บ้าน นั่นเพราะสายสัมพันธ์
สายสัมพันธ์จึงเป็นหางเสือ คอยคัดท้ายและระวังหลัง คอยฉุดรั้ง
และตักเตือน โดยทั้งหมดนี้แม่ท�ำได้จากที่บ้านด้วยรีโมตคอนโทรลทาง
จิตใจ
ทั้งนี้ยังไม่นับว่าสายสัมพันธ์เป็นต้นทางของตัวตน เด็กมีตัวตนให้
รักจึงรู้จักดูแลความปลอดภัยแก่ตนเอง เด็กที่ไม่มีตัวตนให้รัก ก็ไม่รู้จะ
เอาตัวตนที่ไหนมาห่วงใย ตายก็ตาย
เรือแล่นไปในมหาสมุทรกว้างใหญ่ จะให้ไปทิศไหนอยู่ที่ EF คือ
executive function
EF คื อ ความสามารถระดั บ สู ง ของสมองที่ ใ ช้ ค วบคุ ม ความคิ ด
อารมณ์ และการกระท�ำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

เพื่ออะไร
ปัญหาคือมีหลายหลักเหลือเกินนี่แหละ
ลองนึกดูวา่ เราเลีย้ งลูกเราอยากได้อะไร เชือ่ ว่าร้อยทัง้ ร้อยขอให้ลกู
แคล้วคลาดปลอดภัย เข้าวัดเข้าวาท�ำบุญติดสินบนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย
ในสากลโลกก็เพื่อการนี้
หารู้ไม่ว่าผู้คุ้มครองตัวจริงคือเราเอง พ่อและแม่
สามขวบปีแรกของชีวิตส�ำคัญที่สุด คือช่วงเวลาที่เด็กคนหนึ่งจะ
สร้างแม่ทมี่ อี ยูจ่ ริง แล้วสร้างสายสัมพันธ์ไปทีแ่ ม่ แล้วจึงสร้างตัวตน คือ
mother-attachment-self
ไม่มีแม่ ไม่มีสายสัมพันธ์ จึงไม่มีตัวตน
ตอนทารกอยูใ่ นท้อง แม่ทสี่ มบูรณ์แข็งแรง น�ำมาซึง่ สายรกทีแ่ ข็งแรง
ทนทาน ร่างกายทารกที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ เมื่อทารกคลอดออกมา
สูติแพทย์ตัดสายรกนั้นทิ้ง คือตัดสายสัมพันธ์
ครัน้ ทารกอยูน่ อกครรภ์มารดา กระบวนการนีจ้ ำ� เป็นต้องเริม่ ต้นอีก
ครั้ง คือมีแม่ที่มีอยู่จริงชัดๆ แม่เล่นด้วยและอุ้มกอดบอกรักไม่มีเบื่อ
เท่ากับสร้างสายสัมพันธ์เสมือนหนึง่ สายรก จากนัน้ ทารกจึงสร้างตัวตน
ด้านจิตส�ำนึกขึ้นมาใหม่ เป็นมนุษย์คนใหม่
เมื่อทารกอายุครบ 1 ขวบ เขาเป็นเด็กเล็กที่เตาะแตะไปจากแม่
ได้ แต่จะหันกลับมาดูแม่เป็นระยะ พร้อมกับเดินห่างออกไปทุกทีๆ แล้ว
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นิยามนี้ให้โดย ผศ. ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร จากที่ประชุมจัดการ
ความรู้เรื่อง EF ของรักลูกกรุ๊ป
มหาสมุทรมีทางให้ไปรอบทิศ เด็กทีม่ ี EF ดีกว่าจะสามารถก�ำหนด
เป้าหมายทีเ่ หมาะสมกับความถนัด ความสามารถ และเชาวน์ปญ
ั ญาของ
ตั ว เอง แล้ ว ควบคุ ม ความคิ ด อารมณ์ และการกระท� ำ เพื่ อ ไปให้ ถึ ง
เป้าหมายที่มองไว้
แนวคิดนี้ไม่เหมือนแนวคิดที่พ่อแม่เป็นผู้ก� ำหนดเป้าหมาย เช่น
เรียนเก่งให้เรียนแพทย์ เป็นต้น
โลกศตวรรษที่ 21 ต่างจากสมัยก่อนที่มีไอทีและไวไฟ เด็กสมัย
ใหม่มีตัวเลือกมากมายเปรียบเหมือนมหาสมุทรข้อมูลกว้างใหญ่ไพศาล  
การไม่รวู้ า่ ตนเองชอบอะไร สนใจอะไร เก่งอะไร จะเป็นความทุกข์ การ
เรียนหรือพยายามเป็นในสิง่ ทีต่ นเองไม่ชอบและทีแ่ ท้แล้วไม่สามารถเป็น
ยิ่งทุกข์มาก
ศตวรรษใหม่ ความสามารถทีจ่ ะล่วงรูว้ า่ ตนเองชอบอะไร ถนัดอะไร
แล้วจะไปทางไหน เป็นชีวติ ทีม่ คี วามสุขและประสบความส�ำเร็จในทีท่ าง
ของตัว
ความสามารถแบบนี้เกิดขึ้นที่สมองส่วนหน้า prefrontal cortex
ซึ่งอยู่หลังหน้าผากนี้เอง เปรียบเหมือนไฟหน้ารถที่สาดไปข้างหน้าคือ
ในอนาคต แล้วมองเห็นเป้าหมาย

เราสร้าง EF ได้ง่ายๆ ด้วยการอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังทุก
คืน สละเวลาเล่นกับเขามากทีส่ ดุ และเมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ขายืนได้มนั่ คง มือ
และนิ้วมือแข็งแรงพอจะหยิบจับเครื่องมือ ให้สอนท�ำงาน งานใกล้ตัว
คืองานบ้าน
เขียนอย่างสั้น อ่านนิทาน-เล่นด้วยกัน-ท�ำงานบ้าน คือสร้าง EF
อ่านนิทานก่อนนอนทุกคืนท�ำให้แม่มีอยู่จริง แม่มีอยู่จริงท�ำให้ตัว
ตนแข็งแรง ตัวตนที่แข็งแรงคือฐานของ EF เพราะ EF เรื่องแรกๆ
คือควบคุมตัวตน หากไม่มีตัวตนก็ไม่มีอะไรให้ควบคุม เรือคงล่องลอย
ตั้งแต่ออกจากท่า
เล่นด้วยกันท�ำให้กล้ามเนื้อนิ้วมือแข็งแรง นิ้วมือคือสมองที่ 2
นิว้ มือ 10 นิว้ และสายตาทีป่ ระสานกันคือเส้นประสาทสมองทีป่ ระสาน
กันอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในสมองส่วนหน้า และระหว่าง
สมองส่วนหน้ากับสมองส่วนอื่นๆ
ท�ำงานบ้านช่วยให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การก�ำหนดเป้าหมาย
การวางแผน การลงมือท�ำ การควบคุมตัวเองให้ทำ� เป็นเวลานานพอ การ
ประเมินผล และการปรับแผน

เรือจะออกนอกเส้นทางเป็นครั้งๆ นั้นแน่นอน ชีวิตเป็น
เช่นนั้นเอง แต่หางเสือที่ดีจะคอยคัดท้ายและหัวเรือที่ดีจะไป
ต่อให้ถึงเป้าหมาย .
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เยือน
ลานธรรม
เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
ภาพ : ศากยะบุญ

เสถียรธรรมสถาน

ดินแดน
แห่งธรรมอันยั่งยืน

เพียงก้าวท้าวเข้าไปด้านหลังก�ำแพงของเสถียรธรรมสถาน

ผู้มาปฏิบัติธรรม และสิ่งก่อสร้างทางธรรมอย่างถ�้ำเกลือหิมาลายัน
พระมหาเจดีย์ พระอารยตารามมหาโพธิสัตว์ รวมถึงธรรมาศรม ก็ล้วน
สร้างให้กลมกลืนกับธรรมชาติ โดยแฝงความหมายแห่งธรรมไว้ในทุก
รายละเอียด
เสถียรธรรมสถานยังเป็นสถานที่ที่จะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาที่มาประดิษฐานเป็นการถาวร และที่นี่มี
กิจกรรมธรรมะตลอดปี อย่างทุกวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ หรือวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนามีโครงการอบรม “ศิลปะ
การพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติ” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเป็น
“สังฆะชั่วคราว” ร่วมฝึกการหายใจอย่างมีสติไปพร้อมๆ กับ “สังฆะ
ประจ�ำ” ของชุมชนเสถียรธรรมสถาน ฝึกปฏิบตั สิ มาธิบ�ำบัด โยคะสมาธิ
ภาวนากับบทเพลง ภาวนาในถ�้ำเกลือหิมาลายัน นอนภาวนาคริสตัลโบลว์ ตลอดจนเดินในสวนธรรมชาติ มีทั้งปฏิบัติแบบพักค้างคืนและ
ไป-กลับ

ก็รู้สึกเหมือนหลุดมาสู่ดินแดนแห่งธรรม ที่สัมผัสได้ถึงความสงบร่มเย็น
ทางใจและความสัปปายะทางกาย ด้วยร่มเงาต้นไม้ใหญ่ เสียงนกร้อง
ผสานเสียงเพลงแผ่วเบา “ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดัง่ ดอกไม้บาน...”
ท่วงท�ำนองเพลงดอกไม้บาน
V magazine ฉบับนีข้ อพาคุณไปท�ำความรูจ้ กั กับเสถียรธรรมสถาน
ดินแดนแห่งธรรมอันยั่งยืน ก่อตั้งขึ้นปี 2529 จากทุ่งนาอันว่างเปล่า
แถบรามอิ น ทรา โดยกองทุ น เสถี ย รธรรม ภายใต้ ก ารดู แ ลของแม่ ชี
ศันสนีย์ เสถียรสุต มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแผ่ศาสนา พัฒนาชุมชน และ
ส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและสตรี โดยยึดหลักพุทธธรรมน�ำสังคม
สถานปฏิ บั ติ ธ รรมแห่ ง นี้ ก ลายเป็ น ศู น ย์ ร วมพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่
ต้องการฝึกจิตและเจริญสมาธิ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมะรวมถึงธรรมชาติ
สร้างเป็นสวนธรรมแสนร่มรื่นที่รวมต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยๆ ปี ซึ่งแม่ชี
ศันสนีย์ได้รับมาดูแลจนกระทั่งต้นไม้เหล่านั้นเจริญเติบโตให้ร่มเงาแก่
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วันอาทิตย์แรกของทุกเดือนมีคอร์สจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ใน
ครรภ์ เป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาจิตทัง้ แม่และลูก เพือ่ ให้แม่
มีทักษะในการครองชีวิตครอบครัวและเลี้ยงลูกอย่างมีสติและปัญญา
ตั้งแต่แรกเกิด วันอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือนมีคอร์สโรงเรียนพ่อแม่...
อริยะสร้างได้ ที่เป็น day camp ให้ครอบครัวมาร่วมท�ำกิจกรรมด้วย
ความรัก นอกจากนี้ยังมีคอร์สธรรมชาติบ�ำบัด ศิลปะแห่งการเยียวยา
การดู แ ลตนเอง และความเป็ น อยู ่ ใ ห้ เ กิ ด สมดุ ล และสอดคล้ อ งกั บ
ธรรมชาติ จัดขึ้นสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยจัดเดือนเว้นเดือน และ
อีกหลายกิจกรรมบนเส้นทางธรรม

เสถียรธรรมสถาน

ติดตามข่าวสารและตารางกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน .

เลขที่ 23 ถนนวัชรพล รามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
เวลาท�ำการ 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ 0-2519-1119, 0-2510-6697, 09-1831-2294
ติดตามข่าวสารและคอร์สปฏิบัติธรรมได้ที่ www.sdsweb.org
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ศุขสยาม
เรื่อง : นคราภิบาล
ภาพ : เมืองโบราณ
กิจกรรมวันส�ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
ณ พุทธมหาวิหารวชิรธรรม
เมืองโบราณ

ธงฉัพพรรณรังสี
ในวันส�ำคัญหรือวันที่มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย

เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา หรือวันธรรมสวนะ จะ
ประดับธงธรรมจักรเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งหมายถึง ธรรมะที่น�ำไปสอนที่
ต่างๆ แล้วยังความสันติสขุ ให้เกิดขึน้ ณ ทีน่ นั้ ๆ นอกจากนีใ้ นทางสากลทัว่
โลกที่นับถือพุทธศาสนา นิยมใช้ธง “ฉัพพรรณรังสี” เป็นสัญลักษณ์ โดย
รากฐานของค�ำนี้มาจากค�ำสมาสในภาษาบาลี โดย “ฉ” หมายถึง หก และ
“วณฺณ” หมายถึง สี และ “รํสี” หมายถึง รังสีหรือรัศมี รวมแล้วหมายถึง
รังสีหกสี กล่าวกันว่าเป็นรังสีทแี่ ผ่ออกจากพระวรกายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉัพพรรณรังสีถอื เป็นสีมงคลส�ำหรับพุทธศาสนิกชน แสงและสี
ทั้งหกจึงมีความหมายดังนี้
สีนีละ หมายถึงสีเขียวเหมือนดอกอัญชัน หรือสีน�้ำเงิน เป็นสีที่เป็น
ตัวแทนและสื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อันแผ่ไพศาลไปทั่วสากลจักรวาล
สีปตี ะ หรือสีเหลืองเหมือนหรดาลทอง สือ่ ถึงมัชฌิมาปฏิปทาหรือทาง
สายกลาง คือการหลีกเลี่ยงความสุดโต่งทั้งปวง
สีโรหิตะ หรือสีแดงเหมือนแสงตะวันอ่อน สื่อถึงการอ�ำนวยพรให้
ประสบความส�ำเร็จ สมบูรณ์พร้อมด้วยสติปญ
ั ญา คุณงามความดี ความเป็น
ผู้มีโชคและเกียรติยศทั้งปวง
สีโอทาตะ เป็นสีขาวเงินยวง แทนนัยของความบริสุทธิ์แห่งพระธรรม
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จ�ำกัดกาล (อกาลิโก) และน�ำชนไปสู่ความหลุดพ้น
สีมัญเชฏฐะ หรือสีแสดเหมือนหงอนไก่ สื่อถึงพระปัญญาคุณแห่ง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สีประภัสสร เป็นสีเลือ่ มพรายเหมือนแก้วผลึก (คือสีทงั้ ห้าข้างต้นรวมกัน)
แทนนัยแห่งความจริงทัง้ หมดในพระธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ธงฉัพพรรณรังสี

https://th.wikipedia.org
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พระฉัพพรรณรังสีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

http://www1.onab.go.th

http://chrisglass.com

ธงฉัพพรรณรังสีนี้ออกแบบโดยพุทธสมาคมโคลัมโบเมื่อ พ.ศ. 2423 และพันเอก
เฮนรี เอส. โอลคอตต์ แก้ไขให้เป็นแบบดังปัจจุบัน เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2428 ที่
ประเทศศรีลังกา ต่อมาองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกประกาศให้เป็นธงพุทธศาสนาสากลเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2493 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
ส�ำหรับที่มาของฉัพพรรณรังสีนั้นปรากฏในพุทธประวัติครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรูแ้ ล้ว พระองค์ประทับเสวยวิมตุ ติสขุ อยูใ่ ต้รม่ พระศรีมหาโพธิเ์ ป็นเวลา
7 วัน และทรงพระด�ำเนินไปเสวยวิมุตติสุขในสถานที่ต่างๆ ในบริเวณนั้นอีกหกแห่ง
ช่วงเวลาเกิดฉัพพรรณรังสีเป็นสถานที่ที่ 4 อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้น
พระศรีมหาโพธิ์ โดยมีเทวดามาเนรมิตเรือนแก้วถวายเป็นทีป่ ระทับ เรียกว่า รัตนฆรเจดีย์
ซึ่งพระพุทธองค์ทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกเป็นเวลา 7 วัน แสงรัศมีทั้งหกประการ
นี้พวยพุ่งแผ่ออกมาจากพระวรกายพร้อมกัน โดยไม่ท�ำให้เกิดเงาและความร้อน รัศมีนี้
จึงเกิดขึ้นเฉพาะพระพุทธเจ้าและเทวดาเท่านั้น สัญลักษณ์แห่งฉัพพรรณรังสีได้รับการ
ยอมรับให้เป็นสัญลักษณ์สากลของพุทธศาสนา และใช้แพร่หลายอยู่เกือบทุกประเทศที่
นับถือศาสนาพุทธ โดยเฉพาะในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

.
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เรื่อง : ฅนเมือง
ภาพ : เมืองโบราณ
		

ตลาดโบราณ (ตลาดบก)
วิถีชีวิตชุมชนแห่งวันวาน
ย่านตลาดบก เมืองโบราณ

วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้า อยู่คู่สังคมชาวสยามมา

ยาวนาน ผ่านรูปแบบชุมชนที่เรียกว่า “ตลาด” ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต
ผู้คนตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ค�ำว่า ตลาด หรือย่านตลาด โดยทั่วไป
หมายถึ ง สถานที่ ที่ เ ป็ น ชุ ม ชนหรื อ เป็ น ที่ ชุ ม นุ ม เพื่ อ ซื้ อ และขายสิ น ค้ า
ตลอดจนพบปะสังสรรค์ของผูค้ น ในลักษณะค้าขายกันตลอดทัง้ วันจนพลบค�่ำ 
ย้ อ นไปในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว สยาม
ประเทศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้ทันสมัยแบบตะวันตก ผลของ
สนธิสัญญาเบาว์ริงในปี 2398 ท�ำให้เกิดการพัฒนามากมาย เช่น ด้าน
การคมนาคมทั้งทางน�้ำและทางบก มีการขุดคลอง ส่วนทางบกตัดถนน
ขึน้ ใหม่ ตลอดจนการเพิม่ ของประชากรในเมืองกรุง การขยายตัวของประชากร
ตามเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
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กระจายตัวของตลาดสดไปสู่รูปแบบตลาดบก ตามเส้นทางถนนมากกว่า
เส้นทางน�ำ้ แสดงถึงสังคมทีด่ ำ� เนินชีวติ ด้วยการพึง่ พาตนเอง ซึง่ ประกอบด้วย
ร้านจ�ำหน่ายสินค้าและร้านให้บริการทีห่ ลากหลายประเภทจนเกิดเป็นอาชีพ
เช่น ร้านเครื่องบวช ร้านสังฆภัณฑ์ ร้านขายยา ร้านตัดผม ร้านเครื่องเงิน
เครือ่ งทอง เป็นต้น อีกทัง้ เป็นแหล่งบันเทิง การละเล่นและมหรสพ เช่น โรง
ละคร โรงหุ่น โรงหนัง ผ่านการแสดงหุ่นละครเล็ก หนังใหญ่ หนังตะลุง
มโนราห์ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีสถานเริงรมย์ เช่น โรงบ่อน โรงเหล้า ส�ำนัก
โคมเขียว เป็นต้น รวมถึงพืน้ ทีท่ างความเชือ่ เช่น ศาลเจ้าจีน ศาลเจ้าร่มไทร
ซึง่ เป็นสิง่ ยึดเหนีย่ วจิตใจของชุมชน ดังนัน้ ตลาดจึงไม่ใช่เพียงสถานทีซ่ อื้ ขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งชีวิตที่มีการปะทะสังสรรค์ของ
ผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมความเชื่อด้วย

12/17/18 3:01 PM

ร้านค้าในตลาดบก
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ส�ำหรับอาคารบ้านเรือน ณ ตลาดโบราณหรือตลาดบกแห่งนี้ คุณเล็ก
วิริยะพันธุ์ ได้รับแรงบันดาลใจจากถนนสายเก่าในจังหวัดตากเมื่อครั้งออก
ส�ำรวจข้อมูลทั่วประเทศก่อนสร้างเมืองโบราณและได้สัมผัสบรรยากาศย่าน
ชุมชนตลาดแห่งนั้น ผสมผสานกับสภาพบ้านเรือน ร้านค้าที่ถนนในเมือง
ก�ำแพงเพชร โดยขอรื้อถอนอาคารบ้านเรือนย่านเก่าในกรุงเทพฯ แถบ
ยานนาวามาปลูกสร้างและจัดสรรผังตามย่านตลาดในอดีต ซึ่งเป็นทั้งที่อยู่
อาศัยและค้าขายท�ำมาหากิน ด้วยร้านรวงทีป่ ลูกสร้างอย่างถาวร ดังนัน้ การ
เข้าชมตลาดโบราณจึงเสมือนภาพความทรงจ�ำทีห่ วนคืนสูพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ทมี่ ชี วี ติ
แห่งนี้ ณ สยามประเทศ

.

>

> ภาพวาดตลาดบก โดยคุณไพบูลย์ ชะนะมา
ร้านซ่อมหุ่นกระบอกนายพรมบุศ
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ขับขี่
ปลอดภัย

ขับรถเที่ยว
บนภูเขา

เรื่อง : ดาบฯ แช่ม
ภาพประกอบ : เซมเบ้

ฤดหู นาวมาเยือนอีกแล้ว หลายคนคงวางแผนจะไปขับรถ

หน่วงความเร็วของรถไว้ และใช้เบรกลดความเร็วเป็นระยะๆ โดยห้ามใช้เบรก
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะจะท�ำให้ผ้าเบรกไหม้ได้
เมือ่ ใช้เส้นทางทีข่ นึ้ เขาชัน ต้องใช้เกียร์เหมาะสม รักษารอบเครือ่ งยนต์
ให้อยู่ในช่วงที่ให้ก�ำลังฉุดลากสูงสุด เช่น ประมาณ 2,000-3,000 รอบต่อ
นาที อย่าใช้รอบเครือ่ งยนต์สงู เกินไป เพราะก�ำลังไต่ทางชันจะไม่ดี สิน้ เปลือง
น�้ำมัน และเครื่องยนต์สึกหรอโดยไม่จ�ำเป็น
ส่วนทางโค้งนั้นต้องไม่เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเกินกว่าความเร็วที่ป้าย
ของกรมทางหลวงก�ำหนด และก่อนเข้าโค้งทีม่ รี ศั มีแคบ มีสนั เขาบัง ควรให้
สัญญาณแตรทุกครั้งเพื่อเตือนรถที่วิ่งสวนมา

ดื่มด�่ำความหนาวเย็นตามแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือ ไม่ว่าจะ
เป็นยอดดอยทีส่ งู ทีส่ ดุ ของไทยทีด่ อยอินทนนท์ หรือกางเต็นท์ชม
ทะเลหมอกอันสวยงามที่ห้วยน�้ำดัง
อย่างไรก็ตามแหล่งท่องเที่ยวในฝันเหล่านี้อยู่บนภูเขาสูง
เราต้องขับรถไปตามเส้นทางคดเคี้ยวและลาดชัน จึงควรเรียนรู้
หลักการขับรถบนเส้นทางภูเขาไว้สักหน่อย
อย่างแรกคือ ช่วงทางตรงลงเขายาว ต้องไม่ขับเร็ว เพราะ
อันตรายมาก หากมีรถ คน สัตว์เลีย้ ง หรือสิง่ กีดขวางอืน่ ทีไ่ ม่คาด
คิด อาจหักหลบไม่ทัน ถึงแม้หักหลบได้ รถก็อาจเสียหลักพลิก
คว�ำ่ ลงข้างทาง ตกเหว หรือชนรถทีแ่ ล่นสวนมา ห้ามดับเครือ่ งยนต์
หรือปลดเกียร์ว่าง หรือเหยียบคลัตช์ค้างไว้อย่างเด็ดขาด เพราะ
รถจะไม่มกี ำ� ลังเครือ่ งยนต์ชว่ ยชะลอความเร็ว ควรใช้เกียร์ตำ�่ เพือ่

เพียงเท่านีเ้ ราก็ขบั รถเทีย่ วได้อย่างมัน่ ใจและสนุกสนานในฤดู
หนาวนี้ .
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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.............
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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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