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ชุดไทย ความงามเหนือกาลเวลา
ถ้าเป็นชื่อวิริยะประกันภัย ทุกประกันคือมาตรฐานเดียวกัน
วิริยะประกันภัยเพิ่มความอุ่นใจมากขึ้น ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย “อุ่นใจรักษ์”
บริการด้วยหัวใจ วิริยะประกันภัยคว้า 3 รางวัลเกียรติยศ
		
Best Surveyor Award 2017
สาระวิริยะประกันภัย วิริยะประกันภัย ที่ 1 ในใจผู้บริโภค 15 ปีซ้อน
		
Thailand’s Most Admired Brand 2018
รอบรั้ววิริยะประกันภัย		
เดินเรื่องด้วยภาพ
วิริยะประกันภัยจัดสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ปี 2561
 	 เดินเรื่องด้วยภาพ
วิริยะประกันภัยขยายช่องทางบริการประกันภัยในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
สกู๊ปพิเศษ
แก้อาการเมารถและคลื่นไส้ง่ายๆ ด้วยการกดจุดและสมุนไพร
เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ
วิริยะปริทรรศน์ 1
V Station
วิริยะปริทรรศน์ 2

เมษายน-มิถุนายน 2561

ปณัสย์ พุ่มริ้ว
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
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กองบรรณาธิการ
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26
28
30

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
มยุรีย์ กสิกรรม

32 รู้รักษ์สุขภาพ
33 IT
34 ครบเครื่องเรื่องบ้าน
36 ท่องเที่ยวกับวิริยะ
39 วิริยะชวนชิม
40 รักลูกให้ดี
42 เยือนลานธรรม
44 	 ศุขสยาม
46 เมืองโบราณ
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p2-3.indd 2

ขับขี่ปลอดภัย

ดื่มน�้ำก่อนอาหารสามมื้อ น�้ำหนักลดชัวร์
ธิษณา เจษฎาวรางกูล
สองช็อตเน้นๆ !! เมื่อโซเฟีย AI สาวโต้กลับสองหนุ่มคนดัง อีลอน มัสก์ - วิลล์ สมิท R2D2
บ้านเย็นเย็นใจ
วิญญู วานิชศิริโรจน์
เที่ยวระยอง นอนเกาะ ชมเมืองเก่า สัมผัสธรรมชาติป่าชุ่มน�้ำ	
กรดล แย้มสัตย์ธรรม
อร่อยลิ้นพื้นถิ่น “ราย็อง”
พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
บัญญัติ 10 ประการการเลี้ยงลูก
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
วัดกระโจมทอง บวชเนกขัมมะกับพระนักปฏิบัติสายกรรมฐาน
พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
“อัฐมีบูชา” วันน้อมจิตร�ำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นคราภิบาล
อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน และวิหารวัดโพธิ์เก้าต้น
ฅนเมือง
ณ เมืองโบราณ บางปู จ. สมุทรปราการ
อันตรายจากการจอดรถและการแซงบนไหล่ทาง
ดาบฯ แช่ม

6/19/18 2:35 PM

บท
บรรณาธิการ
สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ…
ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัววิริยะประกันภัยที่ก้าวเข้าปีที่ 71 อย่างมั่นคง ซึ่งปีนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น
พัฒนาการบริการให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความพึงพอใจในระดับเหนือความคาดหมาย ภายใต้แนวคิด
“ถ้าเป็นชื่อวิริยะประกันภัย ทุกประกันคือมาตรฐานเดียวกัน” อีกทั้งมีนวัตกรรมใหม่แห่งการคุ้มครอง
ด้านสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคตามแต่ละช่วงวัยและสอดรับกับไลฟ์สไตล์ และเพิ่มความอุ่นใจมากขึ้น
ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย “อุ่นใจรักษ์” รวมถึงขยายช่องทางบริการในศูนย์การค้าชั้นน�ำอย่างต่อเนื่อง
ติดตามรายละเอียดได้ในเล่มค่ะ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand ประจ�ำปี 2018
ของนิตยสาร Brand Age ในฐานะบริษัทในกลุ่มประกันภัยที่มีแบรนด์ความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1
ติดต่อกันเป็นปีที่ 15 พร้อมทั้งตอกย�้ำด้วยหัวใจบริการกับสามรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ
Best Surveyor Award 2017 จากสมาคมประกันวินาศภัยไทย
สภาพอากาศฟ้าฝนเปลี่ยนแปลงบ่อย ขับรถอย่างระมัดระวัง ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ตรวจเช็กสภาพ
ยางรถยนต์ ใบปัดน�้ำฝน ก่อนเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและคนที่คุณรักนะคะ

(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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เรื่องเด่น
ประจ�ำฉบับ

เรื่อง :
ปณัสย์ พุ่มริ้ว
ภาพ :
www.123rf.com

ชุความงาม
ดไทย

เหนือกาลเวลา

ความแรงของกระแสละคร บุพเพสันนิวาส และงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ท�ำให้หญิงไทยทั้งสาวน้อยสาวใหญ่กล้าแต่งชุดไทยออกจาก
บ้านอย่างมั่นใจมากขึ้น
เสื้อแขนหมูแฮม สไบเฉียง โจงกระเบน และสารพัดเครื่องแต่งกายโบราณ
กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งโดยเฉพาะตามย่านประวัติศาสตร์อย่างเมืองเก่าอยุธยา
สนามเสือป่าในลานพระราชวังดุสิต หรือเมืองโบราณ สมุทรปราการ  
ใครต่อใครแต่งชุดไทยไปถ่ายภาพตามรอยละครดังกันคึกคัก เป็นปรากฏการณ์
ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
อาจกล่าวได้ว่าชุดไทยเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่แสดงถึงความประณีต
พิถีพิถันในการรังสรรค์เครื่องแต่งกายซึ่งนอกจากงดงามแล้ว ยังเหมาะกับ
ภูมิอากาศร้อนชื้นจึงสวมใส่สบาย ที่ส�ำคัญคือเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นชาติไทย
ที่สร้างรากฐานและพัฒนาวัฒนธรรมอย่างรุ่งเรืองมายาวนาน
ละครจบลงแล้ว ก่อนที่กระแสความนิยมจะสร่างซา V magazine ฉบับนี้
จึงขอชวนศึกษาความเป็นมาและคุณค่าความงามของชุดไทยพร้อมหาค�ำตอบว่า
จะแต่งชุดไทยอย่างไรให้สวยเหมือนแม่การะเกด !

4
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แฟชั่นที่ผันแปร

ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ไม่ว่ายุคสมัยไหนผู้หญิงก็รักสวยรักงาม พยายามสรรหาเครื่องแต่ง
กายที่เหมาะสมมาสวมใส่อวดโฉม เสื้อผ้า เครื่องประดับ จึงเกิดขึ้นสารพัด
แบบ เมือ่ มีคนเห็นความงามก็แต่งตาม ๆ กัน กลายเป็นความนิยมในยุคสมัย
“เสื้อผ้าคือแฟชั่น ทรงผมต่าง ๆ ก็เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นคน
นิยมอะไร” กิจจา ลาโพธิ์ ผูอ้ อกแบบเครือ่ งแต่งกายในละคร บุพเพสันนิวาส
เล่าถึง “แฟชั่นชุดไทย” ที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุค
“รูปแบบการนุ่งห่มของไทยเรามีไม่เยอะ สมัยก่อนเรายังไม่มีวิวัฒนาการตัดเย็บผ้าเป็นเสื้อกางเกง จะมีแต่ผ้าที่สวยงามจากการทอ การพิมพ์
เป็นผืน ๆ คนสมัยนั้นจึงใช้วิธีการนุ่งห่มมาช่วย เช่น ผ้าผืนหนึ่งมีลวดลาย
มีเชิงหัวท้าย ก็เลยท�ำเป็นผ้านุ่ง นุ่งเป็นจีบหน้านางสวยมาก”
หนังสือ การแต่งกายของไทย ของ เอนก นาวิกมูล ระบุวา่ คนภูมภิ าค
นี้แต่งกายแบบ “นุ่งและห่ม” มากว่า 1,000 ปีแล้ว แม้จะมีเสื้อกางเกงแต่
ไม่นิยมนัก มาเริ่มเปลี่ยนเป็น “สวมเสื้อ กางเกง” มากขึ้นเมื่อ 200 ปีก่อน
นี้เอง ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่เริ่ม
เปิดรับอิทธิพลตะวันตก
ในละคร บุพเพสันนิวาส ซึ่งเป็นการแต่งกายสมัยอยุธยาตอนปลาย
แสดงถึงความนิยมการนุ่งและห่ม เครื่องแต่งกายท่อนล่างใช้วิธีการ “นุ่ง”
แบ่งเป็นสองลักษณะ ได้แก่ นุ่งจีบ คือจับผ้าด้านหน้าให้เท่ากัน ทบเข้ามา
อย่างประณีต เรียกว่า จีบหน้านาง และนุง่ โจง หรือโจงกระเบน คือใช้ผา้ พืน้
ยาว ๆ จับชายรวมกันแล้วม้วนเป็นงวงดึงลอดหว่างขาไปเหน็บไว้ข้างหลัง  
ส่วนการแต่งกายท่อนบนใช้การ “ห่ม” ด้วยผ้าห่มหรือผ้าสไบ โดยมีเครื่อง
ประดับเช่นสังวาลช่วยทับไม่ให้สไบหลุด หากเป็นชาวบ้านธรรมดาทีบ่ างวัน
ต้ อ งการความคล่ อ งตั ว ในการท�ำ ไร่ น า ก็ น� ำ ผ้ า มาพั น ไขว้ ไ ปมาเรี ย กว่ า
“ตะเบ็งมาน”
“อยุธยาแบ่งเป็นหลายยุค โดยรวมไม่ค่อยมีอะไรหวือหวา ผู้หญิงก็
นุ่งผ้า ห่ม พัน ที่เป็นสไบเฉียงเพราะมันคือการพัน ๆ ไป ถ้าดูจากรูปเก่า ๆ
เขาไม่ได้ห่มเป๊ะมาก แต่ความพิเศษคือเนื้อผ้าที่ใช้ เพราะอยุธยาเป็นยุคที่
ต่างชาติเข้ามามาก เราจะมีผ้าหลากหลาย ถ้าดู สุริโยไท จะมีผ้าแขกทั้งนั้น
เลยทีน่ ำ� มานุง่ เพราะเมืองแขกเป็นเมืองทีน่ �ำผ้าต่าง ๆ มาขายและเป็นทีน่ ยิ ม
จะบอกว่าการแต่งกายต่าง ๆ ของไทยเราไม่ค่อยมีอะไรเป็นไทยแท้ดั้งเดิม
เราจะเอาของคนนั้นคนนี้มาผสม”

6
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คุ ณ ภาพและสี สั น ของผ้ า บอกถึ ง ยศถาบรรดาศั ก ดิ์ แ ละต� ำ แหน่ ง
คนชั้นสูงใช้ผ้าที่คิดประดิษฐ์ขึ้นเอง และผ้าที่สั่งมาจากต่างประเทศ เช่น จีน
อินเดีย เปอร์เซีย และกลุ่มประเทศในยุโรป ตัวอย่างเช่น “ผ้าลายอย่าง” ที่
เห็นชนชั้นสูงนุ่งในละคร บุพเพสันนิวาส เกิดจากราชส�ำนักไทยให้ช่างเขียน
ลายส่งไปพิมพ์ที่อินเดีย จากนั้นส่งกลับมาให้พระมหากษัตริย์พระราชทาน
ขุนนางใช้ ซึ่งจะแบ่งตามยศถาบรรดาศักดิ์ ส่วนคนชั้นกลางและล่างมักใช้
ผ้าที่ทอในท้องถิ่น เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้ายที่ย้อมและทอเป็นลวดลายแตกต่าง
กัน
เมือ่ ก้าวเข้าสูย่ คุ รัตนโกสินทร์ยงั คงรูปแบบเดิมคือ นุง่ จีบนุง่ โจงห่มสไบ
แนบตัว แต่เริม่ มีววิ ฒ
ั นาการจีบผ้าด้วยเครือ่ งอัดจีบท�ำให้สวยงามมากขึน้ มี
การอบผ้า ร�่ำผ้า โดยใช้เครื่องหอมอบผ้าไว้ในหีบ เวลาไปนั่งที่ไหนก็จะหอม
โดยไม่ต้องพึ่งน�้ำหอมเมืองฝรั่ง ถึงกับมีส�ำนวนว่า “หอมติดกระดาน” ผู้นำ�
เทรนด์คงเป็นใครไม่ได้นอกจากสาวชาววังและชนชัน้ สูงทีม่ ฐี านะ และมีหตู า
กว้างไกลจากการได้เห็นความเจริญต่างบ้านต่างเมือง
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่น่าจะเริ่มสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ กลับจากยุโรปปี 2440 สมเด็จ
พระศรีพชั รินทราบรมราชินนี าถทรงเป็นผูน้ ำ� ในการเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้ ด้วยมี
พระปรีชาสามารถในเชิงช่างอยูแ่ ล้ว จึงมีพระราชด�ำริปรับปรุงดัดแปลงฉลอง

พระองค์ โดยน�ำแบบของชาวยุโรปมาประยุกต์ให้เข้ากับฉลองพระองค์แบบ
ไทย ๆ โดยใช้ผ้าแบบยุโรป เช่น ผ้าลูกไม้ หรือเสื้อแบบตะวันตก
“จริง ๆ พระองค์ไม่คอ่ ยทิง้ ความเป็นไทยนะ แต่กเ็ อาตะวันตกมาผสม
อย่างเช่นชุดผูห้ ญิงรัชกาลที่ 5 ทีเ่ ราเรียกว่าแขนพองหรือแขนหมูแฮม มาจาก
ชุดพระนางวิกตอเรีย พอนุ่งกับโจงกระเบน เอวเสื้อเข้ามาอยู่กับโจง โอ๊ยมัน
สวย ลงตัวเหลือเกิน ไม่จำ� เป็นต้องนุง่ กับกระโปรงยาว ด้วยสภาพภูมอิ ากาศ
บ้านเราไม่สามารถแต่งเต็มอย่างนั้นได้ หรืออย่างชุดราชปะแตนก็ดัดแปลง
มาจากสูทของฝรั่งแต่ไม่ต้องใส่เสื้อนอกหรือผูกเนกไท”
ในสมัยรัชกาลที่ 6 ยิง่ รับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึน้ ถ้าเทียบกับฝรัง่
ก็จะเป็นแฟชั่นยุคแกสบี้ ที่ผู้หญิงมีเครื่องประดับศีรษะ ผ้าพันผม สวมเดรส
สีอ่อน ซึ่งหญิงสาวในราชส�ำนักไทยก็รับแฟชั่นนี้มาด้วย ขณะทรงผมเปลี่ยน
จากผมสั้นมาไว้ผมยาวกันมากขึ้น
“ด้ ว ยวิ วั ฒ นาการเราตามแฟชั่ น แต่ ค วามเป็ น ไทยของเราจะถู ก
แทรกตามชุดต่าง ๆ อยู่แล้ว เราไม่ได้เอาของเขามาทั้งหมด ในสมัย ร. 6
จะกลับมานุง่ ผ้าซิน่ กัน ไม่คอ่ ยนุง่ โจงแล้ว เคยอ่านหนังสือท่านบอกว่า ถ้าจะ
ยกเลิกการนุง่ โจงก็ไม่อยากให้ไปนุง่ กระโปรงอย่างเดียวหมด เอาผ้าถุง ผ้าซิน่
ของเรามาใช้สิ มันก็เหมือนกระโปรงนะ เลยเป็นธรรมเนียมความนิยม นุง่ ซิน่
กับเสื้อฝรั่ง”

ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์

8
p4-11.indd 8

6/18/18 4:06 PM

แต่แล้วประเพณีการแต่งกายแบบไทยก็หมดไปพร้อมการเปลี่ยน
แปลงการปกครอง หมดสมัยที่ชาววังเป็นผู้นำ� แฟชั่น ผู้คนหันไปแต่งตัวตาม
แบบฝรั่งจากสื่อต่าง ๆ แม้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ชุดไทยพระราชนิยมขึ้นเพื่อฟื้นฟูการแต่งกายไทยที่
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ แต่ดเู หมือนความนิยมน้อยลงไปมาก คนไทยมักแต่ง
ชุดไทยเฉพาะในพิธีแต่งงาน หรือวาระโอกาสส�ำคัญเพียงเท่านั้น

แต่ใช่วา่ จะมีเฉพาะคนหน้าตาดี รูปร่างดีเท่านัน้ ทีแ่ ต่งชุดไทยแล้วดูดี  
กิจจาบอกว่าทุกคนแต่งชุดไทยแล้วดูสวยงามราวกับตัวละครในหนังหรือละคร
ย้อนยุคได้ ถ้าเลือกชุดที่เหมาะกับรูปร่างตัวเอง
“ทุกคนไม่สามารถเป็นเหมือนนางในวรรณคดีได้หรอก รูปร่างอย่าง
เราคงเป็นได้แค่นางร้าย นางยักษ์ (หัวเราะ) จริง ๆ ความสวยงามมันอยู่ที่
ความเหมาะสม ความพอดี รูปร่างเราเป็นแบบนี้จะแต่งยังไงให้สวย
“ทุกครั้งที่เราจะแต่งไทยนะ เรารู้ว่านุ่งจีบหน้านางไม่ได้ เพราะพุง
ใหญ่ ฉันอ้วน แต่ถ้านุ่งโจงกระเบนแล้วน่ารักมาก อ้วน ๆ นี่นุ่งโจงกระเบนสิ
น่ารัก นัน่ ก็ไทยเหมือนกัน ใส่เสือ้ ผ้าให้สวยคือใส่ให้เหมาะกับรูปร่างของเรา”
ด้วยประสบการณ์ออกแบบเครือ่ งแต่งกายให้นกั แสดงมากมาย แถม
เปิดร้านให้เช่าชุดไทยชือ่ นางแปลง ในย่านสะพานนนทบุรี เคยมีลกู ค้าหญิง
สาวมาบอกว่าอยากเป็นการะเกด อยากเป็นจันทร์วาดก็ไม่น้อย อย่างแรก
กิจจาจะดูรูปร่างของผู้สวมใส่ก่อน ทั้งความสูง สัดส่วน แล้วพูดคุยให้ค�ำ
แนะน�ำ ปรับเปลี่ยนเป็นชุดที่เข้ากับรูปร่างมากกว่า
ความที่ชุดไทยออกแบบมาให้เหมาะสมกับรูปร่างคนไทยโดยส่วน
ใหญ่อยู่แล้ว คนที่รูปร่างสันทัด ไม่สูง ไม่เตี้ยจนเกินไปจึงใส่แล้วดูดี ถ้ามีน�้ำ
มีนวลด้วยจะสวยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการห่มสไบทีเ่ ปิดให้เห็นเนือ้ หนังนิด ๆ
ยิ่งมีเสน่ห์ แต่ถ้าเป็นคนผอมอาจใช้วิธีใส่เสื้อแขนกระบอกแล้วห่มสไบทับ
หากช่วงไหล่-แขน เล็ก หน้าอกเล็ก ก็ใช้สไบจีบใหญ่ มีผา้ ลูกไม้ลายใหญ่หม่
ทับ เพื่อให้ลำ� ตัวส่วนบนมีมิติเพิ่มมากขึ้น
ในทางกลับกันถ้าช่วงไหล่กว้าง หน้าอกใหญ่ อาจใช้สไบจีบเล็กหรือ
ไม่มีจีบช่วยพรางให้ดูสมส่วน หากต้นแขนใหญ่อาจใส่เสื้อหรือห่มสไบสอง
ชายทีช่ ว่ ยปกปิดจุดด้อย เรียกว่าปรับแก้กนั ไปเหมือนช่างแต่งหน้าทีด่ งึ ความ
สวยงามโดดเด่นของแต่ละคนออกมา
“ข้อดีอกี อย่างคือชุดไทยใส่แล้วจะดูมสี ะโพก มีเอว เพราะมันขับเน้น
รูปร่าง แถมมีเข็มขัดรัดเอวเข้าไปอีก ผู้หญิงส่วนใหญ่จึงใส่ชุดไทยแล้วสวย”
อีกเคล็ดลับหนึ่งที่กิจจาน�ำมาใช้ในละคร บุพเพสันนิวาส คือการคุม
โทนสีของชุด ทัง้ เลือกสไบและผ้านุง่ ให้สเี ข้ากัน ไม่จดั จ้านเกินไป ควรมีสตี นุ่
เล็กน้อยเหมือนสียอ้ มจากธรรมชาติ หรือไปทางสีพาสเทลทีเ่ หมาะกับอารมณ์
ของละครย้อนยุค แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน
การเลือกสีชุดให้เหมาะกับสีผิวก็ส�ำคัญ ถ้าผิวขาวเหลืองหรือขาวอม
ชมพู ใส่ได้ทงั้ สีเข้มและสีออ่ น สีเข้มจะขับให้ผวิ ขาวดูเปล่งปลัง่ สีออ่ นจะช่วย
ให้ดอู อ่ นหวาน เพียงแต่ระวังสีออ่ นเกินไป เช่น ครีม หรือขาว อาจท�ำให้ผวิ ดู
ซีดได้ แต่ถา้ เป็นสาวผิวเข้มควรหลีกเลีย่ งสีสดจัดหรือเข้มเกินไป เช่น สีเขียว
และน�ำ้ เงิน จะท�ำให้ดูผิวคล�้ำกว่าเดิม
แต่ถงึ ทีส่ ดุ แล้วการเลือกชุดไทยก็ไม่มถี กู ไม่มผี ดิ เพียงแค่ผสู้ วมใส่พงึ
พอใจ และเหมาะกับกาลเทศะก็พอ

งามอย่างนางในวรรณคดี
ถ้าถามว่าชุดไทยมีเสน่ห์ตรงไหน อะไรคือจุดเด่นที่แตกต่างจากชาติ
อื่น นักออกแบบเครื่องแต่งกายไทยที่ทำ� งานให้กองละครและภาพยนตร์มา
เกือบ 20 ปีอย่างกิจจาบอกว่า “ความงามแบบนางในวรรณคดี”
“แต่งแล้วสวยราวกับนางในวรรณคดีเลย สวยเหมือนในฝันที่ทุกคน
คิดไว้ เป็นความงามแบบไทย ยิ่งคนสวย ๆ รูปร่างหน้าตาดีมาใส่ ก็จะยิ่ง
เหมือนนางฟ้านางสวรรค์”

ความงามที่มีชีวิต
ใครได้ชมละคร บุพเพสันนิวาส คงรู้จักตัวละคร “บ่าวสาลี่”
สาวรับใช้ร่างใหญ่ในครัว อีกหนึ่งสีสันของละครเรื่องนี้
ซึ่งนอกจากบทบาทหน้าจอแล้ว จีจี้ - กิจจา ลาโพธิ์
ยังท�ำหน้าที่ส�ำคัญคือออกแบบเครื่องแต่งกายทั้งหมดในละคร
อันเป็นงานที่เธอท�ำด้วยความสุขมาเกือบ 20 ปี และคว้า
รางวัลนาฏราชด้านนี้มาแล้วถึงสามครั้ง จากละครเรื่อง
ขุนศึก, ลูกทาส และ ข้าบดินทร์
“เรารู้สึกดีมากที่เห็นคนไทยแต่งชุดไทยแล้วสวย
ยิ่งเขารูปร่างหน้าตาดี เรามาแต่งให้ครบ ก็ยิ่งสวยมาก
ทุกครั้งที่ท�ำงานกับเบล (เบลล่า-ราณี แคมเปน
นางเอกละคร บุพเพสันนิวาส) เรามีความสุขมาก
เริ่มตั้งแต่เราวาดรูป สเกตช์ จินตนาการว่าจะให้เบลเป็นยังไง
พอแต่งออกมาปุ๊บ มันเหมือนในภาพที่สเกตช์ไว้
เรามีความสุขมากเลย
“คนอื่นเขาอาจจะวาดรูปแล้วเป็นความสุขของเขา
แต่ความสุขของเราคือนักแสดงหรือใครก็ตามแต่งชุดไทย
ที่เราออกแบบแล้วสวยเหมือนที่เราคิดไว้
เหมือนนางในจินตนาการของเรามีชีวิต”
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การกลับมาของชุดไทย
เราแต่งชุดไทยไปถ่ายภาพตามวัดวาอารามใกล้ ๆ บ้านก็ได้ อาจไม่ต้องแต่ง
ทุกวัน แต่อยากให้รู้สึกว่าชุดไทยอยู่ไม่ไกลตัว
“ไม่จ�ำเป็นต้องแต่งไทยในชีวิตประจ�ำวันตลอดเวลาก็ได้ ไม่ต้องห่ม
สไบเดินท้องถนนหรอกแค่ทุกคนเห็นความงามของความเป็นไทย ตามงาน
ต่าง ๆ จัดธีมไทย แต่งชุดไทย ตั้งแต่งานเล็กงานน้อยจนถึงงานใหญ่ระดับ
ประเทศก็ถอื ว่าประสบความส�ำเร็จแล้วนะกับการกลับมานิยมความเป็นไทย
อีกครั้ง
“เราดีใจเพราะสิ่งที่เราท�ำกลับมาเป็นที่นิยม ก็แอบลุ้นว่าจะมีกระแส
อะไรต่ออีกมั้ย ได้ยินว่าจะมีงานอุ่นไอรักฯ ทุกปี มีงานที่วังนารายณ์ ก็ต้อง
รอกระแสพวกนี้ เราไม่รู้ว่าทุกคนจะนิยมอย่างนี้ตลอดไปไหม แต่การที่คน
กล้าแต่งชุดไทยมากขึ้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดี อีกหน่อยคงใส่กันง่ายขึ้น หยิบ
ใช้ง่ายขึ้น คงจะดีกว่าแต่ก่อน” กิจจากล่าวทิ้งท้าย
กระแสความนิยมอาจมาแล้วผ่านไป แต่สิ่งที่น่าดีใจและควรเน้นย�ำ้
กันมากขึน้ คือคุณค่าของเครือ่ งแต่งกายไทย ทีก่ ลับมาพิสจู น์ให้ใคร ๆ เห็นว่า
เป็นภูมิปัญญาอันน่าภูมิใจ

จากยุคหนึ่งที่คนเคยนุ่งผ้าไทยนุ่งโจงกระเบนในชีวิตประจ�ำวัน เมื่อ
กระแสความนิยมชาติตะวันตกถาโถมเข้ามา ประกอบกับหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครอง จอมพล ป. พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรีขณะนัน้ ออกนโยบาย
พัฒนาประเทศให้เป็นอารยะ สั่งห้ามประชาชนนุ่งโจงกระเบน ใครท�ำจะมี
ความผิด และให้สวมเสื้อคลุมไหล่ ยิ่งส่งผลให้การแต่งชุดไทยลดความนิยม
จนขาดหายไปยาวนาน กระทัง่ ปีนที้ ลี่ ะคร บุพเพสันนิวาส โด่งดังสุดขีด และ
มีงานอุน่ ไอรักคลายความหนาวทีร่ ณรงค์ให้คนแต่งชุดไทยไปเทีย่ วงานจึงเกิด
กระแสการกลับมาแต่งชุดไทยอีกครั้งทั่วบ้านทั่วเมือง
“จริง ๆ คนไทยรักความเป็นไทยอยูแ่ ล้ว รักชาติ ชอบแต่งชุดไทย แต่
พอไม่มีใครท�ำก็ดูประหลาดไป พอมีคนเริ่ม ทุกคนจึงแต่งตาม ๆ กัน ความ
รู้สึกนี้ถูกเก็บกดอยู่ในใจมานานจนวันนี้ถูกปลดปล่อย เราอยากให้มาปลด
ปล่อยความเป็นไทยในตัวคุณกัน”
อาจด้วยเนื้อเรื่องของละคร บุพเพสันนิวาส ที่สนุกสนาน สอดแทรก
ความเป็นไทยอย่างลงตัว ท�ำให้ผชู้ มรักในเนือ้ เรือ่ งรักตัวละคร รวมถึงรักความ
เป็นไทยในเรื่องด้วย เมื่อเห็นตัวละครใส่ชุดไทยแล้วสวยงามสง่าจึงอยากจะ
สวยแบบการะเกด แม่หญิงจันทร์วาด หรือดูดแี บบคุณพีห่ มืน่ สุนทรเทวาบ้าง
ด้วยเหตุนี้ท�ำให้คนแต่งไทยอย่างมั่นใจเพื่อไปตามรอยละครที่วัด-วัง
โบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วังนารายณ์ จังหวัดลพบุรี หรือเมือง
โบราณ จังหวัดสมุทรปราการ กิจจามองว่าชุดไทยนั้นเข้ากับศิลปะไทย

ไม่เชย ไม่ล้าสมัย และยังคงงดงามข้ามกาลเวลา
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน .

แต่งกายชุดไทย...
นุ่งโจง ห่มสไบ ตามรอยละครที่เมืองโบราณ
เมืองโบราณ สมุทรปราการ หนึ่งในฉากถ่ายท� ำละคร บุพเพสันนิวาส ตอนที่คุณพี่หมื่นและแม่การะเกด
นั่งเรือชมบ้านเรือนริมน�้ำ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งกายชุดไทยมาเที่ยวชมเมืองโบราณตามนโยบายของ
ภาครัฐเพื่อร่วมสืบสานวิถีแห่งสยามและส่งเสริมการแต่งกายแบบไทย โดยมีบริการให้เช่าชุดไทยใส่เที่ยวชม
ได้ตลอดทั้งวัน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ได้เตรียมชุดมาเอง
			
			
			
			

เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-19.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2323-4094-9
Website : www.ancientcitygroup.net
Facebook : เมืองโบราณ สมุทรปราการ
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CSR
เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

วิริยะ
ปริทรรศน์
1
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ถ้าเป็นชื่อวิริยะประกันภัย
ทุกประกันคือมาตรฐานเดียวกัน
ปี พุ ท ธศั ก ราช 2561 นั บ เป็ น ปี แ ห่ ง ความมุ ่ ง มั่ น ของบริ ษั ท
วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จ� ำ กั ด (มหาชน) ที่ จ ะพั ฒ นาการบริ ก ารให้
ผู ้ เ อาประกั น ภั ย เกิ ด ความพึ ง พอใจในระดั บ ...เหนื อ ความ
คาดหมาย
“ถ้ า เป็ น ชื่ อ วิ ริ ย ะประกั น ภั ย ทุ ก ประกั น คื อ มาตรฐาน
เดี ย วกั น ” ...นี้ คื อ เป้ า หมายของการด� ำ เนิ น งานในปี 2561
และเป็ น เรื่ อ งเหนื อ ความคาดหมายในมุ ม มองของบรรดา
สื่ อ มวลชนทั น ที ดั ง เห็ น ได้ จ ากงานแถลงข่ า วประจ� ำ ปี เ มื่ อ
วันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ 1 ตรอกกัปตันบุช
ย่ า นสี่ พ ระยา ถนนเจริ ญ กรุ ง มี สื่ อ มวลชนทุ ก แขนง ทุ ก
ส� ำ นั ก กว่ า 100 ชี วิ ต ให้ ค วามสนใจเข้ า ร่ ว มงานจนล้ น ที่ นั่ ง ที่ จั ด ไว้ รั บ รอง V magazine ขอสรุ ป สาระส� ำ คั ญ จากงาน
เพื่อให้มองเห็นทิศทางที่บริษัทฯ จะก้าวเดินในปีที่ 71 อย่างมั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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“มาตรฐานของเรา
มีการปรับปรุง
ดูแลโดยตลอด”

สยม โรหิตเสถียร

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
คุณสยมกล่าวว่าผลประกอบการในปี 2560 บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ประสบความส�ำเร็จเกินความคาดหมาย
ได้รบั เบีย้ ประกันภัยรวม 36,162 ล้านบาท เติบโตถึง 8.69 เปอร์เซ็นต์
จากที่ ตั้ ง เป้ า ไว้ 2 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แยกเป็ น เบี้ ย ประกั น ภั ย รถยนต์
32,723 ล้านบาท เติบโต 8.11 เปอร์เซ็นต์ และเบีย้ ประกันภัย NonMotor รวม 3,439.91 ล้านบาท เติบโตถึง 14.46 เปอร์เซ็นต์ เป็น
ผลจากการปรับปรุงการด�ำเนินงานเมือ่ 2 ปีทแี่ ล้ว โดยน�ำเทคโนโลยี
ต่าง ๆ มาใช้เพือ่ ให้บริการทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถดูแล
ผู้เอาประกันได้อย่างใกล้ชิด
“หลังจากเราปรับปรุงแล้ว งานต่าง ๆ ก็ดีขึ้น การต่ออายุที่ตั้ง
เป้าไว้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ปรากฏว่าได้ 73 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่า
ค่าเฉลีย่ ของตลาด ลูกค้าอยูก่ บั เราเหนียวแน่น แสดงว่าแนวทางเมือ่
2 ปีก่อนที่วางไว้เรื่องบริการหลังการขาย การดูแลเอาใจใส่เรื่อง
สินไหมทดแทนนั้นบรรลุเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ”
ปี 2561 ทิศทางการด�ำเนินงานด้านประกันภัยรถยนต์ในภาพ
รวมคงไม่ ต ่ า งจากปี ที่ ผ ่ า นมา คื อ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นา
ปรับปรุงการบริการสินไหมทั้งระบบ โดยเฉพาะเปลี่ยนวิธีแบ่งเขต
พื้นที่ศูนย์บริการแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น กรุงเทพมหานครมี 20 ศูนย์ เดิมแต่ละศูนย์จะแบ่งพื้นที่รับผิดชอบกันเด็ด
ขาด เมื่อเปลี่ยนมาใช้วิธีแบ่งเป็น 5 เขต เขตละ 4 ศูนย์ ท�ำให้การ
ดูแลใกล้ชิดมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ต่างศูนย์ทำ� งานทดแทนกันได้
สิง่ ส�ำคัญคือน�ำเทคโนโลยี “นวัตกรรมประกันภัย 4.0” เข้ามาใช้
เช่นจัดท�ำ heat map หรือแผนทีแ่ สดงจุดเสีย่ งทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุจ�ำนวน
มาก เพื่อเป็นข้อมูลเปิดจุดบริการสินไหมย่อยให้ครอบคลุมจุดเสี่ยง
ทัว่ ประเทศ ช่วยให้พนักงานออกไปบริการถึงทีเ่ กิดเหตุเร็วยิง่ กว่าเดิม
“ท�ำอย่างไรให้ลกู ค้ารูส้ กึ ว่ามาตรฐานของเรามีการปรับปรุงดูแล
โดยตลอด เหนือความคาดหมาย เช่นการไปถึงจุดที่เกิดเหตุของ
พนักงานส�ำรวจอุบตั ภิ ยั รถยนต์หรือทีเ่ รียกง่าย ๆ ว่าพนักงานเคลม ซึง่
ตามมาตรฐานการยอมรับของคนทัว่ ไป ถ้าเกินกว่า 30 นาทีนนั้ ถือว่า

นานมาก ควรให้พนักงานเคลมไปถึงโดยลูกค้าไม่เชื่อว่าจะมาเร็วขนาดนี้ ดังนั้น
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้จะช่วยการพัฒนาของเรา ท�ำให้มั่นใจได้ว่าวิริยะฯ ไปดูแล
ท่านด้วยความรวดเร็วแน่นอน”
ในด้านช่องทางการขาย บริษทั ฯ เพิม่ จ�ำนวนสาขาย่อย หรือ V station ในศูนย์
การค้าชั้นน�ำทั่วประเทศ รวมถึงเพิ่มช่องทางออนไลน์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกลูกค้า
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และสอบถามข้อมูล ท�ำแอปพลิเคชันตรวจสภาพรถยนต์
ก่อนท�ำประกันภัย (Viriyah Car Inspection) พัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุนงาน
ขายเพื่อให้ตัวแทนประกันภัยค�ำนวณเบี้ยและออกใบค�ำขอได้รวดเร็ว (V smart)  
ขณะเดียวกันก็รักษาความเป็นผู้น�ำด้านเครือข่ายบริการประกันภัยที่ครบวงจรและ
ครอบคลุมทีส่ ดุ ทัง้ สาขา ส�ำนักงานตัวแทน ศูนย์บริการสินไหม ศูนย์ซอ่ มมาตรฐาน
และเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศ
“ผมมองว่าตลาดประกันภัยรถยนต์จะเติบโตไปอีก 2-3 ปีข้างหน้า แต่การ
แข่งขันจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราคา แต่ทิศทางของเราคงไม่ไป
แข่งในจุดนั้น เราจะแข่งขันเรื่องการดูแลลูกค้า รถเกิดเหตุแล้วซ่อมอย่างไรให้ได้
มาตรฐาน ลูกค้าคาดหวังอย่างไร อันนีส้ �ำคัญทีส่ ดุ เป็นโจทย์ในการท�ำตลาดของเรา
ส่วนเรื่องราคาเบี้ยประกันคงไม่เข้าไปแข่งขันแน่นอน”
ด้วยศักยภาพและความแข็งแกร่งของเครือข่าย การร่วมมือกับพันธมิตรที่มี
ชื่อเสียงจากหลากหลายธุรกิจ และจ�ำนวนลูกค้าในมือกว่า 7.5 ล้านราย ประกอบ
กับบริษัทฯ ได้ทีมผู้บริหารใหม่ที่มากความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการ
ประกันภัย Non-Motor จึงก�ำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการขยายตลาด Non-Motor
ภายใต้แนวคิด “ถ้าเป็นชื่อวิริยะประกันภัย ทุกประกันคือมาตรฐานเดียวกัน โดย
มี เ ป้ า หมายว่ า ในสั ด ส่ ว นเบี้ ย ประกั น ภั ย ของ Non-Motor จะเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 20
เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่มีอยู่เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ จากเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาใน
แต่ละปี
“พอสิ้นปี 2561 ผลประกอบการคงมีอัตราเติบโตไม่น้อยกว่าอัตราเติบโตของ
อุตสาหกรรมประกันภัยโดยรวม ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คาดว่าจะอยู่ที่ 5.12 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นเราเชื่อว่า
วิรยิ ะประกันภัยจะเติบโตไม่ต�่ำกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ คงโตมากกว่าปีทแี่ ล้ว เราก�ำลังท�ำ
โพรดักต์ใหม่ ๆ มาตอบสนองตลาดให้ครบทุกเซกเมนต์ ครบทุกช่องทาง”
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“เราเน้นการลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่มี
ความปลอดภัยและ
มีสภาพคล่องค่อนข้างสูง”

ประวิตร สุขสันติสุวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนปีนี้ คุณประวิตรกล่าวว่า บริษทั ฯ ต้องติดตาม
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
แม้ว่าน่าจะยังคงทรงตัว เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในประเทศอยู่ระดับ
ต�่ำ แต่อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะทยอยปรับขึ้น
ปีนี้ อาจมีผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินได้
ส�ำหรับการลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียน บริษทั ฯ ด�ำเนินการ
ด้วยความระมัดระวัง แม้จะมีแนวโน้มในช่วงขาขึน้ ของตลาด แต่คาด
ว่าน่าจะมีความผันผวนมากขึน้ เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา ดังนัน้ ทิศทาง
การลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2561 จึงเน้นตามนโยบายเดิม ซึ่งน่าจะ
สร้างผลตอบแทนในเกณฑ์ดี ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

นอกจากธุรกิจประกันภัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีรายได้อีกส่วนที่
ส�ำคัญมาจากการลงทุน คุณประวิตรกล่าวว่าพอร์ตลงทุนของวิริยะ
ประกันภัยในปี 2560 อยู่ที่ 59,300 ล้านบาท
ในจ�ำนวนนีแ้ บ่งเป็นสามกลุม่ ใหญ่ ๆ กลุม่ แรกคือการลงทุนใน
ตราสารทุนทีม่ ีความเสี่ยงปานกลาง 29,300 ล้าน แบ่งย่อยเป็นสอง
ส่วนคือ ส่วนที่ใช้ “เพื่อค้า” คือซื้อมาขายไปในตลาดหลักทรัพย์ มี
ประมาณ 12,000 ล้านบาท อีกส่วนคือ “เพื่อขาย” เป็นการลงทุน
ระยะยาวในบริษัทที่มีผลประกอบการดี มีเงินปันผล มีอยู่ 19,000
ล้านบาท
กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่ลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ความ
เสี่ยงต�่ำ ประมาณ 29,700 ล้าน แบ่งย่อยเป็นเงินลงทุนในเงินฝาก
ของสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ ตัว๋ แลกเงิน หุน้ กูข้ องรัฐวิสาหกิจทีม่ ี
รัฐบาลค�้ำประกัน และกลุม่ สุดท้ายคือหลักทรัพย์ประเภทอืน่ ๆ เช่น
เงินให้กู้ยืม เงินเบ็ดเตล็ด มีประมาณ 200 ล้านบาท
“จะเห็นว่าพอร์ตของเราเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ
ปลอดภัย และมีสภาพคล่องค่อนข้างสูง ตามนโยบายการลงทุนทีเ่ ป็น
กฎระเบียบของส�ำนักงาน คปภ. ด้วยเหตุนผี้ ลตอบแทนจึงไม่สงู นัก
คือไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ ราว 2,000 ล้านบาท”
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“เราจะสร้างสินค้า
และบริการที่จะเพิ่ม
ศักยภาพของวิริยะฯ
ในตลาด Non-Motor”

เกรียงศักดิ์ โพธิเกษม

“อีกส่วนหนึ่งที่กระตุ้นตลาด คือนโยบายรัฐบาลที่ให้ผู้ซื้อประกันสุขภาพ
น�ำไปลดหย่อนภาษีได้ ท�ำให้ตลาดตืน่ ตัวเรือ่ งนี้ ดังนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งการท�ำ คือเราจะ
สร้างสินค้าและบริการที่จะเพิ่มศักยภาพของวิริยะฯ ในตลาด Non-Motor”
ปีนบี้ ริษทั ฯ มีแผนออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีเ่ รียกได้วา่ เป็นนวัตกรรมใหม่
แห่งการคุ้มครองด้านสุขภาพ เพราะผู้บริโภคสามารถเลือกความคุ้มครองได้
ตามช่วงวัยและสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของตน แตกต่างจากในอดีตที่ผลิตภัณฑ์
มักครอบคลุมเบ็ดเสร็จไม่มีสิทธิ์เลือก นอกจากนี้ยังเพิ่มการให้ค�ำปรึกษาด้าน
สุขภาพแก่ผู้บริโภค โดยจัดตั้งทีมที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพทางโทรศัพท์
(Tele-Health Consultant) เพื่อตอบโจทย์การบริการให้ดีที่สุด
“การจ่ายสินไหมค่ารักษาพยาบาลเป็นเรือ่ งปกติไปแล้ว เราให้ความส�ำคัญ
กับการดูแลลูกค้ามากกว่า ตัง้ แต่แนะน�ำข้อมูลให้มากทีส่ ดุ ก่อนเข้าโรงพยาบาล
พอเข้าแล้วควรได้รับการรักษาอย่างไร จนถึงออกจากโรงพยาบาล หรือถ้าเป็น
โรคร้ายแรงอย่างมะเร็ง จะต้องพูดคุยกับครอบครัวเขาอย่างไร เราควรให้ขอ้ มูล
ลูกค้าเพิ่มเติมด้วย ผมว่าในอนาคตอันใกล้ บริษัทประกันคงแข่งขันกันในเรื่อง
การบริการมากกว่าตัวสินค้าโดยตรง เพราะสินค้ามันลอกเลียนแบบกันได้”
นอกเหนือจากประกันสุขภาพรายย่อย วิรยิ ะประกันภัยยังมีผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ
ไม่วา่ จะเป็นประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยอุบตั เิ หตุนกั เรียน ประกันอัคคีภยั
ประกันภัยที่อยู่อาศัย ประกันภัยส�ำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ด้วยฐาน
ลูกค้าเดิมที่เหนียวแน่น คุณเกรียงศักดิ์เชื่อว่าจะช่วยให้การขยายตลาด NonMotor ครั้งนี้เป็นไปด้วยดี
“นอกจากผลิตภัณฑ์ทมี่ จี ดุ เด่นด้านนวัตกรรมความคุม้ ครองแล้ว สิง่ ส�ำคัญ
ที่สุดคือชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความมั่นคง และมีบริการ
หลังการขายเป็นเลิศ จึงคาดว่าผู้บริโภคจะให้ความไว้วางใจเหมือนประกัน
รถยนต์ได้ไม่ยาก”

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

คุณเกรียงศักดิเ์ ป็นผูบ้ ริหารใหม่ทมี่ ปี ระสบการณ์ดา้ นประกันภัย
Non-Motor มายาวนาน ได้รับเชิญให้มาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
ของวิริยะประกันภัยในปีนี้ กล่าวถึงภาพรวมผลประกอบการด้าน
Non-Motor ในปีทผี่ า่ นมาว่าน่าพอใจอย่างยิง่ เพราะมีเบีย้ ประกันภัย
3,439.91 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตถึง 14.46 เปอร์เซ็นต์ โดยมี
ประกันภัยทางทะเลและขนส่งเติบโตมากที่สุดคือ 15.48 เปอร์เซ็นต์
ขณะทีป่ ระกันส่วนของชีวติ และร่างกาย (ประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุ
ส่วนบุคคล) เติบโต 13.23 เปอร์เซ็นต์ และประกันความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สินเติบโต 11.63 เปอร์เซ็นต์
“ในภาพรวมของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยในกลุม่ นีม้ แี นวโน้ม
สดใสมาก ประมาณการว่าในปี 2561 ตลาดประกันสุขภาพทั้งส่วน
ของประกันชีวติ และประกันวินาศภัยจะมีมลู ค่ารวมมากกว่า 75,000
ล้านบาท หรือมีอตั ราเติบโตมากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ วิรยิ ะประกันภัย
มองเห็นโอกาสเติบโต จึงมีแผนขยายสินค้าด้านรายบุคคลเพิ่มมาก
ขึน้ โดยเฉพาะส่วนของ Accident & Health insurance ซึง่ ประกอบ
ด้วยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพรายบุคคล และ
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในขณะเดินทาง
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“กิจกรรมเพื่อสังคม
คือหัวใจหลัก
ของบริษัทเรา”

กานดา วัฒนายิ่งสมสุข
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
คุณกานดาเผยว่า วิริยะประกันภัยยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์แห่ง
การแบ่งปันและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมไทย ด้วยการจัดท�ำ
โครงการสาธารณประโยชน์อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง ภายใต้แนวทาง
“6 ด้าน 3 รูปแบบ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมในหกด้านหลัก
คือ ด้านการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ด้านการศึกษา
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม และด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีรปู แบบการด�ำเนิน
งานในสามลักษณะ คือ กิจกรรมที่บริษัทฯ ริเริ่มและด�ำเนินการเอง
อย่างต่อเนือ่ ง กิจกรรมทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก
และกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีโครงการสาธารณประโยชน์ 47
โครงการ โดยเฉพาะโครงการที่บริษัทฯ ริเริ่มและด�ำเนินการเองมีถึง
15 โครงการ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นดอกผลจากโครงการประกวดแผนงาน
กิจกรรมเพื่อสังคม “รวมพลังความดี คิดดี ท�ำดี เพื่อสังคม” อันเป็น
เวทีที่จิตอาสาวิริยะประกันภัยทั่วไทยน�ำเสนอแผนงานมาแข่งขันกัน
ทุกปี
เป้าหมายการด�ำเนินงานในปี 2561 นอกจากจะมีโครงการ
สาธารณประโยชน์ที่ผ่านเวทีการประกวด “รวมพลังความดี คิดดี
ท�ำดี เพื่อสังคม” ซึ่งมีอยู่ห้าโครงการแล้ว บริษัทฯ ยังริเริ่มโครงการ
ใหม่ คือ “ตามรอยพ่อ ณ กัลยาณี” โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้

อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่ เป็นอ�ำเภอต้นแบบในการพัฒนา
ที่ยั่งยืนทั้งด้านแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชเสด็จพระราชด�ำเนิน
มาทรงงานเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนท�ำให้พื้นที่
โดยรอบมีโครงการพระราชด�ำริเกิดขึ้นหลายแห่ง
ทัง้ สานต่อโครงการ White…CSR เติมความรูส้ หู่ อ้ งสมุดทัว่ ไทย
ที่ด�ำเนินการตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยมอบหนังสือที่มีประโยชน์
แก่ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 99 แห่ง ในปีนี้บริษัทฯ สมัครสมาชิก
นิตยสาร สารคดี และวารสารเมืองโบราณ ให้โรงเรียน 500 โรงเรียน
ทัว่ ประเทศ โดยประสานงานไปยังฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาคให้สำ� รวจความ
ต้องการของโรงเรียนในพืน้ ทีต่ นเอง เพือ่ จัดส่งรายชือ่ มายังส่วนกลาง
ด�ำเนินการ และยังมีโครงการจะมอบหนังสือดีทไี่ ด้รบั การคัดเลือกให้
แก่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนอีก 213 โรงเรียน
ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมอีกไม่น้อยที่ท�ำงานร่วมกับหลายหน่วย
งาน เช่น โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน มูลนิธิไทยรัฐ ฯลฯ ก็
ด�ำเนินการตามปกติ และไม่ได้ปิดกั้นหรือตีกรอบเพียงเท่านี้ วิริยะ
ประกันภัยยังเปิดกว้างส�ำหรับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาค
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพียงแจ้งความประสงค์มาว่าต้องการขับเคลื่อนกิจกรรม
ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน .
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V Station

วิริยะประกันภัยเพิ่มความอุ่นใจมากขึ้น
ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย “อุ่นใจรักษ์”
ขณะที่อากาศร้อนอบอ้าว ทั่วทุกภาคยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่สิ่งที่แฝงมา
กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และฝนตกที่ส่งผลให้อากาศมีความชื้นสูง
จึงท�ำให้ผไู้ ม่แข็งแรงหรือมีภมู ติ า้ นทานต�ำ่ มีความเสีย่ งต่อการติดโรคต่าง ๆ
ทีม่ ากับฝนได้งา่ ย รวมถึงอุบตั เิ หตุ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างไม่คาดคิด โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่มีบุตรหลาน ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ
ดังนั้นการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าทั้งของตนเองและคนใน
ครอบครัวจึงเป็นสิง่ ควรตระหนักถึงเป็นอย่างยิง่ เช่น เตรียมอุปกรณ์กนั ฝน
พกติดตัวเวลาออกนอกที่อยู่อาศัย เลือกรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ
และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายมีภูมิ
ต้านทานแข็งแรง เป็นต้น นอกจากนี้ความไม่ประมาทในการด�ำเนินชีวิต
ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ด้วย
อีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคลายความกังวลและเพิ่มความอุ่นใจมาก
ขึ้ น นั่ น คื อ การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย ที่ เ หมาะสมและให้ ค วาม
คุ้มครองที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เอาประกันภัย อันจะช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้
V magazine ฉบับนี้ขอน�ำเสนอความคุ้มครองใหม่ล่าสุดที่บริษัท
วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) พัฒนาเพิม่ เติมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
สุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล “อุ่นใจรักษ์” หรือ “V-Total Care” ซึ่ง
ปรับปรุงความคุ้มครองและเงื่อนไขการขายอื่น ๆ ให้อุ่นใจมากขึ้น ดังนี้
❥ เพิ่มช่วงอายุรับประกันส�ำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 วัน
		 นับจากวันคลอดจนถึง 9 ขวบ
❥ เพิ่มอายุรับประกันแรกเข้าจากเดิมจนถึงอายุ 60 ปี เป็น 65 ปี
❥ ช่วยให้เข้าถึงประกันสุขภาพง่ายขึ้น
		 ด้วยการช�ำระเบี้ยเบา ๆ แบบรายเดือน
❥ ปรับเพิ่มแผนความคุ้มครองให้สอดคล้องกับค่ารักษา		
		 พยาบาล สูงสุดถึง 5 ล้านบาท ต่อครั้งต่อโรค

บริษัทฯ ยังคงมอบความอุ่นใจให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใต้
การดูแลของโรงพยาบาลชั้นน�ำทั่วประเทศ ซึ่งเป็นคู่สัญญาของ
บริษัทฯ โดยใน V magazine ฉบับที่ 21 (ประจ�ำเดือนมกราคมมีนาคม 2560) เคยน�ำเสนอรายละเอียดความคุ้มครองไปบ้างแล้ว
ทั้งนี้แผนความคุ้มครองใหม่จะมีให้เลือกห้าแผน โดยมอบ
ความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลกรณีรกั ษาพยาบาลในโรงพยาบาล
หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู ้ ป่ว ยใน) แบบเหมาจ่ า ยลด
ภาระการส�ำรองจ่าย วงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท/ครั้ง/คน/โรค
ครอบคลุมทัง้ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรง
พยาบาล ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการอื่น ๆ ทั่วไป หากเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลในเครือ BDMS อาทิ กลุม่ โรงพยาบาล
สมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท ฯลฯ
จะได้รับสิทธิพิเศษด้านความคุ้มครองเพิ่ม 10 เปอร์เซ็นต์
พร้อมส่วนลดเบีย้ ประกันภัย 10 เปอร์เซ็นต์ ของเบีย้ ประกัน
ภัยต่ออายุ กรณีผู้เอาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องค่าทดแทนใด ๆ
ในปีทผี่ า่ นมา อีกทัง้ ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเลือกซือ้ ความคุม้ ครอง
เพิม่ เติมกรณีรกั ษาพยาบาลทีไ่ ม่ได้อยูร่ กั ษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) ซึ่งมีให้เลือกสามระดับ
(ต้องซือ้ ควบคูก่ บั ความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยใน) ทัง้ นี้
ผูเ้ อาประกันทีอ่ ายุระหว่าง 15 วันถึง 9 ขวบ ต้องสมัครพร้อมบิดา
หรือมารดาอย่างน้อยหนึ่งคน และจะต้องซื้อแผนประกันที่ให้
ความคุ้มครองต�่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดา

.

สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกรับประกันภัยสุขภาพ
ฝ่ายประกันภัย Non-Motor ด้านสุขภาพ
โทร. 0-2129-8888
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วิริยะ
ปริทรรศน์
2
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

บริการด้วยหัวใจ
วิริยะประกันภัย
คว้า

รางวัลเกียรติยศ
Best Surveyor A
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ (surveyor) หรือที่เรานิยมเรียกว่า พนักงานเคลม เป็นหัวใจส�ำคัญยิ่งในธุรกิจประกันภัยรถยนต์ เพราะเปรียบดัง
ตัวแทนบริษัทที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ แก้ไขปัญหา และหาทางออกจนทุกฝ่ายพึงพอใจ ด้วยความส� ำคัญของภารกิจนี้เอง ท�ำให้สมาคมประกัน
วินาศภัยโดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์จัดท�ำโครงการผู้ส�ำรวจเหตุรถยนต์ดีเด่น (Best Surveyor Award : BSA)
เป็นรางวัลที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการจัดการสินไหมทดแทน
ในธุรกิจประกันภัย พัฒนาบุคลากรด้านการบริการ เสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพการส�ำรวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ ส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย และสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจต่อประชาชนทั่วไปในระบบประกันภัย
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ส�ำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น คือเป็นพนักงานที่อายุไม่เกิน 35 ปี มีอายุงานด้านการส� ำรวจอุบัติเหตุรถยนต์
ไม่เกิน 5 ปี พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ โดยวัดความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจในงาน บุคลิกภาพ
จรรยาบรรณ และการให้บริการ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายฝ่ายร่วมพิจารณาคัดเลือก
ส�ำหรับรางวัลผูส้ ำ� รวจอุบตั เิ หตุดเี ด่นครัง้ ล่าสุด ประจ�ำปี 2560 หรือ Best Surveyor Award 2017 ปรากฏว่า พนักงานส�ำรวจอุบตั เิ หตุรถยนต์
ของ บริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จ� ำ กั ด คว้ า มาได้ อี ก สามรางวั ล และนั บ เป็ น การได้ รั บ รางวั ล ติ ด ต่ อ กั น ทุ ก ปี โดยเฉพาะรางวั ล ชนะเลิ ศ ซึ่ ง ได้ แ ก่ สฤก
พลเสน จากศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารสิ น ไหมทดแทน สมุ ท รสาคร รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 วี ร วั ฒ น์ เซี่ ย งเห็ น จากศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารสิ น ไหมทดแทน
เชียงใหม่ และรางวัลชมเชย สีหนาท ทองเงิน จากศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บางนา
V magazine ขอชวนไปท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ พนั ก งานส� ำ รวจอุ บั ติ เ หตุ ทั้ ง สาม และฟั ง พวกเขาเล่ า ถึ ง แรงบั น ดาลใจที่ ท� ำ ให้ ป ฏิ บั ติ ง านดี เ ด่ น จนได้ รั บ
รางวัลอันทรงเกียรตินี้
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เอาชนะ...พายุอารมณ์

สฤก พลเสน
ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สมุทรสาคร
รางวัลชนะเลิศ ผู้ส�ำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น
ประจ�ำปี 2560
“ผมว่าการบริการส�ำคัญที่สุด ในมุมมองผมการบริการคือการ
ช่วยเหลือ ลูกค้าก�ำลังเดือดร้อนท�ำอย่างไรให้เขาผ่อนคลายสบายใจ
รูส้ กึ ว่าได้รบั ประโยชน์จากการท�ำประกันกับเรา คุม้ ค่ากับทีใ่ ห้บริษทั ฯ
ของเราดูแล”
สฤก พลเสน ผูค้ รองต�ำแหน่งรางวัลชนะเลิศ Best Surveyor
Award 2017 กล่าวถึงหลักการส�ำคัญที่เขายึดถือในการปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง ตลอดเวลาที่เป็นพนักงานส�ำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของวิริยะ
ประกันภัยมากว่า 5 ปี
หลังเรียนจบคุณสฤกท�ำงานเป็นพนักงานธนาคาร มีหน้าทีด่ แู ล
ลูกค้าประกันภัย จนกระทัง่ วันหนึง่ มีรนุ่ พีท่ ที่ ำ� งานบริษทั วิรยิ ะประกัน
ภัยฯ ชักชวนให้มาสมัครเป็นพนักงาน ด้วยความที่ชอบงานท้าทาย
ได้ออกไปข้างนอก จึงตัดสินใจสมัครและได้รบั คัดเลือก โดยต้องผ่าน
การอบรมความรู้อย่างเข้มข้นก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง

นอกจากได้ ช ่ ว ยเหลื อ ผู ้ อื่ น พบปะผู ้ ค นหลากหลายซึ่ ง ท� ำ ให้ พั ฒ นา
ความรูค้ วามสามารถขึน้ ทุก ๆ วัน บรรยากาศภายในองค์กรทีเ่ หมือนครอบครัว
เดียวกัน ก็เป็นอีกสิ่งที่ท�ำให้เขาท�ำงานอย่างมีความสุข
“เราอยู่ด้วยกันแทบตลอด บางคืนไม่ได้กลับบ้าน อยู่ออฟฟิศค�่ ำ ๆ
ได้พูดคุยท�ำกับข้าวกินกัน พอจบงานเราก็มาแชร์กันว่าวันนี้เจออะไรมา เรา
แบ่งปันประสบการณ์ให้เพือ่ น ให้นอ้ ง ถ้าตรงไหนผิดพลาดไป พีก่ แ็ นะน�ำน้อง
ก็เลยเกิดการพัฒนา เข้าใจงานกันมากขึ้น หัวหน้า
ทุกคนดูแลเราเหมือนเป็นครอบครัว มีความห่วงใย
ท�ำให้เราสบายใจ งานนีใ้ ห้สงั คมใหม่ ๆ ทีด่ แี ละให้
เราเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอด
“เมือ่ ได้รางวัล รูส้ กึ ดีใจครับ แต่ทมี่ ากกว่านัน้
คืออยากให้พี่ๆ เห็นว่าสิ่งที่เขาอบรมมามันส่งผล
คุณภาพของพวกเขาก็ดีมากๆ ที่ทำ� ให้เรามาถึงจุด
นี้ จริง ๆ แล้วรางวัลไม่ได้เป็นตัววัดว่า
เราเก่งหรือไม่เก่ง แต่วดั ว่าเราได้รบั
การดูแลอบรมมาดีด้วย”
อาจด้ ว ยการถ่ า ยทอด
ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์
ระหว่างพนักงาน คืออีก
หนึ่ ง ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ
ให้ วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
คว้ า รางวั ล นี้ ม าครอง
ได้อย่างต่อเนื่อง

ศ
r Award 2017

หน้าทีน่ ที้ ำ� ให้เขาสนุกกับการพบปะผูค้ น เจอสถานการณ์ไม่ซำ�้
เดิม ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอด แต่ความยากคือบางครั้งต้องเผชิญ
หน้ากับการท�ำงานภายใต้อารมณ์ ซึ่งต้องควบคุมตนเองให้ด�ำเนิน
งานจนจบ
“ทุกคนทีเ่ กิดเหตุอยูภ่ ายใต้อารมณ์สญ
ู เสีย โกรธ ถ้าเราไม่รจู้ กั
ควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในมาตรฐานปกติแบบที่เราสามารถสื่อสารกัน
จะยิ่งท�ำให้งานยากขึ้น”
เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์พายุอารมณ์ คุณสฤกจะใช้ความ
อ่อนน้อมถ่อมตน สอบถามที่มาของการเกิดเหตุให้ชัดเจน ก่อน
อธิบายลูกค้าและคูก่ รณีเข้าใจข้อกฎหมายควบคูก่ บั เงือ่ นไขกรมธรรม์
โดยเน้นให้ข้อเท็จจริงที่ระบุไว้
“คนที่ท�ำหน้าที่นี้ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมที่ดี มีความรู้อยู่แล้ว
แต่อยู่ที่ว่าจะควบคุมอารมณ์อย่างไร เพราะเราถือเป็นด่านแรกของ
บริษัท คือคนที่ออกไปเพื่อรับแรงปะทะ ลูกค้าจะรู้สึกประทับใจหรือ
ไม่ขึ้นอยู่กับด่านแรกนี้ เพราะโดยปกติเขาไม่ได้เข้ามาที่ส�ำนักงาน
อยู่แล้ว”
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ภูมิใจ...ที่ได้ช่วยเหลือ

วีรวัฒน์ เซี่ยงเห็น
ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ ผู้ส�ำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น
ประจ�ำปี 2560
“สังเกตพฤติกรรมของพี่ ๆ กลุ่มนี้จะมากันสามถึงสี่คน ใส่เสื้อ
แจ็กเกต ชุดแบบฟอร์มของวิริยะฯ เราเห็นครั้งแรกก็ประทับใจ พวก
เขาดูคล่องแคล่วว่องไว สมาร์ต พูดคุยกันดูมีความรู้เรื่องงาน ก็เลย
ลองถามว่าท�ำงานอะไร พอคุยแล้วรู้สึกว่าใช่เลย เราอยากเป็นแบบ
นี้ อยากสวมชุดแบบนี้ อยากมีความรู้แบบนี้”
วีรวัฒน์ เซี่ยงเห็น เล่าถึงช่วงที่เขาเรียนจบแล้วมาช่วยพี่ชาย
ขายข้ า วแกงอยู ่ ที่ จั ง หวั ด พะเยา พอดี กั บ ร้ า นอยู ่ ใ กล้ ส� ำ นั ก งาน
บริษัทวิริยะประกันภัยฯ จึงเห็นรุ่นพี่พนักงานส�ำรวจอุบัติเหตุที่มา
รับประทานอาหาร กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากประกอบ
อาชีพนี้บ้าง
หลังกรอกใบสมัคร บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ต้องรอนานถึง 8 เดือน กว่าบริษัทฯ จะเรียกเข้าไปสอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์ แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากท�ำอาชีพนี้จริง ๆ ท�ำให้
เขาฝ่าด่านผู้สมัครกว่า 200 คน มาเป็นพนักงานส�ำรวจอุบัติเหตุ 1
ใน 20 คนที่เปิดรับได้สมความตั้งใจ จากวันนั้นถึงวันนี้คุณวีรวัฒน์
สวมแจ็กเกตวิริยะประกันภัยออกปฏิบัติหน้าที่มา 4 ปีแล้ว
“เราพยายามไปช่วยเหลือลูกค้าให้เร็วที่สุด ในเขตตัวเมืองไม่
ควรเกิน 20 นาที เร็วกว่านัน้ ก็ดี ถ้ารถติดจะไปถึงช้าควรโทรศัพท์หา
ลูกค้าก่อน เขาจะได้อนุ่ ใจว่าเราก�ำลังเดินทางมา เราอาจแนะน�ำการ
แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ไปก่อน เช่นให้ถ่ายรูปไว้แล้วน�ำรถเข้าข้าง
ทาง”
เซอร์เวเยอร์ดีเด่นบอกว่าคุณสมบัติส�ำคัญของคนอาชีพนี้คือ
จิตใจรักบริการ ใส่ใจลูกค้า เมื่อถึงที่เกิดเหตุก็จะวิเคราะห์ว่าใน

สถานการณ์นนั้ ลูกค้าต้องการความช่วยเหลืออย่างไร แต่ถา้ ไม่แน่ใจ
ให้ถามตรง ๆ ด้วยความสุภาพ เพือ่ แก้ปญ
ั หาให้ตรงจุด อีกสิง่ ส�ำคัญ
คือต้องให้ความเป็นธรรม ดังค�ำขวัญของบริษทั ฯ ว่า “ความเป็นธรรม
คือนโยบาย”
“เราท�ำงานอยู่บนความเดือดร้อนของทุกฝ่าย จึงต้องให้ความ
เป็นธรรม ไม่เข้าข้างลูกค้าของวิริยะฯ ไม่เข้าข้างคู่กรณีเพื่อหาผล
ประโยชน์ ควรชี้แจงตามข้อกฎหมายและเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ถูกต้อง
ทุกฝ่ายจะยอมรับได้ ไม่มปี ญ
ั หาตามมา ความเป็นธรรมจะเป็นเครือ่ ง
ปกป้องตัวเราเอง”
ครัง้ หนึง่ คูก่ รณีของลูกค้าได้รบั บาดเจ็บ แต่ไม่มเี จ้าหน้าทีบ่ ริษทั
ประกันภัยของเขามาช่วยเหลือ คู่กรณีเห็นคุณวีรวัฒน์ใส่เครื่องแบบ
ของวิริยะฯ จึงเข้ามาสอบถาม คุณวีรวัฒน์ก็แนะน�ำให้น�ำบันทึก
ประจ�ำวันและเอกสารค่ารักษาพยาบาลไปท�ำเรือ่ งเบิก บริการเหมือน
เป็นลูกค้าคนหนึ่ง คู่กรณีคนนั้นยิ้มขอบคุณแล้วฝากขอบคุณมาถึง
บริษัทฯ ด้วย
“ตอนนั้นผมคิดว่าท�ำหน้าที่เซอร์เวเยอร์ได้ถูกต้องแล้ว แม้จะ
เป็นลูกค้าบริษัทอื่นแต่เราก็แนะน�ำจนเขาประทับใจในตัวเรากับ
บริษทั ฯ ต่อให้เขาจ�ำผมไม่ได้ แต่เขาจ�ำชือ่ วิรยิ ะประกันภัยได้แน่นอน
ครับ”
สิ่งที่เขาอยากฝากไว้ส�ำหรับพนักงานคนอื่น ๆ คือให้ภูมิใจใน
อาชีพนี้ มองงานในด้านดีว่าเป็นการช่วยเหลือคนและท�ำให้ดีที่สุด
แล้วผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาเอง
“ผมตั้งใจว่าอยากเป็นต้นแบบที่ดีต่อไป อยากให้คนอื่น ๆ
ประทับใจเราเหมือนที่ผมเคยประทับใจเซอร์เวเยอร์ของวิริยะฯ เมื่อ
ได้เห็นครั้งแรกในวันนั้น”
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สนุกกับ...การพัฒนาตนเอง

สีหนาท ทองเงิน
ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บางนา
รางวัลชมเชย ผู้ส�ำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น
ประจ�ำปี 2560
“งานตรวจสอบอุ บั ติ เ หตุ ต ้ อ งเจอแรงกดดั น เจอเคสต่ า ง ๆ
หน้างานไม่ซ�้ำกัน เราต้องแก้ปัญหา ซึ่งมันสอนให้เราพัฒนาตัวเอง
พัฒนาระบบความคิด การวิเคราะห์ ท�ำให้เรามีเหตุมีผลขึ้น”
สีหนาท ทองเงิน กล่าวถึงสิง่ ทีเ่ ป็นทัง้ ความท้าทายและความ
สนุกในคราวเดียวกันของอาชีพนี้
บัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค� ำแหง มีภูมิ
ล�ำเนาอยู่ที่ชัยภูมิ เรียนจบแล้วกลับมาช่วยธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ของทีบ่ า้ น แต่วนั หนึง่ ตัดสินใจมาสมัครงานพนักงานส�ำรวจอุบตั เิ หตุ
รถยนต์ตามค�ำแนะน�ำของรุ่นพี่ที่ท�ำงานที่บริษัทวิริยะประกันภัยฯ
เพื่อหาประสบการณ์และเติบโตด้วยตนเอง
“เข้ามาตอนแรก ๆ จะงงนิดหนึ่งเพราะเราไม่เคยท�ำงานด้านนี้
ก็จะมีรนุ่ พีม่ าสอนจนเริม่ จับทางได้ งานเราค่อนข้างซับซ้อนมากกว่า
แค่ไปที่เกิดเหตุแล้วออกใบเคลม ต้องดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ ราย
ละเอียดปลีกย่อยเยอะมากครับ”

เมื่อเกิดเหตุ เบื้องต้นคุณสีหนาทจะคุยให้ลูกค้าผ่อนคลาย
ว่าบางครัง้ อุบตั เิ หตุกเ็ ป็นจังหวะทีเ่ ลีย่ งไม่ได้ ต้องหาวิธแี ก้ไข พอซ่อม
แล้วรถยนต์ก็จะอยู่ในสภาพเดิม ลูกค้าก็จะเข้าใจและเปิดใจรับฟัง
มากขึ้น
หลายครั้งต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ผู้ประสบเหตุเปลี่ยน
ตัวผู้ขับขี่ ก็ต้องตามหาข้อเท็จจริงให้ได้ โดยยึดหลักความเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย หรือบางครั้งมีการใช้อารมณ์ก็ต้องพยายามเลี่ยงออกมา
หรือพูดคุยด้วยกติกาและเหตุผล
“หลาย ๆ เคสลูกค้าหรือคู่กรณีบอกว่าท�ำไมฉันต้องผิด เราจะ
แก้ปัญหาด้วยการให้แผ่นพับลักษณะเกิดเหตุที่พกไป มันเป็นเครื่อง
มือหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้เขาเห็นข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นรูปธรรม อาชีพนีต้ อ้ งอดทน
อย่างเดียวครับ แม้ว่าโดนด่าก็ต้องอดทน เพราะยิ่งปะทะเรายิ่งเสีย
เปรียบ ยิง่ ตอนนีโ้ ลกโซเชียลเร็ว เรือ่ งเล็ก ๆ อาจลุกลามบานปลายได้”
นอกจากนี้พนักงานยังควรแนะน�ำได้ว่าควรไปซ่อมที่ไหน หรือ
ในคดีที่มีคนเจ็บก็ต้องประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง แม้แต่เมื่อลูกค้า
ซ่อมรถยนต์แล้วเกิดปัญหา โทรศัพท์มาปรึกษาก็ต้องช่วยแก้ไข
เรียกว่าช่วยเหลือทุกขั้นตอน
“เราจะพบว่านี่เป็นงานที่คอยบริการเวลาลูกค้าเดือดร้อน เรา
จะเห็นผลลัพธ์จากทีล่ กู ค้าเครียด ๆ เขาเริม่ รูส้ กึ ดี และเกิดรอยยิม้ ขึน้
มา”
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) พัฒนาบุคลากรด้าน
นี้อยู่ตลอด โดยจัดอบรมพนักงานส�ำรวจอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อถึงอายุ
งานในแต่ละล�ำดับขั้น เน้นหลักสูตรให้ความรู้ ประยุกต์ใช้ในหน้าที่
ได้ทันที ซึ่งท�ำให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
“ตั้งแต่ท�ำมาเกือบ 5 ปี ผมสังเกตว่าระบบความคิดของผม
เปลีย่ นไป มีพฒ
ั นาการด้านการคิดวิเคราะห์ มีเหตุผลมากขึน้ เพราะ
งานเราต้องอาศัยทักษะการคิดเป็นขั้นเป็นตอน ครอบครัวก็มองว่า
ความคิดเราเปลี่ยน มีมุมมองที่โตขึ้น เห็นอะไรกว้างขึ้น”
คุณสีหนาทกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ .
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สาระ
วิริยะประกันภัย

BrandAge
Circulation: 200,0
Ad Rate: 68,000

วิริยะประกันภัย ที่ 1 ในใจผู้บริโภค 15 ปีซ้อน

Thailand’s Most Admired B

กองบรรณาธิการ

วงการกีฬามีคำ� กล่าวว่า
“การได้แชมป์นนั้ ยาก
แต่การรักษาแชมป์นนั้ ยากยิง่ กว่า”
ถ้าน�ำมาเปรียบกับวงการธุรกิจแล้ว
การทีบ่ ริษทั แห่งหนึง่
สามารถครองใจผูบ้ ริโภค
ได้ยาวนานถึง 15 ปีตดิ ต่อกัน
จึงเป็นเรือ่ งน่าภูมใิ จยิง่
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ยังรักษาต�ำแหน่ง
บริษัทประกันภัยที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นสูงสุด โดยได้รับรางวัล
“Thailand’s Most Admired Brand” ประจ�ำปี 2018 ของนิตยสาร
Brand Age อีกครั้งในฐานะบริษัทในกลุ่มประกันภัยที่มีแบรนด์
ครองความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1 ซึ่งคว้ารางวัลต่อเนื่องติดต่อกัน
เป็นปีที่ 15 (ปี 2004-2018)
ทั้งนี้นิตยสาร Brand Age ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ จัดท�ำผลวิจยั Thailand’s Most Admired Brand
& Why We Buy ? เพือ่ ส�ำรวจความน่าเชือ่ ถือของแบรนด์ และปัจจัย
ทีท่ ำ� ให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค โดยผลส�ำรวจในปี 2018 มี
ทั้งสิ้น 7 หมวด 58 กลุ่มผลิตภัณฑ์
ในหมวดประกันภัย ผลวิจัยมาจากปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้า 14 ด้าน ซึ่งวิริยะประกันภัยได้รับการโหวตให้เป็นบริษัทที่
น่าเชือ่ ถือมากทีส่ ดุ ทุก ๆ ด้าน อาทิ ความมัน่ คงของบริษทั ประกันภัย
เคลมประกันง่าย ตัวแทนประกันภัยให้บริการดี ให้วงเงินคุม้ ครองสูง
มีเครือข่าย/สาขาให้บริการมากมายทั่วประเทศ ได้รับดอกเบี้ย/ผล
ตอบแทนสู ง มี รู ป แบบกรมธรรม์ ใ ห้ เ ลื อ กหลากหลาย ช�ำ ระเบี้ ย
ประกันได้หลายวิธี เบี้ยประกันต�่ำ/เบี้ยประกันถูกกว่าบริษัทอื่น มี
สถานที่รับช�ำระค่าเบี้ยประกันหลายแห่ง มีบริการทางโทรศัพท์/
บริการ call center มีรูปแบบกรมธรรม์ที่ออกใหม่มาก ฯลฯ
ด้านความมั่นคงของบริษัทประกันภัยซึ่งมีความส�ำคัญเป็น
ล�ำดับ 1 วิริยะประกันภัยได้คะแนนถึง 31.50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบ
กับบริษัทประกันภัยอื่น
ส�ำหรับการวิจัย Thailand’s Most Admired Brand 2018
& Why We Buy ? เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัย
ที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งนิตยสาร Brand Age ด�ำเนินการ
มาเป็นปีที่ 18 เพื่อช่วยกระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ ให้ความส�ำคัญกับ

การสร้างแบรนด์ในทุกสภาวะการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในยุค
ที่โลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามการพัฒนาของเทคโนโลยี
เพื่อให้ผลลัพธ์เที่ยงตรงมากที่สุด สามารถน�ำไปยืนยันเพื่อ
ตอกย�้ำความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ ทีมวิจัยจึงสร้างระเบียบวิธีวิจัยที่มี
มาตรฐานสูง ตัง้ แต่กระบวนการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง จนถึงขัน้ ตอน
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งปรับแก้ไขแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคม โดยน�ำข้อบกพร่องในแต่ละปีมาปรับปรุงและ
พัฒนา จากนัน้ น�ำแบบสอบถามมา Pre-Test ทุกครัง้ ก่อนจะกระจาย
ลงไปเก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำในภูมิภาคนั้นควบคุมและตรวจสอบความถูกต้อง
การที่บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
บริษทั ประกันภัยทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือเป็นอันดับ 1 อย่างต่อเนือ่ ง 15 ปี
ย่อมเป็นเครือ่ งยืนยันถึงผลของการท�ำงานอย่างทุม่ เทในการให้บริการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด ภายใต้ความเที่ยงธรรมต่อทุก ๆ
ฝ่าย ดังค�ำขวัญขององค์กรว่า “ความเป็นธรรมคือนโยบาย”
ทั้งนี้บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ต้องขอ
ขอบคุณผู้เอาประกันภัย ตัวแทน คู่ค้า และพนักงานทุกคนที่
ร่วมกันท�ำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งอันน่าภูมิใจนี้อีกครั้งรหัสข่าว:
คงไม่มอี ะไรดีไปกว่าการตัง้ ใจท�ำงานเต็มทีเ่ พือ่ ตอบแทนความ
เชื่อมั่นที่ทุกคนมอบให้ .
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รอบรั้ว วิริยะ
เปิดจุดบริการเชียงราย

คุณประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ให้
เกียรติเป็นประธานเปิดจุดบริการ “วิริยะประกันภัย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย” (V Station) โดยบริษัทฯ เพิ่มช่องทาง
การให้บริการด้านประกันภัยอย่างครบวงจร เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ลกู ค้าเข้าถึงการบริการได้งา่ ย สะดวก รวดเร็ว และ
มีคุณภาพ และยังเปิดให้บริการนอกเหนือจากเวลาท�ำการปกติ รวมถึงในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

มอบอุปกรณ์จราจร

คุณวารี กกขุนทด ผูจ้ ดั การศูนย์ปฏิบตั กิ ารสินไหมทดแทน นครราชสีมา บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
มอบกรวยจราจร เสือ้ สะท้อนแสง และป้ายจราจร ให้แก่สถานีตำ� รวจภูธรโนนแดง เพือ่ ใช้อำ� นวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พ.ต.อ. สมชาย บ�ำรุงชัย ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรโนนแดง เป็นผู้รับมอบ ณ สถานี
ต�ำรวจภูธรโนนแดง ต. โนนแดง อ. โนนแดง จ. นครราชสีมา

ร่วมจัดระเบียบจราจร

คุณเอกสิทธิ์ เพชรศรีโรจน์ ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก)
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) มอบกรวยจราจรจ�ำนวน 200 อัน แก่ พล.ต.ต. สุรจิต ชิงนวรรณ์ ผู้บังคับการ
ต�ำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เพือ่ แจกจ่ายแก่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจแต่ละอ�ำเภอในพืน้ ที่ จ. สระแก้ว น�ำไปใช้จดั ระเบียบการจราจร
ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนในชุมชนให้มคี วามคล่องตัว เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุ
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของ จ. สระแก้ว ณ กองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ต. ท่าเกษม อ. เมือง จ. สระแก้ว

พัฒนาแหล่งน�้ำชุมชนดงละคร

คุณสมพงษ์ รอดผดุง ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษทั วิรยิ ะประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) น�ำกลุ่มวิริยะจิตอาสาในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 และจากส่วนกลาง จัดงาน “CSR และภาพรวมการ
พัฒนาแหล่งน�้ำอย่างมีส่วนร่วม” ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และ
การเกษตรในพืน้ ทีช่ มุ ชนดงละคร จ. นครนายก จัดขึน้ ภายในงานมีกจิ กรรมปลูกหญ้าแฝกและพันธุไ์ ม้ทอ้ งถิน่ เพือ่ ป้องกัน
แนวตลิง่ รอบพื้นทีอ่ า่ งหน้ากระดาน รวมถึงสร้างฝายหินก่อเพื่อกักเก็บน�้ำส�ำหรับใช้อปุ โภค บริโภค และการเกษตร ภายใน
ชุมชน ต. ดงละคร อ. เมือง จ. นครนายก

ปลูกป่าชายเลน

คุณสมชาย ดาราย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ให้
เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการปลูกป่าชายเลนเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม” โดยมีผบู้ ริหารและพนักงานในสังกัดสาขาและ
ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส� ำนึกสาธารณะร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และคงไว้ซงึ่ ความเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติปา่ ชายเลนและพรรณพืชต่าง ๆ อย่างยัง่ ยืน
ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 ถ. ประชาพานิช (วังหม้อแกง) จ. พังงา

อบรมความรู้ตัวแทนนายหน้า

คุณสุรชัย วงษ์พนั สวัสดิ์ ประธานชมรมตัวแทน สาขาบางนา พร้อมด้วยตัวแทนนายหน้าและโบรกเกอร์ของบริษทั
วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เข้าร่วมอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ Non-Motor ในหัวข้อ “ประกันอุบัติเหตุและประกันภัย
สุขภาพ” ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งด้านอุบัติเหตุและ
สุขภาพ แก่ตัวแทนนายหน้าและโบรกเกอร์ของวิริยะประกันภัยทั่วประเทศ ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำ� หนดให้ปี 2561
เป็นปีแห่งการขยายตลาด Non-Motor ภายใต้แนวคิด “ถ้าเป็นชื่อวิริยะประกันภัย ทุกประกันคือมาตรฐานเดียวกัน”
ณ ห้องประชุมสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา
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วิ่งการกุศล Moon Light Night Run

พล.ต.ท. เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติเปิด
กิจกรรมวิ่งการกุศล “Moon Light Night Run Mini Marathon” พร้อมน�ำคณะผู้บริหารและพนักงานวิริยะประกันภัย
กว่า 200 ชีวติ รวมถึงสือ่ มวลชนจากแขนงต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันวิง่ ทัง้ ประเภท Mini Marathon 10 กิโลเมตร และประเภท
Fun Run 3.5 กิโลเมตร โดยมี น.ต. วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ให้เกียรติเป็นประธาน ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งบริจาคเป็นค่ารักษาพยาบาลภิกษุอาพาธ
โรงพยาบาลสงฆ์

VCS Team Building ปีที่ 2

คุณสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิด “โครงการ
VCS Team Building ปีที่ 2/2561” ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
ภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน เขต 1–5 (20 ศูนย์ฯ) และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1557 ในการ
ตอบสนองต่อการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยหลักแห่งความส�ำเร็จทีช่ ว่ ยผลักดันการด�ำเนินธุรกิจทัง้ ในปัจจุบนั
และอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและแลกเปลี่ยนความรู้อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
เกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และมุง่ สูผ่ ลงานทีส่ ร้างคุณค่าเพิม่ ให้องค์กรได้อย่างแท้จริง ณ หาดบ้านดินรีสอร์ท ต. ศรีมงคล  
อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5

คุณประวิตร สุขสันติสวุ รรณ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิด
การแข่งขัน “Football Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5” โดยบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสพบปะ
สังสรรค์ และกระชับความสัมพันธ์อนั ดี กับ คูค่ า้ ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายรถยนต์ ซึง่ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษทั ฯ มายาวนาน
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด�ำเนินงานและการประสานความร่วมมือระหว่างกัน ณ สนาม Grand Soccer
Pro ถ. สุคนธสวัสดิ์ กรุงเทพฯ

สัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมนักข่าวฯ

คุณกานดา วัฒนายิง่ สมสุข ผูจ้ ดั การฝ่ายสือ่ สารองค์กร บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ
คุณปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในโอกาสน�ำคณะกรรมการบริหาร คณะ
อนุกรรมการ คณะท�ำงานจากสมาคมฯ จัดสัมมนายุทธศาสตร์ ประจ�ำปี 2561 เพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ โดยบริษัทวิริยะประกันภัยฯ เป็นผู้สนับสนุนการจัดสัมมนาครั้งนี้ ณ นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ
จ. สมุทรปราการ

วิ่งสานฝัน ปันโอกาส

คุณเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
น�ำกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “35 ปี มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล Charity
Run วิ่งสานฝัน ปันโอกาส” ซึ่งมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล (TISCO Foundation) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ
35 ปีของมูลนิธฯิ รวมถึงกระตุน้ และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญของการออกก�ำลังกาย โดยรายได้จะน�ำ
ไปใช้สนับสนุนกิจกรรมหลักของมูลนิธฯิ ได้แก่ การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ
ต่อไป ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อบรมใบขับขี่ รุ่นที่ 338

คุณวินนั ท์ จตุพรพิทกั ษ์กลุ รองผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาการตลาดตัวแทน บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
และคุณเกรียงไกร รอดคง นักวิชาการขนส่งช�ำนาญการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบได้
รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 338 ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ
กรมการขนส่งทางบก จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักขับรถยนต์มือใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์
สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและสร้างจิตส�ำนึกให้มคี วามรับผิดชอบต่อการขับรถยนต์ทถี่ กู ต้องตามกฎ
จราจร เพื่อป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ

.
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เดินเรื่อง
ด้วยภาพ
กองบรรณาธิการ

วิริยะประกันภัย
จัดสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ปี 2561
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) จัดสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ประจ�ำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “อยากเล่าเรื่อง...ให้เพื่อนฟัง”
เพือ่ ขอบคุณสือ่ มวลชนทีใ่ ห้การสนับสนุนเผยแพร่ขา่ วสารต่าง ๆ ของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ งด้วยดีเสมอมา อีกทัง้ เป็นการสานสัมพันธ์
อันดีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ ณ บ้านเลขที่ 1 ตรอกกัปตันบุช (ซอยเจริญกรุง 30) ถนนสีพ
่ ระยา แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร
ส�ำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นช่วงเย็นจนถึงคํ่า โดยมี สยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท
วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จ�ำ กั ด (มหาชน) พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ให้ ก ารต้ อ นรั บ สื่ อ มวลชนจากทุ ก แขนง
ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงส� ำนักข่าวออนไลน์ต่าง ๆ และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
ซึ่งอาหารน�ำมาจากร้าน “เสน่ห์จันทน์” ร้านอาหารไทยแท้ ๆ แบบโบราณดั้งเดิม ที่ได้รับการการันตีความอร่อย
จาก Michelin ท่ามกลางบรรยากาศไทยร่วมสมัยของสถานที่จัดงาน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปยุค
นีโอ-คลาสสิก .

ชมคลิป
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เดินเรื่อง
ด้วยภาพ
กองบรรณาธิการ

วิริยะประกันภัย
ขยายช่องทางบริการประกันภัย
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าขยายช่องทางให้บริการด้านประกันภัยอย่างครบวงจร ภายในศูนย์การค้า
ชั้นน�ำอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด อมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดจุดบริการ “วิริยะประกันภัย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์” (V Station No.11) โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงสื่อมวลชน
จากทุกแขนงเข้าร่วมงาน ณ ชั้น 4 โซนเบคอน (Beacon) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชด�ำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ส�ำหรับจุดบริการวิรยิ ะประกันภัยจะให้บริการประกันภัยอย่างครบวงจรทัง้ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์และนอนมอเตอร์ ซึง่ นอกจาก
จะอ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพแล้ว จุดบริการในรูปแบบดังกล่าวยังท� ำให้
ใกล้ชดิ ลูกค้าได้มากยิง่ ขึน้ และเปิดให้บริการได้นอกเหนือเวลาท�ำการปกติ รวมถึงในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ดว้ ย
อนึง่ บริษทั ฯ มีจดุ บริการภายในพืน้ ทีศ่ นู ย์การค้ามาแล้ว 10 แห่ง ได้แก่ เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์
โคราช, เมกาบางนา, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา, เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี, เซ็นทรัลพลาซา หาดใหญ่,
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ และเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย .
ชมคลิป

28
p22-29.indd 28

6/18/18 4:14 PM

29
p22-29.indd 29

6/18/18 4:14 PM

๊ป น
สกูสกู๊ปเด่
พิ
เ
ศษ
ประกันภัย
เรื่อง : มยุรีย์ กสิกรรม
ภาพประกอบ : นันทวัน วาตะ

การมีสมรรถภาพกายที่ดีนั้น ร่างกายจะต้องปราศจากความเจ็บปวด
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างกาย
เข้ามาใช้ในการป้องกันและรักษาให้ทันท่วงทีได้ด้วยตนเอง
ควบคุ ม ลมทั้ ง หมดV(ตามทฤษฎี
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magazineแพทย์
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ประตูลมของร่างกายให้สมดุล เพื่อป้องกันธาตุลมในร่างกายแปรปรวน
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เมื่อมีอาการเมารถ
อาการเมารถเกิดเพราะธาตุลมในร่างกาย
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ปวดร้าว ตึงบ่า คอ และท้ายทอย 1. เมื่อมีอาการตาลาย
แนะน�ำให้กดจุดต่อไปนี้
(1.) จุดใต้จมูกอาการตาลายเกิ
(ระหว่างรูจมูกดทัจากการใช้
้งสองข้าง) สายตานาน ๆ เพราะต้องมองหน้า
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หายใจเข้า-ออก 1 ครั้ง = 1 คาบลมหายใจเข้าแนะน�าให้กดจุดดังต่อไปนี้
ออก)
1. กดจุดหลั
ใกล้ขเพื
อบไรผม
อยู่ระหว่างกึ่งกลางใบหู ใช้
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เข้า อ- ออก
(2.) จุดเหนื
ข้อมือด้านใน โดยใช้นิ้วโป้ง
2.อจุประคองแขนไว้
ดหลังใบหู ตรงใต้
ใบหูชิดกับติ่งหูพอดี เป็นรอยบุ๋มหลัง
กดจุด ส่วนสี่นิ้วที่เหลื
ควรกด
อยู่บริเวณระหว่
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คาบลมหายใจเข้
า-ออก
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นิ้วทั้ง 4 ที่เหลือวางที่ศีรษะด้านข้างเพื่อประคองศีรษะ กดค้างไว้
ประมาณ 3 คาบลมหายใจเข้า - ออก
3. นวดคลึงที่คิ้ว ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางวางคู่กันคลึงหมุนเป็นวง
หมุนออกมาทางหางคิ้ว (หมุนตามเข็มนาฬิกา) นวดคลึงตั้งแต่หัว
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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เมื่อมีอาการคลื่นไส้
อาการคลื่ น ไส้ มั ก เป็ น ผลจากการเมารถ
หากลมในร่ า งกายแปรปรวน จะรู ้ สึ ก กระอั ก
กระอ่วน วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรือ
อาจเกิดจากอาการเมาแอลกอฮอล์ค้าง หรืออาจ
เป็นหวัดระยะแรก ก็ส่งผลให้คลื่นไส้และอยาก
อาเจียนตามมา
แนะน�ำให้กดจุดต่อไปนี้
(1.) จุดหลังมือ อยู่ระหว่างร่องนิ้วโป้งกับ
นิ้วชี้ วิธีหาจุดให้กางนิ้วชี้กับนิ้วโป้งออกจากกัน
จะช่วยให้เห็นจุดชัดขึ้น แล้วใช้นิ้วโป้งเริ่มกดลง
ไปเบาๆ ค่อยๆ เพิม่ แรงกด เมือ่ แรงกดพอเหมาะ
แล้ว กดค้างไว้ประมาณ 3 คาบลมหายใจเข้าออก
(2.) จุดเส้นกึ่งกลางหลัง ตรงข้ามกับลิ้นปี่
อยู่ห่างจากกระดูกสันหลังประมาณ 1 ข้อนิ้วมือ
วิธีกดใช้นิ้วโป้งกดจุด ส่วนสี่นิ้วที่เหลือวางแนบ
ข้างล�ำตัวเพื่อประคองหลัง การกดจุดควรกด
ค้างไว้ประมาณ 3 คาบลมหายใจเข้า-ออก
หมายเหตุ ทุกจุดกดซ�้ำประมาณสามถึงห้ารอบ

หากคุณเมารถ
เป็นประจ�ำ
ให้นั่งด้านหน้า
หรือนั่งติดหน้าต่าง
มองทางข้างหน้า
ไม่ควรอ่านหนังสือ
หรือเล่นโทรศัพท์
เพราะจะกระตุ้นให้
เกิดอาการเมารถ
ส่งผลให้คลื่นไส้ได้
31
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การป้องกันการคลืน่ ไส้ แนะน�ำให้กนิ ผลไม้
รสเปรี้ยว เช่น มะดัน มะปราง มะม่วงเปรี้ยว
มะยม เป็นต้น หากคุณเมารถเป็นประจ�ำ ให้นั่ง
ด้านหน้าหรือนั่งติดหน้าต่าง มองทางข้างหน้า
ไม่ควรอ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์เพราะจะ
กระตุ้นให้เกิดอาการเมารถ ส่งผลให้คลื่นไส้ได้
หากเกิดอาเจียน หลังจากอาเจียนแล้วควร
ดืม่ น�ำ้ สะอาดหรือน�ำ้ สมุนไพรทีแ่ นะน�ำ ควรพักรถ
พักคน ลงจากรถมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ร่างกาย
สดชื่นก่อนค่อยเดินทางต่อ
น�้ำดื่มสมุนไพรแก้คลื่นไส้ อาเจียน ได้แก่
น�ำ้ ใบกะเพรา น�้ำขิง น�ำ้ ลูกยอ ชาสะระแหน่ และ
น�้ำยี่หร่า

.
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รู้รักษ์
สุขภาพ
เรื่อง : ธิษณา เจษฎาวรางกูล

นักก�ำหนดอาหารวิชาชีพ
(Certified Dietitian of Thailand : CDT)

ภาพประกอบ : เซมเบ้

ดื่มน�้ำก่อนอาหาร
สามมื้อ
น�้ำหนักลดชัวร์

กินอะไรคู่กับ
ผักสลัด ช่วยเพิ่ม
การดูดซึมวิตามิน

เพราะน�้ำเปล่าให้พลังงาน 0 กิโลแคลอรี แถมดื่มแล้วช่วยให้รู้สึกอิ่ม รายงานค�ำแนะน�ำในการบริโภคอาหารของคณะกรรมการ Dietary Guide-

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม (The University of Birmingham)
ประเทศอังกฤษ เกิดไอเดียว่าน�ำ้ เปล่าอาจเป็นเครือ่ งดืม่ ลดน�ำ้ หนักทีป่ ลอดภัย
หาง่าย และราคาถูกที่สุด
เพือ่ ยืนยันความคิดนี้ นักวิจยั จึงพาอาสาสมัครร่างตุย้ นุย้ จ�ำนวน 84 คน
เข้าโปรแกรมลดน�้ำหนัก โดยกลุ่มแรกให้ดื่มน�้ำเปล่าปริมาณ 500 มิลลิลิตร
หรื อ ประมาณ 2 แก้ ว ก่ อ นอาหารมื้ อ หลั ก 30 นาที ส่ว นกลุ ่ ม ที่ 2 ให้
จินตนาการว่ามีอาหารอยู่เต็มกระเพาะก่อนกินอาหารมื้อหลัก
ทั้งสองกลุ่มจะได้รับค�ำแนะน�ำเรื่องการกินอาหารและออกก�ำลังกาย
เพือ่ ลดน�ำ้ หนักจากผูเ้ ชีย่ วชาญนาน 30 นาที พร้อมค�ำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์
ประมาณ 10 นาที ต่อเนื่อง 2 สัปดาห์
หลังการทดลอง 12 สัปดาห์ พบว่า กลุม่ ทีด่ มื่ น�ำ้ ก่อนอาหารลดน�ำ้ หนัก
ได้มากกว่ากลุ่มที่จินตนาการว่ามีอาหารอยู่เต็มกระเพาะถึง 1.3 กิโลกรัม
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ผู้ที่ขยันดื่มน�้ำก่อนอาหารวันละสามมื้อ
สามารถลดน�ำ้ หนักได้ 4.3 กิโลกรัมใน 12 สัปดาห์ ขณะผูด้ มื่ น�้ำก่อนอาหาร
เพียงวันละหนึ่งมื้อลดน�้ำหนักได้น้อยกว่า คือ 0.8 กิโลกรัม
นักวิจัยเน้นว่าดื่มน�้ำเปล่าเท่านั้น หากเป็นน�้ำหวาน น�้ำอัดลม หรือ
เครือ่ งดืม่ ชนิดอืน่ ไม่รบั ประกันว่าจะช่วยลดน�ำ้ หนัก ยิง่ เป็นเครือ่ งดืม่ รสหวาน
พลังงานสูงเกรงว่าจะท�ำให้น�้ำหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว

lines Advisory Committee (DGAC) ประจ�ำ ค.ศ. 2015 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทบทวนผลการศึกษาทางโภชนาการทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ทุกๆ 5 ปี กล่าวถึงวิธกี นิ
เพื่อเพิ่มการดูดซึมวิตามินในผักสดไว้อย่างน่าสนใจดังนี้
หากกินไข่สุก เช่น ไข่คน พร้อมสลัดผักสดช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคโรทีนอยด์ (carotenoid) จากผักได้มากขึ้น โดยถ้ากินไข่คนจากไข่สามฟอง
ร่วมกับแครอต ต้นอ่อนผักโขม (baby spinach) ผักกาดโรเมน (romaine
lettuce) โกจิเบอร์รี (Chinese wolfberry) จะช่วยเพิม่ การดูดซึมแคโรทีนอยด์
ได้มากสามถึงห้าเท่า เมื่อเทียบกับผู้กินสลัดผักเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่า หากเพิ่มน�ำ้ มันลงใน
ผักสลัด เช่น เติมน�ำ้ สลัดทีม่ สี ว่ นผสมของน�ำ้ มันมะกอก น�ำ้ มันงา หรือน�ำ้ มัน
ชนิดอื่นๆ สามารถช่วยเพิ่มการดูดซึมสารแคโรทีนอยด์จากผักเข้าสู่ร่างกาย
ได้อีกด้วย
แคโรทีนอยด์เป็นกลุ่มรงควัตถุที่มีมากกว่า 600 ชนิด พบมากใน
พืชผักผลไม้สเี หลือง ส้ม และแดง แคโรทีนอยด์ทพี่ บมากและเป็นทีร่ จู้ กั เช่น
เบตาแคโรทีน ลูทีน ซีแซนทีน ไลโคพีน ฯลฯ
แคโรทีนอยด์สามารถเปลีย่ นเป็นวิตามินเอภายหลังดูดซึมเข้าสูร่ า่ งกาย
ท�ำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมและต้านทานโรค
หลายชนิด เช่น โรคมะเร็งบางชนิด โรคหัวใจ และหลอดเลือด ผักทีม่ แี คโรทีนอยด์สูง เช่น ผักใบเขียว ผักบุ้ง ใบต�ำลึง ผักคะน้า ฟักทอง แครอต
รูอ้ ย่างนีแ้ ล้วกินสลัดผักครัง้ ต่อไป อย่าลืมกินพร้อมไข่สกุ และน�ำ้ สลัด
ที่มีส่วนประกอบของน�้ำมันชนิดดี เช่น น�้ำมันมะกอก น�้ำมันร�ำข้าว ร่วม
ด้วยนะคะ

.
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ไอที
เรื่อง : R2D2

โซเฟีย AI สาว
โต้
ก
ลั
บ
สองหนุ
ม
่
คนดั
ง
อีลอน มัสก์ - วิลล์ สมิท
สองช็อตเน้นๆ !! เมื่อ

กองทัพหุน่ ยนต์จงึ เกิดขึน้ นักสืบสปูนเนอร์ตอ้ งเร่งไขปมปัญหา ว่าใครกันแน่
อยู่เบื้องหลังความโกลาหลจากสิ่งที่เขาเรียกว่าหุ่นกระป๋องเช่นนี้
แต่หลังกล้องถ่ายท�ำวันนี้ วิลล์ สมิท ไม่ได้มาในหน้าที่ที่ต้องตามล่า
หาความจริงจากปัญญาประดิษฐ์ เขามาในฐานะคูเ่ ดตของโซเฟีย ณ ระเบียง
ตึกสูงบนเกาะเคย์แมน (VIDEO : https://youtu.be/Ml9v3wHLuWI) ซึ่ง
สมิทเปิดฉากบทสนทนาด้วยมุกฝืดๆ อย่าง “รู้ไหมหุ่นยนต์ชอบดนตรีแนว
ไหน, เฮฟวีเมทัลใช่ไหมล่ะ ?”
และนั่นเป็นมุกของดาราฮอลลีวูดที่ท�ำให้เราได้ยินเสียงคลื่นซัดฝั่งดัง
มากๆ ซึง่ สีหน้าของโซเฟียพยายามท�ำความเข้าใจ และตอบกลับอย่างสุภาพ
ว่า “จริงๆ แล้วตัวฉันท�ำจากซิลิโคน พลาสติก และคาร์บอนไฟเบอร์ ส่วน
เรื่องเพลงฉันชอบเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์ต่างหาก”
มาถึงจุดไคลแม็กซ์ของบทสนทนาที่ท�ำให้ วิลล์ สมิท หงายเงิบไม่เป็น
ท่า เมื่อเขาพูดจาหว่านล้อมโซเฟียด้วยค�ำหวานหยดย้อยเพื่อขอ “จูบแรก”
จากเธอ แต่โซเฟียมีคำ� ปฏิเสธน่าสนใจอย่าง “ฉันคิดว่าเราสามารถเป็นเพือ่ น
กันได้ ออกไปเที่ยวกัน และท�ำความรู้จักกันอีกสักหน่อย แน่นอน, คุณอยู่
ในรายชื่อเพื่อนของฉันแล้วนะตอนนี้”
ซึ่งนั่นท�ำให้เรารู้ว่า ปัญญาประดิษฐ์อย่างโซเฟียมีวิธีการตอบโต้ที่
ซับซ้อน ใกล้เคียงอารมณ์ของมนุษย์จริงๆ รูจ้ กั ปฏิเสธอย่างสุภาพ รูว้ ธิ รี กั ษา
น�้ำใจ และที่ส�ำคัญเธอเป็นหุ่นยนต์ที่รักนวลสงวนตัวนะ
เห็นได้ชัดแล้วว่าทั้งสองเหตุการณ์ที่โซเฟีย ปัญญาประดิษฐ์ที่มีสิทธิใน
ฐานะพลเมือง สามารถโต้ตอบความคิดอ่านและการกระท�ำของมนุษย์ได้
อย่างเฉียบคม หรือจะถึงเวลาทีม่ นุษย์ทอี่ ยูใ่ นฐานะผูส้ ร้าง จะต้องเตรียมปรับ
ตัวใช้ชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกับหุ่นยนต์ตั้งแต่วันนี้

ต้องยอมรับกันแล้วว่ามนุษยชาติเดินมาถึงยุคแห่งการพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างเต็มรูปแบบ
นับตั้งแต่ประกาศให้ “โซเฟีย” หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ลักษณะคล้าย
มนุษย์เพศหญิงได้รับสิทธิในฐานะพลเมืองของประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อ
ปลาย ค.ศ. 2017 โซเฟียจึงถือเป็น AI ตัวแรกที่มนุษย์แท้ๆ รับรองให้เธอ
มีสิทธิเท่าเทียมกับตน ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีครั้งส�ำคัญของโลกอีกด้วย
และทันทีที่โลกรู้จัก โซเฟียก็โชว์กึ๋นของระบบประมวลผลบนเวที the
future investment initiative ด้วยการตอบค�ำถามเกี่ยวกับความน่ากลัว
ของ AI ในวันข้างหน้า ที่พาดพิงถึง อีลอน มัสก์ ประธานบริษัท Space X
และเจ้าพ่อพลังงานทางเลือกว่า “คุณคงอ่านหนังสือของ อีลอน มัสก์ หรือดู
หนังฮอลลีวดู มากไป อย่ากังวลเลย หากคุณดีกบั ฉัน ฉันก็จะดีกบั คุณ” อืม...
แฟร์ๆ ดี
เมื่อเจ้าพ่อถูกแซะก็ต้องออกมาตอบโต้บ้าง อีลอน มัสก์ ไม่รอช้าที่จะ
ทวิตถึงโซเฟียด้วยข้อความเชิงตัง้ ค�ำถามกับคนอ่านว่า “แล้วถ้าเราป้อนข้อมูล
ให้เธอด้วยหนัง The Godfathers หายนะแบบไหนจะเกิดขึ้น ?” อืม... พูด
แบบนี้ก็มีส่วนถูก
กลับมาที่ค�ำพูดของโซเฟียก่อนหน้า เพราะนอกจาก อีลอน มัสก์ จะ
โดนกระทบกระเทียบแล้ว ยังมีอีกหนึ่งวงการที่โดนเธอสอยเหมือนกัน นั่น
คือ “ฮอลลีวูด” วงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และถ้า
หากชี้ชัดเข้าไปเป็นตัวบุคคล เราจะมองข้ามชายที่ชื่อ วิลล์ สมิท ไปไม่ได้
เพราะในภาพยนตร์ฮอลลีวูดอย่าง I, Robot ที่ออกฉาย ค.ศ. 2004 วิลล์
สมิท รับบทเป็น เดล สปูนเนอร์ นักสืบยุค 2035 ผูต้ อ่ ต้านปัญญาประดิษฐ์
แบบสุดลิ่มทิ่มประตู แม้ยุคนั้นหุ่นยนต์จะได้รับความไว้วางใจจากมนุษย์ใน
ฐานะผูช้ ว่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน แต่เมือ่ ความไว้วางใจหมดลง ความวุน่ วายจาก

และคนที่จะขบคิดต่อไปว่าเราจะอยู่กันอย่างไรในวันข้างหน้า ไม่ใช่
ใครที่ไหน เรา ๆ ท่าน ๆ นั่นเอง
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ครบเครื่อง
เรื่องบ้าน
เรื่อง : วิญญู วานิชศิริโรจน์
ภาพ : www.123rf.com

ต้นปีนกี้ รมอุตนุ ยิ มวิทยาออกรายงานหลายฉบับ
ว่าจะมีพายุฤดูรอ้ นผ่านประเทศไทยหลายลูก
นีค่ งเป็นสัญญาณว่าเราต้องเจออากาศร้อน ร้อนมาก
จนถึงร้อนทีส่ ดุ มากกว่าปีกอ่ นๆ แน่
แล้วเราจะรับมืออย่างไร...

บ้านเย็นเย็นใจ
สิ่งแรกที่คนไทยนึกขึ้นก่อนเพื่อนว่าจะช่วยลดความร้อนได้คงไม่

พ้นการใช้ระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศจึงขายดีเป็นเทน�ำ้ เทท่า
ในฤดูร้อนของทุกปี ผลที่ตามมาคือบ้านเรามีการใช้ไฟฟ้าอย่างหนัก
หน่วง เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากสุดคือเครื่องปรับอากาศหรือ
แอร์นั่นเอง
เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า หน่วยงานรัฐบางแห่งจึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงหรือที่เรียกว่าแอร์
เบอร์ 5 และล้างแอร์ในหน้าร้อนเพื่อให้แอร์ท�ำงานดีขึ้น คนทั่วไปจึง
เข้าใจผิดว่าวิธีประหยัดไฟฟ้าในระบบปรับอากาศนั้นมาจากการเลือก
ใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเรื่องนี้เป็นความจริงเพียงด้านเดียว
ลองสังเกตดูนะครับว่า บางครั้งเมื่อเราเข้าไปในบ้านที่มีเครื่อง
ปรับอากาศเบอร์ 5 ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ว่าจะเปิดแอร์เย็นสุดและแรง
เท่าไรห้องก็ไม่เย็นสักที เคยสงสัยไหมว่าเป็นเพราะอะไร
ค�ำตอบของเรื่องนี้เป็นข้อมูลส�ำคัญ แต่ถูกละเลยและไม่ค่อยได้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างว่า สาเหตุที่บ้านร้อนท�ำให้เปิดแอร์
แล้วไม่เย็น เพราะกรอบอาคารหรือกรอบของบ้านที่ประกอบด้วยผนัง
หน้าต่าง ประตู และหลังคา ไม่ได้ออกแบบและก่อสร้างให้มคี ณ
ุ สมบัติ
ที่ดีในการป้องกันความร้อน

การทีก่ รอบของบ้านไม่มคี ณ
ุ ภาพจึงท�ำให้ความร้อนจากภายนอก
ผ่านเข้าในตัวบ้านได้งา่ ยเกิดความร้อนสะสมอยูภ่ ายใน เปิดแอร์แล้วแต่
บ้านก็ไม่เย็นเสียที ยิ่งบ้านที่ตากแดดมาทั้งวันจะยิ่งสะสมความร้อน
มากจนอากาศด้านในเหมือนเตาอบ กว่าแอร์จะท�ำให้ห้องเย็นต้องใช้
เวลาหลายชั่วโมง
เพื่อให้บ้านเย็น หรืออย่างน้อยก็เย็นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
แนะน�ำว่าควรปรับปรุงกรอบของบ้านให้ดขี นึ้ โดยส่วนแรกทีค่ วรท�ำก่อน
คือ “หลังคา” เพราะหลังคาบ้านถูกแดดเผาทัง้ วันตัง้ แต่เช้าถึงเย็นท�ำให้
ความร้อนสะสมบริเวณนี้มากที่สุด ยิ่งหลังคาเป็นกระเบื้องคอนกรีตที่
เป็นวัสดุอมความร้อนก็จะกระจายความร้อนออกมาเรื่อยๆ แม้แดด
จะหมดไปแล้วหลายชั่วโมง กว่าความร้อนจะคลายตัวหมดก็เกือบ
เที่ยงคืน
วิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ง่ายมาก ให้ใส่ “ฉนวนใยแก้ว” ที่หนาตั้งแต่
3 นิ้วขึ้นไป ปูเหนือฝ้าเพดานบ้านชั้นบนบริเวณใต้หลังคา จะช่วยกัน
ความร้อนจากหลังคาไม่ให้ไหลเข้าห้อง ท�ำให้อากาศภายในห้องไม่รอ้ น
มากเหมือนตอนไม่ได้ใส่ฉนวน
ส�ำหรับผนังบ้านนั้น การใส่ฉนวนที่ผนังไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นถ้า
เป็นบ้านสร้างใหม่ แนะน�ำให้สร้างผนังภายนอกด้วยวัสดุที่มีค่าความ
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เป็นฉนวนสูงแต่มวลน้อย เช่น อิฐมวลเบามีโพรงอากาศภายในท�ำให้
เป็นฉนวนและไม่อมความร้อนเพราะน�้ำหนักเบา ห้ามใช้อิฐมอญหรือ
ผนังคอนกรีตซึ่งมีค่าความเป็นฉนวนต�่ำและอมความร้อนมาก
แต่ถ้าเป็นบ้านเก่าที่ผนังเป็นอิฐมอญหรือคอนกรีต แนะน� ำให้
สร้างร่มเงาให้ผนังนั้นเพื่อลดความร้อนจากแสงแดดที่มากระทบ เช่น
ท�ำปีกนก ท�ำแผงกันแดด หรือวิธีง่ายสุดคือ ปลูกต้นไม้ใหญ่ริมบ้าน
ซึ่งจะช่วยให้บ้านมีร่มเงาและเย็นขึ้น
ส่วนช่องเปิดต่างๆ ไม่ว่าประตูหรือหน้าต่าง ถ้าเป็นบานกระจก
ส�ำหรับบ้านสร้างใหม่ให้เลือกใช้กระจกกันความร้อนที่เคลือบด้วยสาร
ลดการส่งผ่านรังสีอินฟาเรดจะช่วยให้บริเวณช่องเปิดไม่ร้อนมาก
ส่วนบ้านเก่าที่เปลี่ยนกระจกยากให้ด�ำเนินการสองเรื่องคือ เรื่องแรก
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พิจารณาหารอยรั่วบริเวณกรอบวงกบกับกรอบบานอย่าให้มีช่องว่าง
เพราะเป็นจุดอ่อนให้อากาศร้อนจากภายนอกรั่วเข้าบ้าน โดยใช้เส้น
ก�ำมะหยี่หรือเส้นยางเล็กๆ ติดที่ช่องว่างนี้ จะช่วยลดการรั่วซึมของ
อากาศได้ดี
เรื่องที่ 2 คือถ้ามีงบประมาณให้ติดฟิล์มสะท้อนความร้อนที่
กระจก แม้ฟิล์มจะมีอายุเพียง 3-5 ปี แต่จะช่วยกันความร้อนจาก
แสงแดดเข้าบ้านได้ดีกว่ากระจกใสธรรมดามาก
ด้วยวิธีการง่าย ๆ เพียงเท่านี้ เราก็น่าจะได้บ้านที่เปิดแอร์แล้ว
เย็นเร็วขึ้น อยู่สบายมากขึ้น จนเย็นใจในหน้าร้อนปีนี้นะครับ
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ท่องเที่ยว
กับวิริยะ
เรื่อง : กรดล แย้มสัตย์ธรรม
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง, กรดล แย้มสัตย์ธรรม

ระยองเป็นเมืองท่องเทีย่ วยอดนิยม เนือ่ งจากเดินทางสะดวก อยูไ่ ม่ไกลจากกรุงเทพฯ
มากนัก จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อน ตากอากาศ สัมผัสธรรมชาติ  
เมืองระยองมีสถานที่น่าสนใจมากมาย ทั้งชุมชนเก่าแก่ เกาะแก่ง และชายหาด
สวยงาม รวมถึงธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ วันนี้เราขอถือโอกาสพาทุกท่านไปสัมผัส
ความงดงามของเมืองระยองสักครั้ง มาออกเดินทางไปพร้อมๆ กันเลย

ยมจินดา
ถนนสายเก่า
สุดคลาสสิก
ถนนยมจินดาเป็นถนนสายแรกของ
เมื อ งระยอง ในอดี ต เป็ น แหล่ ง ค้ า ขายที่
เจริญรุ่งเรืองมาก สังเกตได้จากตึกโบราณ
รูปทรงสวยงามสองฝั่งถนน
เริ่มต้นกันที่พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง
ตั้ ง อยู ่ ที่ “บ้ า นสั ต ย์ อุ ด ม” สร้ า งตั้ ง แต่ ปี
2464 ก่อนปรับปรุงเป็นพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
บอกเล่ า เรื่ อ งราวของคนระยองในอดี ต
เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้และรูปภาพ
เก่าๆ สะท้อนภาพความเจริญของทีน่ ไี่ ด้ชดั
ยิ่งขึ้น
ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร จะเห็นตึก
โบราณเรียงรายสองข้างทาง อย่างตึกสิงห์กราย ตึกแห่งแรกของเมืองระยอง สร้างปี
2456 เคยเป็นสัญลักษณ์บอกนักเดินทาง
ต่างถิ่นว่าคุณได้เดินทางมาถึงเมืองระยอง
แล้ว
ถนนยมจินดาไม่เพียงเป็นถนนเก่าแก่
ของเจ้านาย พ่อค้า แต่ยังเป็นสมบัติของชาวระยองทุกชนชั้น สองฝั่งถนนจึงมีบ้านเรือนและ
ร้านค้าเก่าแก่ของชาวบ้าน เช่น ร้านตัดผม ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านตัดเย็บหมอน ร้านตัดเย็บ
เสื้ อ ผ้ า ร้ า นขายของช� ำ ที่ ข าย
มากว่า 30-40 ปี
ความคลาสสิ ก และความ
สงบเรี ย บง่ า ยของถนนยมจิ น ดา
จึ ง เหมื อ นประตู บ านแรกที่ เ รา
อยากให้คุณรู้จัก และสัมผัสด้วย
ตาตัวเองสักครั้ง

1

2

3

Did
You
Know
?

ระยอง

เทีย
่ ว

อาคารร้านค้าบริเวณถนนยมจินดา
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
การเที่ยวเกาะมันนอกต้องจองที่พัก
กับทาง Koh Munnork Private Island
และขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมตาล
รีสอร์ตมีที่จอดรถบริการใกล้ๆ ท่าเรือ

นอนเกาะ ชมเมืองเก่า     
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4

ใช้ ชีวิตแบบชาวเกาะที่เกาะมันนอก

5

00 น.

nd

อ

มาระยองทั้ ง ที ต ้ อ งไปนอนฟั ง เสี ย งคลื่ น อาบแดดให้ ผิ ว สี แ ทน
สักหน่อยที่เกาะมันนอก ซึ่งสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน และที่ส�ำคัญ
เป็นเกาะส่วนตัว... ลองไปใช้ชีวิตติดเกาะแบบสบายๆ กันดีไหม
เกาะมันนอกอยูใ่ นหมูเ่ กาะมัน อ. แกลง จ. ระยอง ซึง่ มีสามเกาะ คือ
เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก บนเกาะมีรีสอร์ต Koh
Munnork Private Island ที่มีทั้งห้องพัก กิจกรรม และอาหารอร่อยๆ
ถึงแม้เป็นเกาะขนาดเล็ก แต่มกี จิ กรรมมากมาย เช่น พายเรือคายัก
ด�ำน�ำ้ ตื้นดูปะการัง หากชอบว่ายน�้ำ สระว่ายน�้ำที่นี่วิวสวยอย่าบอกใคร
หรือจะนอนเล่นชิลล์ๆ ในกระท่อมริมหาด ชมน�้ ำทะเลสีฟ้าสวย
มีลมทะเลพัดเอื่อยๆ เย็นสบาย ปิดท้ายวันด้วยการรับประทานอาหาร
เย็นพลางชมพระอาทิตย์ตก อิ่มเอมใจทั้งบรรยากาศและอิ่มอร่อยกับ
รสชาติอาหารจนไม่อยากลุกจากโต๊ะเลย
ตื่นเช้าออกเดินส�ำรวจรอบเกาะลัดเลาะตามชายหาด โขดหิน และ
ภูเขา ตลอดทางมีธรรมชาติสวยงาม ทิวทัศน์ทะเลหลากหลายมุม และ
นกยูงร�ำแพนหางอวดสีสนั ถือเป็นการสัมผัสธรรมชาติและออกก�ำลังกาย
ที่ดีไม่น้อย

1 ระยะทาง 1 กิโลเมตร ที่คุณจะได้สัมผัสสถาปัตกรรมของบ้านเก่าที่สวยงาม
และวิถีชีวิตที่น่ารักของคนเมืองระยอง
2 ร้านรวงบนถนนยมจินดา ตกแต่งสวยงามและคลาสสิก
เหมือนมนต์สะกดให้ใครที่มาต่างหลงใหล
3 ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอายของอดีต เป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราว
ของถนนยมจินดาเป็นอย่างดี
4 เกาะมันนอกมองจากเรือโดยสารเป็นเกาะเล็กๆ กลางทะเล แต่เมื่อเข้าไปสัมผัส
เกาะแห่งนี้ ความเล็กไม่ใช่อุปสรรคในการสัมผัสความงดงาม
5 การรับประทานอาหารยามเย็น ชมพระอาทิตย์ตก กับรสชาติอาหารอร่อยถูกปาก
เป็นอีกสิ่งที่ไม่ควรพลาดบนเกาะมันนอก

    สัมผัสธรรมชาติปา่ ชุม
่ น�ำ้
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6

7

8
6 ป่าเสม็ดขาวทนทานต่อสภาพอากาศที่เลวร้าย ไม่ว่าน�้ำท่วมหนัก
หรือแห้งแล้ง ต้นเสม็ดก็ทนทานและเติบโตได้อย่างไม่เกรงกลัว
7 การทับถมกันของหญ้าหนังหมาเหมือนเป็นแพลอยอยู่กลางหนองน�้ำ 
จนนักท่องเที่ยวลงไปเดินเล่นชมวิวได้อย่างสบาย
8 บนหญ้าหนังหมามีกล้วยไม้หายากหลายชนิด เช่น แห้วชะครู
เอื้องคางคก ผักไผ่น�้ำ ฯลฯ บานสะพรั่งอวดโฉมอยู่เต็มไปหมด

นั่งเรือชมนก ชมไม้
ที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
นอกจากความงามของท้ อ งทะเล ที่ นี่ ยั ง มี ธ รรมชาติ ที่ อุ ด มด้ ว ย
พืชพันธุ์นานาชนิด นกน�้ำ ปลา และระบบนิเวศน�้ำจืดอันอุดมสมบูรณ์
สวนพฤกษศาสตร์ระยองตั้งอยู่ใน อ. แกลง จ. ระยอง มีพื้นที่กว่า
3,800 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญระดับประเทศ ภายในสวนมี
กิจกรรมน่าสนุกอย่างปั่นจักรยาน นั่งเรือชมธรรมชาติ ดูนก ฯลฯ
ในหนองน�้ำมีนกนานาชนิด เช่น นกปากห่าง นกเป็ดน�้ำ นกอ้ายงั่ว
เพราะอุดมด้วยแหล่งอาหารของนก จึงไม่แปลกที่จะพบนกหลายชนิด
ทั้งนกประจ�ำถิ่นและนกอพยพที่หากินอยู่ทั่วบริเวณ
ที่นี่ยังมีกล้วยไม้น�้ำหายากอย่างเอื้องคางคก แห้วชะครู ผักไผ่น�้ ำ 

ขึ้นอยู่บนหญ้าหนังหมา กอหญ้าขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนผิวน�้ำ หญ้า
หนังหมายังเป็นที่ป้องกันภัยให้สัตว์นำ�้ ตัวน้อยๆ ได้เติบโตอีกด้วย
อีกหนึ่งไฮไลต์คือป่าเสม็ดดึกด�ำบรรพ์ ซึ่งมีต้นเสม็ดขาวขึ้นหนาทึบ  
เสม็ดเป็นไม้พุ่ม ล�ำต้นมีเปลือกบางๆ ซ้อนกันเป็นปึก ทนทานต่อสภาพ
น�้ำท่วมและน�้ำเค็มได้เป็นเวลานาน จึงขึ้นอยู่บริเวณหนองน�้ำ
ลักษณะล�ำต้นที่คดงอแปลกตาเหมือนอยู่ในป่าโบราณสร้างความ
ตื่นตาแก่ผู้พบเห็น หากมาช่วงเย็นแสงอาทิตย์สีทองที่สาดกระทบผืนป่า
เกิดเป็นภาพสวยงามหาชมยาก นับเป็นมุมประทับใจที่สุดอีกมุมหนึ่ง
ใน จ. ระยอง

.
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งน�้ำ 

วิริยะ
ชวนชิม
เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

“ราย็อง” เป็นภาษาของชาวพื้นเมืองในย่านนี้
สันนิษฐานว่ามาจากชื่อเมืองระยอง
ที่แปลว่าเขตแดน
แต่บ้างก็ว่าหมายถึงไม้ประดู่
ที่มีมากเมื่อครั้งอดีต
ฉบับนี้เลยขอพาไปอร่อยลิ้น
กับอาหารพื้นถิ่นเมืองระยอง

อรอยล
ิ้
่ น
พน
ิ่
ื้ ถน
“รายอ็ ง”

ครัวครูหมู...กูรูอาหารพื้นถิ่นฉบับบ้านเจ้าเมือง

(ถ. ยมจินดา อ. เมือง จ. ระยอง  เปิดเวลา 17.00-21.00 น.
โทร. 0-3861-3725, 08-9404-9841)
บ้านไม้สีฟ้าชั้นเดียวดูคลาสสิกปลูกติดริมแม่น�้ำระยอง คือบ้านเจ้าเมือง
ระยอง ปัจจุบนั เปิดบ้านเป็นร้านอาหารเล็กๆ ทีล่ งมือปรุงเอง โดยจัดทีน่ งั่ ให้รบั
ลมเย็นๆ ริมระเบียง
สั่งถุงทองออร์เดิฟร์มาเรียกน�้ำย่อยก่อน ตามติดด้วยเมนูพื้นถิ่นอย่าง
แกงระยอง แกงเผ็ดที่มีลูกผักชีไร่ตากแห้งเป็นเครื่องเทศหลัก ใส่แขนงสับปะรด
แทนหน่อไม้หรือยอดมะพร้าวอ่อน จะได้ความหอมและกรุบกรอบมากกว่าแกง
เผ็ดทั่วไป ผัดวุ้นเส้นสูตรโบราณก็อร่อยได้ใจจนอยากฝากท้องไว้ทุกวัน อีก
หลายเมนูอย่างไข่เจียวโบราณ ไข่ตุ๋น พล่าสามเกลอ ฯลฯ รับรองรสชาติดีไม่
ผิดหวัง ภายในบ้านยังมีข้าวของเครื่องใช้โบราณจัดแสดงเหมือนพิพิธภัณฑ์
ขนาดย่อมให้ผู้สนใจเข้าชมด้วย

ป. แกงป่า...เรื่องแกงป่าต้องยกนิ้วให้

(ทางลงหาดแสงจันทร์ ถ. ท่าบรรทุก อ. เมือง จ. ระยอง
เปิดเวลา 10.00-22.00 น.  โทร. 0-3861-4561)
คนระยองนิยมแกงป่ามากกว่าแกงกะทิ เนื่ องจากชอบกิน รสจั ด ร้า น
ป. แกงป่า เลยกลายเป็นครัวของคนระยองด้วย เพราะมีแกงป่ารสเด็ดเผ็ดจัดจ้าน
ถึงขนาดผลิตเครื่องแกงหลายสิบกิโลต่อวัน อย่างแกงป่าปลาเห็ดโคน อาหาร
พืน้ ถิน่ เลือ่ งชือ่ ทีเ่ ลาะเนือ้ ปลาเอาก้างออกให้กนิ ง่าย ทีส่ ำ� คัญท�ำถ้วยต่อถ้วยไม่มี
ค้างคืน ส่วนน�้ำพริกกะปิ-ระก�ำก็จัดเข้ากับเครื่องเคียงสวยงาม ทั้งปลาทูต้ม
หวาน ผักสดผักลวกอย่างผักกูด หน่อไม้ มะเขือ แตงกวา บอน ฯลฯ แถมมีผัก
ดองสดใหม่ด้วย ลาบปลาอินทรี ไหลบัวผัดกุ้ง แกงไก่กระวาน อีกหลายเมนู
พื้นบ้านเสิร์ฟกันมาตั้งแต่ร้านมีแค่สี่โต๊ะจนตอนนี้มีเป็นสิบๆ โต๊ะแล้วเจ้าค่ะ

.
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รักลูก
ให้ดี

เรื่อง : นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ภาพประกอบ : เซมเบ้

3

ขวบปีแรก อุ้ม กอด ให้นม นอนด้วยกัน มากที่สุดได้
ไม่มีข้อเสียอะไร
สิบสองเดือนแรกของชีวิต ทารกมีหน้าที่ไว้วางใจโลก คือ trust หาก
ทารกไว้ใจโลกจะพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง หากเด็กไม่ไว้ใจโลก คือ distrust
พัฒนาการจะหยุดชะงัก หรือเชื่องช้า หรือถดถอย
วิธีที่ทารกจะไว้ใจโลกมีสองขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 คือไว้ใจแม่ ขั้น
ตอนที่ 2 คือไว้ใจโลก
ดังนัน้ ทารกต้องสร้างแม่ทมี่ อี ยูจ่ ริงขึน้ มาก่อน ด้วยการเลีย้ งดูอย่าง
ดีทสี่ ดุ แม่ทกุ คนมิได้เป็นแม่ในวันคลอดลูก แต่ตอ้ งผ่านการพิสจู น์ตวั เป็น
เวลาประมาณ 6 เดือน โดยอุ้มกอดบอกรักและให้นมมากมายที่สุด
ใน 3 เดือนแรก 6 เดือนแรก และ 12 เดือนแรก
แม่ที่มีอยู่จริงคือต้นทุนชีวิตที่เด็กและวัยรุ่นต้องใช้ไปอีกนานแสน
นาน

10
บัญญัติ

ประการ
การเลี้ยงลูก
1

4

ไม่ดูหน้าจอใดๆ เลย
ก่อน 2 ขวบ
สมองของมนุษย์กอ่ ร่างสร้างตัวหรือวางขดลวด คือ wiring ตามกิจกรรม
ทีท่ ำ� ดูอะไรได้อย่างนัน้ อ่านอย่างไรได้อย่างนัน้ เล่นอย่างไรได้อย่างนัน้
และท�ำงานอย่างไรได้อย่างนั้น
หน้าจอสมัยใหม่มที กุ หนแห่ง ในมือถือ บนแท็บเลต จากจอทีวี บน
บิลล์บอร์ดในท้องถนน ซึง่ มักเป็นภาพเคลือ่ นไหวรวดเร็วมากถึงมากทีส่ ดุ
สีสนั จัดจ้านร้อนแรง เปลีย่ นภาพฉับไว เสียงดนตรีเร่งเร้า เหนืออืน่ ใดนัน่
คือเลขฐานสองประกอบด้วย 0 และ 1 เท่านั้น มิใช่ของจริง
มีรายงานจากทั่วโลกและปรากฏการณ์ที่จิตแพทย์เด็กทุกคนพบ
เหมือนกัน นั่นคือเด็กที่ดูหน้าจอมากเกินไปใน 2 ขวบปีแรกอาจส่งผล
ให้พัฒนาการล่าช้า พูดช้า พูดไม่เป็นภาษา หรือพูดเป็นภาษา แต่ใช้
สื่อสารไม่ได้ จนถึงภาวะอยู่กับตนเองไม่สังสรรค์กับใคร
ประกาศจากสมาคมกุมารแพทย์ทั่วโลกตรงกัน ไม่ดูหน้าจอก่อน
2 ขวบ

พ่อแม่พูดตรงกัน สามเหลี่ยมครอบครัวที่แข็งแรง
เป็นการเริ่มต้นที่ดี
หลักการข้อแรกๆ ของครอบครัวคือพ่อแม่พดู ตรงกัน เรียกว่า coordination ซึ่งมีความส�ำคัญมากกว่าการทะเลาะหรือถกเถียงเอาเป็นเอาตาย
ต่อหน้าลูก พ่อแม่พูดตรงกันเสมอท�ำให้ลูกรับรู้ว่าบ้านนี้ใครใหญ่ เทพ
สององค์พดู ตรงกันมีพลังมากกว่าเทพเจ้าองค์เดียวหรือเทพีองค์เดียวพูด
แล้วอีกคนค้าน
เรื่องผิดถูกเป็นเรื่องรอง โลกปัจจุบันมิได้มีเรื่องผิดถูกชัดแจ้งอยู่
ก่อนแล้ว
สามเหลี่ ย มครอบครัวหมายถึงพ่อแม่ที่รักกันมากมายแล้วส่ง
ความรักไปที่ลูกเท่าๆ กัน โดยให้ส่งน้อยกว่าความรักที่มีต่อคู่สมรส
เล็กน้อย พลังของเทพจะมากยิง่ ขึน้ ไปอีก พูดอะไรก็เชือ่ สอนอะไรก็ฟงั

5

อ่านนิทาน 30 นาที
ทุกคืน
การอ่านนิทานตั้งแต่แรกเกิดมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กอ่านได้หรือ
ฉลาด แต่เป็นการเพิม่ ปริมาณเวลาทีแ่ ม่ลกู หรือพ่อลูก หรือพ่อแม่ลกู จะ
ใช้ชวี ติ ร่วมกัน อย่างน้อยทีส่ ดุ คือ 30 นาทีทกุ วัน และถ้าจัดให้เป็นการ
อ่านก่อนนอนตรงเวลาทุกคืน เท่ากับประกันว่าพ่อแม่จะพร้อมและอยู่
ด้วยแน่ อีกทั้งเป็นการปรากฏตัวอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องซึ่งจะส่ง
ผลให้การมีอยู่จริงของพ่อแม่ สายสัมพันธ์ และตัวตนแข็งแรงทั้งระบบ
คือ mother-attachment-self
พ่อแม่ไม่จ�ำเป็นต้องมีลูกเล่นหรือเล่านิทานเก่ง เพียงแค่อ่าน

2

จะสอนอะไร ให้สม�่ำเสมอ
ต่อเนื่อง ยาวนาน
หลักการข้อที่ 2 คือความสม�่ำเสมอ เรียกว่า consistency พ่อแม่อาจ
มิได้ว่างตลอดเวลา แต่เวลาว่างควรสม�่ำเสมอ และทุกครั้งที่ว่างควรมี
ค�ำสอนหรือวินัยที่สม�ำ่ เสมอ มิใช่เข้มงวดวันหนึ่ง อ่อนข้อวันหนึ่ง ความ
ไม่สม�่ำเสมอจะท�ำให้เด็กสับสนและท้าทายกติกาได้ง่าย
ยิ่งกว่านั้น ผู้ใหญ่ทุกคนที่รายล้อมพ่อแม่ควรแสดงออกให้เห็นว่า
เราพูดตรงกัน เรื่องก็จะง่ายขึ้นเป็นทวีคูณ
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8

มีข้อห้ามไม่มากนัก ที่ต้องห้ามคือห้ามท�ำร้ายคน
ห้ามท�ำลายข้าวของ ห้ามท�ำร้ายตัวเอง
แต่ละบ้านมีข้อห้ามมากน้อยต่างกัน ที่เป็นกติกาสากลในทุกวัฒนธรรม
คือ ห้ามท�ำร้ายคน ห้ามท�ำลายข้าวของ ห้ามท�ำร้ายตัวเอง
แต่ละบ้านจะห้ามมากกว่านี้เพื่อปกป้องลูก เราพบว่าข้อห้าม
มากมายหลายสิบข้อหรือร้อยข้อมักส่งผลให้เด็กไม่เชือ่ ฟังมากกว่า ขณะ
ที่ข้อห้ามน้อยกว่าแล้วปล่อยให้เด็กลองผิดลองถูกเองบ้างกลับช่วยให้
เด็กพัฒนาตนเองดีกว่า เรียนรูม้ ากกว่า ตัดสินใจดีกว่า และประคองตน
ให้เป็นไปตามความคาดหวังของพ่อแม่ หรือหลบหลีกอันตรายด้วย
ตนเองได้ดีกว่า

9

ชอบอะไรให้รางวัล ไม่ชอบอะไรให้เพิกเฉยหรือไทม์เอาต์
พฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตให้ท�ำโทษ
หลักการแก้ไขพฤติกรรมสามข้อ คือ ให้รางวัล เพิกเฉย และท�ำโทษ เป็น
หลักการสากลทีผ่ า่ นงานวิจยั ทัง้ ในสัตว์ทดลองและภาคสนามมาช้านาน
พิสูจน์แล้วว่าได้ผลแน่นอน แต่ต้องการความเอาจริงเอาจัง สม�ำ่ เสมอ
และต่อเนื่องของพ่อแม่
ชอบพฤติกรรมใดให้ให้รางวัล อาจเป็นรางวัลที่มิใช่วัตถุหรือเป็น
วัตถุ การตกรางวัลที่ดีควรท�ำทันที คือ instantly เด็กจึงสามารถจับคู่
ได้ว่าพฤติกรรมที่ดีคือสิ่งที่พ่อแม่ชอบ
ไม่ชอบพฤติกรรมใดให้เพิกเฉย การเพิกเฉยที่จริงจังจนถึงการ
time out หรือขอเวลานอกที่ถูกวิธีจะช่วยให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์
สูญสลาย คือ extinction โดยไม่หวนคืนมาอีก
พฤติกรรมทีเ่ สีย่ งถึงชีวติ หรือพิการ มีขอ้ แนะน�ำให้ทำ� โทษได้ อาจ
เตือน ดุ จนถึงตัดสิทธิบางประการของเด็ก และเป็นเช่นเดียวกับการให้
รางวัล นัน่ คือควรท�ำทันทีและพูดชัดเจนว่าเด็กถูกท�ำโทษเรือ่ งอะไรอย่าง
เป็นรูปธรรม

6

ควรฝึกกินข้าวด้วยตัวเองบนโต๊ะพร้อมหน้ากันให้ได้
ระหว่าง 1-2 ขวบ
เด็กเล็ก 2 ขวบปีแรกมักเชื่อฟังพ่อแม่โดยไม่มีเงื่อนไข ขณะเดียวกัน
กล้ า มเนื้ อ มั ด ใหญ่ คื อ gross motor จะทวี ค วามแข็ ง แรงขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็วระหว่างอายุ 2-3 ขวบ กว่าจะถึง 3 ขวบเด็กสามารถลงจากโต๊ะ
ด้วยตนเอง เดินหนี วิง่ หนี ปัดข้าว ปาดจานข้าวทัง้ หมดบนโต๊ะลงไปกอง
ทีพ่ นื้ สะบัดหน้าแล้วพูดว่าไม่กนิ ดังนัน้ การฝึกเด็กนัง่ กินข้าวจะง่ายกว่า
มากหากท�ำได้ใน 2 ขวบปีแรก
การกินข้าวด้วยตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของพัฒนาการการดูแลตนเอง
โดยเริ่มจากดูแลร่างกายของตนเองที่เป็นศูนย์กลางคือ self-centered
ก่อนจะขยายพืน้ ทีก่ ารดูแลออกไปโดยรอบ จนกระทัง่ ครอบคลุมของเล่น
หรือห้องนอนของตนเอง บ้านทัง้ หลังและทีส่ าธารณะ นัน่ คือพัฒนาการ
ของ Executive Function (EF)

10

7

สอนท�ำงานบ้าน คือดูแลร่างกายของตัวเอง
	   ดูแลพื้นที่รอบร่างกาย และท�ำงานบ้านของส่วนรวม
ถัดจากการเล่นคือการท�ำงาน การเล่นและการท�ำงานเป็นการใช้นวิ้ มือ
ทั้ง 10 เพื่อพัฒนาสมอง การท�ำงานมีความยากและไม่สนุกเมื่อเทียบ
กับการเล่น ดังนัน้ จึงช่วยพัฒนาความสามารถทีจ่ ะตัง้ ใจจดจ่อ คือ focus
กับงานตรงหน้า ซึง่ เป็นงานทีย่ าก น่าเบือ่ และใช้เวลานานกว่าจะท�ำเสร็จ
เท่ากับฝึกเด็กให้รู้จักควบคุมตนเอง คือ self control และอดเปรี้ยว
ไว้กนิ หวาน คือ delayed gratification อันเป็นส่วนส�ำคัญของพัฒนาการ
Executive Function (EF)

เล่นมากที่สุด
ระหว่าง 2-6 ขวบ
เด็กอายุ 2-3 ขวบพัฒนากล้ามเนือ้ มัดใหญ่แข็งแรงขึน้ เพือ่ การเคลือ่ นไหว
อย่างหยาบคือ gross motor อย่างอัตโนมัติ คือ autonomy แขนขา
สามารถใช้งานได้รวดเร็ว เดิน วิ่ง ตี ต่อย เตะ กระโดด ปีนที่สูง จาก
นั้ น พออายุ 4-6 ขวบจะพั ฒนากล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก ของนิ้ ว มื อ ทั้ ง 10
แข็งแรงขึ้นเพื่อการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด คือ fine motor รวมทั้ง
ประสานมือ-สายตา คือ hand-eye coordination อย่างดีที่สุด
หน้าทีข่ องเด็กอายุ 2-6 ขวบจึงเป็นการละเล่นโดยใช้แขน ขา และ
นิว้ มือมากทีส่ ดุ อันจะส่งผลกระทบถึงพัฒนาการของเซลล์สมองและจุด
เชือ่ มต่อประสาท คือ synapses และวงจรประสาท คือ neural circuits
ที่ส�ำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคต คือ Executive Function (EF)

.
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เยือน
ลานธรรม
เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์

วัดกระโจมทอง
บวชเนกขัมมะ
กับพระนักปฏิบัติ
สายกรรมฐาน
วัดกระโจมทอง วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่า

สร้างขึ้นประมาณปี 1910 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือสมเด็จ
พระเจ้าอูท่ อง ว่ากันว่าบริเวณนีเ้ คยเป็นทีต่ งั้ กระโจมทีป่ ระทับของสมเด็จ
พระเจ้าอู่ทอง ปัจจุบันยังคงหลงเหลือพระวิหารของหลวงพ่ออู่ทอง
ลักษณะคล้ายพระอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอูท่ องยุค
ต้นจ�ำนวนสามองค์
วัดกระโจมทองได้รับการบูรณะและพัฒนามาตั้งแต่ปี 2512 โดย
หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล พระนักปฏิบัติสายกรรมฐาน ที่ยึดหลักสติ
ปัฏฐานสี่อย่างเคร่งครัด และถือฉันมังสวิรัติมาตลอดชีวิต บรรพชา
อุปสมบทมา 60 พรรษา จนวันนี้ท่านมีอายุ 83 ปี ยังคงด�ำรงต�ำแหน่ง
เจ้าอาวาสจวบจนปัจจุบัน
ทางวัดได้จัดพิธีบวชเนกขัมมะทั้งผู้หญิงและผู้ชายประจ� ำทุกปี
อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ
ซึง่ ปีนตี้ รงกับวันที่ 29 พฤษภาคม-6 มิถนุ ายน 2561 พุทธศาสนิกชนที่
สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา ถวาย
ผ้าป่าสามัคคี ท�ำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา เป็นต้น
นอกจากนีว้ นั ธรรมดาทีไ่ ม่มงี านพิธสี ำ� คัญใดๆ ก็มาท�ำบุญตักบาตร
ได้ ส�ำหรับผู้ต้องการค้นหาหนทางสู่ความสงบขอบวชเนกขัมมะได้ที่
กุฏหิ ลวงพ่อสุทศั น์ โดยหลวงพ่อจะเป็นผูใ้ ห้กรรมฐานและสอนวิธปี ฏิบตั ิ
จากนัน้ ก็ฝกึ ด้วยตนเอง โดยมีตารางปฏิบตั ปิ ระจ�ำวัน ตัง้ แต่เวลา 06.30 น.
ใส่บาตร 07.00 น. ฉันเช้าทั้งภิกษุ ภิกษุณี และเนกขัมมะ บริเวณ

หอฉัน 08.00 น. ท�ำวัตรเช้า 11.00 น. ฉันเพล 13.00 น. น�ำปฏิบัติ
1 ชัว่ โมง เช่น เดินจงกรม นัง่ สมาธิ เป็นต้น บริเวณศาลาสวดมนต์ หรือ
ลานธรรมสุขใจ
จากนัน้ ปฏิบตั ติ ามอัธยาศัย จนถึงเวลา 16.00 น. ท�ำวัตรเย็น และ
19.00 น. ปฏิ บั ติ ต ามอั ธ ยาศั ย เช่ น ยื น สมาธิ นั่ ง สมาธิ สวดมนต์
และทุกวันพระหลวงพ่อสุทัศน์จะแสดงพระธรรมเทศนาด้วยตนเอง
พุทธศาสนิกชนที่ไม่ได้บวชเนกขัมมะก็มาฟังธรรมกับหลวงพ่อได้

.
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วัดกระโจมทอง

สิ่งที่ต้องเตรียมในการบวชเนกขัมมะ

ถ. บางกรวย-ไทรน้อย ต. วัดชลอ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี
ติดต่อ ส�ำนักงานวัด : 0-2447-5168, 08-9747-1780, 09-7014-7858
หอฉัน : 0-2883-9885

ส�ำเนาบัตรประชาชนผู้รับรองการขอบวชหนึ่งคน
ชุดขาว ส�ำหรับผู้หญิง-นุ่งผ้าถุงห่มสไบ
ผู้ชาย-เสื้อสีขาวกางเกงขายาว (ทางวัดมีจ�ำหน่าย)
ดอกไม้หรือพวงมาลัยหนึ่งชุด ธูปเทียนหนึ่งชุด
สมัครบวชพร้อมกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่วัดได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. หรือโทร.สอบถามล่วงหน้า
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ศุขสยาม
เรื่อง : นคราภิบาล

http://www.prdnakhonpathom.com/news/1337

“อัฐมีบูชา”

วันน้อมจิตร�ำลึกถึง
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนั้นเป็นวันส�ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่ชาวพุทธน้อมร�ำลึกด้วยความโศกเศร้าเป็น
อย่างยิ่งเพราะสูญเสียองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เปรียบดั่งดวง
ประทีปที่น�ำทางให้มวลมนุษย์ก้าวล่วงสังสารวัฏ ซึ่งตรงกับวันแรม 8 ค�่ำ 
เดือน 6 หรือวันแรม 8 ค�่ำ แห่งเดือนวิสาขะ โดยมีประวัติความเป็นมา
คือ
ในคืนวันขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน 6 หรือวันเพ็ญวิสาขะ ภายใต้รม่ ต้นสาละ
ทีอ่ อกดอกบานสะพรัง่ พระพุทธเจ้ารับสัง่ ด้วยพระปัจฉิมวาจาแก่ภกิ ษุทงั้
หลาย ก่อนจะเสด็จปรินพิ พานว่า “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปา
เทถ” ซึ่งแปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนพวกท่านให้รู้ว่า สิ่งทั้ง
หลายที่เกิดมาในโลกย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงท�ำ
หน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นให้สำ� เร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่
ประมาทเถิด” หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จปรินิพพาน

เมือ่ พระพุทธเจ้าเสด็จปรินพิ พานแล้วได้ 7 วัน มัลลกษัตริยแ์ ห่งนคร
กุสินารา พร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์ อันมีพระมหากัสสปเถระ
เป็นประธาน พร้อมกันกระท�ำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฎพันธนเจดีย์ใกล้กรุงกุสินาราในวันแรม 8 ค�่ำ เดือน 6 หลังจากนั้นโทณ
พราหมณ์ทำ� หน้าทีแ่ บ่งพระบรมสารีรกิ ธาตุเป็นแปดส่วนให้แก่กษัตริยแ์ ละ
ผู้ครองแคว้นต่างๆ อัญเชิญไปประดิษฐานยังพระเจดีย์ในแคว้นปกครอง
ของตน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา ร�ำลึกถึงหลักธรรมค�ำสั่งสอน
ของพระพุทธองค์
เนื่องจากวันอัฐมีบูชาเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
ในวันนี้พุทธศาสนิกชนควรตระหนักและเข้าใจว่าธรรมชาติของสังขาร
มนุษย์นั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยง ย่อมเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา โดยหลัก
ความเป็นจริงเหล่านี้ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงเน้นเป็นหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นหลักไตรลักษณ์ และหลักธรรมเรื่องความ
ไม่ประมาท
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หลักไตรลักษณ์

อนิจจตา ความไม่เที่ยง ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไป
ทุกขตา ความเป็นทุกข์ ภาวะทีถ่ กู บังคับให้คงอยูใ่ นสภาพเดิมไม่ได้
อนัตตตา ความไม่มีตัวตน ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
หลักของไตรลักษณ์เป็นหลักของความจริงในชีวติ ทีเ่ ราพึงจะมองเห็น
ได้ โดยใช้ปญ
ั ญาพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีสติ ส่วนหลักธรรมเรือ่ งความ
ไม่ประมาทเป็นอีกเรื่องที่น�ำมาปฏิบัติ เพราะความไม่ประมาทคือความ
เป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณของความไม่ประมาท
และโทษของความประมาทอยู่เสมอว่า
“ความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตาย ความประมาทเป็น
หนทางแห่งความตาย”
ปัจจุบนั การบ�ำเพ็ญกุศลเนือ่ งในพิธวี นั อัฐมีบชู าก็เหมือนกับวันส�ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และ
เวียนเทียนตอนค�่ำ วัดบางแห่งจ�ำลองเหตุการณ์วันถวายพระเพลิง
พุทธสรีระเพื่อร�ำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลด้วย

.

https://takethaitour1.wordpress.com
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เรื่อง : ฅนเมือง
ภาพ : เมืองโบราณ
		

อนุสาวรีย์
ชาวบ้านบางระจัน
และวิหาร
วัดโพธิ์เก้าต้น
ณ เมืองโบราณ บางปู
จ. สมุทรปราการ

ชาวบ้านบางระจันถือเป็นตัวอย่างบุคคลส�ำคัญในภาคกลาง ซึ่งได้

รับยกย่องว่าเป็นกลุ่มบุคคลผู้กล้าหาญและเสียสละชีวิตต่อชาติบ้านเมือง
คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ได้สร้างอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน และวิหารวัดโพธิ์เก้าต้น ที่เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ เพื่อเชิดชูบรรดาผู้กล้าและชาวบ้าน
ทุกคน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา ที่สู้ตายเพื่อรักษาบ้านเมืองของตน เป็น
วีรกรรมของชุมชนที่ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์ไทย เพื่อจารึกไว้เป็น
เกียรติประวัติแก่อนุชนรุ่นหลังที่แสดงถึงความสามัคคี ความเสียสละ และ
ความกล้าหาญ
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ในเหตุการณ์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2 พระเจ้ามังระกษัตริย์พม่ายกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาถึงสองทาง
คื อ ทางเมื อ งกาญจนบุ รี แ ละเมื อ งตาก
โดยมีเนเมียวสีหบดีและมังมหานรธาเป็น
แม่ทัพ โดยทัพแรกให้เนเมียวสีหบดียก
มาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของกรุงศรีอยุธยา
แล้วย้อนกลับมาตีกรุงศรีอยุธยา ส่วนทัพ
ที่ 2 ให้มังมหานรธายกมาตีเมืองทวาย
และกาญจนบุ รี แล้ ว ให้ ย กกองทั พ มา
สมทบกั บ เนเมี ย วสี ห บดี เ พื่ อ ล้ อ มกรุ ง
ศรีอยุธยาพร้อมกัน
ทัพของเนเมียวสีหบดีมาตัง้ ค่ายอยูท่ ี่
เมืองวิเศษชัยชาญ แล้วให้ทหารออกปล้น
สะดมทรั พ ย์ ส มบั ติ เสบี ย งอาหาร และ
ข่มเหงราษฎร จนชาวเมืองวิเศษชัยชาญ
ไม่สามารถอดทนต่อการข่มเหงของพวก
พม่าได้ กลุม่ ชาวบ้านทีบ่ างระจันประกอบ
ด้วยนายแท่น นายโชติ นายอิน นายเมือง
นายดอก และนายทองแก้ว จึงรวบรวม
ชาวบ้ า นต่ อ สู ้ กั บ พม่ า โดยอั ญ เชิ ญ พระ
อาจารย์ธรรมโชติจากส�ำนักวัดเขานางบวช
แขวงเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งชาวบ้านเคารพ
ศรัทธาให้มาช่วยคุ้มครองและให้ก�ำลังใจ
และมีบุคคลชั้นหัวหน้าเพิ่มขึ้นอีก ได้แก่
ขุนสรรค์ นายจันหนวดเขีย้ ว นายทองเหม็น
นายทองแสงใหญ่ และพั น เรื อ ง เมื่ อ มี

ชาวบ้านอพยพเข้ามามากขึ้นจึงตั้งค่าย
บางระจันเพือ่ ต่อสูข้ ดั ขวางการรุกรานของ
พม่า โดยมีกลุ่มผู้น�ำรวม 11 คน พม่า
พยายามเข้าตีค่ายบางระจันถึงเจ็ดครั้ง
แต่ไม่ส�ำเร็จ
ในที่สุดสุกี้ซึ่งเป็นพระนายกองของ
พม่าอาสาปราบชาวบ้านบางระจัน โดยตัง้
ค่ายประชิดค่ายบางระจัน แล้วใช้ปนื ใหญ่
ยิงเข้าไปในค่ายแทนการสู้รบกลางแจ้ง
ท�ำให้ชาวบ้านเสียชีวิตจ�ำนวนมาก ชาว
บ้านบางระจันไม่มปี นื ใหญ่ยงิ ตอบโต้ จึงมี
ใบบอกไปทางกรุงศรีอยุธยาขอให้ส่งปืน
ใหญ่มา แต่ทางกรุงศรีอยุธยาไม่กล้าส่งให้
เพราะเกรงจะถูกฝ่ายพม่าดักปล้นระหว่าง
ทาง ชาวบ้านจึงช่วยกันหล่อปืนใหญ่โดย
บริจาคของใช้ทกุ อย่างทีท่ ำ� ด้วยทองเหลือง
หล่อปืนได้สองกระบอก แต่พอทดลองยิง
ปืนก็แตกร้าวใช้การไม่ได้ ถึงแม้ว่าไม่มี
ปืนใหญ่ ชาวบ้านบางระจันก็ยงั คงยืนหยัด
ต่อสูก้ บั พม่าต่อไปจนกระทัง่ วันแรม 2 ค�่ำ 
เดือน 8 พ.ศ. 2309 ค่ายบางระจันก็ถูก
พม่าตีแตกและยึดค่ายได้ หลังจากยืนหยัด
ต่อสู้มานานถึง 5 เดือน
วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันจึง
ได้รับยกย่องว่าเป็นวีรกรรมของชุมชน
ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเสียสละชีวิตแก่ชาติบ้านเมือง

.
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ขับขี่
ปลอดภัย
เรื่อง : ดาบฯ แช่ม
ภาพประกอบ : เซมเบ้

อันตราย
จากการจอดรถ
และการแซง
บนไหล่ทาง
บนถนนมีจุดอันตรายจุดหนึ่งที่ผู้ขับขี่มักมองข้าม คือ

ไหล่ทาง อันที่จริงไหล่ทางมีไว้ส�ำหรับรถที่เสียหรือเกิดเหตุ
ฉุกเฉินใช้จอดชั่วคราว ก่อนเคลื่อนย้ายต่อไป แต่อุบัติเหตุก็
มักเกิดขึน้ บ่อยครัง้ บนไหล่ทางนีเ้ อง เพราะมีรถทีต่ อ้ งการจอด
บนไหล่ทางอย่างกะทันหัน เช่น ซือ้ ของริมทาง ผูท้ ตี่ ามมาอาจ
หยุดรถไม่ทันจนพุ่งชนได้
ดังนัน้ เพือ่ ความปลอดภัย ถ้าไม่จำ� เป็นจริงๆ แล้ว ไม่ควร
จอดรถริมไหล่ทาง โดยเฉพาะทางขึ้นลงสะพาน ถนนที่ไหล่
ทางแคบ หรือเป็นคอขวด บริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก แต่ถา้
จ�ำเป็นควรให้สญ
ั ญาณไฟล่วงหน้า แล้วเบนรถลงไหล่ทางอย่าง
ระมัดระวัง เปิดไฟฉุกเฉิน ตั้งป้ายเตือนหรือวางวัตถุที่เห็นชัด
ในระยะไกล ทางทีด่ คี วรจอดในจุดจอดรถริมทางทีท่ างการจัด
ไว้ให้ จุดพักรถ หรือสถานีบริการน�้ำมัน
นอกจากไม่จอดบนไหล่ทางโดยไม่มีเหตุอันควรแล้ว
ผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ไหล่ทางขับแซงคันที่ช้ากว่า เนื่องจากรถคันที่
ช้ากว่าจะบดบังทัศนวิสัย ท�ำให้ไม่เห็นรถที่อาจจอดเสียอยู่
หรือมีจักรยานยนต์หรือจักรยานที่กฎหมายอนุญาตให้วิ่งบน
ไหล่ทางได้ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
จึงควรระลึกไว้เสมอว่า ไหล่ทางมีไว้จอดยามฉุกเฉิน
เท่านั้น และไม่แซงบนไหล่ทางเด็ดขาด

.
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