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บท
บรรณาธิการ

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ…
ในขณะที่โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ดังนั้น V magazine ฉบับนี้จึงขอน�ำท่านไปท�ำความรู้จักกับเจ็ดนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตที่น่าสนใจ
และก�ำลังจะเกิดขึ้นจริงในไม่ช้า นอกจากนั้นเรายังมีสาระความรู้ประกันภัยที่หลากหลายมาน�ำเสนอเช่นเคย
อาทิ ความคุ้มครองประกันภัยเรื่องที่ควรรู้ และความส�ำคัญของประกันภัยขนส่งยุค 4.0
ฤดูกาลท่องเที่ยวใกล้มาเยือนในช่วงหน้าหนาว อุ่นใจกับ “V travel” ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
ที่จะดูแลคุณไม่ว่าใกล้หรือไกล สบายใจไปกับการเดินทาง และปลอดภัยในทุกเส้นทาง
ด้วยการดูแลสุขภาพกาย ใจ ขับรถอย่างมีสติ มีวินัย เคารพกฎจราจร เพื่อถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

(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

ใ

นยุคที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าแบบไม่รั้งรอ
ช่วยให้มนุษย์สามารถขยายผลผลิตทางความคิด
ได้อย่างไร้ขอบเขต เพื่อสนองความต้องการไม่รู้จบ
ในแทบทุกเรื่อง หนึ่งในนั้นคือการพัฒนายานยนต์
ที่เป็นหัวใจของระบบคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ทั้งคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาเชื้อเพลิง
ที่ก�ำลังจะหมดไป เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
เลี่ยงการจราจรติดขัด หรือให้ข้อมูลการเดินทางที่ช่วยไปถึงจุดหมาย
เร็วที่สุด  หลายสิ่งที่เคยเป็นได้เพียงความคิดหรือจินตนาการฟุ้งฝัน
ในภาพยนตร์ บัดนี้ถูกสร้างขึ้นในโลกของความจริงบ้างแล้ว
V magazine ฉบับนี้ขอรวบรวมเจ็ดเทคโนโลยียานยนต์
แห่งโลกอนาคตที่น่าสนใจ และก�ำลังจะเกิดขึ้นจริงในไม่ช้า
เพื่อให้เรารู้และเตรียมก้าวไปพร้อมความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที

www.123rf.com
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รถยนต์
พลังงานทางเลือก
ทุกวันนี้น�้ำมันซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักในระบบการคมนาคมขนส่ง
ก�ำลังลดปริมาณลงเรือ่ ย ๆ ดังค�ำพูดว่าน�ำ้ มันอาจหมดโลกในเวลาไม่เกิน 50
ปี ท�ำให้มีการคิดค้นการใช้พลังงานรูปแบบอื่น เช่น ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว
(NGV/CNG) แก๊สโซฮอล (gasohol)  อย่างไรก็ตามเชื้อเพลิงข้างต้นยังไม่
ตอบโจทย์ด้านการประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีการวิวัฒนาการ
รถยนต์พลังงานทางเลือกต่างๆ เพิม่ ขึน้ เช่นรถยนต์พลังงานไฮโดรเจน  แต่ที่
พูดถึงกันมากขณะนี้คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้า  (EV-electric vehicle)
รถพลังงานไฟฟ้านับเป็นรถยนต์พลังงานสะอาด ขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าในเครื่องยนต์โดยปล่อยของเสียออกมาน้อย  บริษัทรถยนต์
ใหญ่ ๆ บางเจ้าเลือกพัฒนารถยนต์ประเภทนี้ออกสู่ตลาดบ้างแล้ว เช่น
BMW, Nissan, Honda, Tesla และมีแนวโน้มที่ดีว่าจะได้ใช้กันมากขึ้นใน
วันข้างหน้า   ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานเริม่ น�ำรถไฟฟ้ามาใช้ในองค์กร
แม้แต่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้จ�ำหน่ายน�้ำมันรายใหญ่ที่สุด
ของบ้านเรา ก็เตรียมพร้อมโดยเปิดสถานีบริการชาร์จไฟฟ้าแล้ว 6 แห่ง
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และก�ำลังขยายเป็น 20 แห่งทั่วประเทศ  เมื่อเร็ว ๆ นี้กรมการขนส่งทางบก
ก็ เ พิ่ ง เปิ ด ตั ว รถแท็ ก ซี่ พ ลั ง งานไฟฟ้ า  น� ำ ร่ อ งให้ บ ริ ก ารที่ ท ่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิจ�ำนวน 101 คัน และสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้ า  30 แห่งทั่ว
กรุงเทพมหานคร พร้อมผลักดันให้ถึง 1,000 คันในปีหน้า
อย่างไรก็ตามรถยนต์ไฟฟ้ามีข้อจ�ำกัดหลายอย่าง เช่น ราคาสูง
แบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บพลังงานได้ทีละมาก ๆ ส่งผลต่อการเดินทางระยะ
ไกล หรือการสร้างสถานีจา่ ยพลังงานไฟฟ้าต้องใช้เงินลงทุนสูง  แต่ขอ้ จ�ำกัด
เหล่านี้คงได้รับการปรับปรุงในไม่ช้า  งานวิจัยของ Bloomberg เรื่อง New
Energy Finance คาดการณ์ว่าอีกประมาณ 8 ปี รถยนต์ไฟฟ้าจะราคาเท่า
รถยนต์ใช้น�้ำมัน
ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้คาดว่ารถยนต์ไฮบริดที่ท�ำงานควบคู่กันระหว่าง
ระบบใช้นำ�้ มันกับไฟฟ้าจะมีบทบาทเพิม่ ขึน้ เพราะตอบโจทย์กว่าทัง้ ด้านการ
ประหยัดน�้ำมันและช่วยลดมลพิษจากไอเสีย
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Self-driving cars
ไร้คนขับก็ยังวิง่ ได้

ภาพ : www.123rf.com

p4-11.indd 7

autonomous car, driverless car, robotic car หรือ self-driving car ล้วนเป็นชื่อเรียกรถยนต์ไร้คนขับ
ซึ่งผลิตขึ้นและทดลองใช้จริงบ้างแล้วในประเทศมหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ด้วยแนวคิดว่า  คอมพิวเตอร์จะช่วย
ลดความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น ความประมาท ความง่วง ความเผอเรอ ลงได้
หลายคนอาจนึกภาพไม่ออกว่ารถไร้คนขับท�ำงานอย่างไร ความจริงแล้วเราอาจได้ลองสัมผัสมาบ้างใน
รถยนต์รนุ่ ใหม่ ๆ ทีม่ รี ะบบขับเคลือ่ นกึง่ อัตโนมัตหิ ยุดเคลือ่ นทีไ่ ด้เองเมือ่ ข้างหน้ามีสงิ่ กีดขวาง หรือขับเองในทางเดินรถ
เส้นตรง แต่เมื่อต้องขับขี่แทนมนุษย์ทั้งระบบจึงมีการท�ำงานแบ่งออกเป็นหลายส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เรียกว่า  ไลดาร์ (lidar unit) ท�ำงานลักษณะเดียวกับเรดาร์ ต่างกันตรงทีไ่ ลดาร์นนั้ ท�ำงานเร็ว ละเอียด
และมีประสิทธิภาพมากกว่า  ติดตัง้ บนหลังคารถท�ำหน้าทีต่ รวจจับแสง และมีกล้องหลายตัวท�ำงานคูก่ บั เลเซอร์เพือ่ วัด
ระยะห่างจากสิ่งกีดขวาง 360 องศารอบตัว ทั้งยังใช้สอดส่องป้ายสัญญาณจราจร ตลอดจนความเคลื่อนไหวของ
นักปั่น และคนเดินทางเท้าที่ใช้ถนนร่วมกัน
ส่วนต่อมาอยู่ตรงกระจังหน้ารถชื่อ additional lidar units เป็นอุปกรณ์ในตระกูลเดียวกับไลดาร์ แต่มี
หลายตัว ใช้ท�ำงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้มากขึ้น และยังมีอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเรดาร์ที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างของ
กระโปรงหน้ารถทั้งซ้ายขวา เพื่อวัดระยะห่างให้รถหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่
ส่วนสุดท้ายคือ main computer วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจจับประเมินค่า  และค�ำนวณเปรียบเทียบกับ
แผนที่น�ำทางที่มีอยู่แล้วเพื่อคาดการณ์สิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นขณะนั้น และสั่งงาน
ทั้งนี้กลไกของรถประเภทไร้คนขับยังต้องพัฒนาอีกพอสมควร เพราะในการทดลองใช้ยังเกิดอุบัติเหตุที่ถึงแก่
ชีวิต แต่คาดว่าจะน�ำมาใช้ในอนาคตอย่างแน่นอน
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https://ifworlddesignguide.com/entry/206872-bmw-motorrad-vision-next-100

Self-Balancing
มอเตอร์ไซค์ไม่มีล้ม
>

จักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ถอื เป็นอีกหนึง่ พาหนะทีน่ ยิ มใช้กนั มาก
ไม่แพ้รถยนต์   ปัจจุบนั เทคโนโลยีมอเตอร์ไซค์มวี วิ ฒ
ั นาการทัง้ เครือ่ งยนต์ การ
ออกแบบ แต่ที่น่าจับตามองคือ self-balancing เทคโนโลยีมอเตอร์ไซค์ที่
ทรงตัวได้เองโดยไม่ล้มคว�่ำ
บริษัท Honda หนึ่งในผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์รายใหญ่ของโลก คิดค้น
ระบบ Honda Riding Assist ให้รถทรงตัวได้เองทุกช่วงเวลาแม้กระทั่งจอด
นิ่งโดยไม่ง้อขาตั้ง  แนวคิดที่ใช้พัฒนาคือ ลักษณะของเก้าอี้ติดล้อที่หมุนได้
รอบทิศทาง การรักษาสมดุลจะใช้ชดุ แผงหน้าของรถเป็นตัวควบคุม สามารถ
ขยับแฮนด์บงั คับรถไปซ้ายขวา ขยับแผงคอรถไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้เพือ่
ช่วยทรงตัว  รถที่ใช้ระบบนี้เริ่มเปิดตัวไปแล้วที่งาน Tokyo Motor Show
ปลาย ค.ศ. 2017
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Navion
ระบบน�ำทางสดุ ล�้ำ
ผ่านกระจกหน้ารถ

Biometric Access
กุญแจล่องหนอัจฉริยะ

ใครทีเ่ คยเล่นเกม Pokemon Go คงคุน้ เคยกับเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ที่ผสานโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน  ส�ำหรับ
วงการยานยนต์กน็ ำ� เทคโนโลยีนมี้ าประยุกต์ใช้มชี อื่ ว่า  Navion เป็นนวัตกรรม
จ�ำลองภาพสามมิติด้วย AR ท�ำหน้าที่เป็นระบบน�ำทางแบบ holographic
สุดล�้ำ แสดงเส้นทาง ข้อมูลถนน หรือสถานที่ต่างๆ รวมถึงรายละเอียด
ปลีกย่อย โดยใช้ระบบ head-up display รวบรวมข้อมูลมาแสดงผลบน
กระจกหน้ารถของคนขับโดยไม่ตอ้ งก้มมองหน้าจอเล็ก ๆ อ�ำนวยความสะดวก
ทัง้ การใช้เส้นทาง และตอบโจทย์ความปลอดภัยบนท้องถนนด้วย ใครจะคิด
ว่าสิ่งที่เคยเห็นในเกมจะถูกน�ำมาใช้ในชีวิตจริงได้

ปัจจุบนั กุญแจรถยนต์ได้รบั การพัฒนาให้ใช้งานได้มากกว่าแค่บดิ แล้ว
สตาร์ตเครือ่ ง บริษทั รถยนต์หลายเจ้าออกแบบให้มหี น้าจอสี touch screen
ได้ สามารถตรวจว่ า ประตู ทั้ ง หมดล็ อ กอยู ่ ห รื อ ไม่ เช็ ก ระยะทางที่ เ หลื อ
เปิดแอร์ และไฟในรถ แม้กระทั่งสั่งให้จอดรถเองผ่านทางสมาร์ตโฟน
หากใครเคยดูภาพยนตร์ไซไฟ แนวสายลับ หรืออะไรท�ำนองนี้คงได้
ชมฉากการปลดล็อกรถแบบล�้ำสมัย เช่น สแกนนิ้วมือ ม่านตา หรือยิง
บาร์โค้ดลับ ตอนนีม้ นี วัตกรรมดังกล่าวเกิดขึน้ แล้วเรียกว่า  biometric access
หรือการใช้ขอ้ มูลชีวภาพแทนกุญแจ ท�ำให้หมดห่วงเรือ่ งกุญแจหล่นหาย หรือ
มีใครแอบเอากุญแจรถเราไปปั๊มเพื่อใช้เวลาเราไม่อยู่

>

>

https://tiresandparts.netwp-contentuploadsBiometric-Access-Control-System.jpg
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https://si.wsj.netpublicresourcesimagesBN-UO038_32ZeF_M_20170803154903.jpg

ทรรศนะ
จากกูรูรถยนต์
ใครทีต่ ดิ ตามการทดสอบรถยนต์ยหี่ อ้ ต่าง ๆ คงเคยได้ยนิ ชือ่
ธนเทพ ธเนศนิรัตศัย หรือ J!MMY กูรูรถยนต์
ทีม่ กั ให้ความเห็นตรงไปตรงมา ด้วยส�ำนวนภาษาชวนจดจ�ำ
ทั้งยังก่อตั้งเว็บไซต์ www.headlightmag.com ที่เกาะติด
และเจาะลึกข่าวสารวงการรถด้วยประสบการณ์อนั ยาวนาน
ธนเทพมองถึงยานยนต์ในโลกอนาคตว่า
“รถยนต์มีวิวัฒนาการกันมาต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัย
เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมากมาย แต่ทั้งนี้รถยนต์ที่ก�ำลังจะน�ำมาใช้
ในอนาคต ยังคงต้องพัฒนาระบบต่าง ๆ ทั้งข้อจ�ำกัดเรื่อง
พลังงาน ตลอดจนความปลอดภัย เพือ่ ตอบสนองแก่ผขู้ บั ขี่
มากที่สุด เราจึงอาจยังไม่ได้ใช้ในเร็ววันนี้
“รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีปัญหาเรื่องการเดินทาง
ระยะไกลด้วยข้อจ�ำกัดของตัวเก็บพลังงานของรถ การชาร์จ
ไฟที่ใช้เวลานาน ในตอนนี้จึงเหมาะแก่การใช้ชีวิตในเมือง
มากกว่า   รถยนต์ไฮบริดตอนเริ่มผลิตมีราคาแพงมาก แต่
ปัจจุบันราคาปรับลงมาให้จับต้องได้จากจ�ำนวนการผลิตที่
มากตาม ท�ำให้ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน
“รถยนต์ประเภทไร้คนขับยังต้องรอการพัฒนาเรื่อง
ระบบอัจฉริยะที่จะสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองแบบเต็ม
ประสิทธิภาพได้ หากลองนึกภาพเมืองทีม่ คี นเดินทางเท้า  มี
จักรยาน หรือมอเตอร์ไซค์วงิ่ สวนไปมา น่าคิดว่าเราจะไว้ใจ
ให้รถขับเคลือ่ นเองได้มากแค่ไหน  แต่ทงั้ นีเ้ ราได้เห็นรถทีว่ งิ่
เองในเส้นทางตรง และหยุดอัตโนมัตเิ มือ่ มีรถข้างหน้า  หรือ
สิ่งกีดขวางบ้างแล้วในรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ในอนาคตคงจะ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ต้องจับตาดูกันต่อไป”

>

Flying Car
รถบินได้
นอกจากเครื่องบินแล้ว รถยนต์ก็บินได้เช่นกัน  รถ Kitty Hawk
ลักษณะเป็นลูกผสมระหว่างเรือกับโดรน มีที่นั่งเดียวคล้ายจักรยานยนต์
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  บินได้สูงราว 4.5 เมตร ทดลองบินในทะเลสาบแถว
แซนแฟรนซิสโก  การขับขี่ไม่ยากเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเราก็ใช้รถบินได้แล้ว
แม้มขี อ้ จ�ำกัดคือต้องบินขึน้ จากผิวน�ำ้ เท่านัน้ แต่จะประกาศจ�ำหน่ายเร็ว ๆ นี้
Pop.Up คือชื่อรถยนต์บินได้อีกประเภทที่มีคุณสมบัติเป็นแท็กซี่ส่วน
บุคคล จะค�ำนวณระยะทางใกล้ที่สุด หากเส้นทางนั้นรถติด ก็เปลี่ยนร่างบิน
ขึน้ บนอากาศไปส่งผูโ้ ดยสารทันเวลาได้ ตามข่าวบอกว่า  ค.ศ. 2020 จะมีการ
ลองใช้จริง นอกจากนี้ยังมีรถบินได้อีกหลายแบบที่อยู่ในช่วงพัฒนา
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Float
รถไร้ล้อเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
ด้วยวิธีลอยตัว
อีกหนึ่งเทคโนโลยีสุดล�้ำนี้ชื่อว่า  maglev (magnetic levitation)
อธิบายให้เห็นภาพคือ การลอยตัวเหนือพื้นด้วยแรงแม่เหล็ก  ปัจจุบันน�ำมา
ข้องเกีย่ วกับการพัฒนายานยนต์เพือ่ การเดินทางต่าง ๆ มากขึน้   ผลงานการ
ออกแบบรถยนต์ชอื่ The Float ทีน่ ำ� เทคโนโลยีนมี้ าพัฒนาต่อยอดใช้งานนัน้
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบรถแห่งอนาคต จัดโดย Renault
ค่ายรถสัญชาติฝรั่งเศส
The Float ใช้เทคโนโลยี maglev ท�ำให้รถเคลื่อนที่ในลักษณะลอย
อยู่เหนือพื้นอย่างอิสระ เป็นรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ รูปทรงกลมมน ผลิตด้วย
วัสดุโปร่งแสงรอบคัน ผู้ออกแบบตั้งใจให้ The Float เป็นรถยนต์สาธารณะ
ที่เรียกใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดย The Float สามารถ
เชื่อมต่อเป็นขบวนเดินทางไปพร้อมกันได้โดยใช้วิธีเชื่อมต่อระหว่างแม่เหล็ก  
รถประเภทนีไ้ ด้รบั กระแสตอบรับดีจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี คาดการณ์
ว่าอีก 30-50 ปี อาจได้เห็นรถเทคโนโลยี maglev วิ่งไปทั่ว

          รถยนต์ที่ก�ำลังจะ
น�ำมาใช้ในอนาคต
ยังคงต้องพัฒนาระบบต่าง ๆ
ทั้งข้อจ�ำกัดเรื่องพลังงาน
ตลอดจนความปลอดภัย
เพื่อตอบสนองแก่ผู้ขับขี่มากที่สุด
เราจึงอาจยังไม่ได้ใช้ในเร็ววันนี้

นอกจากเจ็ดนวัตกรรมอันน่าตื่นเต้นแล้ว ยังมีเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมต่าง ๆ อีกมากมายเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์ในโลกอนาคต
ที่รอการคิดค้น พัฒนา และคาดว่าจะทยอยออกมาเรื่อย ๆ เพื่อแทนที่
ยานพาหนะรู ป แบบเก่ า ที่ เ ราใช้ ม าร่ ว ม 100 ปี    อี ก ไม่ เ กิ น 15 ปี
ข้างหน้า การเดินทางของมนุษย์คงเปลี่ยนโฉมหน้าอย่างสิ้นเชิง .

https://i.ytimg.comvicZfkGAliei8maxresdefault.jpg
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วิริยะ
ปริทรรศน์
1
เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

โครงการ “อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง” นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของวิริยะประกันภัยที่ได้รับการกล่าวขวัญจากสื่อมวลชน
และเรียกร้องให้จัดอย่างสม�่ำเสมอ เพราะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประกันภัย เห็นอรรถประโยชน์ของการประกันภัย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการน�ำเสนอข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
		 ส�ำหรับการจัดกิจกรรมอยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังครั้งที่ 2 ก�ำหนดหัวข้อเสวนาเรื่อง...การประกันภัยขนส่งสินค้า
ยุค 4.0 โดยเล็งเห็นว่า การเปิดเสรีอาเซียน หรือ AEC ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือ EEC ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ ท�ำให้แนวโน้มธุรกิจการขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์จะทวีความส�ำคัญมากขึ้น
จึงนับเป็นช่วงจังหวะเหมาะสมที่สื่อมวลชนจะได้รับรู้ถึงทิศทางและแนวโน้มของตลาดประกันภัยขนส่งสินค้า

วิริยะประกันภัยเสวนาสื่อมวลชน
อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ครั้งที่ 2
ตอน...

ประกันภัย
ขนส่งสินค้า
ยุค 4.0
12
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ตกแตกง่ า ย เช่ น ไข่ แก้ ว เซรามิ ก ขวดเครื่ อ งดื่ ม รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครือ่ งจักร สินค้าทีต่ อ้ งควบคุมอุณหภูมิ เช่น ไอศกรีม
อาหารแช่แข็ง รวมทัง้ สินค้าเสีย่ งสูงอย่างสารเคมี แก๊ส น�ำ้ มัน ทัง้ ให้
ความคุม้ ครองแม้ผปู้ ระกอบการมีจำ� นวนรถไม่มาก เพียงหนึง่ ถึงสาม
คันก็ทำ� ประกันภัยกับวิริยะได้ และได้รับสิทธิ์การคุ้มครองดูแลอย่าง
ดีเช่นเดียวกัน
ปัจจุบันมีลูกค้ารายใหญ่หลายเจ้าเลือกใช้บริการ เช่น คลัง
สิ น ค้ า ของเซเว่ น อี เ ลฟเว่ น บริ ษั ท ซี พี อ อล จ� ำ กั ด (มหาชน) ที่
ปทุมธานี ประมาณ 2,000 คัน และคลังสินค้าเซเว่น อีเลฟเว่นที่
ขอนแก่นอีกประมาณ 700 คัน, บริษัท นิ่มซี่เส็ง ขนส่งสินค้าทาง
ภาคเหนือ, แม็คโคร, นิม่ เอ็กซ์เพรส เป็นต้น นอกจากนีก้ �ำลังเจรจา
กับคลังสินค้าเซเว่น อีเลฟเว่น จังหวัดล�ำพูน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
และเทสโก้ โลตัสด้วย

ประกันภัยขนส่งสินค้าส�ำคัญอย่างไร
คุณวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจโลจิสติกส์ก�ำลังเติบโตอย่างมาก ทั้งจากการเปิดเสรีอาเซียนและภาค
การส่งออกที่เติบโต รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ทีว่ างยุทธศาสตร์แห่งชาติฉบับที่ 3 (ปี 2560-2564) พยายามผลักดัน
เรือ่ งโลจิสติกส์ ทัง้ มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออก หรือ EEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้วยเหตุนี้ธุรกิจการขนส่งสินค้าที่เป็นหัวใจหลักจึงมีแนวโน้ม
ขยายตัว ดูได้จากมูลค่าการขนส่งสินค้าในปี 2561 โตกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ รถบรรทุกเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ทีจ่ ดทะเบียนอยูก่ บั กรมการ
ขนส่งมีจำ� นวนกว่าล้านคัน หากยังคงอัตราก�ำไรเพิ่มขึ้น คาดว่าจะมี
ผู้เข้ามาในธุรกิจนี้มากขึ้นอีก
ธุรกิจประกันภัยจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับผลเชิงบวกด้วย
เพราะนอกจากการรับประกันตัวรถบรรทุกแล้ว ผูป้ ระกอบการรับจ้าง
ขนส่ง หรือเจ้าของรถบรรทุกที่มีอาชีพรับจ้างขนสินค้า ยังมองหา
ประกันภัยที่จะช่วยคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุท� ำให้สินค้าเสียหาย
ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability
Insurance) ตอบโจทย์ตรงนี้
ประกันภัยความรับผิดของผูข้ นส่ง คือการรับผิดชอบ
ต่อสินค้าที่อยู่ภายใต้การขนย้ายหรือขนส่ง ซึ่งอาจเกิด
เหตุไม่คาดฝัน เช่น รถเกิดอุบัติเหตุชนกันพลิกคว�่ำ
ตกข้างทาง ในระหว่างขนส่งเกิดไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด
ที่ตัวรถแล้วลามไปที่ตัวสินค้า สินค้าเสียหายระหว่าง
ขนขึ้นหรือขนลง หรือตกหล่น กระแทกกันเอง หาก
เกิดกรณีข้างต้นบริษัทประกันภัยจะจ่ายชด
เชยให้
วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
เ ห็ น ค ว า ม ส� ำ คั ญ ข อ ง
ประกันภัยขนส่ง จึงเริ่ม
ด�ำเนินการเปิดแผนกมา
ตั้ ง แต่ ป ี 2556 เตรี ย ม
ความพร้ อ มก่ อ นเปิ ด
AEC จนมาถึงปัจจุบัน
ให้การดูแลลูกค้าขนส่ง
ทุ ก ก ลุ่ ม ตั้ ง แ ต่ ร ถ
บรรทุ ก สี่ ล ้ อ จนถึ ง รถ
ลากจู ง สิ น ค้ า ที่ รั บ
ประกั น มี ทั้ ง ผั ก และ
ผลไม้ สิ น ค้ า โชห่ ว ย
เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าที่
ไม่มีวัสดุห่อหุ้ม สินค้า

คุณภาพการบริการต้องมาก่อน
คุณสรายุทธ พุม่ ศรี รองผูจ้ ดั การฝ่ายประกันภัย NON-MOTOR
ด้านรถยนต์ กล่าวว่า ปัจจุบันวิริยะประกันภัยเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม
ประกันภัยรถใหญ่ มีลูกค้ารถบรรทุกหลายแสนคัน เพราะเน้นการ
ท�ำงานที่วางแผนระยะยาว 3-5 ปี ประกอบกับบริษัทฯ มีเครือข่าย
จ�ำนวนมากทั่วประเทศ รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการบริการ ท�ำให้
ลูกค้าที่อยู่ในความดูแลแล้วมักไม่เปลี่ยนใจ แถมบอกต่อในกลุ่ม
ลูกค้าด้วยกันเองอีกด้วย
ส�ำหรับประกันภัยขนส่งสินค้า การทีว่ ริ ยิ ะมีศนู ย์บริการสินไหม
ทดแทนและสาขา รวมทั้งหมด 157 แห่ง ครอบคลุม 72 จังหวัด
ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ 24 แห่ง ภาคอีสาน 27 แห่ง
ภาคกลางและตะวันตก 23 แห่ง ภาคตะวันออก 14 แห่ง ภาคใต้
18 แห่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล 42 แห่ง รวม V-station อีก 9
แห่ง มีพนักงานเคลมราว 2,000 คน โดยใช้ระบบการแบ่งงานแต่ละ
พื้นที่อย่างชัดเจน ท�ำให้การดูแลลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุจะมีพนักงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือถึงจุดเกิดเหตุ
ได้รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีตัวแทนประกันภัยในทุกพื้นที่
อีก 5,000 คนสนับสนุนการบริการหากพนักงานเคลมมาถึงทีเ่ กิดเหตุ
ช้า ประกอบกับถ้าตัวแทนรูจ้ กั ลูกค้า ก็ทำ� ให้การพูดคุยคล่องตัวมาก
ขึ้น ทั้งหมดนับเป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าบริษัทคู่แข่งหลายเจ้า
บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงการบริการ
สินไหมทัง้ ระบบ โดยน�ำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ
แต่ละศูนย์ฯ และสาขาสามารถเช็กข้อมูลออนไลน์ได้โดยไม่ตอ้ งผ่าน
ส�ำนักงานใหญ่ ท�ำให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้สะดวกไม่ว่าอยู่พื้นที่ใด
รวมทัง้ เตรียมความพร้อมในการจัดการเหตุ เช่น มีทมี ช่วยเหลือ
เก็บกู้ซากสินค้า ถ้ารถบรรทุกพลิกคว�่ำ จะมีพนักงานเก็บกู้ของวิริยะ
ใส่เสื้อกั๊กสีน�้ำเงินเข้าไปจัดการสินค้าที่กระจัดกระจายอยู่บนถนน
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ถ้ า เกิ ด เหตุ ก ลางคื น มี ไ ฟไซเรน มี ก รวยตั้ ง มี ไ ฟฉายคาดศี ร ษะ
ท�ำงานอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังรับประกันการขนส่งสินค้าทั่ว
ประเทศ ไม่เว้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่บริษัทอื่นไม่รับ
และคุ้มครองไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเมียนมา ลาว กัมพูชา
มาเลเซีย
“พนักงานศูนย์สินไหมของเราสามารถข้ามแดนไปเคลมได้
เลยทุกด่าน ถ้าไปไม่ทันก็ประสานงานพันธมิตร เช่น บริษัท AGL
ของลาว ให้ช่วยดูแลสินไหมเบื้องต้นได้
“เรายังมีกรมธรรม์ส�ำหรับลูกค้ารายใหญ่ที่มีรถบรรทุกจ�ำนวน
มาก เพื่ออ�ำนวยความสะดวกเพียงถือกรมธรรม์ฉบับเดียว ไม่ใช่มี
รถบรรทุก 100 คัน ต้องถือ 100 ฉบับ ฉบับเดียวจบเลยดูแลง่าย  
การแบ่งการดูแลเป็นหกภาค ท�ำให้รู้ว่าลูกค้าแต่ละภาคต้องดูแล
ยังไง หลายปีที่ผ่านมาเราเตรียมความพร้อมด้านเส้นทาง ด้านการ
ซ่อมบ�ำรุงรถใหญ่ ที่จะช่วยให้การบริการดีขึ้น” คุณสรายุทธกล่าว
แน่นอนว่าเป็นไปตามกลยุทธ์ของวิริยะประกันภัยที่ยึดถือมา
ตลอด คือเน้นคุณภาพการบริการและปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อเนื่อง โดย
ไม่แข่งขันด้านราคา

ตั้งเป้า 3 ปี ขึ้นแท่นล�ำดับ 3
ปี ที่ ผ ่ า นมาเบี้ ย ประกั น ภั ย ทางทะเลและขนส่ ง ของวิ ริ ย ะ
เติ บ โตอย่ า งโดดเด่ น ถึ ง 15.48 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง มากที่ สุ ด ในกลุ ่ ม
ประกั น ภั ย นอน-มอเตอร์ ในปี นี้ ตั้ ง เป้ า เบี้ ย ไว้ ที่ 400 ล้ า นบาท
คิ ด เป็ น เติ บ โต 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และคาดว่ า ภายใน 3 ปี (25622564) จะเติ บ โตขึ้ น เฉลี่ ย ปี ล ะ 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ไปอยู ่ ที่ 600700 ล้านบาท
ขณะนี้บริษัทฯ มองไปถึงการขยายส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่ม
ธุรกิจประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในล� ำดับที่ 4
โดยตั้งเป้าว่าจะขึ้นไปอยู่ล�ำดับที่ 3 ภายใน 3 ปี สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้
บริษัทฯ มีความมั่นใจคือข้อมูลตัวเลขการขนส่ง ในปี 2559 พบว่า
การขนส่ ง ทางรางและเรื อ มี 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ที่ เ หลื อ อี ก ราว 8090 เปอร์เซ็นต์ คือการขนส่งทางบก ซึ่งบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งใน
จุดนี้และพร้อมจะเติบโตอยู่แล้ว
โดยเฉพาะกลุ ่ ม รถบรรทุ ก ที่ ข ยายตั ว ทุ ก ปี วิ ริ ย ะเป็ น ผู ้ น� ำ
ประกันภัยรถบรรทุกโดยมีลกู ค้าประมาณ 4 แสนคัน คิดเป็นเพียง 37
เปอร์เซ็นต์ของรถบรรทุกจดทะเบียนอยู่กับกรมการขนส่งทางบกที่มี
ประมาณ 1.89 ล้านคัน จึงมองว่าเป็นโอกาสขยายฐานลูกค้าเพื่อ
ไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้
กลยุทธ์แรกทีใ่ ห้ความส�ำคัญคือการขยายฐานจากลูกค้าทีม่ อี ยู่
ส่วนใหญ่คือรถบรรทุกที่ท� ำประกันภาคสมัครใจกับบริษั ทฯ ราว  
410,000 คัน จ�ำนวนนี้ท�ำประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งกับ
วิริยะฯ เพียง 4 หมื่นกรมธรรม์ หรือ 9 เปอร์เซ็นต์ จึงจัดประชาสัมพันธ์จงู ใจให้ลกู ค้าเดิมท�ำประกันภัยความรับผิดของผูข้ นส่งควบคู่
ไปด้วย โดยชีใ้ ห้เห็นข้อดีของการใช้พนักงานบริษทั เดียวกัน ไกล่เกลีย่
ทัง้ ประกันรถและความรับผิดของสินค้า จะไม่เกิดปัญหาความสับสน
ตกลงกันไม่ได้ นอกจากนีย้ งั แจกทองและทริปท่องเทีย่ วต่างประเทศ
แก่ตวั แทนเพือ่ ช่วยเสริมการขาย ตัง้ เป้าเติบโตไว้ที่ 10-20 เปอร์เซ็นต์
ไปแตะระดับ 6 หมื่นคันในอนาคต
“ปัจจุบันเรามีเบี้ยห่างจากอันดับ 3 ในตลาด 100 ล้านบาท
ซึง่ เราอาจแซงบริษทั ญีป่ นุ่ ไม่ได้ทงั้ หมดในทันที เพราะบริษทั แม่ทเี่ ป็น
ญีป่ นุ่ จะให้ทำ� ประกันในเครืออยูแ่ ล้ว แต่บริษทั ฯ เราโดดเด่นด้านการ
รับประกันขนส่งทางบก ซึ่งเรามีเป้าหมายค่อย ๆ ขยายให้ลูกค้าเห็น
ความส�ำคัญของประกันภัยตัวนีม้ ากขึน้ เพราะมีโอกาสน้อยมากทีจ่ ะ
รุกคืบไปยังประกันภัยขนส่งทางทะเลที่บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเป็นเจ้า
ตลาด เราจึงเน้นขยายบริการในสิ่งที่ท�ำได้ดี” คุณวิญญูกล่าว
วิรยิ ะประกันภัยเชือ่ ว่า ด้วยคุณภาพบริการและการเอาใจ
ใส่ลกู ค้า จะท�ำให้ประกันภัยขนส่งเติบโตไปตามเป้าหมายทีว่ าง
ไว้ได้ในอนาคต .
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V Station
เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

“V travel”

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
อุ่นใจด้วยมาตรฐานวิริยะประกันภัย
หากก� ำ ลั ง

มองหาสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ เชื่ อ ว่ า
“ยุโรป” คงเป็นอีกหนึ่งดินแดนในฝันของใครหลาย ๆ คน เนื่องด้วย
เป็นทวีปทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนาน มีความเจริญก้าวหน้าทางสังคม
มีบ้านเมืองน่าอยู่ และเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสวยงาม จึงไม่ควร
พลาดทีจ่ ะหาโอกาสไปให้ได้สกั ครัง้ ในชีวติ และเพือ่ ให้การท่องเทีย่ ว
สนุกสนาน ราบรื่น ไม่ต้องสะดุดกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด จึงจ�ำเป็น
ต้องวางแผนและเตรียมตัวอย่างดี ไม่วา่ จะเป็นการเลือกประเทศทีจ่ ะ
ไป การวางแผนเส้นทางเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางข้ามพรมแดน
กรณีไปหลายประเทศ การศึกษาสภาพภูมิอากาศซึ่งแต่ละฤดูมี
เอกลักษณ์ตา่ งกัน และยังเป็นแนวทางจัดเตรียมเสือ้ ผ้าให้เหมาะสม
รวมถึงเตรียมงบส�ำหรับค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พัก ซึ่งราคาอาจ
ถูก-แพงไม่เท่ากันในแต่ละฤดู
สิ่งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับการเที่ยวยุโรป คือการยื่นขอวีซ่า หรือ
“วีซ่าเชงเก้น” เหมาะส�ำหรับผู้ที่มีแผนเดินทางระยะสั้น ครอบคลุม
สิทธิ์การท่องเที่ยวประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม,
ฝรั่ ง เศส, อิ ต าลี , ลั ก เซมเบิ ร ์ ก , เนเธอร์ แ ลนด์ , เดนมาร์ ก , กรี ซ ,
โปรตุเกส, สเปน, เยอรมนี, ออสเตรีย, ฟินแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์,
สวีเดน, นอร์เวย์, ไอซ์แลนด์, มอลตา, สาธารณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย,
ฮังการี, โปแลนด์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย และ
โมนาโก โดยขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน และอยู่อาศัยได้ไม่เกิน
90 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น
ทัง้ นีก้ ารยืน่ ขอวีซา่ เชงเก้นจ�ำเป็นต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยการ
เดินทางที่เชื่อถือได้ และต้องซื้อจากบริษัทที่สถานทูตต่าง ๆ รับรอง
ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ และวงเงินประกัน
ต้องมากกว่า 3 หมื่นยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท) ซึ่งบริษัท

วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นหนึง่ ในบริษทั ประกันภัยทีผ่ า่ น
การรับรองจากสถานทูตกลุ่มประเทศในเขตเชงเก้น ด้วยมาตรฐาน
การบริการจึงท�ำให้ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยการเดิน
ทางต่างประเทศ “V travel” ของวิรยิ ะประกันภัย มัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั
ความคุ้มครองที่คุ้มค่าและครอบคลุมตลอดทุกการเดินทาง ทั้งการ
เดินทางเพื่อธุรกิจ การศึกษา และเพื่อการพักผ่อน ซึ่งมีให้เลือกถึงสี่
แผน เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นหลักร้อย แต่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 1.5
ล้านจนถึง 5 ล้านบาท พร้อมการันตีเงินคืน 100 เปอร์เซ็นต์ กรณี
ยื่นขอวีซ่าไม่ผ่าน (ต้องมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอา
ประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง)
นอกจากนี้กรมธรรม์ดังกล่าวยังครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล
เนื่องจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ค่าเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน ค่าชดเชย
ความเสียหายส�ำหรับบุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ค่าชดเชยจาก
การสู ญ เสี ย ชี วิ ต และการสู ญ เสี ย อวั ย วะรวมถึ ง ทุ พ พลภาพถาวร  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท�ำศพและการจัดส่งกลับประเทศ และบริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกจากบริการ International
SOS
ศึกษารายละเอียดและจุดจ�ำหน่ายกรมธรรม์ได้ทเี่ ว็บไซต์

www.viriyah.co.th หรือ https://bit.ly/2M7YeNj

(ลิงก์ตรงเข้าสู่หน้าผลิตภัณฑ์ฯ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท
วิรยิ ะประกันภัยทุกสาขาทัว่ ประเทศ หรือติดต่อฝ่ายประกันภัย
NON-MOTOR ด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ โทร. 0-21298888 ต่อ 7580 หรือ Call Center 1557 .
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วิริยะ
ปริทรรศน์
2
เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

“ตามรอยพ่อ
สานต่อความ
สามัคคี”

วิริยะประกันภัย
ร่วมสร้างเมืองต้นแบบ
ศาสตร์พระราชา

อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงงานเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจนให้แก่ราษฎรในพื้นที่
ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
จึงร่วมกับประชาชนและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลบ้านจันทร์ อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จฯ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ศาสตร์พระราชา เพื่อน�ำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
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รอยเท้าของพ่อ

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ราว 40 ปีที่แล้วบริเวณต�ำบลบ้านจันทร์ อ�ำเภอ
แม่ แ จ่ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น พื้ น ที่ ข องยาเสพติ ด
การตั ด ไม้ ท�ำลายป่ า และความยากจน ด้ ว ยสภาพ
ภู มิ ป ระเทศเป็ น ป่ า และภู เ ขาสู ง ชั น ห่ า งไกลจากตั ว
อ�ำเภอกว่า 100 กิโลเมตร ท�ำให้การพัฒนาและติดต่อ
เพื่อขอรับบริการต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐเป็นไป
อย่างยากล�ำบาก
แต่แล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2522 พระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเสด็ จ ฯ
เยี่ ย มเยี ย นราษฎรในพื้ น ที่ ทรงเห็ น ปั ญ หาจึ ง มี พ ระ
ราชด� ำ ริ แ นวทางแก้ ไ ขและเสด็ จ ฯ มาทรงงานส่ ว น
พระองค์อกี หลายครัง้ ส่งผลให้เกิดโครงการพระราชด�ำริ
ในพื้ น ที่ แ ละบริ เ วณใกล้ เ คี ย งหลายโครงการ อาทิ
โครงการหลวงวัดจันทร์
เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต พี่น้องประชาชนและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านจันทร์ ซึง่ ภายหลังเปลีย่ น
เขตการปกครองมาเป็นอ�ำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา ต่างน้อม
ส�ำนึกในสิ่งที่พระองค์ทรงท�ำเพื่อประชาชน จึงร่วมกัน
ประชุ ม หารื อ วางแผนการพั ฒ นา มุ ่ ง เน้ น ให้ ต�ำ บล
บ้ า นจั น ทร์ เ ป็ น ต� ำ บลต้ น แบบในการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
และเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาแก่นักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไป ภายใต้ชื่อโครงการ “ตามรอยพ่อ
สานต่อความสามัคคี”
หนึ่งในนั้นคือการปรับปรุงเส้นทางที่พระองค์ทรง
พระด�ำเนินจากถนนลูกรังกลางอ�ำเภอ ตัดผ่านทุ่งนา
เพื่อมาทรงงานที่ใต้ต้นไทรกลางโรงเรียนสหมิตรวิทยา
ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร แต่โครงการฯ ติดขัดเรื่อง
งบประมาณ คณะท�ำงานจึงมอบหมายให้นายอัครเดช
เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนต� ำบลบ้าน
จันทร์ นายประวิทย์ สุริยมณฑล ผู้อำ� นวยการโรงเรียน
สหมิ ต รวิ ท ยา และนายจิ ต ติ วั ฒ น์ เตชะรั ต นยื น ยง
นักกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนน�ำเสนอแนวคิดการ
พัฒนาต่อบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ให้
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ด้ ว ยความที่ บ ริ ษั ท วิ ริ ย ะฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
กิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กรจึงประสานงาน
ฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) เดินทางไปศึกษา
สภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ วิเคราะห์ ประเมินความเป็น
ไปได้ โดยประชุมหารือกับคณะท�ำงานซึ่งเป็นแกนน�ำ
ของประชาชนในพื้นที่หลายครั้ง เมื่อเห็นความตั้งใจ
ของชุมชน และประโยชน์ต่อสาธารณะ จึงสนับสนุน
เงินทุน และร่วมก�ำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด

โครงการ “ตามรอยพ่อ สานต่อความสามัคคี” มีเป้าหมาย
ให้เกิดผลดีต่อสังคมหลายด้าน อย่างแรกสุดคือการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของประเทศ ให้ผู้
สนใจศึกษาพระราชกรณียกิจ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
รวมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนบ้านจันทร์
เมือ่ มีการท่องเทีย่ ว หรือคณะดูงาน ก็จะมีการแลกเปลีย่ นองค์
ความรูจ้ ากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้ สร้างรายได้เข้ามาในชุมชนอย่าง
ต่อเนือ่ ง เกิดการผลิตสินค้า คนในพืน้ ทีม่ อี าชีพไม่ตอ้ งออกไปท�ำงาน
ในเมือง ก่อให้เกิดความผูกพันกับบ้านเกิดมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการ
ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทาง นอกจากนี้การพัฒนา
โดยคนในชุมชนยังส่งเสริมให้เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
ต่อยอดไปถึงการพัฒนาด้านอืน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ซึง่ ทัง้ หมดนี้
จะท�ำให้อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอ�ำเภอต้นแบบของการพัฒนา
พื้นที่แบบยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
คณะท� ำ งานได้ แ บ่ ง การพั ฒ นาเป็ น ขั้ น ๆ โดยระยะแรกที่
ด�ำเนินการไปแล้วคือการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเดิน “ต้นไม้ของ
พ่อ” ซึ่งเป็นเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ทรงพระด�ำเนินจากโบสถ์ข้ามทุ่งนามาทรงงานบริเวณโรงเรียน
สหมิตรวิทยา ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ตลอดสองข้างทางปลูก
“ต้นไม้ของพ่อ” คือต้นนางพญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็นต้นไม้พื้นถิ่น เวลา
ออกดอกจะสวยงามคล้ายอุโมงค์ดอกไม้สชี มพูทที่ อดยาวตลอดแนว
ระยะที่ 2 คือการสร้างศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และหอประวัติอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา
บริเวณโบสถ์คริสตจักรแบ๊บติสต์ บ้านเด่น จุดเริ่มของเส้นทางตามรอยพ่อ ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประทับตรงใต้ถุนโบสถ์ เพื่อเป็นที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นและความ
เดือดร้อนของพสกนิกร นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ที่มีนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะที่ 3 สร้างสะพาน “พลังรัก” ข้ามทุ่งนา ความยาว 200 เมตร โดยพี่น้องประชาชนใน
พื้นที่ช่วยกันสร้าง นอกจากท�ำให้มีทัศนียภาพสวยงามแล้วยังก่อให้เกิดการรวมใจตามแนวคิด
“ความสามัคคีในชุมชน”
ระยะที่ 4 ปรับสภาพภูมิทัศน์ทางเดินก่อนถึงศาลาที่ประทับ ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียน
สหมิตรวิทยา ให้เป็นสวนพรรณไม้จากพ่อ มีไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงพืชที่พระองค์พระราชทาน
แก่ชาวบ้าน หลังจากนั้นให้นักเรียนในโรงเรียนสหมิตรวิทยาดูแลรักษาต่อ เท่ากับปลูกฝังให้
เยาวชนรู้จักพืชพรรณไม้ ดูแลรักษาผืนดิน
ระยะที่ 5 คือสร้างศาลาของพ่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนส�ำคัญที่สุดของโครงการ เพราะศาลาลาน
ใต้ตน้ โพธิก์ ลางโรงเรียนสหมิตรวิทยานี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ประทับเพือ่ ทรง
งานเป็นการส่วนพระองค์ทุกครั้ง จะมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบ และจัดท�ำนิทรรศการ
เล่าเรื่องการเสด็จฯ เยี่ยมเยียนพสกนิกร เพื่อเชื่อมโยงไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนที่เกิดขึ้นหลัง
จากพระองค์เสด็จฯ มา
เมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว ทุกส่วนจะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวในชื่อเส้นทาง “ตามรอยพ่อ สานต่อ
ความสามัคคี” อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส่วนราชการท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่เชียงใหม่ และบริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
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จิตอาสารวมใจ
หลังจากเริม่ ด�ำเนินการในระยะแรกด้วยการสร้างถนนแบบบดอัดระยะ
ทาง 500 เมตร กว้าง 3 เมตร ในเส้นทางเดิน “ต้นไม้ของพ่อ” จนแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา วิริยะประกันภัยน�ำโดยคุณกานดา วัฒนายิง่ สมสุข ผูจ้ ดั การฝ่ายสือ่ สารองค์กร คุณประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผูจ้ ดั การฝ่าย
ปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และศูนย์ซ่อม
มาตรฐานวิริยะประกันภัย ไปท�ำพิธีส่งมอบถนนให้แก่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์
พร้อมกันนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย
รวมถึงพนักงานจิตอาสากว่า 100 ชีวิต ยังร่วมปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง
จ�ำนวน 200 ต้น ตลอดสองฝั่งถนนในเส้นทางต้นไม้ของพ่อ เพื่อให้เป็น
ภาพทิวทัศน์อันงดงามอีกแห่งของเมืองไทย
แม้เป็นเพียงก้าวแรกของโครงการพัฒนาทีต่ อ้ งใช้เวลาอีกสักระยะกว่า
จะเห็นผลลัพธ์ แต่วิริยะประกันภัยและประชาชนในพื้นที่ตำ� บลบ้านจันทร์
อ�ำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา รวมถึงทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ล้วนเชือ่ มัน่ ว่า เส้นทาง
เรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่นี้ จะช่วยให้ผู้มาเยือนเกิดแรง
บันดาลใจในการศึกษาพระราชกรณียกิจและองค์ความรู้ที่พระองค์ทรงวาง
แนวทางไว้
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อส่วนรวม และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระยะยาวต่อไป .
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สาระ
วิริยะประกันภัย
เรื่อง : ฮากีม เบ็ญราฮีม

ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัย NON-MOTOR
ด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

วิกฤตนาํ้ ท่วมเริม่ หลอกหลอนคนไทยอีกครัง้ เป็นความวิตก
ทีต่ อ้ งเปลีย่ นฐานข้อมูลเพือ่ เรียนรูก้ นั ใหม่ จากเดิมทีเ่ คยประเมิน
จากข่าวกรมอุตนุ ยิ มวิทยาว่าพายุฝนจะเข้ามาอีกกีล่ กู
ปัจจุบนั หาข้อมูลเชิงลึกถึงขัน้ ติดตามระดับนา้ํ ในเขือ่ นต่างๆ ว่า
ณ เวลานีก้ กั เก็บนาํ้ ไว้เท่าไร ยังมีเหลือพอให้กกั เก็บหรือใกล้
ทีต่ อ้ งระบายออกก่อนเขือ่ นพัง

น�ถึงเวลาต้
้ำท่อวงรูม้...ความคุ
เขื้ม่อครองประกั
นแตก
นภัย
ภาวะการเฝ้ามองข้อมูลน�ำ้ ในเขือ่ นทีเ่ กิดขึน้ นี้ แน่นอนคนไทย

อธิบายง่าย ๆ มีกระบวนการความคุม้ ครองสามส่วน คือ ความ
คุ้มครองงานอาคารและวิศวกรรมโยธา ความคุ้มครองงานติดตั้ง
เครื่องจักร และความคุ้มครองบุคคลภายนอก
โดยความคุม้ ครองแต่ละส่วนงานจะระบุไว้ชดั เจนว่าอะไรคือข้อ
ยกเว้นไม่คุ้มครอง และมีวงเงินคุ้มครองในแต่ละส่วนงานย่อยอย่าง
ละเอียดยิบ ชัดเจน ว่าอะไรจ่าย อะไรไม่จ่าย และจ่ายไม่เกินเท่าไร

ย่ อ มตระหนัก และเรี ยนรู ้ จ าก “ภั ยพิบั ติ เ ขื่อ นลาวแตก” ซึ่ ง สร้ า ง
ความเสียหายแก่ประชาชนลาวในพื้นที่เป็นอย่างมาก แม้ว่าความ
เสียหายนี้จะได้รับการบรรเทาจากธารน�้ำใจที่หลั่งไหลเข้าไปช่วย
เหลือทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อีกทัง้ เป็นเรือ่ งน่ายินดีทมี่ ติ ขิ อง
การช่วยเหลือมิได้มองแค่ “ถุงยังชีพ” แต่มองไกลถึง “การด�ำรงชีพ”
จะอยู่และใช้ชีวิตอย่างไรหลังน�ำ้ ลด
อย่างไรก็ตามยังมีสงิ่ บรรเทาทุกข์อกี รายการหนึง่ ทีย่ งั ไม่ถกู กล่าว
ถึงมากนัก นั่นคือความคุ้มครองด้านประกันภัย ซึ่งเขื่อนเซเปียนเซน�ำ้ น้อยย่อมท�ำประกันภัยไว้แน่นอน
การประกั น ภั ย เขื่ อ นก็ เ หมื อ นการประกั น ภั ย การก่ อ สร้ า ง
โครงการขนาดใหญ่อื่น ๆ ซึ่งมี “ความเสี่ยงภัย” ที่หลากหลายและ
ซับซ้อน รวมถึงความหลากหลายของผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เจ้าของ
โครงการผูว้ า่ จ้าง ผูร้ บั เหมาหลัก ผูร้ บั เหมาช่วง ดังนัน้ โครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่อาจมีหลากหลายกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุม้ ครองอยู่
แต่ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที่ ถื อ เป็ น ความคุ ้ ม ครองหลั ก คื อ
“การประกันภัยงานตามสัญญาการก่อสร้าง - Contract Works
Insurance Policy”

อย่างไรก็ดกี ารประกันภัยประเภทนีม้ ไิ ด้มคี วามคุม้ ครองภายใต้
กรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในกรมธรรม์เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ว่าเริม่
ต้นคุ้มครองเมื่อไรและสิ้นสุดวันไหน แต่ความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่
วัสดุอปุ กรณ์สำ� หรับก่อสร้างถูกยกลงมาจากยานพาหนะขนส่งทีส่ ถาน
ที่ก่อสร้าง และจะสิ้นสุดความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ ในทางเพิ่มเติมความรับผิดก็จะสิ้นสุดลงด้วยเหมือนกัน
ถ้ากรณีส่วนใดส่วนหนึ่งของงานตามสัญญาประกันภัยไว้ถูกส่งมอบ
หรือใช้งาน (ไม่ว่าแบบไหนจะเกิดก่อน) โดยผู้ว่าจ้างก่อนจะถึง
ก�ำหนดวันเวลาที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
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แล้วประชาชนคนทั่วไปมีความคุ้มครอง “ภัยน�้ำท่วม” หรือไม่
ขอให้ตระหนักว่ากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยบ้าน หรือ
ประกันภัยอัคคีภยั ทีซ่ อื้ ไว้นนั้ อาจไม่มเี งือ่ นไขคุม้ ครอง “ภัยน�้ำท่วม”
หรือถ้ามีตอ้ งดูให้ละเอียด เพราะอาจคุม้ ครองบางพืน้ ที่ และทีส่ ำ� คัญ
ในเงื่อนไขกรมธรรม์บางฉบับระบุว่า “คุ้มครองภัยเนื่องจากน�้ำ” ไม่
ได้หมายถึงความเสียหายจากน�ำ้ ท่วม ถ้าจะเข้าข่ายความคุ้มครอง
ต้องระบุชัดเจนว่า “ภัยน�้ำท่วม”
ถึ ง เวลาเปิ ด เงื่ อ นไขกรมธรรม์ แล้ ว ตรวจสอบว่ า มี ค วาม
คุ้มครอง “ภัยน�้ำท่วม” หรือไม่ ถ้าไม่มีไม่จ�ำเป็นต้องซื้อกรมธรรม์
ใหม่ เพียงแค่ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเท่านั้น

แต่กรณีที่ผู้รับเหมาต้องเข้าไปแก้ไขงานเดิม ซึ่งมิใช่สร้างงาน
ใหม่ ก็ตอ้ งถือว่าสัญญาประกันภัยมีผลคุม้ ครองเพราะถือว่ายังอยูใ่ น
เงื่อนไข “ระยะเวลาบ�ำรุงรักษา” ที่มีก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ชัดเจน
นั้นก็หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีเขื่อน
เซเปียน-เซน�้ำน้อย จะได้รับการชดใช้จากความคุ้มครองประกันภัย
ตั้งแต่ตัวเขื่อน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ยันบ้านเรือนทรัพย์สินไร่นา เพราะประจักษ์ชัดในเอกสารข้อมูล
ทางการว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเซเปียน-เซน�้ำน้อย อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการก่อสร้างมีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ 90 และก�ำหนด
จะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ส�ำหรับเขื่อนในประเทศไทยแม้จะมีการก่อสร้างเสร็จแล้วและ
เปิดใช้มานาน แต่หน่วยงานที่ดูแลคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้จัดซื้อ
ประกันภัยคุม้ ครองและเชือ่ ว่าในกรมธรรม์ประกันภัยทีซ่ อื้ ไว้นนั้ ย่อม
มีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอยู่ด้วย ดังนั้นถ้า
สมมุติว่าเขื่อนแตก ประชาชนที่ได้รับความเสียหายย่อมได้รับความ
คุ้มครองจากประกันภัย

ง่าย ๆ สบายกระเป๋า...น�้ำจะท่วม เขื่อนจะแตก วินาศภัย
ที่จะเกิดบรรเทาได้ด้วยการประกันภัย ! .
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รอบรั้ว วิริยะ
สนับสนุนภารกิจช่วยทีมหมูป่า

คุณไพรัช ม่วงแจ่ม ผู้จัดการสาขาเชียงราย บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงานในสังกัด
ร่วมมอบสิ่งของ “สนับสนุนภารกิจค้นหานักฟุตบอลและโค้ช 13 ชีวิต” ที่ติดในถ�้ำหลวง อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้รับมอบ

ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน

คุณวารี กกขุนทด ผูจ้ ดั การศูนย์ปฏิบตั กิ ารสินไหมทดแทน นครราชสีมา บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
มอบหมวกกันน็อกและกรวยจราจร ตามโครงการลดอุบตั เิ หตุทางถนน จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่สถานีต�ำรวจภูธรโนนแดง
เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านจราจรในพื้นที่อ�ำเภอโนนแดง และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในการขับขี่ยานพาหนะและใช้รถใช้
ถนนอย่างปลอดภัย โดยมี พ.ต.อ. สมชาย บ�ำรุงชัย ผูก้ ำ� กับการสถานีตำ� รวจภูธรโนนแดง เป็นผูร้ บั มอบ ณ สถานีตำ� รวจ
ภูธรโนนแดง อ�ำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย

คุณชะเวง รักษายศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
พร้อมกลุ่มวิริยะจิตอาสาในสังกัด ร่วมกันปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม และส่งมอบให้แก่ทางโรงเรียน
โดยมีคุณเอกวัสส์ อุษณีย์พันธ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และ ดร. ปราณี
หนูขาว ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนทั้งท�ำความ
สะอาดสวนเกษตร ลานอุโบสถ และห้องน�้ำ รวมถึงมอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 103,000 บาท ให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมอบอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม ต�ำบลสระสี่เหลี่ยม อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี

ร่วมออกบูทในงานสัมมนาวิชาการ

คุณรุง่ รัศมิ์ ปัญญาดี ผูจ้ ดั การสาขาสระบุรี และคุณมาโนช โรจโนภาส ผูจ้ ดั การศูนย์ปฏิบตั กิ ารสินไหมทดแทน
นครนายก บริษัท วิริยะประกันภัย จ� ำกัด (มหาชน) น�ำพนักงานในสังกัด ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ในงานสัมมนา
วิชาการเรือ่ ง “การสร้างความรูค้ วามเข้าใจ เรือ่ งการคุม้ ครองเงินฝาก และการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการทางการเงินให้กบั ประชาชน
ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งจัดโดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้น�ำผลิตภัณฑ์
Non-motor PA100 และ 200 มาจ�ำหน่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมสัมมนาด้วย ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อ�ำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก

สนับสนุนรางวัลงานกาชาดปี 2561

คุณธวัฒน์ชัย วงษ์เงิน ผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) มอบรถจักรยาน
จ�ำนวนเจ็ดคันให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นของรางวัลจับสลากใน “งานกาชาดประจ�ำปี 2561” โดยมี
คุณวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคุณเพ็ญจันทร์ ชูพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ็ม.วี.
โบรกเกอร์ จ�ำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมออกบูทในงาน WTM Broker

คุณแก้วใจ เชาว์รตั นพิเศษ ผูจ้ ดั การสาขากรุงเกษม และคุณเกศินี หมดห่วง ผูจ้ ดั การโครงการ ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา ร่วมต้อนรับคุณชนิตา ขยันตรวจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ�ำกัด
คุณสมพร ตรีภพนาถ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จ�ำกัด (มหาชน) และคุณนพดล
เรืองจินดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูทวิริยะ
ประกันภัย ภายในงาน WTM Broker “You Intelligence Choice” ซึ่งออกบูทในฐานะที่เป็นคู่ค้ากับ บริษัท ที เอ็ม
โบรคเกอร์ จ�ำกัด ผูป้ ระกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย พร้อมกันนีบ้ ริษทั ฯ ยังน�ำผลิตภัณฑ์ประกันภัยความรับผิดผูข้ นส่งทาง
บกมาน�ำเสนอ รวมถึงกิจกรรมเกมส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนมาสร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้อง
จูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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แรลลี่สานสัมพันธ์

พล.ต.ท. เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบ
รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากกิจกรรม “แรลลี่สานสัมพันธ์วิริยะประกันภัย”
เส้นทางกรุงเทพฯ-นครนายก ซึง่ บริษทั ฯ จัดกิจกรรมขึน้ เพือ่ ให้ตวั แทน/นายหน้า และพนักงานวิรยิ ะประกันภัย ได้มโี อกาส
พบปะสังสรรค์และร่วมท�ำกิจกรรมเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทั้งยังมีส่วนต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยพิธีเปิดจัดขึ้น ณ บริษัท
วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

วิริยะประกันภัยคว้าห้ารางวัลจากส�ำนักงาน คปภ.

คุณประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและทีป่ รึกษา บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมผูบ้ ริหารระดับ
สูงและตัวแทนในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในโอกาสเยี่ยมชมบูทและร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ. วิริยะประกันภัย ที่ได้รับ
รางวัล “บริษทั ประกันวินาศภัยทีม่ กี ารพัฒนาดีเด่น” และ รางวัล “บริษทั ประกันภัยทีม่ กี ารส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพือ่
ประชาชนดีเด่น” ประจ�ำปี 2560 ในพิธมี อบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจ�ำปี 2561 (Prime Minister’s Insurance
Awards 2018) ร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนีต้ วั แทนคุณภาพของบริษทั ฯ ยังได้รบั รางวัล “ตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่น”
ประจ�ำปี 2560 อีกสามรางวัล ได้แก่ นายพรไชย ศรีไสย สังกัดสาขานครศรีธรรมราช นายชาติชาย โทนะพันธ์ สังกัดสาขา
ปากเกร็ด-345 และนางสาวศิวพร ตัง้ ชีวนิ ศิรกิ ลุ สังกัดสาขานครราชสีมา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์

ต้อนรับคณะท�ำงานส�ำนักงานทรัพย์สินฯ

คุณวิญญู อังศุนติ ย์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร พนักงาน ตัวแทน/นายหน้า บริษทั วิรยิ ะ
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะท�ำงานจากส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมเข้ารับฟังการน�ำ
เสนอข้อมูลภารกิจของส�ำนักงานทรัพย์สนิ ฯ การแนะน�ำเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูภ่ ายใต้การดูแลของส�ำนักงานทรัพย์
สินฯ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมทีท่ างส�ำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึน้ เพือ่ ให้บริษทั ฯ ใช้เป็นแนวทางประกอบ
การพิจารณาในการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือร่วมมือกับทางส�ำนักงานฯ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่
ดีแก่ส�ำนักงานฯ และต่อตัวองค์กรเอง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
ถนนรัชดาภิเษก

สมทบทุนช่วยผู้ประสบภัย สปป. ลาว

คุณกานดา วัฒนายิง่ สมสุข ผูจ้ ดั การฝ่ายสือ่ สารองค์กร บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินจ�ำนวน
2 แสนบาท เพื่อสมทบทุนในโครงการ “รวมพลังน�้ำใจคนไทย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป. ลาว โดยมีคุณเขมทัตต์
พลเดช กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 6 อาคารอ�ำนวยการ 1 บริษัท
อสมท จ�ำกัด (มหาชน)

สัมมนามาตรฐาน Q Mark

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ “ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุก (Q Mark)” โดยคุณณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็น
ผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเสวนากับคุณสิริรัตน์ วีรวิศาล ผู้อ� ำนวยการส�ำนักการขนส่งสินค้า ในหัวข้อ “ความร่วมมือในการ
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งรถบรรทุก” อีกทั้งยังออกบูทน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยความรับผิด
ผู้ขนส่งทางบก และกิจกรรมเกมให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุก ทั้งนี้สำ� นักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก จัดงาน
ดังกล่าวขึน้ เพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ งมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันพัฒนา
และส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี
ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

ร่วมยินดีโตโยต้าตราดรับรางวัล President’s Award 2017

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) โดยคุณเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสถาบัน
การเงินและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและ
พนักงาน บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด ที่ได้รับรางวัลผลการด�ำเนินงานยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2560
(President’s Award 2017) ปีที่ 16 ซึ่งบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด มอบให้แก่ผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์
โตโยต้าที่มีผลการด�ำเนินงานยอดเยี่ยม ทั้งนี้โตโยต้าตราดเป็นบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับวิริยะประกันภัย
มายาวนาน โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรม Avada จังหวัดตราด

.
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เดินเรื่อง
ด้วยภาพ
กองบรรณาธิการ

สุขที่ให้ วิริยะ...ชวนแต่งไทย...
               ตามรอยคาวหวานที่เมืองโบราณ
ชมคลิป

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป และเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันของมนุษย์มากขึ้น อาจท�ำให้เอกลักษณ์ของชาติไทยค่อย ๆ
เลือนหาย ดังนั้นเพื่อสืบสานทั้งมรดกทางวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา
อั น ลํ้า ค่ า ให้ ยัง คงมี คุณ ค่ า สู ่อ นุ ช นรุ่ น หลั ง ได้ ร ่ วมกันอนุรักษ์ไว้ให้คง
อยู่สืบไป บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) จึงร่วมกับสถานีวิทยุ
จส. 100 จัดกิจกรรม “สุขทีใ่ ห้ วิรยิ ะ...ชวนแต่งไทย...ตามรอยคาวหวาน
ที่เมืองโบราณ” เพื่ออนุรักษ์อาหารและขนมไทยโบราณ และร่วมเรียนรู้
ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
ในโอกาสนีค้ ณ
ุ กานดา วัฒนายิง่ สมสุข ผูจ้ ดั การฝ่ายสือ่ สารองค์กร
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และ คุณอัจฉรา บัวสมบูรณ์
วันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิตวิทยุ-โทรทัศน์ บริษัท แปซิฟิค

คอร์ ป อเรชั่ น จ�ำกั ด (สถานี วิ ท ยุ จส.100) ได้ น�ำกลุ ่ ม ผู ้
เอาประกันภัยในโครงการ “คนรักรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ” กว่า
100 คน แต่ ง กายชุ ด ไทยย้ อ นยุ ค ทั ศ นศึ ก ษาเมื อ งโบราณ
และร่วมกิจกรรม “ตามรอยคาวหวาน” เรียนรู้การท�ำ “สาคู
ไส้หมู” และขนมไทย “จ่ามงกุฎ” ตามต�ำรับชาววังสูตรดั้งเดิม
โดยมีคณ
ุ นวลฉวี บุญรินทร์ เจ้าของร้าน “บ้านขนมไทยรวมโชค”
เป็นวิทยากรสาธิต
อนึ่งโครงการ “คนรักรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ” เป็นความ
ร่วมมือของบริษัทฯ กับสถานีวิทยุ จส. 100 ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี
2539 เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการขับขี่และมีวินัยเคารพกฎจราจร
ลดการเกิดอุบตั เิ หตุและปัญหาการจราจรบนท้องถนน .
26
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เดินเรื่อง
ด้วยภาพ
กองบรรณาธิการ

วิริยะร่วมกับส�ำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี
จัดอบรมนักขับขี่รถยนต์มือใหม่

ชมคลิป

การขนส่ ง ส�ำนั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี กล่ า วเปิ ด
โครงการฯ ณ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2
ต�ำบลขามใหญ่ อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เนื้อหาการอบรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ เทคนิคการขับรถ
อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์
กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
รวมถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือ
และปฐมพยาบาล
จากนั้นมีการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Eexam) และสอบปฏิ บั ติ ขั บ รถยนต์ ที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับ
รถยนต์ในวันเวลาราชการ ครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม 112 คน ซึ่งสอบ
ผ่านข้อเขียนและสอบปฏิบัติขับรถยนต์ และได้รับใบอนุญาต
ขับรถยนต์ทงั้ หมด .

ระยะเวลาเกือบ 30 ปีของความร่วมมือระหว่างบริษัท วิริยะประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) กับกรมการขนส่งทางบก ในการผลิตนักขับขี่รถยนต์
มื อ ใหม่ ก ว่ า 5 หมื่ น คน ให้ ขั บ รถอย่ า งมี วิ นั ย และใช้ ร ถใช้ ถ นนอย่ า ง
ปลอดภัย ภายใต้โครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ขับรถยนต์” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่อง
เพื่ อ อ�ำนวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปที่ ขั บ รถได้ แ ต่ ยั ง ไม่ มี ใ บ
อนุ ญ าตขั บ รถยนต์ อี ก ทั้ ง เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการขั บ ขี่
รถยนต์อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎจราจร ป้องกันและลดการเกิด
อุบตั เิ หตุบนท้องถนน
ล่ า สุ ด บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ ส�ำนั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จั ด
โครงการ “อบรมเสริ ม ความรู ้ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตขั บ รถยนต์
ส่วนภู มิ ภ าค” รุ่นที่ 154 ขึ้ น โดยมี คุ ณ สมชาย เกษมทวี ศั ก ดิ์
รองผู ้ จั ด การฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารภาค 2 (ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ )
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
โครงการฯ และ ว่าที่พันตรี ประเสริฐ กระจ่างจิตร หัวหน้ากลุ่มวิชา
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๊ป น
สกูสกู๊ปเด่
พิ
เ
ศษ
ประกันภัย
เรื่อง : มยุรีย์ กสิกรรม
ภาพประกอบ : นันทวัน วาตะ

การมีสมรรถภาพกายที่ดีนั้น ร่างกายจะต้องปราศจากความเจ็บปวด
ในทุกส่วนระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ต้องพร้อม สมบูรณ์และสมดุล
เพื่อให้การเดินทางเป็นไปโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัยทั้งก่อนขับรถ ขณะขับรถ
จมู
่ ดี มี ค วามจ�
ำ คั ญ มากในการขั
บ ขีา่ ร ถเพราะใช้
จั บ กลิ่น่ นใดที
ในรถและนอกรถ
และหลักงทีจากขั
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บัติเหตุบนท้องถนนจ�าต้องมีการป้องกันและรักษาให้ทาันซท่น�ว้ ำงทีมั น
จึงตรวจป้
องกันความเสี
ยหายได้
ทันท่วงทีห  นึการเป็
ภูมิแพ้สามารถน�
กเสบ หรืคอวามรู
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ศาสตร์
การแพทย์
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นทางของการหายใจน�
นการนวดกดจุ
ด ่อฤาษี
ดัดตนกเป็ท่นาต้กายบริ
หาร น�้าดื่มสมุำนอากาศ
ไพร
ที่บริสุทธิ์เข้าสู่ปอด ซึ่งเข้
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่
ด
ี
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ามาใช้ในการป้องกันและรักษาให้ทันท่วงทีได้ด้วยตนเอง
กระปรี้ ก ระเปร่ า จึ ง มี ก ารนวดกดจุ ด ให้ จ มู ก โล่ ง กระตุ ้ น ประสาทรั บ รู ้ ก ลิ่ น และดื่ ม น�้ ำ
V magazine ฉบับนี้ขอเริ่มต้นด้วยการดูแลสมรรถนะทางตา
สมุนไพรบ�ำรุงปอด ซึ่งจะช่วยบ�ำรุงระบบทางเดินหายใจให้แข็งแรง

สมรรถนะทางตาพร้
“สมรรถภาพทางจมู
ก อม
ไปกับการขั
บขอี่ บย่การขั
างปลอดภั
พร้อมไปกั
บขี่ ย
อย่างปลอดภัย”
เมื่อมีอาการจามควรท�ำอย่างไร ?
อาการจามเกิดได้ดว้ ยหลายสาเหตุ เช่น เป็นหวัด แพ้ฝนุ่ แพ้อากาศ
แพ้ควัน หรือเหตุอื่นใดที่ท�ำให้เกิดอาการระคายเคืองจมูกจนต้องจาม  
การจามครั้ ง หนึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ1.
การขั
แม้ จ ะเป็ น เวลาเพี ย ง
เมืบ่อรถมาก
มีอาการตาลาย
เสี้ยววินาที แต่หากจามบ่อยๆ ก็ส่งผลให้สมรรถภาพในการขับรถลดลง
ำให้กดจุ
ดดังต่อไปนีๆ ้ เพราะต้องมองหน้า
ได้มากทีเดียว หากมีอาการตาลายเกิ
อาการดังกล่าวแนะน�
ดจากการใช้
สายตานาน
มองข้าง มองหลัง ตาจ�าเป็นโดยตรงในการขับรถ แสงมีผลกระทบ
(1) กดจุต่ดอข้สายตามากยิ
างปีกจมูกทั่ง้ ในช่
สองข้
างบริเวณข้านงร่
ก วิอธนและแสงจ้
ีกด ใช้ าส่ง
วงเวลากลางวั
ที่มอีองจมู
ากาศร้
นิ้วกลางวางจุดผลให้
นิ้วชีเกิ้วดางซ้
อนทัแบสงได้
นิ้วกลางเพื
่อส่งแรงกด ควรกดค้
างไว้น ปรับตัว
การแพ้
การกระทบอากาศร้
อนกระทบเย็
ประมาณ 3 คาบ
ลมหายใจเข้า-ออก
กับสภาพอากาศไม่
ทัน จนส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืดตาลาย
(2) กดจุดกึ่งกลางข้
แนะน�อาพัให้บกศอกด้
ดจุดดัานนอก
งต่อไปนีเทคนิ
้ ค คว�ำ่ แขน คว�่ำฝ่า
มือลงด้านล่าง งอข้อ1.ศอกเล็
น้องยใบหู
จุดใจะอยู
่กึ่งกลางเนิอยูน่รข้ะหว่
อศอก
ธีกด
กดจุดกหลั
กล้ขอบไรผม
างกึ่งวิกลางใบหู
ใช้
ใช้นิ้วโป้งกดจุดนิว้ และอี
กสีด่นิ้วและนิ
ที่เหลืว้ ทัอง้สอดใต้
่อประคองไว้
โป้งกดจุ
4 นิว้ ทีแเ่ ขนและศอกเพื
หลือวางทีศ่ รี ษะด้
านข้าง เพือ่ ประคอง
ควรกดค้างไว้ปศีระมาณ
า-ออก
รษะไม่ใ3ห้เคาบลมหายใจเข้
อียงไปมา ควรกดจุ
ดค้างไว้ประมาณ 3 คาบลมหายใจ
เข้า - ออก
2. จุดหลังใบหู ตรงใต้ใบหูชิดกับติ่งหูพอดี เป็นรอยบุ๋มหลัง
หมายเหตุ
ใบหู อยู่บริเวณระหว่างขากรรไกรบนและล่าง ใช้นิ้วโป้งกดจุด และ
* หายใจเข้า 1 ครั้ง - หายใจออก 1 ครั้ง = 1 คาบลมหายใจ
** ทุกจุด กดซ�้ำประมาณ 3-5 รอบ
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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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เมื่อมีอาการคัดจมูก มีนำ�้ มูก ควรท�ำอย่างไร ?
อาการคัดจมูก มีนำ�้ มูก อาจเกิดจากหวัด แพ้ฝนุ่ แพ้อากาศ หรือ
นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้ธาตุไฟหย่อน ธาตุนำ�้ ก�ำเริบ
หรือสูดดมสารเคมีบอ่ ยๆ ส่งผลให้การรับกลิน่ เสือ่ มลงได้ เพือ่ ลดความ
เสี่ยงบนท้องถนนจึงต้องเตรียมจมูกให้พร้อม
แนะน�ำให้กดจุดดังต่อไปนี้
(1) กดจุดข้างปีกจมูกทั้งสองข้างบริเวณข้างร่องจมูก วิธีกด ใช้
นิ้วกลางวางจุด นิ้วชี้วางซ้อนทับนิ้วกลางเพื่อส่งแรงกด ควรกดค้างไว้
ประมาณ 3 คาบลมหายใจเข้า-ออก
(2) กดจุ ด ระหว่ า งกระดู ก คอ C6 และ C7 การหาจุ ด C7
ให้ก้มศีรษะลง จะสังเกตเห็นกระดูกส่วนคอที่ยื่นออกมามากที่สุด
นั่นคือกระดูกคอ C7 ขึ้นไปด้านบนอีกหนึ่งข้อกระดูกคือ C6 วิธีกด
ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย ช่วยกันออกแรงกด ควรกดค้างไว้
ประมาณ 3 คาบลมหายใจเข้า-ออก
หมายเหตุ ทุกจุด กดซ�ำ้ ประมาณ 3-5 รอบ

หลังจากกดจุดทัง้ สองแล้ว หากมีผา้ ขนหนูให้ชบุ น�้ำอุน่ เพือ่ ประคบ
ช่วงบ่า คอ ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขนึ้ สร้างความอบอุน่ แก่บริเวณ
คอ กระตุ้นธาตุไฟที่หย่อนให้กลับมาท�ำงานได้ปกติ แต่ถ้าหลังกดจุด
และประคบแล้ว บางกรณีที่มีอาการมาก กดจุดแล้วไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร
แนะน�ำให้น�ำสมุนไพรสดที่มีน�้ำมันหอมระเหยติดรถด้วย เช่น มะกรูด
(ผิวมะกรูดมีนำ�้ มันหอมระเหย) ใบยูคาลิปตัส เนียมหูเสือ คนทีสอ หรือ
หัวน�้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นของน�้ำมันสมุนไพร เช่น น�้ำมันเปเปอร์มินต์ น�ำ้ มันไพล น�้ำมันยูคาลิปตัส เป็นต้น
น�้ ำ สมุ น ไพรที่ แ นะน� ำ ให้ ดื่ ม เช่ น น�้ ำ ตะไคร้ น�้ ำ ขิ ง น�้ ำ ใบเตย
รางจืด เป็นต้น .
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รู้รักษ์
สุขภาพ
เรื่อง : ธิษณา เจษฎาวรางกูล

นักก�ำหนดอาหารวิชาชีพ
(Certified Dietitian of Thailand : CDT)

ภาพประกอบ : เซมเบ้

อาหารตรงหน้านี้
มีนำ�้ มันกี่ช้อนชา

น�้ำมันมีประโยชน์ในด้านที่ให้พลังงานและช่วยดูดซึมวิตามินหลาย

ชนิดเข้าสู่ร่างกาย แต่หากกินมากไปอาจก่อโรคเรื้อรัง ทั้งโรคอ้วน โรค
ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ลามไปถึงโรคมะเร็ง
เพื่ อ ลดจ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยรายต่ อ ไป ส� ำ นั ก โภชนาการ กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ออกเอกสารเผยแพร่ แนะน� ำ ให้ ใ น 1 วั น
กินน�้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชา พร้อมยกตัวอย่างปริมาณน�้ ำมันในอาหาร
ไว้เตือนใจในหนังสือ สุขภาพดีเริม่ ที…่ อาหาร ลดหวานมันเค็ม เติมเต็มผัก
ผลไม้เพิ่มขึ้น ดังนี้
อาหาร
ปริมาณน�้ำมันในอาหาร (ช้อนชา)
ปาท่องโก๋ 1 ตัวเล็ก		
1
เนย 1 ช้อนชา		
1
กะทิ 1 ช้อนกินข้าว		
1
เบคอนกรอบ 1 ชิ้น		
2
มันฝรั่งทอด 20 ชิ้น		
3
ไส้กรอกทอด 1 ชิ้น		
3
ทอดมัน 1 ชิ้น		
3
พิซซ่า 1 ชิ้น		
4
โดนัต 1 ชิ้น		
4.5
หอยทอด หรือข้าวขาหมู 1 จาน		
8

ใช้น�้ำมันปรุงอาหารอย่างไรไม่ก่อโรค
น�้ำมันแต่ละชนิดเหมาะส�ำหรับปรุงอาหารด้วยวิธีต่างกัน หากใช้
ผิดประเภทแทนที่จะให้ประโยชน์อาจก่อโทษต่อร่างกาย
เพราะน�ำ้ มันแต่ละชนิดมีปริมาณกรดไขมันและจุดเกิดควันไม่เท่ากัน
โดยน�้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูง ได้แก่ น�้ำมันร�ำข้าว น�้ำมันปาล์มโอเลอิน
น�ำ้ มันมะพร้าว น�ำ้ มันหมู เหมาะส�ำหรับอาหารประเภทผัดและทอด
น�ำ้ มันถัว่ เหลืองมีจดุ เกิดควันรองลงมาจึงเหมาะส�ำหรับใช้ผดั ไฟกลาง
ถึงอ่อน ส่วนน�ำ้ มันมะกอกมีจดุ เกิดควันต�่ำ หากต้องการปรุงเพือ่ ให้ได้รบั
คุณค่าทางโภชนาการสูงควรผัดด้วยไฟอ่อน หรือดีที่สุดคือปรุงอาหารที่
ไม่ผ่านความร้อนเช่นใช้เป็นส่วนผสมในน�ำ้ สลัด
หากใช้นำ�้ มันทีม่ จี ดุ เกิดควันต�ำ่ ปรุงด้วยความร้อนสูงอาจเกิดสารก่อ
มะเร็งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ แต่แม้จะเป็นน�้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูง
หากปล่อยให้เหม็นหืน หรือใช้ทอดอาหารซ�ำ้ ๆ ก็อาจเกิดสารก่อมะเร็งได้
เช่นกัน

เพือ่ ลดปริมาณน�้ำมันและไขมันในชีวติ ประจ�ำวัน ลดความเสีย่ งการ
เกิดโรคเรื้อรังในอนาคต แนะน�ำให้กินเนื้อปลาไขมันต�่ำ ใช้ไขมันดีปรุง
อาหาร เช่น ใช้น�้ำมันร�ำข้าวส�ำหรับผัด ใช้น�้ำมันมะกอกปรุงน�้ำสลัดหรือ
อาหารที่ไม่ผ่านความร้อน
เลือกปรุงอาหารด้วยวิธที ใี่ ช้น�้ำมันน้อยหรือไม่ใช้น�้ำมัน เช่น ต้ม อบ
ตุ๋น นึ่ง ย่าง ย�ำ หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดหนังติดมัน เครื่องในสัตว์ อาหาร
ทอด ครีมเทียม เบเกอรี และกินอาหารทอดและอาหารที่มีส่วนประกอบ
ของกะทิไม่เกินวันละหนึ่งอย่าง
ท�ำได้ตามนี้รับรองสุขภาพดีขึ้นทันตา เผลอๆ น�้ำหนักลดลงตาม
เกณฑ์ได้ง่ายๆ อย่างไม่ทันตั้งตัว


ทางที่ดีคือใช้น�้ำมันใหม่ เลือกปรุงอาหารให้ถูกประเภท และกิน
แต่น้อยเพื่อสุขภาพที่ดี

.
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ไอที
เรื่อง : R2D2

ไม่พกบัตรแต่ก็มีสิทธิ์ (เดินทาง)
กับระบบสแกนใบหน้าในรถไฟใต้ดิน
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่าง “รถไฟฟ้า” หรือ “รถไฟ

รัฐบาลจีน เพราะระบบสแกนใบหน้ารวมถึงสแกนลายนิว้ มือนัน้ มีการใช้งาน
อยูแ่ ล้วในพื้นทีด่ า่ นตรวจคนเข้าเมืองระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับเกาะฮ่องกง
อย่างไรก็ตามมีคำ� เตือนจากนักสิทธิมนุษยชนทีก่ ล่าวถึงการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของรัฐอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากตัวระบบจะสามารถติดตาม
ความเคลื่อนไหวของประชากรได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทางการจีน
ได้ติดตั้งชิปในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ออกจ�ำหน่ายในท้องตลาดเป็นที่เรียบร้อย
ท�ำให้รัฐติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้รถบนท้องถนนจากข้อมูลที่ระบบส่งกลับ
มายังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระบบดังกล่าวยังถูกตั้งค�ำถามอีกว่า มันจะอ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้โดยสารที่ไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริงหรือไม่ อาทิ ผู้สูงอายุหรือ
ผูท้ พุ พลภาพ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยขัน้ สูงทีร่ ะบบควรมี เพราะ
หากฐานข้อมูลทางกายภาพและทางการเงินของผู้ใช้บริการหลุดออกไปสู่ผู้
ไม่หวังดี ความเสียหายอาจมีมูลค่ามากกว่าเงินลงทุนในระบบนี้ก็เป็นได้
แม้เวลานีย้ งั ไม่มคี วามแน่ชดั เรือ่ งระบบการคิดเงินค่าโดยสาร หรือเรือ่ ง
ความคล่องตัวที่จะเพิ่มมากกว่าระบบเดิมหรือไม่ แต่ก็ถือเป็นก้าวใหม่ของ
เทคโนโลยีการขนส่งมวลชน ทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาการเดินทางในชัว่ โมงเร่งด่วน
ของชาวจีนซึ่งได้ชื่อว่าหฤโหดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ใต้ดิน” โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนเรามักเห็นความไม่คล่องตัวของการเข้า
สู่ชานชาลาอยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีบัตรโดยสารชนิดเติมเงินหรือเติม
เที่ยวโดยสารจะพบขั้นตอนยุ่งยากตั้งแต่การแลกเหรียญ หยอดเหรียญซื้อ
บัตรโดยสารที่ตู้จ�ำหน่าย การสอดบัตรโดยสารที่ช่องทางเข้าชานชาลา หรือ
แม้กระทั่งผู้ที่มีบัตรโดยสารอยู่แล้วก็ตาม ซึ่งทั้งหมดก็ท� ำให้การเดินทาง
ในช่วงที่ถูกบีบด้วยความ “เร่งรีบ” เกิดติดขัดอยู่เสมอ
แต่จะดีกว่าไหมหากผู้โดยสารอย่างเราๆ ท่านๆ ไม่ต้องเดินไปแลก
เหรียญซื้อบัตร หรือหยิบจับอะไรให้วุ่นวาย แค่เดินไปยังชานชาลา แล้วให้
คอมพิวเตอร์สแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือ เพื่อให้ระบบเปิดทางให้คุณเข้าใช้
บริการได้อย่างสะดวกสบาย
ไอเดียดีๆ แบบนี้ก�ำลังจะเกิดขึ้นกับระบบให้บริการรถไฟใต้ดินของ
กรุงปักกิง่ ประเทศจีน ทีข่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งปริมาณผูโ้ ดยสารทีห่ นาแน่นติดอันดับโลก
มีผู้ใช้บริการหมุนเวียนมากกว่า 9 ล้านคนต่อวัน แม้ว่าก่อนหน้านี้ได้เปิดใช้
ระบบจ่ายค่าโดยสารผ่าน QR Code มาแล้วก็ตาม และจากการคาดการณ์
ของกูรูด้านเทคโนโลยี ระบบนี้อาจเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งาน
เพือ่ ตัดเงินค่าโดยสารอัตโนมัติ ซึง่ เทคโนโลยีดงั กล่าวก็ไม่ใช่เรือ่ งใหม่สำ� หรับ

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

คนกรุงเทพฯ ถ้าอยากจะหาที่อยู่อาศัยสักหลังในตัวเมือง
ตอนนี้อย่าว่าแต่บ้านเดี่ยวเลย แม้แต่ทาวน์เฮาส์ก็น่าจะ
หายากมากๆ ทางออกเดียวที่จะหาซื้อได้คงเป็นแค่ห้องชุด
หรือที่เรียกติดปากว่า “คอนโดฯ” ชื่อเต็ม ๆ คือ
“เรซิเด็นเชียลคอนโดมิเนียม” หรือ “ห้องชุดพักอาศัย”
นั่นเอง

ซื้อคอนโดฯ
ไม่ปวดใจ
ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ข้อมูลที่คนซื้อใช้ตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อ

คอนโดฯ ของโครงการไหนมาจากสองเรือ่ งหลัก คือ ราคา กับท�ำเลทีต่ งั้   
แต่มักไม่ให้ความส�ำคัญมากนักกับค่าส่วนกลางเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่อง
ไกลตัว และน่าจะเป็นเงินไม่มาก
ทว่าในข้อเท็จจริงผูเ้ ขียนพบว่าค่าส่วนกลางเป็นภาระค่าใช้จา่ ยที่
สูงและต้องจ่ายทุกเดือนตราบเท่าที่เรายังเป็นเจ้าของห้องชุดนั้น ไม่
เหมือนค่าผ่อนเงินกู้ที่เมื่อผ่อนหมดก็หมดเลย ที่แย่กว่านั้นคือเดี๋ยวนี้
นิติบุคคลอาคารชุดส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าส่วนกลางเป็นรายปีโดยให้
จ่ายเป็นเงินก้อนตั้งแต่ต้นปี คงเพราะขี้เกียจมาทวงทุกๆ เดือน เงิน
จ�ำนวนนี้จึงเป็นภาระของเจ้าของห้องชุดในระยะยาว
ตัวอย่างค่าส่วนกลาง เช่นห้องชุดทีผ่ เู้ ขียนเป็นเจ้าของมีพนื้ ที่ 75
ตารางเมตร ถูกคิดค่าส่วนกลางประมาณ 65 บาท/ตารางเมตร/เดือน
รวมแล้วต้องจ่ายเงินก้อนทุกปี ปีละ 58,500 บาท โดยจะเพิ่มขึ้นทุก
ปีไม่มีลด
ค่าส่วนกลางนีไ้ ม่รวมค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมอาคารเรือ่ งใหญ่ๆ
เช่น ค่าทาสี ค่าเปลี่ยนท่อน�้ำ และค่าเปลี่ยนเครื่องปั่นไฟฟ้าฉุกเฉิน
ที่ ห มดอายุ ซึ่ ง นิ ติ บุ ค คลจะเรี ย กเก็ บ เงิ น เป็ น ครั้ ง ๆ แยกต่ า งหาก  
คอนโดฯ ยิ่งเก่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะยิ่งมาก

แล้วถ้าจะเลือกซื้อห้องชุดที่มีค่าส่วนกลางต�่ำหรือสมเหตุสมผล
ควรท�ำอย่างไร เรือ่ งทีต่ อ้ งพิจารณาอันดับแรกคือ จ�ำนวนยูนติ ห้องชุด
ในโครงการนัน้ คอนโดฯ ไหนมีจ�ำนวนยูนติ มาก ค่าส่วนกลางต่อพืน้ ที่
จะน้อยกว่าโครงการที่มีห้องชุดน้อย เพราะตัวหารค่าส่วนกลางจะถัว
เฉลีย่ ได้มาก ดังนัน้ โครงการทีโ่ ฆษณาว่า “เราคือโครงการทีม่ คี วามเป็น
ส่วนตัวสูงเพราะมีจ�ำนวนยูนิตน้อยเพียง xx เท่านั้น” คาดได้เลยว่า
ค่าส่วนกลางจะสูงกว่าคอนโดฯ ที่มียูนิตจ�ำนวนมากๆ แน่นอน
เรื่องที่ 2 ที่ส่งผลต่อค่าส่วนกลางคือ ขนาดพื้นที่ของส่วนกลาง
ถ้ามีมากเกินไปจะท�ำใหค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษามากตามไปด้วย
โดยเฉพาะส่วนกลางทีเ่ จ้าของห้องชุดไม่คอ่ ยได้ประโยชน์ เช่น พืน้ ทีโ่ ถง
ทางเข้าขนาดใหญ่ มีฝ้าเพดานสูงๆ หรือ โถงทางเข้าหลายจุด ท�ำให้
ต้องดูแลท�ำความสะอาดมาก หรือมีพื้นที่ที่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ
ตลอดเวลาแม้ตอนไม่มีคนใช้งาน การออกแบบโถงทางเข้าที่ดีควรมี
ขนาดเล็กสุดเท่าที่ท�ำได้ และสามารถใช้งานปกติโดยไม่ต้องเปิดเครื่อง
ปรับอากาศ เพื่อลดการดูแลและค่าใช้จ่าย
ตอนนี้มีอาคารชุดแห่งหนึ่งที่เชื่อว่าคงหาจุดขายอื่นไม่ได้เลย
โฆษณาว่า “โครงการมีพื้นที่ส่วนกลางมากถึง 4,000 ตารางเมตร”  
สิง่ ทีโ่ ครงการนีไ้ ม่ได้บอกคนซือ้ คือ ค่าใช้จา่ ยในการดูแลพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง
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ใหญ่ขนาดนี้ก็คือเจ้าของคอนโดฯ นั่นเอง
ส�ำหรับพืน้ ทีส่ ว่ นกลางทีเ่ จ้าของห้องชุดสามารถใช้ประโยชน์ได้ ก็
ไม่ควรออกแบบให้ใหญ่เกินไป และไม่ควรให้มีภาระในการบ�ำรุงรักษา
มาก เช่น สระว่ายน�ำ้ ควรเป็นรูปทรงสีเ่ หลีย่ มธรรมดาง่ายๆ ไม่ควรโค้ง
ไปโค้งมา หรือมีซอกมุมมาก เพราะต้องใช้เวลาดูแลและเพิ่มค่าใช้จ่าย
โดยไม่จำ� เป็น
เรื่องที่ 3 คือรูปแบบอาคารภายนอก ยิ่งโครงการคอนโดฯ ไหน
ออกแบบกรอบอาคารภายนอกสลับซับซ้อน มีบัวมีคิ้วมากๆ รูปร่าง
แปลก โค้งเว้า ผนังเอียงลาด มีสว่ นยอดอาคารทีไ่ ม่ได้ใช้งาน เน้นดีไซน์
แหวกแนว อย่างที่อาคารชุดยุคนี้ชอบท�ำกันจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บ�ำรุง และท�ำความสะอาดสูงกว่าอาคารที่มีรูปแบบเรียบๆ เป็นกล่อง
ธรรมดามาก
นอกจากนั้นการเลือกสีทาภายนอกที่ปัจจุบันโครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ชอบทาสีเข้มๆ ไม่วา่ เทาเข้ม น�ำ้ เงิน น�ำ้ ตาลเข้ม จนถึง
บางตึกทาสีดำ� ก็มี จะดูดความร้อนมากท�ำให้เปลืองค่าไฟฟ้าระบบแอร์
ในห้องชุดแล้ว สีเข้มๆ ที่ใช้ยังหมดอายุเร็วกว่าสีขาวมาก และแน่นอน
ว่าค่าใช้จ่ายในการทาสีก็ตกกับเจ้าของห้องชุดร่วมกันนั่นเอง
เรื่องสุดท้าย คือ คุณภาพของงานระบบประกอบอาคาร เช่น
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ตู้ไฟฟ้าหลัก เครื่องปั่นไฟฟ้าฉุกเฉิน สายไฟฟ้า ท่อระบายน�้ำ ท่อ
ประปา รวมถึงระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ผู้เขียนเคยพูดถึงเรื่องนี้ในหนังสือ
99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน ข้อที่ 99 “ย้ายเข้าคอนโดให้เปลี่ยนบริษัท
ดูแลตึก” โดยให้ข้อมูลว่า บริษัทพัฒนาอาคารชุดจะเลือกใช้ระบบ
ประกอบอาคารที่มีราคาต�่ำสุดโดยไม่สนใจคุณภาพมาใช้ในโครงการ
เสมอ ท�ำให้เจ้าของห้องชุดต้องจ่ายค่าส่วนกลางเพือ่ ซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
พวกนี้เป็นระยะๆ ตลอดเวลา บางโครงการจ่ายค่าซ่อมอุปกรณ์ตั้งแต่
ปีแรกที่เข้าไปอยู่เลย
เพราะการหาข้อมูลว่าอุปกรณ์ประกอบอาคารในโครงการใช้ของดี
หรือไม่นนั้ เป็นเรือ่ งยาก ต้องใช้ผชู้ ำ� นาญการและมีประสบการณ์เรือ่ งนี้
เท่านัน้ สิง่ ทีเ่ ราท�ำได้คงแค่ทำ� ตามทีบ่ อกไว้ในหนังสือว่าเมือ่ “ย้ายเข้า
คอนโดให้เปลี่ยนบริษัทดูแลตึก” เพื่อจะได้มีตัวแทนมาช่วยพิจารณา
และเรียกร้องให้ผู้พัฒนาโครงการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบอาคารให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
จากแนวทางทั้งหมดนี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านที่จะน�ำมาเป็น
เกณฑ์พิจารณาเลือกซื้อโครงการอาคารชุด ที่มีค่าส่วนกลางสมเหตุ
สมผลมากที่สุด ขอให้ทุกท่านได้ห้องชุดคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพ
สมราคา อย่างที่ต้องการนะครับ
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ท่องเที่ยว
กับวิริยะ
เรื่องและภาพ : กรดล แย้มสัตย์ธรรม

ครั้งแรกที่ได้ยินชื่อจังหวัดตรัง เรานึกถึงชายหาดขาว น�ำ้ ทะเลสีฟ้าใส เกาะชื่อดัง และสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลมากมาย
ที่สะกดสายตานักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ ลงมือค้นหาข้อมูลก็พบว่าความงามของทะเลตรังนั้นยากจะปฏิเสธ หากแต่
เมืองชายฝั่งอันดามันนั้นขึ้นชื่อเรื่องฝนแปดแดดสี่ ถ้าไม่ได้มาช่วงฤดูร้อนก็ยากจะคาดเดาเรื่องฟ้าฝน อีกทั้งช่วงฤดูมรสุม
ทะเลไม่ได้สวยดังหวัง และยังมีอันตรายจากคลื่นลม เราจึงตัดสินใจทิ้งทะเลตรังอันสวยงามที่เห็นในภาพถ่ายไว้ก่อน
แล้วออกเดินทางไปสัมผัสเมืองเก่า วิถชี วี ติ และธรรมชาติแทน ซึง่ สวยงามน่าประทับใจไม่แพ้ทะเลและชายหาดอย่างแน่นอน

เทีย
่ วเมืองตรัง
ฉบับไม่งอ
้ ทะเล

1
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เที่ยวเมืองเก่า
สัมผัสตัวเมืองตรังด้วยตาตัวเอง
ตัวเมืองตรังมีความสวยงามคลาสสิก วิถีชีวิตเมื่อแรกเห็นดูเนิบช้า
ผู้คนไม่แออัดแบบเมืองใหญ่ สีหน้าอารมณ์ของคนที่นี่ดูใจดี มีอัธยาศัย
เดินผ่านก็ยมิ้ ทักทายเหมือนญาติพนี่ อ้ ง โดยเฉพาะในร้านอาหารเก่าแก่จะ
มีผู้คนจับกลุ่มคุยกันอย่างออกรสชาติ นอกจากรอยยิ้มที่สะดุดใจเราแล้ว
ตึกเก่าและสถาปัตกรรมก็ชวนให้สะดุดตาไม่น้อย
ตึกเก่าในตัวเมืองตรังคล้ายตึกเก่าในเมืองภูเก็ตพอสมควร ถึงแม้
จะไม่หนาแน่นเท่า แต่ก็มีเสน่ห์ชวนให้หลงใหล อย่างเช่น บ้านไทรงาม
ในย่านทับเที่ยง บ้านสีเหลืองรูปทรงสะดุดตาดีไซน์แบบสมมาตรสไตล์
นีโอคลาสสิกประดับด้วยลวดลายปูนปั้น ผสมผสานการออกแบบตาม
คติความเชื่อของชาวจีน จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
อีกหนึง่ อาคารทีด่ งึ ดูดเราตัง้ แต่มาถึงคือ โรงแรมจริงจริง โรงแรมเก่า
ที่ปรับปรุงเป็นเกสต์เฮาส์ในราคาจับต้องได้ ภายนอกได้รับอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมแบบปีนัง ประตูเป็นไม้บานเปิดคู่ มีช่องแสงด้านบน หน้า
ต่างไม้กเ็ ป็นบานเปิดคู่ มีชอ่ งแสงด้านบนเช่นกัน โรงแรมตัง้ อยูห่ วั มุมถนน
จึงท�ำให้ตัวอาคารสวยงามสะดุดตา
ในเมืองตรังยังมีศาสนสถานเก่าแก่อย่างโบสถ์คริสต์ตรัง อายุกว่า
100 ปี เป็นอาคารชั้นเดียวสถาปัตยกรรมแบบกอทิก หอระฆังอยู่ติดตัว
อาคารสีเหลืองทีต่ งั้ อยูท่ า่ มกลางสีเขียวของต้นไม้ทปี่ ลูกไว้โดยรอบ คนรัก
การถ่ายรูปต้องติดใจภาพสวยงามมุมนี้มาก
ระหว่างทางยังมีภาพเขียนสีตามผนังอาคารทั่วเมืองเก่า เช่น ภาพ
ถ�้ำมรกต ถ�้ำที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง ภาพต้นศรีตรัง ต้นไม้สัญลักษณ์
ของเมือง เป็นอีกหนึง่ มิตทิ ชี่ ว่ ยเพิม่ สีสนั ให้การเดินเทีย่ วมีชวี ติ ชีวามากขึน้
นอกจากนี้ร้านอาหารรสเด็ดสองข้างทางก็น่าลิ้มลอง เพราะดูจาก
จ�ำนวนคนทีน่ งั่ ในร้านหรือต่อคิวซือ้ กลับบ้าน ก็การันตีเรือ่ งความอร่อยได้
เช่นร้าน กิบ๊ & แก๊บ ร้านติม่ ซ�ำทีค่ นตรังรูจ้ กั กันดี อีกร้านชือ่ จีบขาว ติ่มซ�ำที่นี่
ก็เกินบรรยาย หากเริ่มง่วงมีร้าน Tubtieng Old Town Café ตกแต่ง
สไตล์คลาสสิกไว้นั่งจิบกาแฟพักเหนื่อยระหว่างเดิน

3

4

5
1 Street art ย่านเมืองเก่าสอดแทรกเรื่องราวและวิถีชีวิตของคนตรัง
ไว้ได้อย่างน่าสนใจ ดูกลมกลืนและสวยงามในขณะเดียวกัน
2 ติ่มซ�ำยามเช้า ช่วยเพิ่มพลังการเดินเที่ยวได้เป็นอย่างดี
3 โรงแรมจริงจริง จากโรงแรมเก่าได้รับการปรับปรุงเป็นเกสต์เฮาส์น่ารักใจกลางเมือง
โดยยังคงรักษารูปแบบของสถาปัตยกรรมเดิมเอาไว้
4 บรรยากาศโดยรอบโบสถ์คริสต์ตรัง ร่มรื่น นอกจากนี้สีเขียวของต้นไม้
และสีเหลืองนวลของโบสถ์เข้ากันได้ดียามแสงแดดส่องกระทบ
5 Tubtieng Old Town Café คาเฟ่เก๋ ๆ ย่านทับเที่ยง มีอาหาร เครื่องดื่ม ขนม
และบรรยากาศเก่า ๆ ของเมืองตรังให้ได้สัมผัส

2
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7

กันตัง เมืองสุดทางรถไฟ
สายอันดามัน
จากสวนพฤกษศาสตร์ ฯ เราเดิ น ทางมาที่ อ�ำ เภอกั น ตั ง เพราะ
ต้องการมายลเมืองสุดทางรถไฟสายอันดามันด้วยตาตัวเองสักครั้ง หลัง
จากเห็นชื่ออยู่บนป้ายบอกขบวนรถไฟที่สถานีรถไฟหัวล�ำโพงหลายหน
สถานีรถไฟกันตังเป็นสถานีสุดท้ายของขบวนรถไฟสายอันดามัน
เป็นสถานีรถไฟขนาดไม่ใหญ่ มีรถไฟเพียงขบวนเดียว คือ สายกรุงเทพฯกันตัง ที่เดินทางรับส่งผู้คนระหว่างกันตังกับกรุงเทพฯ มาหลายสิบปี
เปิดใช้งานเมื่อปี 2456 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาสีเหลือง
สลับน�้ำตาล แบ่งออกเป็นสองส่วน คือตัวอาคารและชานชาลา ด้านหน้า
อาคารมีมุขยื่น ประดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 6 ตัวอาคารท�ำเป็นห้องมีผนังไม้พร้อมช่องลมระแนง
ส่วนโถงมีรั้วลูกกรงไม้พร้อมบานประตูขนาดเล็ก ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ
รวบรวมเครื่องใช้เกี่ยวกับรถไฟสมัยก่อนอยู่บ้าง นอกจากนี้ยังมีภาพเก่า
เกี่ยวกับสถานีรถไฟกันตัง ข้าวของเครื่องใช้ และที่ส�ำคัญมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินมาที่สถานี
รถไฟกันตังด้วย ดูแล้วย้อนนึกถึงความงดงามในสมัยนั้นได้อย่างดี
ต่อจากนัน้ เรามุง่ หน้าสูพ่ พิ ธิ ภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
ซึง่ คือบ้านของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ผู้
ทีม่ บี ทบาทพัฒนาเมืองตรังในหลายด้าน โดยเฉพาะเป็นผูน้ �ำต้นยางพารา
เข้ามาปลูกและส่งเสริมจนเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของจังหวัด

6

ขึ้นหอคอยเดินชมยอดไม้
ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้
จากตัวเมืองตรังไม่ไกล ออกเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติของป่าฝน
เขตร้อนที่สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในอ�ำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ห่างจากตัวเมือง
เพียง 13 กิโลเมตร บนพื้นที่กว่า 2,600 ไร่ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้น้อยใหญ่และสัตว์ป่านานาชนิด
ภายในสวนมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทอดยาวเข้าไปในป่า ให้
อารมณ์เหมือนก�ำลังเดินเข้าสู่เมืองดึกด�ำบรรพ์ สังเกตได้จากต้นไม้ขนาด
ใหญ่สองข้างทางเมื่อเทียบกับตัวเราแล้ว เสมือนยืนอยู่ในเมืองไดโนเสาร์
เลยจริงๆ
ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีสะพานศึกษาเรือนยอดไม้ (Canopy
walkway) เป็นหอคอยที่มีสะพานเชื่อมต่อกัน ยาว 175 เมตร สูงตั้งแต่
10-18 เมตร โดยจะเพิ่มความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อให้ศึกษาสิ่งมีชีวิตที่
ระดับความสูงต่างๆ ระหว่างทางมีหอคอยชมทิวทัศน์ป่าและความงาม
ของธรรมชาติได้ไม่เบื่อ จนลืมภาพสวนพฤกษศาสตร์ทั่วๆ ไปได้เลย

มาเมืองตรังครั้งนี้แม้ไม่ได้เที่ยวทะเล แต่ความสุขก็เปี่ยมล้น ที่
ส�ำคัญท�ำให้เรารู้ว่า นอกจากสถานที่ขึ้นชื่ออย่างทะเลและชายหาด
ตรังยังซ่อนความงามอื่นๆ ไว้อีก รอให้นักเดินทางมาสัมผัส เพื่อน�ำ
ความรูส้ กึ ดีๆ ภาพสวยๆ กลับไป และหวังว่าจะได้มโี อกาสกลับมาเยือน
เมืองเรียบง่ายใจดีแห่งนี้อีก...ในไม่ช้า

.

6 ธรรมชาติในสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ นก และความชุ่มชื้น
จากมุมสูงของสะพานเรือนยอดไม้ เราได้เห็นธรรมชาติและชีวิตมากมายอยู่ร่วมกัน
7 สถานีรถไฟกันตัง มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมแบบที่ใครเห็นก็ต้องเก็บภาพ
บันทึกความทรงจ�ำเอาไว้
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วิริยะ
ชวนชิม
เรื่องและภาพ :
กรดล แย้มสัตย์ธรรม

จังหวัดตรังขึ้นชื่อเรื่องอาหารการกิน โดยเฉพาะหมูย่างเมืองตรัง ใครมาก็ต้องมาชิมเมนูนี้
ซึ่งมีร้านรวงให้เลือกมากมาย แต่จริงๆ แล้วยังมีของอร่อยอีกนับไม่ถ้วน วันนี้เราจึงพาคุณแวะ
ไปสองร้านเด็ดแห่งเมืองตรังกัน

ร้านเด็ดเมืองตรัง

กิ๊บ & แก๊บ ติ่มซ�ำรสเลิศ ของอร่อยเมืองตรัง
หากมาเมืองตรังแล้วอยากตามหาร้านติ่มซ�ำดีๆ สักร้าน
ขอแนะน�ำร้านกิ๊บ & แก๊บ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ตอนเช้าตื่นมาสูด
อากาศเดินเล่นรอบๆ ก่อน พอท้องหิวก็มาฝากท้องที่ร้านนี้
เมนูแนะน�ำคือติ่มซ�ำแบบตรังแท้ๆ มีทั้งขนมจีบ ซาลาเปา
ฮะเก๋า ฯลฯ น�้ำจิ้มมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือใส่เต้าหู้ยี้ด้วย ให้
รสชาติอร่อย เข้ากันได้ด  ี นอกจากนีย้ งั มีโจ๊กหมูรอ้ นๆ ทีช่ ว่ ยเพิม่
พลังยามเช้าได้ดี
ช่วงเช้าตรูภ่ ายในร้านจะเนืองแน่นด้วยลูกค้าประจ�ำ ซึง่ เป็น
คนเมืองตรังทีแ่ วะเวียนมาใช้บริการไม่ขาดสาย ร้านให้บรรยากาศ
บ้านๆ ติม่ ซ�ำอร่อย พ่อค้าใจดี นีจ่ งึ เป็นอีกหนึง่ ร้านทีม่ าเมืองตรัง
แล้วไม่ควรพลาด
ถนนท่ากลาง อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เปิดทุกวัน เวลา 05.15-09.30 น.
โทร. 0-7521-9289

Tubtieng Old Town Café
จิบกาแฟกลางเมืองเก่า
ตั้งอยู่บนถนนห้วยยอด 2 กลางเมืองตรัง เป็นร้านกาแฟ
ในตึกโบราณทรงคลาสสิก ผนังด้านในเป็นปูนเปลือยให้อารมณ์
เก่าๆ บวกกับภาพถ่ายเรื่องราวในอดีตบนผนัง และจักรยาน
หลายคันที่วางตกแต่งในร้าน จึงดึงดูดผู้คนที่เดินผ่านไปมา ใคร
ชอบโกปี๊หรือชาเย็นเอกลักษณ์ของร้านกาแฟคนใต้แนะน�ำร้านนี้  
อีกหนึ่งเมนูเด่นคือ ขนมโบราณแบบท้องถิ่นและขนมของชาวจีน
ฮกเกี้ยน เช่น ขนมเกลียว, ขนมเขาควาย, ขนมหน้าแตก, ขนม
ปลาและขนมหม้อหลาว ซึง่ หากินยาก จะมีกใ็ นจังหวัดตรังเท่านัน้
ใครไปเยือนเมืองตรัง อย่าลืมแวะ Tubtieng Old Town
Café แล้วคุณจะรู้ว่าร้านนี้มีอะไรดีๆ ซ่อนอยู่
ห้วยยอด 2 ต�ำบลทับเที่ยง อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00-21.00 น.
โทร. 09-7343-8595
www.facebook.com/tubtiengoldtowncafe

.
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รักลูก
ให้ดี

เรื่อง : นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ภาพประกอบ : เซมเบ้

ุส ข บั ญ ญั ติ ก า ร อ
่ า น นิ ท

าน

อ่านดี ๆ

อ่านตรงเวลาดีกว่าอ่านไม่ตรงเวลา

เด็กส่วนมากชอบให้พ่อแม่อ่านดีๆ อ่านไม่ดีมีเคือง ดังนั้นพ่อแม่ที่มัก
บอกว่าตัวเองไม่มลี กู เล่นในการอ่านจึงมิใช่ขอ้ อ้าง เพราะเด็กมิได้ตอ้ งการ
ลูกเล่น เด็กต้องการน�ำ้ เสียงทีร่ าบเรียบ อ่านถูกต้อง ตามวรรคตอน และ
ที่ส�ำคัญคือพ่อแม่แสดงความเต็มใจจนถึงมีความสุขที่อ่าน เมื่อเด็กจ�ำ
นิทานได้แล้วเขากลับจะคอยท้วงติงเมื่อเราอ่านแบบมีลูกเล่น “อย่าท�ำ
เสียงแบบนั้น” “พ่ออ่านผิด” จนถึง “อ่านดีๆ” อย่างมีน�้ำโหเมื่อพบว่า
พ่อแม่เริ่มอ่านเปะปะเพราะความง่วง

ผู้เขียนพูดเสมอว่าให้อ่านนิทานก่อนนอน แล้วจะได้รับค�ำถามเสมอว่า
ท�ำไมต้องก่อนนอน ทีจ่ ริงจะอ่านเวลาอืน่ ก็ได้ แต่การอ่านก่อนนอนเป็น
QA คือ quality assurance ว่าพ่อแม่จะมานอนอ่านตรงเวลาทุกคืน
เช่น ก�ำหนดเวลาไว้ 2 ทุ่มตรง พ่อแม่มีพันธสัญญาที่จะวางมือถือ
อาบน�้ำอาบท่าให้เรียบร้อยแล้วเข้าห้องนอนพร้อมลูก อ่านนิทานก่อน
นอนทุกคืนไป 3 ปีมีแต่ได้กับได้ คือการประกัน

อ่าน 30 นาที

พ่อแม่ที่มีอยู่จริง

อันที่จริงอยากอ่านมากๆ ก็ได้ แต่เราอยากให้ท� ำงานนี้ไปอย่างน้อย
3 ปี หรือจนกว่าเด็กจะโตขึ้นแล้วไม่ต้องการพ่อแม่อีก ดังนั้นอ่าน 30
นาทีหรือก�ำหนดจ�ำนวนหนังสือนิทานไว้สามถึงห้าเล่มแล้วแต่ตกลงกัน
นอกจากจะสงวนแรงพ่อแม่ให้อ่านนานๆ ยังก�ำหนดวินัยการนอน
ตรงเวลาให้แก่เด็กๆ ทุกคืน ซึ่งจะส่งผลให้วินัยส่วนอื่นดีงามตามไปเอง
อย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งนี้ยังไม่นับว่าพ่อแม่จะย่องไปท�ำงานส่วนตัวหรือจู๋จี๋
กันได้อีก

การอ่านนิทานส�ำหรับผู้เขียนมิใช่เพื่อให้เด็กฉลาด มิใช่เพื่อให้เด็กอ่าน
ออก และมิใช่เพื่อให้เด็กได้ความรู้ สามอย่างนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับเป้าหมายทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าคือให้เด็กรับรูว้ า่ พ่อแม่มอี ยูจ่ ริง ด้วยเหตุ
ที่พัฒนาการส�ำคัญของเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ขวบปีแรกนั้นคือพัฒนา
“สิ่งที่เรียกว่าแม่” หรือ “แม่ที่มีอยู่จริง” ขึ้นมาให้ได้ก่อนเพื่อใช้แม่เป็น
เสาหลักของพัฒนาการบุคลิกภาพและ executive function (EF) ต่อไป
ไม่วา่ พ่อแม่จะอ้างว่าตนเองมีเวลาในแต่ละวันน้อยเพียงใดก็ตาม แต่หาก
เข้าใจและเห็นความส�ำคัญ ขอเพียง 30 นาทีตอ่ วัน และตรงเวลา เท่านี้
ก็ประกันไประดับหนึ่งแล้วว่าแม่นั้นมีอยู่จริง คือ exist
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สายสัมพันธ์ที่มีอยู่จริง

ตนเองที่มีอยู่จริง

สายสัมพันธ์หรือ attachment นี้เป็นค�ำศัพท์เฉพาะ หมายถึงความ
เชื่อมต่อระหว่างแม่-ลูกที่แน่นแฟ้นและยืนยงชั่วกาลนาน อีกทั้งทอด
ระยะห่างได้ไกลแสนไกลถึงต่างประเทศที่ต่างทวีป สายสัมพันธ์เกิดได้
เมื่อแม่มีอยู่จริงก่อนแล้วถ่ายเทความรักจากแม่มาที่ตัวเด็ก เปรียบ
เสมือนสายรกทีถ่ า่ ยเทสารอาหารและเกลือแร่จากมารดาสูท่ ารกในครรภ์
สายรกท�ำหน้าที่ดึงรั้งทารกเช่นใด สายสัมพันธ์ท�ำหน้าที่ดึงรั้งเด็กๆ ไว้
ใกล้ตัวเช่นกัน แต่สายสัมพันธ์มิได้มองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นสายใย
บางๆ ทีต่ ดิ ตามเด็กไปทุกที่ ทุกวันและทุกปีจนถึงวัยรุน่ เราพบว่าวัยรุน่
ทีม่ สี ายสัมพันธ์กบั แม่ดกี ว่า หนาแน่นกว่า แข็งแรงกว่า จะเข้าสูอ่ บายมุข
ยากกว่า หรือหากเผลอเข้าไปหรือถูกล่อลวงแล้วก็สามารถควบคุมยับยัง้
แล้วถอนตัวออกมาง่ายกว่า จนถึงควบคุมตนเองได้ดีกว่า

เด็กที่ไม่มีตนเองนั้นทุกข์มาก ด้วยไม่รู้ว่าตนเองเป็นใคร ก�ำลังท�ำอะไร
และจะไปไหน ตนเองคือ self เป็นพัฒนาการต่อเนื่องจากการสร้างแม่
ที่มีอยู่จริง สร้างสายสัมพันธ์แล้วสร้างตนเอง เปรียบเหมือนมีมารดาผู้
ตัง้ ครรภ์ทแี่ ข็งแรงมีสายรกทีด่ ี แล้วจึงมีทารกทีแ่ ข็งแรง กระบวนการทาง
จิตวิทยาเพือ่ สร้างตนเองซ�ำ้ รอยการสร้างร่างกายทารกอีกครัง้ หนึง่ เด็ก
มีตนเองจึงควบคุมตัวเองได้ ใช้ชวี ติ อยูก่ บั ร่องกับรอย มีความมุง่ มัน่ และ
มุมานะ อดทนต่อความยากล�ำบากเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย เรื่องยากๆ
เช่นนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องง่ายๆ คืออ่านนิทานตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
ให้เขาฟังทุกคืน คือการเดินทางอันแสนมหัศจรรย์ผา่ นตัวหนังสือจากกาล
ครั้งหนึ่งนานมาแล้วจนถึงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า และแม้นิทานเรื่องนี้
จะสอนหรือไม่สอนอะไรก็ตาม ที่เด็กได้ไปคือตัวตนที่แข็งแรง

.
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เยือน
ลานธรรม
เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์

พุทธมณฑล
ศูนย์กลางแห่ง
การปฏิบัติธรรม

ชาวพุทธไทยทุกคนคงรูจ้ กั “พุทธมณฑล” ดี เพราะเป็นสถาน

2 คืน แหล่งเรียนรูแ้ บบมาเช้าเย็นกลับ ในส่วนของประชาชนชนทัว่ ไปมี
โครงการพบพระพบธรรมเฉพาะวันพระ และปฏิบัติเข้มข้นในโครงการ
ปฏิบัติธรรมประจ�ำเดือน ซึ่งจัดในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น
วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบรมวงศานุวงศ์
แนวทางปฏิบตั ติ ามหลักสติปฏั ฐานสี่ มี กาย เวทนา จิต และธรรม
พร้อมใช้บทภาวนา คือ พองหนอ ยุบหนอ ยกหนอ และย่างหนอ
ในการเดิ น จงกรม โดยมี พ ระวิ ป ั ส สนาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็น ผู้ชี้แนะและฝึกอบรม เช่น พระมหาอุไร
อาตาปโก (มั่งมี) เจ้าอาวาสวัดข่อยสังฆาราม จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ปฏิบัติ
ธรรมต้องลงทะเบียนที่อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา แล้วเก็บ
สัมภาระเข้าที่พักที่ธรรมบริกรจัดเตรียมไว้ จากนั้นเปลี่ยนเป็นชุดขาว
สมาทานกัมมัฏฐาน พร้อมปิดวาจาตลอดระยะเวลา 3 หรือ 5 วัน
โดยวัตรปฏิบัติจะเริ่มตั้งแต่ 04.00 น. ตื่นนอนท�ำกิจส่วนตัว เดิน
จงกรม นั่งสมาธิ บ�ำเพ็ญจิตตภาวนา ท�ำวัตรเช้า ฟังบรรยายธรรมจาก
พระวิปัสสนาจารย์ สอบอารมณ์ ท�ำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรมต่อจนถึง
21.30 น. เช่นนี้ทุกวันจนจบคอร์ส

ที่ส�ำคัญในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก มีอาณาเขตกว้างขวาง
ถึง 2,500 ไร่ ด้วยสถานที่สงบร่มรื่น ทัศนียภาพงดงาม จึงเป็นที่พัก
ผ่อนหย่อนใจของคนทุกเพศทุกวัย V magazine ฉบับนีข้ อพาคุณไปท�ำ
ความรูจ้ กั กับพุทธมณฑลในฐานะศูนย์กลางแห่งการปฏิบตั ธิ รรม เพราะ
ที่นี่จัดโครงการปฏิบัติธรรมฟรีตลอดทั้งปี
พุทธมณฑลสร้างขึ้นเมื่อปี 2498 เพื่อเป็นพุทธานุสรณียสถาน
ในโอกาสมหามงคลที่พระพุทธศาสนาเวียนมาบรรจบครบ 2,500 ปี
ในปี 2500 ครานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จ
พระราชด� ำ เนิ น มาทรงประกอบพิ ธี ก ่ อ ฤกษ์ พุ ท ธมณฑล ณ บริ เ วณ
ที่ ก ่ อ สร้ า ง “พระศรี ศ ากยะทศพลญาณ” องค์ พ ระพุ ท ธรู ป ประธาน
พุทธมณฑล หลังจากนั้นได้ก่อสร้างมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎก
หินอ่อน หอประชุม ลานต้นพระศรีมหาโพธิ์ วิหารพุทธมณฑล สังเวชนียสถานจ�ำลอง ตลอดจนอาคารปฏิบัติธรรมอีกหลายอาคาร
ปัจจุบันส�ำนักงานพุทธมณฑลสังกัดส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จัดโครงการปฏิบตั ธิ รรมฟรีตลอดทัง้ ปี ทัง้ ฝึกอบรมพระวิทยากร
การจัดค่ายคุณธรรมส�ำหรับนักเรียนนักศึกษา ฝึกปฏิบัติธรรม 3 วัน

.
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ส�ำนักงานพุทธมณฑล
ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ติดต่อสอบถามตารางการปฏิบัติธรรม โทร. 0-2441-7966

ระเบียบปฏิบัติ
ปฏิบัติธรรมฟรี สวมใส่ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม
เตรียมเครื่องใช้ในการดูแลสุขอนามัยพื้นฐาน
(โดยปราศจากเครื่องหอม)
ปิดวาจา ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

43
p40-43.indd 43

กรกฎาคม - กันยายน 2561

9/13/18 5:33 PM

http://event.sanook.com/day/asalha-puja/

ศุขสยาม
เรื่อง : นคราภิบาล
ภาพ : เมืองโบราณ

https://www.phuttha.com
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วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา ค�ำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก “อาสาฬหปูรณ-

มีใจความส�ำคัญคือ ให้งดเว้นทางสุดโต่งสองสาย คือ กามสุขัลลิกานุโยค ได้แก่ การประกอบตนให้หมกมุ่นในกาม การมัวเมาในรูป รส กลิ่น
เสียง เป็นต้น อัตตกิลมถานุโยค คือ การสร้างความล�ำบากแก่ตน ด�ำเนิน
ชีวติ อย่างเลือ่ นลอย เช่น การบ�ำเพ็ญตบะ ทรมานตน พึง่ อ�ำนาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
เป็นต้น ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ได้แก่ มรรคมีองค์แปด
อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์และอริยสัจสี่ หรือความจริงอันประเสริฐ
ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค
เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจบ โกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม
(ส�ำเร็จเป็นพระโสดาบัน) จากนั้นก็ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยแบบ
เอหิภิขุอุปสัมปทา โดยมีนามว่า พระอัญญาโกณฑัญญะ ท�ำให้วันนั้นมีพระ
รัตนตรัยครบองค์สามบริบรู ณ์เป็นครัง้ แรกในโลก คือ มีพระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า “วันพระธรรม” หรือ วันพระธรรมจักร
อันได้แก่ วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าหมุนไปเป็นครั้งแรก และ
“วันพระสงฆ์” คือ วันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

มีบูชา” แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ซึ่งได้รับยกย่องเป็น
วั น ส� ำ คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ
45 ปีก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8 หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรูแ้ ล้ว ทรงพิจารณาธรรมทีพ่ ระองค์ตรัสรูม้ าเป็นเวลา 7 สัปดาห์
และทรงเห็นว่าพระธรรมนั้นยากต่อบุคคลทั่วไปที่จะเข้าใจและปฏิบัติได้
ด้วยบุคคลในโลกนีม้ หี ลายจ�ำพวกอย่างบัวสีเ่ หล่า ทีม่ ที งั้ ผูท้ สี่ อนได้งา่ ย และ
ผู้ที่สอนได้ยาก พระองค์จึงทรงระลึกถึงอาฬารดาบสและอุทกดาบส พระ
อาจารย์ หวังเสด็จไปโปรด แต่ทั้งสองท่านเสียชีวิตแล้ว จึงทรงระลึกถึง
ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า อันได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และ
อั ส สชิ ที่ เ คยมาเฝ้ า รั บ ใช้ จึ ง เสด็ จ ไปโปรด ณ ป่ า อิ สิ ป ตนมฤคทายวั น
พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
แปลว่า สูตรของการหมุนวงล้อแห่งพระธรรมให้เป็นไป
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พระธรรมจักร เครื่องหมายแห่งการปฐมเทศนา
ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา
ณ พระธาตุบังพวน เมืองโบราณ
พระพุทธปฐมเทศนาแห่งสารนาถ
ณ พุทธมหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน
ณ พระธาตุบังพวน เมืองโบราณ

5

ในวันนี้พุทธศาสนิกชนต่างน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย โดยไปชุมนุม
ตามพระอารามต่ า งๆ เพื่ อ บู ช าปู ช นี ย วั ต ถุ ได้ แ ก่ พระธาตุ เ จดี ย ์ หรื อ
พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถ อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วย
ดอกไม้ ธูป เทียน เริ่มด้วยการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เวียนเทียน และ
ฟั ง พระธรรมเทศนา เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ป ฏิ บั ติ ใ นวั น วิ ส าขบู ช า ซึ่ ง จะเทศน์
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนร่วมกัน
น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ศึกษาพระธรรมวินัยอันเป็นแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงทางแล้วน�ำไปประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่
ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นต่อไปชั่วกาลนาน

.
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เรื่อง : ฅนเมือง
ภาพ : เมืองโบราณ
		

ศาลาการเปรียญ
วัดใหญ่สุวรรณาราม
เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ กล่าวได้ว่าเป็น “อยุธยาที่ยังมีชีวิต” เนื่องจากมีหลายสิ่งหลายอย่าง
คล้ายคลึงกรุงศรีอยุธยา เช่น งานศิลปะชั้นเยี่ยมหลายแขนง โบราณสถาน วัดวาอาราม อันสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรือง
ทางวัฒธรรมของกรุงศรีอยุธยาเมื่อ 200 กว่าปีก่อน

คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ได้ถ่ายแบบศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม
จังหวัดเพชรบุรี มาปลูกสร้างไว้ ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ ลักษณะเป็น
อาคารไม้สีแดงทั้งหลัง เดิมเป็นพระต�ำหนักในพระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า “ต�ำหนักพระเจ้าเสือ” ต่อมาสมเด็จพระเจ้าเสือ (สมเด็จพระ
สรรเพชญ์ที่ 8) โปรดเกล้าฯ ให้รื้อถวายแด่สมเด็จพระสุวรรณมุณี (สมเด็จ
เจ้าแตงโม) พระสังฆราชแห่งกรุงศรีอยุธยาสมัยนั้น คราวที่ถวายพระพร

p44-51.indd 46

ลากลั บ มาอยู ่ ที่ วั ด ใหญ่ สุ ว รรณาราม เมื อ งเพชรบุ รี บ้ า นเกิ ด ของท่ า น
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มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมคือ หลังคาประดับช่อฟ้า ใบระกา
หางหงส์ สันนิษฐานว่า ศาลาการเปรียญหลังนี้เคยเป็นพระต� ำหนักของ
เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน บริเวณหน้าบัน หลังคาด้านหน้าและด้านหลัง เป็นมุข
ประเจิดหรือมุขทะลุขื่อ แกะสลักเป็นลายกระหนกช่อพุ่มหางโต ระหว่าง
ชายคาและตัวฝาผนังเรือนด้านนอกมีคันทวยลายหน้าตั๊กแตนรองรับโดย
ตลอด นอกจากนี้ที่บานประตูจำ� หลักเป็นลายก้านขดสองชั้น ออกยอดเป็น
ลายกระหนกและหัวสัตว์ต่างๆ อยู่ในกรอบซุ้มเรือนแก้วสวยงามน่าชม
ภายในอาคารจัดแสดงเป็นพุทธพิพิธภัณฑ์และศิลปะวัตถุต่างๆ เช่นพระ
พุทธรูป งานแกะสลักไม้สักเรื่องพุทธประวัติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา
และยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาของเมือง
โบราณ ส่วนใต้ถุนอาคารเป็นพื้นที่โล่ง เคยเป็นห้องท�ำงานของคุณเล็ก
วิริยะพันธุ์ และจัดแสดงนิทรรศการแบบจ�ำลองเมืองโบราณ
ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม ณ เมืองโบราณ จึงเปรียบ
เสมือนสถานทีถ่ า่ ยทอดความเป็นศิลปะอยุธยาอันวิจติ รบรรจงให้ได้สมั ผัส
ถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

.
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ขับขี่
ปลอดภัย
เรื่อง : ดาบฯ แช่ม
ภาพประกอบ : เซมเบ้

ขับรถ
ลุยน�้ำท่วม

ฝนตกทีไร ผู้ใช้รถใช้ถนนในเมืองใหญ่ๆ ไม่ว่ากรุงเทพฯ

จนได้ยนิ เสียงน�ำ้ กระทบท้องรถ ควรขับให้ชา้ ทีส่ ดุ หลีกเลีย่ งการ
ตกหลุมที่มองไม่เห็น โดยสังเกตจากรถคันหน้าและพยายามจ�ำ
แนวไว้ เมื่อพ้นช่วงน�้ำท่วมแล้ว ต้องทดสอบเบรกทันที โดยการ
เบรกและเร่งความเร็วสลับกัน เพื่อให้น�้ำระเหยจากผ้าเบรกออก
ไปหมด ทัง้ นีต้ อ้ งค�ำนึงถึงความปลอดภัยของเพือ่ นร่วมทางด้วย
อย่างไรก็ตามวิธดี ที สี่ ดุ คือหลีกเลีย่ งการขับรถลุยน�ำ้ ถ้าฝน
ตกก่อนออกเดินทาง ก็ติดตามข่าวสารว่าเส้นทางที่เราต้องผ่าน
นั้นมีน�้ำรอการระบายบ้างหรือไม่ ยิ่งเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลอัปเดต
ข่าวรวดเร็วทันใจ เราก็ยิ่งรู้ว่าตรงไหนมีนำ�้ ท่วมบ้างเร็วขึ้น รอให้
สถานการณ์คลี่คลายจึงค่อยออกเดินทาง

พัทยา นครราชสีมา หรือเชียงใหม่ ต้องลุน้ กันใจหายใจคว�ำ่ ว่าจะ
เจอน�้ำรอการระบายในเส้นทางบ้างหรือเปล่า ที่จริงการลุยน�้ำที่
ไม่ลึกนักสามารถท�ำได้ เราจึงควรมาเรียนรู้วิธีขับรถลุยน�้ำกัน
หน่อยดีกว่า
การขับขี่รถผ่านบริเวณน�ำ้ ท่วมในระดับเกือบครึ่งล้อ ผู้ขับขี่
ควรเลี้ยงรอบเครื่องยนต์ให้คงที่ 1,500-2,000 รอบต่อนาที  
ใช้เกียร์ต�่ำ เช่น เกียร์ 1 หรือเกียร์ 2 ส�ำหรับรถเกียร์ธรรมดา
และเกียร์ L ส�ำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ พยายามรักษาความเร็ว
ประมาณ 8-10 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง แต่ถา้ ระดับน�ำ้ สูงถึงท้องรถ

.
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ใบตอบรับสมาชิก

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

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

ความสุขในยามว่าง

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

อ่านหนังสือ
เลี้ยงสัตว์
ชมภาพยนตร์
ท่องเที่ยวในประเทศ
วาดภาพ
ความสนใจด้านการเงิน

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

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

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

บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ตู้ ปณ. 64 ปณจ. ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
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