บทบรรณาธิิการ
....เปลี่่�ยนแปลง แต่่ไม่่เปลี่่�ยนไป...
อะไรคืือการเปลี่่ย� นแปลง... ถ้้าเป็็นผู้้อ่� า่ นขาประจำำ�คงสััมผััสได้้ทันั ทีี เพราะสาระนำำ�ในฉบัับที่่เ� คยเป็็นความรู้ร้� อบตััวลดน้้อย
ไปมาก ส่่วนเหตุุผลที่่�เปลี่่�ยนแปลงเป็็นเรื่่�องของการเปลี่่�ยนพิิกััดการนำำ�เสนอ จากการที่่�เน้้นนำำ�เสนอสรรสาระความรู้้�เพื่่�อ
คุุณภาพชีีวิติ มาเป็็นเน้้นนำำ�เสนอความรู้�ด้้ ้านประกัันภััย
เป็็นการสนองรัับและร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนความรู้้�ประกัันภััยสู่่�ประชาชน ซึ่่�งสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิม
การประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) และสมาคมประกัันวิินาศภััยไทยถืือธงนำำ�ไปล่่วงหน้้าแล้้ว
นั้้�นก็็หมายความว่่าตััวอัักษรที่่�ร้้อยเรีียงอยู่่�ในวารสารฉบัับนี้้� ย่่อมได้้รัับความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนในอัันที่่�จะส่่งต่่อ
ความรู้้�ประกัันภััยไปสู่่�สาธารณชน และนัับเป็็นเกีียรติิอย่่างยิ่่�งที่่� ดร.สุุทธิิพล ทวีีชััยการ เลขาธิิการสำำ�นัักงาน คปภ.
ได้้ให้้การสนัับสนุุนเต็็มที่่� ด้้วยการร่่วมส่่งเสริิมความรู้้�ประกัันภััยเป็็นคอลััมน์์ประจำำ�ในวารสารฉบัับนี้้� ภายใต้้ชื่่�อ....
OIC Building Knowledge
อย่่างไรก็็ตาม Vmagazine ยัังเป็็นสวนอัักษรที่่�สวยงามสนุุกสนานบัันเทิิงอารมณ์์เมื่่�อได้้อ่่าน เพราะความรู้้�ประกัันภััย
ที่่�นำำ�เสนอมิิได้้ถอดมาจากศิิลาจารึึก แต่่ถููกปรุุงแต่่งให้้เสพความรู้้�โดยง่่ายได้้อารมณ์์สุุนทรีีย์์ และหมายรวมไปถึึงสรรสาระ
เพื่่�อความสุุขของชีีวิิตยัังคงมีีอยู่่� แบบ.... ไม่่เปลี่่�ยนไป
อ่่านแล้้วและรัับรู้�้ เทีียนความรู้้�ประกัันภััยยัังไม่่สว่่างชััด โปรดวิิพากษ์์มาโดยพลััน

			
			
			

สารบััญ

ด้้วยจิิตคารวะ
สุุวััฒน์์ สุุขสััมฤทธิ์์�
ผู้้�จััดการฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
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74 ปีี วิิริิยะประกัันภััย
“ความเป็็นธรรมคืือนโยบาย”
ย่่าง

ก้้าวสู่่�ปีีที่่� 74 อย่่างมั่่�นคง แข็็งแกร่่ง...
กว่่า 7 ทศวรรษของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เป็็นที่่�ประจัักษ์์ว่่า บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) ยัังยึึดมั่่�น
ในจุุดยืืนอัันเป็็นเป้้าหมายหลัักในการบริิหารงานตามนโยบายที่่�ว่่า "ความเป็็นธรรมคืือนโยบาย" ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยความรัับผิิดชอบและเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกฝ่่าย พร้้อมทำำ�หน้้าที่่�บริหิ ารจััดการความเสี่่ย� งภััยให้้กัับ
ลููกค้้าอย่่างมืืออาชีีพ ซื่่�อตรง และเป็็นธรรม ควบคู่่�กัับการพััฒนาคุุณภาพการบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่่� 74 ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ กาลที่่�จะก้้าวไปข้้างหน้้าเต็็มไปด้้วยความท้้าทาย
ในหลากหลายปััจจััย โดยเฉพาะปััจจััยของความไม่่แน่่นอน ความเปลี่่�ยนแปลง ที่่�เป็็นผลมาจากภััยพิิบััติิไวรััส
โควิิด-19 ซึ่่�งธุุรกิิจทั้้�งโลกต่่างร่่วมผจญชะตากรรม

2

แต่่ ด้้วยประสบการณ์์ ในการทำำ�ธุุ รกิิ จ
มากว่่า 7 ทศวรรษ ผ่่านบททดสอบจากภััย
พิิบััติิทางเศรษฐกิิจมาแล้้วหลายครั้้�งหลายหน
จึึงทำำ�ให้้ภััยพิิบััติิทางเศรษฐกิิจที่่�มีีผลกระทบ
มาจากไวรััสโควิิดสามารถรัับมืือได้้ปรัับตััวได้้
ไม่่ว่า่ จะเป็็นการปรัับกระบวนการทางธุุรกิิจ อาทิิ
ปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยให้้สอดรัับกัับ
ความเป็็นจริิงของรายได้้ ผู้้ค� นลดลง อัันเป็็นผล
จากภาวะเศรษฐกิิจตกต่ำำ�� รวมไปถึึงการพััฒนา
เทคโนโลยีี ให้้ล้้อไปตามวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป อย่่างเช่่นระบบ VClaim on
VCall ที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� มาตรงต่่อความต้้องการของ
ผู้้�คนในสัังคม Social Distancing
“โควิิดเป็็นอะไรที่่�ไม่่เคยคาดคิิดมาก่่อน
และเป็็นความท้้าทายที่่ยั� งั คงอยู่่�กับั เรา ซึ่่ง� วิิริยิ ะ
ประกัันภััยต้้องปรัับตััวทั้้ง� ทีีมในทุุกภาคส่่วนของ
องค์์กร ซึ่่ง� บริิษัทมีีทีี
ั มมอนิิเตอร์์สถานการณ์์และ
หารืือกััน ทั้้�งผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนต้้อง
ตื่่�นตััวกัับความเปลึ่่�ยนแปลงนี้้�และต้้องพร้้อม
รัับมืือตลอดเวลา และที่่�สำำ�คััญต้้องเชื่่�อมั่่�นใน
แนวคิิดหลัักของการทำำ�งานว่่า ต้้องเชื่่อ� มั่่น� ในการ
ทำำ�หน้้าที่่�ให้้ดีีที่่�สุุดด้้วยการบริิการที่่�ตอบโจทย์์
เรื่่�อง Customer Centric ซึ่่�งเป็็น Philosophy
ของบริิษััทและตััวแทรกที่่�อยู่่�คืือความเป็็นธรรม
ของนโยบาย ซึ่่ง� มัันคืือตััวหลัักที่่ทำ� ำ�ให้้เรามั่่น� คง
นำำ�ไปสู่่�การบริิการที่่�ตรงเป้้าไม่่เขว” คุุณอมร
ทองธิิว กรรมการและรองกรรมการผู้้�จััดการ
ให้้สััมภาษณ์์สื่่�อมวลชนในประเด็็นที่่�ถููกถามว่่า
สถานการณ์์โควิิดมีีผลกระทบอย่่างไร
นั้้�นก็็หมายความว่่าการขัับเคลื่่�อนเข้้าสู่่�รอบปีีที่่� 75 และปีีต่่อๆ ไป
วิิริิยะประกัันภััยจะยัังคงยึึด Customer Centric เป็็นหััวใจในการทำำ�งาน
แต่่ต้อ้ งประยุุกต์์ไปตามการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี ดัังนั้้น� การนำำ�เทคโนโลยีี
ต่่างๆ ที่่เ� หมาะสมมารองรัับเพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพให้้กับั Customer Centric
เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นที่่�สุุด

สำำ�หรัับในปีี 2564 นี้้� วิิริิยะประกัันภััยได้้ทุ่่�มงบประมาณกว่่า 200
ล้้านบาท และเลืือกบริิษัทซอฟต์
ั
แ์ วร์์ระดัับโลกมาร่่วมกัันพััฒนาอีีก 2 บริิษัทั
คืือ Oracle และ MuleSoft อีีกทั้้�งยัังได้้เลืือก Microsoft เพื่่�อสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งและความปลอดภััยทางเทคโนโลยีี โดยกำำ�หนดเป็็นแผนงาน
ที่่�จะดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องภายใน 5 ปีี ซึ่่�งสาระสำำ�คััญที่่�จะดำำ�เนิินการคืือ
การปรัับสถาปััตยกรรมเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อให้้แพลตฟอร์์มต่่างๆ
ที่่�ได้้จัดทำ
ั ำ�ขึ้้น� มาก่่อนหน้้าและที่่กำ� ำ�ลังั จะจััดทำำ�เกิิดการเชื่่อ� มต่่อเป็็นหนึ่่ง� เดีียว
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ย้้อนวัันวิิริิยะประกัันภััย
สู่่�เส้้นทางความเป็็นอัันดัับ 1

หรืือกล่่าวง่่ายๆ เชื่่�อมต่่อทุุกคนทำำ�งาน ด้้วยข้้อมููลชุุดเดีียวกัันและ
เป็็นเรีียลไทม์์ เมื่่อสิ้้
� �นสุุดแผน 5 ปีี Customer Centric ที่่�เรามุ่่�งมั่่�น
ทำำ�งานมาตลอดจะมีีความสมบููรณ์์แบบ เป็็นระบบเทคโนโลยีีที่่ส� ามารถ
รองรัับความเป็็น Total Experience องค์์รวมประสบการณ์์ เพื่่�อการสู่่�
กระบวนยุุทธ CXM (การบริิหารประสบการณ์์ลููกค้้า : Customer
Experience Management) อัันส่่งผลให้้ลููกค้้าได้้รัับประสบการณ์์
ที่่�ดีีในทุุกๆ จุุด ที่่�ได้้สััมผััสกับวิ
ั ิริิยะประกัันภััย
อย่่าลืืม! การเกิิด Total Experience องค์์รวมประสบการณ์์เพื่่�อ
การสู่่�กระบวนยุุทธ CXM นั้้น� ต้้องมีีข้อมูู
้ ลพฤติิกรรมของลููกค้้ามากพอ
ที่่�จะวิิเคราะห์์เจาะลึึกไปถึึงความต้้องการของลููกค้้าในแต่่ละกลุ่่�มแต่่ละ
บุุคคลและแน่่นอน 74 ปีีที่่�ผ่่านมา วิิริิยะประกัันภััยสะสมประสบการณ์์
กัับลููกค้้ามามากที่่สุ� ดุ เป็็น Data-Driven อีีกหนึ่่ง� หััวใจที่่�สร้า้ งการเติิบโต
จนวิิริิยะประกัันภััยก้้าวเข้้ามาสู่่�การเป็็นอัันดัับ 1 มาจนทุุกวัันนี้้�
และเมื่่�อภารกิิจประสบความสำำ�เร็็จ มิิใช่่วิิริิยะประกัันภััยจะเป็็น
อัันดัับ 1 อีีกต่่อไป แต่่จะเป็็นอัันดัับ 1 ในใจลููกค้้าตลอดกาล
อย่่างไรก็็ตามวิิริยิ ะประกัันภััยตระหนัักว่่า นอกจากความมุ่่�งมั่่น� ทุ่่�มเท
ในการพััฒนาคุุณภาพการให้้บริกิ ารอย่่างไม่่หยุุดยั้้ง� และยัังคงได้้รับั ความ
เชื่่อถืือ
� ไว้้วางใจจากผู้้�บริโิ ภคมาอย่่างต่่อเนื่่อ� งจวบจนปััจจุบัุ นั เหนืือสิ่่�ง
อื่่น� ใด เบื้้อ� งหลัังเส้้นทางแห่่งความสำำ�เร็็จ ที่่ก� ารัันตีีได้้จากรางวััลคุุณภาพ
มากมาย ที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับจากองค์์กรที่่�มีีชื่่�อเสีียงทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศล้้วนมาจากความร่่วมมืือของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียของบริิษัทั
ทุุกภาคส่่วนทั้้�งลููกค้้า ตััวแทนประกัันวิินาศภััย ศููนย์์ซ่่อมมาตรฐาน
คณะกรรมการบริิษัทั คณะผู้้�บริหิ าร ตลอดจนพนัักงาน ที่่�มีีส่ว่ นในการ
ขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้บรรลุุเป้้าหมายและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
และสิ่่ง� สำำ�คัญั ที่่สุ� ดอั
ุ นั ถืือเป็็นรากฐานความแข็็งแกร่่งที่่ทำ� ำ�ให้้บริษัิ ทั ฯ
ยืืนหยััดมาได้้อย่า่ งยาวนาน มาจากอุุดมการณ์์และเจตนารมณ์์อันั ดีีงาม
ของผู้้�ก่่อตั้้�งบริิษััท วิิริิยะประกัันภััย ‘คุุณเล็็ก วิิริิยะพัันธุ์์�’ ซึ่่�งบริิษััทฯ
ได้้ยึึดถืือปฏิิบััติอย่
ิ ่างจริิงจัังมาอย่่างต่่อเนื่่�องจนปััจจุุบััน
"ทำำ�ธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมที่่�ดีีกว่่า ไม่่ ใช่่เพื่่�อหวัังหาประโยชน์์ส่่วนตน
โดยไม่่สนใจผลกระทบต่่อสัังคม ธุุรกิิจที่่ดีี� ต้้องมีีกำำ�ไร แต่่ต้อ้ งมีีขอบเขต
ต้้องมีีคุุณธรรม ต้้องได้้ประโยชน์์ และไม่่เอารััดเอาเปรีียบกััน"
สิ่่ง� เหล่่านี้้ล้� ว้ นหล่่อหลอมให้้ บริิษัทั วิิริยิ ะประกัันภััย จำำ�กัดั (มหาชน)
เป็็นบริิษัทป
ั ระกัันวิินาศภััยอัันดัับ 1 ของประเทศไทย ทั้้ง� ในด้้านยอดขาย
ส่่วนแบ่่งตลาด และการยอมรัับจากลููกค้้าทั่่�วประเทศ.
ขอบคุุณที่่�ทำำ�ให้้เราเป็็นอัันดัับ 1 ตลอดมา

จุุดเริ่่�มต้้นกัับเส้้นทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย
จำำ�กัดั (มหาชน)...ย้้อนกลัับไปเมื่่อ� 74 ปีีก่อ่ น ด้้วยวิิสัยั ทััศน์์มองการณ์์ไกล
ของ คุุณเล็็ก วิิริิยะพัันธุ์์� เจ้้าของบริิษััทธนบุุรีีพานิิชย์์ ตััวแทนนำำ�เข้้า
รถยนต์์และเครื่่�องจัักรจากต่่างประเทศ ได้้ตััดสิินใจขยายกิิจการไปสู่่�
การก่่อตั้้�งบริิษััทประกัันภััย เพื่่�อรองรัับการนำำ�เข้้ารถยนต์์ อะไหล่่ และ
สิ่่�งของต่่างๆ สำำ�หรัับรถยนต์์
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3 กุุมภาพัันธ์์ 2490 จึึงมีีการจััดตั้้�งบริิษััทครั้้�งแรกภายใต้้ชื่่�อ
"บริิษััทอาเซีียพาณิิชยการจำำ�กััด" ด้้วยเงิินทุุนจดทะเบีียน 5 ล้้านบาท
ซึ่่�งนัับว่่าสููงมากในสมััยนั้้�น โดยแรกเริ่่�มได้้ให้้บริิการรัับประกัันวิินาศภััย
เบื้้�องต้้นเฉพาะการประกัันอััคคีีภััยและการประกัันภััยทางทะเลและขนส่่ง
ต่่อมาในปีี 2517 ได้้มีกี ารเปลี่่�ยงแปลงชื่่อบริ
� ษัิ ทั เป็็น "บริิษัทั อาเซีียพาณิิชย์์
การประกัันภััย จำำ�กัดั " ซึ่่ง� ธุุรกิิจดำำ�เนิินไปอย่่างราบรื่่น� บริิษัทั ฯ ค่่อยๆ สั่่ง� สม
ชื่่�อเสีียงและฐานลููกค้้า กระทั่่�งในปีี 2522 คุุณเล็็กมองเห็็นโอกาสในการ
ขยัับขยายธุุรกิิจเข้้าสู่่�วงการประกัันภััยรถยนต์์และการรัับประกัันภััยเบ็็ดเตล็็ด
และได้้ปลี่่�ยนชื่่อบริ
� ิษััทเป็็น “บริิษัทั วิิริิยะพานิิชประกัันภััย จำำ�กััด”
หนึ่่�งในเบื้้�องหลัังผู้้�นำำ�พาวิิริิยะประกัันภััยสู่่�ความยั่่�งยืืน คุุณประสาน
นิิลมานััตต์์ กรรมการและที่่�ปรึึกษา บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด
(มหาชน) ได้้ฟื้น้� ความหลัังให้้ฟังั ว่่า ในช่่วงปีี 2510 สมััยที่่ท่� า่ นยัังรัับราชการ
ในตอนนั้้น� รััฐบาลออกประกาศพระราชบััญญััติปิ ระกัันวิินาศภััย พ.ศ. 2510
เพื่่�อส่่งเสริิมและควบคุุมความมั่่�นคงของธุุรกิิจประกัันภััยข้้อกำำ�หนดใหม่่
เรื่่�องทุุนจดทะเบีียน ทำำ�ให้้บริิษััทประกัันภััยที่่�เคยมีีในประเทศไทยเกืือบ
300 บริิษัทั ไม่่นับั รวมถึึงเอเยนต์์บริษัิ ทป
ั ระกัันภััยต่่างประเทศอีีกหลายแห่่ง
ลดจำำ�นวนลงเหลืือเพีียงไม่่ถึึงครึ่่�ง จึึงเป็็นเหตุุให้้มีีคนวิ่่�งเต้้นจะมาขอซื้้�อ
ใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจประกัันภััยไปใช้้ประโยชน์์

คุุณประสานได้้ย้้อนวัันวานให้้รัับรู้้�อีีกว่่า ในวัันแรกที่่�มาทำำ�งานที่่�นี่่�
คุุณประสานถามคุุณสุุวพรถึึงนโยบาย ซึ่่ง� ท่่านตอบว่่าคุุณอยู่่�กองประกัันภััย
คุุณรู้้�เรื่่�องประกัันภััยดีี ฉะนั้้�นคุุณจะทำำ�ประกัันภััยทำำ�อะไรก็็ได้้เกี่่�ยวกัับ
ประกัันภััยฉัันไม่่ว่่าขออย่่างเดีียวอย่่าทำำ�ให้้ฉัันเสีียชื่่�อ ไม่่ขาดทุุน ฉัันก็็
ดีีใจแล้้ว เพราะเป็็นเหตุุอย่า่ งนี้้ขึ้้� น� มาทำำ�ให้้เรามีีความมั่่น� ใจ เพราะเจ้้าของ
ไม่่ได้้ต้้องการเงิินแล้้ว เขาพอแล้้ว อย่่างนั้้�นเราก็็ทำำ�งานสบายใจ
หลัังจากใช้้เวลาวางรากฐานสร้้างคนสร้้างตััวแทนเพื่่�อพััฒนาบริิษััท
ให้้ก้า้ วไปข้้างหน้้าอย่่างมั่่น� คง ทำำ�ให้้บริษัิ ทั ฯ มีีมููลค่่าเบี้้ย� ประกัันภััยสููงขึ้้น�
มาเป็็นลำำ�ดัับ จากเบี้้�ยประกัันจากคนนอก 2 แสนกว่่าบาทในปีี 2521
เพิ่่�มเป็็น 6 ล้้านในปีีต่่อมาและเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเท่่าตััวในปีี 2523 พร้้อมกัับ
บริิษัทั ฯ ได้้ยื่น่� ขออนุุญาตประกอบการประกัันวิินาศภััยให้้ครบทุุกประเภท
และเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยอย่่าง
เต็็มรููปแบบในปีี 2525 บริิษััทฯ จึึงได้้เปลี่่�ยนชื่่�ออีีกครั้้�งเป็็น "บริิษััท
วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด" พร้้อมก้้าวสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ตลาดประกัันวิินาศภััย
ในประเทศไทย จนกระทั่่ง� วัันที่่� 1 มิิถุนุ ายน 2555 บริิษัทั ฯ ได้้จดทะเบีียนเป็็น
บริิษัทั มหาชน ภายใต้้ชื่อ่� “บริิษัทั วิิริยิ ะประกัันภััย จำำ�กัดั (มหาชน)”
บริิษััท วิิริิยะฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ไม่่ได้้มุ่่�งหวัังกำำ�ไรเกิินควร เพีียงไม่่
ขาดทุุน และให้้พนัักงานของบริิษัทมี
ั รี ายได้้ตามสมควร ก็็ถืือว่า่ เป็็นไปตาม
เป้้าหมายแล้้ว โดยคุุณประสานยึึดถืือนโยบายในการทำำ�งานเพื่่�อลููกค้้า
ที่่�นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
การประกัันภััยยิ่่�งจ่่ายยิ่่�งได้้ ยิ่่�งประวิิง ยิ่่�งดึึง ยิ่่�งพััง...ดัังนั้้�นต้้อง
รีีบจ่่ายให้้เร็็วที่่�สุุด แล้้วประโยชน์์จะกลัับคืืนมา...จ่่ายทุุกอย่่างตามจริิง
จ่่ายแล้้วให้้ดีีที่่�สุดุ จ่่ายแล้้วต้้องให้้เขาขอบคุุณ จ่่ายแล้้วให้้เป็็นประโยชน์์
ต่่อกัันในวัันข้้างหน้้า...นี่่�คืือจุุดขายของวิิริิยะฯ.

“ผมเข้้ามาทำำ�งานที่่�กองประกัันภััยเมื่่�อปีี 2510 ตอนที่่�มีีกฎหมาย
ออกมาบัังคัับบริิษัทป
ั ระกัันภััยพอดีี ตอนนั้้น� คุุณสุวุ พร ทองธิิว เชิิญมาปรึึกษา
ผมก็็บอกว่่า อย่่าไปขายใคร ไม่่มีีธุรุ กิิจใดที่่จ� ะมีีประโยชน์์ต่อ่ เจ้้าของผู้้�ถือื หุ้้�น
และผู้้�เอาประกัันเท่่ากัับประกัันภััย ถ้้าหากเราดำำ�เนิินการด้้วยคุุณธรรม
ด้้วยธรรมาภิิบาล อะไรที่่ถููก
� ต้้องถ้้าช่่วยเหลืือกัันได้้ก็ช่็ ว่ ยกัันเพราะผู้้�ประกัันภััย
ที่่ดีี� ไม่่อยากให้้เกิิดเหตุุ ใครอยากจะเผาบ้้าน เผาโรงงานของตััวเอง เพราะ
ประกัันภััยไม่่ได้้จ่่ายให้้เขามีีกำำ�ไรหลัักประกัันคืือบรรเทาความเสีียหาย”
คุุณประสานได้้เล่่าถึึงเมื่่�อครั้้�งให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่คุุณสุุวพร จนกลายเป็็น
จุุดเริ่่ม� ต้้นในการทำำ�งานร่่วมกัับบริษัิ ทั วิิริยิ ะประกัันภััยในตำำ�แหน่่งผู้้�จัดั การ
ทั่่�วไป เมื่่อวั
� ันที่่� 1 มิิถุุนายน 2521

ติิดตามการให้้สััมภาษณ์์ฉบัับเต็็ม

คุุณประสาน นิิลมานััตต์์
ทางรายการ “Thailand Insurance Live”
5

เมษายน - มิิถุุนายน 2564

วิิริิยะปริิทรรศน์์ 2
กองบรรณาธิิการ

มุุมมองจากสื่่�อระดัับโลก
New Wave Viriyah Insurance
“อมร ทองธิิว” เจเนอเรชั่่�น 3
ขัับเคลื่่�อนด้้วยข้้อมููล-เทคโนโลยีี
ใน

โดยเนื้้�อหาที่่�นำำ�เสนอภายในเล่่มนั้้�น กองบรรณาธิิการนิิตยสาร
แวดวงสื่่อ� มวลชนมัักจะมองความเคลื่่อ� นไหวของ บมจ.วิิริยิ ะ
ประกัันภััย เป็็นประเด็็นข่่าวที่่�ต้้องนำำ�เสนอทุุกครั้้�งที่่�มีีการขยัับ ด้้วยเหตุุ Forbes Thailand ได้้โฟกััสความเคลื่่�อนไหวของวิิริิยะประกัันภััยผ่่าน
และผลที่่�เป็็นองค์์กรธุุรกิิจขนาดใหญ่่ เป็็นบริิษัทป
ั ระกัันวิินาศภััยอัันดัับ 1 มุุมมองคุุณอมร ทองธิิว ถึึงเรื่่�องราวความเป็็นมาและสิ่่�งที่่�จะเป็็นไป
ในอนาคต
ของประเทศ ซึ่่ง� มีีผู้�ค้ นเกี่่ย� วพััน
“มีีคุุณตาและคุุณแม่่เป็็น
”หลายล้้านคนหลายพัันองค์์กร”
ต้้นแบบ ผมเห็็นการใช้้ชีีวิติ และการ
ทั้้�งในฐานะลููกค้้าที่่�มีีมากกว่่า
ทำำ�งานของพวกท่่านมาตั้้ง� แต่่เกิิด
8 ล้้านกรมธรรม์์ และองค์์กรทาง
เห็็นท่่านทำำ�งานควบคู่่�กัับการดููแล
ธุุรกิิจที่่�เป็็นคู่่�ค้้า พัันธมิิตรทาง
สัังคมทั้้�งในธุุรกิิจและโครงการเพื่่อ�
การค้้า และหมายรวมไปถึึงภาค
สัังคมต่่างๆ” ปฐมบทของเรื่อ่� งราว
ประชาสัังคมที่่�วิิริิยะประกัันภััย
ที่่คุ� ณุ อมรเปิิดเผยต่่อ คุุณอรวรรณ
ได้้เข้้าไปร่่วมอุุดมการณ์์แห่่งการ
หอยจัันทร์์ บรรณาธิิการนิิตยสาร
แบ่่งปััน ร่่วมสร้้างสรรค์์ประโยชน์์
Forbes Thailand ซึ่่ง� ได้้ให้้เกีียรติิ
ต่่อสัังคมไทยมาอย่่างยาวนาน
มาสััมภาษณ์์ด้ว้ ยตนเอง ณ อาคาร
ความหลากหลายของกิิจกรรม
วิิริิยะพัันธ์ุุ�โฮลดิ้้�งส์์
เพื่่�อสัังคมในทุุกๆ พื้้�นที่่�ทุุกทิิศ
เป็็ น ปฐมบทของเรื่่� อ งที่่�
ทั่่�วไทย
ต่่อเนื่่อ� งมาสู่่�กระบวนการขัับเคลื่่อ� น
ล่่าสุุดนิิตยสารระดัับโลก
องค์์กรของวิิริิยะประกัันภััยใน
”Forbes” ฉบัับประเทศไทย ได้้
ยุุคปััจจุุบััน ซึ่่�งกองบรรณาธิิการ
ตีีพิิมพ์์เรื่่�องราววิิริิยะประกัันภััย
กระชัับประเด็็นสำำ�คััญไว้้ว่่า
เป็็นเรื่่�องเด่่นประจำำ�ฉบัับพร้้อม
ภาพปกรููป คุุณอมร ทองธิิว
กรรมการและรองกรรมผู้้�จัดั การ
บอกประเด็็นเนื้้อ� หาให้้ชวนหยิิบ
อ่่านว่่า......
NEW WAVE VIRIYAH INSURANCE: “อมร ทองธิิว” เจเนอเรชั่่น� 3
ขัับเคลื่่�อนด้้วยข้้อมููล-เทคโนโลยีี
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“Data-Driven : ขัับเคลื่่�อนองค์์กร
ด้้วยข้้อมููล”
อธิิบายได้้ว่่า “Data-Driven” เป็็นหััวใจสร้้างการ
เติิบโตของวิิริิยะประกัันภััย ซึ่่�งในปััจจุุบัันวิิริิยะประกัันภััย
เป็็นบริิษััทประกัันภััยขนาดใหญ่่ เป็็นอัันดัับ 1 ของตลาด
มีีลููกค้้าประกัันรวม 8 ล้้านกรมธรรม์์ มีียอดเคลม 1 ล้้าน
เคลมต่่อปีี และมีีสััดส่่วนในธุุรกิิจประกัันภััยเกืือบ 25%
จากตลาดรวมเบี้้�ยประกัันภััยรถยนต์์ปีี 2562 ที่่�มีีมููลค่่า
กว่่า 1.44 แสนล้้านบาท มีีสััดส่่วนยอดเบี้้�ยประกัันภััย
รวม 15.80% จากเบี้้�ยประกัันภััยรวม 2.45 แสนล้้าน
“ดููง่่ายๆ ถ้้าเราเห็็นคน 6 คน เดิินอยู่่�จะมีีคนทำำ�ประกััน
วิินาศภััยกัับเรา เป็็นลููกค้้าวิิริิยะประกัันภััย ซึ่่�งครอบคลุุม
ทั้้ง� บ้้าน รถ คน และทรััพย์์สินิ ทุุกอย่่างที่่ไ� ม่่ใช่่ประกัันชีีวิิต
ถ้้ายิ่่ง� ประกัันภััยรถยนต์์ในท้้องถนน 4 คััน จะเป็็นลููกค้้าเรา
1 คััน” คุุณอมร กล่่าว
การมีีปริิมาณข้้อมููลในรายละเอีียดของลููกค้้าสููงมากนี้้�เอง ที่่�ทำำ�ให้้
วิิริยิ ะประกัันภััยสามารถใช้้เป็็นข้้อมููลในการตััดสินิ ใจหลายๆ เรื่อ่� ง ประกอบ
กัับนโยบายบริิการของวิิริิยะประกัันภััยที่่�เน้้นพััฒนาการบริิการเป็็นหลััก
Data-Driven จึึงถููกนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาด้้านบริิการให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�นอยู่่�ตลอดเวลา
โดยคุุณอมรได้้อธิิบายความเพิ่่�มว่่า การพััฒนาการบริิการของ
วิิริิยะประกัันภััยเน้้น 2 เรื่่�อง 1 งานบริิการเพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ให้้
ตอบสนองผู้้เ� อาประกัันมากขึ้้น� 2 การบริิการเมื่่อ� เกิิดอุบัุ ติั เิ หตุุ ทำำ�อย่า่ งไร
ให้้ผู้้�เอาประกัันภััยได้้รัับความพึึงพอใจสุุงสุุด เกิิดประสบการณ์์ที่่�ดีีในทุุก
Touch Point
นอกจากประเด็็นการใช้้ข้อมูู
้ ลเป็็นตััวขัับเคลื่่อ� นองค์์กรแล้้ว ในเนื้้อ� หา
ของนิิตยสารฉบัับนี้้�ยัังกล่่าวถึึงการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจในสถานการณ์์โควิิด
ซึ่่�งเปิิดประเด็็นไว้้อย่่างกระชัับว่่า

อีีกประเด็็นหนึ่่ง� ที่่�มีกี ารกล่่าวถึึง และถืือเป็็นหััวใจหลัักในการทำำ�งาน
ของวิิริยิ ะประกัันภััยนั้้น� ก็็คืือ “Customer Centric” ซึ่่ง� ในเนื้้อ� หาของรายงาน
ชิ้้�นนี้้�ระบุุคำำ�สััมภาษณ์์ของคุุณอมรไว้้ว่่า....
ธุุรกิิจประกัันภััยสำำ�หรัับวิริิ ยิ ะประกัันภััย นโยบายเราชััดเจน มองเรื่อ่� ง
Customer Centric ทำำ�ให้้เราเป็็นเบอร์์ 1 มาตลอด ไม่่ได้้มองเรื่่�อง
ยอดขาย ไม่่ได้้มองว่่าจะบุุกตลาดอะไร อย่่างไร ผู้้�บริิหารวิิริิยะประกัันภััย
บอกว่่า Philosophy ที่่�วิิริิยะประกัันภััยใช้้มาตลอดคืือ ทำำ�หน้้าที่่�บริิการ
เป็็นหลัักประกัันสัังคม ทำำ�บริกิ ารให้้ดีี ลููกค้้าพึึงพอใจส่่งต่่อความพึึงพอใจ
ลููกค้้าบอกต่่อเป็็น Word of Mouth การใช้้เทคโนโลยีีตอบโจทย์์ Customer
Centric แต่่ต้อ้ งเสริิมว่่าเราๆ ไม่่ทิ้้�งคน เรามีีคนในเครืือข่่าย 76 จัังหวััด
บุุคลากรกว่่า 6,500 คน พนัักงานเคลมกว่่า 2,000 คน เรามองเป็็นจุุดแข็็ง
Touch Point ประสบการณ์์และเทคโนโลยีีตอบโจทย์์ ไปด้้วยกัันได้้ดีี
จากหลาย Initiative ต่่างๆ ที่่�ไปด้้วยกััน โดยใช้้เทคโนโลยีีมาช่่วยเสริิม
บริิการให้้ดีีขึ้้�น
และที่่สุ� ดบทสรุ
ุ
ปสุ
ุ ดท้
ุ า้ ยของเรื่อ่� งราว จบด้้วยประเด็็นความเปลี่่�ยนแปลง
ที่่ท้� า้ ทายของวิิริยิ ะประกัันภััย เป็็นบทสรุุปของเรื่อ่� งราวที่่นำ� ำ�เสนอให้้เห็็นถึึง
การขัับเคลื่่อ� นของวิิริยิ ะประกัันภััยในสถานการณ์์ที่่ยั� งั ไม่่แน่่นอนคาดการณ์์
ยาก เพราะไวรััสโควิิดสร้า้ งสายพัันธ์ุุ�ใหม่่ออกมาคุุกคามอยู่่�ตลอดเวลา
“เป็็นความท้้าทายที่่�ยัังคงอยู่่�กัับเรา” คุุณอมรกล่่าว
นอกจากประเด็็นเนื้้�อหาในการนำำ�เสนอมุุมมองของคุุณอมร ทองธิิว
ต่่อการขัับเคลื่่อ� นวิิริยิ ะประกัันภััยแล้้ว ยัังมีีการนำำ�เสนอเนื้้�อหาในประเด็็น
“โลกอีีกใบของผู้้�บริิหารหนุ่่�ม” อีีกด้้วย
นัับเป็็นเรื่่อ� งราวที่่ต้� อ้ งไปอ่่านรายละเอีียดในนิิตยสาร Forbes Thailand
ฉบัับเดืือนกุุมภาพัันธ์์ .....โดยพลััน!

“ประกัันภััยโควิิด ตอบโจทย์์ตรงจุุด”
ไม่่ว่่าจะเป็็นตััวผลิิตภััณฑ์์ “โควิิท-19 ชิิลด์์” ซึ่่�งวิิริิยะประกัันภััยเป็็น
ประกัันภััยรายแรกๆ ที่่�ออกผลิิตภััณฑ์์นี้้�ขึ้้�นมา และประสบความสำำ�เร็็จ
ทั้้�งจำำ�นวนลููกค้้าที่่�ตััดสิินใจซื้้�อความคุ้้�มครองถึึง 2 ล้้านกว่่ากรมธรรม์์
และยัังได้้รัับรางวััลผลิิตภััณฑ์์ดีีเด่่นอีีกด้้วย
เฉกเช่่นเดีียวกัับการพััฒนาด้้านบริิการ จากฐานข้้อมููลที่่มี� อยู่่�ที่่
ี ทำ� ำ�ให้้
วิิริยิ ะประกัันภััย สามารถพััฒนาบริิการให้้ตรงต่่อพฤติิกรรมที่่เ� ปลี่่�ยนไปของ
ผู้้�เอาประกัันภััยด้้วย ด้้วยการยกตััวอย่่างการบริิการที่่�เรีียกว่่า “VClaim
on VCall” การเคลมผ่่านระบบวิิดีีโอคอลแบบเรีียลไทม์์ ซึ่่�งสอดรัับ
กัับพฤติิกรรมของผู้้�คนในสัังคมที่่�ต้้อง “Social Distancing”
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เมษายน - มิิถุุนายน 2564

วิิริิยะปริิทรรศน์์ 3
กองบรรณาธิิการ

วิิริยิ ะประกัันภััย ร่่วมสนัับสนุุน
นวััตกรรมฆ่่าเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19
วิิกฤต

โควิิด-19 (COVID-19) โรคอุุบััติิใหม่่ที่่�มนุุษย์์ต้้องเผชิิญอย่่างไม่่ทัันตั้้�งตััว
การรัับมืือเพื่่�อป้้องกัันและหยุุดยั้้�งการแพร่่ระบาดจึึงเป็็นเรื่่�องยากที่่�จะจััดการได้้ในระยะเวลา
เพีียงสั้้น� ๆ ส่่งผลให้้เชื้้อ� ไวรััสลุกุ ลามและแพร่่กระจายไปอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้จำ�ำ นวนผู้้�ติดิ เชื้้อทั่่
� ว� โลก
ยัังคงเพิ่่�มสููงขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยเฉพาะในประเทศไทยที่่ก� ลัับมาระบาดระลอกสอง ทำำ�ให้้ตอนนี้้�
มีียอดผู้้�ป่ว่ ยติิดเชื้้อส
� ะสมทะลุุเกิิน 20,000 รายแล้้ว ซึ่่ง� ปััจจุบัุ นั หลายๆ ประเทศก็็ได้้ทำำ�การคิิดค้น้
วิิจััยการผลิิตวััคซีีนป้้องกััน โควิิด-19 และเริ่่�มทดลองใช้้ในบางประเทศ รวมไปถึึงคิิดค้้น
นวััตกรรมที่่�ช่่วยในการกำำ�จััดเชื้้�อไวรััสที่่�อาจเกาะกระจายอยู่่�ตามที่่�สาธารณะต่่างๆ เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นใจให้้กัับประชาชน
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รู้้�จัักกัับ “ซิิลเวอร์์นาโน” เทคโนโลยีีจิ๋๋�วแต่่แจ๋๋ว!

บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) ในฐานะองค์์กรที่่�มุ่่�งมั่่�น
ดำำ�เนิินธุุรกิิจควบคู่่�กัับการดููแลสัังคมภายใต้้กรอบการดำำ�เนิินงานหกด้้าน
หนึ่่ง� ในนั้้น� คืือ ด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข มีีความตระหนัักถึึงประโยชน์์
ของเทคโนโลยีีที่่�จะเข้้ามาช่่วยเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนให้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�น จึึงได้้เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการสนัับสนุุนนวััตกรรมฆ่่าเชื้้�อโรคด้้วย
เทคโนโลยีี “ซิิลเวอร์์นาโน” ซึ่่�งถููกคิิดค้้นวิิจััย โดย รองศาสตราจารย์์
ดร.ระพีีพัันธ์์ แดงตัันกีี คณบดีีวิิทยาลััยนานาชาติิ มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
ที่่�ได้้รับั การทดสอบและรัับรองจากนานาชาติิว่า่ มีีประสิิทธิภิ าพสามารถจััดการ
กัับเชื้้�อโรคต่่างๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมอย่่างมาก
ในสถานการณ์์ที่่�ประเทศไทยกำำ�ลัังเผชิิญกัับการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19
คุุณประสิิทธิ์์� สุุนะชููแสง ผู้้�จัดั การฝ่่ายปฏิิบััติิการภาค 1 (ภาคเหนืือ)
บริิษัทั วิิริยิ ะประกัันภััย จำำ�กัดั (มหาชน) ได้้กล่่าวถึึงการสนัับสนุนุ ในครั้้ง� นี้้�
ว่่าบริิษััทฯ มีีความห่่วงใยประชาชนที่่�ยัังคงต้้องออกไปทำำ�งาน ออกไป
จัับจ่่ายใช้้สอย หรืือจำำ�เป็็นต้้องเดิินทางไปยัังที่่�สาธารณะ ทำำ�ให้้ต้้องเสี่่�ยง
กัับการติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 บริิษััทฯ จึึงได้้ร่่วมสนัับสนุุน นวััตกรรม
“Nano 9 Silver Nano” โดยมอบเงิินจำำ�นวน 100,000 บาท เพื่่อสนั
� บสนุ
ั นุ
นวััตกรรมดัังกล่่าว นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังได้้มอบเครื่อ่� งพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้อ� โรค
“Nano 9 Silver Nano” ให้้แก่่ทาง วิิทยาลััยนานาชาติิ มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์สาธารณะ ซึ่่�งได้้มีีการส่่งมอบต่่อให้้กัับสวนสััตว์์
เชีียงใหม่่เป็็นแห่่งแรกเพื่่อนำ
� ำ�ไปใช้้ในการพ่่นฆ่่าเชื้้อป้
� อ้ งกัันการแพร่่ระบาด
เชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ภายในสวนสััตว์แ์ ละพื้้�นที่่�โดยรอบ อัันเป็็นการเสริิมสร้้าง
ความมั่่น� ใจให้้กับบุ
ั คุ ลากรที่่ป� ฏิิบัติั งิ าน รวมถึึงนัักท่่องเที่่ย� วที่่เ� ข้้ามาเที่่ย� วชม
ภายในสวนสััตว์์เชีียงใหม่่
“วิิริยิ ะประกัันภััย ในฐานะองค์์กรที่่ดำ� ำ�เนิินธุุรกิิจด้ว้ ยเจตจำำ�นงค์์ที่แ่� น่่วแน่่
ในการสร้้างสรรค์์ประโยชน์์ต่่อสัังคมไทย จึึงขอเป็็นอีีกหนึ่่�งแรงผลัักดััน
ในการสนัับสนุุนนวััตกรรมที่่จ� ะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การป้้องกัันมหัันตภััยร้้าย
โควิิด-19 ที่่�กำำ�ลัังเป็็นภััยคุุกคามประชาชนและสัังคมไทย”

หนึ่่ง� ผลงานนวััตกรรมโดยคนไทย ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ฆ่า่ เชื้้�อโรค “นาโนไนน์์
ซิิลเวอร์์นาโน” (Nano 9 Silver Nano) โดย รองศาสตราจารย์์ ดร.ระพีีพันั ธ์์
แดงตัันกีี คณบดีีวิทิ ยาลััยนานาชาติิ มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ จัังหวััดเชีียงใหม่่
ได้้บอกเล่่าถึึงนวััตกรรมดัังกล่่าวว่่า ตนได้้คิิดค้้นวิิจััยเทคโนโลยีี “ซิิลเวอร์์
นาโน” มาอย่่างต่่อเนื่่อ� งและดำำ�เนิินการสำำ�เร็็จมาตั้้ง� แต่่ปีี 2554 ซึ่่ง� ซิิลเวอร์์
นาโนเป็็นเทคโนโลยีีป้อ้ งกัันเชื้้อ� โรคที่่มี� กี ารใช้้อย่า่ งแพร่่หลายในต่่างประเทศ
โดยเฉพาะทางการแพทย์์ที่่มี� กี ารผลิิตยาป้้องกัันการติิดเชื้้อ� ให้้กับั รถพยาบาล
และเครื่อ่� งสำำ�อางได้้ แต่่เนื่่�องด้้วยมีีราคาแพงและผลิิตได้้อย่า่ งจำำ�กัดจึึ
ั งได้้
ทำำ�การวิิจัยั โดยใช้้เม็็ดเงิินบริิสุทธิ์์
ุ � 99.99% ผลิิตเป็็นซิิลเวอร์์นาโน เพื่่อ� เป็็น
การลดต้้นทุุนและทำำ�ให้้ประชาชนเข้้าถึึงเทคโนโลยีีนาโนได้้ง่่ายขึ้้�น
“การวิิจัยั ซิิลเวอร์์นาโนได้้ดำำ�เนิินการสำำ�เร็็จมาแล้้วเกืือบ 10 ปีี ซึ่่ง� ได้้มีี
การพััฒนาต่่อยอดเป็็นผลิิตภััณฑ์์ Nano 9 Silver Nano ด้้วยอนุุภาคขนาด
เล็็กจิ๋๋�วจึึงมีีประสิิทธิิภาพในการสััมผััสกัับเชื้้�อโรคขนาดเล็็ก ทั้้�งแบคทีีเรีีย
ไวรััส เชื้้�อรา และเชื้้�อโรคมากกว่่า 500 ชนิิด โดยหลัักการทำำ�งานของ
เทคโนโลยีีนาโนซิิลเวอร์์เป็็นการใช้้ประจุุบวกวงนอกของอิิเลคตรอนของ
เงิินบริิสุุทธิ์์� เข้้าทำำ�ลายผนัังเซลล์์ของเชื้้�อโรค ส่่งผลให้้เชื้้�อโรคหยุุดการ
เจริิญเติิบโตและตายในที่่�สุุด ถืือได้้ว่่าเป็็นวััตกรรมที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างความ
ปลอดภััยและสร้้างความมั่่�นใจในการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันให้้กัับประชาชน
และเล็็งเห็็นว่่านวััตกรรมดัังกล่่าวน่่าจะเข้้ามารองรัับสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดโควิิด-19 นี้้�ได้้”
ส่่วนในด้้านความปลอดภััย ยัังมีีผลวิิจัยั รัับรองจากการทดสอบร่่วมกัับ
ศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมแห่่งชาติิ (BIOTECH) พบว่่าซิิลเวอร์์นาโนไม่่มีีผลต่่อ
ความเป็็นพิิษ (Noncytotoxic) ต่่อเซลล์์เนื้้�อเยื่่�อมนุุษย์์ หากจะมีีการแพ้้
ก็็อาจเกิิดขึ้้น� ได้้กับั คนที่่�ไม่่สามารถใส่่เครื่อ่� งประดัับเงิินได้้เท่่านั้้น� นอกจากนี้้�
ซิิลเวอร์์นาโนยัังมีีประสิิทธิิภาพและความปลอดภััยสููง สามารถออกฤทธิ์์�
ได้้ดีีกว่่าแอลกอฮอล์์ เมื่่�อทำำ�การฉีีดพ่่นบนพื้้�นผิิวนั้้�นๆ จะออกฤทธิ์์�ได้้
ยาวนาน 7 - 14 วััน.
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เลือกบริษัทประกันภัย
อย่างไรให้มั่นใจ...
ปััจจุุบััน

การประกัันภััยได้้เข้้ามามีีบทบาทกัับผู้้�คน
ในสัังคมมากยิ่่�งขึ้้�น เพราะความเสี่่�ยงภััยเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่สามารถคาดเดาได้้
การประกัันภััยจึึงเปรีียบเสมืือนผู้้�ช่่วยยามฉุุกเฉิิน ที่่�เข้้ามาช่่วยบรรเทา
ความเดืือดร้้อน สร้้างความอุ่่�นใจ และความมั่่�นใจในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน
ให้้กับั ผู้้เ� อาประกัันภััย โดยมีีบริษัิ ทป
ั ระกัันภััยเป็็นผู้้�ทำำ�หน้้าที่่เ� ก็็บเบี้้ย� ประกััน
และเมื่่อ� เกิิดความเสีียหายผู้้�รับป
ั ระกัันภััยจะชดใช้้ค่า่ สิินไหมทดแทนให้้แก่่
ผู้้เ� อาประกัันภััยหรืือผู้้�รับผ
ั ลประโยชน์์ตามความคุ้้�มครองที่่ร� ะบุุไว้้ในกรมธรรม์์
ประกัันภััยตามสััญญาที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้
แต่่ทั้้ง� นี้้ทั้้� ง� นั้้น� ด้้วยความหลากหลายของบริิษัทป
ั ระกัันภััย ไม่่ว่า่ จะเป็็น
การประกัันชีีวิิต (Life Insurance) หรืือ การประกัันวิินาศภััย (Non-Life
Insurance) ที่่มี� อยู่่�
ี มากมายในประเทศไทย อาจทำำ�ให้้ผู้�บริ
้ โิ ภคที่่กำ� ำ�ลังั มองหา
ประกัันภััยไว้้บรรเทาความเสี่่�ยงภััยเกิิดความสงสััยว่่าจะเชื่่�อมั่่�นไว้้วางใจ
ทำำ�ประกัันภััยกัับบริษัิ ทั ใดที่่�จะได้้รับั ความคุ้้�มครองที่่คุ้้�� มค่่าเหมาะสม และ
ตรงต่่อความต้้องการมากที่่สุ� ดุ รวมถึึงการได้้รับั การบริิการที่่ดี� มีี คุี ณุ ภาพ
OIC Building Knowledge ฉบัับนี้้� จึึงขอแนะนำำ� 6 วิิธีีในการเลืือก
บริิษัทป
ั ระกัันภััย เพื่่อ� ให้้ผู้เ�้ อาประกัันภััยมั่่น� ใจได้้ว่า่ จะได้้รับั ความคุ้้�มครอง
ตามสััญญาประกัันภััยอย่่างครบถ้้วน โดยวิิธีีแรกควรเริ่่�มต้้นจากการ
หาข้้อมููลว่่า บริิษััทประกัันภััยนั้้�นๆ มีีฐานะทางการเงิินที่่�มั่่�นคงหรืือไม่่
มีีสาขา/ศููนย์์บริิการครอบลุุมทั่่�วประเทศเพื่่�อสะดวกต่่อการทำำ�ประกัันภััย และติิดต่่อเพื่่�อรัับค่่าสิินไหมทดแทน
มีีประวััติกิ ารให้้บริกิ ารที่่ดี� ี มีีคุณุ ภาพ ได้้มาตรฐาน มีีตัวั แทน/นายหน้้าประกัันภััยที่่มี� ทัี กั ษะความรู้้� สามารถให้้คำำ�แนะนำำ�
และอำำ�นวยความสะดวกด้้านการบริิการประกัันภััยได้้เป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้ยั� งั ต้้องคำำ�ถึึงสถานที่่ตั้้� ง� บริิษัทว่
ั า่ มีีความ
น่่าเชื่่อถืือ
� และติิดต่อ่ ได้้ง่า่ ย รวมถึึงมีีเทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััย ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อการบริิการที่่ส� ะดวก รวดเร็็ว มีีประสิิทธิภิ าพ
หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าเทคนิิคดัังกล่่าวจะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การวางแผนในการทำำ�ประกัันภััย และช่่วยเสริิมสร้้าง
ความมั่่�นใจก่่อนที่่�จะตััดสิินใจเลืือกซื้้�อประกัันภััยกัับบริิษัทั ใดๆ.
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เจ็็บป่่วยวิิริิยะจ่่าย BDMS รัักษา
คุ้้�มครอง คุ้้�มค่่า ราคาเพื่่�อคนไทย
ประกัันสุุขภาพเหมาจ่่ายต่่อปีี
“Viriyah Healthcare by BDMS”

การ

แพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ที่่ยั� งั คงไม่่รู้้�จะสิ้้น� สุุดเมื่่อ� ไหร่่
คงเป็็นบทเรีียนที่่�ทำำ�ให้้คนทั่่�วโลกต่่างหัันมาดููแลใส่่ใจสุุขภาพและมีีความ
ระมััดระวัังในการใช้้ชีวิี ติ เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งโรคภััยต่่างๆ มากยิ่่ง� ขึ้้น� แต่่เรื่อ่� งของ
สุุขภาพเป็็นเรื่อ่� งที่่เ� ราไม่่อาจคาดเดาได้้ว่า่ โรคภััยไข้้เจ็็บจะมาเยืือนเมื่่อ� ไหร่่
หากเกิิดเจ็็บป่่วยหนัักขึ้้�นมาและต้้องใช้้เวลาในการรัักษายาวนาน ก็็ยิ่่�ง
ไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงภาระต่่างๆ ที่่�ตามมาได้้ เงิินเก็็บที่่�มีีอาจต้้องหมดไป
กัับค่่ารัักษาพยาบาล ค่่ายา ค่่าห้้องพััก ฯลฯ
คงจะดีีกว่่าแน่่นอนถ้้ามีีคนมาช่่วยจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลให้้ ซึ่่�งหนึ่่�ง
ในตััวช่่วยที่่�ตอนนี้้�หลายๆ คนหัันมาให้้ความสนใจมากขึ้้�นนั่่�นคืือ การทำำ�
ประกัันสุุขภาพและอุุบััติิเหตุุเพื่่�อเพิ่่�มความอุ่่�นใจและไม่่ต้้องกัังวลใจว่่า
จะต้้องเป็็นภาระให้้กัับคนในครอบครััวในภายหลััง
หมดกัังวลได้้ด้้วยแผนประกัันสุุขภาพ “Viriyah Healthcare by
BDMS” (วิิริิยะ เฮลธ์์แคร์์ บาย บีีดีีเอมเอส) ภายใต้้ความคุ้้�มครองจาก
บริิษััท วิิริิยะประกััยภััย จำำ�กััด (มหาชน) คุ้้�มค่่าด้้วยเบี้้�ยประกัันภััยเริ่่�มต้้น
เพีียงปีีละ 12,000 บาท แต่่ให้้ความคุ้้�มครองสููง ด้้วยวงเงิินผลประโยชน์์
ความคุ้้�มครองแบบเหมาจ่่ายต่่อปีีสููงสุุด 700,000 บาท โดยไม่่จำ�กั
ำ ัด
จำำ�นวนครั้้�งการรัักษาต่่อปีี ค่่าห้้องเมื่่�อนอนโรงพยาบาลให้้สููงสุุดวัันละ
คุ้้�มครอง คุ้้�มค่่า ด้้วยราคาที่่�เอื้้�อมถึึง... มั่่�นใจได้้ว่่าเมื่่�อคุุณเจ็็บป่่วย
8,000 บาท ค่่าห้้อง ICU 16,000 บาท ค่่ารัักษา ค่่ายา ค่่าแพทย์์ วิิริยิ ะประกัันภััยพร้้อมจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลแทนคุุณและครอบครััว สนใจ
ค่่าผ่่าตััดจ่า่ ยให้้ตามจริิง สามารถยื่่น� บััตรได้้โดยไม่่ต้อ้ งสำำ�รองจ่่าย ใช้้สิทธิ
ิ ิ สมััครทำำ�ประกัันภััยหรืือสอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม โทร. 0 2224 1557
การรัักษาพยาบาลได้้ที่่�โรงพยาบาลในเครืือ BDMS ทั่่ว� ประเทศไทย อาทิิ หรืือติิดต่อ่ ตััวแทนและสำำ�นักั งานสาขาของวิิริยิ ะประกัันภััยใกล้้บ้า้ นคุุณ.
โรงพยาบาลกรุุงเทพ สมิิติิเวช BNH พญาไท เปาโล

ประกัันสุุขภาพกล้้าให้้ขนาดนี้้�

มีีด้้วยเหรอ ?
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เดิินเรื่่�องด้้วยภาพ 1
กองบรรณาธิิการ

วิิริิยะประกัันภััย สนัับสนุุนภารกิิจ
สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
มอบระบบติิดเครื่่�องเป่่าแอลกอฮอล์์
“ออนไลน์์”
บริิษััท

วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการรณรงค์์ส่่งเสริิม และสร้้างจิิตสำำ�นึึกการขัับขี่่�
อย่่างปลอดภััย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องของการรณรงค์์เมาไม่่ขัับ ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้จััดกิิจกรรมรณรงค์์ต่่างๆ ร่่วมกัับ
หน่่วยงานพัันมิิตร รวมถึึงร่่วมสนัับสนุนุ การดำำ�เนิินภารกิิจของเจ้้าหน้้าที่่ตำ� ำ�รวจที่่�ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ด้� า้ นงานจราจรมาอย่่างต่่อเนื่่อ� งทุุกปีี ในทุุกช่่วง
เทศกาล โดยมุ่่�งหวัังเพื่่อ� ลดการเกิิดอุุบัติั ิเหตุุบนท้้องถนนให้้น้้อยลงที่่�สุุด
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ล่่าสุุด คุุณกานดา วััฒนายิ่่�งสมสุุข ที่่�ปรึึกษาฝ่่ายการตลาดผู้้�ผลิิต
และผู้้แ� ทนจำำ�หน่่ายรถยนต์์ เป็็นผู้้แ� ทนบริิษัทั ฯ ส่่งมอบระบบติิดเครื่อ่� งเป่่า
แอลกอฮอล์์ออนไลน์์ (Smart Police Online Alcohol Checkpoint)
จำำ�นวน 10 ชุุด เพื่่อสนั
� ับสนุุนภารกิิจของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจที่่�ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�
ตรงจุุดตั้้�งด่่านตรวจวััดแอลกอฮอล์์ โดยมีี พล.ต.อ.สุุวััฒน์์ แจ้้งยอดสุุข
ผู้้บั� ญั ชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ (ผบ.ตร.) เป็็นผู้้�รับั มอบ ซึ่่ง� ระบบ Smart Police
Online Alcohol Checkpoint ถืือเป็็นนวััตกรรมที่่�สร้้างสรรค์์และผลิิตโดย
คนไทย ภายใต้้การออกแบบ พััฒนา ติิดตั้้�ง และให้้บริิการ โดย บริิษััท
โทเทิิล ดิิจิิตอล อิินโนเวชั่่�น จำำ�กััด ซึ่่�งมีี นายธนิิต วิิรััชพัันธุ์์� อดีีตวิิศวกร
ออกแบบเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ IBM จากสหรััฐอเมริิกา เป็็นประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร โดยพิิธีีมอบจััดขึ้้�น ณ ชั้้�น 2 อาคาร 1 สำำ�นัักงานตำำ�รวจ
แห่่งชาติิ ถนนพระรามที่่� 1 เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
ทั้้ง� นี้้ร� ะบบดัังกล่่าวจะมีีการเชื่่อ� มต่่อรายงานแบบเรีียลไทม์์ พร้้อมทั้้ง�
หลัักฐานการยืืนยัันตััวตนผู้้เ� ป่่าและเจ้้าหน้้าที่่ตำ� ำ�รวจที่่�ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� รงจุุด
ตั้้ง� ด่่านตรวจวััดแอลกอฮอล์์ ซึ่่ง� ข้้อมููลที่่เ� ก็็บไว้้ในระบบสามารถตรวจสอบ
ย้้อนหลัังได้้ อัันเป็็นการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่อ� ให้้เกิิดความโปร่่งใสในการ
ปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ สามารถตรวจสอบได้้และเป็็นที่่�เชื่่�อถืือ
ของประชาชน
อนึ่่�ง ระบบดัังกล่่าวนี้้�จะถููกติิดตั้้�งนำำ�ร่่องครั้้�งแรก จำำ�นวน 10 ชุุด
ในพื้้�นที่่�ตำำ�รวจภููธรภาค 2 และกองบััญชาการตำำ�รวจนครบาล โดยจะ
ออนไลน์์เชื่่�อมโยงสััญญาณจากหน้้าด้้านทุุกจุุดมาขึ้้�นจอแสดงผลแบบ
Intelligent Dashboard ที่่� Command Center ส่่วนกลางที่่ก� องบัังคัับการ
ตำำ�รวจจราจร (บก.จร.) ทัันทีีแบบ Real-Time หากได้้ผลดีีจะมีีการขยายผล
ติิดตั้้�งระบบออนไลน์์นี้้�ให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่�มากขึ้้�นในอนาคต.
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เดิินเรื่่�องด้้วยภาพ 2
กองบรรณาธิิการ

วิิริิยะประกัันภััย ร่่วมแบ่่งปัันน้ำำ�� ใจ
เพื่่�อเด็็กและผู้้�ป่่วย HIV วััดพระบาทน้ำำ�พุ
� ุ
บริิษััท

วิิริยิ ะประกัันภััย จำำ�กัดั (มหาชน) ยึึดมั่่น� ในอุุดมการณ์์
แห่่งการแบ่่งปัันและสร้้างสรรค์์ประโยชน์์แก่่สัังคมไทย ด้้วยกิิจกรรมและ
โครงการสาธารณประโยชน์์ต่า่ งๆ อย่่างจริิงจัังต่่อเนื่่อ� ง โดยมีีกลุ่่�มวิิริยิ ะจิิตอาสา
ทั่่�วประเทศ ที่่�พร้้อมร่่วมแรงร่่วมใจทำำ�ประโยชน์์เพื่่�อสัังคมด้้วยจิิตสำำ�นึึก
สาธารณะที่่�มีีอย่่างเต็็มเปี่่�ยม
ล่่าสุุด คุุณภาณุุตร์์ เหรีียญประยููร ผู้้�จััดการฝ่่ายปฏิิบััติิการภาค 4
(ภาคกลางและภาคตะวัันตก) บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
พร้้อมกลุ่่�มวิิริยิ ะจิิตอาสา ร่่วมถวายปััจจัยั และเครื่อ่� งอุุปโภค-บริิโภค รวมมููลค่่า
ทั้้�งสิ้้�น 621,246 แด่่ พระราชวิิสุุทธิิประชานาถ (อลงกต ติิกฺฺขปญฺฺโญ)
เจ้้าอาวาสวััดพระบาทน้ำำ�พุ
� ุ จัังหวััดลพบุุรีี เพื่่�อบริิจาคให้้แก่่ผู้�ป่้ ่วย HIV และ
เด็็กกำำ�พร้้า ซึ่่�งอยู่่�ในความอุุปถััมภ์์ของวััดพระบาทน้ำำ��พุุ ตำำ�บลเขาสามยอด
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดลพบุุรีี
ทั้้�งนี้้� ปััจจััยและสิ่่�งของต่่างๆ มาจากน้ำำ��ใจของชาววิิริิยะจิิตอาสา
ทั้้ง� ผู้้�บริหิ าร และพนัักงานจากสำำ�นักั งานใหญ่่ สาขา และศููนย์์ฏิบัิ ติั กิ ารสิินไหม
ทดแทนทุุกภาคส่่วน รวมถึึงตััวแทนประกัันวิินาศภััย และศููนย์์ซ่อ่ มมาตรฐาน
วิิริิยะประกัันภััย ร่่วมกัันทำำ�บุุญบริิจาคในครั้้�งนี้้�
สำำ�หรัับวััดพระบาทน้ำำ��พุุ เป็็นที่่�ตั้้�งมููลนิิธิิธรรมรัักษ์์ ที่่�ดำำ�เนิินการ
รัับดููแลรัักษาผู้้�ติิดเชื้้�อ และผู้้�ป่่วยโรคเอดส์์ทั่่�วไปจากทั่่�วประเทศ รวมถึึง
รัับอุุปการะเด็็กกำำ�พร้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบโรคเอดส์์จากบิิดามารดา ซึ่่�งมีี
ผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ในการดููแลของวััดมีีประมาณ 2,000 คน.
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รอบรั้้�ววิิริิยะประกัันภัยั
กองบรรณาธิิการ

สนัับสนุุนอาหารช้้าง ศููนย์์อนุุรัักษ์์ช้้างไทย จ.เชีียงใหม่่
คุุณพงษ์์ทิิวา กฤษณพัันธุ์์� ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการฝ่่ายปฏิิบััติิการภาค 1 (ภาคเหนืือ) บริิษัทั วิิริิยะประกัันภััย
จำำ�กัดั (มหาชน) มอบอาหารสำำ�หรัับเลี้้ย� งช้้าง ซึ่่ง� อยู่่�ในความดููแลของปางช้้าง “Elephant jungle sanctuary
Chiang mai” โดยมีี คุุณแมน หวัังใจ ผู้้�จััดการ Elephant jungle sanctuary Chiang mai และคุุณบุุญรััตน์์
ปััญโญ ผู้้�ใหญ่่บ้้านแม่่มููด ต.แม่่วิิน อ.แม่่วาง จ.เชีียงใหม่่ ร่่วมรัับมอบ ทั้้�งนี้้ป� างช้้าง “Elephant jungle
sanctuary Chiang mai” เป็็นศููนย์์อนุุรัักษ์์ช้้างไทยในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ซึ่่�งเป็็นทั้้�งสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวและ
แหล่่งศึึกษาทางธรรมชาติิที่่�สำำ�คััญของจัังหวััดเชีียงใหม่่.

“ขัับขี่่�ปลอดภััย อุ่่�นใจไปกัับ พ.ร.บ.” จ.นครราชสีีมา
คุุณณััฐพงศ์์ บุุญเย็็น ผู้้�จัดั การฝ่่ายปฏิิบัติั กิ ารภาค 2 (ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ) บริิษัทั วิิริยิ ะประกัันภััย
จำำ�กััด (มหาชน) พร้้อมทีีมงานร่่วมให้้การต้้อนรัับ ดร.สุุทธิิพล ทวีีชััยการ เลขาธิิการคณะกรรมการกำำ�กับั
และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) ที่่�ให้้เกีียรติิเยี่่�ยมชมบููธกิิจกรรมของบริิษััทฯ ภายหลััง
เป็็นประธานเปิิดโครงการรณรงค์์ “ขัับขี่่�ปลอดภััย อุ่่�นใจไปกัับ พ.ร.บ.” ณ มููลนิิธิิสว่่างวิิชชาธรรมสถาน
ปากช่่อง อ.ปากช่่อง จ.นครราชสีีมา.

สนัับสนุุนแผนฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�กู้้�ภััย จ.ระยอง
คุุณเอกสิิทธิ์์� เพชรศรีีโรจน์์ ผู้้�จัดั การศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารสิินไหมทดแทน ฝ่่ายปฏิิบัติั กิ ารภาค 3 (ภาคตะวัันออก)
บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) มอบเงิิน จำำ�นวน 100,000 บาท เพื่่อร่
� ่วมสนัับสนุุนแผนฝึึกอบรม
เจ้้าหน้้าที่่ป� ฐมพยาบาลเบื้้อ� งต้้น และช่่วยปฏิิบัติั กิ ารแพทย์์ขั้้น� พื้้�นฐานกองทััพเรืือ (EMR) ของชมรมกู้้�ภัยั สว่่าง
และชมรมกู้้�ภัยั มููลนิิธิสว่
ิ า่ งพรกุุศล ในพื้้�นที่่จั� งั หวััดระยอง โดยมีี คุุณไพฑููรย์์ รััตนพรวารีีสกุลุ ประธานชมรม
กู้้�ภััยสว่่าง และประธานฝ่่ายกู้้�ภััยมููลนิิธิิสว่่างพรกุุศล จัังหวััดระยอง นาวาโทหญิิงระวิิพรรณ สุุนทรเวชพงษ์์
หััวหน้้าเตรีียมความพร้้อม กองนาวิิกเวชกิิจ โรงพยาบาลอาภากรเกีียรติิวงศ์์ จัังหวััดชลบุุรีี ร่่วมในพิิธีรัี บั มอบ
ณ สุุสานบางจาก เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง.

ยกระดัับสำำ�นัักงานมาตรฐานตััวแทน จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์
คุุณฤกษ์์ชัยั สุุขสำำ�ราญ ผู้้�จัดั การสาขานครปฐม บริิษัทั วิิริยิ ะประกัันภััย จำำ�กัดั (มหาชน) มอบใบรัับรอง
สำำ�นัักงานมาตรฐานตััวแทน ให้้แก่่ คุุณธีีรเชฏฐ์์ ปรางงาม ตััวแทนประกัันวิินาศภััย สัังกััดสาขานครปฐม
เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ และยกระดัับการบริิการของสำำ�นัักงานมาตรฐานตััวแทนให้้เป็็นที่่�ยอมรัับ
และสร้้างความเชื่่�อมั่่�นแก่่ประชาชน ณ สำำ�นัักงานมาตรฐานตััวแทน คุุณธีีรเชฏฐ์์ ปรางงาม อ.เมืือง
ประจวบคีีรีีขัันธ์์ จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์.

วิิริิยะจิิตอาสาทั่่�วไทย ร่่วมใจช่่วยผู้้�ประสบอุุทกภััย 3 จัังหวััดชายแดนใต้้
คุุณอััสมััน มะลีี ผู้้�จััดการศููนย์์ปฏิิบััติิการสิินไหมทดแทน ปััตตานีี บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด
(มหาชน) พร้้อมกลุ่่�มวิิริิยะจิิตอาสา ซึ่่�งประกอบไปด้้วย ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ตััวแทนประกัันวิินาศภััย และ
ศููนย์์ซ่อ่ มมาตรฐานวิิริยิ ะประกัันภััยในพื้้�นที่่� ลงพื้้�นที่่ม� อบถุุงยัังชีีพบรรจุุเครื่อ่� งอุุปโภคบริิโภคที่่จำ� ำ�เป็็น เพื่่อช่
� ว่ ยเหลืือ
และบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กับั ผู้้�ประสบอุุทกภััย โดยมีี นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล และกำำ�นันั ตำำ�บล
ปะกาฮะรััง อำำ�เภอเมืืองปััตตานีี จัังหวััดปัตต
ั านีี เป็็นผู้้�รับั มอบ นอกจากนี้้� บรััษัทั ฯ ยัังได้้รวบรวมเงิินบริิจาคที่่�
ได้้จากชาววิิริยิ ะประกัันภััยทั่่ว� ประเทศ นำำ�ไปช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยจากเหตุุการณ์์น้ำำ��ท่ว่ มฉัับพลััน น้ำำ��ไหลหลาก
ดิินสไลด์์ และวาตภััยใน 3 จัังหวััดชายแดนใต้้ ปััตตานีี-ยะลา-นราธิิวาส อีีกด้้วย.

มอบสิินไหมฯ ทายาทผู้้�ประสบภััยช่่วง 7 วัันอัันตราย จ.นนบุุรีี
คุุณพงษ์์พุฒุ พาภัักดีี หััวหน้้าส่่วน ศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารสิินไหมทดแทนปากเกร็็ด-345 บริิษัทั วิิริยิ ะประกัันภััย
จำำ�กัดั (มหาชน) ร่่วมกัับคุณุ ไมตรีี ชนููดหอม ผู้้�อำำ�นวยการคณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััย จัังหวััดนนทบุุรีี เดิินทางไปมอบค่่าสิินไหมทดแทนให้้กัับทายาทผู้้�ประสบภััยช่่วง 7 วัันอัันตราย
โดยได้้รัับเกีียรติิจากท่่านผู้้�ว่า่ จัังหวััดนนทบุุรีี เป็็นผู้้�มอบให้้กัับทายาทผู้้�ประสบภััย จำำ�นวน 1,500,000 บาท
ณ ห้้องประชุุมมหาเจษฎาบดิินทร์์ ศาลากลางจัังหวััดนนทบุุรีี.
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อวยพรปีี ใหม่่สำำ�นัักงาน คปภ.
คุุณอมร ทองธิิว กรรมการและรองกรรมการผู้้�จัดั การ บริิษัทั วิิริยิ ะประกัันภััย จำำ�กัดั (มหาชน) นำำ�คณะ
ผู้้�บริิหารเข้้าพบ ดร.สุุทธิิพล ทวีีชััยการ เลขาธิิการสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) เพื่่อร่
� ว่ มอวยพรปีีใหม่่ 2564 และร่่วมหารืือแนวทางการพััฒนาอุุตสาหกรรมประกัันภััย
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อประชาชน ณ สำำ�นัักงาน คปภ. ถ.รััชดาภิิเษก กรุุงเทพฯ.

เปิิดโครงการ Kick Off Meeting “VFin”
คุุณธงชััย จิิรอลงกรณ์์ รองกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) นำำ�คณะ
ผู้้�บริหิ าร และพนัักงาน ร่่วมเปิิดโครงการ Kick Off Meeting “Project VoneFA” (ERP) ภายใต้้คอนเซ็็ปต์์
Viriyah One Finance and Accounting “VFin” อัันเป็็นการเชื่่�อมโยงระบบการเงิิน บััญชีี เป็็นหนึ่่�งเดีียว
สามารถบริิหารจััดการตรวจสอบ การจััดการข้้อมููลได้้อย่า่ งมีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� และที่่�สำำ�คัญั ทำำ�ให้้ระบบ
การจ่่ายสิินไหมทดแทนรวดเร็็วขึ้้�น ณ ห้้อง CITY VIEW MEETING ชั้้�น 14 อาคารวิิริิยะพัันธุ์์�โฮลดิ้้�ง
บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) สาขาบางพลััด กรุุงเทพมหานคร.

วิิริิยะฯ ชวน ‘พี่่�เอ็็ด7วิิ’ สร้้างแรงบัันดาลใจ
คุุณดลเดช สััจจวีรี ะกุุล รองกรรมการผู้้�จัดั การ บริิษัทั วิิริยิ ะประกัันภััย จำำ�กัดั (มหาชน) นำำ�คณะผู้้�บริหิ าร
และพนัักงาน ร่่วมฟัังการบรรยายพิิเศษ หััวข้้อ “แรงบัันดาลใจ ความคิิดสร้้างสรรค์์ และการทำำ�งาน
อย่่างมืืออาชีีพ” โดยวิิทยากรรัับเชิิญ คุุณญาณวุุฒิิ จรรยหาญ (เจ้้าของเพจ “พี่่เ� อ็็ด 7 วิิ”) มาแบ่่งปัันนความรู้้�
หลัักคิิดและมุุมมองในการสร้้างคอนเทนต์์ให้้น่า่ สนใจ แตกต่่าง และสร้้างสรรค์์ บนแพลตฟอร์์มโซเชีียลมีีเดีีย
ต่่างๆ ณ ห้้องประชุุมประไพวิิริิยะพัันธุ์์� ชั้้�น 3 บริิษัทั วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กัดั (มหาชน) สาขาลุุมพิินีี.

Top Car Insurance Sale Award 2019
คุุณสุุภััทรา ทองขาว รองกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) รัับมอบรางวััล
เกีียรติิยศ “Thailand Car Marketing Awards 2020” ประเภท “บริิษัทั ประกัันภััยรถยนต์์ที่่�มีียอดกรมธรรม์์
สููงสุุด” ประจำำ�ปีี 2562 (TOP CAR INSURANCE SALE AWARD 2019) ภายในงานมอบรางวััลรถยนต์์
และรถจัักรยานยนต์์ยอดเยี่่ย� มประจำำ�ปีี 2020 (Thailand Car of The Year 2020) โดยมีี ฯพณฯ สุุริยิ ะ จึึงรุ่่�งเรืืองกิิจ
รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงอุุตสาหกรรม เป็็นประธานมอบ ณ สโมสรราชพฤกษ์์ ถ.วิิภาวดีีรังั สิิต กรุุงเทพฯ.

อวยพรปีี ใหม่่กรมการขนส่่งทางบก
คุุณวิิญญูู อัังศุุนิตย์
ิ ์ ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ บริิษัทั วิิริยิ ะประกัันภััย จำำ�กัดั (มหาชน) เข้้าพบ คุุณรััตนา
อิิทธิิมร ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักการขนส่่งสิินค้้า เพื่่อร่
� ่วมอวยพรเนื่่�องในวาระดิิถีีขึ้้�นปีีใหม่่ 2564 พร้้อมทั้้�งร่่วม
หารืือเรื่อ่� งโครงการรถบรรทุุกที่่�ได้้รับั การรัับรอง “มาตรฐานคุุณภาพและการบริิการขนส่่งด้้วยรถบรรทุุก (Q Mark)
และมาตรฐานคุุณภาพการขนส่่งสิินค้้าเกษตรและอาหารด้้วยรถบรรทุุกแบบควบคุุมอุณุ หภููมิิ (Q Colad Chain)"
ณ ห้้องประชุุม ชั้้�น 6 อาคาร 4 กรมการขนส่่งทางบก เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ.

ร่่วมรณรงค์์ลดอุุบััติิเหตุุเทศกาลตรุุษจีีน 2564
คุุณกานดา วััฒนายิ่่ง� สมสุุข ที่่ปรึึ
� กษาฝ่่ายการตลาดผู้้�ผลิติ และผู้้แ� ทนจำำ�หน่่ายรถยนต์์ บริิษัทั วิิริยิ ะประกัันภััย
จำำ�กััด (มหาชน) เข้้าร่่วมพิิธีี ปลุุกเสกวััตถุุมงคล “เหรีียญเทพเจ้้าฮกลกซิ่่�ว” ภายใต้้ โครงการรณรงค์์
ลดอุุบัติั เิ หตุุตรุษุ จีีนเมาไม่่ขัับ ของมููลนิิธิเิ มาไม่่ขัับ โดยมีี พลตำำ�รวจเอกอดุุลย์์ แสงสิิงแก้้ว สมาชิิกวุุฒิิสภา
เป็็นประธานในพิิธีี ทั้้ง� นี้้� เหรีียญดัังกล่่าวได้้รับั การปลุุกเสกโดย หลวงจีีนคณาณััติจีิ นี พรต (เย็็นงี้้)� เจ้้าอาวาส
วััดมัังกรกมลาวาส (เล่่งเน่่ยยี่่�) เพื่่�อนำำ�ไปมอบให้้กับป
ั ระชาชนเพื่่�อความเป็็นสิิริิมงคลและเป็็นการเตืือนสติิ
ในการใช้้ชีวิี ติ ไม่่ให้้ประมาทในช่่วงเทศกาลตรุุษจีีน ณ วััดมังั กรกมลาวาส (เล่่งเน่่ยยี่่)� ถ.เจริิญกรุุง กรุุงเทพฯ.
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เมษายน - มิิถุุนายน 2564

รู้้�รัักษ์์สุุขภาพ
มยุุรีีย์์ กสิิกรรม | ภาพ : กองบรรณาธิิการ

D E T O X

ล้้างสารพิิษในร่่างกาย
ด้้วยอาหารและน้ำำ�� สมุุนไพรแบบง่่ายๆ
ด้้วยตนเอง...
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ตัับ
ไต

การล้้างพิิษ (Detox) ในที่่�นี้้� คืือการกำำ�จััดของเสีีย
ส่่วนเกิิน หรืือสิ่่�งที่่�ไม่่จำำ�เป็็นภายในอวััยวะใดอวััยวะหนึ่่�ง
โดยอวััยวะภายในที่่�ต้้องได้้รัับการดููแลเป็็นพิิเศษ ได้้แก่่
ตัับ ตัับอ่่อน ถุุงน้ำำ�ดีี
� ไต และลำำ�ไส้้ ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญ
ในการย่่อยอาหาร อีีกทั้้�งยัังช่่วยกรองเลืือดเสีีย
ให้้เป็็นเลืือดดีี หากเลืือดแดงสะอาดและมีีคุุณภาพ
จะส่่งผลทำำ�ให้้เลืือดไหลเวีียนในร่่างกายได้้สะดวก
แต่่ถ้้าอวััยวะเหล่่านี้้�ผิิดปรกติิ จะเสี่่�ยงต่่อการเป็็น
โรคเบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง ไขมัันในเส้้นเลืือด
คอเลสเตอรอลสููง อาการวิิตกกัังวล นอนไม่่หลัับ

ตัับอ่่อน
ลำำ�ไส้้

วิิธีีล้้างพิิษตัับ
1. รัับประทานเห็็ดสามอย่่าง ได้้แก่่ เห็็ดหููหนููดำำ� เห็็ดหููหนููขาว
และเห็็ดหอม อาจนำำ�มาประกอบอาหาร เช่่น ต้้มยำำ� ยำำ� แกง ต้้ม หรืือ
ต้้มดื่่�มเป็็นน้ำำ��สมุุนไพร (อาหารทุุกเมนููหากหลีีกเลี่่�ยงผงชููรสได้้จะดีีมาก)
เห็็ดสามอย่่างนี้้�เมื่่�อรวมตััวกัันจะมีีกรดอะมิิโน ซึ่่�งสำำ�คััญมากต่่อสมอง
และนอกจากจะล้้างพิิษตัับแล้้ว ยัังช่่วยล้้างพิิษไตและลำำ�ไส้้ด้้วย
2. รัับประทานมัันฝรั่่�ง โดยต้้มหรืือนึ่่�งก็็ได้้
3. ดื่่�มน้ำำ�สมุ
� ุนไพร ใบเตย ใบรางจืืด และใบย่่านาง ต้้มดื่่�มแทนน้ำำ��
ทั้้�งวััน เป็็นเวลา 3 วััน

1. รัับประทานเห็็ดสามอย่่าง ได้้แก่่ เห็็ดหููหนููดำำ� (บำำ�รุุงไต) เห็็ด
หููหนููขาว (บำำ�รุุงปอด) และเห็็ดหอม อาจนำำ�มาประกอบอาหาร หรืือต้้ม
เป็็นน้ำำ��สมุุนไพรดื่่�ม
2. ดื่่�มน้ำำ��สมุุนไพร สููตรที่่� 1 รากหญ้้าคา ลููกเดืือย รากเตย ต้้มดื่่�ม
หรืือสููตรที่่� 2 น้ำำ��มะพร้้าวอ่่อน (สด) แล้้วเอาสารส้้มแกว่่งสองสามรอบ	

วิิธีีล้้างพิิษลำำ�ไส้้
ลำำ�ไส้้เล็็กทำำ�หน้้าที่่�ดููดซึึมสารอาหารที่่�เป็็นน้ำำ�ทุ
� ุกชนิิด เช่่น วิิตามิินซีี
บีี นำำ�กรดอะมิิโนมาใช้้สร้้างเซลล์์สมอง ซ่่อมแซมส่่วนที่่�สึึกหรอ สร้้างไข่่
สำำ�หรัับผู้้ห� ญิิง ถ้้ากรดอะมิิโนน้้อย ไข่่จะไม่่ตกทุุกเดืือน หากลำำ�ไส้้ผิดป
ิ รกติิ
จะเกิิดภาวะลำำ�ไส้้อัักเสบ และไขมัันในลำำ�ไส้้ วิิธีีล้้างพิิษลำำ�ไส้้ ได้้แก่่
1. รัับประทานโยเกิิร์์ต+มะนาว+น้ำำ��ผึ้้�ง+นมสด ตอนเช้้า จะทำำ�ให้้
ขัับถ่่ายง่่าย แลดููอ่่อนกว่่าวััย ผิิวพรรณดีี
2. รัับประทานเม็็ดแมงลัักต้้มสุุกผสมน้ำำ�ข่
� ่าต้้มสุุก ก่่อนนอน จะช่่วย
เรื่่�องการขัับถ่่าย ชะลอความแก่่
3. ดื่่�มนมข้้นหวาน 6 ช้้อนโต๊๊ะผสมโซดา 1 ขวด และเติิมน้ำำ�� หวาน
เข้้มข้้นนิิดหน่่อย จะช่่วยเรื่่�องการขัับถ่่ายได้้เหมืือนกััน
ผัักที่่นำ� ำ�มาประกอบอาหารแล้้วช่่วยทำำ�ให้้ระบบขัับถ่า่ ยดีี ได้้แก่่ ผัักบุ้้�ง
ผัักปลััง กระเจี๊๊�ยบเขีียว ใบหรืือยอดมะรุุม.

วิิธีีล้้างพิิษตัับอ่่อน
หากตัับอ่่อนทำำ�หน้้าที่่บ� กพร่่องไปแล้้ว ให้้นำำ�ใบมะยม ใบมะรุุม อบเชย
รากเตย หญ้้าหวาน มาต้้มดื่่�ม หรืือรัับประทานแกงหรืือต้้มใบมะรุุม
จะช่่วยฟื้้�นฟููตัับอ่่อน
หากต้้องกิินยาหรืือสารอาหารฟื้้น� ฟููตัับ ควรกิินในช่่วง 09.00-11.00 น.
เพราะช่่วงเวลานี้้�ยาหรืือสารอาหารที่่�ไปฟื้้�นฟููตัับจะออกฤทธิ์์�แรงกว่่า
เวลาอื่่�นถึึง 40 เท่่า สามารถนำำ�สารอาหารไปใช้้ได้้โดยตรง

วิิธีีล้้างพิิษไต
ไตทำำ�หน้้าที่่�กรองของเสีียออกทางปััสสาวะ ทั้้�งยัังมีีบทบาทควบคุุม
ดููแลกระดููกและสมอง หากไตผิิดปรกติิจะเสี่่ย� งต่่อการเป็็นโรคไต กระเพาะ
ปััสสาวะอัักเสบ เกาต์์ นิ่่�ว วิิธีล้ี ้างพิิษไต ได้้แก่่
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ท่่องเที่่�ยวกัับวิิริิยะ
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เดิินชมย่่า่ นเก่่่ าทรงวาด

เสพสตรีีทอาร์์ต์
คลองโอ่่ง่ อ่่่าง

ย่่
า
น
ถนนทรงวาด เป็็นย่่านเก่่าแก่่ทางด้้านการค้้ามาตั้้ง� แต่่
สมััยโบราณ ทรงวาดในอดีีตเคยคึึกคัักหนาตาไปด้้วยผู้้�คน สมััยนี้้�

ทรงวาดนอกจากจะมีีของเก่่าให้้ชม ยัังมีีงานอาร์์ตเก๋๋ๆ คาเฟ่่ชิิคๆ
เพิ่่�มขึ้้�นมาเอาใจสายแชะกัันอีีก แบบนี้้�จะอดใจอย่่างไรไหว…หยิิบ
หน้้ากากอนามััยไปเดิินชม ชิิม แชะ ย่่านทรงวาด แล้้วลััดเลาะเข้้าไป
ชมงานอาร์์ตริิมคลองโอ่่งอ่่างกัันต่่อ

ชมงานศิิลปะและสถาปััั ตยกรรมเก่่าแก่่
่ ่
บนถนนทรงวาด

“ทรงวาด” เป็็นถนนที่่�พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
ทรงเป็็นผู้้�วาดแนวถนนลงบนแผนที่่�เพื่่�อลดความแออััดของพื้้�นที่่�ในย่่าน
สำำ�เพ็็งหลัังจากเกิิดไฟไหม้้ครั้้�งใหญ่่ ในสมััยนั้้�นทรงวาด จััดเป็็นถนน
สายสำำ�คัญั ที่่เ� ชื่่อ� มต่่อกับท่
ั า่ เรืือกลไฟบรรทุุกสิ่่ง� ของจากหััวเมืืองต่่างๆ มาที่่�
เมืืองหลวง สองฝั่่ง� ถนนจึึงเต็็มไปด้้วยร้้านค้้าจำำ�หน่่าย นำำ�เข้้า ส่่งออก พืืชผล
ทางการเกษตร ซึ่่�งสืืบทอดมายัังปััจจุุบััน เราจึึงได้้เห็็นตึึกเก่่าสองฝั่่�งถนน
ประดัับด้้วยปููนปั้้น� รููปดอกไม้้และผลไม้้ ที่่ห� ลายคนเรีียกขานกัันว่่า ตึึกผลไม้้
ซึ่่�งยัังหลงเหลืือให้้ชมอยู่่�หลายหลััง
ตลอดสองข้้างทางมีีตึึกแถวทรงโบราณ บางหลัังยัังมีีเค้้าโครงของเก่่า
ให้้ได้้เห็็น บางหลัังถููกบููรณะเปลี่่�ยนรููปแบบไปตามดุุลยพิินิจิ ของเจ้้าของบ้้าน
สำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวอย่่างเรา ก็็คงต้้องสะดุุดตากัับของเก่่า ไม่่ว่่าจะเป็็น
ซุ้้�มประตููและหน้้าต่่างที่่มี� กี รอบทรงโค้้งซึ่่ง� เป็็นสถาปััตยกรรมที่่�ได้้รับอิ
ั ทธิ
ิ พิ ล
มาจากตะวัันตก และเป็็นที่่�นิิยมอย่่างมากในสมััยรััชกาลที่่� 5 หรืือจะเป็็น
อาคารไม้้เก่่าแก่่ตามหััวมุุมถนน ที่่�สะดุุดตาทุุกครั้้�งเมื่่�อเดิินผ่่าน
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เดิินลััดเลาะชมเมืืองมา มาแวะสัักการะขอพร ศาลเจ้้าเล่่าปุุนเถ้้ากง
ที่่ตั้้� ง� อยู่่�ติิดประตููทางเข้้าโรงเรีียนเผยอิิง ศาลเจ้้าแห่่งนี้้เ� ป็็นที่่เ� คารพนัับถืือ
ของชาวจีีนแต้้จิ๋๋�ว ซึ่่�งมีีความเชื่่�อว่่าเทพเจ้้าปุุนเถ้้ากงจะช่่วยให้้ความ
ร่่มเย็็นเป็็นสุุข ป้้องกัันภััยต่่างๆ การค้้าเจริิญรุ่่�งเรืืองจากนั้้น� เดิินเข้้าไปชม
อาคารหลัังแรกของโรงเรีียน เป็็นรููปทรงสี่่เ� หลี่่ย� มผืืนผ้้ามีีสามชั้้น� รููปแบบ
สถาปััตยกรรมโคโลเนีียล ภายในมีีโถงกลางทางเข้้ามีีจุุดเด่่นที่่�หน้้าบััน
ชั้้น� บนสุุด ประดัับด้้วยนาฬิิกาขนาดใหญ่่ และแจกัันปููนปั้้น� บนยอดอาคาร
โดยอาคารหลัังนี้้� ได้้รับั พระราชทานรางวััลอาคารอนุุรักั ษ์์ดีเี ด่่น และรางวััล
อนุุรัักษ์์ศิิลปสถาปััตยกรรมดีีเด่่น ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2545
ออกจากโรงเรีียนเผยอิิงแล้้วไปแวะกัันต่่อที่่มั� สยิ
ั ดิ หลวงโกชา อาคาร
ทรงยุุโรปสีีเหลืืองนวลที่่แ� ฝงตััวอยู่่�ท่่ามกลางตึึกแถวและโกดัังสิินค้้ามากว่่า
ร้้อยปีี มััสยิิดหลัังนี้้�ได้้ชื่่�อตาม หลวงโกชาอิิศหาก ผู้้�ก่่อตั้้�งซึ่่�งเป็็นขุุนนาง
มุุสลิมิ เชื้้อส
� ายมลายููในสมััยรััชกาลที่่� 5 อาคารมััสยิดมี
ิ ี 2 ชั้้น� โดยจะเปิิดใช้้
ละหมาดทั่่�วไป 5 เวลา นัักท่่องเที่่�ยวอย่่างเราสามารถเดิินชมความงาม
ของสถาปััตยกรรมจากด้้านนอกได้้

มาต่่อกัันที่่� PLAY art house จากภััตตาคารจีีนที่่�ตกแต่่งสไตล์์ฝรั่่�ง
ประดัับด้้วยเสาโรมััน สู่่�โกดัังเก็็บสิินค้้าที่่�ปิิดไว้้ 20 ปีี ปััจจุุบัันอาคาร
พาณิิชย์์ 3 คููหาหลัังนี้้� ถููกรีีโนเวทใหม่่ให้้โดดเด่่นด้้วยสีีน้ำำ��เงิินตััดด้้วยสีีดำำ�
ของหน้้าต่่าง ประตูู และเหล็็กดััดลวดลายสุุดเท่่ พร้้อมเสาโรมัันตั้้ง� ตระหง่่าน
อยู่่�ด้้านหน้้า เปิิดเป็็นแกลลอรี่่�เล็็กๆ ที่่�จััดแสดงงานศิิลปะแบบหมุุนเวีียน
ให้้ผู้�ส้ นใจเข้้าชมฟรีี
นอกจากอาคารเก่่าแก่่ ศาลเจ้้า มััสยิดิ แล้้ว ปััจจุบัุ นั ถนนทรงวาดเป็็น
ที่่�ตั้้�งของคาเฟ่่เก๋๋ๆ มากมาย มีีร้้านกาแฟ ขนม และอาหารให้้ได้้ลองแวะ
รองท้้อง หรืือจััดมื้้อ� ใหญ่่กันั จนหนำำ�ใจก็็มีี นอกจากจะได้้ย้อ้ นอดีีตชมเมืืองเก่่า
ก็็อย่่าลืืมแวะไปชิิมของอร่่อยริิมถนนทรงวาดด้้วยล่่ะคุุณ

ชิิลล์์ริิ์ มน้ำำ��
่ ่
เสพศิิลป์์ริิ์ มคลองโอ่่งอ่่าง

ออกจากถนนทรงวาดเรามุ่่�งหน้้าไปจุุดหมายใหม่่ในย่่านเก่่า ถ้้าเอ่่ยชื่่อ�
คลองโอ่่งอ่่าง หลายคนอาจจะเอีียงคอ ทำำ�หน้้าสงสััย “มัันอยู่่�ตรงไหน
กัันแน่่” แต่่ถ้้าบอกว่่าเรากำำ�ลัังจะไปสะพานเหล็็กกััน หลายคนคงร้้อง
“อ๋๋อ” แน่่ๆ
ปััจจุุบัันย่่านขายสิินค้้าสะพานเหล็็ก หรืือริิมคลองโอ่่งอ่่างถููก กทม.
ขอคืืนพื้้�นที่่�และปรัับภููมิิทััศน์์ ให้้น่่าเที่่�ยวมากขึ้้�น กลายเป็็นถนนคนเดิิน
คลองโอ่่งอ่่าง ซึ่่�งเปิิดเมื่่�อราวๆ เดืือน ตุุลาคม 63
ภููมิิทัศั น์์ที่่ส� วยงามทำำ�ให้้ริมิ คลองโอ่่งอ่่างดููน่่าเดิินเล่่น อาคารบ้้านเรืือน
บางหลัังก็็ยัังมีีกลิ่่�นอายความเก่่าหลงเหลืืออยู่่� บวกกัับผลงานศิิลปะ
สตรีีทอาร์์ตที่่�ถููกรัังสรรค์์ขึ้้�นบนกำำ�แพงอาคาร ทำำ�ให้้ทิิวทััศน์์ริิมคลอง
ชวนน่่าเดิินยิ่่�งขึ้้�นไปอีีก
อีีกหนึ่่ง� สิ่่ง� ที่่ส� ะดุุดตาคืือ ฝาท่่อระบายน้ำำ��บนทางเดิินริิมคลอง ที่่ถูู� กวาด
เป็็นรููปสถานที่่� วิิถีชีี วิี ิตและวััฒนธรรมของคนละแวกนี้้� ให้้อารมณ์์เหมืือน
ฝาท่่อในประเทศญี่่�ปุ่่�น จนใครหลายคนเอ่่ยปากว่่า “แบบนี้้มั� นั เก๋๋ดีีจังั ”
ใครมีีโอกาสมาเดิินเที่่�ยวริิมคลองโอ่่งอ่่าง ก็็อย่่าลืืมเตรีียมตััวครีีเอท
ท่่าทางเพื่่�อมาโพสกัับผลงานศิิลปะกัันให้้ดีีหรืือถ้้าใครไม่่ใช่่สายถ่่ายรููป
จะมาชมงานศิิลป์์ตามหาผลงานสวยที่่�ซ่่อนอยู่่�ตามมุุมที่่�คนอื่่�นยัังไม่่เห็็น
ก็็ดููน่่าสนใจไปอีีกแบบนะ…ว่่าไหม.
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วิิริิยะชวนชิิม
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สองคาเฟ่ ลับย่่านเก่่า
่ ่ ทรงวาด
สองคาเฟ่่ลัับๆ ที่่�วางตััวแบบเรีียบง่่าย และกลมกลืืนในย่่านเก่่าทรงวาด
ซึ่่�งถ้้าใครไม่่ได้้ตั้้�งใจไป อาจไม่่ทัันได้้สัังเกตเห็็น เพราะด้้านนอกดููธรรมดา ไม่่โดดเด่่น
พอเปิิดประตููเข้้าไปกลัับต้้องร้้องว้้าว!

เอฟวีี (F.V)

Woodbrook

ถนนทรงวาด แขวงจัักรวรรดิ์์� เขตสััมพัันธวงศ์์ กรุุงเทพฯ
เปิิดเวลา 10.00-19.00 น. โทร. 081 866 0533

ถนนทรงวาด แขวงจัักรวรรดิ์์� เขตสััมพัันธวงศ์์ กรุุงเทพฯ
เปิิดเวลา 10.00-19.00 น. โทร. 064 424 2929

คำำ�ว่่า “เอฟวีี” บนป้้ายหน้้าร้้านดููคลาสสิิคจนมองเผิินๆ เหมืือน
ร้้านค้้าเก่่าแก่่ ใครจะรู้้�ว่า่ เมื่่อ� เปิิดประตููเข้้าไปต้้องตกตะลึึงกัับการดีีไซน์์
ที่่�ไม่่เหมืือนใคร
เรืือนอีีสานผนัังแบบขััดแตะลายขุุบแบบดั้้�งเดิิม ตั้้�งตระหง่่าน
อยู่่�กลางร้้าน เมื่่�อเดิินเข้้าไปจนสุุดจะพบกัับโถงกว้้างและบัันไดทางขึ้้�น
ไปยัังเรืือนหลัังนี้้� ภายในตกแต่่งด้้วยภาพถ่่าย ภาพวาด และงานศิิลปะ
ที่่�เป็็นของสะสมของเจ้้าของร้้าน รวมทั้้�งจััดวางโต๊๊ะเก้้าอี้้�หลากดีีไซน์์
ที่่�ผสมผสานกัันแบบกลมกล่่อมลงตััวเหมืือนแกลลอรี่่�ขนาดย่่อม
เอฟวีี (F.V) ย่่อมาจาก Fruit และ Vegetable ที่่�ทางร้้านตั้้�งใจ
คิิดค้น้ เครื่อ่� งดื่่ม� ขึ้้น� ใหม่่ในแบบนอกกระแสแต่่ดีต่ี อสุ
่ ขุ ภาพ ด้้วยวััตถุดิุ บิ
ที่่�เก็็บจากพื้้�นดิินท้้องถิ่่�นทั่่�วไทยและไม่่ใช้้สารเคมีี อย่่าง ผััก วััชพืืช
ที่่ถูู� กมองข้้ามมารัังสรรค์์เป็็นเมนููแปลกใหม่่ อย่่างชาไมยราบ ชาต้้อยติ่่ง�
น้ำำ��มะขามแดง ที่่ท� างร้้านส่่งเข้้าแล็็บวิจัิ ยั เพื่่อค้
� น้ หาสรรพคุุณ จนกลายเป็็น
ชารสชาติิดีีสููตรลัับเฉพาะของเอฟวีี มีีของกิินเล่่นโบราณหลายอย่่าง
เช่่น ดอกลำำ�ดวน สััมพัันนีี โสมนััส ยำำ�ส้ม้ โอ เมี่่�ยงคำำ� ผลไม้้เชื่่อ� มปรุุงรส
แบบบ้้านๆ ที่่�ทำำ�แบบโฮมเมดสดใหม่่ทุุกวััน...

คาเฟ่่เรีียบเท่่วางตััวแบบเรีียบง่่ายบนชั้้�น 3 ของตึึกเก่่าที่่�ถููก
รีีโนเวทใหม่่ด้ว้ ยโทนสีีเขีียว ทางเข้้าดููลึึกลัับซับซ้
ั อ้ นเพราะต้้องเดิินผ่่าน
พื้้�นที่่�ออฟฟิิศ โฮเทล และบาร์์
ภายในคาเฟ่่มีีประตููเล็็กๆ เปิิดออกไปยัังที่่�นั่่�งเอกเขนกริิมระเบีียง
เห็็นวิิวแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาได้้แบบ 180 องศา คืือที่่�มาของชื่่อ� Woodbrook
มีีความหมายว่่า “ลำำ�ธารที่่ล้� อ้ มรอบไม้้” เปรีียบเหมืือนตััวร้้านที่่ถูู� กล้้อมรอบ
ด้้วยแม่่น้ำำ�� ยิ่่ง� ช่่วงเย็็นๆ บรรยากาศที่่ร้� า้ นจะโรแมนติิกมาก เพราะสามารถ
นั่่ง� ชมนอนชมพระอาทิิตย์ต์ กริิมแม่่น้ำำ��พร้้อมลิ้้ม� รสเครื่อ่� งดื่่ม� และของหวาน
แสนอร่่อยในคราวเดีียว
เมนููแนะนำำ�ห้า้ มพลาดอย่่าง Brook Mountain เหมาะกัับคนที่่ชอบ
�
ดื่่�มกาแฟนมรสชาติิกลมกล่่อมได้้รสกาแฟเข้้มข้้น แต่่ไม่่ขมจนเกิินไป
หอมกลิ่่น� นมอ่่อนๆ มีีรสหวานและสััมผััสที่่ก� รุุบกรอบจากคุุกกี้้แ� อนด์์ครีีม
หากอยากสััมผััสกลิ่่น� อายแบบจีีนแนะนำำ� Kao Lud Affogato กาแฟผสม
ไซรััปเก๋๋าลััดหอมละมุุนรสกลมกล่่อม แม้้คนไม่่ดื่ม่� กาแฟก็็ดื่ม่� ได้้ ทางร้้าน
เพิ่่�มสีีสันั ในการดื่่ม� ชาไทย และเอาใจสาวกคอวุ้้�นด้้วยเมนูู Wood Woof
ที่่�ผสมผสานวุ้้�นกาแฟเข้้ากัับชาไทยได้้อย่่างลงตััว.

คาเฟ่่ที่่�ครีีเอทเมนููนอกกระแส

คาเฟ่่เรีียบเท่่วิิวเจ้้าพระยา

22

ขัับขี่่�ปลอดภััย
ดาบฯ แช่่ม | ภาพ : เซมเบ้้

อย่่าขัับรถ
อย่่างไม่่มีี
สมาธิิ

บนท้้องถนนทุุกวัันนี้้� เรามัักเจอรถที่่�ขัับช้้ากว่่าคัันอื่่�น
อย่่างผิิดปรกติิ หรืือขัับเบนไปทางซ้้ายทีีขวาทีี
ไม่่อยู่่�ในช่่องทางของตนเอง เชื่่�อได้้เลยว่่า ผู้้�ขัับขี่่�ต้้องกำำ�ลัังทำำ�
กิิจกรรมที่่ทำ� ำ�ให้้ขาดสมาธิิในการขัับรถ ซึ่่�งไม่่ควรทำำ�อย่่างยิ่่�ง
เนื่่�องจากอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุได้้ เรามาดููกัันหน่่อยว่่า
กิิจกรรมไม่่ควรทำำ�ดัังกล่่าวมีีอะไรบ้้าง
ที่่�อัันตรายที่่�สุุดคืือ การโน้้มตััวค้้นหาหรืือก้้มเก็็บสิ่่�งของในรถ การทำำ�เช่่นนี้้�
ผู้้�ขัับขี่่�ไม่่เพีียงละสายตาจากถนน แต่่ยัังอาจดึึงพวงมาลััยจนรถเบนตกถนนหรืือ
ชนกัับรถคัันอื่่�นหรืือวััตถุุข้้างทางได้้ ควรจอดรถในบริิเวณที่่�ปลอดภััยแล้้วค่่อย
ค้้นหาหรืือก้้มเก็็บสิ่่�งของในรถ
ที่่�พบบ่่อยมากคืือ การใช้้โทรศััพท์์มืือถืือ ทั้้�งการการพููดคุุยโทรศััพท์์หรืือ
การส่่งข้้อความแชท ควรใช้้อุปุ กรณ์์เสริิม เช่่น แฮนด์์ฟรีี บลููทููธ หรืือใช้้โปรแกรม
แปลงคำำ�พููดเป็็นข้้อความแทนการพิิมพ์์ แต่่วิิธีีที่่�ปลอดภััยที่่�สุุดคืือจอดรถในที่่�
ปลอดภััยแล้้วค่่อยคุุยโทรศััพท์์หรืือพิิมพ์์ข้้อความ
นอกจากนี้้�การรัับประทานอาหาร การชมโทรทััศน์์ และการแต่่งหน้้าก็็เป็็น
กิิจกรรมที่่� ส่่งผลให้้ประสิิทธิิภาพในการขัับรถลดลง เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด
อุุบััติิเหตุุ
เหล่่านี้้�คืือกิิจกรรมที่่�ผู้�ขั้ ับขี่่�ควรหลีีกเลี่่�ยง เพราะหากเกิิดเหตุุฉุุกเฉิินจะไม่่
สามารถแก้้ไขสถานการณ์์ ได้้ทัันท่่วงทีี.
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เรา
เรีียนวิิปัสั สนาแล้้วได้้อะไร ก็็จะขอยกตััวอย่่างง่่ายๆ กัับสิ่่ง� ที่่เ� กิิดขึ้้น� ทางกาย ก็็เรีียกภาษากายจะนิ่่ง� ลง
ความวุ่่�นวาย ค่่อยๆ หาย ไม่่ต่่อต้้าน มัันเกิิดขึ้้�นมาจากที่่�เรามีีความน้้อมยอมรัับ อีีกอัันคืือได้้สวดมนต์์บ้้าง

แล้้วก็็มีีข้อ้ บัังคัับ ไม่่ใช่่เป็็นการขู่่�หรืือไปตั้้ง� กรอบเอาไว้้ให้้เราเดิิน แต่่เพื่่�อต้้องการจะดึึงเข้้าหาความจริิงในตััวเรา
นี่่แ� หละ และที่่ต้� อ้ งการคืือ ศีีล ทำำ�ให้้กายเป็็นปรกติิก่อ่ น กายเป็็นปรกติิ คืือ ให้้ทำำ�ตามระเบีียบ เช่่น เวลาเราเดิินขวา
ย่่างหนอ.. ซ้้ายย่่างหนอ.. คอยสัังเกตดููนะจะได้้ความรู้้� ถืือว่่าวิิชาวิิปััสสนานี่่�เอาไปใช้้ได้้ทุุกสถานที่่�มัันอยู่่�กัับเรา
เพราะกายกัับวาจามัันอยู่่�กัับเรา นำำ�ไปใช้้ติดิ ตััวได้้ชั่่ว� ชีีวิิต ศีีลนี่่�เป็็นปรกติิของกาย กายก็็นิ่่ง� คำำ�ว่า่ นิ่่ง� คืือ นั่่ง� ให้้เป็็นนั่่ง�
วาจาก็็ไม่่ใช้้ ถืือเป็็นศีีล ในขณะนี้้�
แต่่ว่่าสมาธิิจะลึึกลงไปอีีก มัันยัังวุ่่�นวาย คิิดหน้้าคิิดหลััง บ่่นพึึมพำำ�
เดี๋๋�ยววิิตก เดี๋๋�ยวกัังวล เดี๋๋�ยววุ่่�น เดี๋๋�ยวดีี มัันเป็็นในจิิต อยู่่�ในจิิตเรา ไม่่ใช่่
อยู่่�ข้้างนอก มัันเกิิดมาจากจิิตที่่มั� นั ไปเก็็บสะสมเรื่อ่� งราวต่่างๆ ให้้สังั เกตดููนะ
ถ้้าเกิิดจากทางตา ตาเห็็นรููปเกิิดขึ้้น� คนปกติิก็เ็ ห็็นเหมืือนกััน แต่่มันั แตกต่่างกััน
พอเห็็นรููป คนที่่�ไม่่มีสติ
ี กำิ ำ�กับดูู
ั แล ไม่่มีศีี ลี ประจำำ�วาจา มัันก็็จะใช้้กายเราไปทำำ�
ในทางเสีีย ใช้้วาจาเราไปทำำ�ในทางเสีีย เพราะฉะนั้้น� ศีีลมัันจะควบคุุมกาย
วาจา แล้้วศีีลอยู่่�ในจิิต คืือ มีีสำำ�นึึก มีีเจตนาที่่�จะเว้้นชั่่�วทำำ�ดีี เค้้าเรีียกว่่า
อายชั่่ว� กลััวบาป อดีีตมันั ผ่่านไปแล้้วไม่่ต้อ้ งเอามา เอาเฉพาะปััจจุบัุ นั นี่่แ� หละ
ทำำ�ให้้มัันดีีที่่�สุุด ถ้้าทำำ�ปััจจุุบัันดีีที่่�สุุด นาทีีต่่อไปมัันก็็จะดีีเอง ส่่วนอดีีต
แก้้ไขไม่่ได้้ มัันผ่่านไปแล้้ว อนาคตยัังมาไม่่ถึึง ไม่่ต้้องนำำ�มา เอาเฉพาะ
ปััจจุุบัันให้้ได้้ ขณะนี้้� วิินาทีีนี้้� ทำำ�ให้้ดีีที่่�สุุด ตั้้�งสััจจะ

มีีพุุทธภาษิิตที่่�ว่่า ร้้อยคนหาคนกล้้าได้้สัักหนึ่่�งคน พระพุุทธเจ้้าตรััส
ไม่่ใช่่ง่่ายนะ ในร้้อยคนจะหาคนกล้้าในการทำำ�ความดีี กล้้าในการที่่�จะ
ยอมรัับ รัักษาหน้้าที่่ข� องตััวเองให้้มันั ดีีที่่สุ� ดุ ร้้อยคนหาได้้สักั หนึ่่ง� เหมืือนมีี
เพื่่�อนดีีนี่่�หาได้้สัักหนึ่่�งในคนจำำ�นวนมากต้้องรัักษาไว้้ และยัังมีีอีีกพัันคน
หาบััณฑิิตให้้ได้้สัักคน บััณฑิิตในที่่�นี้้�ไม่่ใช่่จบด็็อกเตอร์์นะ ตรีี โท เอก
เป็็นด็็อกเตอร์์ ไม่่ใช่่ คำำ�ว่่า “บััณฑิิต” ตรงนี้้�เป็็นบััณฑิิตในธรรม แม้้ไม่่ได้้
จบด็็อกเตอร์์แต่่ว่า่ มีีคุณุ ธรรมประจำำ�กาย วาจา จิิต กายดีี วาจาดีี จิิตดีี คืือ
กายเมตตา มีีจิติ เมตตา ไม่่ทำำ�ชั่่ว� ทั้้ง� กาย วาจา แล้้วก็็จิตคิ
ิ ดมี
ิ เี มตตา กายสุุจริติ
ไม่่ทำำ�ชั่่ว� ทางกาย วจีีสุจริ
ุ ติ ไม่่ทำำ�ชั่่ว� ทางวาจา หรืือว่่าจิิตสุจริ
ุ ติ ไม่่คิดชั่่
ิ ว� ทางใจ
ที่่�จะทำำ�ลายใครทั้้�งสิ้้�น จริิตตรงนี้้�สร้้างขึ้้�นจากตััวเราเองได้้
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อดีีตมัันผ่่านไปแล้้ว เหมืือนองคุุลีีมาล ฆ่่าคนได้้ และก็็เก็็บนิ้้�วไว้้ได้้
เก้้าร้้อยเก้้าสิิบเก้้า แต่่พอมาพบพระพุุทธเจ้้า กรรมเหล่่านั้้�นจึึงตััดไปเลย
เพราะจิิตเขาบริิสุทธิ์์
ุ ม� ารัับธรรมะในปััจจุบัุ นั มีีศีลี บริิสุทธิ์์
ุ � ทั้้ง� ศีีลก็็ดีี สมาธิิ
ก็็ดีี ปััญญาก็็ดีี ตััดเรื่่�องชั่่�วเรื่่�องเลวออกไปจากจิิตหมดเลย นี่่�คืือได้้พบ
กััลยาณมิิตร พระพุุทธเจ้้าเป็็นกััลยาณมิิตรสอนธรรมไปแล้้ว องคุุลีีมาล
ก็็รับธ
ั รรมไปด้้วย เลยได้้สำำ�เร็็จผลสมความปรารถนาจนสุุดท้า้ ยก็็ไม่่ได้้ไปรัับ
กรรมอะไร ไม่่ต้อ้ งไปตกนรกหมกไหม้้ เพราะไม่่ได้้ไปฆ่่าแม่่ ถืือว่่าธรรม
รองรัับ
ฉะนั้้�นเราทำำ�ความดีีในขณะนี้้� เดี๋๋�ยวนี้้�ขอให้้ทำ�ต่
ำ ่อไปเรื่อ่� ยๆ รัักษาไว้้
ความดีีก็จ็ ะรัักษาเรา ติิดตััวเราโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ถ้้าฝึึกกรรมฐานนี่่� แน่่ใจ
ได้้ร้อ้ ยเปอร์์เซ็็นต์์ การเป็็นคนตั้้ง� ใจฝึึกโดยไม่่เอาอะไรข้้างนอกมาอยู่่�ที่่�ตัวั เรา

จิิตของเราจะค่่อยเข้้าไปหากายทีีละนิิดๆ เหมืือนถ่่านแดง แต่่ว่่าตอนนี้้�
มัันยัังไม่่ทัันถึึง เหมืือนขุุดน้ำำ��ขุุดบ่อมั
่ ันยัังไม่่ถึึงน้ำำ�� เหมืือนขุุดบ่อ่ หาทอง
มัันยัังไม่่ถึึงทอง มัันก็็ยังั ต้้องเจออะไรอีีก ทั้้ง� กรวด ทั้้ง� ทราย ทั้้ง� หิิน ทั้้ง� ไม้้
สารพััดที่่จ� ะเจอ และเมื่่อ� เจอแล้้วเราจะไม่่ถืือว่า่ เป็็นอุุปสรรค ถืือว่่ามัันเป็็น
บททดสอบของเรา ถ้้าคิิดได้้อย่่างนี้้� เราจะเป็็นผู้้�มีีจิิตที่่�เข้้มแข็็งเรีียกว่่า
เป็็น “วีีรบุุรุุษ”.
ที่่�มา :	ถอดเทปจากการบรรยายธรรมเทศนาโครงการค่่ายพุุทธบุุตร
		จััดโดย ศาลเยาวชนและครอบครััวจัังหวััดสมุทุ รปราการ
		 ระหว่่างวัันที่่� 10 -13 ธัันวาคม 2563
		 ณ เวฬุุวััน ธรรมะสถาน เมืืองโบราณ
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ฅนเมืือง | ภาพ : เมืืองโบราณ

วิิหาร

วัั ดพร้้าว
จ.ตาก
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ชุุมชนตลาดน้ำำ��เมืืองโบราณ เป็็นภาพสะท้้อน
วิิถีีชีีวิิตของชาวสยามในอดีีตที่่�มีีความผููกพัันกัับสายน้ำำ��
โดยใช้้แม่่น้ำำ�� ลำำ�คลอง ในการคมนาคม เป็็นเส้้นทาง
สร้้างความสััมพัันธ์์ทั้้�งทางเศรษฐกิิจ สัังคมและวััฒนธรรม
รวมถึึงมีีความเชื่่�อทางศาสนาเข้้ามาทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวกำำ�หนด
ให้้ผู้้�คนในสัังคมรู้้�จัักผิิดชอบชั่่�วดีี สามารถดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ร่่วมกััน
ในสัังคมได้้อย่่างสงบสุุข

แม้้ในปััจจุุบัันตลาดน้ำำ��เมืืองโบราณจะอยู่่�ในช่่วงเวลาของการบููรณะ
รัักษาครั้้ง� ใหญ่่ แต่่ยังั มีีสิ่่ง� ปลููกสร้้างและอาคารสำำ�คัญั ซึ่่ง� เป็็นองค์์ประกอบ
ของชุุมชนตลาดน้ำำ��เมืืองโบราณอีีกหลััง ที่่�ทรงคุุณค่่าควรแก่่การศึึกษา
และยัังสามารถเข้้าชมได้้ คืือ วิิหารวััดพร้้าว จ.ตาก
วิิหารวััดพร้้าว เป็็นวิิหารโถง สัันนิิษฐานว่่าสร้้างตั้้ง� แต่่สมัยั อยุุธยาตอนปลาย
ผสมกัับฝีมืือช่
ี า่ งท้้องถิ่่น� เมืืองตาก ภายหลัังถููกรื้้อถอ
� นกองเป็็นเศษไม้้จมดิิน
จมทรายอยู่่� ทางวััดประสงค์์ที่่จ� ะสร้้างวิิหารหลัังใหม่่ที่่มั่่� น� คงถาวรกว่่าวิิหาร
หลัังเดิิม กล่่าวคืือก่่อด้้วยซีีเมนต์์ คุุณเล็็ก วิิริยิ ะพัันธุ์์� ผู้้�ก่อตั้้
่ ง� เมืืองโบราณ
จึึงได้้ขอผาติิกรรมวิิหารหลัังเก่่าที่่ถูู� กรื้้อถอ
� น มาเก็็บรักั ษาไว้้ที่่เ� มืืองโบราณ
เพื่่อ� เป็็นการสืืบสานศิิลปะ และส่่งผ่่านสถาปััตยกรรมท้้องถิ่่น� โดยตั้้ง� วิิหาร
วััดพร้้าวไว้้บริเิ วณตลาดน้ำำ�� ความโดนเด่่นของวิิหารหลัังนี้้อยู่่�ที่่
� ล� ายปููนปั้้น�
และลายอุุดปีกี นก กัับคันั ทวยจำำ�หลัักไม้้ รวมถึึงลวดลายจำำ�หลัักไม้้ติดิ กระจก
ประดัับสาหร่่ายรวงผึ้้�ง ถืือเป็็นฝีีมืือแบบท้้องถิ่่�นที่่�งดงามมาก
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งานบุุญต่่างๆ ก็็ทำำ�ให้้ผู้ค�้ นได้้มีโี อกาสพบปะสัังสรรค์์ ใกล้้ชิดกั
ิ นั วััดจึึงถืือว่่า
เป็็นสมบััติิของคนทั้้�งชุุมชน
การออกเดิินทางสำำ�รวจไปทั่่�วประเทศ ทำำ�ให้้คุุณเล็็กได้้เห็็นวิิถีีชีีวิิต
รวมถึึงความเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม ซึ่่�งเป็็นแรงบัันดาลใจสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้
คุุณเล็็กได้้สร้า้ งชุุมชนตลาดน้ำำ�� และตลาดบกขึ้้น� โดยเฉพาะชุุมชนตลาดน้ำำ��
เป็็นชุุมชนขนาดใหญ่่ มีีผู้�ค้ นอยู่่�อาศััยหลากหลายเชื้้�อชาติิ ศาสนา จึึงมีี
ศาสนสถานต่่างๆ ปรากฏอยู่่�หลายหลััง ซึ่่�ง วิิหารวััดพร้้าว จ.ตาก ก็็เป็็น
พุุทธสถานสำำ�คัญั ในการทำำ�หน้้าที่่�ศููนย์์รวมแห่่งศรััทธาของผู้้�คน และเป็็น
เครื่อ่� งแสดงถึึงความตั้้ง� มั่่น� ของพระพุุทธศาสนา ในชุุมชนชาวสยาม.

โดยในความหมายและความสำำ�คัญั ของวััดนั้้น� มีีบทบาทต่่อสัังคมไทย
มาอย่่างยาวนาน มีีความผููกพัันชีีวิติ คนแนบแน่่นตั้้ง� แต่่เกิิดไปจนกระทั่่ง� ตาย
ในสัังคมไทยตั้้ง� แต่่อดีตจ
ี นถึึงปััจจุบัุ นั ชุุมชนแต่่ละที่่ต่� า่ งมีีวัดป
ั ระจำำ�ชุมุ ชน
ของตััวเอง เป็็นที่่�พึ่่�งทางใจ เป็็นทั้้�งศููนย์์กลางชุุมชน เช่่น เมื่่อมี
� ีเทศกาล
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