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3 ตัวแทนวิริยะประกันภัย

คว้ารางวัลตัวแทนวินาศภัยดีเด่น

Prime Minister’s
Insurance Awards
2019

ลังการเหนือสายนที
ศักดิ์ศรีแห่งสยามประเทศ

ภาพปก : ประเวช ตันตราภิรมย์
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10 สิ่งน่ารู้ว่าด้วยเรือพระราชพิธี อลังการเหนือสายนที ศักดิ์ศรีแห่งสยามประเทศ
3 ตัวแทนวิริยะประกันภัย คว้ารางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่น
		
Prime Minister’s Insurance Awards 2019
สาระวิริยะประกันภัย
น้ำ�ท่วม ! ประกันประเภทไหนให้ความคุ้มครอง
วิริยะปริทรรศน์ 2
วิริยะฯ ร่วมต้านภัย climate change ด้วยถุงผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติก
วิริยะปริทรรศน์ 3
ความก้าวหน้าของโครงการไตรภาคี เพราะ “อนาคต” สร้างได้ที่นี่ เดี๋ยวนี้
V Station
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ V-Travel Comprehensive
		
คุ้มค่า คุ้มครอง ครอบคลุมทั่วโลก
รอบรั้ววิริยะประกันภัย		
เดินเรื่องด้วยภาพ
วิริยะประกันภัยต้อนรับคณะผู้บริหารโตโยต้าบัสส์
		
เยี่ยมชมปราสาทสัจธรรม-พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
เดินเรื่องด้วยภาพ
วิริยะประกันภัยผนึกพลังเครือข่ายจิตอาสา ร่วมบรรเทาทุกข์
		
ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน
สกู๊ปพิเศษ
สมรรถภาพทางร่างกายพร้อมไปกับการขับขี่อย่างปลอดภัย
		
ช่วงกลางและช่วงล่าง (2) มือ นิ้ว
เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ
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กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
มยุรีย์ กสิกรรม

รู้รักษ์สุขภาพ
ไอที
ครบเครื่อง เรื่องบ้าน

ผลวิจัยชี้ ! ไวน์แดง ช่วยลำ�ไส้ดี ป้องกันอ้วน ลดคอเลสเตอรอลร้าย
10 สิ่งควรรู้กับ Harmony OS อาวุธใหม่แดนมังกร
นกกวนใจ

ธิษณา เจษฎาวรางกูล
R2D2
วิญญู วานิชศิริโรจน์

ท่องเที่ยวกับวิริยะ

เที่ยวภูเขียว ส่องสัตว์ สัมผัสธรรมชาติ

กรดล แย้มสัตย์ธรรม

วิริยะชวนชิม

ร้านเด็ดร้านดีที่ภูเขียว
เพราะอะไรเด็กชอบอยู่ในมือถือ
วัดเจดีย์หลวง งดงาม สว่างไสว ใจกลางเชียงใหม่
ประเพณีแข่งเรือ วัฒนธรรมท้องถิ่นสยาม
ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว (เมืองโบราณ สมุทรปราการ)
อย่าใช้ไฟฉุกเฉินอย่างผิดๆ

ชนะชัย จุลทะศรี อภิสิทธิ์ บุญชู
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
นคราภิบาล
ฅนเมือง
ดาบฯ แช่ม

รักลูกให้ดี
เยือนลานธรรม
ศุขสยาม
เมืองโบราณ
ขับขี่ปลอดภัย

บท
บรรณาธิการ

เมื่อห้วงเวลาเปลี่ยนผ่านไปสู่ปีใหม่คราใด เราๆ ท่านคงต้องย้อนหลังมองหน้าถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมา
และอนาคตที่ต้องเจอ ซึ่งที่ผ่านมาจะทุกข์หรือสุข มีอุปสรรคหรือประสบความส�ำเร็จใดๆ คงมิใช่เป็นเรื่อง
แค่ “ผ่านไปแล้ว” แต่เป็น “บทเรียน” ที่ท�ำให้เรามองไปข้างหน้าอย่างมี...ความหวัง
เช่นเดียวกันกับวิริยะประกันภัย ผลก�ำไรทางธุรกิจมิใช่ตัวชี้วัดหลักของบริษัทฯ แต่ผลความส�ำเร็จในการ
ชี้วัดอยู่ที่ “อัตราความพึงพอใจของลูกค้า” ดังนั้นวันเวลาที่ผันผ่านในปี 2562 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นปรับปรุง
คุณภาพการบริการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อคงสถานะความเป็นผู้น�ำคุณภาพการบริการประกันภัย
ให้ยั่งยืน
“ผมเคลียร์...ให้แฟร์ ๆ” ค�ำประกาศทีส่ าธารณชนเห็นกันทัว่ ไทย เป็นอีกบริบททีบ่ ริษทั ฯ ได้บอกกับสังคมว่า
วิริยะประกันภัยจะท�ำหน้าที่ให้การบริการที่ดีที่สุด ในการดูแลลูกค้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจอกับสถานการณ์
ที่วุ่นวาย ด้วยความเป็นธรรมที่บริษัทฯ ยึดถือมาโดยตลอด
แน่นอนทางข้างหน้าในปีหน้า วิริยะประกันภัยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการน�ำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
แค่ “คลิก” เดียว ความกังวลกลายเป็นความประทับใจโดยพลัน
ท้ายนี้ก็คงถือโอกาสอวยพรปีใหม่ท่านผู้อ่าน ในปี 2563 ที่จะถึงนี้ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
โปรดบันดาลดลให้ท่านผู้อ่านไม่ประสบพบพานสรรพสิ่งใดๆ ที่จะมาท�ำให้เกิดความกังวลในชีวิต
และมีวิถีชีวิตที่ราบรื่น ประสบแต่ความสุข ความส�ำเร็จ สมบูรณ์ พูนลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไป
พบกันใหม่ฉบับหน้า และถ้าว่าตามปฏิทินโหราศาสตร์จีน...ฉบับรับปีหนูทองครับผม !
					
				
					

ด้วยจิตคารวะ
สุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

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

c

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

เรื่องเด่น
ประจ�ำฉบับ

10
เรือพระราชพิธี

เรื่อง : กองบรรณาธิการ
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์ และฝ่ายภาพสารคดี

สิ่งน่ารู้ว่าด้วย
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1

เรือคือยานพาหนะหลักของสังคมลุ่มนํ้าลำ�คลอง ทั่วทั้งเอเชียตะวัน
ออกเฉี ย งใต้ มี เ รื อ สารพั ด รู ป แบบใช้ ง านมาช้ า นาน   ภาพเรื อ พาย
ลำ�ยาวที่หัวเรือตกแต่งประดับประดาปรากฏอยู่บนหน้า “มโหระทึก”
หรือกลองโลหะที่แพร่หลายในภูมิภาคตั้งแต่ 2,000 ปีก่อน ลงมาจนถึงเมื่อ
800 ปีมาแล้ว ภาพสลักหินรูปยุทธนาวีหรือสงครามทางเรือยุคโบราณบนผนัง
ระเบียงปราสาทบายนในเมืองพระนคร ราชอาณาจักรกัมพูชา ปรากฏเรือรบที่
เป็นเรือพายสลักเสลาหัวเรือเป็นรูปสัตว์ในจินตนาการ น่าสนใจว่ารูปแบบบาง
อย่างยังคงปรากฏสืบเนื่องมาถึงเรือพระราชพิธีของสยามในเวลาต่อมา

2

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา (ปี 1893-2310) มีหลักฐานเกี่ยวกับเรือ
พระราชพิธีและการจัดกระบวนเรือมากมาย  นอกจากขบวน
เรื อ รบในการศึ ก สงครามและการจั ด กระบวนแห่ รั บ ราชทู ต
พระเจ้าแผ่นดินมักโปรดเกล้าฯ ให้จัดกระบวนเรือในการเสด็จพระราชดำ�เนิน
บำ�เพ็ญพระราชกุศลเช่นทอดผ้าพระกฐิน และเสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี รวมถึงมีตำ�ราการจัดกระบวนเรือเช่น “กระบวนพยุหยาตรา
เพชรพวง” ขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นักการทูตและนักบวช
ชาวตะวันตกที่เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีในยุคนั้นได้วาดภาพและบันทึก
สิ่งที่พบเห็นจนกลายเป็นหลักฐานอย่างดี

6

3

ในสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา อู่เรือหลวงหรือโรงเรือพระที่นั่ง
ซึ่งตั้งอยู่นอกกำ�แพงเมืองถูกเผาทำ�ลายไปตั้งแต่ก่อน “กรุงแตก”
ด้วยซํ้า และเมื่อบ้านเมืองล่มสลาย เรือพระที่นั่งของกรุงศรีอยุธยา
ที่หลงเหลืออยู่ก็ถูกยึดจับชักลากกลับไปเป็นเครื่องราชบรรณาการถวายแก่
กษัตริย์ผู้ปกครองราชธานีอังวะ แม้กระนั้นก็ยังเหลือหลักฐานโขนเรือ (หัวเรือ)
รูปครุฑอยู่ ชาวบ้านนำ�มาตั้งศาลไว้ นับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ จนมีละครแก้บน
ภายหลังเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เมื่อปลายรัชกาลที่ 5

4

“เรือพระที่นั่งนั้นใช้ฝีพายพวกแขนแดงซึ่งมีความชำ�นาญมาก
และได้รับเลือกเฟ้นมาเป็นพิเศษ
ทุกคนสวมหมวก เสื้อเกราะ ปลอกเข่า
และปลอกแขนทำ�ด้วยทองคำ�ทั้งสิ้น น่าดูแท้ ๆ
เวลาเขาพายพร้อม ๆ กันเป็นจังหวะจะโคน...”

เมื่อสยามกอบกู้บ้านเมืองได้อีกครั้ง ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (เริ่ม
ต้ น ปี 2325) มี ร าชธานี ใ หม่ คื อ กรุ ง เทพมหานคร ได้ ร้ื อ ฟื้ น
ขนบธรรมเนียมสร้างเรือพระราชพิธีขึ้นใหม่ตามแบบอย่างสมัย
อยุธยา จนสามารถจัดกระบวนเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารค (ทางนํ้า)
ในคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2328  หลังจากนั้นมีการสร้างเรือพระราชพิธีเพิ่ม
เติมเสริมขึ้นเป็นระยะ  จนยุครัชกาลที่ 5 ต่อเนื่องถึงรัชกาลที่ 6 ก็ยังจัดสร้าง
เรือพระที่นั่งลำ�ใหม่ขึ้น เช่น เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ และเรือพระที่นั่ง สุพรรณหงส์

นีกอลา แฌร์เวส (Nicolas Gervaise)
บาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยา
ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

7
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5
๏ พระเสด็จโดยแดนชล
กิ่งแก้วแพร้วพรรณราย

ในยุ ค สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ มี ก ารจั ด กระบวนเรื อ พยุ ห ยาตรา
ทางชลมารคครั้งสุดท้ายคือรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 7 เมื่ อ เดื อ นเมษายน 2475 เนื่ อ งในวาระ
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี   อีกเพียง 2 เดือนต่อมา ในเดือนมิถุนายน
2475 เกิดการยึดอำ�นาจการปกครองโดยคณะราษฎร เปลี่ยนระบอบใหม่เป็น
ระบอบประชาธิปไตย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มิได้ประทับในราชอาณาจักร และพระราชพิธีต่าง ๆ ถูกยกเลิก การจัดกระบวนเรือพยุหยาตรา
จึงห่างหายไปหลายสิบปี

ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย
พายอ่อนหยับจับงามงอน

6

กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ “เจ้าฟ้ากุ้ง” เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์

ซํ้ า ร้ า ยระหว่ า งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 อู่ เ รื อ หลวงริ ม คลองบางกอกน้ อ ยสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาเรื อ พระราชพิ ธี ตั้ ง แต่ ห ลั ง ปี 2475
ถู ก ลู ก ระเบิ ด จากเครื่อ งบิ น ฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต รที่พุ่ง เป้ า จะทำ�ลาย
สถานีรถไฟบางกอกน้อยฝั่งตรงข้าม เรือพระราชพิธีจำ�นวนหนึ่งพลอยได้รับ
ความเสียหายไปด้วย  จนถึงปี 2500 ในวาระเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ
หรื อ 2500 ปี แ ห่ ง พุ ท ธศาสนา รั ฐ บาลในยุ ค จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม
จึงมีดำ�ริให้ฟื้นฟูการจัดกระบวนเรือพระราชพิธีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเรียกว่า
“ขบวนเรือพุทธบูชาพยุหยาตรา” ในเดือนพฤษภาคม 2500
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เมื่ อ ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2500 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ ทำ � รั ฐ ประหารยึดอำ�นาจจากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม หลังจาก
นั้นรัฐบาลเริ่มฟื้นฟูพระราชพิธีต่าง ๆ ที่ถูกยกเลิกมาตั้งแต่หลังปี
2475 เริ่มมีการเสด็จพระราชดำ �เนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ในพระราชพิ ธี ท อดผ้ า พระกฐิ น ณ วั ด อรุ ณ ราชวราราม อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในปี
2502 และจัดต่อเนื่องอีกหลายปี จนกลายเป็น “ภาพจำ�” ของประเทศไทย
ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ รั บ รู้ ไ ปทั่ ว โลก จึ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งแปลกที่ เ มื่ อ มี ก ารก่ อ ตั้ ง
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) ได้เลือกใช้สัญลักษณ์
เป็ น รู ป เรื อ พระที่ นั่ ง สุ พ รรณหงส์ แล่ น ผ่ า นพระปรางค์ วั ด อรุ ณ ราชวราราม
ประกอบภาพเครื่องบินไอพ่นบนท้องฟ้าด้านบน

“พระราชพิธีนี้ได้รับยกย่องจากชาวต่างประเทศว่า เป็นพระราชพิธีที่เป็นหนึ่ง
ในโลกจริง ๆ กระบวนเรืออันโอ่อ่าสง่างามนี้ ปัจจุบันไม่มีประเทศใดในโลก
จัดได้สวยงามเท่า”
อนุสาร อ.ส.ท. ตุลาคม 2510
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ในปี 2539 ภาครั ฐ เอกชน และประชาชนไทย ร่ ว มกั น จั ด
สร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งลำ�ใหม่
สำ�หรับกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี นับเป็นเรือพระที่นั่งลำ�แรกที่สร้างขึ้นถวายโดย
อาณาประชาราษฎร และใช้เป็นเรือพระที่นั่งครั้งแรกในพระราชพิธีทอดผ้า
พระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2539

9

เดื อ นตุ ล าคม 2546 รั ฐ บาลสมั ย พั น ตำ � รวจโท ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2003 มีผู้นำ�ชาติต่าง ๆ เข้าร่วม
ประชุ ม มากมาย ในการนี้ จึ ง กราบบั ง คมทู ล ฯ ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต จัดแสดงกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคจำ�ลอง
เพื่อให้ผู้นำ�นานาชาติทั่วโลกร่วมชื่นชมสิ่งลํ้าค่าของอารยธรรมไทย ในวันที่
20 ตุลาคม 2546 ระหว่างงานกาลาดินเนอร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำ�เอเปค
และคู่สมรส ณ อาคารราชนาวิกสภา โดยกระบวนเรือเริ่มต้นจากท่าวาสุกรี
ผ่ า นสะพานพระราม 8 สะพานสมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า ราชนาวิ ก สภา จนถึ ง
กองบั ญ ชาการกองทั พ เรื อ และสิ้ น สุ ด ที่ ห น้ า วั ด กั ล ยาณมิ ต รวรมหาวิ ห าร
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จัดกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค
ในเวลากลางคื น พร้ อ มการแสดงแสงสี เ สี ย ง และสื่ อ ผสมตลอดเส้ น ทาง
งานครั้ ง นั้ น ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยกำ� ลั ง แรงกายแรงใจและทั ก ษะการเดิ น เรื อ อั น
ยอดเยี่ยมของกำ�ลังพลกองทัพเรือ
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วาระล่ า สุ ด แห่ ง ความปลื้ ม ปี ติ ข องมหาชนชาวไทยคื อ
เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 พระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดการพระราชพิธีเบื้องปลาย คือการเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารค
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ศตวรรษ นับแต่
ปี 2468 เมื่ อ ครั้ ง พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า
เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 7 ที่ เ สด็ จ ฯ เลี ย บพระนครทางชลมารคเนื่ อ งในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถือเป็นมหามงคลอันใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ
และอาณาประชาราษฎรที่ ไ ด้ เ ข้ า เฝ้ า ฯ เนื่ อ งในวาระศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ สำ � คั ญ นี้
ขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10

อ้างอิง
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เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

3 ตัวแทนวิริยะประกันภัย

คว้ารางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่น

Prime Minister’s
Insurance Awards

2019

เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีแห่งการก่อตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) งานสัปดาห์ประกันภัยประจ�ำปี 2562 (Thailand Insurance Expo 2019) ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การแสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 จึงจัดขึ้นเป็นพิเศษกว่าปีที่ผ่านมา
ในส่วนของการออกบูทนิทรรศการความรู้ด้านการประกันภัย และนวัตกรรมการประกันภัยรูปแบบใหม่ ๆ บริษัท
วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูทในต�ำแหน่ง A4 พร้อมน�ำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลากหลาย
คุ้มครองครอบคลุมทุกความต้องการ ด้วยคุณภาพการบริการมาตรฐานเดียวกัน ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย
สุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลอุ่นใจรักษ์-สุขใจรักษ์-เปี่ยมใจรักษ์ ตลอดจนประกันอัคคีภัยส�ำหรับที่อยู่อาศัย ประกัน
ภัยบ้านเปีย่ มสุข ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยผูเ้ ล่นกอล์ฟ ฯลฯ นอกจากนีย้ งั มีบริการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์
ค�ำนวณเบี้ยประกันภัย ต่ออายุกรมธรรม์ และกิจกรรมเกมให้ร่วมสนุก พร้อมรับของรางวัลที่ระลึกมากมาย
12

อีกหนึ่งกิจกรรมส�ำคัญของงานสัปดาห์ประกันภัยที่คนในแวดวงประกันภัยต่างเฝ้าคอยด้วยใจจดจ่อคือ พิธีมอบ
รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายอุตตม
สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี อนุญาตให้สลักลายมือชื่อลงบนโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ องค์กร หน่วยงาน สถาบัน บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลตัวอย่างดีเด่นในด้านการเป็นผู้ประกอบการ การประกอบวิชาชีพ การให้บริการด้านการประกันภัย
เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ ตัวแทนประกันวินาศภัยของวิรยิ ะประกันภัยสามารถคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมใิ จ ประเภทรางวัล
ตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจ�ำปี 2561 มาได้สามในสีข่ องรางวัลทีม่ กี ารมอบ ได้แก่ คุณวิภาดา แจ่มศรีใส
ตัวแทนสังกัด สาขาชลบุรี คุณณรงค์ ภูส่ กุล ตัวแทนสังกัด สาขานครปฐม และคุณฐิตมิ า แว่นทอง ตัวแทนสังกัด สาขา
นครสวรรค์
ทุกท่านล้วนเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่ายิ่งของวิริยะประกันภัย เพียบพร้อมด้วยทักษะ ความรู้ ความคิด ดังนั้น
V Magazine ฉบับนีจ้ งึ ถือโอกาสแนะน�ำท่านผูอ้ า่ นให้ได้รจู้ กั พร้อมน�ำเสนอประสบการณ์ มุมมอง และแง่คดิ ของตัวแทน
ประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจ�ำปี 2561 ณ ที่นี้
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คุณวิภาดา แจ่มศรีใส

ตัวแทนประกันวินาศภัย สังกัดสาขาชลบุรี
อดีต “สาวแบงก์” ที่ผันตัวเองจากงานธนาคาร เข้าสู่วงการธุรกิจ
ประกันภัยมาร่วม 20 ปี แม้ช่วงแรก ๆ เธอจะยอมรับว่ายังไม่ถนัด
งานด้านนี้ แต่ด้วยการศึกษาเรียนรู้ทีละเล็กละน้อย บวกกับการให้
ค�ำปรึกษาหารือจากทางวิริยะประกันภัย ท�ำให้ คุณวิภาดา แจ่มศรี ใ ส ค่ อ ย ๆ สั่ ง สมประสบการณ์ จ นมาถึ ง วั น นี้ - วั น ที่ ไ ด้ รั บ การ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในผู ้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ตั ว แทนประกั น
วินาศภัยคุณภาพดีเด่น รางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
Prime Minister’s Insurance Awards 2019
สิง่ ส�ำคัญส�ำหรับเธอในวิชาชีพนีค้ อื ความห่วงใยใส่ใจลูกค้าด้วย
วิธีการ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” อย่างที่เธอเล่าว่า “เวลาเกิดเหตุ เขา
โทรฯ หาตัวแทนฯ ก่อนเลย เราเปิดโทรศัพท์ ๒๔ ชั่วโมง ตี 1 ตี 2
ตี 3 ก็ยังโทรฯ มา”
เมื่อดูแลกันด้วยหัวใจ สิ่งที่ได้รับตอบแทนกลับยิ่งมีค่ามาก
กว่าเงินทอง ชือ่ เสียงของคุณวิภาดาท�ำให้ลกู ค้าแนะน�ำกัน “ปากต่อ
ปาก” เธอย�้ำว่า “เรารักลูกค้า ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของเราด้วย เวลา
ได้รับค�ำชมจากลูกค้าจะดีใจมาก !”
“เบีย้ ประกันของเราแพงกว่าคนอืน่ อันนัน้ ทุกคนรูด้ ี แต่ทลี่ กู ค้า
เลือกวิริยะฯ เพราะเวลาเกิดเหตุ เขาดูแลลูกค้าดี เราก็อุ่นใจ เวลา
เกิดอุบตั เิ หตุ เขาจ่ายจริง ดูแลจริง วิรยิ ะฯ มีศนู ย์ทวั่ ประเทศ ชือ่ เสียง
ดีอยู่แล้ว ท�ำให้เวลาเราขายลูกค้าก็ขายได้ง่ายขึ้น”
ไม่ใช่เฉพาะรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี Prime
Minister’s Insurance Awards 2019 เท่านั้น ก่อนหน้านี้เธอเคย
กวาดรางวัลสารพัดจากทางบริษทั ฯ มาแล้ว ทัง้ ตัวแทนฯ ดีเด่น ยอด
ขายดีเด่น รวมถึงได้รบั เข็มเชิดชูในวาระ 60 ปี วิรยิ ะประกันภัย เมือ่
ปี 2550
ในโลกยุคใหม่ ยุคของเทคโนโลยี ตัวแทนประกันวินาศภัยของ
วิริยะประกันภัยทั่วประเทศก็ก้าวไปกับความก้าวหน้านั้นด้วย อย่าง
ที่คุณวิภาดายอมรับ
“สมัยนีพ้ ฒ
ั นาไปเยอะ เดีย๋ วนีต้ วั แทนฯ ท�ำงานทาง LINE วาง
บิลเสนอราคาทาง LINE เก็บเงินก็ทาง LINE”
ส่วนหนึง่ ของความมัน่ คงในชีวติ ทีม่ าจนถึงวันนีย้ อ่ มมาจากการ
สนับสนุนของคูช่ วี ติ ทีร่ ว่ มเคียงข้างกันมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี
และเธอเองก็อยากส่งต่อความมั่นคงนี้แก่ลูกหลาน
“อยากให้ลูกมาท�ำต่อ แต่เขาบอกว่าแม่ยังแข็งแรง แม่ท�ำไป
ก่อน เราก็บอกเขาว่า อย่าทิ้งลูกค้าแม่นะ !”

“

รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้
ขอบคุณบริษัทฯ ที่ให้โอกาส
และสนับสนุนมาโดยตลอด
ส่วนตัวเราก็ดีใจ ภูมิใจ
เพราะเราท�ำมาจนเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิริยะฯ ไปแล้ว

”
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คุณณรงค์ ภู่สกุล

ตัวแทนประกันวินาศภัย สังกัดสาขานครปฐม
คุณณรงค์ ภู่สกุล เท้าความแต่หนหลังให้ฟังว่าคุณพ่อเริ่มต้นจับ
ธุรกิจประกันภัยตั้งแต่เมื่อเกือบ 30 ปีก่อน โดยมีสำ� นักงานตัวแทนฯ
เล็ก ๆ อยู่ในตัวเมืองราชบุรี พอสูงอายุขึ้น คุณพ่อมีแนวคิดอยาก
วางมือแล้วย้ายไปพ�ำนักกับลูกที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในต่างประเทศ
ท�ำให้คุณณรงค์ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารโรงงานและห้างสรรพสินค้ามา
ก่อน ตัดสินใจก้าวเข้ามารับช่วงดูแลลูกค้าเดิมให้แทน
เรือ่ งนีก้ ลายเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ลกู ค้าได้อย่างดียงิ่
ทั้งความเชื่อมั่นที่มีต่อชื่อเสียงของวิริยะประกันภัยและที่มอบให้แก่
ตัวแทนฯ อย่างที่คุณณรงค์ยืนยันว่า “ผมท�ำตั้งแต่รุ่นพ่อมาจนถึง
รุ่นผม สร้างความเชื่อมั่นว่าเรายังท�ำอยู่ มีปัญหาอะไร เราก็ยังอยู่
ดูแลเขา”
ดังนัน้ จึงมีบางรายทีเ่ คยเป็นลูกค้าเก่าแก่ตงั้ แต่รนุ่ คุณพ่อ และ
ยังคงเป็นลูกค้าต่อเนื่องมากว่า 20 ปี เลยใกล้ชิดสนิทสนมไปมาหา
สู่กันในระดับที่เรียกว่า “จากลูกค้ามาเป็นเพื่อน” และด้วยการไม่นั่ง
รอลูกค้าอยูแ่ ต่ในส�ำนักงาน ทว่าออกไปพบปะลูกค้าไกล ๆ ส�ำนักงาน
ตัวแทนฯ ของคุณณรงค์ในตัวเมืองจึงมีลกู ค้าจ�ำนวนมากจากอ�ำเภอ
รอบนอกของราชบุรีอย่างจอมบึงและสวนผึ้ง
เช่นเดียวกับตัวแทนฯ ที่ประสบความส�ำเร็จทุกราย หลักการ
พื้ น ฐานของเขาคื อ ความจริ ง ใจ เพราะความยากของอาชี พ นี้
คือ “สินค้าของเราคือความคุ้มครอง เราไม่มีสินค้าไปแลก ไม่มีของ
ไปให้เขา เรามีแต่ความมั่นใจ ดังนั้นเราจะต้องน�ำเสนออย่างไรให้
ลูกค้าเชื่อมั่นในความคุ้มครอง เราจึงต้องขายความเป็นมืออาชีพ”
“เวลาเกิดอุบัติเหตุ ตัวแทนฯ ต้องติดต่อได้ เพราะเขาโทรฯ
หาเราก่อน เวลาโทรฯ เข้ามา เขาถามเลยว่า ‘วิริยะฯ ใช่ไหมคะ ?’
ทั้ง ๆ ที่ เ ราไม่ ไ ด้ ชื่ อ วิ ริ ย ะ แต่ ชื่ อ เราในโทรศั พ ท์ ข องลู ก ค้ า กลาย
เป็น ‘วิริยะฯ’ ไปแล้ว”
ไม่เฉพาะแต่ตัวแทนฯ เท่านั้น พนักงานในส�ำนักงานตัวแทนฯ
ทุกคนล้วนมีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ดังที่คุณณรงค์ชี้ให้เห็น
ว่า “โชคดีที่เรามีลูกน้อง บุคลากรที่ดีเป็นเรื่องส�ำคัญ ลูกค้าชอบเขา
มาก เพราะเขาจ�ำลูกค้าได้หมด ผมเองยังจ�ำไม่ได้หมดเลย (หัวเราะ)”
แม้คณ
ุ ณรงค์เองจะไม่มลี กู แต่เขาก็ระบุวา่ “มีหลาน ๆ ทีม่ อง ๆ
ไว้เหมือนกัน” ว่าจะให้มารับช่วงธุรกิจนีต้ อ่ ไปอีกรุน่ เพราะ “การเป็น
ตัวแทนฯ ของวิรยิ ะฯ เป็นเหมือนแบรนด์ เป็นโลโกติดตัวเรา และเป็น
อาชีพที่ต่อยอดได้ ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งได้”
รางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี Prime Minister’s
Insurance Awards 2019 ที่ได้รับในปีนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจ
อย่างหนึ่งในชีวิต ดังที่คุณณรงค์กล่าวตอนท้ายด้วยความซาบซึ้งว่า
เขาจะส่งภาพถ่ายคูก่ บั รางวัลไปให้คณ
ุ พ่อทีอ่ ยูต่ า่ งประเทศร่วมชืน่ ชม
เพราะ “พ่อผมคงดีใจ ที่เรารับไม้ต่อแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยได้ !”

“
”

อาชีพตัวแทนฯ เป็นอาชีพอิสระ
อิสระในความคิด อิสระในเวลา
เราไม่ได้มีใครเป็นเจ้านาย
แต่มีลูกค้าเป็นคนส�ำคัญ
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คุณฐิติมา แว่นทอง

ตัวแทนประกันวินาศภัย สังกัดสาขานครสวรรค์
คุณฐิตมิ า หรือทีช่ าวตากรูจ้ กั คุน้ เคยในชือ่ “เจ๊ศรี” เป็นชาวตากโดย
ก�ำเนิด เริม่ ต้นชีวติ การท�ำงานในหน้าทีพ่ นักงานจุลทัศนากร ท�ำหน้าที่
ส่องกล้องจุลทรรศน์ตรวจเชื้อมาลาเรียในเลือดของผู้คนตามแนว
ตะเข็บชายแดน ก่อนจะมาแต่งงานกับ “เฮีย” ชาวราชบุรที ที่ �ำอูซ่ อ่ ม
รถยนต์
จากกิจการอู่จึงค่อย ๆ ขยับขยายสู่การขายประกันภัยรถยนต์
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกันโดยตรง ด้วยบุคลิกภาพที่เป็นคนโผงผาง พูดตรง
และพร้อม “ลุย” คุณฐิติมา “วิ่งเคส” เองมาตั้งแต่ต้น ไม่ว่าดึกดื่น
เพียงไหน หากได้รับแจ้งจากลูกค้า แน่ใจได้ว่าภายในเวลาไม่นาน
“เจ๊ศรี” จะไปปรากฏตัวที่จุดเกิดเหตุ เธอเล่าว่าในยุคแรก ๆ นั้นไป
ทั้งชุดนอน เพียงแต่สวมเสื้อแจ็กเกตทับไว้อีกชั้น
“เราไปทุกที่ ตาม (พนักงาน) เคลมไปโรงพัก เรียนรู้จากเขา
ศึกษากรมธรรม์ด้วย เวลาเกิดเหตุนี่นั่งไปกับรถยกเลย นั่งคู่คนขับ
กลัวเหมือนกันว่ารถจะไหลมาโดน”
หลักการหนึ่งที่เธอยึดมั่นประจ�ำใจมาทั้งชีวิตคือ “ถูกก็ถูก ผิด
ก็ผิด” และ “อะไรท�ำได้ ท�ำให้เลย !”
เธอสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลกู ค้าถึงระดับทีว่ า่ “ถ้าเกิดเหตุ โทรฯ
หาเจ๊ศรีคนเดียวเลย”
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีบริษัทขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่
ซึ่งมีรถยนต์ทุกขนาดนับร้อยคัน และทุกคัน “อยู่กับเจ๊ !”
เธอย�ำ้ ว่า บริษทั ประกันนัน้ “ถ้ายังไม่เคลม ไม่รหู้ รอกว่าบริษทั
ดีจริงหรือเปล่า” และวิรยิ ะประกันภัยคือบริษทั ทีเ่ ธอเลือกแล้วว่าดีจริง
จนมาถึงวันนี้ จากธุรกิจอู่ซ่อมรถในเทศบาลเมืองตากอันเป็น
จุ ด ตั้ ง ต้ น ในบริ เ วณเดี ย วกั น ยั ง มี ทั้ ง สถานตรวจสภาพรถเอกชน
(ตรอ.) ร้านจ�ำหน่ายยางรถยนต์ คาร์แคร์ ร้านกาแฟ และส�ำนักงาน
ตัวแทนฯ คุณฐิติมา แว่นทอง
ทีน่ า่ ปลาบปลืม้ ส�ำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ คือลูกสาวทัง้ สามของ
เธอต่างมีสว่ นร่วมแบ่งเบาภาระรับผิดชอบของครอบครัว ดังนัน้ ไม่วา่
จะจบปริญญาสาขาบัญชี การตลาด หรือแม้แต่ดุริยางคศิลป์ เอก
ดนตรีไทย ทุกคนก็เข้ามาช่วยงานในธุรกิจของทางบ้านอย่างเต็มตัว
“น้องแอม” น้องคนเล็กเล่าว่าเธอช่วยดูในรายละเอียดให้จน
ถึงของแจกของแถมพร้อมการขายกรมธรรม์ ซึ่งต้องมีไว้ให้เพียง
พอตลอดเวลา ตั้งแต่ของมาตรฐานที่ “ต้องมี” ประเภทร่ม เสื้อยืด
เสื้อแจ็กเกต จนถึงคอยดูกระแสสังคมว่าตอนนี้ก�ำลังนิยมอะไร เช่น
ช่วงไหนคนฮิตออกก�ำลังกาย ชอบวิง่ ก็จะท�ำกระบอกน�ำ้ แจก เป็นต้น
เธอยิ้มตาหยีตอนบอกว่า เวลาเห็นคนเดินอยู่ข้างทางใส่เสื้อที่สกรีน
ข้างหลังว่า Viriyah Tak Thitima (วิรยิ ะ ตาก ฐิตมิ า) พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์นั้น รู้สึกมีความสุขที่สุด

“
”

อาชีพตัวแทนเป็นมรดกได้ไหม ?
ส�ำหรับพี่ พี่ภูมิใจที่ได้ส่งต่อให้ลูก
พี่มองว่าเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคน
ได้ทำ� บุญ

.
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น�้ำท่วม!

สาระ
วิริยะประกันภัย
เรื่อง : กองบรรณาธิการ
ภาพ : www.123rf.com

ประกันประเภทไหนให้ความคุ้มครอง
รวมถึงน�้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากความเสียหายของ
หลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสง
สว่าง ท่อน�้ำหรือรางน�้ำ ไม่รวมถึงน�้ำไหลบ่า น�้ำท่วมจากภายนอก
อาคาร หรือน�้ำที่ซึมผ่านเข้ามาทางผนัง ทางฐานรากและพื้นอาคาร
การล้างท่อระบายน�ำ้ การแตกหรือรัว่ ไหลจากระบบท่อประปาใต้ดนิ
หรือท่อดับเพลิงใต้ดิน ซึ่งเป็นท่อเมนอยู่นอกสถานที่ที่เอาประกันภัย
หรือระบบพรมน�้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (automatic sprinkler system)
“ภัยน�้ำท่วม” หมายถึงน�้ำซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากน�้ำปกติ
ซึ่งจะเป็นทางน�้ำธรรมชาติ หรือทางน�้ำที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงราง
น�้ำบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน�้ำสาธารณะแตก ท�ำให้เกิดการท่วม
ของน�้ำจากภายนอกอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รวมถึงน�้ำท่วมอันเกิดจากลมพายุ น�้ำป่า
และโคลนถล่ม
กรมธรรม์ประกันภัยทีม่ เี งือ่ นไขให้ความคุม้ ครองภัยจากน�ำ้ ท่วม
หรือที่ศัพท์ทางประกันภัยเรียกว่า “ภัยธรรมชาติ” มีดังนี้
กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All
Risks - IAR) ให้ความคุ้มครองภัยทุกชนิด ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า
ระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยน�้ำท่วม ภัยลูกเห็บ ภัยโจรกรรม
ซึ่งรวมภัยแผ่นดินไหวและลมพายุด้วย
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่
เกิดขึ้นอันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ส�ำหรับ
ท�ำแสงสว่างหรือประโยชน์เพือ่ การอยูอ่ าศัยเท่านัน้ ส�ำหรับภัยอืน่ ๆ
สามารถซื้อความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติเพิ่มเติมได้ เช่น น�้ำท่วม
ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ฯลฯ
กรมธรรม์ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เช่น ประกันภัย
ข้าวนาปี ประกันภัยข้าวโพด ประกันภัยทุเรียน ฯลฯ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) ให้
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถที่เอาประกันภัยที่ถูกน�้ ำท่วม
แต่ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปของ
มูลค่ารถยนต์ บริษทั ประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มทุน
ประกันที่ระบุไว้
อย่างไรก็ตามมีเงือ่ นไขของพฤติกรรมผูข้ บั ขีเ่ ป็นตัวแปรทีท่ ำ� ให้
บริษัทประกันภัยปฏิเสธความคุ้มครอง เช่นผู้ขับขี่ประจักษ์ชัดว่า
ถนนมีนำ�้ ท่วมขัง และมีปา้ ยบอกชัดเจนว่าห้ามรถยนต์ผา่ น ถ้าผูข้ บั ขี่
ยังฝ่าฝืน บริษัทประกันภัยสามารถปฏิเสธความคุ้มครองได้ เพราะ
ถือเป็นการประมาทเลินเล่อ

เ

รื่องของฟ้าฝนที่มักลงเอยด้วยภัยธรรมชาติ นับเป็นสภาวการณ์
ทีท่ ำ� ให้คนไทยประสบความเดือดร้อนกันทัว่ หน้า ไม่เลือกสถานที่
ไม่เลือกเวลา อย่างเช่นในปีนี้ ขณะภาครัฐอยู่ระหว่างจัดสรรงบ
ประมาณเร่งด่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไม่น่าเชื่อว่าเพียงเงินถึงมือ
จังหวัดในกลุ่มเป้าหมายภัยแล้ง กลับเกิดภาวะวิกฤตน�้ ำท่วมใน
จังหวัดเหล่านั้น ทั้งในภาคเหนือและภาคอีสาน
จริงอยู่ “วินาศภัยอาจบรรเทาได้ด้วยการประกันภัย” แต่
ในข้อเท็จจริง ความคุม้ ครองจากการประกันภัยย่อมมีเงือ่ นไขเฉพาะ
กรณี และเป็นความแตกต่างที่คนส่วนใหญ่มักละเลย ไม่ค่อยเรียน
รู้เพิ่มเติมในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกัน
ภัยนั้น ๆ
อย่างเช่นการประกันภัยบ้าน หรือเรียกเป็นภาษาทางการว่า
“การประกันอัคคีภัยส�ำหรับที่อยู่อาศัย” ในเงื่อนไขความคุ้มครอง
พื้นฐานตามกรมธรรม์นั้น มีข้อหนึ่งระบุว่า “คุ้มครองภัยจากน�ำ้ ”
ข้อความนีถ้ า้ อ่านไม่ละเอียดอาจเข้าใจผิดว่ากรมธรรม์ให้ความ
คุ้มครองกรณีน�้ำท่วมด้วย
ในแง่ของการประกันภัย “ภัยจากน�ำ้ ” แตกต่างอย่างสิน้ เชิง
กับ “ภัยน�้ำท่วม”
“ภัยเนือ่ งจากน�ำ้ ” หมายถึงความเสียหายทีเ่ กิดจากการปล่อย
การรัว่ ไหล หรือล้นออกมาของน�้ำหรือไอน�ำ้ จากท่อน�ำ้ ถังน�ำ้ ระบบ
ท�ำความร้อน ระบบท�ำความเย็น ระบบปรับอากาศ เครือ่ งสูบน�ำ้ และ

วิริยะประกันภัย ผู้น�ำคุณภาพบริการประกันภัย .
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“เราอาจจะมองว่าคนหนึ่งคน
ท�ำอะไรได้ไม่มากนัก
แต่ถ้าทุกคนช่วยกันคนละเล็กละน้อย
ก็จะช่วยโลกได้มาก”

วิริยะฯ ร่วมต้านภัย

หลายคนคงเริ่มสังเกตเห็นข่าวภัยธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าพายุ

หมุน คลืน่ ความร้อน ไฟป่า หรือการกัดเซาะชายฝัง่ ทีท่ วีความรุนแรง
ขึน้ เรือ่ ย ๆ ปรากฏการณ์สว่ นใหญ่เป็นผลจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (climate change) ซึ่งต่อเนื่องมาจากการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล ได้แก่ น�้ำมัน ก๊าซ และถ่านหิน หลายภาคส่วนของสังคม
แม้กระทั่งเด็กและเยาวชนในนานาประเทศ ต่างพยายามหาหนทาง
ผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วนส�ำหรับประชาคมโลก เพราะการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจะน�ำไปสูผ่ ลกระทบมหาศาลต่อทุกชีวติ
บนโลกใบนี้ จึงควรเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในการร่วมมือกันลดการใช้
พลังงาน

climate change
ด้วยถุงผ้ารีไซเคิล
จากขวดพลาสติก
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หนึ่งในแนวทางชะลอความรุนแรงของ climate change คือ
ลดปริมาณขยะ รวมถึงใช้ประโยชน์จากวัสดุตา่ ง ๆ อย่างคุม้ ค่าเต็มที่
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ขอเป็นอีกแรงหนึง่ ทีร่ ว่ มผลัก
ดันเรื่องนี้ในสังคมไทย ดังที่คุณชัยพฤกษ์ อุลุชาฎะ ผู้จัดการฝ่าย
ส�ำนักงาน บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ให้สมั ภาษณ์เมือ่
ไม่นานมานี้
“ที่ผ่านมาเรามักพูดถึงแนวคิดเรื่องการรีไซเคิล (recycle)
คือการหมุนเวียนเอาวัสดุต่าง ๆ มาใช้ซ�้ำ แต่แนวคิดที่ก�ำลังได้รับ
ความสนใจมากขึน้ เรือ่ ย ๆ คือเรือ่ งอัปไซคลิง (upcycling) คือการใช้
นวัตกรรมสร้างคุณค่า มอบชีวิตใหม่ให้แก่วัสดุเหลือใช้ ซึ่งนอก
จากจะลดปริมาณขยะแล้ว ยังเพิ่มมูลค่าและคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วย
“ในส่วนของวิริยะฯ เราสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม สนใจจะช่วย
โลกอยูแ่ ล้ว ทีผ่ า่ นมา อย่างกระดาษถ่ายเอกสาร ทางฝ่ายส�ำนักงาน
ก็เลือกสั่งกระดาษที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลมาใช้ส�ำหรับทั้งบริษัท
หลายปีแล้ว หรือในส�ำนักงานใหญ่ ห้องน�ำ้ ทัง้ หมดก็เพิง่ เปลีย่ นมาใช้
หลอดประหยัดไฟพร้อมระบบเซนเซอร์ เปิดปิดอัตโนมัติเมื่อมีผู้ใช้
งานเท่านั้น พอดีไม่นานมานี้มีซัปพลายเออร์ (supplier) รายหนึ่ง
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้เส้นใยจากขวดพลาสติกใส เราก็สนใจจะน�ำ
มาท�ำถุง เพราะเดิมต้องสั่งผลิตถุงกระดาษมาใช้ใส่ของพรีเมียม
ใส่เอกสาร
“ตอนนี้เริ่มสั่งมา 1 หมื่นใบ แต่ยังต้องสั่งผลิตจากประเทศจีน
เพราะยังไม่สามารถหาซัปพลายเออร์ในเมืองไทยได้ ใช้ในงานแรก
ตอนสัปดาห์ประกันภัย (กันยายน 2562) ลูกค้าก็ชอบ ได้รับเสียง
ชื่นชมจากทุกฝ่าย
“ถุงหนึ่งใบผลิตจากขวดน�้ำพลาสติก
เป็น 10 ใบ ก็ช่วยลดขยะได้บ้าง ที่ส�ำคัญ
คือเราทดสอบแล้ว พบว่าใช้งานทนกว่าถุง
กระดาษ ความสวยงามก็ไม่ด้อยกว่ากัน
นอกจากนั้นต้นทุนยังถูกกว่าอีกด้วย
“เราเลยสั่งของพรีเมียมส�ำหรับแจก
ปีใหม่ให้แก่ลูกค้ามาอีก เป็นกระเป๋า
ผลิตจากวัสดุชนิดเดียวกัน แจกเป็น
เซต มีสองใบ ใบใหญ่กบั ใบเล็ก ให้
ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอัตลักษณ์
องค์กรออกแบบลวดลายน่ารัก ๆ
แล้วส่งให้ทางซัปพลายเออร์ผลิต
ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่
ลูกค้าที่ได้รับ เพราะในปีหน้าทั้ง
ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า
ต่าง ๆ มีนโยบายงดแจกถุงพลาสติก
“ตอนนี้ก�ำลังดูอยู่ อาจใช้วัสดุ
เดียวกันนี้ผลิตซองใส่กรมธรรม์แทน

ซองพลาสติก เราเคยพยายามลดการใช้พลาสติก เปลี่ยนเป็นซอง
กระดาษ แต่ มี ป ั ญ หาเรื่ อ งความคงทน เพราะแตกหรื อ ฉี ก ขาด
ง่าย ถ้าทดลองท�ำแล้วใช้ได้ดี ปีหน้ากรมธรรม์ของวิริยะฯ ที่ปีหนึ่ง
เรามีมากกว่า 2 ล้านฉบับ ก็จะเปลี่ยนมาใช้ซองแบบนี้ด้วย น่าจะ
ช่วยลดขยะได้อีกเยอะ
“ต่อไปไม่แน่นะคะ เครือ่ งแบบพนักงานของวิรยิ ะประกันภัยทัง้
ประเทศก็อาจท�ำจากเส้นใยอัปไซคลิงก็ได้ !”
คุณชัยพฤกษ์เปิดประเด็นใหม่ด้วยรอยยิ้ม

.

เส้นใย rPET
rPET หรือ recycled polyethylene terephthalate คือ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต จากขวดพลาสติ ก ใสน� ำ ไปแปรรู ป ด้ ว ย
กระบวนการรีไซเคิล โดยท�ำความสะอาด ลอกฉลาก และคัด
แยกฝา แล้วหลอมเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ ซึ่งสามารถแปรรูป
เป็นเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล (recycled polyester)
เพื่อถักทอเป็นผืนผ้าต่อไป หรืออาจผสมกับเส้นใยธรรมชาติ
อื่น ๆ เช่น ฝ้าย ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชั้นน�ำใช้เส้นใย
ชนิดนี้ผลิตหลายแบรนด์แล้ว
การผลิต rPET ปริมาณ 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) จะ
ต้องใช้ขวดน�ำ้ พลาสติกถึง 67,000 ใบ จึงช่วยลดปริมาณขยะ
ได้มาก
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ความก้าวหน้าของโครงการไตรภาคี
เพราะ

“อนาคต” สร้างได้ที่นี่ เดี๋ยวนี้

จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่วิริยะ

แรกเริ่ ม ทางชมรมฯ จึ ง ประสาน
งานกั บ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ แต่
ละแห่ ง ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาโดย
ตรง เสนอโครงการในรู ป แบบ
“ทวิ ภ าคี ” ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าช่ า ง
ยนต์มาฝึกงานด้านตัวถังและสี
แม้ ว ่ า โครงการทวิ ภ าคี จั ด
ขึ้นต่อเนื่องหลายรุ่น แต่ด้วยข้อ
จ�ำกัดหลายด้านท�ำให้การด�ำเนิน
งานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ตัวแทน

ประกันภัยมีนับล้านกรมธรรม์ แต่เมื่อรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ส่ง
เข้าศูนย์ซ่อม ปัญหาใหญ่ที่มักเกิดขึ้นในปัจจุบันคือขาดแคลนช่าง
ซ่อมทีม่ ที กั ษะ โดยเฉพาะช่างสีและช่างตัวถัง ท�ำให้ศนู ย์ซอ่ มส่งมอบ
งานซ่อมให้ลูกค้าไม่ทันตามก�ำหนด กลายเป็นที่มาของความล่าช้า
และข้อร้องเรียนบ่อยครั้ง
“เราประสบปัญหาเรือ่ งนีโ้ ดยตรง ภาครัฐเองก็ไม่เคยมีหลักสูตร
นี้ ไม่เคยมีการเรียนการสอนวิชาช่างตัวถัง”
คุณวรศักดิ์ แสงตะวัน ประธานชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
วิริยะประกันภัย ภาค 6 อันเป็นการรวมตัวกันของอู่ซ่อมรถยนต์ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 150 แห่ง กล่าวปูพนื้ เขาเล่าต่ออีกว่า
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การอบรมในสายงานตัวถังและสี เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้น พ่น
สี ขัดยา เคลือบแก้ว จนถึงงานล้างอัดฉีดในกลุ่มงานคาร์แคร์ โดย
ใช้วัสดุสิ้นเปลืองจากทางบริษัทสีแต่ละราย
เมื่อผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานและผ่านการทดสอบจาก
คณะกรรมการจนเป็นที่พอใจแล้ว นักศึกษาจะต้องผ่านการตรวจ
ร่างกาย ตรวจหาสารเสพติด ท�ำประกันอุบัติเหตุ แล้วจึงเดินทางมา
ฝึกงานด้วยการเรียนรู้จริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ
ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ยี่ห้อนั้น ๆ โดยทางสถานประกอบการ
จะรับผิดชอบจ่ายเบี้ยเลี้ยงและดูแลสวัสดิการด้านที่พักอาศัยตลอด
ระยะเวลา 11 เดือนที่เหลือ
คุณชาญชัย ลุนทอง ผูอ้ ำ� นวยการฝึก
อบรม โครงการไตรภาคีซึ่งเดินทางไปแนะ
แนวโครงการนีใ้ ห้แก่นกั ศึกษาและผูป้ กครอง
แล้วทัว่ ประเทศ ยืนยันว่าทางโครงการฯ ต้อง
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง ว่าเราดูแล
นักศึกษาฝึกงานทุกคนอย่างดีที่สุด และเมื่อ
ลู ก หลานของเขาฝึ ก งานในโครงการนี้ จ บ
แล้ว อนาคตมีอาชีพพร้อมรองรับ ไม่ตกงาน
แน่นอน “ตั้งแต่ฝึกงาน นักศึกษาหลายคน
สามารถเก็ บ เงิ น เบี้ ย เลี้ ย งส่ ง กลั บ บ้ า นได้
5 หมื่น 7 หมื่นสบาย ๆ”
ยิ่งกว่านั้น “เราไม่ได้ฝึกแค่วิชาชีพ แต่เราสอนการใช้ชีวิตร่วม
กับผู้อื่น ให้เขาคุยกับคนอื่นรู้เรื่อง”
หลังผ่านการฝึกงาน หากทัง้ สองฝ่ายพึงพอใจในเงือ่ นไขของกัน
และกัน นักศึกษาก็สามารถได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ�ำของ
สถานประกอบการนัน้ ๆ ได้ทนั ที หรือหากมุง่ หน้าเรียนต่อจนจบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี ก็เข้ามาสมัครงานกับวิรยิ ะประกันภัยได้ดว้ ย
ที่ผ่านมาโครงการไตรภาคีเริ่มสร้างชื่อในกลุ่มวิทยาลัยการ
อาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก่อน เช่นที่วิทยาลัยการอาชีพ

ชมรมฯ จึ ง น� ำ ความเข้ า หารื อ
กับทางผู้บริหารของวิริยะประกัน
ภั ย ซึ่ ง ก็ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ ว ย
ดี น� ำ มาสู ่ ข ้ อ ตกลงอั น เป็ น การ
ร่วมแรงร่วมใจของสามฝ่าย หรือ
“ไตรภาคี ” ดั ง ที่ คุ ณ สมพจน์
เจี ย มพานทอง รองกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการ
นี้ว่า
“ทางชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิ ริ ย ะประกั น ภั ย ภาค 6 มี แ นวคิ ด จั ด ท� ำ โครงการไตรภาคี
แล้วจะขอให้ทางบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ผมก็ได้น�ำเรียน
เสนอท่านกรรมการผู้จัดการก็เห็นสมควรที่จะให้วิริยะประกันภัย
เข้าไปสนับสนุนอย่างเต็มที่”
โครงการไตรภาคีจึงเป็นความร่วมมือระหว่างชมรมศูนย์ซ่อม
มาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 กับส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยความสนับสนุนของวิรยิ ะประกันภัย เพือ่ ส่งเสริมให้
นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้วิชาชีพสายงานช่างสีและช่างตัวถัง โดย
มุง่ หวังสร้างบุคลากรมืออาชีพเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมยานยนต์ นอกจาก
นัน้ บริษทั ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายสีพน่ รถยนต์ยงั เอือ้ เฟือ้ สีและวัสดุสนิ้ เปลือง
ที่ใช้ฝึกอบรมซึ่งมีมูลค่าสูง
ขั้นตอนการด�ำเนินงานในแต่ละรุ่นของนักศึกษาตามโครงการ
ไตรภาคีจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี โดยช่วงเดือนแรก นักศึกษาทั้งใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้
สูง (ปวส.) ที่ผ่านการคัดเลือก เริ่มเข้ารับการอบรม ณ สถานศึกษา
ต้นสังกัด ซึ่งทันทีที่เข้าร่วมโครงการฯ วิริยะประกันภัยจะสนับสนุน
เบี้ยเลี้ยงรายวันให้แก่นักศึกษาทุกคน
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คงอยูใ่ นแวดวงวิชาชีพด้านนี้ จึงถือว่าประสบความส�ำเร็จด้วยดี และ
เป็นเส้นทางแห่งอาชีพ เส้นทางสร้างครอบครัว และเส้นทางสู่ความ
ภาคภูมิใจของทุกฝ่าย
อย่างไรก็ดใี นทัศนะของทีมงานฝึกอบรมโครงการไตรภาคี รูส้ กึ
เสียดายทีน่ กั ศึกษานิยมฝึกงานวิชาช่างสีมากกว่า ขณะวิชาช่างเคาะ
ตัวถังมีผสู้ นใจไม่มากนัก อาจเพราะเป็นงานหนักซึง่ ต้องใช้ทกั ษะและ
เรียนรูก้ ารใช้เครือ่ งมือเฉพาะทาง ทัง้ ทีห่ ากเป็นช่างผูม้ คี วามช�ำนาญ
ด้านการเคาะตัวถัง ค่าตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่ามาก
คุณนที ไชยกาล รองผู้จัดการ
ายมาตรฐานงานชดใช้ ค ่ า สิ น ไหม
ทดแทน บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) ให้ข้อสรุปส�ำหรับโครงการ
ไตรภาคีว่า แม้ทางวิริยะประกันภัยจะ
ไม่ได้รับผลตอบแทนโดยตรงใด ๆ จาก
การเข้าร่วมโครงการนี้ ทว่า
“นี่เป็นเหมือนการเสริมอาวุธให้
แก่ทางศูนย์ซอ่ ม เมือ่ เขามีชา่ งเพียงพอ
ก็เป็นประโยชน์ทั้งกับทางวิริยะฯ เอง
อู่ที่เข้าร่วมโครงการฯ และที่ส�ำคัญคือได้ให้อนาคตแก่เด็ก !”

เลิงนกทา (จังหวัดขอนแก่น) วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง (จังหวัด
ร้อยเอ็ด) วิทยาลัยการอาชีพนาแก (จังหวัดนครพนม) แต่ทางโครง
การฯ ยังต้องการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งประเทศในอนาคต
ระยะหลังจึงเริ่มประสานงานกับวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างและภาคกลางเพิ่มขึ้น เช่น วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
(พิษณุโลก) และวิทยาลัยการอาชีพมวกเหล็ก (สระบุรี)
นับแต่เริม่ ต้นโครงการฯ เมือ่ ปี 2559 ขณะนีม้ นี กั ศึกษาฝึกงาน
เสร็จสิ้นไปแล้วหกรุ่น จ�ำนวนกว่า 400 คน และมีราวครึ่งหนึ่งที่ยัง

.
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V Station

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
V-Travel Comprehensive

เรื่อง : กองบรรณาธิการ
ภาพ : www.shutterstock.com

คุ้มค่า คุ้มครอง ครอบคลุมทั่วโลก
กระแสการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงได้รับความนิยมสูงขึ้น

เรือ่ ย ๆ ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนไทยทีช่ นื่ ชอบการถ่ายรูปหรือโพสต์ภาพการท�ำกิจกรรม
การท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ฯลฯ หรือการ
ติดตามรีวิวจากเหล่าบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งนอกจากการรีวิวแนะน�ำสถานที่
ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารแปลกใหม่ น่าสนใจแล้ว ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้
หลาย ๆ คนรู้สึกว่าการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากเกินฝัน อีกทั้ง
บริษัททัวร์ สายการบิน โรงแรม ที่พักต่าง ๆ ยังจัดท�ำโปรโมชันดึงดูดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายให้รีบจับจองแพ็กเกจการเดินทางกันตลอดทั้งปี
เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปีแบบนี้ หลายคนที่เหนื่อยล้าจากการท�ำงานคงเริ่มมองหา
เวลาหยุดพักผ่อนให้แก่ตนเอง ทั้งนักท่องเที่ยวอิสระที่ชอบการเดินทางคนเดียว และ
สมาชิกในครอบครัวทีอ่ ยากใช้เวลาท�ำกิจกรรมร่วมกัน ต่างเริม่ เตรียมตัวเดินทางตาม
แผนที่วางไว้ แต่ความเสี่ยงภัยย่อมเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์ การมองหาผู้ช่วย
บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางหรือท่องเที่ยวในต่างประเทศจึง
เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ไม่ควรมองข้าม
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ประกัน
ภัยการเดินทางต่างประเทศ วี ทราเวล คอมพรีเฮนซีฟ” (International Travel
Insurance V-Travel Comprehensive) เพือ่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ช่วย
ให้ผเู้ อาประกันภัยมัน่ ใจและอุน่ ใจตลอดการเดินทาง ด้วยแผนประกันภัยหลากหลาย
เลือกได้ตามสไตล์การเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นแผนประกันภัย วีชัวร์ (V-Sure) วีชิลด์
(V-Shield) วีสมาร์ต (V-Smart) หรือวีเซฟเวอร์ (V-Saver) มีทั้งแบบรายเที่ยว
คุ้มครองสูงสุด 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว และแบบรายปี คุ้มครองสูงสุด
30 วัน 60 วัน 90 วัน และ 120 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว (ไม่จำ� กัดจ�ำนวน
เที่ยวของการเดินทางในระยะเวลา 1 ปี) ซึ่งให้ความคุ้มครองหลักล้านในราคา
สบายกระเป๋า พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกอย่างมืออาชีพ
ประกันภัย V-Travel Comprehensive รับประกันผู้มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน จน
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ถึง 85 ปี ด้วยวงเงินความคุ้มครองการรักษาพยาบาลสูงถึง 5 ล้าน
บาท (ขึ้นกับแผนประกันภัยที่ผู้เดินทางเลือก) โดยกรมธรรม์จะให้
ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการ
เจ็บป่วยหรือได้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ การเสียชีวติ และการสูญเสีย
อวั ย วะรวมถึ ง ทุ พ พลภาพถาวร การเคลื่ อ นย้ า ยเพื่ อ การรั ก ษา
พยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ความเสียหาย
ส�ำหรับบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ การส่งศพหรืออัฐิกลับ
ประเทศ
รวมถึงผลประโยชน์ความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น ความสูญเสีย
หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เอกสารเดินทางสูญหายจากการ
ลักทรัพย์ เที่ยวบินล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ�ำนวย ความ
ผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน การนัดหยุดงานหรือการประท้วงของ
พนักงานหรือลูกจ้างสายการบินหรือของท่าอากาศยาน กระเป๋า
เดินทางมาถึงล่าช้า การส่งตัวผูเ้ ยาว์กลับประเทศ ฯลฯ นอกจากนีท้ กุ
แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของวิรยิ ะประกันภัยได้รบั การ
รับรองจากสถานเอกอัครราชทูต เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าในกลุ่ม
เชงเก้น พร้อมการันตีคืนเงิน 100% กรณียื่นขอวีซ่าไม่ผ่าน (ต้องมี
หลั ก ฐานยื น ยั น จากสถานเอกอั ค รราชทู ต และผู ้ เ อาประกั น ภั ย
ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง)

ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ได้ที่เว็บไซต์ www.viriyah.
co.th/lp สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอท�ำประกันภัย
ได้ที่ส�ำนักงานตัวแทน และสาขาวิริยะประกันภัยทั่วประเทศ หรือ
ติ ด ต่ อ ฝ่ า ยประกั น ภั ย Non-Motor ด้ า นสุ ข ภาพและอุ บั ติ เ หตุ
โทร. 0-2152-1557 .
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มอบอุปกรณ์จราจร สถานีต�ำ รวจภูธรบางม่วง
จังหวัดนครสวรรค์

คุ ณ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คี รี ศ รี ผู้ จั ด การศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารสิ น ไหมทดแทน นครสวรรค์ บริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จำ � กั ด
(มหาชน) มอบเสื้อสะท้อนแสง กรวยยาง กระบองไฟ และนํ้าดื่ม ให้แก่สถานีตำ�รวจภูธรบางม่วง เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจจราจร โดยมี พันตำ�รวจเอก นิวัติ พิพัฒนสิริ ผู้กำ�กับการสถานีตำ�รวจภูธรบางม่วง เป็น
ผู้รับมอบ ณ สถานีต�ำ รวจภูธรบางม่วง ตำ�บลบางม่วง อำ�เภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วิริยะประกันภัยมอบสินไหมทดแทน
แก่ทายาทนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

คุ ณ สมชาย เกษมทวี ศั ก ดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ร่วมชี้แจงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในนามศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุ และดำ�เนินพิธีการมอบสินไหมทดแทน ให้แก่ครอบครัวของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษที่
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จากเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าและพลิกควํ่า บริเวณถนนกิ่งแก้ว อำ �เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คุณวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม T-VET
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำ�เภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

คุ ณ สุ ภ าพร เกษร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำ �กัด
(มหาชน) นำ�กลุ่มวิริยะจิตอาสา กลุ่มคู่ค้า และตัวแทน/นายหน้า กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม “รวมใจไทยปลูกต้นไม้
เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการปลูกกล้าไม้ และซ่อมแซมต้นไม้ บริเวณริม
อ่างเก็บนํ้ามาบประชัน ตำ�บลโป่ง อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมาออกกำ�ลังกายทุกวัน โดย
มี ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยัง
มีหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มจิตอาสา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำ�เภอบางละมุงอีกกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ปั่นปันรัก พักเมืองรอง สนามที่ 7 จังหวัดลพบุรี

คุณอนุสรณ์ ตรียะเวชกุล รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมด้วย คุณ
นิติธาดา วิญญายงค์ ผู้จัดการสาขาสระบุรี บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ร่วมเปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พัก
เมืองรอง สนามที่ 7 จังหวัดลพบุรี” จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เมืองรองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในโอกาสนี้บริษัทฯ
ยังได้นำ�ทีมงานจากสาขาสระบุรีและจากส่วนกลางเข้าร่วมออกบูทกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน พร้อมมอบของ
ที่ระลึกให้แก่นักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมงาน รวมถึงสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ทุนประกัน
100,000 บาท สำ�หรับนักปั่นทุกท่านอีกด้วย ณ ศูนย์อำ�นวยการสร้างอาวุธ ลพบุรี (ศอว.ศอพท.) ตำ�บลเขาสามยอด
อำ�เภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เสริมสร้างคุณธรรม นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน จังหวัดพังงา

คุณธวัฒน์ชัย วงษ์เงิน ผู้จัดการสาขาภูเก็ต คุณนฤทธิ์ ปรางทอง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน
ภูเก็ต และคุณจิตร์ตรา เพชรวิสัย ตัวแทนประกันวินาศภัย สังกัดสาขาภูเก็ต บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ร่วมมอบอาสนะสำ�หรับนั่งสวดมนต์และนั่งสมาธิให้แก่โรงเรียนบ้านดอน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการ “ต้นกล้า
ความดี” โดยมี คุณธัญฑิกา แก้วสุก ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านดอน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านดอน ตำ�บลโคกกลอย
อำ�เภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

วิริยะประกันภัย-สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ ลงนาม MOU
สนับสนุน Q Mark

คุ ณ สุ ร พงษ์ กิ จ ชิ ต ผู้ จั ด การฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร ภาค 6 (ภาคกรุ ง เทพฯ) ด้ า นสาขาบริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
จำ�กัด (มหาชน) และคุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำ�นวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ในการดำ � เนิ น การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ประชาสั ม พั น ธ์ และการให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
สำ�หรับผู้ขอเข้ารับการตรวจประเมิน Q Mark ภายใต้โครงการระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
(Q Mark) โดยพิธีลงนามจัดขึ้นภายในงาน TILOG-LOGISTIX 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ
ไบเทค (บางนา) กรุงเทพฯ
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ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

คุณสุภัทรา ทองขาว และ คุณดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด
(มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธีนำ�ผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์จำ�พรรษาถ้วนไตรมาส
โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็น
ประธานในพิธี ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง อำ�เภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ยอดเงินบริจาคที่ได้จากความร่วม
แรงร่วมใจขององค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และประชาชนผู้มีจิต
ศรัทธา ที่ร่วมกันทำ�บุญมหากุศลใหญ่ครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 6,206,517.66 บาท

สนับสนุนบริการ “TISCO Healthy Protection Advisory”

คุณเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ
แถลงข่าวเปิดตัวบริการ TISCO Healthy Protection Advisory ที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพ บริการที่ช่วยคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ พร้อมแนะนำ�เปรียบเทียบความคุ้มค่าของแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ�ซึ่งเป็นพันธมิตรกับธนาคารทิสโก้ โดยมี คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ คุณพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำ�กัด (มหาชน) และพันธมิตร ร่วมกัน
แถลงข่าว ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ สำ�นักงานใหญ่ (สาทรเหนือ) กรุงเทพฯ

สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) มอบประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 449 นาย รวมทุนประกันจำ �นวนทั้งสิ้น 44.9 ล้าน
บาท โดยมี คุณวิชัย พรลีแสงสุวรรณ ผู้อำ�นวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมด้วยคุณ
ไพรัตน์ อินทร์ปัญญา ปลัดอำ�เภอปากช่อง และคุณสุพจน์ สาธิตภิญโญ ตัวแทนกลุ่มจิตอาสาเรารักเขาใหญ่ ร่วมรับ
มอบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มอบอุปกรณ์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย เป้ทหารอเมริกัน 450 ใบ รองเท้า
เดินป่า 500 คู่ กางเกงใน 500 ตัว ปลากระป๋อง 2,500 กระป๋อง พร้อมด้วยหม้อสนาม พลั่วเหล็ก ของทหารอเมริกัน
เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในพื้นที่ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ อีกด้วย

ร่วมพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้�ำ ยม ปีที่ 4

คุณสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติใน
งานแถลงข่าว “โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นนํ้ายม ปีที่ 4” โดยมี คุณบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย
มีชมรมคอลัมนิสต์นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นแกนหลักในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
ให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปี 2580 ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ตลอดจนเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนตระหนักใน
ความสำ�คัญของการรักษาป่าต้นนํา้ ลำ�ธาร เพือ่ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในการดำ�รงชีวติ และประกอบอาชีพอย่างยัง่ ยืน

มอบสินไหมฯ เหตุเพลิงไหม้โรงงาน

คุณเกรียงไกร เอื้อโภศิณธ์ ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน Non-Motor ด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) และ คุณสุกันต์ เดชเจริญ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาค 5 (ภาคใต้) มอบสินไหม
ทดแทนจำ�นวน 19,996,381.51 บาท แก่นายพิจิตร พีรสุขประเสริฐ เจ้าของโรงงานหลีเฮง โฟรเซ่น ฟู้ด จำ�กัด กรณี
เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงงานหลีเฮง โฟรเซ่น ฟู้ด จำ�กัด ตำ�บลนาเตย อำ�เภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี คุณจำ�เริญ
ทิ พ ญพงศ์ ธ าดา ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พั ง งา เป็ น ประธาน และคุ ณ กาญจนา ศรี รั ก ษา ผู้ อำ� นวยการสำ � นั ก งานคณะ
กรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพังงา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการผู้ว่า
ราชการจังหวัด อาคารศูนย์ราชการ จังหวัดพังงา

สนับสนุนงานวิ่ง “รวงผึ้ง Bangkok Run”

คุ ณ เด่ น พงศ์ กุ น ที ก าญจน์ ผู้ จั ด การฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร Non-Motor ด้ า นประกั น ภั ย สุ ข ภาพและอุ บั ติ เ หตุ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวกิจกรรมมินิมาราธอน “รวงผึ้ง Bangkok Run” ซึ่ง
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค แสนสิริ เนอวานาดีเวลลอปเม้นท์ และภาคีเครือข่าย จัดขึ้น เพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลองและประชาสัมพันธ์ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ถนนเส้นใหม่ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักแก่
สาธารณชน โดยมี พลตำ�รวจโท โสภณ พิสทุ ธิวงษ์ รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว ณ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำ�หรับ
นักวิ่ง 1 หมื่นคน มูลค่าทุนประกันรวมทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท และของที่ระลึกอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท
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วิริยะประกันภัย

ต้อนรับคณะผู้บริหารโตโยต้าบัสส์

เยี่ยมชมปราสาทสัจธรรม-พิพิธภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ

พันธกิจหนึ่งที่บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ยึดมั่นปฏิบัติมาโดยตลอด คือสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ประชาชนและ
สังคมไทย ตลอดจนปรับปรุง พัฒนานวัตกรรมบริการ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั การบริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ สิง่ ส�ำคัญทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้ประสบความส�ำเร็จตามพันธกิจเป้าหมาย คือการได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรต่าง ๆ ในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 คุณสุพจน์ ภักดิ์ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทน บริษัท วิริยะประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ ร่วมต้อนรับคุณสุรพล โตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าบัสส์ จ�ำกัด
ในโอกาสน�ำคณะผูบ้ ริหารและทีมงานของโตโยต้าบัสส์ และบริษทั ในเครือ เข้าเยีย่ มชมปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี และพิพธิ ภัณฑ์
ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้กิจกรรม “ตะลอนทัวร์ ธรรมะสวัสดี สุขกายสุขใจ”
นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมไทย ที่สะท้อนเอกลักษณ์ทาง
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติแล้ว ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและพนักงานของทั้งสองบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ
ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และท�ำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
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วิริยะประกันภัย
ผนึกพลังเครือข่ายจิตอาสา ร่วมบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

จากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิ ท�ำให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหล
หลาก และดินโคลนถล่มในหลายจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน บ้านเรือนและทรัพย์สนิ เสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
เมือ่ วันที่ 17 กันยายน คุณมนูญ นาควรพงศ์ ผูจ้ ัดการสาขาอุบลราชธานี และว่าที่ร้อยเอก คมกริช จันสูตร ประธานชมรม
ตัวเเทน สาขาอุบลราชธานี บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมน�ำทีมวิริยะจิตอาสาลงพื้นที่ แจกจ่ายถุงยังชีพ นํ้าดื่ม และ
สิ่งของจ�ำเป็นในการด�ำรงชีพอื่น ๆ ให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยในชุมชนพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดยโสธรและอุบลราชธานี เพื่อบรรเทา
ทุกข์และให้ก�ำลังใจ
นอกจากเเผน “ปฏิบัติการ First Aids” ที่วิริยะประกันภัยใช้ช่วยเหลือรถของลูกค้าและประชาชนจากเหตุอุทกภัยทั่วภาค
อีสานครั้งนี้แล้ว กิจกรรมจิตอาสาบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ชาววิริยะจิตอาสาได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
แผนการฟื้นฟูชุมชนหลังประสบภัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเช่นกัน
ทั้งนี้ด้วยการผสานความร่วมมือกับสาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัย เครือข่ายชมรมตัวแทน และเครือ
ข่ายคู่ค้าที่กระจายครอบคลุมทั่วไทย ท�ำให้การติดต่อประสานงานและการเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว
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3. เมื่อมือเป็นเหน็บควรทำ�อย่างไร ?

สกู๊ป ๊ป
พิพิเสกู
ศษ
เศษ

มือเป็นเหน็บเนื่องจากกล้ามเนื้อแขนเกร็งตัว เกิดการหดรัด ทำ�ให้
ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต ไม่ ส ะดวก โลหิ ต ไปหล่ อ เลี้ ย งฝ่ า มื อ น้ อ ย จนเกิ ด
อาการเมื่อยและเหน็บชาตามมา
แนะนำ�ให้กดจุดดังต่อไปนี้
(1) จุดแขนท่อนล่างด้านหลัง อยู่เหนือกระดูกข้อมือขึ้นมาประมาณ
สามข้อนิ้วมือ ใช้นิ้วโป้งกดจุด ส่วนสี่นิ้วที่เหลือประคองแขนไว้  กดค้างไว้
ประมาณสามคาบลมหายใจ

เรื่อง : มยุรีย์ กสิกรรม
ภาพประกอบ : นันทวัน วาตะ

สมรรถภาพ
ทางร่างกายพร้อม
ไปกับการขับขี่
อย่างปลอดภัย

(หายใจเข้า 1 ครั้ง-หายใจออก 1 ครั้ง = 1 คาบลมหายใจ)
(2) จุดแขนบนล่างด้านใน อยู่เหนือข้อพับมือขึ้นมาประมาณสาม
ข้ อ นิ้ ว มื อ ใช้ นิ้ ว โป้ ง กดจุ ด ส่ ว นสี่ นิ้ ว ที่ เ หลื อ ประคองแขนไว้    กดค้ า งไว้
ประมาณสามคาบลมหายใจ

ช่วงกลางและช่วงล่าง (2)
มือ นิ้ว
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(3) จุดเนินนิ้วโป้ง อยู่บริเวณฝ่ามือตรงโคนนิ้วโป้ง ใช้นิ้วโป้งอีกข้าง
กดจุด ส่วนสี่นิ้วที่เหลือประคองฝ่ามือไว้  กดค้างไว้ประมาณสามคาบลม
หายใจ

ไว้  กดค้างไว้ประมาณสามคาบลมหายใจ
(2) จุดระหว่างข้อนิ้วมือ ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางคลึงระหว่างข้อนิ้วมือแต่
ละข้อประมาณ 1-2 นาที

(3) จุดระหว่างข้อนิ้วมือ โดยงอนิ้วชี้กับนิ้วกลาง กดหนีบระหว่างข้อ
นิ้วมือ ดึงข้อนิ้วมือแต่ละข้อประมาณสามถึงห้ารอบ หากมีน้ำ�อุ่น แนะนำ�
ให้แช่มือในน้ำ�อุ่น 15-20 นาที หรือประคบอุ่นที่มือก็ได้ ใช้เวลาประคบ
เท่ากับการแช่น้ำ�อุ่น จะช่วยบรรเทาอาการนิ้วล็อกได้

(หมายเหตุ ทุกจุดกดซ้ำ�ประมาณสามถึงห้ารอบ)
หากมีเวลาหรือสะดวก แนะนำ�ให้แช่มือในน้ำ�อุ่นประมาณ 20 นาที
หรือประคบอุ่นที่ฝ่ามือ หรือหาลูกบอลนิ่มๆ ขนาดพอดีมือ กำ�/บีบเล่น
หรือบีบในน้ำ�อุ่น 15-20 นาที หรือสะบัดข้อมือเบาๆ เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ
จะช่วยให้กล้ามเนื้อฝ่ามือยืดหยุ่น ผ่อนคลาย ส่งผลให้ระบบไหลเวียน
โลหิตทำ�งานดีขึ้น หายจากอาการเหน็บชาได้

4. เมื่อนิ้วล็อกควรทำ�อย่างไร ?

อาการนิ้วล็อกเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ใช้นิ้วมือเป็นเวลานานๆ
มั ด ของจำ � นวนมาก ใช้ แ ม็ ก ซ์ เ ย็ บ กระดาษบ่ อ ยๆ กดแป้ น พิ ม พ์ ค อมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ หรือมาจากความเสื่อมของร่างกาย เพราะไขมัน
ที่ ฝ่ า มื อ น้ อ ยลง ไขข้ อ กระดู ก ลดลง หรื อ เกิ ด ความผิ ด ปกติ ข องปลอก
เอ็นข้อมือ
แต่จะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม

(หมายเหตุ ทุกจุดกดซ้ำ�ประมาณสามถึงห้ารอบ)
การบริหารข้อนิ้วมือเพื่อป้องกันนิ้วล็อกมีหลายวิธี
(1) กำ�มือและแบมือ
(2) บีบลูกบอลนิ่มๆ ขนาดพอดีมือ เพื่อบริหารข้อนิ้วมือ
(3) ใช้อุปกรณ์พื้นบ้าน เช่น งูงับขยับข้อ (เป็นนวัตกรรมไม้ไผ่สาน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นำ�มาดึงข้อนิ้วมือเป็นการบริหาร)

.

แนะนำ�ให้กดจุดดังต่อไปนี้
(1) จุดข้อนิ้วมือ 10 จุด ใช้นิ้วโป้งกดจุด ส่วนสี่นิ้วที่เหลือประคองมือ
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ตุลาคม - ธันวาคม 2562

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

ภาพประกอบ : เซมเบ้

ผลวิจัยชี้ !
ช่วยล�ำไส้ดี
ป้องกันอ้วน
ลดคอเลสเตอรอลร้าย

ผลการศึกษาใหม่จากคิงส์คอลเลจ ลอนดอน (King’s College London)
ประเทศอังกฤษ พบว่า การดื่มไวน์แดงช่วยเพิ่มความหลากหลายของ
จุลินทรีย์ในล�ำไส้ ลดเสี่ยงโรคอ้วนและคอเลสเตอรอลชนิดร้าย
ล่าสุดได้ตีพิมพ์ในวารสาร Gastroenterology เมื่อเดือนสิงหาคม
2019 โดยศึกษาในฝาแฝดหญิงชาวอังกฤษจ�ำนวน 916 คน พบว่าผูด้ มื่ ไวน์
แดงมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ในล�ำไส้เพิ่มขึ้น แสดงถึงสุขภาพของ
ล�ำไส้ที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ไม่ดื่ม
นักวิจัยเกิดความสงสัยว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นส่งผลดีต่อ
ล�ำไส้เช่นเดียวกันหรือไม่ จึงศึกษาภายในล�ำไส้ของผูด้ มื่ เบียร์ น�ำ้ ผลไม้หมัก
ไวน์ขาว และเหล้า พบว่าไม่มีผลเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหมือนการดื่ม
ไวน์แดง
ดร. คาโรลีน ลี รอย (Dr. Caroline Le Roy) หนึ่งในทีมนักวิจัยจาก
คิงส์คอลเลจ ลอนดอน อธิบายว่า สารโพลีฟีนอล (polyphenol) ปริมาณ
มากในไวน์ แ ดง ซึ่ ง พบมากในเปลื อ กและเมล็ ด ขององุ ่ น แดง มี ส มบั ติ
ที่มีประโยชน์มากมาย รวมถึงช่วยป้องกันอนุมูลอิสระ ช่วยปรับสมดุล
ของจุลินทรีย์ภายในล�ำไส้ ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางของ
สุขภาพมนุษย์  หากจุลินทรีย์ดีมีปริมาณไม่สมดุลกับจุลินทรีย์ไม่ดีในล�ำไส้
อาจส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ลดระบบภูมิคุ้มกัน น�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และเพิ่ม
คอเลสเตอรอลร้ายในเลือด ดังนั้นหากล�ำไส้มีจุลินทรีย์ดีและหลากหลาย
ไม่เพียงส่งผลดีต่อล�ำไส้ ยังช่วยให้สุขภาพร่างกายดีตามอีกด้วย
นักวิจัยแนะน�ำว่า เพียงดื่มหนึ่งครั้งต่อ 2 สัปดาห์ ก็ช่วยเพิ่มสมดุล
ในล�ำไส้แล้ว   ส�ำหรับปริมาณที่ควรดื่ม ข้อมูลจากแนวทางการบริโภค
อาหารส�ำหรั บ ชาวอเมริ กั น ปี 2015-2020 (The Dietary Guidelines
for Americans 2015-2020) จากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United
States Department of Agriculture) แนะน�ำว่า ใน 1 วัน ไม่ควรดื่มเครื่อง
ดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกิน 1 ดริงก์ในผู้หญิง และ 2 ดริงก์ในผู้ชาย โดยไวน์
แดง (แอลกอฮอล์ 12%) 1 ดริงก์มีปริมาณ 5 ออนซ์ หรือ 142 มิลลิลิตร
แม้ไวน์แดงมีประโยชน์ แต่ก็ควรดื่มในปริมาณเหมาะสม ร่วมกับกิน
อาหารที่มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดีของล�ำไส้และร่างกายอย่างแท้จริง

เจ็ดสัญญาเตือน
รู้เร็ว หายได้
ระยะของโรคมะเร็งบ่งบอกถึงความรุนแรงของโรค การลุกลาม และ
แพร่กระจาย หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกย่อมส่งผลดีต่อการรักษา
และมีโอกาสหายขาด
ส�ำนั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข สรุ ป
สัญญาณอันตรายเจ็ดประการของมะเร็งระยะเริ่มแรกไว้สังเกตและเตือน
ตนเองดังนี้
1) เป็นแผลไม่รู้จักหาย (โดยปกติแผลควรหายภายใน 2 สัปดาห์)
2) พบตุ่มไต ก้อนแข็ง ในที่ซึ่งปกติไม่ควรมี โดยเฉพาะบริเวณเต้านม
ในช่องท้อง บริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบ
3) มีอาการผิดปกติเรื้อรังของระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องอืด ท้อง
เฟ้อ กลืนอาหารไม่ลง ท้องผูกสลับท้องเสียบ่อยครัง้ ถ่ายเป็นมูกเลือดเรือ้ รัง
4) มีอาการไอเรื้อรัง หรือเสียงแหบแห้งเป็นเวลานาน
5) มีการเปลี่ยนแปลงของหูด ไฝ ปาน
6) มีอาการผิดปกติของประจ�ำเดือน เช่น มากะปริบกะปรอย
7) มีเลือดหรือน�้ำเหลืองออกจากช่องต่างๆ ของร่างกาย เช่น เต้านม
ช่องคลอด หู จมูก
หากมีอาการผิดปกติดังกล่าวอย่านิ่งนอนใจ ควรพบแพทย์เพื่อหา
สาเหตุและวิธีรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป
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ไอที

10 สิ่งควรรู้กับ Harmony OS

เรื่อง : R2D2
ภาพ : www.123rf.com

หลายคนออกอาการผิ ด หวั ง เล็ ก น้ อ ย เมื่ อ ทางหั ว เว่ ย ประกาศว่ า
Harmony OS จะยังไม่ใช่ระบบปฏิบตั กิ ารส�ำหรับสมาร์ตโฟนโดยเฉพาะ แต่
สร้างมาเพื่อจุดประสงค์ในการสั่งการและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT เช่น
smartwatch, smart TV, smart car จนถึ ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้ า น
ในอนาคต  แต่หากถามว่าประสิทธิภาพของ Harmony OS จะมาอยู่บน
สมาร์ตโฟนได้หรือไม่ งานนี้หัวเว่ยบอกเลยว่า “สบายมาก !”
5. ใครคิดจะ root บอกเลยนะว่า...ยาก
ขณะที่นักพัฒนาถอด root เพื่อเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของ Android
OS กันเป็นว่าเล่น แต่ Harmony OS ออกแบบมาให้แบ่งส่วนการล็อก
ข้อมูลเป็นเรื่องๆ ในเลเยอร์ของ external kernel จึงไม่สามารถ root
เครื่องครั้งเดียวแล้วเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้เหมือน Android OS
6. App Store ส่วนตัว
หากมีร้านค้าของตัวเองก็ย่อมส่งเสริมการใช้งานให้มากขึ้นเป็นทวีคูณ
ซึง่ หัวเว่ยมี Huawei AppGallery ทีเ่ ชือ้ เชิญนักพัฒนามาสร้างแอปพลิเคชัน
ต่างๆ อีกทั้งยังเปิดตัว Huawei Mobile Services ที่คล้าย Google Play
Services ไว้ให้บริการด้วย
7. เตรียมปล่อยเป็น open source ค.ศ. 2020
เพือ่ ให้ระบบปฏิบตั กิ ารนีพ้ ฒ
ั นาอย่างก้าวกระโดด หัวเว่ยเตรียมปล่อย
Harmony OS เป็น open source ภายใน ค.ศ. 2020 และเชิญบริษัท
พั น ธมิ ต รอย่ า ง Oppo, Vivo และ Xiaomi เข้ า มาช่ ว ยพั ฒ นาระบบ
ซึ่ ง มองอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ แผนส�ำรองในกรณี ส หรั ฐ ฯ สั่ ง ห้ า มใช้ Android
กับบริษัทต่างๆ ของจีน จะได้มีทางหนีทีไล่ ไม่เข้าตาจน
8. อยากลองของใหม่ อดใจรอสักนิด
คอไอทีทอี่ ยากลองของใหม่คงต้องอดใจรอกันหน่อย เพราะทางหัวเว่ย
ประกาศแล้วว่าจะเริม่ ใช้ Harmony OS ภายในประเทศก่อน จากนัน้ จึงปล่อย
ออกสู่ตลาดโลกต่อ โดยอุปกรณ์ล�ำดับต้นๆ ที่ได้ใช้งานคือ Honor Vision
Smart Screen สมาร์ตทีวี 4K ในเครือหัวเว่ยนั่นเอง
9. สมาร์ตโฟนหัวเว่ยยังคงใช้งาน Android OS ได้เป็นปกติ
ใครที่ใช้งานสมาร์ตโฟนของหัวเว่ยสบายใจได้ เพราะหากยังไม่มี
ประกาศการห้ามเข้าถึงระบบปฏิบัติการ Android ทางหัวเว่ยเองก็ยังคง
ใช้งาน OS นี้ต่อไป เพราะระบบนิเวศ (eco system) ของ Android มี
ความแข็งแกร่งมาก รวมถึงผู้ใช้งานในต่างประเทศก็คุ้นเคยกับระบบนี้
10. พร้อมเสมอส�ำหรับเหตุฉุกเฉิน
เหตุ สุ ด วิ สั ย เกิ ด ขึ้ น ได้ และมาถึ ง โดยไม่ ทั น ตั้ ง ตั ว ทางหั ว เว่ ย จึ ง
ประกาศแล้วว่า หากเกิดเหตุที่ไม่สามารถใช้งาน Android ได้อีกต่อไป การ
เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของสมาร์ตโฟนหัวเว่ยสามารถกระท�ำได้
ภายใน 1-2 วันเท่านั้น

กลายเป็ น ข่ า ว สะเทือนวงการเทคโนโลยีทันที เมื่อหัวเว่ย

(Huawei) บริษัทไอทียักษ์ใหญ่จากประเทศจีน เปิดตัวระบบปฏิบัติการ
ของตนเอง Harmony OS ในงาน Huawei Developer Conference
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา
สิ่ ง ที่ หั ว เว่ ย ประกาศต่ อ หน้ า นั ก พั ฒ นาซอฟต์ แวร์ จ ากทั่ ว โลกคื อ
Harmony OS จะไม่ใช่แค่ OS บนโทรศัพท์มือถือ แต่จะเป็นระบบปฏิบัติ
การของอุปกรณ์ IoT (internet of things) ด้วยโครงสร้างระดับ microkernel
ทีท่ �ำให้ค�ำสัง่ กายภาพของผูใ้ ช้งานถูกแปลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ได้งา่ ยดาย
ลื่นไหล และปลอดภัยมากกว่าที่เคยเป็น
เพือ่ ให้คณ
ุ ๆ รูจ้ กั Harmony OS มากยิง่ ขึน้ วันนีเ้ ราจึงมี 10 สิง่ น่าสนใจ
เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการใหม่ของโลกระบบนี้มาน�ำเสนอ ตามไปดูกันเลย !
1. ชื่อเดิมคือ Hongmeng
ก่อนจะใช้ชื่อระบบปฏิบัติการที่ฟังดู “อินเตอร์” อย่าง Harmony OS
จนคนทั้ ง โลกเริ่ ม คุ ้ น หู ทางบริ ษั ท ผู ้ พั ฒ นาได้ ตั้ ง ชื่ อ โครงการบั น ลื อ โลก
นี้ ไว้ ว ่ า Hongmeng OS  เมื่ อ ลองสื บ ค้ น ความหมายก็ ไ ด้ ค�ำแปลว่ า
ยุคบรรพกาลก่อนหน้าก�ำเนิดจักรวาล ซึ่งพอจับมาเปรียบกับแนวทางการ
สร้างโปรเจกต์นกี้ ด็ จู ะสอดคล้องกันไม่นอ้ ย เพราะหากจะสร้างความยิง่ ใหญ่
ในระดับบิ๊กแบงแล้วละก็ การลงลึกไปถึงส่วนที่เล็กกว่าที่ใครเคยท�ำก็เป็น
เรื่องที่สร้างความแตกต่างให้โลกใบนี้ในทันที
2. หัวเว่ยเดินหน้าพัฒนา Harmony OS มาตั้งแต่ ค.ศ. 2017
หลายคนอาจตีความว่า Harmony OS ถูกปล่อยออกมาท่ามกลาง
กระแสความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนทีท่ วีความรุนแรงขึน้ ทุกขณะ จนมี
ข่าวการยกเลิกใบอนุญาตใช้งาน Android OS ซึ่งพัฒนาโดย Google แต่
แท้จริงแล้วหัวเว่ยริเริ่มพัฒนา Harmony OS มาตั้งแต่ ค.ศ. 2017 ก่อน
ชนวนเหตุครั้งใหญ่อย่างการควบคุมตัวลูกสาวประธานบริษัทหัวเว่ยใน
แคนาดาจะเกิดขึ้นเสียอีก
3. Harmony OS พัฒนาโครงสร้างในระดับ microkernel
เมื่อชื่อโปรเจกต์คือการกลับไปสู่จุดก�ำเนิดจักรวาล การพัฒนาก็ต้อง
มองไปยั ง จุ ด เล็ ก ที่ สุ ด เช่ น กั น   หั ว เว่ ย จึ ง พั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ ก ารนี้ ด ้ ว ย
โครงสร้างในระดับ microkernel ท�ำให้ Harmony OS พร้อมรองรับส�ำหรับ
ทุกอุปกรณ์ที่มีหน้าจอ สามารถสั่งการหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้
อย่างราบรื่นชนิด “ไร้รอยต่อ”
4. Harmony OS เกิดมาเพื่อ IoT
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ครบเครื่อง
เรื่องบ้าน
เรื่อง : วิญญู วานิชศิริโรจน์
ภาพ : www.123rf.com

นกกวนใจ
ปัญหาเรื่องนกกวนใจ คนที่ไม่เจอกับตัวเองคงไม่รู้ว่าหนักหนาสาหัสสากรรจ์แค่ไหน เพราะนอกจากสร้าง
ความร�ำคาญที่บินไปบินมารอบ ๆ บ้านแล้ว ยังถ่ายสิ่งปฏิกูลไว้ตามพื้น ริมรั้ว รอบบ้านเป็นหย่อม ๆ  ยิ่ง
ช่วงไหนมีฝูงนกอพยพจากแดนไกลหนีหนาวมาพึ่งร้อนที่ประเทศเรา ถ้าบ้านใครอยู่บริเวณที่ฝูงนกมาตั้ง
แค้มป์แล้วละก็ เหมือนอยู่ในแดนมิคสัญญีเลยทีเดียว

เราจะป้องกันเรื่องนี้อย่างไรดี ?

แต่ผู้เขียนบอกเลยว่าเคยลองมาแล้วทั้งสองวิธี ซึ่งไม่ได้ผล
ก่อนจะบอกวิธแี ก้ปญ
ั หา เราต้องรูส้ าเหตุกอ่ นว่าท�ำไมนกชอบอยูต่ าม
บ้านคน
สาเหตุใหญ่เพราะนกย่อมต้องการทีอ่ ยูด่ ๆ
ี ร่มเย็นปลอดภัย แต่หาไม่
ได้นนั่ เอง  จะไปอยูบ่ นต้นไม้ ตามบ้านก็มแี ต่ตน้ เล็กๆ ไม่มรี ม่ เงา ไม่สงู พอ
นกเลยคิดว่าเกาะตามบ้านคนดีกว่า ปลอดภัยกว่า ร่มเย็นกว่า
นอกจากนัน้ อีกสาเหตุหนึง่ คือตัวอาคารหรือบ้านของเรามีชนิ้ ส่วนหรือ

การท�ำร้ายหรือเข่นฆ่าแบบท�ำกับหนูหรือแมลงสาปคงไม่ใช่เรื่อง  ใน
อินเทอร์เน็ตมีค�ำแนะน�ำวิธีไล่นกหลายแบบ เช่นแขวนกระจกหรือแผ่นซีดี
ที่มีผิวมันไว้รอบบ้านให้แกว่งไปมาสะท้อนแดดเป็นแสงแวบๆ เพื่อให้นก
ตกใจบินหนีไป  หรือบางคนแนะน�ำให้หารูปปัน้ แมวหรือนกตัวใหญ่ๆ พวก
เหยี่ยวหรือนกอินทรี วางไว้ในจุดที่นกชอบเกาะ ขู่ให้นกกลัว ไม่กล้าเข้ามา
ในบริเวณบ้าน
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ให้ระวังเรื่ององค์ประกอบของบ้าน อย่าให้มีบัวผนัง หรือขอบที่ยื่นออก
จากผิวบ้านมากเกินไป  ระยะที่ดีไม่ควรเกิน 15 เซนติเมตร  ส่วนบ้านเก่า
ทีม่ ชี นิ้ ส่วนอาคารเหมาะให้นกเกาะนัน้ วิธแี ก้ปญ
ั หาคือให้ตดิ หนามแบบลวด
โลหะ หรือแบบเส้นพลาสติกทีม่ ขี าย ทัง้ แบบส�ำเร็จรูปหรือสัง่ ท�ำ จะป้องกัน
ไม่ให้นกเกาะบริเวณนั้นได้
แต่วิธีประหยัด ง่ายในการติดตั้ง และท�ำได้เอง คือหาฝาจีบของขวด
น�้ำอัดลมเอามาหงายขึ้น ติดเป็นระยะๆ ห่างกันพอประมาณ คะเนว่าช่อง
ว่างระหว่างฝาเล็กกว่าตัวนก วิธีนี้จะท�ำให้นกไม่สามารถเกาะที่ขอบหรือ
พื้นที่แถวนั้นได้
แต่มคี นถามอีกว่า แล้วถ้าเป็นพืน้ ทีท่ คี่ นต้องเดินผ่านด้วย เช่น ระเบียง
จะต้องท�ำอย่างไร
ค�ำตอบคือไม่ควรใช้วธิ นี   ี้ แนะน�ำให้ตดิ ตัง้ ตาข่ายหรือตะแกรงทีม่ ขี นาด
ตาเล็กเกินกว่าตัวนกจะลอดผ่านได้ ติดเป็นแผงกั้นระหว่างพื้นที่ภายในกับ
ภายนอก ซึ่งได้ผลกว่า และเรายังใช้งานพื้นที่ส่วนนั้นได้เหมือนเดิมด้วย
ส่วนการแก้ปัญหาที่มักมีผู้ใจบุญชอบเลี้ยงหมาแมวจรจัด รวมถึงนก
ท�ำให้มฝี งู นกเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ ทุกทีนนั้ คงต้องเจรจากับท่านผูน้ นั้ อธิบาย
ให้เห็นว่า การกระท�ำทีท่ า่ นคิดว่าท�ำบุญท�ำทานแก่สตั ว์เดรัจฉาน แท้จริงแล้ว
ก�ำลังสร้างกรรมแก่เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง
แต่ขอแนะน�ำว่าอย่าไปคนเดียว ให้รวมตัวกันหลายๆ บ้าน คุยพร้อม
หน้ากัน จะได้มีพลังขับเคลื่อนเรื่องนี้
ขอให้ทุกท่านโชคดี และไม่ถูกนกกวนใจครับ !

องค์ประกอบบ้านที่เหมาะส�ำหรับการจับเกาะ เช่น มีราว ระเบียง หรือบัว
ขอบที่ยื่นออกมาพอเหมาะ
อีกเหตุผลส�ำคัญคือ มักมีมนุษย์ใจบุญชอบเลี้ยงสัตว์จรจัด ไม่ว่าหมา
แมว หรือนก  ละแวกบ้านของเราจึงกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดี ท�ำให้นก
เพิ่มจ�ำนวนขึ้นมากมาย
กลับมาเรื่องวิธีแก้ปัญหา
สิ่งแรกที่ต้องด�ำเนินการคือ ถ้าจะออกแบบและก่อสร้างบ้านหลังใหม่

.
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ท่องเที่ยว
กับวิริยะ
เรื่อง : กรดล แย้มสัตย์ธรรม
ภาพ : กองบรรณาธิการนายรอบรู้

ภูเขียว

เทีย่ ว
ส่องสัตว์
				 สัมผัสธรรมชาติ

36

ว่ากันว่า หากต้องการเข้าใจธรรมชาติ วิธดี ที สี่ ดุ คือ

พาตัวเองเข้าไปให้ธรรมชาติโอบล้อม “นายรอบรู้” จึง
เดินทางเข้าสูเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูเขียว ซึง่ ครอบคลุม
พืน้ ทีอ่ �ำเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์ และหนองบัวแดง
ของจังหวัดชัยภูมิ
ผืนป่าภูเขียวได้รับการขนานนามว่าเป็นสวนสัตว์
ธรรมชาติ จากโครงการพระราชด�ำริ “สวนสัตว์ธรรมชาติ
ภูเขียว” โดยพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิด เพื่ออนุรักษ์
สัตว์ป่าและการท่องเที่ยว ที่นี่เป็นต้นแบบการจัดการ
พืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ปา่ ฟืน้ ฟูอย่างยัง่ ยืน มีการสร้างแหล่งน�ำ้ และ
โป่งเทียมเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ มีโครงการเพาะพันธุ์
สัตว์ปา่ ใกล้สญ
ู พันธุป์ ล่อยกลับคืนสูธ่ รรมชาติ ภูเขียวจึง
เหมาะแก่การเดินทางมา เพือ่ ให้ตน้ ไม้ สายหมอก และ
สัตว์ปา่ ได้บอกเล่าเรือ่ งราวและความส�ำคัญของพวกเขา
บนโลกใบนี้

ทุ่งกะมัง สวรรค์ของสัตว์ป่า
ละอองฝนโปรยปรายกระทบยอดหญ้า นักท่องเที่ยวอย่างเราต้องรีบหา
ร่มไม้บังฝน ขณะเจ้าเนื้อทรายยังคงกระโดดโลดเต้น และเล็มใบหญ้า
อย่างเอร็ดอร่อย อาจเพราะเกิดในป่า อยู่กับธรรมชาติ จึงไม่หวั่นเกรง
ฝนแต่อย่างใด
ใครเดินทางมาเที่ยวภูเขียวย่อมต้องไม่พลาดชมบรรยากาศของทุ่ง
กะมัง เพราะนี่คือไฮไลต์สำ� คัญของผืนป่าแห่งนี้
ทุ่งกะมังเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยผืนป่า เป็นแหล่งหา
กินของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น เนื้อทราย กวางสายพันธุ์หนึ่งที่เคยเกือบ
สูญพันธุจ์ ากป่าเมืองไทย แต่ดว้ ยโครงการเพาะเลีย้ งสัตว์ปา่ ของเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ได้เพาะเลี้ยงเนื้อทรายแล้วปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ท�ำให้วันนี้มีเนื้อทรายนับร้อยโลดแล่นใช้ชีวิตอย่างอิสระในทุ่งกะมัง
นอกจากนี้ยังมีกวางป่า หมาใน หมาจิ้งจอก กระจง ลิงวอก ชะนี
ค่างแว่นถิน่ เหนือ ฯลฯ เป็นเจ้าถิน่ ใช้พนื้ ทีข่ องทุง่ กะมังและป่าโดยรอบใน
การด�ำรงชีพ
ช่วงเวลาเหมาะส�ำหรับเที่ยวชมความงามคือเช้าตรู่และช่วงเย็นก่อน
พลบค�ำ่ เพราะบรรดาสัตว์ปา่ จะเริงร่าออกมาอวดโฉม โดยเฉพาะช่วงเช้า
ตรูก่ อ่ นแสงแรกมาทักทาย คุณอาจเห็นเนือ้ ทรายหลายสิบตัวเดินนวยนาด
เต็มทุ่ง ฝูงนกบินกรูออกจากรังส่งเสียงเจื้อยแจ้ว รวมทั้งเสียงร้อง ผัว...
ผัว...ของชะนีดังก้องป่า
นั่งมองเงียบๆ และเว้นระยะห่างจากสัตว์ป่าพอประมาณ คือการ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่พวกเขา แล้วเราอาจได้สัมผัสความงามอัน
แท้จริงของเพื่อนร่วมโลก
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ส่องนก ฟั งเสียงผืนป่ า ทีบ่ ่อน�้ำมหัศจรรย์

เดนิ เท้าเข้าป่ า ศกึ ษาธรรมชาติ
การเดินป่าศึกษาธรรมชาติเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะตลอด
เส้นทางที่ลัดเลาะเข้าไปในผืนป่า คุณจะได้สัมผัสพืชพันธุ์นานาชนิด
ต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านปกคลุมพื้นดิน บางจุดแสงแดดส่องลงมาเพียง
ร�ำไร ท�ำให้ความชุ่มชื้นของดินและผืนป่ามีมาก จึงต้องคอยระวัง “ทาก”
ที่จ้องดีดตัวเกาะแข้งเกาะขา จนนักเดินป่าต้องบริจาคเลือดให้ทากเหล่า
นี้ตามๆ กัน
ระยะทางราว 2 กิโลเมตร ผ่านป่าดงดิบ สู่ทุ่งหญ้า ผ่านอ่างเก็บน�้ำ
จนถึงโป่งเทียมที่มีรอยตีนสัตว์ป่าหลากหลาย เสียงนกร้องไม่ขาดระยะ
ไอดินกลิ่นหญ้าที่ลอยมาตามสายลมเย็นปะทะหน้ายามเหงื่อชุ่ม สร้าง
ความรูส้ กึ สดชืน่ จนแอบคิดว่าหากผืนป่าถูกท�ำลายหมดไป เราจะเสาะหา
ความสุขเรียบง่ายแต่ล้นปรี่ได้จากที่ใด
เราจะไม่ได้รบั ความสุขแสนธรรมดาเช่นนีเ้ ลยหากอยูใ่ นเมือง ไม่เคย
รูส้ กึ สดชืน่ เมือ่ สายฝนพร�ำ ไม่เคยเห็นชีวติ อิสระของสัตว์ปา่ ทีด่ ำ� รงอยูโ่ ดย
ปราศจากความกลัว ไม่เคยพบฝูงนกลงเล่นน�้ำ สะบัดขนสนุกสนาน และ
ร้องเพลงเสียงเจื้อยแจ้วอย่างมีความสุข
นีค่ อื ค�ำตอบทีผ่ นื ป่าแห่งนี้
มอบให้ นี่ สิ น ะ...คื อ
ความหมายของการ
เข้าใจธรรมชาติ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเป็นสถานที่ดูนกชั้นเลิศ มีนักดูนกจากทั่ว
ทุกสารทิศเดินทางมาเพื่อหวังจะเห็นวิหคหายากสักครั้งหนึ่ง
ในพื้นที่มีแหล่งน�้ำมากมาย ทั้งฝายเก็บน�้ำ แหล่งน�้ำธรรมชาติที่
กระจายอยู่กลางป่า และที่ส�ำคัญคือบ่อน�้ำนก หรือ “บ่อน�้ำมหัศจรรย์”
สร้างเลียนแบบบ่อน�้ำธรรมชาติให้นกลงมากินน�้ำเล่นน�้ำยามน�้ำแล้ง ที่นี่
จึงเป็นจุดดูนกนานาชนิด
หากคุณนั่งเงียบๆ อาจโชคดีได้เห็นนกหลากชนิด เช่น นกปรอด
นกเขนบ้าน นกเขนน้อยไซบีเรีย นกจับแมลง นกระวังไพร ไก่ป่า ฯลฯ
ผลัดเปลีย่ นแวะเวียนมาใช้บอ่ น�ำ้ บางตัว
เพี ย งกิ น น�้ ำ บ้ า งยึ ด พื้ น ที่ เ ล่ น น�้ ำ
นานสองนาน แต่ ล ะชนิ ด ส่ ง
เสียงร้องต่างกันตามสายพันธุ์
การเข้าไปดูนกที่บ่อน�ำ้ นก
ฟังเหมือนเพลงบรรเลงจาก
ต้องขออนุญาตล่วงหน้า
ศิลปินธรรมชาติกลางป่า
และจองคิวจากเจ้าหน้าที่
ใหญ่ คลอด้ ว ยเสี ย งลม
ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
เสียงใบไม้ เสียงแมลง พา
เนือ่ งจากมีระบบจ�ำกัดจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ให้เคลิบเคลิ้ม พลางแอบ
เพือ่ ไม่ให้รบกวนนกจนเกินไป
ยิ้มโดยไม่รู้ตัว

✺

.

✺

✺

หากต้องการเข้าชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูเขียวโดยไม่พักแรม สามารถติดต่อและ
ช�ำระค่าธรรมเนียมที่ด่านทางเข้าได้เลย
แต่ถ้าต้องการพักแรม หรือจองบ้านพัก
ของเขตฯ ภูเขียว ต้องท�ำจดหมายถึง
ส�ำนักอนุรกั ษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5-15 วัน

✺
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วิริยะ
ชวนชิม

ร้านเดด็ ร้านดที ี ่
						

เรื่อง : ชนะชัย จุลทะศรี อภิสิทธิ์ บุญชู
ภาพ : กรดล แย้มสัตย์ธรรม ธนบัตร กีรัตยากุล
ธีรพงษ์ ผลบุญ

ภูเขียว

“นายรอบรู้” ขอแนะน�ำร้านเด็ด อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เริ่มจากไก่ย่างส้มต�ำรสเด็ด ก่อนจะปิดท้ายด้วยกาแฟหอมๆ กับขนมหวานๆ
กลางสวนผักอินทรีย์ ใครที่มีโอกาสไปภูเขียวอย่าลืมไปลิ้มลอง !

ป. ไก่ย่างเขาสวนกวาง @ตลาดของดีที่…ภูเขียว

จิบกาแฟ ที่ ไร่ภูแสงทอง

แหล่งของกินแห่งใหม่ริมทางหลวงหมายเลข 201 ใกล้แยกหนอง
สองห้อง ด้วยแนวคิดของ “คุณปิงปอง” สุกฤตา ศรีสมโภชน์ ที่ต้องการ
สร้าง ตลาดของดีที่…ภูเขียว ให้เป็นตลาด O-TOP พื้นบ้านเสมือนเป็น
แหล่งชอปปิงเล็กๆ ในอ�ำเภอ ทั้งส�ำหรับคนภูเขียวเองและนักท่องเที่ยว
เมนูแนะน�ำคือ ไก่ย่างเขาสวนกวาง รสชาติและเนื้อสัมผัสแตกต่าง
จากไก่ย่างทั่วไป เพราะใช้ไก่ไข่ตัวผู้ ท�ำให้เนื้อไม่หนาเกินไป ไม่มีมันมาก
ย่างแล้วเนื้อนุ่ม รสชาติหวานตามธรรมชาติ
ส้มต�ำป่าชัยภูมิ รสแซ่บจัดจ้าน รับรองว่า กินเพลินจนข้าวเหนียว
หมดห่อโดยไม่รู้ตัว อีกเมนูเด็ดคือ ต้มเป็ด คล้ายต้มแซ่บ แต่ใช้เนื้อเป็ด
ตุ๋นจนนุ่ม เคี้ยวง่าย แทะเพลิน
นอกจากนี้ยังมีคอหมูย่าง ลาบ ผัดไทย และก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ให้อิ่ม
อร่อยด้วย

ไร่ ภู แ สงทอง เป็ น คาเฟ่ แ ละร้ า นอาหาร ตกแต่ ง เรี ย บง่ า ย ให้
บรรยากาศ “ฟาร์มคาเฟ่” มีมุมสบายๆ นั่งชมสวนผักอินทรีย์ที่ทางร้าน
ปลูกไว้ หรือจะลงไปเดินเล่นถ่ายภาพก็ได้ ทีน่ เี่ กิดขึน้ จากการต่อยอดร้าน
อาหารและผั ก ออร์ แ กนิ ก ของ ภานุ พ งศ์ เร่ ง รั ด กิ จ โดยมี แ นวคิ ด
จาก “ศาสตร์พระราชา” และการแบ่งทีด่ นิ เป็นสัดส่วน จากนัน้ จึงสืบสาน
ต่อยอด และปรับปรุงจนเหมาะสมกับพื้นที่
รสชาติของกาแฟคาปูชิโนและลาเตร้อนๆ ที่ต้มด้วยกาแบบ moka
pot หอมมันก�ำลังดี ส่วนชาเขียวเย็นสูตรพิเศษ มาเด้อหล่า ก็เข้ากับ
บรรยากาศเงียบสงบและสายลมพลิ้ว ท�ำให้จิตใจร่มเย็นมากขึ้นไปอีก
ทีเด็ดคือ ฮันนี่โทส ไอศกรีมสามลูกต่างรสชาติ เสิร์ฟพร้อมกล้วย
หอมและขนมปังปิ้งทาเนย จากนัน้ ค่อยๆ บรรจงราดน�้ำผึง้ จนชุม่ ก่อนลิม้
รส ความนุ่มละมุน หอมหวานของไอศกรีม ผสานรสสัมผัสกรอบนอก
นุ่มในของขนมปังปิ้งชิ้นหนา บอกได้เลยว่า สุดยอดมาก !

ต�ำบลหนองตูม อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เปิด 08.00-20.00 น. โทร. 09-6446-9461

ต�ำบลบ้านเก้ง อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เปิด 07.00-15.00 น. โทร. 08-8464-2494
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รักลูก
ให้ดี

เรื่อง : นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ภาพประกอบ : เซมเบ้

เด็กชอบอยู่ในมือถือ
โทรศัพท์มอื ถือมิได้มเี ฉพาะเกม แต่มอี ย่างอืน่ ด้วย คือมีความ

พ่อแม่เดินผ่านไปมามองเห็น ค�ำแนะน�ำนี้ล้าสมัยและไม่มีประโยชน์ใน
วันนี้ แม้หลายบ้านจะยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้ลูกท�ำการบ้าน
แต่เครื่องนี้จะขาวสะอาดดั่งใจพ่อแม่อย่างแน่นอน
แต่เครื่องในมือลูกจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
มีสังคม หมายถึงมือถือช่วยให้เด็กพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา
โดยจัดระบบและล�ำดับความส�ำคัญได้ดีกว่าสังคมจริงๆ ข้างนอกนั่น
ระดับที่ 1 คือเพื่อนหรือ friend ที่เราจะพบปะ พูดคุย หรือแลก
เปลี่ยนความเห็นได้ตลอดเวลา แม้เพิ่งจะจากกันที่โรงเรียนเมื่อสักครู่นี้
ก็ตาม
ระดับที่ 2 คือคนรู้จัก รวมทั้งเพื่อนที่มิได้พบในชีวิตประจ�ำวันอีก
ต่อไปแล้ว แต่เรายังเห็นการเคลื่อนไหวของเขา วันเกิดเขา และรูปภาพ
เขาเป็นระยะๆ โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ ในทางตรงข้ามเราเอง
ก็มีผู้ติดตามโดยไม่จ�ำเป็นต้องพูดคุยอยู่จำ� นวนหนึ่งเช่นกัน
จะเห็นว่าสังคมในมือถือหรือโซเชียลเน็ตเวิรก์ กว้างขวางกว่าโลกแห่ง
ความเป็นจริงมาก และเราเลือกได้วา่ จะมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย หรือเป็นเพียง
ผู้สังเกตการณ์
มีสนาม หมายถึงมีพื้นที่ที่เราได้อวดของ
อวดของหมายความตั้งแต่อวดวัตถุสิ่งของจริงๆ จนถึงอวดฝีมือ

เป็นส่วนตัว มีสงั คม มีสนาม สามเรือ่ งนีเ้ ป็นแกนกลางส�ำคัญของมือถือ
สมัยใหม่ที่เรียกว่า “สมาร์ตโฟน”
มีความเป็นส่วนตัว หมายถึงเป็นส่วนตัวจากพ่อแม่
ในบ้าน ภายใต้หลังคาบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน พ่อแม่มักเข้ามา
สอดส่อ ง ก้ าวก่ าย ยุ่มย่าม แนะน�ำ สั่งสอน บ่นว่า อบรม วุ่นวาย
รบกวน ดุด่า คาดหวัง หรือท�ำร้าย
ครบโหลแล้ว พอเท่านี้ก่อน
แต่ในสมาร์ตโฟน เด็กได้อยู่ส่วนตัว เป็นอิสระจากพ่อแม่ มือถือ
สมัยใหม่ท�ำให้พ่อแม่เข้ามาตรวจตราเราได้ยากขึ้น ครูก็เช่นกัน นอก
เหนือจากการตั้งรหัส ลบประวัติ หรือซ่อนแอปพลิเคชัน ซึ่งเด็กที่ไม่มี
ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อะไรมากมายก็ท�ำได้แล้ว การปิดหน้าจอหรือ
เปลีย่ นหน้าจอในเสีย้ ววินาทีกอ่ นพ่อแม่หรือครูจะประชิดตัวเป็นเรือ่ งไม่ยาก
ล�ำพังความเป็นอิสระพ้นจากการตรวจสอบของพ่อแม่นี้ก็ชวนให้
เด็กๆ หลงใหลมือถือได้ไม่ยาก และชอบใช้เวลาว่างเข้าไปอยู่มือถือเสีย
มาก เพราะปลอดภัยสูงกว่าห้องส่วนตัว
ค�ำแนะน�ำสมัยที่คอมพิวเตอร์ยังเป็นเครื่องขนาดใหญ่ตั้งบนโต๊ะ ที่
ให้ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้กลางบ้านและหันหน้าออกมาจากก�ำแพงเพื่อให้
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เรียนหนังสือแล้วเรียนไม่เก่งก็จะเห็นชัด เซลฟ์เอสตีมไม่จำ� เป็นต้องรอ
ใครมาชมเชย ขอเพียง ท�ำได้ ได้ทำ� และท�ำส�ำเร็จ เด็กก็รู้สึกฟูฟ่อง
ชีวิตที่ลองผิดลองถูกได้ คือ cognitive flexibility หมายถึงการคิด
ยืดหยุ่นหรือคิดวิเคราะห์อย่างยืดหยุ่นซึ่งเป็นทักษะที่เด็กจะใช้ในเกมได้
แต่เป็นเช่นเดียวกับสองเรื่องแรก นั่นคือท�ำผิดไม่มีใครว่า ท�ำพลาดก็ท�ำ
ใหม่ จะลองผิดลองถูกหลายครั้งก็เรื่องของเรา
เมื่อมองเกมในแง่ดีข้อนี้จะพบว่า เกมเป็นเครื่องมือหนึ่งของสิ่งที่
เรียกว่า zone of proximal development ด้วย กล่าวคือเป็น “นัง่ ร้าน”
แห่งพัฒนาการที่เด็กสามารถต่อสูงขึ้นด้วยตนเองเมื่อได้รับค�ำแนะน�ำ
เพียงเล็กน้อย แล้ว ค�ำแนะน�ำนั้นมาจากไหน ก็มาจากเพื่อนๆ ในเกม
นั่นเอง
ทั้งสามประการนี้คือคุณสมบัติของมือถือสมัยใหม่ จะเห็นว่าล�ำพัง
แกนกลางของเรือ่ งก็เป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ และเมือ่ เราแจกแจง
รายละเอียดประโยชน์ของสมาร์ตโฟน จะพบว่านี่คือเครื่องมือที่ทรง
คุณค่ามหาศาล เป็นเครื่องมือที่เด็กๆ จะน�ำพาชีวิตตนเองฝ่าคลื่นลม
แห่งศตวรรษที่ 21

รวมทัง้ ความคิด ความเห็น ทัศนะ คุณค่า ค่านิยม เราอวดได้ทกุ อย่างใน
มือถือ
เฉพาะบรรทัดแรกของเฟซบุ๊กก็ตั้งให้เราเรียบร้อยแล้วว่าอยากพูด
อะไรออกไป ใครอ่านใครฟังก็ช่าง
เฉพาะประเด็นเรื่องเด็กมีสนามของตัวเองนี้เอง คือที่อยู่ของเกม
เกมมีขอ้ เหนือกว่าการไปเรียนหนังสือแล้วสอบ การอยูบ่ า้ นแล้วท�ำ
ตามกฎของพ่อแม่ การออกไปนอกบ้านแล้วท�ำตามกติกาสาธารณะ ข้อ
เหนือกว่าที่ส�ำคัญมีสามข้อ
1. ความเป็นตัวของตัวเอง
2. ความรู้สึกว่าเราท�ำได้
3. ชีวิตที่ลองผิดลองถูกได้
ความเป็นตัวของตัวเอง คือ autonomy เด็กเล่นเกมแล้วพัฒนา
ตัวเองให้เล่นเกมอย่างเชี่ยวชาญมากขึ้นได้โดยไม่มีพ่อแม่คอยคาดหวัง
อยู่ข้างๆ นี่เป็นความรู้สึกที่มีความจ�ำเพาะต่อจิตใจมนุษย์สูง เราเล่น
เกมด้วยฝีมือของเราล้วนๆ มันให้ความรู้สึกที่ยอดมาก
ความรู้สึกว่าเราท�ำได้ คือ self esteem ค�ำว่า “เซลฟ์เอสตีม” นี้
มิได้หมายถึงความภูมิใจในตนเองเท่านั้น เพียงตื่นเช้ามารู้ว่าตนเองท�ำ
อะไรบางอย่างได้และท�ำส�ำเร็จก็มีเซลฟ์เอสตีมแล้ว เทียบกับการไป

.
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เยือน
ลานธรรม

เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
ภาพ : ปิยะพร ธนารักษ์

วัดเจดียห์ ลวง
งดงาม สว่างไสว
ใจกลางเชียงใหม่

V magazine ฉบับนี้ ขอพาทุกท่านไปเยือนลานธรรมกันถึง

แห่งหนึง่ ของเชียงใหม่แล้ว ในบริเวณวัดนีย้ งั เป็นทีป่ ระดิษฐานเสาอินทขีล
หรือเสาหลักเมือง ซึ่งทางวัดเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะเพียงปีละ 7
วันเท่านั้น คือระหว่างวันแรม 13 ค�ำ่ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 4 ค�่ำ เดือน 9
(ตรงกับช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน)
และล่าสุดในปี 2561 ทางวัดยังได้ด�ำเนินการสร้างอาคารปฏิบัติ
ธรรมบริเวณด้านหลังพระธาตุเจดีย์ เป็นอาคารคอนกรีต ตกแต่งผสม
ด้วยไม้ ศิลปะล้านนาผสมโคโลเนียล เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม อบรม
ปฏิบตั ธิ รรม และบ�ำเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานอนุญาต
ให้อัญเชิญพระนามย่อ “ออป” ประดิษฐานที่หน้าบัน และประทานนาม
อาคารว่า “อาคารปฏิบตั ธิ รรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพรมหาเถร)”
ปัจจุบนั เปิดให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ และฟังพระ
ธรรมเทศนาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
ใครมีโอกาสเดินทางไปเชียงใหม่ อย่าลืมแวะสักการะพระธาตุเจดีย์
หลวงเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ และหากมีเวลามาปฏิบตั ภิ าวนาด้วย
คุณอาจค้นพบความงดงาม ความสว่างไสวในใจ ณ สถานทีแ่ ห่งนีก้ เ็ ป็นได้

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระอารามหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงมีชื่อเดิมว่าวัดโชติการาม แปลว่าวัดที่มีความงดงาม
สว่างไสว เจดีย์ของวัดมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่
พญาแสนเมืองมา กษัตริย์เชียงใหม่องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย (ปี
1931-1954) โปรดให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พญา
กือนา พระราชบิดา แต่พระองค์สิ้นพระชนม์เสียก่อน พระมเหสีจึง
ควบคุมการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ
ต่อมาในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์เชียงใหม่องค์ที่ 9 แห่ง
ราชวงศ์มังราย มีการบูรณะและสร้างเสริมเจดีย์ใหม่ โดยขยายฐานให้
กว้างขึน้ และเสริมยอดจนสูงใหญ่ เป็นทีม่ าของนาม “เจดียห์ ลวง” (หมาย
ถึงเจดีย์ใหญ่) แล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐาน ณ มุขด้าน
ตะวันออกของเจดีย์เป็นเวลาถึง 80 ปี
ในปี 2088 เกิดฝนตกหนักและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ท�ำให้ส่วน
ยอดเจดีย์หักพังลงเหลือเพียงครึ่งองค์ ซึ่งยากจะแก้ไข จึงถูกทิ้งร้างเช่น
นั้นนานถึง 445 ปี กระทั่งปี 2533 กรมศิลปากรได้เริ่มบูรณะจนมี
ลักษณะดังที่เห็นในปัจจุบัน
นอกจากองค์พระธาตุเจดียห์ ลวงอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์สำ� คัญ

.
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“สักการะพระธาตุเจดียห์ ลวง
บวงสรวงบูชาเสาอินทขีล
ถือศีลปฏิบัติภาวนา
ฟังพระธรรมเทศนา
จบครบในที่เดียว”
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
- ถนนพระปกเกล้า ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ สดับพระธรรมเทศนา ณ อาคารปฏิบัติธรรม
ได้ทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.
- ส�ำนักงานวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โทร. 06-4483-3963
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ศุขสยาม
เรื่อง : นคราภิบาล

ประเพณีแข่งเรือ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสยาม

http://43maiwong.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
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ในสมัยก่อนการตั้งชุมชนสร้างบ้านแปงเมืองมักเลือกท�ำเลไม่ไกล

จากแม่น�้ำล�ำคลองมากนัก บางพื้นที่ก็สร้างชุมชนริมแม่น�้ำล�ำคลอง เพื่อ
ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและสะดวกแก่การคมนาคม ด้วยเหตุนเี้ รือจึง
เป็นพาหนะส�ำคัญของชาวบ้านในการไปมาหาสู่กัน
นอกจากใช้เป็นพาหนะแล้ว ยังมีเรือขนาดใหญ่ที่ใช้ในกิจกรรมเชิง
นันทนาการเมื่อว่างเว้นจากการท�ำนา การแข่งเรือประลองความเร็วช่วย
เสริมสร้างทั้งความแข็งแรงของร่างกายและความสมัครสมานสามัคคีของ
คนในชุมชน ทัง้ ยังถือเป็นโอกาสพบปะสังสรรค์กนั ทางวัฒนธรรมของคนร่วม
ท้องถิ่น
ราวเดือน 11 หรือเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูน�้ำนอง นอกจาก
งานบุญพิธอี นั เกีย่ วเนือ่ งกับพระพุทธศาสนา เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า แล้ว
ในช่วงเทศกาลดังกล่าวหลังจากชาวบ้านเสร็จพิธีท�ำบุญท�ำทานที่วัดก็มัก
จัดการแข่งเรือเพื่อความสนุกสนาน ถือเป็นงานรื่นเริงต่อท้ายงานบุญ
การแข่งเรือสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และแพร่กระจายไป
ทั่วทุกภูมิภาคของเมืองไทย หลายจังหวัดยังมีการแข่งเรือเป็นงานประจ�ำปี
สื บ เนื่ อ งมาถึ ง ปั จ จุ บั น เช่ น พิ จิ ต ร พิ ษ ณุ โ ลก น่ า น พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
อ่างทอง สิงห์บรุ ี สกลนคร บุรรี มั ย์ หนองคาย ชุมพร สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ฯลฯ
เรือที่ใช้แข่งขันส่วนใหญ่เป็นเรือขุด คือขุดจากต้นไม้ทั้งต้น นิยมไม้เนื้อ
แข็ง เช่น สัก ตะเคียน เพราะมีน�้ำหนักดีลอยน�้ำได้ดี ส่วนหัวเรือเชื่อว่ามี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่เรียกว่า “แม่ย่านาง”
การแข่งเรือนั้นแต่ละล�ำจะประกอบด้วยฝีพายและผู้ให้สัญญาณ ถ้า
เป็นเรือขนาดเล็กใช้ฝีพาย 29 คนลงมา ขนาดกลางใช้ฝีพาย 30-40 คน
หากใช้ฝีพายตั้งแต่ 41 คนขึ้นไปถือเป็นเรือแข่งขนาดใหญ่
เกณฑ์การแข่งขันโดยทั่วไปมักใช้ระยะทางยาวประมาณ 500-600
เมตร ถ้าชนะสองครัง้ ติดต่อกัน ถือเป็นฝ่ายชนะ หากผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
จะต้องแข่งอีกเป็นเที่ยวที่ 3 เพื่อตัดสิน
เรือจึงเป็นพาหนะที่คนไทยคิดค้นขึ้นด้วยภูมิปัญญา เพื่อการด�ำรงชีวิต
อย่ า งเหมาะสมต่ อ สภาพแวดล้ อ ม และแสดงถึ ง ประเพณี ก ารละเล่ น ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในอดีต

2
เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

.

3
เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

1 2 การแข่งเรือยาว
3 4 เรือยาว
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เรื่อง : ฅนเมือง
ภาพ : เมืองโบราณ

ปราสาทสด๊กก๊อกธม
จังหวัดสระแก้ว
(เมืองโบราณ สมุทรปราการ)

ปราสาทสด๊กก๊อกธมสร้างขึน้ ตามแบบศาสนสถานวัฒนธรรม

เขมรโบราณ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชา
ค�ำว่า “สด๊กก๊อกธม” เป็นภาษาเขมร “สด๊ก” มาจาก “สด๊อก” แปลว่า
รก ทึบ ส่วน “ก๊อก” แปลว่า ต้นกก และ “ธม” แปลว่า ใหญ่ ดังนั้น
“สด๊กก๊อกธม” จึงแปลว่า รกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่
ในอดีตชาวบ้านเคยเรียกว่า “ปราสาทเมืองพร้าว” เพราะมีตน้ มะพร้าว
ขึ้นอยู่โดยรอบตัวปราสาท

ศาสนสถานแห่งนีส้ ร้างขึน้ สมัยพระเจ้าอุทยั ทิตยวรมันที่ 2 กษัตริยเ์ ขมร
โบราณ เพื่อประทานแก่ “ศรีชเยนทรวรมัน” นามเดิมว่า “สทาศิวะ” พระ
ราชครูผู้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกถวายพระองค์
ปราสาทหินสด๊กก๊อกธมเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย
ศิลปะร่วมแบบเขมรโบราณ สมัยประตูพระราชวังหลวงต่อกับบาปวน ราว
พุทธศตวรรษที่ 15-16 ลักษณะแผนผังของปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยม หัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก มีปราสาทประธานอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วย
ระเบียงคด และมีโคปุระ (ซุม้ ประตูทางเข้า) ทัง้ สีด่ า้ น เมือ่ ผ่านซุม้ โคปุระชัน้

ผังปราสาทสด๊กก๊อกธม
(เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ)
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1
ในมีทางด�ำเนินเปรียบเสมือนสะพานสายรุง้ เป็นทางเชือ่ มระหว่างโลกมนุษย์
กับสวรรค์ สองข้างทางด�ำเนินมีเสานางเรียง หรือเสานางจรัล ลักษณะเป็น
แท่งสีเ่ หลีย่ ม สร้างจากหินทราย หัวเสาคล้ายดอกบัวตูม ด้านหน้าปราสาท
ประธานบริเวณมุมระเบียงคดเป็นที่ตั้งบรรณาลัยสองหลัง หันหน้าเข้าหา
ปราสาทประธาน สันนิษฐานว่าใช้เก็บต�ำราหรือคัมภีร์ทางศาสนา
คุณเล็ก วิรยิ ะพันธุ์ ได้ถา่ ยแบบปราสาทสด๊กก๊อกธมมาสร้างไว้ทเี่ มือง
โบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เนือ่ งจากท่านเล็งเห็นคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์
และความงดงามของศิลปวัฒนธรรมแห่งสยามประเทศ เพื่อหวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นหลัง

.

2

1 ภายนอกปราสาทสด๊กก๊อกธม (เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ)
2 ปราสาทประธาน (เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ)
3 บรรณาลัยสองหลังหันหน้าเข้าหาปราสาทประธาน
(เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ)

3

ขับขี่
ปลอดภัย

อย่าใช้

ไฟฉุกเฉิน

เรื่อง : ดาบฯ แช่ม
ภาพประกอบ : เซมเบ้

อย่างผิด ๆ

สมัยนีเ้ มือ่ ต้องขับรถผ่านสีแ่ ยกทีไ่ ม่มสี ญั ญาณไฟจราจร หรือขณะฝนตกหนัก ผูข้ บั ขีจ่ �ำนวนไม่นอ้ ยมักเปิดสัญญาณ

ไฟฉุกเฉิน หรือ “ไฟผ่าหมาก” กันอย่างผิดๆ ซึง่ เป็นพฤติกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้ เพราะขณะผ่านสีแ่ ยก ผูข้ บั ขี่
รถยนต์คันอื่นที่อยู่ด้านซ้ายหรือขวา จะมองเห็นสัญญาณไฟเลี้ยวเพียงด้านเดียว จึงอาจเข้าใจผิด ท�ำให้รถยนต์เฉี่ยวชน
กันได้
ส่วนขณะฝนตก แสงกะพริบจากไฟฉุกเฉินอาจท�ำให้ผขู้ บั ขีร่ ถยนต์ทตี่ ามมาข้างหลังเกิดอาการตาพร่า เป็นการเพิม่
โอกาสการเกิดอุบัติเหตุให้มากขึ้น
วิธที ถี่ กู ต้องคือ ขณะขับขี่ ไม่วา่ จะผ่านสีแ่ ยก หรือเมือ่ ฝนตกหนัก ไม่ตอ้ งเปิดไฟฉุกเฉิน แค่ใช้ความระมัดระวังมาก
ขึ้นก็เพียงพอ
แล้วควรใช้ไฟฉุกเฉินเมื่อใด ?
ไฟฉุกเฉินควรใช้เฉพาะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุขัดข้องจนขับรถนั้นต่อไปไม่ได้ หรือในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางอยู่
ข้างหน้าขณะขับขีร่ ถ ท�ำให้ตอ้ งชะลอความเร็วอย่างกะทันหัน อาจเปิดไฟฉุกเฉินเพือ่ เตือนรถทีต่ ามมาให้ระมัดระวังและ
ชะลอความเร็วตาม

จากนั้นเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว กรุณาปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินทันที .
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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. 0 2641 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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ยาแก้ ไอ
ใช้บรรเทาอาการไอ ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

* ใบอนุญาตเลขที่ ฆท. 1084/2562
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