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บท
บรรณาธิการ

เดือนพฤษภาคม 2562 ประวัติศาสตร์โลกต้องจารึกไว้ว่า อาณาประชาราษฎร์ไทยทั้งผอง
ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ เป็นที่ตระการตาแก่ชาวโลก
ซึ่งความงดงามที่เกิดขึ้น มิได้มีเฉพาะขั้นตอนต่างๆ ของพระราชพิธีที่ดำ� เนินไปตามโบราณราชประเพณี
มิใช่อยู่ที่วัสดุ หรือเสื้อผ้าอาภรณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ปรากฏให้เห็นถึงความงดงามล�้ำค่า ทั้งศิลปหัตถกรรม
และสถาปัตยกรรม
ความงดงามอันแท้จริงอยู่ที่วัตรปฏิบัติของผู้คนในชาติทุกหมู่เหล่า ที่เรียงร้อยเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว
เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บ่งบอกถึงความสามัคคีของคนในชาติ แสดงออกให้
ผู้คนทั้งโลกได้รับรู้ถึงอารยธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ของตนเองมายาวนานนับสหัสวรรษ และที่สำ� คัญนี่คือ
การประกาศความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ... จึงไม่เพียงกระหึ่มรับรู้กันทั้งโลกเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม 2562
เท่านั้น หากแต่ยังคงกึกก้องในใจของมวลมนุษยชาติตราบนานเท่านาน
					
						
					

จึงขอบันทึกไว้ในแผ่นดิน				
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
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เรื่องเด่น
ประจ�ำฉบับ

ย้อนต�ำนาน

“พระราชพิ ธี
บรมราชา
ภิเษก”
“...ตามพระราชประเพณีที่ถือกัน
ในประเทศนี้แต่โบราณมา เมื่อสมเด็จ
พระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จผ่านพิ ภพแล้ว
ยังไม่ถือว่าเป็นพระราชามหากษัตริย์
บริบูรณ์ จนกว่าจะได้ท�ำพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก...”

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 2
พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ

❖ เรื่อง : กองบรรณาธิการ

นั

บเป็นครั้งแรกในระยะเวลาเกือบ
70 ปี นับแต่พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่
5 พฤษภาคม 2493 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุ ท ธศั ก ราช 2562 คื อ ศุ ภ วาระมหามงคลที่
พสกนิ ก รชาวไทยทั่ ว ทั้ ง ราชอาณาจั ก รจะได้ มี
ส่วนร่วมเป็นประจักษ์พยานในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก อันถือเป็นพระราชพิธสี ำ� คัญทีส่ ดุ
ของพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่เมื่อกว่า 1,000 ปีที่แล้ว ศิลาจารึกที่
ค้นพบในดินแดนประเทศไทยได้มีกล่าวถึงการ
ประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษก และสืบทอด
เป็นพระราชประเพณีเรื่อยมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สาระส�ำคัญของพระราชพิธีนี้คือเป็นการ
ประกาศการยอมรั บ ผู ้ ที่ จ ะเป็ น ประมุ ข ของ

บ้านเมือง โดยความเห็นชอบพร้อมใจของปวง
พสกนิ ก ร ตามคติ ค วามเชื่ อ ที่ ว ่ า องค์ พ ระมหา
กษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น สมมุ ติ เ ทพ อุ บั ติ ม าเพื่ อ ทรง
“บ�ำบัดทุกข์” คือขจัดภยันตรายและทุกข์เข็ญ
ของอาณาประชาราษฎร์ ใ ต้ ร ่ ม พระบรมโพธิ สมภาร และ “บ�ำรุงสุข” ให้ราชอาณาจักรอุดม
สมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองสืบไป
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ถือปฏิบัติกัน
ในสมัยรัตนโกสินทร์ มีรายละเอียดอันเป็นการ
ผสมผสานทั้งพิธีการของศาสนาพราหมณ์ฮินดู
พุ ท ธศาสนา และคติ ค วามเชื่ อ ตามประเพณี
ดั้งเดิมของคนไทย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 V magazine จึงขอรวบรวม
เกร็ ด ความรู ้ อั น เนื่ อ งด้ ว ยการพระราชพิ ธี นี้
น�ำเสนอแก่ท่านผู้อ่าน
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❖

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร
พระราชทานพระบรมราชโองการนัดแรก
และทรงหลัง
่ น�้ำจากพระเต้าทักษิโณทก
ตั้งสัตยาธิษฐานที่จะทรงเป็นธรรมิกราช
พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก 2493

5
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❖

< พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร
ทรงรับน�้ำพระพุ ทธมนต์จาก
สมเด็จพระสังฆราช
ณ มณฑปพระกระยาสนาน
พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก 2493

❖

> มณฑปพระกระยาสนาน
ส�ำหรับสรงพระมุรธาภิเษก
ที่ชาลาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก 2468

“...พ่ อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่ อขุน
บางกลางหาวให้เมืองสุโขทัย
ให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อ
อินทรบดินทราทิตย์...”

ศิลาจารึกวัดศรีชุม (ศิลาจารึกหลักที่ 2)
จังหวัดสุโขทัย

1

“อภิเษก” คือรดน�้ำ

พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกของไทย
สันนิษฐานว่าต้นแบบคงมาจากอินเดีย ค�ำว่า
“อภิเษก” พจนานุกรมอธิบายว่าหมายถึงการแต่ง
ตั้งโดยพิธีรดน�้ำ  เช่น พิธีเสวยราชย์ของกษัตริย์
ตามธรรมเนียมอินเดียโบราณ การอภิเษก
มีหลายความหมาย เช่น การรดสรงบูชาเทวรูป
ด้วยน�้ำ  (หรือด้วยของเหลวที่ถือกันว่าเป็นของดี
วิเศษ เช่น นม น�ำ้ ผึง้ เนยเหลว) ก็เรียกว่าอภิเษก
และการที่พราหมณ์รดน�้ำให้แก่พระมหากษัตริย์
ผู้เปรียบประดุจเทพเจ้าบนพื้นพิภพ ก็เรียกว่า
อภิเษก  
พิธขี นึ้ ครองราชย์ของกษัตริยอ์ นิ เดียโบราณ
เรียกว่า “ราชสูยะ” ประกอบด้วยสามขั้นตอน
คือ การอภิเษก การกระท�ำสัตย์ และการถวาย
ราชสมบัติ

เมื่อได้ฤกษ์ยามตามที่ก�ำหนด ผู้ที่ได้รับคัด
เลือกให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ จะทรง
เครื่องขาว ประทับบนตั่งไม้ หัวหน้าของวรรณะ
ต่าง ๆ ช่วยกันโปรยน�้ำ มูรธาภิเษก ลงตกต้อง
พระมหากษัตริย์
มูรธฺ าภิเษก (อ่านว่า มูร-ทา-พิ-เส-กะ) แปล
ว่า การรดน�ำ้ ทีศ่ รี ษะ มาจากค�ำว่า มูรธฺ (มูร-ทะ)
แปลว่า ศีรษะ กับค�ำว่า อภิเษก (อ่านว่า อะ-พิเส-กะ) แปลว่า การรดน�้ำ
จากนั้นพระมหากษัตริย์จะทรงเครื่องราชาภรณ์ เสด็จขึ้นประทับบนบัลลังก์ ทรง กระท�ำ
สัตยาธิษฐาน ว่าพระองค์จะทรงปกครองแผ่น
ดินโดยธรรม พระครูพราหมณ์ ถวายราชสมบัติ
แล้วจึงเสด็จเข้ากระบวนแห่รอบพระราชมณเฑียร
เป็นการแสดงพระราชอ�ำนาจและการเฉลิมฉลอง
การรดน�้ำยังมีความหมายถึงการมอบให้
เป็นสิทธิ์ขาดและการรักษาไว้ซึ่งสัตยาธิษฐาน
เช่ น การ “กรวดน�้ ำ ” หลั ง จากการท� ำ บุ ญ ใน
ประเพณี ข องชาวพุ ท ธไทย การรดน�้ ำ ในพิ ธี
แต่งงาน หรือจากตัวอย่างในพงศาวดาร เมื่อ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหลั่งทักษิโณทก
ประกาศตัดขาดแผ่นดินกรุงศรีอยุธยามิให้เป็น
“สุ ว รรณปฐพี ” เดี ย วกั บ แผ่ น ดิ น ของพระเจ้ า
กรุงหงสาวดีอีกต่อไป
โดยหลักการแล้ว น�้ำสรงพระมุรธาภิเษก
และน�้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ
ไทยก็มีนัยความหมายไปในแนวทางเดียวกันนั้น

“...ถึงรัชกาลที่ 5 เมื่อเสด็จไปอินเดีย
ในปีวอก พ.ศ. 2415 ทรงแสวงหาน�้ำ
ปัญจมหานทีตามต�ำราพราหมณ์ คือ
น�ำ้ แม่น�้ำคงคา แม่นำ�้ ยมนา แม่น้ำ� มหิ
แม่น�้ำอจิรวดี และแม่น�้ำสรภูได้มา
น�้ำสรงมุรธาภิเษกจึงเพิ่ มน�้ำปัญจมหานทีอีกอย่างหนึ่ง ตั้งแต่
บรมราชาภิเษกเมื่อปีระกา
พ.ศ. 2416...”

						
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5

2

น�้ำศักดิ์สิทธิ์ :
“ปัญจมหานที”
และ “เบญจสุทธิคงคา”

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทย
ขั้นต้นก่อนพระราชพิธีต้องเตรียมน�้ำอภิเษกและ
น�้ำสรงมุรธาภิเษก โดยท�ำพิธีพลีกรรมตักน�้ำจาก
แหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักร และตั้งพิธี
เสกน�ำ 
้ ณ มหาเจดียสถานและพระอารามส�ำคัญ
ในส่วนภูมิภาค
ตามคติพราหมณ์อินเดียโบราณ พิธีราชาภิเษกต้องใช้น�้ำศักดิ์สิทธิ์จาก “ปัญจมหานที”
คื อ แม่ น�้ ำ ใหญ่ ทั้ ง ห้ า สายในอิ น เดี ย ตอนเหนื อ
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“…เมื่อขึ้นไปบนพระกระยาสนานและนั่งลงบนตั่งแล้ว,
ตัวก็ยังชา ๆ อยู่ ต่อเมื่อน�้ำสหัสสะธาราได้ตกต้องตัว
เปนครั้งแรกจึ่งได้ตื่นขึ้น, รู้สึกความเปลี่ยนแปลงของ
ตัว, และในทันใดนั้นน�้ำตาได้ไหลลงอาบหน้าระคนกับน�้ำ
สหัสสะธารา, จึ่งมิได้มีผู้ใดสังเกตเห็น.
“ในเวลานั้นเองที่ฉันได้รู้สึกแน่ชัดว่าได้เสีย
ทูลกระหม่อมไปแล้ว, และแต่นั้นต่อไปฉันจะต้องเปน
ผู้รับภาระแทนพระองค์, จึ่งนึกตัง
้ สัตยาธิษฐานว่า
จะปฏิบัติให้สมที่ทูลกระหม่อมได้ทรงเลือกเปนรัชทายาท,
และอุทิศทั้งชีวิตและร่างกายเพื่ อประโยชน์แห่งชาติ
และศาสนา…”

		
		

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประวัติต้นรัชกาลที่ 6

3

ได้แก่ แม่น�้ำคงคา ยมุนา มหิ อจิรวดี และสรภู
ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า ไหลมาจากเขาไกรลาส ที่ ส ถิ ต ของ
พระอิ ศ วร   ในเมื อ งไทยตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยามี
การน�ำน�้ำจากสระเกษ สระแก้ว สระคา และ
สระยมนา ในแขวงเมืองสุพรรณบุรี มาใช้เป็น
น�ำ้ อภิเษก  
ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ เพิม่ น�ำ้ จากแม่นำ�้
ส�ำคัญห้าสายในภาคกลาง เรียกว่า “เบญจสุทธคงคา” อนุ โ ลมให้ เ ป็ น ปั ญ จมหานที ต ามคติ
พราหมณ์ ได้แก่
แม่ น�้ ำ บางปะกง ตั ก ที่ ต� ำ บลบึ ง พระอาจารย์ แขวงเมืองนครนายก
แม่นำ�้ ป่าสัก ตักทีต่ ำ� บลท่าราบ แขวงเมือง
สระบุรี
แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา ตั ก ที่ ต� ำ บลบางแก้ ว
แขวงเมืองอ่างทอง
แม่น�้ำราชบุรี ตักที่ต�ำบลดาวดึงส์ แขวง
เมืองสมุทรสงคราม

แม่น�้ำเพชรบุรี ตักที่ต�ำบลท่าไชย แขวง
เมืองเพชรบุรี
เมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในปี 2493 มีการท�ำพิธีพลีกรรม
ตักน�้ำจากแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณี ทั่ ว ราชอาณาจั ก รและตั้ ง พิ ธี เ สกน�้ ำ
ณ มหาเจดี ย สถานและพระอารามส� ำ คั ญ ใน
ส่วนภูมภิ าค 18 แห่ง แล้วจึงเชิญมาตัง้ ไว้ในพระ
อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ส่วนในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทุ ก หมู ่ เ หล่ า ทั่ ว ประเทศได้ มี
ส่วนร่วมในการพระราชพิธี จึงมีการใช้นำ�้ อภิเษก
จากแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ในทุกจังหวัด รวมกันถึง
108 แห่ง เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
สืบไป
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สรงพระมุรธาภิเษก

ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหา
กษัตริยจ์ ะทรงฉลองพระองค์เศวตพัสตร์ (ผ้าขาว)
ประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์ (ตั่งไม้มะเดื่อ)
ใน มณฑปพระกระยาสนาน ซึ่งปลูกสร้างขึ้น
กลางแจ้ง เพื่อทรงรับน�้ำสรงที่โปรยปรายลงมา
จากสหัสธารา (เครื่องโปรยน�้ำให้เป็นฝอย) บน
เพดานพระมณฑป
จากนั้ น สมเด็ จ พระสั ง ฆราชจะถวายน�้ ำ
พระพุทธมนต์ด้วยครอบพระกริ่ง (ที่ท�ำน�้ำมนต์)
ทีพ่ ระปฤษฎางค์ (หลัง) และพระหัตถ์ (มือ) ตาม
ด้วยพระบรมวงศ์ผใู้ หญ่และเจ้าหน้าทีพ่ ระราชพิธี
ผูใ้ หญ่ ทูลเกล้าฯ ถวายน�ำ้ พระพุทธมนต์ดว้ ยพระ
เต้าเบญจคัพภ์ (ภาชนะทรงน�้ำเต้า) ที่พระหัตถ์
พระมหากษัตริยจ์ ะทรงน�ำน�ำ้ จากพระหัตถ์ไปสรง
ที่พระอังสา (ไหล่) ด้านซ้ายและขวา
เช่นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ต ร ในปี 2493 สมเด็ จ ฯ กรมพระยา
ชัยนาทนเรนทร พระราชโอรสพระองค์เดียวใน
รัชกาลที่ 5 ซึ่งยังทรงพระชนม์ (มีชีวิต) อยู่ใน
ขณะนัน้ เป็นผูท้ ลู เกล้าฯ ถวายพระเต้าเบญจคัพภ์
หลังจากนั้นพระองค์จะทรงรับน�้ำพระมหา
สังข์และน�้ำเทพมนตร์จากพราหมณ์ แล้วเสด็จฯ
ไปเปลี่ยนเครื่องทรงส�ำหรับพระราชพิธีในล�ำดับ
ต่อไป คือการถวายน�้ำอภิเษก
เมษายน - มิถุนายน 2562
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ราษฎร

พราหมณ์ ราชบัณฑิต
และสมาชิกสภาผู้แทน

พระมหากษัตริย์จะประทับเหนือพระราชอาสน์ แ ปดเหลี่ ย มในพระที่ นั่ ง ไพศาลทั ก ษิ ณ
เรียกว่า พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ใน
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ โดยมีผู้ที่นั่งอยู่ประจ�ำ
ทิศทั้งแปดโดยรอบ
พระราชพิธใี นช่วงนีเ้ ริม่ ด้วยพระองค์ประทับ
หั น พระพั ก ตร์ ไ ปในทิ ศ ใดทิ ศ หนึ่ ง ตามแต่ จ ะ
ก�ำหนดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่อยู่ประจ�ำทิศนั้น ๆ คุกเข่า
ถวายบั ง คม ถวายพระพรชั ย มงคล กล่ า วค� ำ
อัญเชิญให้ทรงปกปักรักษาแว่นแคว้นดินแดน
พุทธศาสนา และประชาชนในทิศนั้น แล้วถวาย
น�ำ้ อภิเษก
พระองค์จะทรงรับน�้ำอภิเษกด้วยพระหัตถ์
ทรงจิบ แล้วทรงลูบ พระพักตร์ ทรงรั บพระเต้า
เบญจคั พ ภ์ (เต้ า น�้ ำ ส� ำ หรั บ พระมหากษั ต ริ ย ์ )
แล้วมีพระราชด�ำรัสตอบ  เมื่อสิ้นสุดกระแสพระ
ราชด�ำรัส พราหมณ์จะเป่าสังข์ แล้วถวายน�ำ้ พระ
มหาสังข์และน�้ำเทพมนตร์
ต่อจากนั้นพระเจ้าอยู่หัวจะผันพระองค์ไป
ตามทิศต่าง ๆ เวียนทักษิณาวัตร (เวียนขวา) เพือ่
ให้ผู้ที่อยู่ท�ำหน้าที่ประจ�ำในแต่ละทิศถวายน�้ำ
อภิเษกในลักษณะเดียวกันจนครบทั้งแปดทิศ
ตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ 1 จนถึ ง รั ช กาลที่ 3
พราหมณ์จะเป็นผูถ้ วายทัง้ น�ำ้ อภิเษก น�ำ้ พระมหา
สังข์ และน�้ำเทพมนตร์ มาในสมัยรัชกาลที่ 4
เปลี่ยนให้ราชบัณฑิตเป็นผู้ถวายน�ำ้ อภิเษก ส่วน
น�้ ำ พระมหาสั ง ข์ แ ละน�้ ำ เทพมนตร์ ยั ง คงให้
พราหมณ์เป็นผู้ถวาย
ในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร มี พ ระ
ราชด� ำ ริ ว ่ า เป็ น สมั ย ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
จึงสมควรเปลีย่ นให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็น
ผู ้ ถ วายน�้ ำ อภิ เ ษกแทนราชบั ณ ฑิ ต จากนั้ น
ประธานวุ ฒิ ส ภาถวายพระพรเป็ น ภาษามคธ
(ภาษาบาลี ) แล้ ว ประธานสภาผู ้ แ ทนราษฎร
ถวายพระพรเป็นภาษาไทย

❖

เครื่องราชกกุธภัณฑ์
ที่ทูลเกล้าฯ ถวาย
ในพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก

“ตั้งแต่ในรัชกาลที่ 4 มา ถือว่า
พระมหามงกุฎเป็นสิ่งส�ำคัญใน
เบญจราชกกุธภัณฑ์ พระมหาราชครู
พราหมณ์ถวายทรงเมื่อเสด็จประทับ
พระที่นั่งภัทรบิฐ แลทรงเมื่อเสด็จ
ออกรับราชสมบัติที่ท้องพระโรง”

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2
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พระมหาพิ ชัยมงกุฎ
และ “เบญจราชกกุธภัณฑ์”

หลังจากทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงรับน�ำ้ อภิเษก
แล้ว เสด็จฯ ไปประทับ ณ พระทีน่ งั่ ภัทรบิฐ ซึง่
ตั้งอยู่อีกด้านหนึ่งของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
เพื่อทรงรับเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์
พระมหาราชครูร่ายเวทเปิดศิวาลัยไกลาส
อัญเชิญพระอิศวรให้เสด็จจากเขาไกรลาส ลงมา
สถิต ณ องค์พระมหากษัตริย์ แล้วกราบบังคมทูล
ถวายสิริราชสมบัติ ขนานพระปรมาภิไธยตาม
พระสุพรรณบัฏ และขอให้ทรงด�ำรงราชสมบัติ
เพื่อประโยชน์สุขเกื้อกูลแห่งมหาชน
พระมหากษัตริย์จะมีพระราชด�ำรัสตอบรับ
ว่า “ชอบแล้วพราหมณ์”
เมื่อสิ้นกระแสพระราชด�ำรัสนี้แล้วหมาย

ความว่าทรงรับพระปรมาภิไธย และทรงรับที่จะ
ด�ำรงราชสมบัติ พราหมณ์จงึ เป่าสังข์ โหรลัน่ ฆ้อง
ชัย เจ้าพนักงานขับไม้บัณเฑาะว์ ประโคมสังข์
แตร มโหระทึก ทหารยิงปืนมหาฤกษ์ มหาชัย
มหาปราบ ทหารบกทหารเรือยิงปืนใหญ่เฉลิม
พระเกียรติแห่งละ 101 นัด พระสงฆ์ในพระอาราม
หลวงย�ำ่ ระฆังถวายพระพรชัยมงคล
จากนั้นพระมหาราชครูจึงถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ เครื่อง
ขัตติยราชูปโภค และพระแสงราชศัสตราวุธ  
กกุธภัณฑ์ หมายถึงสิง่ ของเครือ่ งใช้ทแี่ สดง
ความเป็ น พระราชา ส่ ว นเครื่ อ งเบญจราชกกุธภัณฑ์ คือเครื่องกกุธภัณฑ์ห้าสิ่ง ประกอบ
ด้วย พระมหาพิชัยมงกุฎ (มงกุฎ) พระแสง
ขรรค์ชัยศรี (ดาบ) ธารพระกร (ไม้เท้า) วาลวิ ช นี (พัดและแส้หางจามรี) ฉลองพระบาท
เชิงงอน (รองเท้า)
ในขั้นตอนของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
แต่เดิม พระมหากษัตริยจ์ ะทรงรับพระมหาพิชยั มงกุฎ อันมีนำ�้ หนักกว่า 7 กิโลกรัม จากพระราชครูพราหมณ์ แล้ววางไว้ข้างพระองค์ ทว่านับ
ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 4 ได้อนุโลมตามราชประเพณี
ตะวันตก ที่นับถือว่ามงกุฎคือสัญลักษณ์แห่ง
พระราชอ�ำนาจ ดังมีค�ำเรียกพิธีขึ้นครองราชย์
ในภาษาอั ง กฤษ ว่ า coronation จึ ง เปลี่ ย น
ให้พระมหากษัตริย์ทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎ
มาสวม และถื อ ว่ า เป็ น ระยะส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่ อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

6

ปฐมบรมราชโองการ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะ
พระราชทานกระแสพระราชด�ำรัสเป็นปฐมบรมราชโองการ หรือค�ำตรัสครั้งแรกในฐานะพระเจ้า
แผ่นดินโดยสมบูรณ์
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ปราชญ์ทางวัฒนธรรมไทย อธิบายไว้ว่า
“พระบรมราชโองการนั้ น เป็ น โองการอั น
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพระเป็ น เจ้ า ที่ ม นุ ษ ย์ ต ้ อ งเชื่ อ ฟั ง
และปฏิบัติตาม หลีกเลี่ยงไม่ได้ มิใช่เป็นค�ำสั่ง
ของมนุษย์   พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเทวราช
เท่านั้นจะมีพระบรมราชโองการได้ เพราะฉะนั้น
จึงเป็นการชอบด้วยเหตุผลทีพ่ ระบรมราชโองการ
นัดแรกมีตอ่ พราหมณ์ ซึง่ ตามคติของศาสนาฮินดู
ถือว่าเป็นผู้ที่ติดต่อกับพระเป็นเจ้าได้”
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
หลั่งทักษิโณทก ตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ปกครองราชอาณาจักร
ด้วยทศพิธราชธรรมจริยา
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์
แต่ละรัชกาลจะมีพระปฐมบรมราชโองการต่างกัน
ไป แต่มีใจความคล้ายคลึงกัน คือเป็นการพระ
ราชทานอภัยและให้ความคุ้มครองดูแลอาณา
ประชาราษฎร์ เช่น พระปฐมบรมราชโองการใน
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 7 ทรงกล่าวเป็นภาษามคธ (ภาษาบาลี) แล้ว
กล่าวเป็นภาษาไทยตามเนื้อความในภาษามคธ
อีกทีหนึ่งว่า
“ดูกรพราหมณ์ บัดนี้เราทรงราชภาระครอง
แผ่นดินโดยธรรมสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล
และสุขแห่งมหาชน เราแผ่ราชอาณาเหนือท่าน
ทัง้ หลายกับโภคสมบัติ เปนทีพ่ งึ่ จัดการปกครอง
รักษาป้องกัน อันเปนธรรมสืบไป ท่านทัง้ หลายจง
วางใจอยู่ตามสบาย เทอญ ฯ”

❖

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร
ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์
เสด็จออกมหาสมาคม
ณ พระที่นัง
่ อมรินทรวินิจฉัย
พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก 2493

7

เสด็จออกมหาสมาคม

การเสด็จออกมหาสมาคม เริ่มขึ้นครั้งแรก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 4 จัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันพระราชพิธี
บรมราชาภิ เ ษก โดยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า
อยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรง
พระมหาพิ ชั ย มงกุ ฎ ประทั บ เหนื อ พระที่ นั่ ง
พุ ด ตานกาญจนสิ ง หาสน์ บนพระราชบั ล ลั ง ก์
ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่ง
อมรินทรวินจิ ฉัย ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล
จากคณะรั ฐ มนตรี ทู ต านุ ทู ต สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการแล้วมี
พระราชด�ำรัสตอบ
พระราชพิธีนี้แต่เดิมมิได้มีเฉพาะการถวาย
พระพรชัยมงคล แต่เป็นวาระที่อัครมหาเสนาบดี
คื อ สมุ ห พระกลาโหม สมุ ห นายก ตลอดจน
เสนาบดีจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา ต่าง
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ถวายราชสมบัติอันอยู่ในหน้าที่ของตน จากนั้น
พระมหากษัตริย์จะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ขา้ ราชการด�ำรงต�ำแหน่งหน้าทีเ่ ดิมของ
ตน รักษาราชอาณาจักรและราชสมบัติสืบไป
ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่เชิญพระราชพาหนะ
มาเทียบที่เกย (ที่ส�ำหรับเทียบช้าง เสลี่ยง และ
ราชยาน ส�ำหรับพระเจ้าแผ่นดินเสด็จขึ้นหรือลง
ลักษณะเป็นยกพืน้ สูงเท่ากับพระราชพาหนะ อาจ
ท�ำด้วยไม้ หรือก่ออิฐถือปูนก็ได้) และท่าน�้ำ  เพือ่
เป็นเครือ่ งประดับพระเกียรติยศ ตามโบราณราชประเพณี ได้แก่ พระที่นั่งราเชนทรยาน พระยา
ช้างต้น เทียบที่เกยบริเวณพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์
พระยาม้าต้น เทียบที่สนามหญ้าหน้าพระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาท เรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์ เทียบ
ที่ท่าราชวรดิฐ

เมษายน - มิถุนายน 2562
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“แมว” และ “ไก่”
ในพระราชพิ ธี

พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร เป็นพิธี
เสด็จขึ้นประทับ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานอัน
เป็นพระที่นั่งประธานในหมู่พระมหามณเฑียร
เปรียบเสมือนการขึ้นบ้านใหม่ เพื่อความเป็น
สิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุข โดยจะเสด็จฯ
ไปประทับ ณ ห้องบรรทมในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าในอดีต
เครือ่ งเฉลิมพระราชมณเฑียรในพระราชพิธี
แต่โบราณ ได้แก่ วิฬาร์ (แมว) ศิลาบด (หินบด
ยา) พั น ธุ ์ พื ช มงคล ฟั ก เขี ย ว กุ ญ แจทอง จั่ น หมากทอง ซึ่งหลายสิ่งก็เป็นดุจเดียวกับข้าวของ
ในพิธีขึ้นบ้านใหม่ของคนไทย เช่น ฟัก หินบด
แมว ซึง่ กล่าวกันว่ามีความหมายว่าให้เย็นเหมือน
ฟัก หนักเหมือนหิน และรู้อยู่เหมือนแมวคราว
ต่อมาสิ่งของส�ำหรับการพระราชพิธีเฉลิม
พระราชมณเฑียรได้เพิ่มมากขึ้น เช่น ในสมัย
รัชกาลที่ 4 เริ่มใช้พระแส้หางช้างเผือกผู้ และ
สมัยรัชกาลที่ 7 มีการอุม้ ไก่ขาวเข้าร่วมพระราชพิธี ซึ่งก็อนุโลมตามคติธรรมเนียมขึ้นบ้านใหม่
ของคนไทย ที่ต้องมี “ไก่ขาว” กับ “ไม้เท้าผีสิง”
โดยผู้อุ้มไก่ขาวจะเป็นผู้เชิญธารพระกรศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ด้วย
ทัง้ นีแ้ ต่โบราณก�ำหนดให้ผเู้ ชิญเครือ่ งเฉลิม
พระราชมณเฑียรเป็นเชื้อพระวงศ์ฝ่ายใน (เจ้า
นายสตรี)
ในเวลาค�่ำจะเสด็จขึ้นประทับบนพระแท่น
มณฑล ทรงรับกุญแจทอง จั่นหมากทอง ธารพระกร พันธุผ์ กั หินบด แมว ฯลฯ เจ้านายผูใ้ หญ่
ฝ่ายในถวายพระพรชัยมงคล แล้วเอนพระองค์
ลงบนพระแท่น บรรทมพอเป็นมงคลฤกษ์
นับแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา พระมหา
กษัตริย์จะประทับอยู่เพียง 1 หรือ 2 ราตรี ตาม
พระฤกษ์เท่านั้น จากนั้นจึงเสด็จฯ ไปประทับ
ณ พระราชมณเฑี ย ร หรื อ พระราชวั ง แห่ ง อื่ น
ตามพระราชอัธยาศัย

“...แต่ก่อนมามีประเพณีบังคับเจ้าของ
เรือนบรรดาอยู่ริมทางแห่เสด็จให้ปิด
ประตูหน้าต่าง แต่เมื่อเสด็จเลียบ
พระนครในรัชกาลที่ 4 พระบาท
สมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดให้เลิกห้ามนั้นเสีย พระราชทาน
อนุญาตให้ผู้อยู่บ้านเรือนริมทางเสด็จ
เปิดประตูหน้าต่างได้ตามชอบใจ
จึงเกิดมีการตั้งเครื่องสักการบูชา
ตามบ้านเรือนที่เสด็จผ่านไป...”

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5

9

เลียบพระนคร

ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระ
มหากษัตริยจ์ ะเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร
โดยกระบวนพยุหยาตราทั้งทางสถลมารคและ
ชลมารค (ทางบกและทางน�ำ้ ) ซึง่ ในสมัยโบราณ
ถือเป็นการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพ แต่ใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนความหมายของการ
เสด็จฯ เลียบพระนครเสียใหม่ ให้เป็นการเสด็จฯ
ไปนมัสการพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง
ส�ำคัญแทน และถือเป็นโอกาสให้ราษฎรได้เฝ้า
ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทไปพร้ อ มกั น โดยเสด็ จ
พระราชด�ำเนินทางสถลมารคไปยังพระอาราม
ทางฝั่งพระนคร และเสด็จพระราชด�ำเนินทาง
ชลมารคไปยังพระอารามทางฝั่งธนบุรี
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธ-
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ศั ก ราช 2562 การเสด็ จ พระราชด�ำ เนิ น เลี ย บ
พระนครทางสถลมารคจะจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 5
พฤษภาคม เพื่อนมัสการพระประธานและพระ
บรมราชสรีรางคารของพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้า
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ส่วนการเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร
ทางชลมารคโปรดเกล้าฯ ให้มขี นึ้ ช่วงปลายเดือน
ตุ ล าคม 2562 ในการพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม

❖

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�ำเนินโดยกระบวน
พยุหยาตราสถลมารคเลียบพระนคร
พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกสมโภช 2454

บรมราชาภิเษก
สองครั้ง

ในบางรัชสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์เคยมี
การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสองครั้ง
เช่น ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช เมื่อแรกประดิษฐานพระบรมราชจั ก รี ว งศ์ ใ นปี 2325 ทรงพระกรุ ณ าโปรด
เกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธปี ราบดาภิเษก
แต่เพียงสังเขป  จากนัน้ ในปี 2328 เมือ่ พระราชมณเฑียรสถานทีส่ ร้างขึน้ ใหม่แล้วเสร็จ ประกอบ
กับได้มกี ารรวบรวมความรูใ้ นการพระราชพิธคี รัง้
กรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นต�ำราเรียบร้อย จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกครัง้ หนึง่ ให้สมบูรณ์ตามแบบแผน
ที่เคยมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
สืบต่อจากพระชนกนาถในปี 2411 ขณะมีพระ
ชนมพรรษา 15 พรรษา ในช่วง 5 ปีแรกของ
รัชสมัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) เป็นผูส้ ำ� เร็จราชการแผ่นดิน  จาก
นั้ น ในปี 2416 เมื่ อ ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา
ครบ 20 พรรษา ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะแล้ว
จึงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่ง
เมือ่ ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิม
พระราชมณเฑี ย รในปี 2453 เนื่ อ งจากมี พ ระ
ราชด�ำริว่ายังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์งานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึง
โปรดเกล้าฯ ให้งดการเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบ
พระนครและการรื่นเริงเสีย จากนั้นในปี 2454
ภายหลังงานถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาล
ที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบ
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่ง เรียก
ว่ า “พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกสมโภช” เพื่ อ
เป็นการเฉลิมฉลอง และให้มผี แู้ ทนนานาประเทศ
ที่มีสัมพันธ์ทางพระราชไมตรีเดินทางมาร่วมงาน
พระราชพิธีด้วย
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ก็จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม
2493 ภายหลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล เมือ่
เดือนมีนาคม 2493
ส่วนในรัชกาลปัจจุบัน เข้าใจว่าคงยึดตาม
อย่ า งเมื่ อ ครั้ ง รั ช กาลที่ 9 คื อ ให้ ผ ่ า นการพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พุทธศักราช
2560 เสียก่อน  
อนึ่ ง การพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
พุทธศักราช 2562 จะถือเป็นพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
ที่มีการถ่ายทอดกระจายเสียงทางโทรทัศน์
จึงเป็นโอกาสทีพ่ สกนิกรชาวไทยทัง้ ประเทศจะ
ได้รว่ มชืน่ ชมพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน

.
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วิริยะ
ปริทรรศน์
1
เรื่องและภาพ :
กองบรรณาธิการ

นับเป็นความส�ำเร็จอันน่าภาคภูมิใจอีกครั้ง
เมื่อผลส�ำรวจของนิตยสาร BrandAge
ยังคงยืนยันว่า วิริยะประกันภัย คือ “ผู้น�ำ”
กลุ่มประกันภัยที่มีแบรนด์ครองความน่าเชื่อถือสูงสุด
เป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 (2004-2019)

16 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

Thailand’s
Most
Admired
Brand
2019
วิริยะประกันภัย
ที่ 1 ในใจผู้บริโภค
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นิตยสาร BrandAge ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�ำทั่วประเทศ จัดท�ำการ
ส�ำรวจความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ในปี 2019 จาก 58 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ใน 7 หมวดสินค้า ได้แก่ 1) เครือ่ งใช้สว่ นตัวและ
ยารักษาโรค 2) อาหารและเครื่องดื่ม 3) เครื่องใช้ไฟฟ้า 4) ผลิตภัณฑ์ IT และดิจิทัล
5) ยานยนต์ 6) ธนาคาร ร้านอาหาร ค้าปลีก และ 7) วัสดุก่อสร้าง  
ในการวิจัยครั้งนี้ ธุรกิจประกันภัยจัดอยู่ในหมวด 6 ซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกิจ
ต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคาร ธนาคารรัฐเฉพาะกิจ ธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี บัตรเครดิต
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ประกันชีวิต ประกันภัย
ร้านอาหาร (chain) ร้านกาแฟสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ร้านสะดวกซือ้ 24 ชัว่ โมง โดยกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ก็บข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัย มีจำ� นวน
ทั้งสิ้น 1,279 คน แบ่งเป็นหญิง 698 คน และชาย 581 คน กระจายตัวอยู่ในทุก
ภูมิภาคของประเทศ อายุเฉลี่ย 38 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนคือ 20,247 บาท มีสมาชิก
ในครัวเรือน 4 คน รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 53,342 บาท
ผลปรากฏว่า บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ยังครองต�ำแหน่งบริษทั
ประกันภัยที่ได้รับความเชื่อถือเป็นอันดับ 1 โดยได้รับความนิยมและครองใจผู้บริโภค
มากที่สุด
ผลการส�ำรวจในหมวดธุรกิจประกันภัยมาจากการจัดล�ำดับความส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อ
การเลือกใช้บริการประกันภัย  ในปีนี้สิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญเป็นอันดับ 1 คือ
ความมัน่ คงของบริษทั ประกันภัย และการเคลมประกันง่าย ซึง่ วิรยิ ะประกันภัยได้คะแนน
สูงถึงร้อยละ 31.13 และ 27.94 ตามล�ำดับ
นอกจากนั้นแล้วในประเด็นเรื่องตัวแทนประกันภัยให้บริการดี มีเครือข่าย/สาขา
ให้บริการทั่วประเทศ ให้วงเงินคุ้มครองสูง มีสถานที่รับช�ำระค่าเบี้ยประกันหลายแห่ง
มีรปู แบบกรมธรรม์ให้เลือกหลากหลาย เป็นบริษทั ของคนไทย ฯลฯ วิรยิ ะประกันภัยก็ได้
รับคะแนนโหวตเป็นอันดับ 1 ทั้งหมดเช่นกัน
แน่นอนว่ารางวัล “Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy 2019”
ทีท่ างบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั ในพิธซี งึ่ จัดขึน้ ณ ห้องศศินทร์ฮอลล์
(ชั้น 9) อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2562 คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ แต่พร้อมกันนั้นนี่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
เชื่อมั่นที่ผู้เอาประกันภัย ตัวแทน คู่ค้า ตลอดจนพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมสร้างสรรค์
ขึน้ มา และจะผลักดันให้เราต้องพยายามรักษาต�ำแหน่งนีไ้ ว้อย่างเต็มก�ำลังในปีตอ่ ๆ ไป
				

.
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“เซอร์เวเยอร์” (surveyor) หรือเจ้าหน้าที่ส�ำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ ถือเป็นภาพลักษณ์ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจการประกันภัย
รถยนต์ เซอร์ เ วเยอร์ หรื อ ที่ รู ้ จั ก กั น ในนาม พนั ก งานเคลม เปรี ย บเหมื อ น หน้ า ด่ า น ของบริ ษั ท ที่ ลู ก ค้ า จะได้ พ บเจอ
ยามฉุ ก เฉิ น เป็ น ตั ว กลางประสานงาน สร้ า งความอบอุ ่ น ใจและความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ทุ ก ฝ่ า ยภายใต้ จ รรยาของวิ ช าชี พ  
การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้จึงนับเป็นภารกิจส�ำคัญในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย

ขุนพลเคลม
วิริยะประกันภัย

เจ้าของรางวัล
Best Surveyor Award 2018
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สมาคมประกั น วิ น าศภั ย ไทย โดยคณะกรรมการประกั น ภั ย ยานยนต์ จั ด ท� ำ โครงการรางวั ล ผู ้ ส� ำ รวจอุ บั ติ เ หตุ ร ถยนต์
ดี เ ด่ น (Best Surveyor Award - BSA) ขึ้ น โดยปี นี้ เ ป็ น ปี ที่ 7 เพื่ อ ยกย่ อ ง เชิ ด ชู เ กี ย รติ และสร้ า งความภาคภู มิ ใ จให้ แ ก่ ผู ้
ส�ำรวจอุบัติเหตุ อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการ และสร้าง “มืออาชีพ” ในแวดวงเซอร์เวเยอร์ การคัดเลือกเป็นไป
อย่างเข้มงวด พิจารณาทั้งจากบุคลิกภาพ การน�ำเสนอผลงาน ตลอดจนการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ล่ า สุ ด เมื่ อ วั น ที่ 26 มี น าคม 2562 ได้ มี พิ ธี ม อบรางวั ล ผู ้ ส� ำ รวจอุ บั ติ เ หตุ ร ถยนต์ ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี 2561 หรื อ
Best Surveyor Award 2018 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพล
ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานมอบรางวัล
น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุของวิริยะประกันภัยสามารถคว้ารางวัลเกียรติยศบนเวทีนี้ได้ต่อเนื่องทุกปี
ซึ่งในปีนี้กวาดมาได้ถึงห้ารางวัล โดยเฉพาะรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 เป็นของเซอร์เวเยอร์จากวิริยะประกันภัย
ทั้งหมด
V magazine ขอแสดงความชื่นชมแก่ยอดขุนพลเคลมวิริยะประกันภัยทั้งห้าท่าน ที่ได้รับรางวัลผู้ส�ำรวจอุบัติเหตุรถยนต์
ดีเด่น ประจ�ำปี 2561 (Best Surveyor Award 2018) ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ คุณธีรพงศ์ เพชรแอน ศูนย์ปฏิบัติการสินไหม
ทดแทน เพชรบู ร ณ์ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 คุ ณ สั ณ ห์ ธั ช ชั ย บุ ญ เรื อ งศรี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารสิ น ไหมทดแทน สุ ข สวั ส ดิ์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณศักดา เบญจปัก ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ชุมพร รางวัลชมเชย คุณเจษฏา มาลัย ศูนย์
ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พะเยา และ คุณคุณากร ชนะค้า ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน นางรอง

เรามาท�ำความรู้จักและรับฟังคมความคิดของพวกเขาได้ ณ บัดนี้
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“แต่ละเคสถึงจะ
ชนมาคล้าย ๆ กัน
ลักษณะการเกิดเหตุ
เหมือนกัน แต่ข้อ
เท็จจริงไม่เหมือนกัน
ผลคดีก็ต่างกัน”

ธีรพงศ์ เพชรแอน

ศู   นย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน เพชรบูรณ์
รางวัลชนะเลิศ Best Surveyor Award 2018

หนุ่มเมืองพิษณุโลก ดีกรีนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร กรอกใบสมัครกับ
วิริยะประกันภัยตั้งแต่เรียนจบ จนปีต่อมาได้รับการติดต่อเรียกตัวไปสอบสัมภาษณ์ จากนั้น
จึงเริ่มเข้าสู่เส้นทางชีวิตสายเซอร์เวเยอร์   นับถึงปัจจุบันย่างเข้าปีที่ 5 แล้ว
ในฐานะผูไ้ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ Best Surveyor Award 2018 ปีลา่ สุด  เขามีสงิ่ ส�ำคัญ
ที่อยากบอกต่อรุ่นน้อง ๆ ที่เพิ่งเข้าสู่วงการ
“ถ้าเข้ามา อันดับแรกก็อยากให้มคี วามอดทนเลยครับ เพราะว่าพนักงานเคลมเป็นหน้าที่
ที่ไม่มีเวลา หยุดก็ไม่เหมือนพนักงานออฟฟิศทั่วไป  แต่ละงานเจอปัญหาทุกเคส เพราะ
เราไม่ได้เจอคนที่มีความสุข แต่เราเจอคนที่มีความทุกข์ ก็อยากให้ใช้ความอดทนเป็นหลัก
แล้วเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราท�ำมันมีค่า สิ่งที่เราอดทนไม่ใช่ว่าแพ้เขา แต่เราชนะใจตัวเอง…
“แล้วก็อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ มีสิ่งใหม่ๆ ให้เรียนรู้ทุกวันอยู่แล้วครับ !”

“การเป็นพนักงานเคลม
ต้องมีความรู้หลาย ๆ ด้าน
ทั้งเรื่องรถยนต์ อะไหล่
ราคาความเสียหาย กฎหมาย
แล้วก็เรื่องจิตวิทยาด้วย”

สัณห์ธัชชัย บุญเรืองศรี
ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สุขสวัสดิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Best Surveyor Award 2018
รัฐศาสตรบัณฑิตสาขาบริหารรัฐกิจจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง นักกีตาร์หนุม่ จากเมืองปากน�ำ   
้
เขาเล่าถึงสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ตดั สินใจร่วมงานกับวิรยิ ะประกันภัย ว่ามีทมี่ าจากประสบการณ์
ดี ๆ ที่เคยได้รับ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น
“ตอนนัน้ เพิง่ อายุ 20 ต้น ๆ กัน  กังวลมาก แล้วมีพคี่ นหนึง่ จากวิรยิ ะฯ มาเคลมให้ จาก
ค�ำพูดเขาแค่ไม่กคี่ ำ 
� ท�ำให้เรารูส้ กึ มัน่ ใจขึน้ รูส้ กึ ว่าเราเชือ่ เขาได้ ก็เลยอยากเป็นแบบนีบ้ า้ ง...”
ส�ำหรับคุณสัณห์ธัชชัย การเป็นเจ้าหน้าที่ส�ำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ถือเป็นอาชีพที่สร้าง
ความภาคภูมิใจให้เขาเป็นอย่างยิ่ง
“ถือเป็นงานทีด่ นี ะครับ น่าภาคภูมใิ จ ทัง้ ในแง่ชว่ ยเหลือผูค้ น นัน่ ท�ำให้เรามีความ
สุขในระดับหนึง่ แล้วยังมีความสนุก ตืน่ เต้น ท้าทาย ทีเ่ ราได้เรียนรู้ ได้ความรูห้ ลายๆ
ด้านในแต่ละเคส”
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“เรื่องประสบการณ์
เรื่องความรู้ มาหาทีหลังได้
แต่เราต้องมีความพยายาม
มุ่งมั่น อดทน จึงจะประสบ
ความส�ำเร็จ”

ศักดา เบญจปัก

ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ชุมพร

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Best Surveyor Award 2018

หนุ่มใต้คนนี้มีภูมิล�ำเนาจากอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ส�ำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขานิตศิ าสตร์   แม้เพิง่ ร่วมงานกับวิรยิ ะประกันภัย
ได้เพียงปีเศษ แต่ก็ใช้ความมุมานะอุตสาหะ เคี่ยวกร�ำตนเอง จนสามารถคว้ารางวัลเกียรติยศแห่งวงการเซอร์เวเยอร์มาได้
คุณศักดามองว่าภารกิจส�ำคัญที่สุดของเซอร์เวเยอร์คือ
“ท�ำอย่างไรจะให้แต่ละเคสลุล่วงไปได้ด้วยดี   แต่ละเคสอาจแตกต่างกัน แต่เราต้องใช้สมอง ใช้จิตส�ำนึก ใช้ความรู้สึก
ของเรา ท�ำให้แต่ละเคสนั้นออกมาง่ายที่สุด ดีที่สุด เพื่อให้ทั้งลูกค้าและคู่กรณีไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน
เคล็ดลับอย่างหนึ่งในวิชาชีพของเขาอาจเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม แต่คุณศักดายืนยันว่าเป็นสิ่งส�ำคัญ
“ผมเคยได้รับค�ำชมจากลูกค้าในเรื่องลายมือและความเป็นระเบียบของตัวงาน  ผมจะเป็นคนละเอียดในเรื่องการเขียน
ลายมือ เพื่อให้ลูกค้าอ่านง่าย พอไปถึงอู่ อู่ก็จะได้อ่านง่าย น่าหยิบขึ้นมาดูก่อน ลูกค้าก็แฮปปี้ โทรฯ มาชมเชย”

เจษฏา มาลัย
“การได้			
ช่วยเหลือและบรรเทาความสูญเสีย
ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พะเยา
ที่เกิดขึ			
้นบนท้องถนน ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
			 
รางวัลชมเชย Best Surveyor Award 2018
ความภาคภู
มิใจในวิชาชีพของผม”
หนุม่ เชียงราย นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยาคนนี้ เข้าสูว่ งการเซอร์เวเยอร์ตามค�ำแนะน�ำจากรุน่ พี่ และการเข้าร่วมในโครงการ
Best Surveyor Award 2018 ถือเป็นประสบการณ์ส�ำคัญอีกครั้งหนึ่งของชีวิต เพราะต้องเตรียมความพร้อมทุกด้านอย่างเข้มข้น
เพื่อเป็นตัวแทนภาคเข้าชิงรางวัลแห่งเกียรติยศ
“เรื่องพวกนี้พนักงานทุกคนต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้ว  ก่อนจะเข้ามาโครงการ Best Surveyor Award ผมก็ผ่านการอบรมตาม
โครงการของสมาคมประกันวินาศภัย หลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่น 8 มาก่อน  จากนั้นทางภาคก็ส่งตัวแทนภาคละห้าคน
เข้ามาสอบคัดเลือกจนเหลือ 10 คน  คณะท�ำงานก็จะคัดอีกจนเหลือเพียงห้าคน เพื่อส่งมาชิงแชมป์ Best Surveyor”
คุณเจษฏายังเล่าอีกว่า เซอร์เวเยอร์ของวิรยิ ะประกันภัยซึง่ เคยได้รับรางวัลนีท้ งั้ หมด ก�ำลังร่วมแรงร่วมใจก่อตัง้ กลุม่ Best Surveyor ขึน้ เพือ่ รวบรวมสังเคราะห์องค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ ส่งมอบแก่รนุ่ น้องทีเ่ ข้าร่วมโครงการนี้ อันจะเป็นประโยชน์แก่พนักงาน
ส�ำรวจอุบัติเหตุของวิริยะประกันภัย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้วงการเซอร์เวเยอร์ไทยในวงกว้างต่อไป
“ประกั น ภั ย กั บ วิ ศ วกรรมก็ ค ล้ า ยกั น
คื อ ต้ อ งใช้ ห ลั ก เหตุ แ ละผลแก้ ไ ขปั ญ หา”

คุณากร ชนะค้า

ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน นางรอง

  รางวัลชมเชย Best Surveyor Award 2018
หนุ่มโคราชจากอ�ำเภอชุมพวง พ่วงด้วยการศึกษาทางวิศวกรรม ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  หลังจบการศึกษาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ระหว่างหางานมีโอกาสท�ำความรู้จักกับอาชีพการประกันภัย
ซึ่งไม่เคยอยู่ในความสนใจมาก่อน  แล้วจึงเริ่มต้นชีวิตวัยท�ำงานกับวิริยะประกันภัยด้วยความประทับใจในทุกระดับมาจนวันนี้
“ประทับใจกับเพื่อนร่วมงานมาก ศูนย์ของผมเป็นศูนย์ขนาดกลาง เราอยู่กันแบบครอบครัว แบบพี่สอนน้อง” โดยเฉพาะ
“ที่ประทับใจที่สุดคือเราได้ไปช่วยเหลือลูกค้าหรือผู้ประสบภัย หาทางออกให้เขา รวมถึงคู่กรณีด้วย เราต้องยึดหลักความ
ซื่อสัตย์ แล้วก็ความเป็นธรรม ใช้หลัก win-win ทั้งคู่”
อาชีพพนักงานส�ำรวจอุบตั เิ หตุนำ� พาคุณคุณากรไปพบเจอคนทุกระดับ ตัง้ แต่ชาวบ้านจนถึงวีไอพี แต่ดว้ ยความจริงใจ
ผนวกกับท่าทีเป็นมิตร และศิลปะในการพูดคุย ก็ท�ำให้ทุกการเข้าหา ทุกการเจรจา ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
คุณคุณากรยังขอฝากข้อคิดให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ ในแวดวงเดียวกันไว้ด้วยว่า
“ถ้าลูกค้าให้ทิป 500 หรือ 1,000 ผมจะไม่รับ เพราะผมมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่เคลมได้
อย่างถ้าลูกค้าประทับใจการท�ำงานของผม จะให้ทิปเป็นเงิน แล้วมีบุคคลที่ 3 มาเห็นเข้า เขาอาจไม่ได้เข้าใจว่าให้เงินในฐานะ
อะไร ก็จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวงการประกันภัยทั้งหมด”

.
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วิริยะ
ปริทรรศน์
3
เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

		
		

เยี่ยมเยียน
ส�ำนักงานมาตรฐาน

		 วิจิตร
อารีตัวยแทนประกั
วงศ์นวินสาศภัถิยตย์

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
						
สาขานครนายก
สัญลักษณ์วิริยะประกันภัยสีทองบนพื้นสีน�้ำเงิน
แลดูโดดเด่น เห็นชัดเจนแต่ไกล
ริมถนนสาย 305 รังสิต-นครนายก
ก่อนจะเข้าถึงตัวจังหวัดนครนายกประมาณ 1 กิโลเมตร
คือที่ตั้งส�ำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขานครนายก
22
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อาคารสองชั้นริมถนนใหญ่แห่งนี้ คือส�ำนักงานตัวแทนฯ

ของคุณวิจิตร อารียวงศ์สถิตย์ เจ้าของรางวัลตัวแทนประกัน
วินาศภัยดีเด่น Prime Minister’s Insurance Award 2017
รางวัลเกียรติยศสูงสุดของวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยที่มอบ
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
คุณวิจิตรซึ่งร่วมงานกับวิริยะประกันภัยมากว่า 25 ปี เล่าให้
ฟังว่า ที่นี่เพิ่งปรับปรุงตามโครงการส�ำนักงานมาตรฐานตัวแทน
แล้วเสร็จมาได้ราวปีกว่า ๆ ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก การออกแบบ
ตกแต่ ง ภายใน ตลอดจนระบบบริ ห ารงาน ล้ ว นเป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่ทางโครงการฯ ก�ำหนด
โครงการส�ำนักงานมาตรฐานตัวแทนเริม่ ต้นขึน้ ตัง้ แต่ปี 2560
เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) โดยมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาส�ำนักงานตัวแทนวิริยะประกันภัยที่มีครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ให้มีความทัน
สมัย โดดเด่น พรัง่ พร้อมด้วยเทคโนโลยีเชือ่ มโยงเครือข่ายเป็นหนึง่
เดียวกันทั้งระบบของวิริยะประกันภัย
และที่สำ� คัญคือมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่เหมือนกันทุกแห่งทั่ว
ประเทศ  เห็นที่ไหนก็ทราบได้ทันทีว่านี่คือ “วิริยะประกันภัย”
ในจ�ำนวนส�ำนักงานตัวแทนฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้ปรับปรุง
เป็นตัวอย่าง หรือเป็น “โครงการน�ำร่อง” ราว 15 แห่ง หนึง่ ในนัน้
คือสาขานครนายก ของคุณวิจิตร อารียวงศ์สถิตย์
คุณวิจิตรอธิบายว่า แต่เดิมส�ำนักงานตัวแทนฯ ตั้งอยู่ใน
อาคารพาณิชย์ย่านตลาดกลางเมืองนครนายก แต่เนื่องจาก
ปัญหาที่จอดรถและความแออัด ไม่นานมานี้จึงย้ายออกมาสร้าง
ใหม่รมิ ถนนสายหลัก คือถนนสายรังสิต-นครนายก (305) ก่อนถึง

ตัวจังหวัดราว 1 กิโลเมตร เพือ่ ให้มพี นื้ ทีเ่ ป็นสัดเป็นส่วน และสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่ส�ำนักงานฯ  และด้วยท�ำเลที่ตั้งที่มีความโดดเด่น เช่น อยู่ในย่าน
ชุมชน พื้นที่ธุรกิจ หรือตามริมเส้นทางสัญจรสายหลักที่มีผู้คนผ่านไปมา
จ�ำนวนมากเช่นนี้ คือสาเหตุส�ำคัญอันหนึ่งที่ท�ำให้ส�ำนักงานตัวแทนฯ ของ
คุณวิจิตรได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการฯ เป็นแห่งแรก ๆ
ในมุมมองของคุณวิจิตร ส�ำนักงานตัวแทนฯ ที่ดูภูมิฐานมั่นคงและมี
มาตรฐาน ถือได้วา่ มีความส�ำคัญมาก ในระดับส่วนตัวก็ทำ� ให้รสู้ กึ ภาคภูมใิ จ
ว่ า ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากทางบริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จ� ำ กั ด (มหาชน) ขณะ
เดียวกันอาคารส�ำนักงานมาตรฐานก็มีผลเป็นอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของ
ลูกค้า

“ลูกค้าเดินเข้ามาเองเลย เขาเห็นส�ำนักงานของเรา รู้สึก
ว่ามั่นคง คงไม่มีการรื้อย้ายไปไหนแน่...”

ปัจจุบันนครนายกกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยมีโลว์ซีซันเพราะ
ใช้เป็นสถานที่จัดสัมมนาทั้งของราชการและเอกชนต่อเนื่องตลอดทั้งปี
เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ  ทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตามรีสอร์ต
และโรงแรมต่าง ๆ จะมีผู้เข้าพักเต็มเสมอ  คุณวินัยเล่าด้วยว่า ไม่กี่วันก่อน
หน้านี้

“มี ลู ก ค้ า จากนครราชสี ม าขั บ รถมาเที่ ย วนครนายก
กรมธรรม์เขาขาด หมดอายุมา 2 วันแล้ว เห็นป้ายวิริยะฯ
เลยแวะเข้ามาถามว่า ต่อประกันของวิรยิ ะฯ ทีน่ ไี่ ด้ไหม ผมก็
บอกว่าได้เหมือนกันหมดทุกที่ครับ เขาก็ต่อที่นี่เลย”

ในเมื่อระบบบริหารจัดการทั้งหมดของส� ำนักงานมาตรฐานตัวแทน
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใด เมืองเล็กเมืองใหญ่ ใกล้
ไกลแค่ไหน ลูกค้าต่างมั่นใจ “วิริยะประกันภัย” มาตรฐานคุณภาพเดียวกัน
ทุกแห่ง !

.
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รอบรั้ว วิริยะ
อบรม “Service ด้วยจิตบริการ” จังหวัดเชียงใหม่

คุณพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) พร้อมพนักงานในสังกัด จัดอบรมหลักสูตร “Service ด้วยจิตบริการ” รุ่นที่ 1 ให้แก่พนักงานรับประกัน Motor
และ Non-Motor โซนเชียงใหม่-เชียงราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการ
บริการ อันเป็นหัวใจส�ำคัญขององค์กร ตลอดจนเพื่อให้พนักงานสามารถน�ำความรู้ไปปรับใช้กับการท�ำงาน สร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศ์อมร คุ้มแก้ว เป็นวิทยากร ณ โรงแรม
วินเพลส ถนนมหิดล ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดจุดบริการ “เหนื่อยนัก แวะพักก่อน” จังหวัดนครราชสีมา

คุณณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ปากช่อง รวมถึงตัวแทนขายและศูนย์ซ่อม
มาตรฐานในพื้นที่ ร่วมจัดโครงการ “เหนื่อยนักแวะพักก่อน” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่
ประชาชน โดยตัง้ จุดบริการให้ประชาชนทีเ่ ดินทางกลับภูมลิ �ำเนาหรือเดินทางท่องเทีย่ วช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ได้แวะ
พักก่อนเดินทางต่อ เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ศูนย์ฯ
ปากช่อง ถนนบายพาส ต�ำบลขนงพระ อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พิธีเปิดอาคารส�ำนักงานแห่งใหม่สาขาชลบุรี

คุณเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และแขกผู้มีเกียรติ ใน
โอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารส�ำนักงานวิริยะประกันภัยแห่งใหม่ สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนชลบุรี โดยมี
พลต�ำรวจโท เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และคุณณรงค์ชัย
คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้อาคารส�ำนักงานดังกล่าว ตั้งอยู่ที่
99/9 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลห้วยกะปิ อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ปั่นปันรัก พักเมืองรอง จังหวัดราชบุรี

คุณพิชัย รักพานิช ผู้จัดการขายและขยายงาน ฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัท
วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนจักรยานกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง สนามที่ 2
จังหวัดราชบุร”ี ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี โดยมี คุณวิสาห์ พูลศิรริ ตั น์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้รว่ มสนับสนุนการออกบูธกิจกรรมเกมสร้างความสนุกสนานภายในงาน กิจกรรมนีม้ นี กั ปัน่ จักรยาน
ทั้งจากในพื้นที่จังหวัดราชบุรี นักปั่นจากทั่วประเทศ ตลอดจนนักปั่นชาวต่างชาติ เข้าร่วมถึง 300 คน ซึ่งตลอดระยะทาง
ของการปัน่ จักรยาน ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมยังได้มโี อกาสร่วมสัมผัสแหล่งท่องเทีย่ ว วิถชี วี ติ ชุมชน รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรม
ของประเทศไทยอีกด้วย

เติมความรู้ตัวแทน/นายหน้า จังหวัดภูเก็ต

คุณอุไรวรรณ เพชรแก้ว ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 5 (ภาคใต้) บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นประธานเปิดการประชุมตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย สาขาภูเก็ต ณ โรงแรมเพิร์ล ถนนมนตรี อ�ำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต โดยบริษัทฯ จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสพบปะตัวแทน/นายหน้าของ
บริษทั ฯ รวมถึงเพือ่ ชีแ้ จงผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น แนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนแนวทาง
การด�ำเนินการของบริษัทฯ ในอนาคต

สนับสนุนโครงการสวมหมวกนิรภัย 100%
สถานีตำ� รวจภูธรส�ำโรงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ

คุณไพโรจน์ วิทยุ ผูจ้ ดั การศูนย์ปฏิบตั กิ ารสินไหมทดแทน ปูเ่ จ้าสมิงพราย บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด มอบหมวกนิรภัยจ�ำนวน 100 ใบ ให้แก่สถานีต�ำรวจภูธรส�ำโรงใต้ เพื่อสนับสนุน
โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งสถานีต�ำรวจภูธรส�ำโรงใต้ ร่วมกับต�ำรวจภูธรภาค 1 จัดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการเชิงรุก
ด้านการใช้กฎหมายจราจร อันเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และป้องกันหรือบรรเทาอาการ
บาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยมี พันต�ำรวจโท ด�ำรงค์ มาดี รองผู้ก�ำกับการหัวหน้าพนักงานสอบสวน และ
พันต�ำรวจโท อุทยั เกียรติพงษ์ สารวัตรหัวหน้างานจราจร เป็นผูร้ บั มอบ ณ สถานีตำ� รวจภูธรส�ำโรงใต้ อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
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สนับสนุนน�้ำดื่มกองบังคับการต�ำรวจทางหลวง

พลต�ำรวจโท เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) มอบน�้ำดื่ม
จ�ำนวน 12,000 ขวด โดยมี พลต�ำรวจตรี ชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บังคับการต�ำรวจทางหลวง พร้อมด้วย พันต�ำรวจเอก
สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล ผู้ก�ำกับการ 1 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง รับมอบ ณ กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง ถนน
ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อส่งมอบไปไว้ตามจุดพักรถในพื้นที่รับผิดชอบของกองก� ำกับการใน
สังกัดกองบังคับการต�ำรวจทางหลวงทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ร่วมระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ห้าโรงพยาบาลรัฐ

คุณอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท วิริยะประกันภัย จ� ำกัด
(มหาชน) และ คุณปลิว มังกรกนก ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มธนาคารทิสโก้ ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพ
ในโอกาสที่บริษัทวิริยะประกันภัยให้การสนับสนุนโครงการ “Friends for life” เพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
ให้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ สามารถรองรับคนไข้จากทัว่ ประเทศทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ จากการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
ของประชากรไทย เป็นจ�ำนวนห้าแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นิสสัน-ล็อคตั้น ร่วมเยี่ยมชมการท�ำงาน

คุณสยม โรหิตเสถียร คุณประวิตร สุขสันติสุวรรณ และ คุณดลเดช สัจจะวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับคุณธีระพันธุ์ ละอองศรี รองประธาน สายงานบริการหลังการขาย
บริ ษั ท นิ ส สั น มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด และคณะท� ำ งานจากบริ ษั ท ล็ อ คตั้ น วั ฒ นา อิ น ชั ว รั น ส์ โบรคเกอร์ ส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมระบบการให้บริการการประกันภัยของบริษัทฯ ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

มอบถุงผ้าใส่ยา โรงพยาบาลต�ำรวจ

คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจ�ำหน่าย บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) มอบถุงผ้าใส่ยา จ�ำนวน 5,000 ใบ มูลค่ารวม 300,000 บาท ภายใต้โครงการ “รักษ์ถุงผ้า No Plastic” โดยมี
พลต�ำรวจตรี นายแพทย์ธนา ธุระเจนรองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลต�ำรวจ เป็นผูร้ บั มอบ ณ ลานกิจกรรม อาคาร
มหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลต�ำรวจ กรุงเทพฯ เพื่อให้โรงพยาบาลต�ำรวจน�ำไปใช้ใส่ยาให้แก่คนไข้
อันเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง
ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการ
ผลักดันให้ประเทศไทยเกิดการรณรงค์และสร้างจิตส�ำนึกในการลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ต้อนรับคณะสมาชิกชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเยี่ยมชมเมืองโบราณ

คุณสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ต้อนรับ คุณ
วรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสือ่ มวลชนส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ในโอกาสน�ำคณะสมาชิกชมรมสือ่ มวลชนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) เข้าเยี่ยมชมเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้กิจกรรมคาราวานแรลลี “More Fun สีสัน
ตะวันออก เฉลิมพระเกียรติ” เส้นทางสมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา ทัง้ นีช้ มรมสือ่ มวลชนฯ จัดกิจกรรมคาราวานแรลลีขนึ้ เพือ่
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ วผ่านสือ่ มวลชนจากประสบการณ์ทลี่ งสัมผัสพืน้ ทีจ่ ริง และเมืองโบราณ จังหวัด
สมุทรปราการ คือหนึง่ ในสถานทีท่ ไี่ ด้รบั เลือกให้เป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมครัง้ นี้ ถือเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอันทรงคุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ของชาติไทย ซึง่ นอกจากผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจะได้สมั ผัสกับความงดงามของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังจะ
ได้เรียนรู้ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย อันเป็นสมบัติของชาติที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ตั้งแต่อดีตอีกด้วย

ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

คุณชลทิชา สัตยะมานะ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาดผูผ้ ลิตและผูแ้ ทนจ�ำหน่าย บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) น�ำทีมวิริยะจิตอาสา มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้สูงอายุ เช่น แผ่นรองซับ กระบอกน�้ำดื่ม
หนังสือ สุขสูงวัย ให้แก่สถานพักฟื้นคนชราบ้านบางเขน โดยมีคุณเลิศฤทธิ์ วงศ์ดีเลิศสกุล นายกสมาคมจีนเก๊กเอี๊ยแห่ง
ประเทศไทย มูลนิธธิ ารนุเคราะห์ เป็นผูร้ บั มอบ ณ สถานพักฟืน้ คนชราบ้านบางเขน ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการจัดเลี้ยงไอศกรีมให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วย

.
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เดินเรื่อง
ด้วยภาพ
กองบรรณาธิการ

วิริยะประกันภัย
จัดประชุมตัวแทนฯ ทั่วประเทศ
เดินหน้ากลยุทธ์ “ผู้น�ำคุณภาพ
บริการประกันภัย”

ตั ว แทน ประกันวินาศภัยเป็นอีกหนึ่งหัวใจส�ำคัญของ

เปิ ด โอกาสให้ ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ของบริ ษั ท ฯ จากทั่ ว
ประเทศ ได้ ร ่ ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น รวมถึ ง รั บ ทราบ
แนวทางการด�ำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดี ย วกั น ณ ห้ อ งแกรนด์ บ อลรู ม ชั้ น 4 โรงแรมมิ ร าเคิ ล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ คุ ณ สยม โรหิ ต เสถี ย ร และคุ ณ
สมพจน์ เจียมพานทอง รองกรรมการผู้จัดการ ยังได้ร่วม
บรรยายหั ว ข้ อ “คุ ณ ภาพบริ ก ารประกั น ภั ย ด้ า นสิ น ไหม
ทดแทน” คุ ณ ประวิ ต ร สุ ข สั น ติ สุ ว รรณ และคุ ณ ดลเดช
สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายหัวข้อ “คุณภาพ
บริการประกันภัย ด้านงานขาย”
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนฯ
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความทุ ่ ม เท มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี
ความซื่อสัตย์ ทั้งต่อลูกค้าและบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

การด�ำเนินธุรกิจด้านบริการประกันภัย ตลอดระยะเวลาการ
ด�ำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง การพั ฒ นาช่ อ งทางตั ว แทนฯ ซึ่ ง ใกล้ ชิ ด กั บ
ลูกค้ามากที่สุด ทั้งยังมีส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์
และสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า เกิ ด
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 คุณอมร ทองธิว กรรมการ
และรองกรรมการผู ้ จั ด การ บริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จ� ำ กั ด
(มหาชน) น� ำ คณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จั ด การประชุ ม ตั ว แทน
ประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ภายใต้กลยุทธ์ “ผู้น�ำคุณภาพ
บริการประกันภัย” เพื่อแถลงผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ในปีที่ผ่านมา และทิศทางการด�ำเนินงานในปี 2562 พร้อมทั้ง
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เดินเรื่อง
ด้วยภาพ
กองบรรณาธิการ

วิริยะประกันภัย คว้ารางวัล

“BEST INSURANCE COMPANY”
16 ปีซ้อน

นับเป็นอีกปี ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

เนชั่ น แนล มอเตอร์ โ ชว์ ครั้ ง ที่ 40 (The 40 th Bangkok
International Motor Show 2019)” ภายใต้ แ นวคิ ด
“สุนทรียภาพทางอารมณ์” (Enjoyment of Automobiles)
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน ซึ่งในปีนี้ถือเป็นวาระ
พิเศษที่บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
ได้จัดงานมาต่อเนื่องถึง 4 ทศวรรษแล้ว โดยภายในงานยังมี
ทั้ ง ค่ า ยรถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ แ บรนด์ ชั้ น น� ำ ยกทั พ
น�ำยนตรกรรมหลากหลายรุ่นมาร่วมจัดแสดง

ยั ง คงครองความเป็ น ผู ้ น�ำ ตลาดประกั นภัยรถยนต์ การันตี
ด้ ว ยรางวั ล ยิ่ ง ใหญ่ ข องวงการอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ทย
“BEST INSURANCE COMPANY” ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 16
(2004-2019) จากงานมอบรางวัล “CAR & BIKE OF THE
YEAR 2019” จัดโดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จ� ำ กั ด (มหาชน) เพื่ อ สนั บ สนุ น ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ท างด้ า น
ธุรกิจยานยนต์ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 คุณเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา
ผู ้ จั ด การฝ่ า ยการตลาดสถาบั น การเงิ น เป็ น ผู ้ แ ทนบริ ษั ท ฯ
รับมอบรางวัลดังกล่าวจาก คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี ณ ห้อง รอยัล จูบิลี
บอลรู ม อาคารชาเลนเจอร์ ศู น ย์ ก ารแสดงสิ น ค้ า และ
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มจั ด แสดงบู ธ ในงาน
มหกรรมยานยนต์ สุ ด ยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง ปี “บางกอก อิ น เตอร์ -

ในงานมอเตอร์ โ ชว์ ค รั้ ง นี้ บู ธ ของบริ ษั ท ฯ ร่ ว มจั ด แสดง
ในต�ำแหน่ง C4 โดยน�ำผลิตภัณฑ์ทั้งมอเตอร์และนอนมอเตอร์
มาน�ำเสนอแก่ผู้เข้าชม พร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะในงาน ตลอด
จนยังมีการให้บริการประกันภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถาม
ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การค� ำ นวณเบี้ ย ประกั น ภั ย การต่ อ อายุ
กรมธรรม์ รวมถึงกิจกรรมเกมให้ร่วมสนุก เพื่อลุ้นรับของ
รางวัลมากมาย และกิจกรรมพิเศษจาก จส.100 พันธมิตร
ที่มาร่วมออกบูธกับวิริยะประกันภัยอีกเช่นเคย
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๊ป น
สกูสกู๊ปเด่
พิ
เ
ศษ
ประกันภัย
เรื่อง : มยุรีย์ กสิกรรม
ภาพประกอบ : นันทวัน วาตะ

การมีสมรรถภาพกายที่ดีนั้น ร่างกายจะต้องปราศจากความเจ็บปวด
ในทุกส่วนระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ต้องพร้อม สมบูรณ์และสมดุล
เพื่อให้การเดินทางเป็นไปโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัยทั้งก่อนขับรถ ขณะขับรถ
และหลังจากขับรถ เมื่อมีอาการเจ็บปวด เมื่อยล้า หรืออาการอื่นใดที่จะท�าให้เกิด
ความเสี่ยงกับอุบัติเหตุบนท้องถนนจ�าต้องมีการป้องกันและรักษาให้ทันท่วงที
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจ สามารถน�าเอาองค์ความรู้
ด้านการนวดกดจุด ฤาษีดัดตน ท่ากายบริหาร น�้าดื่มสมุนไพร
เข้ามาใช้ในการป้องกันและรักษาให้ทันท่วงทีได้ด้วยตนเอง
V magazine ฉบับนี้ขอเริ่มต้นด้วยการดูแลสมรรถนะทางตา

สมรรถนะทางตาพร้อม
ไปกับสมรรถภาพทางร่
การขับขอี่ ย่างปลอดภั
ย
างกาย

พร้อมไปกับการขับขี่อย่างปลอดภัย
เมื่อมีอาการปวด บ่า ไหล่ และสะบักควรท�ำอย่างไร ?
แนะน�ำให้กดจุด ดังต่อไปนี้
หากคุณนั่งขับรถในระยะทางไกล ส่วนคอ บ่า ไหล่ แขน สะบัก จะ
(1) กดจุดโค้งสร้อยซึ่งอยู่บริเวณกึ่งกลางโค้งระหว่างบ่ากับต้นคอ
อยู่ในท่าเดิม มือต้องจับพวงมาลัยตลอดเวลา แทบไม่ได้พัก เพราะต้อง
โดยใช้
นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางช่วยกันกด การกดจุดนั้นควรกดค้างไว้
ควบคุมทิศทางรถ จะเลี้ยวซ้าย เลี1.
้ยวขวา
กลั
บ
รถ
หรื
อ
แม้
แ
ต่
ถ
นนทางตรง
เมื่อมีอาการตาลาย
ก็ยังต้องจับพวงมาลัย แน่นอนว่าช่วงบ่า ไหล่ สะบัก แขน ก็เคลื่อนไหว ประมาณสามคาบลมหายใจ
เพราะต้องมองหน้
นิ้วทัา ้ง14ครัที้ง่เ-หายใจออก
หลือวางที่ศีร1ษะด้
่อประคองศีรษะ กดค้างไว้
ครั้งานข้
= 1างเพื
คาบลมหายใจ)
น้อยด้วย การอยู่ในอิอาการตาลายเกิ
ริยาบถเดิมย่อดมส่จากการใช้
งผลให้กล้สาายตานาน
มเนื้อเกร็งๆ ขาดการผ่
อน า(หายใจเข้
มองข้ายงดบนท้
มองหลั
ง ตาจ�จึาเป็
ประมาณ
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(2)
กดจุด3ข้าคาบลมหายใจเข้
งสะบักด้านบนาอยู
่บริเวณขอบสะบักด้านในส่วนบน  
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อาการปวด เมื่อบยรถล้แสงมี
า ช่วงผบ่ลกระทบ
า
ต่อสายตามากยิ่งในช่วงเวลากลางวันที่มีอากาศร้อนและแสงจ้าส่งวิธีกดใช้นิ้วชี3.้ นิ้วนวดคลึ
ที่คิ้ว ้วใช้นางช่
นิ้วชีว้กยกั
ับนิน้วกดค้
กลางวางคู
ันคลึงหมุนเป็นวง
กลาง งและนิ
างไว้ป่กระมาณสามคาบลม
ไหล่ สะบัก และแขนได้
ผลให้เกิดการแพ้แสงได้ การกระทบอากาศร้อนกระทบเย็น ปรับตัวหายใจหมุนออกมาทางหางคิ้ว (หมุนตามเข็มนาฬิกา) นวดคลึงตั้งแต่หัว
กับสภาพอากาศไม่ทัน จนส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืดตาลาย
คิ้วจนถึ
วยส่มงเสริ
มการไหล
(3)
กดจุงดหางคิ
ระหว่้ว านวดคลึ
งหัวไหล่งประมาณ
และสะบัก3-5อยูรอบ
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รักแร้
ด้านหลัง
แนะน�าให้กดจุดดังต่อไปนี้
ให้ไปหล่
เลี้ยนงบริ
ะดวกขึ้วนางช่
้น วยกันกดค้างไว้
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อหัวตไหล่
วิธีกอดใช้
ิ้วชีเ้ วณตาได้
นิ้วกลางสและนิ
1. กดจุดหลังใบหูใกล้ขอบไรผม อยู่ระหว่างกึ่งกลางใบหู ใช้ประมาณสามคาบลมหายใจ
การกดจุดทัง้ 2 จุเพืด ่อรวมถึ
งการนวดคลึงทีกค่ และปวดต้
วิ้ จะช่วยให้นกแขน
ารไหล
แก้อาการปวดสะบั
นิว้ โป้งกดจุด และนิว้ ทัง้ 4 นิว้ ทีเ่ หลือวางทีศ่ รี ษะด้านข้าง เพือ่ ประคอง (4)
เวียกดจุ
นโลหิดรอยบุ
ตมาหล่
อเลี้ยวงบริ
วยลดอาการ
๋มของหั
ไหล่เวณดวงตาได้
ด้านหลัง อยู่บสริะดวก
เวณร่อช่งกล้
ามเนื้อสาม
ศีรษะไม่ให้เอียงไปมา ควรกดจุดค้างไว้ประมาณ 3 คาบลมหายใจเหลีย่ มด้ตาลายลงได้
ดไปแล้และนิ
วอาการยั
ดขี นนึ้ กดค้
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แนะน�าให้พนักแขนได้
สายตาประมาณ 10-15 นาที
สามคาบลมหายใจ
ช่วยแก้
2. จุดหลังใบหู ตรงใต้ใบหูชิดกับติ่งหูพอดี เป็นรอยบุ๋มหลัง
หรือมากกว่านั้น แล้วค่อยออกเดินทาง
ใบหู อยู่บริเวณระหว่างขากรรไกรบนและล่าง ใช้นิ้วโป้งกดจุด และ(หมายเหตุ
ทุกจุด:กดซ�
หมายเหตุ
ทุกจุ้ำประมาณสามถึ
ดกดซ�้าประมาณงห้3า-รอบ)
5 รอบ
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ช่วงที่ 2

ท้ า ย ท อ ย แ ล ะ ค อ
(ต่อ)

น�้ำสมุนไพร
น�้ำสมุนไพรบ�ำรุงโลหิต ระบบประสาท และสมอง ได้แก่ น�้ำใบบัวบก
น�้ำลอยดอกมะลิ และน�้ำใบเตย
สมุนไพรที่แนะน�ำให้ดื่ม ได้แก่ น�้ำมะตูม น�้ำฝางเสน เถาเอ็นอ่อน
เถาวัลย์เปรียง ชะเอม ก�ำแพงเจ็ดชั้น น�ำทั้งหมดต้มรวมกัน ช่วยแก้อาการ
ปวดเมื่อย

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

ภาพประกอบ : เซมเบ้

กินมะเขือเทศทั้งที
ต้องได้ประโยชน์สูงสุด
หลายคนทราบดีว่า มะเขือเทศอุดมด้วยไลโคพีน (lycopene) สารต้าน
อนุมูลอิสระสีแดง มีสรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ทั้งยัง
พบประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน โรคหัวใจ บ�ำรุง
ผิวพรรณ ปกป้องผิวจากแสงแดด และชะลอริ้วรอยก่อนวัย
ไลโคพีนพบมากในมะเขือเทศที่ผ่านความร้อน และละลายในน�้ำมันได้ดี
ดังนั้นจึงขอเสนอสองวิธีกินมะเขือเทศ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารไลโคพีนจาก
ธรรมชาติอย่างเต็มที่ ชนิดไม่ต้องง้ออาหารเสริม ดังนี้
1. กินมะเขือเทศที่ผ่านความร้อน เช่น ต้ม นึ่ง อบ ย่าง หรือผลิตภัณฑ์
แปรรูป จากมะเขือเทศ เช่น ซอสมะเขือเทศ ซุปมะเขือเทศ น�้ ำมะเขือเทศ
ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศเข้มข้น (tomato paste)
หากต้องการกินให้ได้ไลโคพีน แนะน�ำให้กินมะเขือเทศที่ผ่านความร้อน
เพราะพบว่ามีปริมาณไลโคพีนสูงกว่ามะเขือเทศสด แต่อย่างไรก็ตามมะเขือ
เทศสดยังคงมีสารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ ดังนั้นควรกินสลับหมุนเวียน
เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆ หลากหลาย
2. กินมะเขือเทศร่วมกับน�้ำมันมะกอก ไลโคพีนมีสมบัติละลายในไขมัน
จึงควรกินร่วมกับอาหารที่มีไขมันดี เช่น น�้ำมันมะกอก เพื่อช่วยให้ไลโคพีน
ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้น
รายงานจากวารสาร The British Society for Investigative Dermatology ระบุว่า การกินมะเขือเทศร่วมกับอาหารที่มีส่วนประกอบของน�ำ้ มัน
มะกอกเป็นประจ�ำ สามารถช่วยฟืน้ ฟูสขุ ภาพผิว ลดความรุนแรงจากผิวไหม้แดด
และชะลอผิวแก่ก่อนวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
น�ำ้ มันมะกอกไม่เพียงช่วยเพิม่ การดูดซึมไลโคพีน ยังช่วยลดคอเลสเตอรอล
ร้ายในเลือด ลดความดัน ป้องกันโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน และ
โรคอัลไซเมอร์อีกด้วย
เติมน�้ำมันมะกอกในซุปมะเขือเทศ ใช้ปรุงน�ำ้ ซอสสปาเกตตี หรือท�ำสลัด
ผักพร้อมมะเขือเทศย่าง เสิร์ฟคู่น�้ำสลัดน�้ำมันมะกอก เพียงเท่านี้ก็อร่อยได้ทั้ง
สุขภาพพร้อมรับคุณประโยชน์จากไลโคพีนแบบเต็มๆ

เช็กก่อนสาย
คุณเข้าข่าย
โรคซึมเศร้า
หรือเปล่า ?
ไม่เพียงความเครียดและผลกระทบทางจิตใจจะเป็นสาเหตุของ
โรคซึมเศร้า แต่ยังมีอีกหลายปัจจัย เช่น มีประวัติคนในครอบครัว
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในเลือดซึ่ง
พบมากในหญิงวัยทองและหญิงหลังคลอด รวมถึงโรคทางกาย เช่น
โรคหัวใจ อัมพาต ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของโรคนี้เช่นกัน
ดังนั้นวิธีหนึ่งที่จะรับมือโรคทางใจ คือ หมั่นสังเกตอารมณ์
และความรูส้ กึ ตนเอง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แนะน�ำ
ให้ลองสังเกตอาการต่างๆ ต่อไปนี้ หากมีอาการอย่างน้อยห้าอย่าง
หรือมากกว่า ติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ขึ้นไป ควรปรึกษาแพทย์
เพื่อหาทางแก้ไข
อารมณ์เศร้าตลอดทัง้ วัน เด็กหรือวัยรุน่ อาจมีอารมณ์หงุดหงิด
หรือโกรธง่าย
หมดความสนใจ หรือความสุขในกิจกรรมต่างๆ
เบื่ออาหาร และน�้ำหนักลด
นอนไม่หลับ หรือนอนมากเกือบทั้งวัน
ความคิ ด และการเคลื่ อ นไหวเชื่ อ งช้ า หรื อ พลุ ่ ง พล่ า น
กระวนกระวาย
อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หรือไม่มีแรง
รู้สึกไร้ค่า หรือรู้สึกผิด มากผิดปกติ
ไม่มีสมาธิ หรือมีความลังเลใจ
มีความคิดอยากตาย คิดฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย
ถ้ารูต้ วั ว่าเข้าข่ายป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ควรหากิจกรรมทีท่ ำ� แล้ว
สบายใจ ปรึกษาพูดคุยกับคนทีไ่ ว้ใจ หลีกเลีย่ งการอยูค่ นเดียว และ
ขอให้มั่นใจที่จะพบแพทย์เพื่อขอค�ำปรึกษาต่อไป

.
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ไอที
เรื่อง : R2D2

หนทางปลุกสมาร์ตโฟน
รุน่ เก่าตัวเก๋าของคุณ

“สมาร์ตโฟนเก่า ๆ เอาไปท�ำอะไรดี ?” ค�ำถามนี้น่าจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆ คนที่เพิ่งถอยสมาร์ตโฟนรุ่นล่าสุดมาแทนที่ จะเอาไปขายต่อก็ไม่ได้ราคา 
จะส่งต่อให้ลูกให้หลานเขาก็มีกันหมดแล้ว (เผลอ ๆ รุ่นทอปกว่าของเราเสียอีก) สุดท้ายสมาร์ตโฟนที่ครั้งหนึ่งเคยทันสมัยก็จะไปซุกอยู่ในลิ้นชักโต๊ะ
สักตัวในบ้าน วันนี้เราจึงมีเก้าข้อแนะน�ำเพื่อปลุกสมาร์ตโฟนเครื่องเก่าของเราให้กลับมามีค่าและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

Music Streaming
ช่วงนี้บริการ music streaming มีให้เราเลือกใช้งานอยู่หลายเจ้า
ลองน�ำสมาร์ตโฟนเครื่องเก่าที่คุณไม่ใช้แล้ว มาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
music streaming ก่อนเชือ่ มต่อกับล�ำโพงดีๆ ก็จะได้เครือ่ งเสียงสุดคูลแล้ว

กล้องถ่ายรูปส�ำหรับเด็ก

ดู VR

ลองให้เด็กๆ ได้สัมผัสประสบการณ์การถ่ายภาพครั้งแรกด้วยกล้อง
สมาร์ตโฟน เปิดฟังก์ชัน Grid เพื่อสอนกฎสามส่วนและจุดตัดเก้าช่อง ให้
เขาได้ลองปรับแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ ไปจนถึงฝึกอัปโหลดลง
โซเชียลเน็ตเวิร์ก เป็นการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ  
สมาร์ ต โฟนรุ ่ น เก่ า ขนาดจอมาตรฐานอย่ า ง iPhone 4 ถึ ง iPhone X
หรือสมาร์ตโฟน Android หลายรุ่น ก็ดูจะเหมาะกับขนาดมือของเด็กๆ

มาสัมผัสประสบการณ์การรับชมวิดีโอเสมือนจริง หรือ VR (virtual
reality) กันด้วยสมาร์ตโฟนเครื่องเก่าของคุณ ด้วยการหาอุปกรณ์เสริม
อย่าง Gear VR ที่ราคาไม่สูงมาก หรือจะใช้ Cardboard ก็ได้ ก่อนจะ
ประกอบสมาร์ตโฟนของคุณเข้าไป แล้วสวมใส่เพือ่ รับชม VR ให้สนุกไปเลย

รีโมตทีวี
แม้กล่องอินเทอร์เน็ตทีวีจะแถมรีโมตด้วยอยู่แล้ว แต่หากเกิดเหตุสุด
วิสัย เช่น หาย พัง หรือหาไม่เจอ สมาร์ตโฟนรุ่นเก่าของคุณสามารถใช้แทน
รีโมตได้ เพราะกล่องอินเทอร์เน็ตทีวีบางเจ้ามีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเอง
เพื่อใช้บริหารการรับชม ลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาไว้ในสมาร์ตโฟน
เครื่องเก่า เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ แล้วใช้เป็นรีโมตคอนโทรลได้ทันที

เล่นเกมออนไลน์
ใช่ว่าเกมออนไลน์จะสร้างมารองรับสมาร์ตโฟนสเปกสูงๆ เท่านั้น
ยังมีอีกหลายร้อยหลายพันเกมที่เล่นได้บนสมาร์ตโฟนซึ่งท� ำงานบนระบบ
ปฏิบตั กิ ารรุน่ เก่า หลายเกมไม่ตอ้ งการการเชือ่ มต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ที่
ส�ำคัญบางเกมยังท�ำให้หวนนึกถึงวันเก่าๆ ของเราได้อีกด้วย

นาฬิกาปลุก

วิดีโอแชต
หากคุณชอบแชตแบบเห็นหน้า หรืออยากเปิดวิดีโอแชตคุยกับคนไกล
ให้หายคิดถึง ไม่ว่าจะเป็นไลน์วิดีโอคอล สไกป์ เฟซไทม์ หรือแอปพลิเคชัน
วิดีโอแชตอื่นๆ ก็ยังสามารถท�ำงานบนระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าได้เป็นอย่างดี

นาฬิกาปลุกเป็นอีกแอปพลิเคชันที่เราใช้งานเป็นประจ�ำ อย่างน้อยก็
ตอนก่อนนอนและตอนตื่นไปท�ำงาน หากคุณมีสมาร์ตโฟนเก่าๆ สักเครื่อง
ลองใช้เป็นนาฬิกาปลุกดูสิ แต่มีข้อแนะน�ำว่าควรวางไว้ห่างจากหัวนอนสัก
หน่อย ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะสนิทกับปุ่มเลื่อนปลุก (snooze) เป็นพิเศษก็ได้

อ่าน E-Book ฟัง Podcast

กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ในยุคที่เทรนด์การอ่าน e-book และการฟังสื่อออนไลน์ก�ำลังฮิต โดย
เฉพาะ Podcast ที่ปัจจุบันสื่อหลายส�ำนักใช้เผยแพร่ผลงาน ลองหยิบ
สมาร์ตโฟนตัวเก๋าทีไ่ ม่ใช้แล้ว มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการอ่านหรือฟังสือ่ เหล่านี้
ซึ่งส่วนใหญ่เป็น free content แทบทั้งสิ้น

หลายคนคงคุ้นเคยกับการน� ำสมาร์ตโฟนมาใช้เป็นอุปกรณ์ปล่อย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้แก่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ยามอยู่นอกบ้าน
กันอยู่แล้ว เราไม่อยากให้คุณหลงลืมทิ้งขว้างสมาร์ตโฟนเครื่องเก่า หยิบมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ แถมยังไม่เปลืองพลังงานสมาร์ตโฟนเครื่องหลักด้วย

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

ประเด็นฮิตแฮตฮอตในโซเชียลของคนไทยช่วง 3-4 เดือนนี้คงไม่พ้นเรื่องฝุ่นจิ๋ว PM2.5
ที่หลายคนตื่นตกใจกลัวกันมาก ซึ่งก็เป็นเรื่องน่ากลัวจริง และเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สะสมมานาน
แต่พวกเราไม่ค่อยรู้สึก เพราะประเทศไทยโชคดีที่มีลมมรสุมพัดเป็นประจำ�และมีฝนตกชุกทั้งปี
ทำ�ให้ปัญหานี้เบาบางลง

วิธเี ลือก
เครือ่ งกรองอากาศ
แต่เพราะความแห้งแล้งและลมสงบช่วงปลายปี

ท�ำหน้าที่ได้เพียงกรองฝุ่นผง กลิ่น สิ่งสกปรกเท่านั้น ไม่
ถึงขนาดฟอกอากาศเสียให้กลับเป็นอากาศดี
ค�ำแนะน�ำเรือ่ งแรกคือ ให้หาว่าห้องมีพนื้ ทีก่ ตี่ าราง
เมตร เพื่อเลือกเครื่องกรองอากาศรุ่นที่เหมาะสม ถ้าใช้
เครื่องเล็กเกินไป อากาศในห้องจะไม่ได้คุณภาพตาม
ต้องการ ให้ดูข้อมูลคุณสมบัติเครื่องว่าเหมาะกับห้อง
ขนาดใด
เรือ่ งต่อไปคือก�ำลังส่งลม เครือ่ งทีส่ ง่ ลมออกได้มาก
จะกรองอากาศได้ดกี ว่าเครือ่ งทีล่ มออกได้นอ้ ย ยิง่ ลมออก
มาก อากาศในห้องจะถูกกรองได้เร็วขึ้น แต่ก็ต้องแลกกับเสียงรบกวนที่ลม
ยิ่งแรงจะยิ่งหนวกหู ดังนั้นควรเลือกเครื่องที่มีระบบควบคุมความแรงลม  
ถ้าตั้งได้หลายระดับยิ่งดี หรือเป็นแบบปุ่มหมุนที่เลื่อนได้ทุกระดับจะดีมาก  
และถ้ามีระบบปรับแรงลมขึ้นลงอัตโนมัติตามปริมาณฝุ่นในห้องจะดีที่สุด  
เครื่องกรองอากาศที่ดีจึงควรแสดงระดับเสียงที่ดังที่สุดไว้ด้วยเพื่อให้ผู้ซื้อใช้
ในการพิจารณา

กับต้นปี ท�ำให้ฝุ่น PM2.5 ล่องลอยอยู่ในอากาศไม่หนี
ไปไหน สร้างปัญหาให้คนที่อาศัยในเมืองอย่างไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน จนนึกถึงภาพวันสิ้นโลกแบบในหนังฮอลลีวูด
ซึ่งดูใกล้เป็นจริงมากขึ้นทุกที เอาเป็นว่าวันนี้จะยังไม่พูด
ว่าฝุน่ นีเ้ กิดจากอะไรหรืออันตรายแค่ไหน แต่จะมาบอกว่า
พวกเราควรท�ำอย่างไรเมือ่ ต้องอยูก่ บั สภาพอากาศดังกล่าว
การป้องกันตัวเองนอกจากหลีกเลี่ยงการออกนอก
บ้านโดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย N95 ก็คอื ลดปริมาณฝุน่
อันตรายในบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่ท�ำได้ โดยปิดประตูหน้าต่าง เช็ดถูภายใน
บ้านให้สะอาด ใส่ฟลิ เตอร์กรองฝุน่ ละเอียดทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศ แนะน�ำให้ซอื้
อุปกรณ์ที่ช่วยแก้ปัญหาในช่วงนี้คือ “เครื่องกรองอากาศ” นั่นเอง บทความ
นี้จะแนะน�ำแนวทางเลือกซื้อว่าแบบไหนดี
“เครือ่ งกรองอากาศ” บางคนเรียก “เครือ่ งฟอกอากาศ” แต่ผเู้ ขียนรูส้ กึ
ว่าค�ำว่า “กรอง” น่าจะตรงความสามารถของอุปกรณ์นมี้ ากกว่า เพราะเครือ่ ง
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เรื่องต่อไปเป็นชิ้นส่วนส�ำคัญสุดของเครื่องคือ “ไส้กรอง” ที่ทำ� หน้าที่
กรองสิง่ สกปรก ฝุน่ ละออง จนถึงเชือ้ โรคได้ในเครือ่ งบางรุน่ บางยีห่ อ้ เครือ่ ง
ต้องระบุชนิดของไส้กรองฝุ่น เช่น HEPA, Tru HEPA, ULPA ยิ่งกรองฝุ่น
ได้เล็กยิ่งดี แต่ควรกรองฝุ่นได้ 0.3 ไมโครเมตร ที่ 99% เป็นอย่างน้อย ที่
ส�ำคัญอย่าลืมถามอายุการใช้งาน ว่านานแค่ไหนที่ต้องเปลี่ยน และต้นทุน
ในการเปลี่ยนต่อครั้งเป็นเงินเท่าไร เครื่องกรองอากาศบางยี่ห้อราคาเครื่อง
ไม่แพง แต่ไส้กรองแพงมาก ต้องระวังเรื่องนี้ให้ดี
เครื่องกรองอากาศบางรุ่นอาจเพิ่มความสามารถในการกรองกลิ่น
โดยมีแผ่นกรองคาร์บอนทีช่ ว่ ยดูดกลิน่ แต่แน่นอนว่าต้องแลกกับการเสียเงิน
ซื้อไส้กรองเพิ่มอีกชนิด
เรื่องส�ำคัญอีกเรื่องคือความสามารถในการกรองและฆ่าเชื้อโรคด้วย
ประจุไฟฟ้า โอโซน หรือแสง UV เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น ลดการเกิด
โรคในระบบทางเดินหายใจของผู้อยู่อาศัย แต่ระบบพวกนี้มีความซับซ้อน
เครื่องจึงมีราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษามากกว่า ทว่าเครื่องที่
มีระบบนี้ท�ำให้คนซื้อได้ประโยชน์มากขึ้น

ความสามารถสุดท้ายของเครื่องกรองอากาศที่ผู้เขียนไม่ค่อยให้ความ
ส�ำคัญนักคือมีระบบสร้างความชืน้ เพราะบ้านเราเป็นประเทศร้อนชืน้ อยูแ่ ล้ว  
ความสามารถนี้ของเครื่องจึงไม่น่าสนใจ จะมีหรือไม่มีก็ได้
นอกจากนี้ควรดูว่าเครื่องผลิตตามมาตรฐาน CADR (Clean Air
Delivery Rate) หน่วยเป็น CFM (Cubic Feet per Minute) ของสถาบัน
AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) หรือไม่  
เครื่อ งที่มี ค่ านี้ สูง จะมี ป ระสิ ทธิ ภาพก� ำ จัด ฝุ ่น กลิ่น หรือ สิ่ง แปลกปลอม
ได้มากกว่าเครื่องที่มีค่าต�่ำ เครื่องที่แสดงค่า CADR จะท�ำให้คนซื้อมั่นใจ
ในคุณภาพมากยิ่งขึ้น
เรือ่ งสุดท้ายทีต่ อ้ งพิจารณาคือ อะไหล่ การบ�ำรุงรักษา และบริการหลัง
การขาย เพราะเครื่องกรองอากาศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจึงต้องซ่อมบ� ำรุงเป็น
ระยะ ชิ้นส่วนส�ำคัญคือไส้กรองที่ต้องเปลี่ยนบ่อยสุด ให้สอบถามราคา และ
ระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในระยะยาว
จากข้อมูลทั้งหมดหวังว่าท่านผู้อ่านจะเลือกเครื่องกรองอากาศที่มี
คุณภาพตรงใจครับ

.
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ท่องเที่ยว
กับวิริยะ

สูดกลิ่นความสุขจาก ธ

เขาสาม ร

แสงแรกของวันที่จุดชมวิวเขาแดง

ว่ากันว่าการเดินทางท่องเที่ยวก็เหมือนชาร์จแบตฯ

ให้แก่ชีวิต หลายคนต้องท�ำงานในเมืองใหญ่จนร่างกาย
และจิตใจอ่อนล้า การได้ออกไปเติมพลังสักนิดคงเป็น
เรื่องดีไม่น้อย
เมื่อพูดถึงการเติมพลังท�ำให้คิดถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ เพราะธรรมชาติที่สวยงามมักเยียวยา
และสร้างพลังบวกให้เรา ทุกๆ ครัง้ ทีไ่ ด้ใกล้ชดิ ธรรมชาติ
เราทุกคนมักสงบและมีความสุขเสมอ
วันนี้จึงอยากพาทุกท่านไปสัมผัสความงามของ
ธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยาน
แห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของเมืองไทย ซึง่ อุดมด้วยป่าไม้
ชายหาด และสัตว์ป่านานาชนิด

แสงแรกในหน้าร้อนต้องเป็นแสงทองอร่าม สวยงามมากแน่ๆ ว่าแล้วก็รบี
ลุกขึน้ จากทีน่ อนตัง้ แต่เช้ามืด เตรียมตัวไปชมพระอาทิตย์ขนึ้ ทีเ่ ขาแดงกันเถอะ !
เขาแดงเป็นภูเขาหินปูน มียอดสลับซับซ้อน เป็นจุดชมวิวที่มองเห็น
ทิวทัศน์อทุ ยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้รอบด้าน โดยเฉพาะวิวพระอาทิตย์
ขึ้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากจะเห็นพระ
อาทิตย์คอ่ ยๆ โผล่ขนึ้ มาจากท้องทะเลอ่าวไทยแล้ว คุณยังมองเห็นทิวทัศน์ของ
ต�ำบลเขาแดง ไม่ว่าชายหาดที่ยาวสุดสายตา บ้านเรือน ชุมชน ถนนหนทาง
หรือบ่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเมื่อมองจากจุดนี้ดูราวกับเมืองย่อส่วนเลยละ
แม้จะต้องเดินขึน้ เขา แต่ดว้ ยระยะทางเพียง 500 เมตร จึงใช้เวลาไม่นาน
สัก 30–40 นาที ก็ขนึ้ ไปสัมผัสวิวหลักล้านของจุดชมวิวเขาแดงได้แล้ว ฉะนัน้
สิ่งยากล�ำบากอาจไม่ใช่เรื่องเดิน แต่เป็นการขุดตัวเองขึ้นมาจากหมอนนุ่มๆ
มากกว่า เพราะหากต้องการชมแสงแรกของวันต้องรีบตื่นแต่เช้ามืด
เขาแดงยังเป็นแหล่งอาศัยของค่างแว่นและเลียงผาด้วย ถ้าคุณโชคดีพอ
ก็อาจได้เห็นเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิต
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ก ธรรมชาติ

เรื่อง : กรดล แย้มสัตย์ธรรม
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ม ร้อยยอด

พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ในถ�้ำพระยานคร
ภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดเป็นภูเขาหินปูน จึงมีถำ�้ สวยงามหลาย
แห่ง แต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือถ�ำ้ พระยานคร
ชือ่ ถ�ำ้ นัน้ สันนิษฐานว่า ในอดีตเมือ่ พระยานครศรีธรรมราชเดินเรือผ่านมา ระหว่าง
ทางเกิดพายุใหญ่ จ�ำเป็นต้องหยุดพักที่ถ�้ำแห่งนี้ ชื่อถ�้ำจึงถูกเรียกขานต่อมาตามนาม
ของท่าน
ถ�ำ้ พระยานครอยูห่ า่ งจากหาดแหลมศาลาประมาณ 500 เมตร ต้องเดินด้วยความ
ระมัดระวังพอสมควร เพราะต้องไต่เส้นทางเขาสูงชันขึ้นไปถึงปากถ�้ำ จากนั้นจะเป็น
ทางลงไปยังโถงถ�้ำใหญ่ แต่ความสวยงามตรงหน้าอาจสะกดสายตาคุณให้ลืมความ
เหน็ดเหนื่อยไปเลยก็ได้
เมื่อเห็นล�ำแสงที่ส่องลอดปล่องถ�้ำลงมาสู่พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ไม่ว่าใครก็ต้อง
อยากเก็บภาพความทรงจ�ำนี้ไว้
พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์เป็นพลับพลาจัตุรมุข กว้าง 1.75 เมตร ยาว 7.75 เมตร
สร้างด้วยไม้ หลังคาซ้อนสองชั้น มุงแผ่นโลหะ หน้าบันประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา
หางหงส์ไม้สลักลายประดับกระจก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จประพาส ภายในถ�ำ้ มีหินงอกหินย้อยรูปร่าง
แปลกตาให้ชม เช่น หินน�้ำตกแห้ง สะพานมรณะ หินรูปเจดีย์ เป็นต้น
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Did
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Know
การเดินทางไปถ�้ำพระยานคร ท�ำได้สองวิธี
คือเหมาเรือชาวบ้านจากหมู่บ้านบางปู
ใช้เวลา 20 นาที หรือเดินข้ามเขาเทียน
ระยะทางประมาณ 500 เมตร
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ดูนกน�้ำ ชมวิวทะเลสาบ ณ ทุ่งสามร้อยยอด
การมาทุง่ สามร้อยยอดเท่ากับคุณกําลังเดินทางสูบ่ งึ น�้ำจืดขนาดใหญ่
พื้นที่ถึง 70 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสามร้อยยอด  
บึ ง นี้ เ ป็ น ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ข องนกมากมาย ทั้งนกประจําถิ่นและนกอพยพกว่า
300 ชนิด ถือเป็นสวรรค์อีกแห่งของนักดูนก
การล่องเรือดูนกจึงเป็นกิจกรรมยอดนิยม เรือจะค่อยๆ แล่นผ่านบึง
น�ำ้ กว้างใหญ่ ปกคลุมด้วยอ้อ กก แขม ดูเขียวขจี พืชน�้ำเหล่านีเ้ ป็นทัง้ แหล่ง
อาหาร ถิ่นที่อยู่อาศัย และที่สร้างรังวางไข่ของนกน�้ำและนกทุ่งนานาชนิด
เช่น นกยาง นกกาน�ำ้ นกเป็ดผี นกอีลำ�้ ฯลฯ ในฤดูหนาวยังมีนกเป็ดน�ำ้
และเหยี่ยวอพยพ เช่น เป็ดหางแหลม เหยี่ยวผึ้ง ซึ่งจะบินย้ายถิ่นมากาง
ปีกโชว์หุ่นอวดนักดูนกเมืองไทยเป็นประจ�ำทุกปี

หรือหากไม่ชอบล่องเรือ ก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนสะพานไม้
ทอดยาวไปในบึงให้เดินชม
ในทุ่งสามร้อยยอดยังมีสัตว์อื่นๆ อย่างนาก ลิงแสม หนูพุกใหญ่
พังพอน อาศัยอยู่ด้วย
โดยเฉพาะถ้ามาช่วงเช้าหรือเย็น ยามแสงแดดอ่อนๆ สาดส่องมา
ช่างเป็นความงดงามอันแสนเรียบง่ายของธรรมชาติซงึ่ ชวนให้อบอุน่ หัวใจ
จริงๆ
ส�ำหรับใครที่ก�ำลังรอคอยวันหยุดวันพักผ่อน ขอแนะน�ำให้คุณมา
ลองชาร์จแบตฯ ชีวิตที่เขาสามร้อยยอดดูสักครั้ง...แล้วคุณจะติดใจ

.
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วิริยะ
ชวนชิม
เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

สองร้านดังแห่งสามร้อยยอดที่ยังคงคุณภาพวัตถุดิบและความอร่อยได้แบบไม่ผิดเพี้ยน
จะผ่านไปกี่ปีใครมาเที่ยวอ�ำเภอสามร้อยยอดก็ต้องแวะชิม โดยเฉพาะเมนูซีฟู้ดสดๆ ซึ่งส่งตรงจาก
เรือประมงทุกวัน แถมรสชาติก็จัดจ้านถึงเครื่อง

ซีฟู้ด สด ถูก อร่อย
แห่งสามร้อยยอด

ร้านจิ๋ม-แดง  ไม่แพง แถมสดอร่อย

(ซอยสามร้อยยอด 9 หาดหนองข้าวเหนียว ต�ำบลสามร้อยยอด
อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิด 09.00-21.00 น.
หยุดวันพฤหัสบดี โทร. 0-3255-9160, 08-8492-6912)
ใครชอบกินผัดฉ่าให้ตรงมาร้านนี้ เพราะเมนูผัดฉ่าที่ร้านจิ๋ม-แดงขึ้นชื่อ
เรื่องรสเด็ดเผ็ดจัดจ้าน แนะน�ำให้สั่งเอ็นหอยผัดฉ่า ที่น�ำเอ็นหอยเชลล์ไซซ์ใหญ่
มาผัดกับเครือ่ งผัดฉ่าและสมุนไพรหลากชนิด รสเผ็ดร้อนชนิดทีก่ นิ ไปจามไปเลยที
เดียว แถมเอ็นหอยก็สดอร่อยเคี้ยวหนึบหนับ
และขอแนะน�ำอีกเมนูทไี่ ม่เหมือนใคร คือย�ำกระถินทะเล เขาคัดยอดกระถิน
อ่อนๆ แช่น�้ำแข็งให้กรอบ หั่นใส่จาน โปะหน้าด้วยเครื่องทะเลลวก โรยหอมเจียว
และราดน�้ำกะทิที่ปรุงรสแล้วลงคลุกเคล้า รสชาติอร่อยกลมกล่อมไม่มีใครเหมือน
จริงๆ
ยังมีอกี หลายเมนูทนี่ า่ ลิม้ ลอง ไม่วา่ จะเป็นต้มส้มหมึก ปลากะพงทอดน�ำ้ ปลา
หรือปูนึ่ง กุ้งเผา รับรองสดอร่อยทุกรายการ
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ยกซดซีฟู้ด  SO GOOD ทุกเมนู
(ริมคลองบางปู ต�ำบลสามร้อยยอด อ�ำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิด 10.00-21.00 น.
โทร. 08-3155-6030, 08-6883-2356)
ร้านบ้านๆ แต่รสชาติขั้นเทพ เป็นซุ้มเล็กๆ ริมคลองบางปูที่ชาวบ้าน
ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูพื้นที่ฟาร์มกุ้งร้างด้วยการปลูกป่าโกงกาง คืนความ
สมบูรณ์ให้แก่ลำ� คลองจนกลายเป็นแหล่งอาหารทะเลสดชัน้ เยีย่ ม มีของทะเล
ส่งตรงจากเรือประมงของชาวบ้านในละแวกนีท้ กุ วัน ให้นำ� มาปรุงเป็นเมนูชนั้
ยอดบริการนักท่องเที่ยว
ร้านนี้ปรุงอาหารถูกปากลูกค้าทุกเมนู อย่างเช่น แกงส้มปูไข่หน่อไม้
หอยนางรมทรงเครื่อง ปลากะพงราดซอสสับปะรด ย�ำชะครามกุ้งสด หรือ
แม้แต่เมนูนึ่งหรือย่าง กุ้ง หอย ปู ปลา ก็สดอร่อยคุณภาพคับจาน
ทีส่ ำ� คัญคือราคาเป็นกันเอง ใครอยากได้อาหารทะเลสดๆ ติดไม้ตดิ มือ
กลับบ้าน ก็ซื้อหาได้ในราคาไม่แพงเช่นกัน

.
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รักลูก
ให้ดี
เรื่อง : นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ภาพประกอบ : เซมเบ้

EF หรือ executive function
คือความสามารถของสมองที่ใช้
ควบคุมตนเองให้ไปถึงเป้าหมาย
อีกค�ำนิยามหนึ่งที่สั้นกว่าคือ
ทักษะสมองเพื่อความส�ำเร็จ

EF

อะไรคื
อ
					และอะไรมิใช่
จะเห็นว่าเป็นค�ำนิยามที่กว้างจนกระทั่งหากเราไม่แม่นย�ำก็อาจ

งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้เครื่องมือ Stroop Test
ให้เด็กอ่านตัวหนังสือที่เขียนค�ำว่า “เขียว” ด้วยสีแดง พบว่าเด็กที่อายุ
มากขึ้นจึงจะอ่านได้ถูกต้อง ขณะเด็กเล็กกว่าส่วนใหญ่มกั อ่านว่า “แดง”
ตามสีที่เห็น แสดงถึงความสามารถที่จะยับยั้งได้ไม่ดีนัก
นีค่ อื EF อย่างง่ายทีเ่ ริม่ ต้นในเด็กเล็กอายุ 4-7 ขวบ ซึง่ มี EF มาก
พอจะวัดค่าเป็นตัวเลขได้
ก่อนหน้า 4 ขวบ เด็กอายุ 0-3 ขวบก็เริ่มพัฒนาความสามารถนี้
แล้ว แต่มิใช่ EF ที่สมบูรณ์และยังวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ เรียก
ระยะนี้ว่า proto-EF คือระยะก่อน EF
ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ทารกอายุ 3 เดือน
ระหว่างอายุ 0-3 เดือนนั้น ทารกและแม่นับเป็นหน่วยเดียวกัน
1 หน่วยโดยมิแยกจากกัน เรียกว่าระยะออทิสติก (autistic phase)
เวลานั้นทารกอยู่กับตัวเองเสียมาก ดูดนมและนอนมากกว่าจะท�ำอย่าง
อื่น แต่ที่จริงเขาท�ำอยู่เรื่องหนึ่ง
นั่นคือมองหน้าแม่ที่กำ� ลังให้นม
เขาไม่เพียงมองหน้าแม่ แต่เรียนรู้ด้วยว่าอ้อมแขนแม่เป็นอย่างไร
เต้านม หัวนม และน�้ำนมของแม่ ความอบอุ่นจากทรวงอก เสียงหัวใจ

ทึกทักได้ว่าอะไรๆ ก็คือ EF ท�ำงานส�ำเร็จเป็นใช้ได้ ซึ่งไม่จริง
ปัจจุบันต�ำราต่างประเทศแต่ละเล่มเขียนนิยาม EF ไม่เหมือนกัน  
อย่างไรก็ตามพบว่ามีจดุ ร่วมเรือ่ งหนึง่ คือ EF ควรประกอบด้วยการกระท�ำ
สองขั้นตอน ได้แก่ หยุดสิ่งที่ทำ� อยู่ แล้วเปลี่ยนไปท�ำสิ่งที่ดีกว่า
ค�ำศัพท์ที่ใช้เรียกการกระท�ำสองขั้นตอนนี้ก็มีหลากหลายมากใน
ต�ำราแต่ละเล่ม เรียกง่ายสุดน่าจะเป็น inhibition & shifting หยุดและ
เปลี่ยน
งานวิจยั EF ใช้เครือ่ งมือทดสอบหลายชิน้ ชิน้ หนึง่ ทีใ่ ช้บอ่ ยเรียกว่า
Go/No Go task กล่าวคือทดสอบความสามารถของเด็ก 4-7 ขวบ ว่า
สามารถหยุดการกระท�ำหนึ่งเพื่อกระท�ำอีกอย่างหนึ่งซึ่งยากกว่าได้เร็ว
เพียงใด
เช่น เมื่อยกป้ายดวงอาทิตย์ เด็กจะต้องตอบว่ากลางคืน และเมื่อ
ยกป้ายดวงจันทร์ เด็กจะต้องตอบว่ากลางวัน เด็กจะท� ำได้เมื่อเขา
สามารถยับยั้งค�ำที่ถูกต้องแล้วเปลี่ยนไปพูดค�ำผิดแทน งานวิจัยแสดง
ให้เห็นว่า เด็กแต่ละคนในแต่ละช่วงอายุมีความสามารถยับยั้งตนเองไม่
เท่ากัน เด็กอายุมากกว่าจะยับยั้งได้ดีกว่า
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แม่ที่ได้ยิน เสียงร้องเพลงขับกล่อม เหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแม่
อันเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างแม่ที่มีอยู่จริงขึ้นมา
ใบหน้าแม่เป็นใบหน้ามนุษย์คนแรกที่เขารู้จักและจดจ�ำ เรียกว่า
face recognition คือ วงกลมสองวง สันจมูก และรอยยิม้ วงพระจันทร์  
นี่คือใบหน้าคน และคนส�ำคัญที่สุดคือใบหน้าแม่
   ตอนอายุ 3-6 เดือน เด็กมองดูโมไบล์ที่ส่งเสียง
ดังกุง๊ กิง๊ บนเพดาน เมือ่ แม่เดินเข้ามาหาและเขาเห็น
ใบหน้าแม่ เขาจะ “หยุด” ดูโมไบล์แล้ว “เปลีย่ น”
ไปดูใบหน้าแม่ จะเห็นว่าบัดนี้กริยาพื้นฐาน
สองขั้ น ตอนได้ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว คื อ หยุ ด และ
เปลี่ยน
ตอนอายุ 6 เดือน เด็กจะสร้างแม่ที่มี
อยู่จริง ซึ่งจะเป็นต้นแบบของวัตถุอื่นๆ ใน
จักรวาลทีม่ อี ยูจ่ ริง เรียกว่า object constancy
หรือ object permanence
     ก่อนอายุ 8 เดือน ขณะเด็กเล่นของเล่น
หากเราใช้ผา้ คลุมของเล่น เขาจะเลิกเล่น เพราะวัตถุมไิ ด้
มีอยู่จริง ไม่เห็นคือไม่มี แต่หลังจากอายุ 8 เดือน เด็ก
จะรู้ว่าของเล่นอยู่ที่เดิม แต่มีผ้าบัง วัตถุมีจริงแล้วและ
ไม่เห็นก็มไี ด้ เด็กจะปัดผ้าออกแล้วเล่นของเล่นต่อ
พบต่อไปว่าเด็กแต่ละคนใช้เวลาหาของเล่น
บนผ้าไม่เท่ากัน บางคนหาอยู่นานก่อนจะหยุด
แล้วไปหาของเล่นใต้ผา้ ขณะบางคนใช้เวลาเพียง
ครูเ่ ดียวก็รจู้ กั หยุดแล้วไปหาของเล่นใต้ผา้ ได้ นีค่ อื
กริยาพื้นฐานสองขั้นตอนที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเริ่มมีอยู่
จริง คือหยุดและเปลี่ยน
จะเห็นว่าจุดก�ำเนิดนัน้ มาจากใบหน้าแม่ แม่จงึ
มีความส�ำคัญต่อจิตวิทยาพัฒนาการ และการเริ่ม
ต้นของพัฒนาการด้านสมองส่วนที่รับผิดชอบระยะ
ก่อน EF นั่นคือวงจรประสาทที่รองรับกริยา “หยุด” แล้ว
“เปลี่ยน”
ค� ำ ศั พ ท์ ที่ ถู ก ต้ อ งมากกว่ า ค� ำ ว่ า หยุ ด คื อ “ยั บ ยั้ ง
ปฏิ กิริยา” ซึ่ งแปลมาจากค� ำ ว่ า response inhibition
หรือบางต�ำราใช้ว่า “ควบคุมยับยั้ง” ซึ่งแปลมาจากค�ำว่า
inhibitory control
กล่าวคือในสถานการณ์นั้นๆ เด็กควรจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองแบบหนึ่ง แต่เขาสามารถ
ยับยั้งปฏิกิริยาตอบสนองนั้นได้ก่อนจะเปลี่ยนไปท�ำอย่างอื่นที่ดีกว่า
ความสามารถนี้ได้สร้างวงจรประสาทชุดหนึ่งขึ้นมาในสมอง นึกภาพเซลล์ประสาทที่ยืด
แขนงประสาทยาวออกไปเรื่อยๆ แตะกันเป็นร่างแห แล้วสร้างวงจรประสาทขึ้นมา วงจร
ประสาทนี้จะซับซ้อนขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นแล้วพัฒนาเป็น EF เต็มรูปแบบ คือ ควบคุมตัวเอง ความจ�ำใช้งาน - คิดยืดหยุ่น

ดังนั้นมิใช่ว่าอะไรๆ ก็คือ EF .
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เยือน
ลานธรรม
เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์

วัดเพลง
วิปัสสนา
ใครทีก่ ำ� ลังมองหาสถานทีส่ งบส�ำหรับฝึกสมาธิ วัดเพลงวิปสั สนา 

วัดเก่าแก่ย่านฝั่งธนฯ เปิดให้คนทุกเพศทุกวัยเข้ามาฝึกปฏิบัติได้ทุกวัน
V magazine ฉบับนี้ ขอพาท่านไปรู้จักวัดเพลงวิปัสสนา ส�ำนัก
ปฏิบัติธรรมแห่งที่ 10 ของกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดย
กรมหลวงรักษ์รณเรศให้เจ้ากรมปลัดข�ำสร้างวัดฝ่ายวิปัสสนาธุระขึ้น
บริเวณสวนผักของคนจีน โดยตั้งชื่อว่า “วัดสังคีตวิปัสสนาราม” แต่ชาว
บ้านนิยมเรียก “วัดเพลง”
ภายในวัดมีอุโบสถหลังเก่าเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาลด
สองชัน้ มุงกระเบือ้ งเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ มีพระพุทธรูปปางมารวิชยั เป็นพระประธาน มีวหิ ารเล็ก (เก๋งจีน) ประดิษฐานหลวง
พ่อด�ำและหลวงพ่อขาว ซึ่งเล่ากันว่าพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ คนไทย
เชื้อสายจีนสองพี่น้องเจ้าของที่ดิน สร้างไว้ก่อนจะสร้างวัด มีศาลา
การเปรียญ กุฏิกรรมฐาน 10 หลัง ปัจจุบันได้สร้างวิหารใหญ่ (ศาลา
อนุกิจวิธูร) กุฏิกรรมฐานพระภิกษุ ศาลาอบรมวิปัสสนา ศาลาสอบ
อารมณ์กรรมฐาน สร้างกุฏิแม่ชี กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิพระเจ้าหน้าที่ และ
พระอุโบสถหลังใหม่ โดยพระครูวิมลสิริธรรม (สถิตย์ เขมสิริ) เป็น
เจ้าอาวาส

ฝึกสมาธิ-เจริญสติ
ได้ทุกวัน
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วัดเพลงวิปัสสนา
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิทุกวัน ณ ศาลาโกมโล เวลา 19.00-20.00 น.
ฟังพระธรรมเทศนาได้ทุกวันพระ ณ วิหารอนุกิจวิธูร เวลา 14.00 น.

นอกจากวัดนี้จะได้รับแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมให้เป็นส�ำนัก
ปฏิบตั ธิ รรมแห่งที่ 10 ของกรุงเทพมหานคร ในปี 2549 ยังเป็นโรงเรียน
พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย (สาขา) ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สอนปฏิบัติกรรมฐานที่ศาลาโกมโลทุกวัน เวลา 
19.00-20.00 น. เป็ น ศาลากระจกติ ด แอร์ เปิ ด ไฟเฉพาะบริ เ วณ
หน้าพระประธาน บรรยากาศเงียบสงบและมืดสลัว
ส�ำหรับวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดให้มีการบวชเนกขัมมะ
ที่วิหารอนุกิจวิธูร 3 วัน และ 10 วัน เฉพาะผู้ที่เรียนอภิธรรม ซึ่งมีทั้ง
ชายหญิงนุ่งขาวห่มขาวมาถือศีล 8 ปฏิบัติธรรม และทุกวันพระจะท�ำ
บุญตักบาตรตั้งแต่ 7 โมงเช้า แล้วรับศีลอุโบสถเฉพาะผู้ที่มาถือศีล
อุโบสถ และรับศีล 8 ส�ำหรับแม่ชีในโบสถ์หลังใหม่ เวลาบ่าย 2 โมง
พระวิปสั สนาจารย์ขนึ้ ธรรมาสน์แสดงพระธรรมเทศนา จากนัน้ ฝึกปฏิบตั ิ
ธรรมตามอัธยาศัย ตลอดจนพักค้างคืนที่ศาลาได้

ใครมีเวลาน้อย ไม่สะดวกมาปฏิบตั ธิ รรมแบบค้างคืน ลอง
หาเวลาหลังเลิกงานสักชัว่ โมง มานัง่ สมาธิ ปฏิบตั กิ รรมฐานได้
ทุกวันที่ศาลาปฏิบัติธรรมโกมโล วัดเพลงวิปัสสนา .
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ศุขสยาม
เรื่อง : นคราภิบาล

ประเพณี
ปอยหลวง
ของล้านนา

ความเชื่อของชาวล้านนาส่วนใหญ่สอดคล้องกับหลักค�ำสอนของพระพุทธ-

ศาสนา ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญต่อวิถีชีวิตมาช้านาน เห็นได้จากการร่วมแรงร่วมใจจัด
งานบุญประเพณีต่างๆ อย่างสามัคคี แสดงถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ มีความเชื่อ
ว่าอานิสงส์จากการสร้างกุศลจะส่งให้ดวงวิญญาณของผูท้ ำ� บุญได้ขนึ้ สูส่ รวงสวรรค์
งานบุ ญ ประเพณี ส� ำ คั ญ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ ช าวล้ า นนาปฏิ บั ติ กั น มานานคื อ
ประเพณี “ปอยหลวง”
เป็นประเพณีพื้นเมืองดั้งเดิมของชาวล้านนา จัดขึ้นเพื่อฉลองสมโภชศาสนสถาน หรือสิง่ ก่อสร้างสาธารณประโยชน์ เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ
หรืออาคารเรียน “ปอย” มาจากค� ำว่า “ประเพณี” หมายถึง งานฉลองรื่นเริง  
ส่วน “หลวง” หมายถึง “ยิ่งใหญ่” ดังนั้น “ปอยหลวง” จึงเป็นงานฉลองที่ยิ่งใหญ่
และสืบทอดมาแต่โบราณ โดยเชื่อว่าในครั้งพุทธกาล นางวิสาขามหาอุบาสิกาได้
สร้างวัด “บุพพาราม” ถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึง่ วัดนีว้ จิ ติ รงดงามมาก
เมื่อสร้างเสร็จได้จัดให้มีงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่
ประเพณีนี้นิยมจัดขึ้นในเดือน 5 ถึงเดือน 7 ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์จนถึง
เดือนเมษายน หรือบางแห่งอาจถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เพราะเป็นช่วง
สิ้นฤดูเก็บเกี่ยว จึงสามารถจัดงานนี้ได้เต็มที่
ก่อนงานปอยหลวง 1 วัน เรียกว่าวันดา ชาวบ้านจะน�ำสิ่งของที่ซื้อไว้ไป
รวมกันทีว่ ดั เรียกว่า รวมครัว โดยตกแต่งประดิดประดอยให้สวยงาม เรียกว่า “ครัว
ตาน” หรือเครือ่ งไทยทาน เพือ่ แห่ไปยังวัดทีจ่ ะจัดงาน ส่วนทางวัดคณะกรรมการ
จัดงานจะท�ำตุงยาวปักไว้สองข้างทางเข้าสู่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์
เมือ่ ถึงวันงานบุญปอยหลวง คณะศรัทธาจะจัดขบวนแห่เครือ่ งไทยทานจาก
วัดของตนเองไปร่วมท�ำบุญ ขบวนแห่ครัวตานมักมีสาวงามฟ้อนเล็บน�ำขบวนด้วย  
พอถึงวัด คณะเจ้าภาพจะจัดอาหารเครื่องดื่มต้อนรับแขกต่างบ้าน และพระสงฆ์
ให้ศีลให้พรแก่พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมงาน

1

คณะศรัทธาจัดขบวนแห่
เครื่องไทยทานจากวัดของตนเอง
ไปร่วมท�ำบุญงานปอยหลวง
http://iafarmwife.com  

2

คณะศรัทธาของแต่ละบ้าน
น�ำครัวตานมาถวายวัด
https://www.chiangmainews.co.th

3

ขบวนแห่เครื่องไทยทาน
(ครัวตาน)
https://www.chiangmainews.co.th

4

ขบวนแห่ครัวตาน
มีสาวงามฟ้อนเล็บน�ำขบวน
https://www.chiangmainews.co.th
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1

2

3

4

วันสุดท้ายของงาน คณะศรัทธาแต่ละบ้านน�ำครัวตานของตนมาถวาย
วัด คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสวดอบรมสมโภชซึ่งเป็นการสวดที่
ไพเราะน่าฟังมาก วันรุ่งขึ้นท�ำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ
สามเณร หลังจากนัน้ กล่าวถวายสิง่ ปลูกสร้างทีช่ าวบ้านร่วมกันสร้างมาให้
แก่วัด เสร็จแล้วถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์ให้ศีลให้พร
คณะศรัทธา เป็นอันเสร็จพิธีบุญประเพณีปอยหลวง
งานบุญปอยหลวงถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา เป็นผลดีต่อ
สภาพวิถีชีวิตทางสังคมหลายประการ นับตั้งแต่ชาวบ้านได้ร่วมท�ำบุญและ
จัดงาน ท�ำให้เกิดความสามัคคี นอกจากนี้ยังเป็นการรวมญาติพี่น้องที่อยู่
ต่างถิ่นให้มีโอกาสมาท�ำบุญ และสืบทอดประเพณีที่เคยปฏิบัติมาแต่ครั้ง
บรรพชน

ไม่ให้สูญหายไปจากสังคมล้านนา .
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เรื่อง : ฅนเมือง
ภาพ : เมืองโบราณ
		

เจดีย์เจ็ดยอด
(วัดโพธารามมหาวิหาร)
เมืองโบราณ
สมุทรปราการ

“สัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

ดินแดนล้านนา

คือรัฐโบราณทีม่ คี วามเจริญรุง่ เรืองทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง จึงท�ำให้มสี ถานที่
อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนามากมาย หนึ่งในนั้นคือ “เจดีย์เจ็ดยอด” วัด
โพธารามมหาวิหาร
วัดโพธารามมหาวิหารสร้างขึ้นโดยพระเจ้าติโลกราช ราชวงศ์มังราย
โปรดให้หมื่นด้ามพร้าคต หรือสีหโคตเสนาบดี เป็นนายช่างไปจ�ำลองแบบ
จากเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย มาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1998  
และในครั้งนั้นมีพระเถระจากส�ำนักพระภิกษุสิงหลน�ำต้นพระศรีมหาโพธิ
จากประเทศศรีลงั กามาปลูกไว้ทวี่ ดั ป่าแดงหลวง เชิงดอยสุเทพ เมือ่ พระเจ้า
ติโลกราชทรงได้สดับพระธรรมเทศนาเรือ่ งอานิสงส์การปลูกต้นพระศรีมหาโพธิจากพระภิกษุสิงหลจึงเกิดศรัทธา โปรดให้แบ่งหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ
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ต้นเดิมทีพ่ ระภิกษุสงิ หลน�ำมาจากศรีลงั กามาปลูกไว้ในเขตอรัญญิกของเมือง
ณ บริเวณที่ตั้งวัดปัจจุบัน และให้ตั้งชื่อว่า “วัดมหาโพธาราม” หรือ “วัด
โพธารามมหาวิหาร” โดยต้นพระศรีมหาโพธินั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการ
ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เนือ่ งด้วยพระเจ้าติโลกราชทรงเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรง
ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาในเชียงใหม่และเมืองใกล้เคียงให้เจริญรุ่งเรือง
เสมอๆ ในช่วงพุทธศักราช 2020 พระองค์โปรดให้ทำ� สังคายนาช�ำระพระ
ไตรปิฎก ณ วัดโพธารามมหาวิหาร โดยอาราธนาพระเถระผูแ้ ตกฉานในพระ
ไตรปิฎกจากดินแดนล้านนามาร่วมประชุม นับเป็นการท�ำสังคายนาครัง้ แรก
ในประเทศไทย และเป็นครั้งที่ 8 ของโลก โดยมีพระธรรมทินมหาเถระเป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเจ้าติโลกราชทรงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

5/17/19 3:46 PM

ประตูทางเข้าด้านหน้าเจดีย์ หลังคามียอดเจดีย์ห้าองค์แบบพุทธคยา
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ลวดลายทางด้านนอกรูปเทวดาปูนปั้น
ในท่านั่งขัดสมาธิเพชร

เจดีย์ก่อด้วยศิลาแลงเป็นคูหาสี่เหลี่ยมผืนผ้า
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

รูปแบบทางศิลปกรรมของเจดีย์เจ็ดยอด วัดโพธารามมหาวิหาร องค์
เจดีย์ก่อด้วยศิลาแลงเป็นคูหาสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  
ประตูทางเข้าเป็นซุ้มโค้ง ผ่านประตูเข้าไปแล้วมีช่องบันไดซ้ายขวาเป็นทาง
ขึน้ สูห่ ลังคาได้ บนหลังคามียอดเจดียห์ า้ องค์แบบพุทธคยา มีเจดียอ์ งค์ใหญ่
เป็นประธาน และด้านหน้ามีลานกว้าง ทัง้ สองข้างมีเจดียท์ รงระฆังคว�่ำขนาด
เล็กอีกสององค์ ทัง้ หมดรวมเป็นเจ็ดองค์ ผนังด้านนอกฉาบปูน ตกแต่งด้วย
รูปเทวดาปูนปั้นในท่านั่งขัดสมาธิเพชรและท่ายืน ถือเป็นศิลปะล้านนาที่
งดงาม
บริเวณทีต่ งั้ ของเจดียเ์ จ็ดยอดนีย้ งั มีสงิ่ ก่อสร้างบริวารแวดล้อมกระจาย
ออกไปตามทิศต่างๆ อีกหกแห่ง ซึ่งสร้างขึ้นภายใต้คติสัตตมหาสถาน เพื่อ

ระลึกถึงสถานที่เสวยวิมุตติสุขของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลา
7 สัปดาห์ภายหลังตรัสรู้ คือ 1) โพธิบลั ลังก์ 2) อนิมสิ เจดีย์ 3) รัตนจงกรมเจดีย์ 4) รัตนฆรเจดีย์ 5) อชปาลนิโครธเจดีย์ 6) มุจลินทเจดีย์ 7) ราชายตนเจดีย์
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ทีเ่ มืองโบราณ สมุทรปราการ คุณเล็ก วิรยิ ะพันธุ์ ได้ถา่ ยแบบเจดียเ์ จ็ด
ยอดมาสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในศิลปกรรมแบบล้านนา และเป็น
หลักฐานแสดงถึงความรุง่ เรืองทางพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา โดยย่อ
ส่วนลงเล็กน้อย แต่พยายามตกแต่งรายละเอียดให้ใกล้เคียงสถานที่ต้นแบบ
เช่น ก่อด้วยศิลาแลง ตกแต่งด้วยงานปูนปั้น เป็นต้น

.
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ขับขี่
ปลอดภัย

คาดเข็มขัดนิรภัย
กันเถอะ

เรื่อง : ดาบฯ แช่ม
ภาพประกอบ : เซมเบ้

ทราบหรือไม่ว่า ถ้าขับรถด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อ

จึงช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุได้ ผลการวิจัยในหลายประเทศ
ต่างยืนยันพ้องกันว่า การคาดเข็มขัดนิรภัยสามารถลดความเสี่ยง
จากการบาดเจ็บทั่วไปได้ร้อยละ 40-50 ลดการบาดเจ็บสาหัสได้
ร้อยละ 43-65 และลดการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 40-60
ปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ทุกคัน โดยเฉพาะที่จดทะเบียนหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา มีเข็มขัดนิรภัยติดตัง้ เป็นอุปกรณ์
มาตรฐานทุกที่นั่งแล้ว

ชั่วโมง แล้วเกิดอุบัติเหตุรถชนจนหยุดกะทันหัน แรงกระแทกจาก
การชนจะเท่ากับรถที่ตกตึกประมาณห้าชั้นเลยทีเดียว
แน่นอนว่าผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารซึง่ เดินทางด้วยความเร็วเท่ากับรถ
จะต้องได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการกระแทกพวงมาลัย คอนโซล
กระจกหน้ารถ หรือถึงขั้นกระเด็นออกนอกตัวรถ
เราลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเช่นนี้ได้ด้วยการ
คาดเข็มขัดนิรภัย
เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์ที่รั้งตัวผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารให้ติดกับ
เบาะทีน่ งั่ ไม่กระเด็นออกนอกตัวรถหรือกระแทกคอนโซลของรถยนต์

ดังนั้นไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกล ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจึง
ควรคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาเพือ่ ความปลอดภัยของตนเอง .
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ใบตอบรับสมาชิก
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ความสุขในยามว่าง

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

อ่านหนังสือ
เลี้ยงสัตว์
ชมภาพยนตร์
ท่องเที่ยวในประเทศ
วาดภาพ
ความสนใจด้านการเงิน

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

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

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

บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ตู้ ปณ. 64 ปณจ. ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
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ยาแก้ ไอ
ใช้จิบบรรเทาอาการไอ ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
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