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วิริยะประกันภัย
ประกาศกลยุทธ์ 2562
ขึ้นแท่น “ผู้น�ำคุณภาพ
บริการประกันภัย”
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ภาพปก : ประเวช ตันตราภิรมย์
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การกลับมาของยาไทยๆ : แตกหน่อต่อยอดในโลกสมัยใหม่
วิริยะประกันภัย และ BDMS สองผู้น�ำ แห่งสองวงการ
		
ประกาศจับมือร่วมพันธกิจล่าสุด Health Insurance Service Excellence
สาระวิริยะประกันภัย
คุ้มครองทุกวันของคุณให้คุ้มค่าที่สุด
วิริยะปริทรรศน์ 2
เยี่ยมเยียนสำ�นักงานมาตรฐาน คุณสุณี เมืองมลมณีรัตน์
		
ตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
วิริยะปริทรรศน์ 3
เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง : โครงการ “สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน”
V Station
ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัย สร้างความมั่นใจให้ธุรกิจ
รอบรั้ววิริยะประกันภัย		
เดินเรื่องด้วยภาพ
วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรม สุขที่ให้ “วิริยะ...ชวนเที่ยวเมืองไทยในหนึ่งวัน”
เดินเรื่องด้วยภาพ
วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนวิ่งการกุศล “Friends for Life Charity Run 2019”
สกู๊ปพิเศษ
“สมรรถภาพทางร่างกายพร้อมไปกับการขับขี่อย่างปลอดภัย”
		
ช่วงกลางและช่วงล่าง (1)
เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ
วิริยะปริทรรศน์ 1
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กรกฎาคม-กันยายน 2562

สุภาภรณ์ อัษฎมงคล
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
มยุรีย์ กสิกรรม

รู้รักษ์สุขภาพ
ไอที

ดื่มอย่างรับผิดชอบ ขับขี่ปลอดภัย
ไร้ลม รักษ์โลก นวัตกรรมยางรถยนต์แห่งอนาคต

ธิษณา เจษฎาวรางกูล
R2D2

ครบเครื่อง เรื่องบ้าน
ท่องเที่ยวกับวิริยะ

ศุขสยาม

เตรียมบ้านหน้าฝน
ฝนนี้...สัมผัสธรรมชาติ พักใจ ที่นครนายก
อร่อยเด็ด มัดใจชาวนครนายก
Trust Your Child ไว้ใจลูก
วัดร่ำ�เปิง (ตโปทาราม) สัปปายะสถานต้นแบบ
บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก ในฮีตสิบสองของชาวอีสาน

วิญญู วานิชศิริโรจน์
กรดล แย้มสัตย์ธรรม
พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
นคราภิบาล

เมืองโบราณ
ขับขี่ปลอดภัย

พระเจดีย์ศรีสองรักษ์ จังหวัดเลย
ขับช้าอย่าแช่เลนขวา

ฅนเมือง
ดาบฯ แช่ม

วิริยะชวนชิม
รักลูกให้ดี
เยือนลานธรรม

บท
บรรณาธิการ

ประเทศไทยไตรมาส 3 ของปี 2562 อยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน และเป็นบริบทใหม่ที่ท้าทายยิ่ง
เราได้รัฐบาลใหม่เข้ามาขับเคลื่อนประเทศ ที่จ�ำต้องเร่งความเร็วบนเส้นทางขอบเหวของสงครามการค้าโลก
แต่กระนัน้ แม้วา่ อาจหลุดโค้งตกเหวไปบ้าง อาณาประชาราษฎร์ไทยย่อมไม่ประสบความแร้นแค้นอย่างแน่นอน
เพราะเรายังมีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแผ่นดินทองแห่งพืชพรรณธัญญาหาร ที่ยังคงสร้างความมั่นคง
ความมั่งคั่ง ได้ชั่วนิรันดร์ ดังนั้นวิถีประชาไทยในห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงจึงเหลือเพียงบริบทเดียว
คือการร่วมท�ำให้เป็น...แผ่นดินธรรม
เฉกเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมประกันภัย ก็ก�ำลังถูกท้าทายจากเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องน่ายินดี
ที่ทุกภาคส่วนในธุรกิจประกันภัยล้วนตอบโต้การท้าทายด้วยจุดหมายเดียวกัน โรมรันเทคโนโลยี
สร้างนวัตกรรมเพื่อบริการและเข้าถึงประชาชน และแน่นอน วิริยะประกันภัยย่อมด�ำเนินไปในวิถีนั้น
พร้อมกันนั้นก็ต้องตอกย�้ำว่า เรายังคงไม่ทิ้งวิถีเดิม คือการใช้คนเข้าไปบริการถึงประตูบ้าน ส่วนเทคโนโลยี
เป็นเพียงแค่เครื่องมือช่วยให้เข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นเท่านั้นเอง
ทิ้งท้ายด้วยเนื้อหา V magazine ที่ยังคงเข้มข้นด้วยการสรรสาระที่จะท�ำให้ท่านผู้อ่านได้รับความรู้
เพื่อชีวิตที่สุนทรี โดยเฉพาะเรื่องเด่นประจ�ำฉบับ “การกลับมาของยาไทยๆ”
เชื่อว่าเมื่ออ่านจบแล้ว ต้องรีบจรลีไปหาโดยพลัน !
					

ด้วยจิตคารวะ

				
					

สุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์
รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

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

เรื่อง : สุภาภรณ์ อัษฎมงคล
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ตั้งแต่เมื่อไรนะที่สมุนไพรและยาไทยถูกมองว่าเป็นของโบราณ ล้าสมัย พูดถึงทีไรก็นึกถึงแต่ยาต้ม ยาหม้อ ขมคอ ฉุนจมูก

แต่ว่าก็ยุคแห่งความทันสมัยนี้มิใช่หรือ ที่ผู้คนต่างพากันหวนคืนสู่ “วิถีธรรมชาติ” พยายามจะกินอยู่รู้รักษาตัวเอง หลีกเลี่ยงการน�ำยาเคมีและ
สารพิษเข้าร่างกาย
ความคิดที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกัน ว่าสมุนไพรเป็นของล้าสมัย กับการใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยแนวทางธรรมชาติ อาจจะไม่ได้เป็นคู่ตรงข้ามเสมอ
ไป เพราะของซึ่งดูพ้นสมัยกลับยังยืนหยัดอยู่ได้ในโลกปัจจุบัน ย่อมต้องมีอะไรสักอย่างเชื่อมสองสิ่งที่ดูไม่เข้ากันให้อยู่ร่วมกันได้อย่างแน่นอน
สงสัยแล้วก็ต้องสะสาง ถ้าอยากรู้ก็ต้องตามไปดูประสบการณ์ของผู้ประกอบการสามราย ที่ “มิกซ์” ของเก่าเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างไม่ขัด
เขิน อย่างร้านหมอหวาน ยาแก้ไอวิริยะ และสมุนไพรอภัยภูเบศร ที่จะน�ำมาเล่าสู่กันฟัง
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ภาพ : กรกฎาคม
ประเวช- ตักันนยายน
ตราภิ
รมย์
2562

ร้านหมอหวาน
จากถนนบ�ำรุงเมืองแถวเสาชิงช้า ย่านเก่ากรุงเทพฯ เดินเลีย้ วเข้าตรอกเล็ก ๆ
จะเห็นอาคารทรงโคโลเนียลตั้งขวางหน้า เหนือกรอบประตูทางเข้าบ้านคือ
ถ้อยค�ำประกาศเจตนารมณ์ “บ�ำรุงชาติสาสนายาไทย” ถัดลงมาระบุปีว่า
พระพุทธศักราช 2467 ล่างสุดมีตราสัญลักษณ์ “เฉลว” ยันต์ห้าแฉกที่ใช้ปัก
เหนือหม้อยาไทย กับชื่อ “หมอหวาน”
ที่นี่คือร้านยาไทยที่เปิดมาเกือบศตวรรษ  แรกเริ่มเดิมทีมีหมอหวาน
รอดม่วง เป็นเจ้าต�ำรับในการปรุงยานับร้อยชนิด อยู่ที่ร้านย่านถนนอุณากรรณ ไม่ไกลจากที่ตั้งปัจจุบัน  กิจการร้านหมอหวานสืบทอดมาจากรุ่นสู่
รุ่น จนถึงวันนี้ ภาสินี ญาโณทัย ทายาทรุ่นที่ 4 เหลนของหมอหวาน เป็น
ผูด้ ำ� เนินการปรุงยาและปรับแต่งการจัดแสดงภายในร้าน ให้ผสู้ นใจสามารถ
เข้ามาเที่ยวชมร้านยากึ่งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเล็ก ๆ แห่งนี้ได้อย่างสะดวกดาย
เพียงกดกริ่งที่หน้าประตูรั้ว ไม่ถึงอึดใจ พนักงานของร้านก็เดินออกมา
เปิดประตู พาเราย้อนยุคสู่วันวาน
หมอหวานเป็นคน “สีแ่ ผ่นดิน” เกิดต้นรัชกาลที่ 5 และมีอายุยนื ยาวมา
ถึงสมัยรัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2411-2488) ประกอบอาชีพเป็น “หมอเชลยศักดิ”์
รับรักษาคนทัว่ ไป  เมือ่ แรกสร้างตึกเพือ่ ท�ำเป็นร้านยาแห่งใหม่ เข้าใจว่าหมอ
หวานคงต้องการกอบกู้ศักดิ์ศรีของหมอยาไทย เพราะในสมัยรัชกาลที่ 6
ถือเป็นช่วงตกต�ำ่ ของวงการแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนโบราณ เมือ่ มีการ
แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาแพทย์ โดยให้ยกเลิกการเรียนวิชาการแพทย์
ไทย ด้วยเหตุผลว่าไม่เข้ากับแบบฝรัง่ ซ�ำ้ ต่อมามีประกาศ พ.ร.บ. การแพทย์
พ.ศ. 2466 และออกกฎเสนาบดี พ.ศ. 2472 แบ่งการประกอบโรคศิลปะ
ออกเป็นแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
แม้จะมีการลากเส้นแบ่งระหว่าง “แผนปัจจุบนั ” กับ “แผนโบราณ” แต่
นั่นไม่ได้ท�ำให้หมอหวานหลบลี้หนีหายไปจากวงการ ทว่าท่านกลับปรับปรุง
ร้านยาไทยให้ทันสมัยคล้ายร้านขายยาฝรั่ง และเลือกหยิบความรู้บางอย่าง
ของตะวันตกมาปรับใช้ให้เหมาะแก่การปรุงยา เพื่อแสดงให้สังคมเห็นว่า
หมอยาไทยไม่ได้คร�่ำครึอย่างที่คนมักจะมองกัน
ตั้งแต่ปากประตูสองทางเข้ามีขวดโหลแก้วรุ่นเก่าที่เคยใช้บรรจุยาตั้ง
โชว์ตามมุมต่าง ๆ  แต่ละขวดจะมีชื่อยาโบราณที่ผลิตในสมัยนั้นติดอยู่ข้าง
ขวด หลายต�ำรับชื่อไม่คุ้นหูแล้วอย่างยาอะไพยสาลี ยาประสะกระท่อม ยา
ประสะพริกหอม ยาวิสำ� พยาใหญ่น�้ำ  เป็นต้น
ส่วนที่ตู้ภายในร้านหมอหวานจัดแสดงอุปกรณ์การท�ำงานหลายสิ่งที่
แสดงถึงความทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นหูฟังที่หมอแผนปัจจุบันใช้ บีกเกอร์
อุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ และแม่พมิ พ์สำ� หรับอัดเม็ดยา เพือ่ ให้ยาหอมแต่ละเม็ด
มีปริมาณเท่ากัน

ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์

อีกมุมหนึง่ ของร้านยาย้อนยุค พนักงานสาวก�ำลังใจจดใจจ่อกับการปัน้
เม็ดยาหอม เธอค่อย ๆ คลึงส่วนผสมของยาให้กลมเกลีย้ ง ก่อนจะหุม้ ห่อด้วย
ทองค�ำเปลวแท้   ยาหอมแต่ละเม็ดทีผ่ ลิตออกมาคือความใส่ใจทีห่ าดูได้ยาก
นักในยุคสมัยที่ยากลายเป็นอุตสาหกรรมมูลค่ามหาศาลเช่นกาลปัจจุบัน
ความจริงต�ำรับยาหมอหวานเคยมีหลายร้อยชนิด แต่ถงึ ทุกวันนีท้ ายาท
ตัดสินใจด�ำเนินการผลิตเฉพาะต�ำรับเด่น นั่นคือยาหอมเพียงสี่ชนิด ได้แก่
ยาหอมสุรามฤทธิ์ ยาหอมอินทรโอสถ ยาหอมประจักร และยาหอม
สว่างภพ
อาจมีบางคนสงสัยว่า ถึงวันนี้แล้วยังมีใครพิสมัยยาหอมอยู่อีกหรือ
น่าจะมีแต่คนแก่กระมัง  ค�ำตอบที่ได้นั้นกลับผิดคาด คนรุ่นใหม่หลายคน
นิยมซื้อยาหอมเป็นของฝาก และมีกระทั่งยาหอมที่เหมาะแก่คนวัยท�ำงาน
คือ “อินทรโอสถ” ส่วนใครที่มักจะวิงเวียนศีรษะ หรือปวดไมเกรน ก็ต้อง
“สว่างภพ” เท่านั้น
บนเคาน์เตอร์ของร้านหมอหวานมิได้มีแต่ยาหอมสี่ต�ำรับเด่นดังกล่าว
แต่ยงั มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จ�ำพวกยาคลายเส้นทัง้ แบบครีมและน�้ำมัน ส�ำหรับ
ทาแก้ปวดเมื่อย เคล็ด ยอก อีกด้วย
ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น คือลูกอมชื่นจิตต์ ช่วยย่อย แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
แก้ไอ แก้เสมหะทั่วไป หรือเสมหะจากการเลิกบุหรี่ นับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ใช้สูตรยาหอมเดิมมาผลิตให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบัน  ลูกอมชื่นจิตต์นี้ยังได้
รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 “นวัตกรรมสมุนไพร” จากสถาบันวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม
แม้ร้านหมอหวานจะเป็นร้านยาขนาดเล็ก แต่ก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้
ในโลกแห่งความเปลีย่ นแปลง เพราะรูจ้ กั น�ำคุณค่าภูมปิ ญ
ั ญาเดิมทีบ่ รรพบุรษุ
สั่งสมไว้ มาเติมนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยใจรักของผู้ประกอบการที่
ท�ำงานนี้อย่างภาคภูมิใจในมรดกล�้ำค่าของตน
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ยาแก้ไอวิริยะ
ขวดแก้วทรงกลมขนาดเหมาะมือบรรจุยาน�้ ำแก้ไอสีด�ำ  ฉลากด้านนอก
เขียนว่า “ยาแก้ไอวิริยะ” ของวิริยะพานิช พบเห็นได้ตามร้านขายยาทั่ว
ประเทศ  รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ดูเรียบง่าย ดีไซน์คลาสสิก แม้จะไม่ได้ใช้งบ
โฆษณาโปรโมตสินค้าให้เป็นที่รู้จักครึกโครม แต่ยาน�้ำแก้ไอยี่ห้อนี้ก็ยืนยง
คงกระพันในท้องตลาดมากว่า 70 ปี นั่นย่อมแสดงว่ามีอะไรบางอย่างที่ท�ำ
ให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าหลายชั่วอายุคน
ย้อนเข็มนาฬิกากลับไปช่วงปลายสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ความขาดแคลน
ปัจจัยสี่ในการด� ำรงชีวิตมีอยู่ทั่วไป  ยาน�้ำแก้ไอวิริยะถือก� ำเนิดขึ้นในปี
2488 โดย ประไพ วิรยิ ะพันธุ์ ผูค้ ดิ ค้นสูตร ซึง่ สืบสายสกุลการปรุงยามาจาก
ครอบครัวของเธอ
ประไพ วิริยะพันธุ์ (สกุลเดิม วิริยะพานิช) เป็นบุตรสาวคนเล็กของ
ขุนวิจารณ์พานิช (ชุ่ม) และนางหรุ่น เจ้าของห้างวิริยะพานิช ผลิตยาแผน
โบราณหลายขนาน  
ขุ น วิ จ ารณ์ พ านิ ช เป็ น คนรุ ่ น รั ช กาลที่ 5 ประกอบกิ จ การห้ า งน�้ำ มั น
วิริยะพานิช แบ่งงานออกเป็น แผนกน�้ำมันทาไม้ต่าง ๆ แผนกแอลกอฮอล์
จุดไฟ และแผนกยารักษาโรค ใช้เครือ่ งหมายรูปหู ตา ปาก และมือจับดินสอ
อันหมายถึง “หัวใจนักปราชญ์” สุ จิ ปุ ลิ ได้แก่ สุ (สุตตะ) การฟัง จิ
(จินตะ) การคิด ปุ (ปุจฉา) การตั้งค�ำถาม และ ลิ (ลิขิต) การเขียน
ในยุคของขุนวิจารณ์พานิชมียาเด่น ๆ เช่น ยาแก้ ไ อดี จ ริ ง ยาน�้ ำ
พิมเสนกลัน่ แก้ปวดท้อง ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ ยาปถวีพกิ าร แก้ปวดเมือ่ ย ยา
เก่งจริง แก้ปวดฟัน ปวดร�ำมะนาด และยาน�้ำหมูหรึ่ง (หรือหมูหริ่ง) ใส่
บาดแผลสดแผลเปื่อย
หลั ง เรี ย นจบจากวิ ท ยาลั ย ในปี นั ง ประไพรั บ ช่ ว งดู แ ลกิ จ การของ
ครอบครัวต่อจากบิดาซึง่ ถึงแก่กรรม แม้อปุ นิสยั จะไม่ชอบการค้าขาย แต่เธอ
ก็รกั งานด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเคมี เมือ่ ได้มาดูแลการผลิตยาและน�ำ้ มัน
ทาไม้ จึงถือว่าเข้าทาง
ั ฑ์หลายตัว แต่ปจั จุบนั บริษทั วิรยิ ะ
แม้ในอดีตจะเคยผลิตยาและเคมีภณ
พานิช จ�ำกัด ยังคงผลิตเฉพาะ ยาแก้ไอวิริยะ
กระบวนการผลิตยาน�้ำแก้ไอวิริยะเริ่มจากคัดสรรสมุนไพรที่มีสรรพคุณ
รักษาอาการไออย่างมะนาว ขิง มาฮวง ชะเอม พริกไทย เกลือ น�ำมาตาก
แห้ง ต้ม หมัก กลั่น จนเป็นยาบรรจุขวดขาย ใช้เวลาผลิตแต่ละงวดเป็น
แรมเดือน โดยแต่ก่อนผลิตด้วยอุปกรณ์ง่าย ๆ เช่นใส่โอ่งหมัก และต้มกลั่น
ด้วยเตาฟืน แต่ทกุ ขัน้ ตอนต้องใส่ใจเรือ่ งคุณภาพและความสะอาด เพือ่ ให้ได้
รสชาติเฉพาะตัวอันเป็นเอกลักษณ์

ภาพ : จ�ำนงค์ ศรีนวล

อย่างไรก็ตามเมื่อจ�ำเนียรกาลผ่านไป ความเปลี่ยนแปลงย่อมบังเกิด
โดยเฉพาะเมือ่ มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข “เรือ่ งการก�ำหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยยา พ.ศ. 2559” ที่ มี ส าระส� ำ คั ญ เพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต ยาแผนโบราณมี
“มาตรฐาน” มากขึ้น
ยาน�้ำแก้ไอวิริยะจึงต้องปรับกระบวนการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานใหม่
ตามที่ ท างการก� ำ หนด โดยเริ่ ม จากปรั บ ปรุ ง สถานที่ ผ ลิ ต ยาที่ ส� ำ นั ก งาน
ลุมพินีช่วงกลางปี 2560 จนผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยา และ
ได้รับอนุญาตให้ผลิตยาได้ในเดือนมีนาคม 2561
ปัจจุบันยาน�้ำแก้ไอวิริยะยังคงด�ำเนินการผลิตตามสูตรดั้งเดิมจากยุค
ของคุณประไพ วิริยะพันธุ์ เมื่อ 70 กว่าปีก่อน โดยทีมพนักงานรุ่นใหญ่ที่
อยู่ด้วยกันมาช้านานจนเหมือนเป็นครอบครัว เพียงแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตให้ทันสมัยตามหลัก “มาตรฐานวิธีการผลิต
ยาแผนโบราณ FMP” ที่องค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
ก� ำ หนดขึ้ น โดยหลั ก การของ FMP (Fundamental Manufacturing
Practice) คือค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค ความมัน่ คงด้านยา รักษา
ภูมิปัญญาชาติ และสร้างโอกาสทางการค้า
แม้กระบวนการปรับปรุงการผลิตตามมาตรฐานจะต้องเสียเวลาและ
ค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ แต่เทียบไม่ได้กบั ความทุม่ เทและใส่ใจของทายาทวิรยิ ะพันธุ์
ผู้สืบทอดที่ต้องการรักษาสูตรยาน�้ำแก้ไอเก่าแก่ซึ่งอยู่คู่สังคมไทยมากว่า
7 ทศวรรษ ภายใต้การควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุด เพือ่ ให้
ยาแผนโบราณสูตรประจ�ำตระกูลนี้สามารถยืนหยัดอยู่ได้บนโลกสมัยใหม่
สืบต่อไป
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อภัยภูเบศร

ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์

“อภัยภูเบศร” เป็นแบรนด์สมุนไพรอันดับต้น ๆ ของไทย ที่ผู้บริโภคต่าง
ยอมรับในคุณภาพที่ไว้ใจได้และราคาสมเหตุสมผล มีจุดเด่นที่น�ำนวัตกรรม
ใส่ลงไปในสมุนไพร “บ้าน ๆ” ให้กลับมาใช้ได้ในวิถีชีวิตสมัยใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรมีจุดเริ่มต้นที่โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ย้อนกลับไปเมือ่ ปี 2526 “หมอต้อม”
ภญ. สุภาภรณ์ ปิติพร เริ่มต้นงานในวิชาชีพเภสัชกรประจ�ำโรงพยาบาล
ภายหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล  
นอกเหนือจากงานประจ�ำ  เธอยังเป็นอาสาสมัครฝึกอบรมและให้ความ
รู้แก่ประชาชน ส่งเสริมการใช้พชื สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ภายใต้
นโยบายแห่งชาติดา้ นสาธารณสุข  แต่ระหว่างการลงไป “ให้ความรู”้ แก่ชาว
บ้าน กลายเป็นว่าเธอต่างหากคือผูไ้ ด้รบั ความรูจ้ ากสังคมและชุมชน เมือ่ พบ
ความจริงว่า พวกชาวบ้านล้วนมีความรู้ด้านสมุนไพรอยู่แล้ว เพียงแต่ขาด
การส่งเสริมที่เหมาะสม
จากความประทับใจในความรุ่มรวยของภูมิปัญญาหมอยาพื้นบ้านเป็น
จุดเริ่มต้นให้ ภญ. สุภาภรณ์เก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
ท้องถิ่นและการใช้ยาสมุนไพรจากหมอยาพื้นบ้าน โดยใช้เวลาช่วงวันหยุด
ออกไปพบปะพูดคุย และร่วมเดินป่าส�ำรวจสมุนไพรด้วย
จนกระทั่งปี 2529 ความรู้ที่สั่งสมมามีโอกาสแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เมือ่ พญ. อุไรวรรณ โชติเกียรติ เพือ่ นร่วมงาน ขอให้ชว่ ยพัฒนายา
สมุนไพรรักษาโรคเริมในปากส�ำหรับเด็กเพื่อทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน
ภญ. สุภาภรณ์จึงคิดค้น ยากลีเซอรีนพญายอ จากความรู้ภูมิปัญญาไทย
ที่ว่าพญายอซึ่งรับประทานได้นั้น คือสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้รักษาเริมมานาน
งานวิจยั ยังบ่งชีด้ ว้ ยว่าพญายอมีสรรพคุณต้านการอักเสบโดยไม่มผี ลข้างเคียง
ที่เป็นพิษ
กลีเซอรีนพญายอของ ภญ. สุภาภรณ์ถือเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใน
ขณะนั้น กล่าวคือเป็นครั้งแรกที่น�ำพืชสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบในต�ำรับ
ยา และใช้กระบวนการผลิตแบบยาสมัยใหม่   ความส�ำเร็จดังกล่าวกลาย
เป็นตัวกระตุ้นให้ห้องทดลองของ ภญ. สุภาภรณ์ผลิตยาสมุนไพรชนิดอื่น
ออกมาอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน เช่น
ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ เป็นต้น
วิกฤตเศรษฐกิจของไทยในปี 2540 คืออีกปัจจัยเร่งให้เกิดการพัฒนา
สมุนไพรอย่างก้าวกระโดด เมื่อรัฐบาลกระตุ้นให้หน่วยงานราชการช่วยกัน
ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการส่งออก  ประจวบกับขณะนัน้ เริม่ บรรจุรายการ
ยาสมุนไพรไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติที่มียอดจ�ำหน่ายพุ่งสูงขึ้นในตลาดโลก

ปั จ จุ บั น สมุ น ไพรอภั ย ภู เ บศรด� ำ เนิ น การภายใต้ มู ล นิ ธิ โ รงพยาบาล
เจ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศรมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรนั บ ร้ อ ยรายการจ� ำ หน่ า ยใน
ท้องตลาด โดยคัดสรรสมุนไพรใกล้ตัวมาพัฒนาด้วยนวัตกรรม เช่น ผักเบี้ย
ใหญ่ หญ้าสมุนไพรที่ขึ้นอยู่ตามพื้นดิน แปรรูปเป็น ผักเบี้ยใหญ่ เซนซิทีฟ
บอดีโ้ ลชัน่   ดอกบัว ไผ่ และข้าว น�ำมาสกัดเป็นเครือ่ งส�ำอาง บัวไผ่ขา้ ว ซึง่
มีทั้งเดย์ครีมและไนต์ครีมบ�ำรุงผิวหน้าสาว ๆ  ส่วนสมุนไพรกระดูกไก่ด�ำ
กลายเป็น มัสคูลสเปรย์ สเปรย์ฉีดพ่นเนื้อบางเบา แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
เหมาะแก่พนักงานที่มักจะมีอาการออฟฟิศซินโดรม
รายได้หลายร้อยล้านบาทต่อปีจากสมุนไพรอภัยภูเบศรยังช่วยสร้าง
งาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนเกษตรอินทรีย์ที่เป็นต้นทางในการผลิต  ก�ำไร
น�ำเข้ามูลนิธิฯ ร้อยละ 70 ส่งเข้าบ�ำรุงโรงพยาบาล ส่วนอีกร้อยละ 30 ใช้
ด�ำเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งท�ำงานในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม มีโครงการ
เด่น ๆ คือการรวบรวมภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
สี่ภาค ด้วยหวังว่าจะน�ำความรู้ที่แฝงอยู่ในประสบการณ์ของหมอยาพื้น
บ้าน มาสู่ความรู้ที่มีการจดบันทึกสามารถน�ำไปใช้ และพัฒนาต่อยอดได้
อันจะเป็นการช่วยหมุนวงล้อแห่งการพัฒนาสมุนไพรให้หนุนเนื่องยาวไกล
ไม่รู้จบ
จากประวัตศิ าสตร์และประสบการณ์การด�ำเนินงานของร้านหมอหวาน
ยาแก้ไอวิริยะ และสมุนไพรอภัยภูเบศร คงช่วยฉายภาพให้เห็นว่า ยาไทย
และสมุนไพรที่ใช้กันมาหลายชั่วอายุคน ถ้าคนรุ่นใหม่รู้จักเติมนวัตกรรม
ลงไปให้ใช้ง่าย ใช้คล่อง ก็ยิ่งจะเพิ่มมูลค่า และมีที่ทางให้ยืนหยัดอยู่ได้ใน
โลกสมัยใหม่ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อย่างทุกวันนี้

.
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วิริยะ
ปริทรรศน์
1
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วิริยะประกันภัย และ BDMS
สองผู้น�ำแห่งสองวงการ

ประกาศจับมือร่วมพันธกิจล่าสุด
Health Insurance Service Excellence

12

เมื่อ

วันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BDMS จัดงานแถลงข่าว BDMSวิริยะประกันภัย ประกาศความเป็นผู้น�ำคุณภาพการให้บริการ Health Insurance Services
Excellence อันเป็นความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการบริการประกันสุขภาพภายใต้แนวคิด
Triple A โดยมีนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ BDMS Founder และคุณธงชัย
จิรอลงกรณ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) น�ำคณะผูบ้ ริหารจาก
ทั้งสององค์กรร่วมงาน ณ ห้อง Chamchuri A ชั้น G โรงแรม Mövenpick BDMS Wellness
Resort Bangkok
นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า ทั้งวิริยะประกันภัย และ BDMS ต่างมีเจตจ�ำนงที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
ให้ดียิ่งขึ้น และมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน จึงผสานความ
แข็งแกร่งจากการเป็นผู้น�ำในวงการประกันภัยของวิริยะประกันภัย เข้ากับความโดดเด่นและ
เชี่ยวชาญชั้นเลิศด้านการให้บริการทางการแพทย์ของ BDMS พัฒนานวัตกรรมการบริการร่วม
กันมาอย่างต่อเนื่อง  นับตั้งแต่จัดท�ำโครงการอุ่นใจรักษ์ประกันสุขภาพเสนอเป็นทางเลือกใหม่
แก่ผู้บริโภคเมื่อปลายปี 2561 ซึ่งได้รับผลตอบรับดียิ่ง  ดังนั้นด้วยศักยภาพการให้บริการที่ทั้ง
สองฝ่ายมีอยูเ่ ต็มเปีย่ ม เราจึงพร้อมแล้วทีจ่ ะประกาศความเป็นผูน้ ำ� การให้บริการ Health Insurance
Service Excellence อันประกอบด้วยแนวคิดหลักที่เรียกว่า Triple A ได้แก่
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A แรกคือ Accessible to the excellent hospital network คือช่วยให้ลกู ค้าได้รบั การรักษา
พยาบาลทีเ่ ป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาประกันสุขภาพทีส่ นับสนุนให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงบริการด้านการ
รักษา การดูแลด้านสุขภาพที่ยอดเยี่ยม ทั้งในส่วนเทคโนโลยีในการรักษาและนวัตกรรมด้าน
medical services ทีมแพทย์พยาบาล และคุณภาพการให้บริการ อันเป็นจุดเด่นที่ BDMS
ได้รับการยอมรับจากสังคม  ขณะที่วิริยะประกันภัยออกแบบประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ เพื่อสร้าง
ความอุ่นใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการโรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั้งในส่วนค่าตรวจวินิจฉัย ความ
คุม้ ครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการดูแลหลังออกจากโรงพยาบาล ได้อย่างคุม้ ค่าด้วยแผนประกัน
สุ ข ภาพสองรู ป แบบคื อ ประกั น สุ ข ภาพอุ ่ น ใจรั ก ษ์ Gold ที่ ใ ห้ ว งเงิ น ความคุ ้ ม ครองสู ง สุ ด ถึ ง
5 ล้านบาทต่อครั้ง และประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ Classic ที่ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี
โดยสมาชิกสามารถเลือกรับความคุ้มครองเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือรับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน
สูง 30-50% โดยเลือกแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรกต่อปี กรณีมีสวัสดิการหรือความคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลบางส่วนอยู่แล้ว
A ที่ 2 หมายถึง Affordable คือบริการด้านประกันสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่าย ด้วยการพัฒนา
แผนความคุ้มครองที่เหมาะสมเพียงพอ โดยลดข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ลงไป ที่ส�ำคัญต้องมีค่าเบี้ยประกัน
ที่ไม่เป็นภาระต่อลูกค้าเกินไป และมีผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการประกันสุขภาพตาม
ความต้องการที่แตกต่างกัน ตลอดจนมีช่องทางเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อผ่านตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทฯ การตลาดขายตรง (direct telemarketing) หรือ
บูทอุน่ ใจรักษ์ประกันสุขภาพ ซึง่ เปิดให้บริการในโรงพยาบาลหลายแห่งในเครือ BDMS ทัว่ ประเทศ
และ A ที่ 3 คือ At Ease คือสร้างความอุ่นใจในหลักประกันความคุ้มครองด้านสุขภาพ
ที่ดูแลลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยไม่ปฏิเสธการต่ออายุประกันแม้มีเคลม และเสริมสิทธิ
พิเศษอื่น ๆ เช่น บริการเลขาฯ ส่วนตัว ส่วนลดค่าบริการของโรงพยาบาลในเครือ BDMS เป็นต้น

“วิริยะประกันภัยมุ่งเน้นการบริการด้านประกันภัยที่เป็นเลิศมากว่า 72 ปี ความ
ตั้งใจจริงนี้สะท้อนออกมาจากเสียงตอบรับของลูกค้า ประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์นี้ก็
เช่นเดียวกัน เมื่อผสานความร่วมมือกับ BDMS ที่มีความเป็นเลิศด้านการรักษา
และความร่วมมือทีต่ า่ งฝ่ายต่างมุง่ มัน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เดียวกัน คือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น” นายเกรียงศักดิ์กล่าวในที่สุด .
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วิริยะประกันภัย
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คุ้มครอง

ทุกวันของคุณให้คุ้มค่าที่สุด
ถึ

งวั น นี้ หลายคนคงเห็ น คลิ ป วิ ดี โ อประกั น สุ ข ภาพโดย
วิริยะประกันภัย ที่เผยแพร่ออนไลน์ ผ่านทั้งช่องทางเพจ
Facebook และแชนเนล Youtube ของวิริยะประกันภัย Viriyah
Insurance กันแล้ว  

คลิปแรกทีม่ ชี อ่ื ตอนว่า Every day for You ความยาว 1 นาที
ภายในเวลาเพียง 3 สัปดาห์ มียอดวิวถล่มทลายเฉียดล้าน ทั้งใน
Facebook และใน Youtube
ติดตามมาด้วยคลิปที่ 2 พี่อ้วน ซึ่งแม้จะยาวกว่า 3 นาที แต่

Every day for You

0:26/1:00

0:46/1:00

0:49/1:00

0:53/1:00
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พี่อ้วน

0:30/3:33

0:46/3:33

3:10/3:33

1:16/3:33

ภายในสั ป ดาห์ เ ดี ย วสามารถสร้ า งยอดวิ ว รวมกั น ได้ ห ลายแสน
ครั้ง และสร้างกำ�ลังใจให้ใครหลาย ๆ คนจนเป็นที่กล่าวถึงอย่าง
กว้างขวาง
V Magazine ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัด
การ บริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น
ภัย จำ�กัด (มหาชน) มาบอก
เล่ า เรื่ อ งเบื้ อ งหลั ง แนวคิ ด
และการทำ�งาน ก่ อ นจะ
ได้ เ ห็ น ออกมาเป็ น คลิ ป
ไวรัลทั้งสอง ซึ่งถือเป็นครั้ง
แรกสำ�หรับการเปิดตัวผลิตภั ณ ฑ์ ป ระกั น สุ ข ภาพของ
วิริยะประกันภัยในวงกว้าง
“คนไทยส่ ว นใหญ่
เรียกได้ว่าร้อยละ 99 รู้จักวิริยะประกันภัยอยู่แล้วจากประกันภัย
รถยนต์ แต่คลิปวิดีโอ Every day for You จะต่อยอดตรงนี้ว่า
ตลอด 72 ปี ที่ ผ่ า นมาเรามี ผู้ บ ริ ห ารที่ เ ป็ น ห่ ว งเป็ น ใยลู ก ค้ า ช่ ว ย
คิดหาวิธีที่จะทำ�ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
“ประกั น สุ ข ภาพกั บ ประกั น รถยนต์ เ หมื อ นกั น อยู่ ใ นแง่ ห นึ่ ง
คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีใครซื้อให้เรา เราซื้อให้ตัวเอง แล้วก็เป็นผลิตภั ณ ฑ์ ที่ ทุ ก คนน่ า จะมี โ อกาสได้ ใ ช้ เ คลม เพราะวิ ถี ข องคนหนี ไ ม่
พ้นการเจ็บป่วยอยู่แล้ว ไม่ว่าช่วงอายุไหน
“สิ่งที่ต้องการคือทำ�ให้ลูกค้าวิริยะฯ ตัวแทนของวิริยะฯ คน
ขายประกันของวิริยะฯ ได้รู้ว่า ตอนนี้วิริยะฯ มีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่ง
แล้วนะ คือประกันสุขภาพ ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับเขาเท่านั้นเอง
ตรงไปตรงมา  ต่อไปเวลาลูกค้าไปเจอเคาน์เตอร์ มีพนักงานโทร.
มา มีเอเจนต์ไปคุย หรือได้เห็นโฆษณาตัวต่อ ๆ ไป เขาก็รู้จักเรา
แล้ว
“คลิปที่ 2 เป็นเรื่อง พี่อ้วน เป็นตอนต่อจากเรื่องแรก เป็น

การให้กำ�ลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ จริง ๆ คือเป็นเรื่องของมนุษย์
คนหนึ่ง ซึ่งอาจจะป่วยหลายโรค แต่เขามีมุมมองว่าต้องใช้ชีวิตทุก
วันอย่างมีคุณค่า เจ็บป่วยก็รักษาไป แต่ความสุขก็ต้องมีด้วย
“เราอาจมีญาติพี่น้อง มีเพื่อน ที่กำ�ลังเจ็บป่วย กำ�ลังรักษา
ตัว หรือมีกิจกรรมในชีวิตคล้าย ๆ กับพี่อ้วน  สิ่งที่ต้องการคือให้คน
ดูรู้สึกเชื่อมโยงว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่องไม่ไกลตัว เพราะแม้แต่ตัว
ละคร ‘พี่อ้วน’ ก็สร้างขึ้นจากเค้าโครงเรื่องจริง
“เราเพี ย งแต่ อ ยากจะบอกว่ า วิ ริ ย ะฯ เข้ า ใจมนุ ษ ย์ เข้ า ใจ
ในความรู้ สึ ก ของคน เพราะประกั น สุ ข ภาพเป็ น สิ น ค้ า เฉพาะตั ว
กระบวนการขายของเราจึงไม่ใช่ว่าลูกค้าดูโฆษณาจบแล้วต้องวิ่ง
มาซื้อประกัน แต่ประกันสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อแล้วอยู่ด้วย
กั น ไปตลอดชี วิ ต จึ ง ไม่ อ ยากให้ ลู ก ค้ า ตั ด สิ น ใจโดยยั ง ไม่ ไ ด้ อ่ า น
ไม่ได้คุย ไม่ได้ลงรายละเอียด เพราะประกันสุขภาพเป็นการขาย
1 ต่อ 1 ต้องดูว่าลูกค้าแต่ละคนต้องการอะไร ซื้อไปทำ�ไม ต้อง
พิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเอง
“สิ่งหนึ่งที่ประกันสุขภาพควรจะมี แล้วคนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ
คือวันนี้เราซื้อประกัน แต่เมื่อถึงวันที่เราป่วย เขายังอยู่กับเราหรือ
เปล่ า เพราะถึ ง ตอนนั้ น ลู ก ค้ า ย้ า ยบริ ษั ท ประกั น ไม่ ไ ด้ แ ล้ ว นี่ คื อ
เรื่องใหญ่มาก การซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นจึง
เป็นหัวใจสำ�คัญ เพราะฉะนั้นถ้าวิริยะฯ ทำ�ธุรกิจมา 72 ปี แล้วยัง
มั่ น คง เราก็ มั่ น ใจได้ ว่ า อี ก 72 ปี ข้ า งหน้ า เขาจะยั ง อยู่ ยั ง ดู แ ล
สุขภาพให้เราได้”
นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพื่อให้สังคมได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์
ด้านประกันสุขภาพของวิริยะประกันภัยเท่านั้น แน่นอนว่าสิ่ง
ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นตามมาในปีต่อๆ ไป ต้องยิ่งน่าตื่นเต้น และ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนคนไทย ในอันที่จะได้เข้าถึงบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นไปอีก
ประกันสุขภาพ โดยวิริยะประกันภัย โทร. 0-2158-1557
หรือสอบถามตัวแทนวิริยะประกันภัยใกล้บ้าน

.
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คุณสุณี เมืองมลมณีรัตน์
ตัวแทนประกันวินาศภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาเพชรบุรี
หากเดินทาง

ด้วยรถยนต์มาตามถนนเพชรเกษม ก่อน
เข้าตัวจังหวัดเพชรบุรี จะเริ่มมองเห็นอาณาบริเวณ “เขาวัง” อยู่ทาง
ขวามือ มียอดเจดีย์และหมู่พระที่นั่งของ “พระนครคีรี” โผล่มาจาก
ยอดไม้เขียว ๆ  ณ เบื้องล่างริมถนนเพชรเกษม ฝั่งเดียวกับเขาวัง
มีกลุ่มอาคารพาณิชย์เรียงรายริมถนน แต่มีอยู่สองคูหาที่ดูโดดเด่น
สะดุดตา ด้วยรูปโปสเตอร์ขนาดใหญ่ของเซอร์เวเยอร์หนุ่มหล่อของ
วิริยะประกันภัย
ถัดลงมาคือป้ายโลโกบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
และข้อความ “ส�ำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย คุณสุณี เมืองมลมณีรัตน์ ใบอนุญาตเลขที่ 3702000210”
ขอต้อนรับทุกท่านสู่ส�ำนักงานของคุณสุณี หนึ่งในส�ำนักงานที่
ปรับปรุงใหม่ตามโครงการส�ำนักงานมาตรฐานตัวแทนทีเ่ พิง่ แล้วเสร็จ
ไม่นาน และได้รับใบรับรองมาตรฐานเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
แม้จะพบกันครั้งแรก แต่เราก็บอกได้ทันทีว่าคุณสุณี หรือที่
เธอแทนตัวเองว่า “เจ๊” หญิงร่างสูง พูดจาโผงผาง เสียงดังฟังชัด
เป็นบุคลิกของ “ขาลุย” ตัวจริง และเป็นคน “ตรงไปตรงมา” แบบที่
ลูกค้าจะไว้วางใจได้
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“เจ๊สุณี” เล่าว่าเธอเริ่มต้นชีวิตที่ปากน�้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
ก่อนจะสืบทอดกิจการค้าวัสดุก่อสร้างของคุณพ่อคุณแม่ จนน้อง
สาวเธอซึ่งเคยเป็นตัวแทนของวิริยะประกันภัยมาก่อนเลิกท�ำ  เธอจึง
สนใจมารับช่วงต่อ
หลังจากใช้เวลาศึกษางานด้านประกันภัยรถยนต์เป็นแรมปี
เธอจึงตัดสินใจจับงานนี้เต็มตัวในปี 2535  โดยยึดมั่นในค�ำสั่งสอน
ของ “เตี่ย” ที่ว่าถ้าค้าขายต้องซื่อตรง จนมีชื่อเสียงเลื่องลือว่า “เจ๊
สุณี” ดูแลลูกค้าดีเยี่ยม และได้รับความไว้วางใจจาก “คนเมือง
เพชรฯ” มาจนถึงปัจจุบัน
ลูกค้ารายหนึ่งเล่าให้ V magazine ฟังว่า ครั้งหนึ่งเกิดอุบัติเหตุ ที่ คู ่ ก รณี เ ป็ น ฝ่ า ยผิ ด แต่ ถึ ง แก่ ชี วิ ต เธอยั ง ช่ ว ยประสานงาน
เอื้อเฟื้อให้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ถึงขนาดญาติพี่น้องของเขา
ยกโขยงมาท�ำประกันภัยรถยนต์กับวิริยะประกันภัยกันหมดบ้าน
ด้วยความประทับใจแบบ “ปากต่อปาก”
ุ ”ี มียาว
เกียรติประวัตใิ นด้านการประกันภัยรถยนต์ของ “เจ๊สณ
เหยียด เคยได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะรางวัลยอดขาย
สูงสุดประจ�ำปีที่ได้รับบ่อยครั้ง จนได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10
ยอดนักขายดีเด่น ในวาระ 60 ปีวิริยะประกันภัย (2550)
กระทั่งปัจจุบันยอดขายของส�ำนักงานตัวแทนสาขาเพชรบุรี
ของคุณสุณี เมืองมลมณีรัตน์ ก็ยังสูงลิ่วติดอันดับต้น ๆ
เช่นเดียวกับส�ำนักงานตัวแทนฯ อีกเกือบ 20 แห่งที่ได้รับคัด
เลื อ กให้ ป รั บ ปรุ ง เป็ น ตั ว อย่ า ง “โครงการน� ำ ร่ อ ง” ตามโครงการ
ส�ำนักงานมาตรฐานตัวแทน  ส�ำนักงานสาขาเพชรบุรีของคุณสุณี
แลดูสะอาด สว่างไสว และทันสมัย กลางฉากหลังของออฟฟิศ คือ
สัญลักษณ์วิริยะประกันภัยสีทองบนพื้นสีน�้ำเงินที่มีรูปแบบ ขนาด

และสี สั น ถู ก ต้ อ ง   ส่ ว น “หน้ า บ้ า น” ก็ คื อ
พนั ก งานในเครื่ อ งแบบเฉพาะของส� ำ นั ก งาน
ตั ว แทน ทุ ก คนยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส พร้ อ มต้ อ น
รับลูกค้าและผู้มาเยือนด้วยจิตใจบริการ
โครงการส� ำ นั ก งานมาตรฐานตั ว แทน
เริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ปี 2560 เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ
70 ปี บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
โดยมุ ่ ง มั่ น ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาส� ำ นั ก งานตั ว
แทนวิริยะประกันภัยที่มีครอบคลุมทุกภูมิภาค
ทั่ ว ประเทศ ให้ ทั น สมั ย โดดเด่ น พรั่ ง พร้ อ ม
ด้ ว ยเทคโนโลยี เ ชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยเป็ น หนึ่ ง
เดียวกันทั้งระบบ
และที่ส�ำคัญคือมีอัตลักษณ์ที่เหมือนกัน
ทุกแห่งทัว่ ประเทศ  เห็นทีไ่ หนก็ทราบทันทีวา่ เป็น “วิรยิ ะประกันภัย”
แม้คุณสุณีจะไม่มีทายาทสายตรง แต่เธอ-ในฐานะตัวแทน
ระดับ “ต�ำนาน” คนหนึ่งของวิริยะประกันภัย-ได้ตระเตรียมคนรุ่น
หลาน เพื่อให้พร้อมสืบสานการบริการด้วยมาตรฐาน สืบทอดพันธกิจที่จะเชื่อมโยงวิริยะประกันภัยกับชาวเพชรบุรีในอนาคตไว้เรียบ
ร้อยแล้ว
เมื่อระบบทั้งหมดของส�ำนักงานมาตรฐานตัวแทนเชื่อมโยง
เป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจังหวัดใด เมืองเล็กเมืองใหญ่ ใกล้ไกลแค่ไหน
ลูกค้าต่างมัน่ ใจ “วิรยิ ะประกันภัย” มาตรฐานคุณภาพเดียวกันทุกแห่ง
บนเส้นทางเพชรเกษมมุ่งหน้าลงใต้ ใครที่ผ่านเมืองเพชรฯ
ก็แวะเยี่ยมเยียนทักทาย “เจ๊สุณี” ได้
แล้วคุณจะประทับใจ !
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เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง :
ด้วยตระหนักว่า หัวใจสำ�คัญของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตต้องเริ่มต้นจากการศึกษา แต่เด็กทุกคนอาจไม่ได้รับโอกาส
เท่าเทียมกัน  ด้วยสาเหตุจากสภาพสังคมและภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน หลายครอบครัวต้องประสบกับความยากลำ�บากในชีวิต
เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ จนทำ�ให้เด็กและเยาวชนจำ�นวนมาก
ไม่ได้ศึกษาต่อ
ในปีนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) จึงริเริ่ม
โครงการ “สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน” ด้วยการมอบทุนการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
V Magazine ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจาก คุณกานดา วัฒนายิง่ สมสุข
ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
มาบอกเล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการดี ๆ นี้
› อยากให้เล่าถึงความเป็นมาของโครงการ
ทางผู้บริหารของวิริยะประกันภัยเล็งเห็นว่า การศึกษาเป็น
ต้นทุนสำ�คัญในการดำ�เนินชีวิตของเด็กทุกคน หากมีต้นทุนตรงนี้
เพิ่มขึ้น เขาก็น่าจะต่อยอด ทำ�งานมีรายได้มากขึ้นในอนาคต  ที่
ผ่านมาบริษัทเคยมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ อยู่แล้ว
แต่ให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ดูแล ส่วนใหญ่มักมอบให้เด็กที่เรียนดี แต่
โครงการ “สุ ข ที่ ใ ห้ . ..เพื่ อ น้ อ งได้ เ รี ย น” นี้ ทางผู้บริหารเน้นว่า
อยากมอบให้เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือไม่จำ�เป็นต้องเรียนดี
เราก็อยากให้ทุน โดยต้องการให้กระจายทุนให้ได้ทั่วถึงที่สุด
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› หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียน
วิ ริ ย ะประกั น ภั ย เราแบ่ ง ส่ ว นงานเป็ น หกภาค ก็ ใ ห้ ฝ่ า ย
ปฏิบัติการของแต่ละภาคไปลงพื้นที่ เรามีงบประมาณให้ภาคละ
1 แสนบาท หกภาคก็เท่ากับ 6 แสนบาท บางภาคมีตัวแทนกับ
ศู น ย์ ซ่ อ มร่ ว มบริ จ าคเพิ่ ม ให้ ด้ ว ย ก็ อ าจมี ม ากกว่ า นั้ น  แต่ อ ย่ า ง
น้อยที่สุดทุกภาคจะมี 1 แสนบาทเป็นเงินทุนตั้งต้น  โดยให้ทาง
โรงเรียนร่วมคัดเลือกกับผู้บริหารของแต่ละภาค  เด็กที่ได้รับทุน
มีตั้งแต่ชั้นอนุบาล ชั้นประถมฯ ชั้นมัธยมฯ จนถึงระดับวิทยาลัย
คนละ 1,000-2,000 บาท   อย่ า งน้ อ งอนุ บ าลบางโรงเรี ย นก็ ใ ห้
ทุ น คนละ 500 บาท เพราะปรกติ ไ ด้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากภาค
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างแล้ว
› ในปีนี้จะมีการมอบทุนจำ�นวนเท่าใดในกี่โรงเรียน
จนถึ ง ขณะนี้ เ รามอบทุ น ไปแล้ ว มากกว่ า 20 โรงเรี ย น แต่
ตามโครงการที่ทั้งหกภาคแจ้งเข้ามาน่าจะมีเกือบ 100 โรงเรียน
จำ�นวนรวมกันเกือบ 900 ทุน  ทั้งหมดนี้เราให้ทางภาคเป็นผู้ร่วม
คัดเลือกและมอบทุนให้เอง เพราะเขาเข้าใจคนในพื้นที่ จะได้ร่วม
กันคิดร่วมกันทำ�  นอกจากนี้เวลาไปมอบทุนก็ยังมีจิตอาสาของ
แต่ละภาคเข้าไปร่วมพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด ห้องสุขา โรงเพาะชํา
บ่อเลี้ยงปลา หรือเล้าไก่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 วันที่ไปมอบทุนทางภาคจะเลี้ยงอาหารกลางวัน เลี้ยง
ไอศกรีม มีเป้มีกระติกนํ้าไปแจกเด็ก ๆ ด้วย ซึ่งพวกนี้เขาจัดกัน
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มาเองต่างหากด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่
› อยากให้เล่าถึงความประทับใจจากการที่ได้ร่วมเดินทางไป
มอบทุน
ได้ไปมาหลายภาค ที่ประทับใจก็เช่นที่ โรงเรียนบ้านพุเข็ม
อำ�เภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอ่างเก็บ
นํ้ า เขื่ อ นแก่ ง กระจาน   ถ้ า นั่ ง รถเลาะไปตามขอบอ่ า งใช้ เ วลาถึ ง
4 ชั่ ว โมง จึ ง ต้ อ งนั่ ง เรื อ เข้ า ไป   พวกเราต้ อ งนั่ ง รถ แล้ ว ต่ อ เรื อ
หางยาว ขึ้นจากเรือก็ต้องเดินเข้าไปอีกเป็นกิโล ๆ  เด็กนักเรียน
เองก็ ต้ อ งมาทางเรื อ คุ ณ ครู จั ด เรื อ ไปรั บ ส่ ง ต้ อ งออกจากบ้ า น
มาขึ้ น เรื อ ตั้ ง แต่ ตี 5 เพื่ อ มาโรงเรี ย น กั น ดารมาก   อี ก ที่ ห นึ่ ง ก็
คือ โรงเรียน ตชด. บ้านป่าหมาก อำ�เภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์    ผู้ อำ�นวยการเป็ น ตำ�รวจตระเวนชายแดน ยศ
ร้ อ ยตำ�รวจเอก โรงเรี ย นเขาจั ด ระเบี ย บอย่ า งดี ม าก มี ค รู ที่ ไ ด้
รั บ เงิ น เดื อ นแค่ ส ามคน ที่ เ หลื อ เป็ น ครู อ าสาไม่ มี เ งิ น เดื อ น พวก
เราเลยช่วยกันระดมทุนมอบให้เพื่อเป็นกำ�ลังใจแก่คุณครูอาสา แต่
คุณครูกลับบอกว่า เงินที่ได้มานี้จะขอเอาไว้เลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียน  การได้พบเห็นเรื่องราวแบบนี้ยิ่งตอกยํ้าว่า สิ่งที่เราตั้งใจ
ทำ�กันอยู่นี้ คือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
› มองไปข้างหน้า วิริยะประกันภัยจะดำ�เนินโครงการเพื่อการ
ศึกษาอย่างใดต่อไป
ที่ผ่านมาวิริยะประกันภัยก็สนับสนุนเรื่องการศึกษามาโดย
ตลอด เรามี โ ครงการ ก. ไก่ ใส่ ตู้ จัด ตู้ ห นั ง สื อ สำ�หรั บ เด็ ก เน้ น
หนังสือภาพ หนังสือความรู้ที่เป็นการ์ตูน ไปมอบให้ตามโรงเรียน
ในระดับประถมฯ ในระดับมัธยมฯ เราก็เป็นสมาชิกอุปถัมภ์นติ ยสาร
สารคดี ให้แก่ทางโรงเรียน ตอนนี้มี 500 โรงเรียนทั่วประเทศ และ
จะเพิ่มอีก 500 แห่งในปีต่อไป  ส่วนโครงการ “สุขที่ให้...เพื่อน้อง
ได้เรียน” ก็ตั้งใจว่าจะมีต่อไปทุกปี แต่จะเป็นโรงเรียนเดิม หรือ
เปลี่ยนโรงเรียนใหม่ ก็แล้วแต่ทางผู้บริหารของภาค  ส่วนทุนการ
ศึกษาที่มอบให้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก
ต่อไปเรายังมีโครงการให้ความรู้ด้านกฎจราจรในสถานศึกษา
ซึ่งเริ่มทำ�ไปบ้างแล้ว เรื่องนี้สำ�คัญมาก เพราะความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน ไม่ใช่แค่การไปแจกหมวกกันน็อก แล้วไม่มีใครใส่
แต่เราต้องบอกเขาว่า สมองของเขาคือสิ่งสำ�คัญที่สุด เวลาขับขี่
มอเตอร์ไซค์ขอให้ใส่หมวกกันน็อกกันเถอะ ไม่ใช่ได้มาแล้วก็เอาไป
เก็บใส่ตู้ไว้เฉย ๆ

.

น้อง ๆ ที่ ได้รับทุนการศึกษา “สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน” อยู่ที่ ไหนกันบ้าง
✱ ฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) 80 ทุนใน 12 โรงเรียนของจังหวัดแพร่ เชียงใหม่ ลำ�พูน พิษณุโลก และนครสวรรค์
✱ ฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 118 ทุนใน 8 โรงเรียนของจังหวัดนครราชสีมาและกาฬสินธุ์
✱ ฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) 120 ทุนใน 2 โรงเรียนของจังหวัดชลบุรีและปราจีนบุรี
✱ ฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) 300 ทุนใน 15 โรงเรียนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี

อ่างทอง สระบุรี นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

✱ ฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) 100 ทุนใน 4 โรงเรียนของจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา
✱ ฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 100 ทุนใน 2 โรงเรียนของจังหวัดปทุมธานี
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V Station
เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย

ครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัย สร้างความมั่นใจให้ธุรกิจ

ด้วยภาวะ

เศรษฐกิจที่ยังคงมีความผันผวน บวกกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้บริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวมาก
ขึ้น และคงมี “มนุษย์เงินเดือน” จำ�นวนไม่น้อยที่เริ่มมองหาหนทางเริ่มต้นธุรกิจ
เล็ก ๆ ของตนเอง แต่การตามความฝันไปให้ถึงเป้าหมาย คงสำ�เร็จไม่ได้หากขาด
การวางแผน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ ทำ�ความเข้าใจในธุรกิจที่สนใจ หรือความ
พร้อมในการลงทุน  โดยเฉพาะสิ่งสำ�คัญคือการเตรียมความพร้อม รับมือความ
เสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของตนเอง
บมจ. วิริยะประกันภัย ขอมอบความอุ่นใจด้วย “ประกันธุรกิจปลอดภัย”
(Business Owner Insurance : BOI) กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับการพัฒนา
ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดกลางและย่ อ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น
สำ�นักงาน แฟลตหรือหอพัก คลินิก เนิร์สเซอรี ร้านเสริมสวย สปา ร้านกาแฟ ร้าน
อาหาร โรงเรียนกวดวิชา ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านซักรีด ร้านขายของชำ� มินิมาร์ต ร้านเบเกอรี ร้านขายยา ร้านค้าย่อยทั่วไป ฯลฯ
เพี ย งกรมธรรม์ ฉ บั บ เดี ย วก็ อุ่ น ใจ ด้ ว ยความคุ้ ม ครองที่ ห ลากหลายและ
ครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัยมากถึงแปดหมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม (หมวดมาตรฐาน) โดยให้
ความคุ้มครองกรณี ภัยไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากควัน, ภัยจากยวดยาน
พาหนะ, ภัยอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน, ภัยเนื่องจากนํ้า (ไม่รวม
นํ้ า ท่ ว ม), ภั ย จากการจลาจล นั ด หยุ ด งาน และการกระทำ�อย่ า งป่ า เถื่ อ นหรื อ
การกระทำ�อันมีเจตนาร้าย, ภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ
ภัยแผ่นดินไหว และภัยนํ้าท่วม, ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า
หมวดที่ 2 เงิ น ทดแทนการสู ญ เสี ย รายได้ ห ากทรั พ ย์ สิ น ที่ เ อาประกั น ภั ย
เกิดความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองในหมวดที่ 1
โดยชดเชยเป็นจำ�นวนเงินผลประโยชน์รายวันสูงสุดถึง 20 วันทำ�การ
หมวดที่ 3 การประกันภัยโจรกรรม ให้ความคุ้มครองทั้งความสูญเสียหรือ
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ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงความเสีย
หายต่อสิ่งปลูกสร้าง อันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ทำ�ให้เกิดร่องรอย
งัดแงะ หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์
หมวดที่ 4 การประกั น ภั ย สำ�หรั บ เงิ น อั น เกิ ด จากการชิ ง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ทั้งภายในสถานที่เอาประกันภัย และในขณะ
ขนส่ง
หมวดที่ 5 การประกันภัยป้ายโฆษณา และกระจกติดตั้ง
ถาวร
หมวดที่ 6 การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอก
อันเกิดจากอุบัติเหตุอันเกี่ยวกับกิจการหรือธุรกิจของผู้เอาประกัน
ภัยในสถานที่เอาประกันภัย
หมวดที่ 7 เงิ น ชดเชยกรณี เ สี ย ชี วิ ต ของผู้ เ อาประกั น ภั ย
สมาชิกในครอบครัว และพนักงานที่มีสาเหตุสืบเนื่องจากไฟไหม้
ระเบิด และการลักทรัพย์ในสถานที่เอาประกันภัยโดยการใช้กำ�ลัง
อย่างรุนแรง
หมวดที่ 8 ความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายของทรั พ ย์ สิ น
ส่ ว นบุคคลของพนักงาน อันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองใน
หมวดที่ 1
ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของธุรกิจ

มั่นใจ...ในความคุ้มครองที่เหนือระดับ ด้วยมาตรฐานวิริยะ
ประกันภัย สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอทำ�ประกันภัย
ได้ที่สำ�นักงานตัวแทนและสาขาวิริยะประกันภัยทั่วประเทศ .
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รอบรั้ว วิริยะ
ปั่นปันรัก พักเมืองรอง จังหวัดน่าน

คุณพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำ �กัด
(มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง สนามที่ 5 จังหวัดน่าน” จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าว
ไทย-จีน และชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ในโอกาสนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมออกบูทกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน
และมอบของที่ระลึกให้แก่นักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ รวมทั้งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคล (PA) ทุนประกัน 100,000 บาท สำ�หรับนักปั่นทุกท่านอีกด้วย ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สืบสานประเพณีท�ำบุญถวายเทียนพรรษา จังหวัดบุรีรัมย์

คุณณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงานและชมรมตัวแทนประกันวินาศภัยในสังกัดสาขานครราชสีมาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหม
ทดแทนนางรอง ร่วมสืบสานประเพณีท�ำบุญถวายเทียนพรรษา และร่วมท�ำบุญเก้าวัด เขตพื้นที่อ�ำเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วิริยะฯ – TOD – AIS เดินหน้าผู้น�ำบริการ GPS Tracking

คุณเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) คุณณัฏฐพล วิรัชพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จ�ำกัด และคุณประวิตร จิตรปัญญา หัวหน้า
ฝ่ายงานปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการให้บริการระบบติดตามยานพาหนะผ่านระบบดาวเทียม (GPS Tracking) ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูงระบบ 3G/4G และการรับประกันภัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์
ณ ห้องประชุมบริษัท โทเทิล ดิจิตอล จ�ำกัด ชั้น 3 อาคารเคนโด ออนเซ็น จังหวัดชลบุรี

พิธีลงเสาเอกก่อสร้างอาคาร จังหวัดสระบุรี

คุณภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัท วิริยะประกัน
ภัย จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร พนักงานในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 และจากส่วนกลาง
ตลอดจนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานวิริยะประกันภัยแห่ง
ใหม่ โดยมี พลต�ำรวจโท เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธี ณ สถานที่ก่อสร้างอาคาร บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

ร่วมยินดี ส�ำนักงานตัวแทนมาตรฐาน จังหวัดพังงา

คุณสุกันต์ เดชเจริญ และคุณสมชาย ดาราย รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งจากฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 ตลอดจนจากส่วน
กลาง ร่วมแสดงความยินดีกับคุณจิตร์ตรา เพชรวิสัย ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ เนื่องในโอกาสเปิดส�ำนักงาน
ตัวแทนมาตรฐานอย่างเป็นทางการ ณ ที่ท�ำการส�ำนักงานตัวแทนมาตรฐาน คุณจิตร์ตรา เพชรวิสัย ต�ำบลโคกกลอย
อ�ำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

สนับสนุนนักกีฬา “ช้างน้อยเกมส์” ส�ำนักงานเขตธนบุรี

คุณวรพงษ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้จัดการสาขาบางพลัด บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน
จ�ำนวน 25,000 บาท แก่คุณเจน วราหะ ผู้อ�ำนวยการเขตธนบุรี เพื่อสนับสนุนการจัดท�ำเสื้อนักกีฬาจ�ำนวนกว่า 150 ตัว
เป็นขวัญและก�ำลังใจให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตธนบุรี ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 “ช้างน้อยเกมส์” ประจ�ำปี 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
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มอบอุปกรณ์กู้ภัย แสงแก้วโพธิญาณ

คุณประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์
การผู้ภัย รวมมูลค่า 660,000 บาท โดยมีครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ รับมอบ เพื่อส่ง
มอบให้หน่วยกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ นำ�ไปใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้อุปกรณ์การกู้ภัย
ดังกล่าวประกอบด้วย เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) เครื่องออกซิเจน เตียงขนส่งผู้ป่วยรถฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์
และเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อบรมแนวทางปฏิบัติงานด้านสินไหม

คุณสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการ
อบรมแนวทางปฏิบัติงานด้านสินไหม ปี 2562 (ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง) ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ให้แก่ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัตกิ ารสินไหมทดแทน สามารถน�ำแนวทางทีไ่ ด้จากการอบรมครั้งนี้ไปปรับใช้ในทุกกระบวน
งาน ตลอดจนเพือ่ ให้สามารถถ่ายทอด และให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาแก่พนักงานตรวจสอบอุบตั เิ หตุ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง รวมถึงลูกค้า
ได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด ณ โรงแรม
ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สัมมนาศักยภาพขนส่งไทย

คุณวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คุณอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคุณกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ที่ให้เกียรติ
เยี่ยมชมบูทวิริยะประกันภัย ภายหลังพิธีเปิดงานการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ�้
โขง (GMS)” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยง
สู่ประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

มอบ PA ทุนรวม 51.9 ล้านบาท

คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) มอบประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ทุนประกันรวม 51.9 ล้านบาท ให้แก่ต�ำรวจจราจรโครงการพระราชด�ำริ และอาสาจราจร
จ�ำนวน 173 นาย และกระบองไฟ จ�ำนวน 650 อัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจราจร ในการ
อ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจร และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
พลต�ำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล (บช.น.) รับมอบ ณ กองบังคับการต�ำรวจจราจร
(บก.จร.) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ร่วมสนับสนุน คปภ. เพื่อชุมชน ปี 2562

คุณสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติใน
งานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “คปภ. เพือ่ ชุมชน” ประจ�ำปี 2562 ของส�ำนักงานคณะกรรมการการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีดอกเตอร์สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการส�ำนักงาน คปภ. คุณอานนท์ วังวสุ
ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย/นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคม
ประกันชีวิตไทย คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และคุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ร่วมกันแถลงข่าว ณ ชุมชนบางกระดี่ แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนน�้ำดื่ม งานช่างเครื่องยนต์/ตรวจพิสูจน์

คุณวารุณี ซื่อสัตย์สกุลชัย ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจ�ำหน่าย บริษัท
วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) มอบน�้ำดื่ม จ�ำนวน 2,400 ขวด ให้แก่ส่วนงานช่างเครื่องยนต์/ตรวจพิสูจน์ กอง
ก�ำกับการ 5 กองบังคับการต�ำรวจจราจร น�ำไปให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ รวม
ถึงงานราชการตามภารกิจต่าง ๆ โดยมีพันต�ำรวจตรี มานพ จันทร์เกิด สารวัตรงานช่างเครื่องยนต์/ตรวจพิสูจน์ กอง
ก�ำกับการ 5 กองบังคับการต�ำรวจจราจร เป็นผูร้ บั มอบ ณ กองบังคับการต�ำรวจจราจร (บก.จร.) ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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เดินเรื่อง
ด้วยภาพ

วิริยะประกันภัย
จัดกิจกรรม สุขที่ให้

กองบรรณาธิการ

“วิริยะ...ชวนเที่ยวเมืองไทยในหนึ่งวัน”

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ตอบแทนผู้เอาประกันภัยด้วยประสบการณ์สุด
พิเศษ โดย คุณภาณุตร์ เหรียญประยูร ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 4 (ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก) และคณะตัวแทนประกันภัยของบริษทั ฯ ร่วมจัดกิจกรรม สุขทีใ่ ห้ “วิรยิ ะ...
ชวนเที่ยวเมืองไทยในหนึ่งวัน” น�ำผู้เอาประกันภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อยุธยา
สมุทรสาคร และสระบุรี จ�ำนวน 160 ท่าน เที่ยวชมความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรม
และสถานที่ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และ
เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
เริ่มด้วยการเที่ยวชมประติมากรรมลอยตัวรูปช้างสามเศียร และวัตถุโบราณภายใน
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จากนั้นคณะตัวแทนและผู้เอาประกันภัยเดินทางต่อไปยังเมือง
โบราณ ร่วมสักการะพระพุทธรูปประจ�ำวันเกิด เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมรับมอบพระ
ประจ�ำปีเกิดเป็นทีร่ ะลึก จากผูบ้ ริหารวิรยิ ะประกันภัย ณ พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาลก่อน
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ห้องอาหารอิรวดี
ในโอกาสนี้ พลต�ำรวจโท เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้กล่าวต้อนรับ
ตัวแทนผู้เอาประกันภัยและคณะผู้จัดงานอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง จากนั้นจึงจัดขบวนรถรางน�ำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าเที่ยวชม
สถานที่ส�ำคัญของประเทศไทย ซึ่งถูกจ�ำลองไว้ภายในเมืองโบราณด้วย
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นแทนค�ำขอบคุณผู้เอาประกันภัย ที่ได้มอบความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทน ผู้เอาประกันภัย รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และท�ำกิจกรรมร่วมกัน อันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันให้ยั่งยืน
สืบไป

.
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เดินเรื่อง
ด้วยภาพ
กองบรรณาธิการ

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนวิ่งการกุศล

“Friends for Life
Charity Run 2019”

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักในความส�ำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข บริษัทฯ
จึงร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล “Friends for Life Charity Run 2019” ของกลุ่มธนาคาร
ทิสโก้ ในฐานะองค์กรพันธมิตรทีม่ เี จตนารมณ์รว่ มกันในการช่วยเหลือสังคม เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึง
การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกจ�ำนวนมาก
เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด
(มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Friends for Life Charity Run
2019” โดยมี คุ ณ เธี ย รวิ ท ย์ หาญเมธี คุ ณ า ผู ้ จั ด การฝ่ า ยการตลาดสถาบั น การเงิ น และ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วม
เป็นเกียรติในงาน ณ พุทธมณฑล ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ร่วมออกบูทกิจกรรมเกมสร้างสีสันและความสนุกสนานภายในงาน รวมถึง
น�ำกลุ่มนักวิ่งปอดเหล็กวิริยะประกันภัยกว่า 300 ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในประเภท Mini Marathon
(10.5 กิโลเมตร) และ Fun Run (5 กิโลเมตร)
กลุ่มธนาคารทิสโก้ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Friends for Life Charity Run 2019” ขึ้น เพื่อ
ระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐที่ต้องรองรับผู้ป่วยมากกว่าปีละ 8 ล้านราย จ�ำนวน 5 แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยให้ความส�ำคัญกับการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย

.
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สกู๊ป ๊ป
พิพิเสกู
ศษ
เศษ
เรื่อง : มยุรีย์ กสิกรรม
ภาพประกอบ : นันทวัน วาตะ

สมรรถภาพทางร่างกาย
พร้อมไปกับการขับขี่อย่างปลอดภัย
ตามทฤษฎีแพทย์แผนไทยกล่าวไว้ว่า ร่างกายมนุษย์มี

แนะน�ำให้กดจุดดังต่อไปนี้
(1) กดจุดเท้าสะเอว วางมือที่เอวเหมือนกับเราก�ำลังจะเท้าสะเอว
(นิ้วโป้งห่างจากกระดูกสันหลังประมาณ 1 ข้อนิ้วมือ) จุดจะอยู่บริเวณนั้น
วิธีกด ใช้นิ้วโป้งกดลงไปที่จุด ส่วนสี่นิ้วที่เหลือประคองเอวไว้ทางด้านหน้า
ควรกดค้างสามคาบลมหายใจ
(หายใจเข้า 1 ครั้ง-หายใจออก 1 ครั้ง = 1 คาบลมหายใจ)

เส้นถึง 72,000 เส้น (ประกอบด้วย เส้นเลือด เส้นประสาท เส้นเอ็น เส้นน�้ำ
เหลือง) แต่มเี ส้นหลักเพียง 10 เส้นเท่านัน้ เรียกว่า “เส้นประธาน 10” โดย
จะแตกแขนงไปทัว่ ร่างกาย เมือ่ รูส้ กึ ปวด เมือ่ ย ล้า เจ็บ เสียว ยอก ย่อมส่ง
ผลให้เส้นประธาน 10 เส้นใดเส้นหนึง่ เกิดติดขัด ลมในร่างกายเดินไม่สะดวก
(ลมในทีน่ คี้ อื ระบบการไหลเวียนโลหิตบริเวณทีผ่ ดิ ปรกติไหลเวียนไม่สะดวก
เส้นประสาทมีปัญหาพร่องต่อการรับรู้จากสิ่งภายนอกหรือภายใน กล้าม
เนือ้ ตึง เกร็ง อักเสบเฉียบพลันหรือเรือ้ รัง) ส่งผลให้ลมในเส้นเกิดการก�ำเริบ
หย่อน หรือพิการ แต่เราสามารถดูแลรักษาและป้องกันอาการผิดปรกติที่
เกิดขึ้นให้ทันท่วงทีได้ ด้วยการนวด กดจุด ประคบ และดื่มน�้ำสมุนไพร

(2) กดจุดรอยบุ๋มเหนือแก้มก้นซึ่งอยู่ติดขอบกระดูกเชิงกรานด้าน
ล่าง วิธีกด ใช้นิ้วโป้งกดลงไปที่จุด ส่วนสี่นิ้วที่เหลือวางแนบข้างล�ำตัวเพื่อ
ประคองเอว ควรกดค้างสามคาบลมหายใจ

1. เมื่อมีอาการปวดหลัง และปวดเอวควรท�ำอย่างไร ?

(3) กดจุดเส้นกึ่งกลางหลังตรงข้ามลิ้นปี่ จุดจะอยู่ห่างจากกระดูกสัน
หลังประมาณ 1 ข้อนิว้ มือ วิธกี ด ใช้นวิ้ โป้งกดจุด ส่วนสีน่ วิ้ ทีเ่ หลือวางแนบ
ข้างล�ำตัวเพื่อประคองหลัง ควรกดค้างสามคาบลมหายใจ
(หมายเหตุ ทุกจุดกดซ�้ำสามถึงห้ารอบ)

หากคุณเป็นคนหนึง่ ทีน่ งั่ หลังค่อมโดยไม่รตู้ วั ไม่ถนัดกับการนัง่ หลังตรง หรือ
ในรถไม่มหี มอนพิงหลัง เพือ่ ช่วยหลังและเอวในการรับน�ำ้ หนักตัว เมือ่ ต้อง
ขับรถระยะไกลเป็นเวลานานๆ โดยไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถ นั่นบ่งชี้ว่ากล้าม
เนื้อมีการเคลื่อนไหวน้อย จึงหดรัด ขาดการผ่อนคลาย ส่งผลให้ปวดหลัง
และเอวได้ เนื่องด้วยการไหลเวียนโลหิตไม่สะดวก
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ช่ ว ง ก ล า ง แ ล ะ ช่ ว ง ล่ า ง ( 1 )
การนวดจุดทั้งสามจะช่วยให้กล้ามเนื้อหลังคลายตัว ลดการหดเกร็ง
ของกล้ามเนื้อช่วงหลังและเอว เกิดความยืดหยุ่น ส่งผลให้การไหลเวียน
โลหิตสะดวกขึ้น
หากคุณมักมีอาการปวดหลังขณะขับรถ แนะน�ำให้มีหมอนพิงเพื่อ
ช่วยลดการท�ำงานของกล้ามเนื้อหลัง น�้ำสมุนไพรที่แนะน�ำให้ดื่ม ได้แก่
น�้ำมะตูม และน�้ำฝางเสน

(2) จุดบริเวณหลังแขนท่อนล่างใต้ข้อพับลงมาประมาณ 2 ข้อนิ้วมือ
วิธีกด ใช้นิ้วโป้งกดจุด และสี่นิ้วที่เหลือประคองแขนไว้ ควรกดค้างสาม
คาบลมหายใจ
หลังนวดกดจุด แนะน�ำให้แกว่งแขนไปด้านหลังเบาๆ 15-20 ครั้ง
หรือมากกว่านั้น ไม่เกิน 30 นาที เพื่อให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นและผ่อนคลาย
อีกทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนอิริยาบถด้วย
(หมายเหตุ ทุกจุดกดซ�้ำสามถึงห้ารอบ)

2. เมื่อมีอาการเมื่อยแขนควรท�ำอย่างไร ?

การขับรถนั้นต้องใช้แขนและมือตลอดเวลาของการเดินทาง เพราะต้องจับ
พวงมาลัย หากท่าวางแขนและการจับพวงมาลัยไม่ถูกต้องจะส่งผลให้ปวด
แขนได้ ยิ่งถนนบางเส้นทางคดเคี้ยวมาก มือและแขนยิ่งต้องควบคุมพวง
มาลัย หากกล้ามเนื้อแขนท�ำงานมากเกินไปอาจส่งผลให้มีอาการเมื่อย ล้า
และปวดได้เช่นกัน

หากมีผ้าขนหนูให้น�ำผ้าขนหนูชุบน�้ำอุ่นประคบที่แขน
จะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิต ช่วยให้กล้ามเนื้อ
คลายตัว ยืดหยุ่น ระบบประสาทและสมองมีความกระปรี้
กระเปร่าขึ้น และลดอาการปวดแขนได้ .

แนะน�ำให้กดจุดดังต่อไปนี้
(1) จุดบริเวณแขนด้านในท่อนบนแปดจุด วิธีกด ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง
และนิ้วนางช่วยกันกด ควรกดค้างสามคาบลมหายใจ
(หายใจเข้า 1 ครั้ง-หายใจออก 1 ครั้ง = 1 คาบลมหายใจ)
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กรกฎาคม - กันยายน 2562

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

ภาพประกอบ : เซมเบ้

ขับขี่ปลอดภัย

ทราบหรือไม่ว่า ดื่มเบียร์เพียงกระป๋องเดียวก่อนขับรถ อาจ

เสี่ยงผิดกฎหมายจราจรฉบับใหม่
เพราะล่าสุดมีการแก้ไขกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนใน
เรื่องเมาแล้วขับ โดยวัดจากปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด หากเกิน 50
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา แก้ไขเพิ่มเติมคือ ผู้ขับขี่ที่มีอายุ
ต�่ำกว่า 20 ปี ผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ ผู้ขับขี่ซึ่งมีใบอนุญาตขับขี่สําหรับรถประเภทอื่นที่ใช้แทน
กั น ไม่ ไ ด้ และผู ้ ขั บ ขี่ ซึ่ ง ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรืออยู่ระหว่างถูกพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน
20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเมาสุราและมีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นให้ข้อมูลว่า หากดื่มเบียร์หนึ่ง
กระป๋องทีม่ ปี ริมาณแอลกอฮอล์สงู ถึง 6.4% หรือดืม่ เบียร์สองกระป๋องทีม่ ี
ปริมาณแอลกอฮอล์ 3.5% อาจท�ำให้ผู้ชายที่มีน�้ำหนักตัว 72 กิโลกรัม
มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเพิ่มขึ้นถึง 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขณะที่
ผู้หญิงจะมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเพิ่มขึ้นถึง 60 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ ช นิ ด และปริ ม าณของเครื่ อ งดื่ ม ยั ง มี ผ ลเพิ่ ม ปริ ม าณ
แอลกอฮอล์ในเลือดและลดทอนความสามารถในการขับขี่ที่แตกต่างกัน
อีกด้วย ดังนี้
ปริมาณที่ดื่ม
1
ดื่มมาตรฐาน
2
ดื่มมาตรฐาน
4
ดื่มมาตรฐาน
10
ดื่มมาตรฐาน
20
ดื่มมาตรฐาน

หมายเหตุ องค์การอนามัยโลกก� ำหนดให้ 1 ดื่มมาตรฐาน เท่ากับ
แอลกอฮอล์ 10 กรัม โดย 1 ดื่มมาตรฐานจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้น
ของแอลกอฮอล์และปริมาณที่ดื่ม เช่น เบียร์ (6.4%) ½ กระป๋อง เบียร์
(3.5%) 1 กระป๋อง ไวน์ 1 แก้ว ปริมาณ 100 มิลลิลิตร หรือเหล้า 40
ดีกรี ปริมาณ 30 มิลลิลิตร
อย่ า งไรก็ ต ามแม้ จ ะทราบปริ ม าณที่ ค วรดื่ ม เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ร ะดั บ
แอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด แต่วิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วย
ให้ไม่ผิดกฎหมายจราจรและกลับบ้านอย่างปลอดภัย คือวางแผนก่อน
ดื่มและไม่ขับรถหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หากไปงานเลี้ยงแล้วเลี่ยงไม่ได้ที่จะดื่ม มีค�ำแนะน�ำให้ดื่มอย่าง
ปลอดภัย ดังนี้
1. วางแผนปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนดื่ม ไม่ดื่มมากเกินกว่าปริมาณ
ที่กำ� หนดไว้
2. ควรกินอาหารก่อนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกินควบคู่กันไป
ไม่ควรดื่มขณะท้องว่าง เพราะจะท�ำให้ร่างกายดูดซึมแอลกอฮอล์ได้
เร็วขึ้น
3. ดื่มน�้ำเปล่าปริมาณมากสลับกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. นัดหมายกับเพื่อนที่ไม่ดื่ม คนทางบ้าน หรือเลือกใช้บริการเรียก
รถผ่านแอปพลิเคชัน ให้มารับกลับบ้านเพื่อความปลอดภัย
หากท�ำได้ การดื่มครั้งนี้นับว่าเป็นการดื่มอย่างรับผิดชอบ ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งมีสาเหตุจาก
เมาแล้วขับลงได้อย่างน่าอัศจรรย์

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
อาการเมา
(ชาย/หญิง)
คึกคัก ใจกล้า
20/30
ความสามารถ
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ในการตัดสินใจลดลง
สูญเสียความสามารถ
50/60
ในการขับขี่และ
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ควบคุมอารมณ์
เดินเซ พูดไม่ชัด วู่วาม
90/110
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
สับสน ง่วงซึม
230/280
เห็นภาพซ้อน
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
หมดสติ หยุดหายใจ
400/500
ตาย
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

.
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ไอที
เรื่อง : R2D2

ไร้
ล
ม
รั
ก
ษ์
โ
ลก
นวัตกรรม
ยางรถยนต์
แห่งอนาคต

ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่ง ของผู้ใช้รถยนต์ นอกจากสภาพ

กงล้อ ซึ่งโครงสร้างนี้เองจะท�ำหน้าที่รับน�้ำหนักทั้งหมดของรถได้ไม่ต่างจาก
ยางรถยนต์ที่เราใช้ในปัจจุบัน
ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารทดสอบยางต้นแบบกับรถเชฟโรเลต Bolt EV เมือ่ ปีทแี่ ล้ว
(2561) โดยคลิปแนะน�ำตัว แสดงให้เห็นว่าตัวยาง UPTIS สามารถดูดซับ
แรงกระแทกเมื่อต้องขับผ่านอุปสรรคบนท้องถนน มีความยืดหยุ่นในการ
รับมือกับของมีคมอย่างตะปูได้ดี เมื่อขับไปเหยียบ ยางก็ไม่รั่วเพราะไม่มี
ลมอยู่ภายใน ท�ำให้ผู้ขับขี่รู้สึกปลอดภัย แถมทางมิชลินยังเคลมว่าอัตราการ
ดูแลบ�ำรุงรักษายาง UPTIS จะใกล้เคียงกับค�ำว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์อีกด้วย
นอกจากนัน้ ยังเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ช่วยลดการสิน้ เปลืองทรัพยากร
ทีเ่ กิดจากการทิง้ ยางทีเ่ สียหายจากการบวม แตก รัว่ ก่อนอายุใช้งานจริงมาก
ถึงร้อยละ 20 หรือกว่า 200 ล้านเส้นต่อปี ซึ่งเมื่อค�ำนวณน�้ำหนักแล้วเท่า
กับหอไอเฟลถึง 200 หอเลยทีเดียว
ทั้งนี้ทางมิชลินจะผลิตยางชนิดนี้เพื่อจ�ำหน่ายในอีก 5 ปีข้างหน้า คือ
ปี 2567 เป็นต้นไป ที่เหลือก็เป็นเวลารอของเรา ๆ ท่าน ๆ ผู้ใช้รถ ซึ่งจะได้
ลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ แถมยังรักษ์โลกไปกับ UPTIS ยางแห่งอนาคตนี้

เครือ่ งยนต์แล้ว ยางรถยนต์กเ็ ป็นอีกหนึง่ ปัญหาทีส่ ร้างความปวดหัวให้หลาย
คนมานักต่อนัก เพราะหากขาดการดูแลจนยางเส้นใดเส้นหนึง่ เกิดบวม แตก
รั่ว จนท�ำให้ยางระเบิดแล้วละก็ เรื่องการเดินทางต่อคงไม่ต้องพูดถึง เพราะ
เจ้าของรถจะต้องเสียเวลาเปลี่ยนหรือปะยาง หรือยิ่งกว่านั้นอาจถึงขั้นเกิด
อุบัติเหตุจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
แต่อีกไม่นานคนใช้รถจะได้อัปเกรดความปลอดภัยยามใช้ถนนได้ดีขึ้น
กว่าเดิม เพราะล่าสุดยักษ์ใหญ่แห่งวงการยางรถยนต์จากฝรัง่ เศสอย่างมิชลิน
(Michelin) ออกมาประกาศเตรียมผลิตยางรถยนต์ที่ไม่ต้องพึ่งพาการเติม
ลมอีกต่อไป
ใช่แล้ว! “ยางไม่ต้องเติมลม”
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมิชลิน (Michelin) กับเจเนอรัลมอเตอร์ ส (General Motors - GM) ในการผลิ ต ยางรถยนต์ ช นิ ด ใหม่
Unique Puncture-proof Tire System หรือ UPTIS ที่ไร้พื้นที่บรรจุลม
หรือไนโตรเจน ตัวยางออกแบบให้มหี น้าตาคล้ายกงล้อของกังหันวิดน�้ำ โดย
ตัดพืน้ ทีบ่ รรจุลมยางออก แล้วแทนทีด่ ว้ ยรูปลักษณ์ของชิน้ ยางทีว่ างตัวคล้าย

.

33

กรกฎาคม - กันยายน 2562

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

เตรียมบ้าน
ห น้ า ฝ น
ถึงแม้ปีนี้หน้าฝนจะมาช้าไปหน่อย แต่ก็ไม่ทำ� ให้ผิดหวัง เพราะแค่กรุงเทพฯ
ต้องเจอฝนตกครั้งแรกของหน้าฝน น�้ำก็ท่วมขังรอระบายไปทั่วทั้งเมือง
ส่งผลให้รถติดอย่างมโหฬารเหมือนกับทุก ๆ ปีที่ผ่านมา และคงเกิดเหตุแบบนี้เรื่อยไป

ในฐานะประชาชนผู้เสียภาษี

ฝนปีกอ่ นๆ มาแล้ว ย่อมน่าจะป้องกันฝนได้ตามทีค่ วรจะเป็น แต่ถา้ พบรอย
รั่วจากฝนในช่วงนี้ แสดงว่ามีบริเวณใดบริเวณหนึ่งของหลังคาเสียหายจาก
แรงลม เช่น แผ่นกระเดิด กระเด้ง ออกจากแนวที่มุงไว้
ส่วนบ้านทีม่ หี ลังคาแบนท�ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนัน้ ถ้าปรากฏแนว
รั่วซึม อาจเกิดจากมีน�้ำขังที่ไม่ระบายออก หรือระบบกันซึมเสื่อมสภาพ
ให้ขึ้นไปบนหลังคาหาสาเหตุให้แน่ชัดก่อนจะแก้ไข
ส่วนต่อไปที่ต้องตรวจสอบคือผนัง ถ้ามีรอยแตกร้าวให้ซ่อม-อุดให้
เรี ย บร้ อ ย อี ก จุ ด อ่ อ นที่ น�้ ำ มั ก รั่ ว เข้ า บ้ า น คื อ รอยต่ อ รอบวงกบประตู หน้าต่าง ให้ดูว่ามีรอยแยกหรือไม่ ถ้าพบใช้ยาแนวประเภทซิลิโคนยาตาม
แนวให้ครบถ้วน โดยต้องขูดยาแนวเดิมออกก่อน ไม่ว่าจะหมดอายุหรือไม่
ก็ตาม

คงท�ำได้เพียงกลับมา
ตรวจดูที่บ้าน ว่าจะเตรียมตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้เวลาอยู่บ้านแล้วเกิดปัญหา
ไม่มีความสุขในช่วงหน้าฝนนี้
บริเวณที่ต้องตรวจสอบมากที่สุดคือหลังคา เพราะองค์ประกอบนี้เป็น
ด่านแรกของบ้านที่ช่วยป้องกันน�้ำฝนไม่ให้ไหล รั่ว หรือซึมเข้ามาในบ้าน
พายุฝนที่เพิ่งผ่านพ้นไปน่าจะเป็นตัวทดสอบหลังคาบ้านของเราได้ว่ามีส่วน
ไหนทีก่ นั ฝนไม่ได้บา้ ง ถ้าพบตรงไหนทีป่ ล่อยให้นำ�้ ฝนรัว่ ซึม ก็ตอ้ งขึน้ ไปหา
สาเหตุให้เจอ แล้วแก้ไขให้เรียบร้อย
หลังคาที่เป็นวัสดุมุง เช่น กระเบื้องซีเมนต์ หรือที่เรียกติดปากว่า
“ซีแพกโมเนีย” หรือกระเบื้องใยหินแบบลอนคู่ ลูกฟูก จนถึงหลังคาเหล็ก
เคลือบหรือ “เมทัลชีต” ถ้าออกแบบ-ก่อสร้างได้ถูกต้อง และเคยผ่านหน้า

34

ถ้าเป็นประตู-หน้าต่างไม้ ให้ดูว่าตัวบานปิดสนิทหรือเปล่า มีอาการ
บวมหรือบิดเพราะความชื้นจากฝนหรือไม่ ถ้ามีต้องไสไม้บางส่วนออก หรือ
เสริมไม้ในส่วนที่เป็นร่องจากการบิดของบาน เพื่อให้สามารถปิดบานประตูหน้าต่างได้สนิท
เรื่องต่อไปคือตรวจเช็กช่องระบายน�้ำว่ามีสิ่งอุดตันหรือไม่ ท�ำความ
สะอาดให้เรียบร้อย ลอกท่อและรางระบายน�้ำรอบบ้าน น�ำสิ่งอุดตันออก
ให้หมด เพื่อให้ระบายน�้ำจากภายในบ้านออกสู่ภายนอกได้สะดวก จะท�ำให้
น�ำ้ ฝนไม่ท่วมขังในบริเวณบ้าน
ส่วนสุดท้ายคือพื้นที่สวน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นออกมา กิ่งหรือก้านใดดู
อ่อนแอหรือหมดอายุก็ตัดเล็มให้เรียบร้อย ส่วนต้นไม้ใหญ่ในสวนต้องดูแล
เป็นพิเศษ เพราะส่วนใหญ่มักขยายพันธุ์โดยการเพาะช�ำ หรือตอนกิ่ง ไม่ได้

เพาะเมล็ด ท�ำให้ไม่มีรากแก้วช่วยยึดโยงกับพื้นดิน จึงมีโอกาสหักโค่นได้
ตลอดเวลาเมื่อเจอลมแรง
สิ่งที่ช่วยให้ต้นไม้พวกนี้ยืนต้นอยู่ได้คือไม้ค�้ำยัน ดังนั้นห้ามน�ำไม้ค�้ำ
ยันออก ไม่ว่าต้นไม้นั้นอยู่ในสวนของเรามากี่ปีแล้ว ต้องคอยตรวจตรา
ว่าไม้ค�้ำยันมีสภาพดีอยู่หรือไม่ ต้องเข้าใจว่าไม้ค�้ำยันที่คนท�ำสวนเลือกมา
ใช้มักเป็นไม้เนื้ออ่อนราคาถูก และส่วนปลายฝังอยู่ในดินที่มีความชื้นสูง
ท�ำให้ผุและหักง่าย จึงควรตรวจสอบเป็นระยะว่าไม้ค�้ำต้นไม้ยังแข็งแรงพอ
จะยึดไม่ให้ต้นไม้ล้มจากลมพายุหรือไม่ ถ้าพบว่าผุต้องเปลี่ยนใหม่ ไม่เช่น
นั้นต้นไม้ในบ้านของท่านอาจไม่รอดผ่านหน้าฝนปีนี้ก็ได้
ขอให้ทุกท่านมีความสุขในบ้านที่น�้ำไม่รั่วไม่ซึมในหน้าฝนปีนี้นะครับ

.
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ท่องเที่ยว
กับวิริยะ

เรื่อง : กรดล แย้มสัตย์ธรรม
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง ชมพจน์พงศ์ ฤทธิ์รณศักดิ์ และ www.123rf.com

ฝนนี้...สัมผัสธรรมชาติ
พักใจ ที่นครนายก
ฝนตั้งเค้ามาอีกแล้ว !!!

หลายคนอาจไม่ชอบฤดูฝน เพราะภาพจ�ำในหน้านี้ส�ำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ คือ รถติด การเดินทางทีย่ ากล�ำบาก น�ำ้ ท่วม ฯลฯ ทัง้ หมด
คืออุปสรรคของชีวิตคนเมืองกับหน้าฝน ท�ำให้ใครหลายๆ คนต้องร้อง “ยี้” เมื่อเห็นฝนตั้งเค้า
แต่ส�ำหรับชาวนาชาวไร่ ทุกคนต่างตั้งตารอฝนแรกของปี อันเป็นสัญญาณว่าฤดูกาลแห่งการท�ำมาหากินได้เริ่มขึ้นอีกครั้งแล้ว ต้นไม้ที่เหี่ยวแห้ง
ก้มหน้าก้มตา ต้นหญ้าทีซ่ ดี เหลืองมาตลอดหน้าร้อน เมือ่ เจอฝนต่างก็ผลิยอดแตกใบจนเขียวขจีไปทัว่ ทัง้ ผืนป่า เป็นดังความสุขของธรรมชาติยามฤดูฝน
มาเยือน
เมื่อฝนในเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อ ลองเปลี่ยนออกไปเปียกปอนนอกเมืองกันบ้างไหม
V magazine ฉบับนี้ ขอชวนคุณๆ ไปนัง่ ดูฝนโปรยปราย ชมสายหมอกและผืนป่าเขียวชอุม่ เล่นน�้ำ พักกายพักใจกันที่ “นครนายก” ทีเ่ ทีย่ วหน้าฝนใกล้
กรุงนี่เอง
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ชมวิว เล่นน�้ำ ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล

ใจของชาวนครนายก รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไป ใครไปเที่ยวชมทิวทัศน์
สันเขื่อนแล้วยังไม่จุใจ ก็มีเรือน�ำเที่ยวของชุมชนบริการพาล่องเรือไปชม
อ่างเก็บน�ำ้ ชมความงามของน�้ำตกและธรรมชาติด้วย
นอกจากนีบ้ ริเวณแม่นำ�้ นครนายกทีอ่ ยูท่ างใต้ของเขือ่ น ก็เป็นจุดเล่น
น�้ำที่ได้รับความนิยม นักท่องเที่ยวต่างใช้เวลาในวันหยุดมาเล่นน�ำ้ นั่ง
ปิกนิกกินอาหาร พักผ่อนกับครอบครัว ส�ำหรับผู้รักการผจญภัยยังมี
กิจกรรมล่องแก่งให้ลอ่ งลิว่ ไปตามล�ำน�ำ้ นครนายก พร้อมๆ กับชมวิวสอง
ข้างทาง ทั้งสนุกสนานทั้งเพลิดเพลิน
ที่ส�ำคัญคุณสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

มาสัมผัสสายหมอกยามเช้า เดินรับอากาศบริสทุ ธิ์ ทีเ่ ขือ่ นขุนด่านปราการชล
ดูสักครั้ง คุณอาจพบว่าความสุขของฤดูฝนนั้นอยู่ไม่ไกล
เขื่อนขุนด่านปราการชลตั้งอยู่ในต�ำบลหินตั้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครนายก เดิมชือ่ เขือ่ นคลองท่าด่าน เป็นเขือ่ นคอนกรีตบดอัดทีย่ าวทีส่ ดุ
ในไทย มีความยาวรวม 2,593 เมตร สูง 93 เมตร สร้างขึ้นตามแนว
พระราชด�ำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นแหล่งน�้ำอุปโภคบริโภคยาม
หน้าแล้งและช่วยป้องกันปัญหาน�้ำท่วมยามน�ำ้ หลาก
ด้วยทิวทัศน์ที่งดงามบริเวณสันเขื่อน ด้านหนึ่งเป็นอ่างเก็บน�้ำซึ่งมี
ต้นไม้ขึ้นเขียวครึ้มดูชุ่มชื่น เขื่อนนี้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อน

จุดเช็กอินสุดเก๋ ที่สะพานทุ่งนามุ้ย

จุดเช็กอินแห่งใหม่บนทุ่งนาเขียวขจีเนื้อที่ 15 ไร่ของจังหวัดนครนายก
แห่งนี้ ก�ำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว คุณอาจเคยเห็นภาพที่
เพื่อนๆ ในโลกออนไลน์โพสต์ให้รู้สึกอิจฉากันมาแล้วก็ได้
และถ้าเคยเห็นภาพสะพานไม้ไผ่ซูตองเป้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมา
ก่อนก็จะจินตนาการถึงหน้าตาของสะพานทุ่งนามุ้ยได้ไม่ยาก ทุ่งนา
สีเขียวกับสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวไปกลางทุ่งของต�ำบลสาริกา อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดนครนายกนี้ ดึงดูดผู้คนให้มาสัมผัสความงาม โดยเฉพาะ
ช่วงหน้าฝนที่ความชุ่มชื้นของผืนดินท�ำให้ทุ่งนาสวยยิ่งขึ้นกว่าเดิม
สะพานทุ่งนามุ้ยเป็นสะพานไม้ไผ่ยาวราว 150 เมตร ทอดยาวไป
บนผืนนาอินทรีย์ซึ่งไม่ใช้สารเคมีในการปลูก นอกจากถ่ายภาพทิวทัศน์
สวยๆ การได้ชมนาข้าวท่ามกลางความชุ่มชื่น เห็นความงอกงามของผืน
นา ถือเป็นการรับพลังที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว
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รีเฟรชร่างกาย พักใจ ที่ Riviera Villa

Riviera Villa Resort รีสอร์ตร่มรื่นริมแม่น�้ำนครนายก บนพื้นที่กว่า
50 ไร่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และสวนสมุนไพรที่ปลูกแบบเกษตร
อินทรีย์
บ้านพักเป็นวิลล่าหลังใหญ่สไตล์วนิ เทจ มีสามห้องนอน สามห้องน�ำ้
วิลล่าทัง้ 18 หลังตัง้ เรียงรายริมแม่นำ�้ ทีม่ นี ำ�้ ไหลตลอดทัง้ ปี และล้อมรอบ
ด้ ว ยไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ ซึ่ งปลูกเป็ นรั้วกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัว จึงได้
บรรยากาศเหมือนพักผ่อนในบ้านสวนอันร่มรื่นของตัวเอง
ใครอยากปั่นจักรยาน ที่นี่มีจักรยานบริการฟรี จะปั่นเที่ยวชมสวน
หรือใช้เป็นพาหนะคู่กายตลอดช่วงการพักผ่อนก็จับจองกันได้ แถมใน
รีสอร์ตยังมีกจิ กรรมแนว adventure อย่างขีร่ ถเอทีวี ล่องเรือยาง ส�ำหรับ
คนที่ชอบเที่ยวแบบลุยๆ ด้วย
ความร่มรื่นของรีสอร์ตแห่งนี้เหมาะเหลือเกินที่เราจะมาพักใจ ใกล้
ชิดธรรมชาติ สูดอากาศบริสทุ ธิ์ เพียงแค่นงั่ นิง่ ๆ ฟังเสียงน�ำ้ ไหล ฟังเสียง
นกร้อง ก็เหมือนได้ละวางความวุ่นวายในเมืองลง พร้อมเติมพลังชีวิตให้
มีแรงกลับมาต่อสู้กับงานอีกครั้ง
เห็นแล้วใช่ไหมว่า “หน้าฝน” ไม่ได้ท�ำให้
คุณหดหู่หรือหัวเสียเสมอไป ฝนยังช่วยเพิ่มความ
ชุ่มฉ�่ำ เพิ่มพลังกายพลังใจให้คุณได้ไม่น้อย ฝนนี้
ลองวางงานบนโต๊ะ แล้วหาเวลาไปสูดกลิ่นฝนที่
นครนายกดูสักครั้ง !

.
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วิริยะ
ชวนชิม
เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

มาเที่ยวนครนายกต้องไม่พลาดสองร้านเด็ด สองความอร่อย ไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างส้มต� ำสุด
แซ่บริมคลอง หรือเมนูปลาช่อนเผากับอาหารพื้นบ้านรสชาติจัดจ้าน

อร่อยเด็ด

มัดใจชาวนครนายก

ร้านชวนชิมริมคลอง วังตะไคร้
อร่อยชุ่มฉ�่ำริมสายน�ำ้

(ริมคลองวังตะไคร้ ต�ำบลสาริกา อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เปิด 10.00-22.00 น. โทร. 08-1909-2624, 08-7138-6843)
ถือเป็นแหล่งกินสุดชิลล์ทใี่ ครมานครนายกต้องไม่พลาด ร้านตัง้ อยู่
ริมคลองวังตะไคร้ จัดเรียงโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งรับลมริมคลอง แถมยังตั้งแคร่
ไม้ไผ่ไว้กลางน�้ำให้สายโซเชียลได้โพสท่าถ่ายรูปเก๋ๆ ด้วย
ใครอยากยกอาหารไปกินบนแคร่ไม้ไผ่แบบส่วนตัวทางร้านก็ไม่
ขัดข้อง แต่กอ่ นจะลุยน�ำ้ ข้ามไป ให้สงั่ อาหารไว้กอ่ น โดยเฉพาะเมนูไก่ยา่ ง
กะทิ ที่ทางร้านย่างไก่ที่หมักด้วยกะทิและเครื่องปรุงสูตรเฉพาะแบบย่าง
สดใหม่ทกุ ครัง้ เมือ่ ลูกค้าสัง่ จึงต้องใช้เวลาสักหน่อย แต่ขอบอกว่าตอนยก
มาเสิร์ฟร้อนๆ เนื้อไก่ที่ได้ชิมนั้นหอมนุ่มชุ่มกะทิอร่อยมากๆ
นอกจากนีย้ งั มีอกี หลายเมนู เช่น ส้มต�ำ ทีม่ ที งั้ ต�ำปู ต�ำป่า ต�ำปลาร้า
ต�ำหมูย่าง และต�ำทะเล ต้มแซ่บ ต้มย�ำ ลาบ น�้ำตก รับรองแซ่บจัดจ้าน
ทุกเมนู !

ร้านลุงยังปลาเผา
อร่อยเด็ดกลางทุ่ง

(ต�ำบลองครักษ์ อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เปิด 11.00-20.00 น. โทร. 08-6180-0181)
เป็นร้านเด็ดกลางทุ่ง ขวัญใจชาวองครักษ์ แม้ร้านจะบ้านๆ ไม่ได้
ตกแต่งอะไรมาก แต่กเ็ ป็นทีย่ อมรับของคนองครักษ์วา่ อาหารร้านลุงยังนัน้
อร่อยเด็ด อย่างปลาช่อนเผาเกลือก็พดู กันปากต่อปากเลยว่า ปลาสดมาก
เนื้อปลาหวานมาก นั่นก็เพราะทางร้านเลือกใช้เฉพาะปลาช่อนนาสดๆ
และเผาใหม่ทุกครั้งที่ลูกค้าสั่ง ไม่เผาปลาไว้ล่วงหน้า เมื่อกินกับแจ่วน�ำ้
พริกแดงสูตรเด็ดและผักนึ่งผักสดที่เสิร์ฟมาด้วยกัน ทุกคนจึงต้องเอ่ย
ปากชม
อีกเมนูที่ห้ามพลาด คือแกงคั่วหน่อไม้ดองปลาคัง เครื่องแกงรสจัด
อร่อยเข้มข้นทุกค�ำ ต่อด้วยปลาคังผัดฉ่า ที่แค่เริ่มผัดในครัวก็จามกัน
ยกใหญ่แล้ว เพราะเขาใส่เครื่องเทศและสมุนไพรหลากชนิดแบบไม่หวง
เครื่อง ตามมาอีกจานด้วยหมูแดดเดียวที่สั่งกันแทบทุกโต๊ะ เนื้อหมูนุ่ม
ก�ำลังดี รสชาติเด็ด
ทางร้านยังมีเมนูให้สั่งมาลดความเผ็ดร้อนด้วย เช่น ปลาเนื้ออ่อน
ทอดกระเทียม ทอดมันปลากราย ผัดมะระวุน้ เส้น รสอร่อยกลมกล่อมทุก
จาน

.
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รักลูก
ให้ดี

เรื่อง : นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ภาพประกอบ : เซมเบ้

ไว้ใจลูก
Trust Your Child ไว้ใจลูก เป็นค�ำพูดที่อ่านง่ายเข้าใจ

เด็กตั้งแต่เกิด มีสิ่งเร้าและสิ่งเย้ายวน (stimulus & seducers) มาก
มายเต็มไปหมด ทารกหรือเด็กเล็กต้องการความสามารถควบคุมตนเอง
เร็วกว่าสมัยก่อน เร็วมากพอที่จะต้านทานความเย้ายวนให้ว่อกแว่กทั้ง
หลายทัง้ ปวง เราจึงควรฝึกให้ลกู ตักหรือหยิบอาหารกินเองได้เร็วกว่าเดิม
ค�ำแนะน�ำกว้างๆ คือ เด็กควรนั่งกินเองบนโต๊ะอาหารได้ระหว่าง
1-2 ขวบ และถ้าใช้วิธี Baby Led Weaning (BLW) เด็กควรนั่งกิน
เองได้ตั้งแต่อายุ 7 เดือน ด้วยการฝึกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
จะท�ำได้เมื่อเราไว้ใจลูกว่าเขาจะท�ำได้ เขาอาจจะกินน้อยลงใน
วันแรกๆ น�้ำหนักตัวอาจจะลดลงได้ในช่วงแรกๆ แต่เราไว้ใจว่าเขาท�ำ
ได้ เขาจะกินได้มากขึ้นในวันต่อมา และน�้ำหนักตัวมากขึ้นในภายหลัง
สิ่งที่ได้ตามมาคือความรักตนเอง มั่นใจตนเอง ภูมิใจตนเองว่าหนูท�ำได้
(autonomy & self esteem) แล้วเขาจะพัฒนาเรื่องอื่นๆ ต่อไปอย่าง
ก้าวกระโดด
ถ้าเราไม่ไว้ใจว่าเขาจะท�ำได้ เขาจะท�ำไม่ได้ให้ดู
ไว้ใจว่าเขาจะกลั้นได้และขับถ่ายเป็นที่เป็นทาง
ความสามารถในการกลั้นฉี่และอึแล้วไปห้องน�้ำเมื่อถึงเวลา เป็น
ส่วนหนึง่ ของความสามารถอัตโนมัตซิ งึ่ เด็กทุกคนจะท�ำได้เองเมือ่ ถึงเวลา
เมื่อเขาท�ำได้ เขาจะภูมิใจมาก หากเขาท�ำไม่ได้ เขาจะสงสัยตนเอง
(autonomy & doubt)
บ้านที่ใจร้อนมักจะกดดัน ขู่ ดุ ไปจนถึงตี ให้เด็กกลั้นได้โดยเร็ว
ห้ า มเลอะเทอะ แต่ ค วามคาดหวั ง สู ง และการกดดั น นี้ ม าก่ อ นเวลา

ยาก

ทารกเกิดมามีหน้าที่ไว้ใจโลกในขวบปีแรก เราเรียกว่า trust แปล
ว่าไว้ใจ ไว้วางใจ ไว้เนื้อเชื่อใจ ถามว่าไว้ใจอะไร ค�ำตอบคือไว้ใจโลก
เด็กทีไ่ ม่ไว้ใจโลกจะไม่ไป ไม่พฒ
ั นา เพราะโลกไม่ปลอดภัยมากพอทีเ่ ขา
จะพัฒนา
ตรงข้ามกับไว้ใจคือ distrust เมื่อเด็กเติบโตก็เติบโตเพียงร่าง
กาย แต่จิตใจไม่ไว้ใจใครหรืออะไร
ทีค่ วรอธิบายเพิม่ เติมคือ ความไว้วางใจมีสองทิศทาง หนึง่ คือเรา
ไว้ใจลูก พ่อแม่ไว้ใจลูก อีกทิศทางหนึ่งคือลูกไว้ใจพ่อแม่ เราไม่แน่ใจ
ว่าทิศทางใดเกิดก่อน หรือว่าที่จริงแล้วเกิดพร้อมกัน ความไว้วางใจ
เป็นปฏิสมั พันธ์และพึง่ พิงซึง่ กันและกัน (relational & interdependent)
ในทางปฏิบัติ มีอะไรบ้างที่เราควรไว้ใจลูก
ไว้ใจว่าเขากินข้าวเองได้
เรือ่ งป้อนข้าวลูกเป็นปัญหาของยุคสมัย สมัยก่อนพ่อแม่หรือปูย่ า่
ตายายจะเดินป้อนข้าวเด็กมื้อละชั่วโมงสุดสนามเด็กเล่นก็คงไม่เป็นไร
มากมาย ทุกคนว่าง และสิ่งแวดล้อมไม่มีอะไรน่าห่วง เด็กจะไม่มี
Executive Function (EF) ไม่ ส ามารถควบคุ ม ตนเองได้ ก็ ไ ม่ เ ป็ น
ไร จะอย่างไรก็โตได้ เรียนอย่างไรก็จบ จบแล้วจะอย่างไรก็มีงานท�ำสัก
อย่าง
แต่ในยุคไอทีที่มี Wi-Fi มีตัวเลือกและตัวแปรมากมายรายล้อมตัว
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กล้ามเนื้อขับถ่ายทั้งปัสสาวะและอุจจาระของคนเราอยู่นอก
เหนือการควบคุมของจิตใจ มันไม่ท�ำงานถ้าไม่ถึงเวลา การ
กดดันกลับท�ำให้เด็กท�ำไม่ได้และพัฒนาความสามารถนี้ล่า
ช้าออกไป
ในทางตรงข้าม เราไว้ใจว่าลูกจะท�ำได้ ที่เราต้องท�ำ
มีเพียงการจูงมือลูกไปกระโถนในห้องน�้ำตามเวลา ยิ้ม
ให้เขาเสมอว่าเขาจะท�ำได้เองในวันหนึง่ แล้วเขาจะท�ำได้
จริงๆ
ไว้ใจว่าเขาจะอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้หน้าจอช่วย
สมาคมกุ ม ารแพทย์ ทั่ ว โลก รวมทั้ ง องค์ ก าร
อนามัยโลก มีประกาศที่ค่อนข้างตรงกันว่า มิให้เด็ก
อายุน้อยกว่า 2 ขวบดูหน้าจอ บางประเทศน้อย
กว่า 2 ขวบเล็กน้อย บางประเทศห้ามถึง 3 ขวบ
เพราะหน้าจอเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ท�ำให้สมองของเด็ก
ก่อร่างสร้างตัว (wiring) ผิดวิธี ได้สมองที่สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับจอสี่เหลี่ยม แต่ไม่สามารถรับรู้ใบหน้า
คน รวมทั้งใบหน้าแม่
พ่อแม่จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเรา
ชอบยื่นมือถือให้เด็กดู ด้วยค้นพบว่าท�ำให้เด็กนิ่งดี เด็ก
นิ่งในบ้าน พ่อแม่จะได้ไปห้องน�้ำ ท�ำกับข้าว ท�ำงานบ้าน
ขายของออนไลน์ ขายของหน้าร้าน ยืน่ มือถือในร้านอาหาร
เพื่อให้เด็กนั่งนิ่งที่โต๊ะ ไม่ลุกเดินไปไหน บ้างถึงกับเชื่อว่า
ช่วยให้เด็กสมาธิดี ซึ่งไม่จริง
บ้างรู้สึกเสียดายรายการดีๆ ที่เด็กควรได้ดู เช่น คลิป
สอนภาษา คลิปแสดงความสามารถ หรือคลิปสารคดีสตั ว์ แต่
ที่จริงแล้วคลิปจะดีเลิศอย่างไรก็ได้ไม่คุ้มเสีย ที่เด็กวัยนี้ต้อง
การคือการเล่นจริงๆ บนพื้นบ้านหรือในสนาม เช่น เล่นทราย
ปั้นดินน�้ำมัน ระบายสี ฉีกตัดปะกระดาษ ต่อบล็อกไม้ วิ่งเล่น
จริงๆ ปีนป่ายที่สูง หรือเล่นบทบาทสมมุติ ทั้งหมดที่เอ่ยมานี้
หากพ่อแม่ไม่ว่าง เราสามารถปล่อยเด็กเล่นคนเดียวได้ เป็น
การละเล่นเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ และสมาธิของจริง
เราไว้ใจว่าเขาจะอยูไ่ ด้ ไม่กวนเรา แล้วเขาจะอยูไ่ ด้ในทีส่ ดุ
ไว้ใจว่าเขาจะควบคุมตนเองได้ในที่สุด
ปัญหาพบบ่อยทุกวันนี้คือเด็กชอบกรี๊ด ทิ้งตัวหนักลงพื้น
ดิ้นพราดๆ เตะถีบไม่ฟังพ่อแม่ ไปจนถึงตบตีพ่อแม่หรือขว้างปา
ข้าวของ เมื่อถูกขัดใจ
ค�ำแนะน�ำทั่วไปคือ เราควรอุ้มเด็กที่ก�ำลังควบคุมตนเองไม่ได้
ออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งสงบกว่า สงบส�ำหรับพ่อแม่
และสงบส�ำหรับลูก จากนั้นเรานั่งด้วยกัน ไม่ทิ้ง ไม่ขัง ไม่ใช่การ
ท�ำโทษ เรายิม้ ให้เขา แล้วรอเขาสงบ ด้วยความไว้วางใจว่าเขาจะสงบ
ได้เองแน่นอน
แล้วเขาจะสงบได้ จากนั้นเราจึงเอ่ยค�ำชม เพื่อชี้ให้เขาเห็นอย่าง
ชัดเจนว่าเราปลื้มพฤติกรรมแบบใดมากกว่า
บ้านที่ไม่ไว้ใจลูกมักจะทนเสียงลูกกรี๊ดไม่ได้ แล้วฟาด วงจรร้ายกรี๊ดซ�ำ้ ก็จะเริ่มต้นท�ำงาน กลายเป็น
ปัญหาเรื้อรัง ยากต่อการแก้ไขต่อไป
ไว้ใจเขา เขาจะท�ำให้ดู

.
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เยือน
ลานธรรม

วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม)

เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
ภาพ : ปิยะพร ธนารักษ์

สัปปายะสถานต้นแบบ

V magazine ฉบับนี้ขอพาพุทธศาสนิกชนเดินทางขึ้นเหนือ

เยือนลานธรรม ณ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ที่ก่อตั้งมายาว
นานกว่า 527 ปี นับเป็นสัปปายะสถานต้นแบบที่งดงามในทุกด้าน
วัดร�่ำเปิงหรือวัดตโปทาราม สร้างขึ้นโดยพระยอดเชียงรายและ
พระนางอะตะปาเทวี ตามต�ำนานเล่าว่า ในอดีตบริเวณที่ตั้งวัดมีพระ
ธุ ด งค์ รู ป หนึ่ ง เดิ น ทางมาปั ก กลด พระรู ป นั้ น ได้ ก ราบทู ล พระยอดเชียงรายว่า ณ ต้นมะเดื่อไม่ห่างจากต�ำแหน่งที่ท่านปักกลดมีรัศมีพวย
พุ่งขึ้นยามราตรี สันนิษฐานว่าจะมีพระธาตุประดิษฐานอยู่ เมื่อลองขุด
ดูกพ็ บ “พระบรมธาตุเขีย้ วแก้ว” บรรจุอยูใ่ นผอบดิน พระยอดเชียงราย
จึงทรงให้จัดการพิธีสมโภช แล้วอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วลงประดิษฐานใน
ผอบทอง บรรจุในพระเจดียท์ สี่ ร้างขึน้ ใหม่บริเวณนัน้ จากนัน้ ทรงบัญชา
ให้พระนางอะตะปาเทวี พระมเหสี สร้างวัดขึ้นราวปี 2035
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วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) เคยตกอยู่ในสภาพวัดร้างมาหลายยุค
หลายสมัย กระทั่งพระครูพิพัฒน์คณาภิบาล (ทอง สิริมงฺคโล) เจ้า
อาวาสวัดเมืองมาง และอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระประจ�ำส�ำนักวัด
เมืองมาง จังหวัดเชียงใหม่ ธุดงค์มาถึงวัดร�่ำเปิง พิจารณาเห็นว่าเป็น
สถานที่สัปปายะเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงมาจ�ำพรรษา
พร้อมชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์ จนเปิดเป็นส�ำนัก
วิปัสสนากรรมฐานวัดร�ำ่ เปิงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2518
ส�ำนักวัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) สอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติ
ปัฏฐาน 4 ในมหาสติปัฏฐานสูตร เน้นให้ผู้ปฏิบัติมีสติรู้ตัวในสี่อิริยาบถ
ใหญ่ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ปัจจุบันมีพระครูภาวนาวิรัชด�ำรงต�ำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดร�ำ่ เปิง ได้สบื ทอดเจตนารมณ์และสืบสานงานจนกลายเป็น
ส�ำนักอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เป็นที่
รู้จักทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในปี 2542 วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์
พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาปี 2547
ได้รับเลือกเป็นส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และ
ส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา
ประจ�ำปี 2553
วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) ยังเป็นส�ำนักเรียนพระอภิธรรมสาขาของ
อภิ ธ รรมโชติ ก ะวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย อภิ ธ รรม
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย วั ด ระฆั ง โฆสิ ต าราม นอกจากนี้ ยั ง
รวบรวมและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกอักษรล้านนาด้วย
หลักสูตรการปฏิบตั มิ ที งั้ แบบระยะสัน้ และระยะยาว โดยเริม่ ตัง้ แต่
04.00 น. ตื่นนอนและท�ำกิจส่วนตัว 04.30 น. ท�ำวัตรเช้า ฟังโอวาท
จากพระอาจารย์และเริ่มปฏิบัติธรรม 06.30 น. พักรับประทานอาหาร
เช้า ท�ำกิจส่วนตัว มาพร้อมกันอีกครัง้ เวลา 07.30 น. เพือ่ สอบอารมณ์
และปฏิบัติธรรมจนถึงเวลา 10.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นปฏิบัติธรรมอีกครั้งจนถึงเวลา 15.30 น. จึงกรวดน�้ำ กวาดลาน
วั ด 17.15 น. ท� ำ วั ต รเย็ น สอบอารมณ์ และปฏิ บั ติ ธ รรมถึ ง เวลา
21.30 น. ผู้มาปฏิบัติจะต้องปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างน้อย 3 วันขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 1 เดือน โดยทางวัดมีหอพักรองรับแยกชายหญิง และรอง
รับชาวต่างชาติด้วย
ด้ ว ยความสงบ ร่ ม รื่น งดงามของสถานที่ ท� ำให้วัดแห่งนี้เป็น
สัปปายะสถานต้นแบบ ที่ผู้คนเดินทางมาปฏิบัติธรรมไม่ขาดสาย

.

วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม)
ส�ำนักวิปัสสนากรรมฐานประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2
วัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม)
ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มีกิจกรรมธรรมะตลอดปี สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-5381-0180 กด 0 หรือ 0-5327-8620 กด 0
www.watrampoeng.com
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http://www.watpamahachai.net

ศุขสยาม
เรื่อง : นคราภิบาล

http://travel.trueid.net

บุญบั้งไฟ

1

หรือบุญเดือนหก
ในฮีตสิบสอง
ของชาวอีสาน

2
1 กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟชาวอีสาน
2 พญาคันคาก ณ พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร

บุญบั้งไฟเป็นประเพณีส�ำคัญของชาวอีสานที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา

มนุษย์ต่อสู้กับพญาแถน โดยให้พญาปลวกก่อจอมปลวกขึ้นไปจนถึงสวรรค์
ให้พญามอดไม้ไปท�ำลายด้ามอาวุธของกองทัพพญาแถน ส่วนพญาผึ้ง ต่อ
แตน ให้ไปต่อยทหาร จนพญาแถนพ่ายแพ้ ในทีส่ ดุ พญาแถนจึงให้ค�ำมัน่ ว่า
หากมนุษย์ยงิ บัง้ ไฟขึน้ ไปเตือนเมือ่ ใด จะรีบบันดาลให้ฝนตกทันที และถ้ากบ
เขียดร้องก็ถือเป็นสัญญาณว่าฝนได้ตกถึงพื้นแล้ว และเมื่อใดที่ชาวเมืองเล่น
ว่าวก็จะเป็นสัญญาณแห่งการสิ้นสุดฤดูฝน
ขั้นตอนการท�ำบั้งไฟแต่โบราณ นิยมท�ำด้วยท่อไม้ซึ่งบรรจุดินปืนอัด
แน่น ยาวประมาณ 2 เมตร ใช้ล�ำไม้ไผ่ตอ่ หางให้ได้สดั ส่วน ก่อนน�ำบัง้ ไฟไป
จุด ต้องประดับประดาให้สวยงาม ใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายตกแต่งตาม
เลาบัง้ ไฟและส่วนหางอย่างวิจติ ร ส่วนหัวท�ำเป็นรูปพญานาค ตามคติความ
เชือ่ เรือ่ งพญานาคให้นำ�้ จากนัน้ น�ำไปแห่รอบหมูบ่ า้ น โดยชาวบ้านจะร่ายร�ำ
ตามจังหวะดนตรีพื้นบ้านอย่างครื้นเครง
เมือ่ แต่ละคุม้ บ้านแห่บงั้ ไฟมาถึงทีน่ ดั หมาย ชาวบ้านก็จะรวมบัง้ ไฟจาก
คุ้มต่างๆ เข้าด้วยกัน แล้วจัดงานฉลองในคืนวันนั้น รุ่งขึ้นจึงจุดบั้งไฟ บั้ง
ที่จุดก่อนเรียกว่า “บั้งไฟเสี่ยง” เพื่อดูว่าปีนี้ฝนจะตกตามฤดูกาลหรือไม่
ถ้าบั้งไฟขึ้นดีแสดงว่าปีนี้ฝนจะดี จากนั้นจึงจุดบั้งไฟแข่งกัน ซึ่งเป็นเรื่อง
สนุกสนานมาก

ตั้ ง แต่ ส มั ย บรรพชน เป็ น ประเพณี ข อฝนในฤดู ก าลเพาะปลู ก ของกลุ ่ ม
ชาติพันธุ์ไท-ลาว ถือเป็นหนึ่งในฮีตสิบสองของชาวอีสาน
ค�ำว่า “ฮีต” มีความหมายเดียวกับค�ำว่า “จารีต” ซึ่งหมายถึงความ
ประพฤติที่ดี ธรรมเนียม หรือประเพณี อันเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
ส่วน “ฮีตสิบสอง” คือประเพณีแต่ละเดือนในรอบปี เป็นเสมือนปฏิทินแห่ง
วิถีชีวิตของคนในสังคม มักแฝงจุดประสงค์การขอความอุดมสมบูรณ์แห่ง
พืชพรรณธัญญาหารจากอ� ำนาจเหนือธรรมชาติ รวมถึงการเซ่นสรวงผี
บรรพบุรุษเพื่อให้ปกป้องคุ้มครองคนในชุมชน ซึ่งภายหลังมีพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาปะปนด้วย
บุญบั้งไฟจัดขึ้นช่วงเดือน 6 (ราวเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน) โดย
อ้างทีม่ าจากต�ำนานพืน้ บ้านเรือ่ งพญาคันคากกับพญาแถนว่า เมือ่ พญาแถน
เทพผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ ไม่พอใจที่ชาวโลกศรัทธาพญาคันคาก จึงบันดาล
ให้ฝนหยุดตกเป็นเวลานานถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน มนุษย์ได้รับความเดือด
ร้อนจึงยกทัพไปท�ำสงครามกับพญาแถน แต่ไม่สามารถสู้พญาแถนและ
กองทัพเทวดาได้ ถูกไล่ล่าหนีมาถึงต้นไม้ใหญ่ที่อาศัยของพระโพธิสัตว์ซึ่ง
เสวยชาติเป็นพญาคันคาก (คางคก) พญาคันคากตกลงใจเป็นจอมทัพให้
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http://www.komchadluek.net

3
https://oer.learn.in.th

http://travel.trueid.net

4

5
3 การจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย
4 ขบวนแห่บั้งไฟของชาวไทยอีสาน
5 ภาพต�ำนานเรื่องพญาคันคาก

ประเพณีบุญบั้งไฟถือเป็นประเพณีสําคัญของภาคอีสาน ที่เกิดจาก
ความเชื่อท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งสืบทอดมายาวนาน แสดงถึง
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสาน ควรค่าแก่การรักษาไว้ใ ห้ล กู หลานได้ส บื ทอด
ต่อไป

.
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เรื่อง : ฅนเมือง
ภาพ : เมืองโบราณ

พระเจดีย์ศรีสองรักษ์
จังหวัดเลย

ศิลาจารึกอักษรธรรมอีสานหรือล้านช้าง
เป็นข้อความเกี่ยวกับการสร้างพระธาตุศรีสองรัก
(http://www.archae.su.ac.th)

พระเจดียศ์ รีสองรักษ์ หรือพระธาตุศรีสองรัก จังหวัด

เลย สร้างขึ้นประมาณปี 2103-2106 ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสตั นาคนหุต
(ล้านช้าง) เพื่อเป็นสักขีพยานในการท�ำสัญญาทางพระราชไมตรี และเป็น
ด่านพรมแดนของทั้งสองอาณาจักรในสมัยนั้น
ระหว่างที่กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติตรงกับสมัยที่
อาณาจักรหงสาวดีมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งในการศึกสงคราม คือพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ ซึง่ มีบทบาทมาตัง้ แต่ปี 2170 พระองค์ทรงรวบรวมบ้านเมืองในพุกามประเทศให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งและยึดครองพม่าทางตอนเหนือและหัว
เมืองมอญเอาไว้ในพระราชอ�ำนาจ จากนัน้ ยกทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยาและ

กรุงศรีสตั นาคนหุตอยูห่ ลายครัง้ หลายคราว สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงมีความเห็นตรงกันทีจ่ ะผนึกก�ำลังร่วมกันต่อสูก้ บั
หงสาวดี ดังนั้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการกระท�ำสัตยาธิษฐานของกษัตริย์สอง
อาณาจักรครั้งนี้ ว่าจะไม่ล่วงล�้ำเขตแดนซึ่งกันและกัน จึงมีการจารึกไว้บน
แผ่นหิน พร้อมกับสร้างพระเจดีย์ขึ้นบริเวณเนินสูงฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำ
หมันเป็นสักขีพยานชื่อ “พระเจดีย์ศรีสองรักษ์”
ลักษณะของพระเจดีย์ก่อด้วยอิฐฉาบปูน ทาสีขาวทั้งองค์ รูปทรง
ศิลปกรรมแบบล้านช้าง ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถัดขึ้นไปเป็นชั้นบัวคว�่ำบัว
หงาย ย่อมุมไม้สิบสอง โดยท�ำส่วนมุมตวัดงอนขึ้น ส่วนเรือนธาตุทรงบัว
เหลี่ยมตกแต่งมุมทั้งสี่ด้านด้วยกาบ มีหยักและขมวดก้นหอยทาสีทอง

พระเจดีย์ศรีสองรักษ์ ในเมืองโบราณ
(ภาพ : เมืองโบราณ)
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ขบวนแห่ต้นผึ้งเดินทางไปสักการะองค์พระธาตุศรีสองรักษ์

คณะผู้ศรัทธาและชาวบ้านร่วมกันวางต้นผึ้งสักการะรอบฐานพระธาตุ

(ภาพ : http://tis.dasta.or.th)

(ภาพ : http://tis.dasta.or.th)

ช่วงวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6 (วิสาขบูชา) มีการจัดงานฉลองสมโภช
พระธาตุศรีสองรักษ์ ชาวบ้านจะพากันเดินทางไปสักการะโดยน�ำต้นผึง้ ทีท่ ำ�
จากกาบกล้วย ตัดมัดเสียบให้เป็นโครงรูปทรงสามเหลี่ยม แล้วเสียบดอกไม้
ขี้ผึ้ง (เทียน) ประดับทั่วทั้งต้นผึ้ง ถวายเป็นการสักการะไว้โดยรอบองค์พระ
ธาตุ
มีความเชื่อว่าผู้ที่ต้องการสักการะองค์พระธาตุนั้นห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง
หรือถือสิ่งของสีแดงเข้าไปบริเวณองค์พระธาตุ อาจด้วยเหตุผลว่าสีแดง

เปรียบดั่งเลือดที่เป็นผลจากการท�ำสงคราม คนโบราณจึงก�ำหนดข้อห้ามนี้
จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน
คุณเล็ก วิรยิ ะพันธุ์ ผูส้ ร้างเมืองโบราณ สมุทรปราการ ให้ชา่ งถ่ายแบบ
พระเจดียศ์ รีสองรักษ์ จังหวัดเลย มาสร้างขึน้ เพือ่ แสดงถึงปูชนียสถานส�ำคัญ
แห่งหนึ่งของประเทศ อันผูกพันกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกรุง
ศรีอยุธยาและอาณาจักรล้านช้าง นับเป็นสักขีพยานความรักใคร่ปรองดอง
ระหว่างสยามประเทศและลาวที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลได้เป็นอย่างดี

.

ขับช้า

ขับขี่
ปลอดภัย

อย่าแช่เลนขวา

เรื่อง : ดาบฯ แช่ม
ภาพประกอบ : เซมเบ้

ในสื่อโซเชียลเรามักเห็นคนบ่นอยู่บ่อยๆ เรื่องที่ว่า ก�ำลังขับรถมาด้วยความเร็ว แล้วต้องหงุดหงิดเมื่อเจอรถ

ช้ากว่าขับกีดขวางอยู่ในเลนขวา กะพริบไฟสูงขอทางก็ไม่ยอมหลีกทางให้
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ขับขี่หลายรายมักเข้าใจผิดว่า หากขับรถช้ากว่าคันอื่นควรวิ่งในเลนขวา จะเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุน้อยที่สุด เนื่องจากจะได้ระวังรถทางซ้ายมือด้านเดียว
แต่ที่จริงเลนขวาสุดมีไว้ส�ำหรับรถที่วิ่งด้วยความเร็ว 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป ดังนั้นรถที่ช้ากว่าแต่กลับ
ไปวิ่งในเลนที่ก�ำหนดให้เป็นช่องทางส�ำหรับรถที่เร็วกว่า ก็อาจเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกัน นอกจากนี้ยังสร้างความอึดอัด
ใจให้แก่ผู้ขับขี่ที่ตามหลังมาด้วย
กระนั้นก็ตามหากขับรถด้วยความเร็วประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วยังถูกรถคันหลังขับจี้ท้ายอย่าง
กระชั้นชิด ก็ควรหลีกทางโดยขับหลบไปเลนซ้าย ให้รถคันหลังที่ขับเร็วกว่าแซงไปได้อย่างปลอดภัย

.
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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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