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บท
บรรณาธิการ

V magazine ฉบับไตรมาสแรกปี 2562 (มกราคม-มีนาคม) กว่าจะปรากฏต่อสายตาท่านผู้อ่าน
เวลาก็ล่วงเข้าปลายไตรมาสแล้ว เหตุผลคงมีสถานเดียว เป็นความตั้งใจที่จะบอกกล่าวถึงทิศทางการ
ด�ำเนินงานของวิริยะประกันภัยในปี 2562 ซึ่งปีนี้ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ไว้ว่า “ผู้นำ� คุณภาพบริการประกันภัย”
เป็นการประกาศกลยุทธ์ที่มาพร้อมกับข่าวดีๆ ตั้งแต่ต้นปี เมื่อวิริยะประกันภัยสามารถคว้ารางวัล
Thailand’s Most Admired Brand 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 และสอดรับกับหัวข้อพิเศษในการ
วางเนื้อหาประกอบงานวิจัยในปีนี้ ซึ่งทีมวิจัยนิตยสาร BrandAge และกลุ่มอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
ทั่วประเทศได้ก�ำหนดไว้ “League of Legends” เพื่อเป็นการยกย่องความสามารถของผู้บริหารแบรนด์
ที่ยังคงรักษาความน่าเชื่อถือของแบรนด์มาอย่างต่อเนื่อง และต้องขอยกยอดแจงรายละเอียดให้ได้รับรู้
ในฉบับหน้า ซึ่งรวมไปถึงรางวัล The Best Insurance Company 2019 ของบริษัท กรังด์ปรีซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ที่วิริยะประกันภัยรับมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เช่นเดียวกัน
ส่วนเนื้อหาสาระฉบับนี้ยังเต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวต่างๆ ที่รับรู้ได้อย่างรื่นรมย์ในสวนอักษร
เชิญทัศนาได้เลยครับท่าน !
					

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
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“ เก่ า ไปใหม่ ม า

ทิ ว าวิ ภ ามาแล้ ว เลื่ อ มลาย
เพริ ศ พรพร่ า งพราย
ฟ้ า โปรยผั น ปราย
ปี ใ หม่ ก รายเยื อ นขวั ญ

“ เก่ า ไปใหม่ ม า

5

เพื่ อ นเอ๋ ย เพื่ อ นมาชื่ น ตาหากั น
ร่ ว มฉลองปี ท องปี เ งิ น
ส่ ง สรรเสริ ญ เจริ ญ พรพลั น
ต่ า งอภิ วั น ท์
แล้ ว อภิ นั น ท์ ข วั ญ ดวงจิ ตมกราคม
ระริ- มีนนาคม” 2562
3/8/19 2:47 PM

วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สากล เดินอยู่ในห้าง
สรรพสินค้าไหน ๆ ต้องได้ยินเพลง “เก่าไปใหม่มา”
เพลงสุนทราภรณ์ ท�ำนองโดยครูเอื้อ สุนทรสนาน
กับค�ำร้องผลงานคุณศรีสวัสดิ์ พิจติ รวรการ แม้เพลง
นี้มีอายุหลายสิบปี แต่ก็กลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์
หนึ่งที่ย�้ำเตือนว่าเทศกาลปีใหม่กำ� ลังมาถึง
ที่จริงแล้ว “ปีใหม่” ไม่ได้มีแค่เดือนมกราคม ไม่ได้มีแบบเดียว และไม่
ได้มาเพียงปีละครั้ง
ในเมืองไทย เรามีการเฉลิมฉลองปีใหม่กันหลากหลาย ทั้งปีใหม่อย่าง
ไทยโบราณ ปีใหม่สากล ปีใหม่จีน ปีใหม่แขก
เรียกได้ว่าถ้าดูตามปฏิทิน หน้าเทศกาล “ปีใหม่” สารพัดชนิดของคน
ไทย อาจกินเวลายาวนานถึงครึ่งปี !
เริม่ ตัง้ แต่ปใี หม่แบบไทยโบราณ ขึน้ เดือนอ้ายหลังลอยกระทง ราวเดือน
ธันวาคม ต่อด้วยปีใหม่สากล 1 มกราคม
ถัดมาคือปีใหม่จีน ช่วงเทศกาลตรุษจีน ราวปลายเดือนมกราคมถึง
ต้นเดือนกุมภาพันธ์
จนปิดท้ายที่ปีใหม่แขก หรือเทศกาลสงกรานต์ (ดูล้อมกรอบ p.11)
ปี 2562 นี้ถือเป็นปีกุน ซึ่งใครต่อใครประกาศเฉลิมฉลองกันตั้งแต่
1 มกราคม ท�ำให้เราเผลอลืมไป นึกเอาเองว่าปีนักษัตรใหม่เริ่มต้นด้วย ที่
จริงถ้านับแบบจีน “ปีกุน” ต้องเริ่มหลังตรุษจีน หรือถ้านับแบบไทยโบราณ
ยิ่งแล้วใหญ่ เพราะเราเข้าสู่ปีกุนตั้งแต่วันแรม 1 ค�่ำ เดือนอ้าย หลังลอย
กระทง ปลายปี 2561 โน่น แต่เอาเถิด สมัยนี้ก็อนุโลมตามสะดวกดีกว่า
เราไม่ว่ากัน
แกนกลางของความคิดคนเราเกีย่ วกับการขึน้ รอบปีใหม่ เปลีย่ นศักราช
จากปีหนึ่งไปเป็นอีกปีหนึ่งนั้น มีอะไรหลายๆ อย่างคล้ายกันทั่วโลกอย่าง
ไม่น่าเชื่อ

ในสายตามนุษย์ อนาคตมิได้มแี ต่เรือ่ งตืน่ เต้น น่าชืน่ ชมยินดีอย่างเดียว
ทว่ายังมีแง่มุมของความประหวั่นพรั่นพรึง เพราะไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจะดีหรือร้ายประการใด
หัวเลี้ยวหัวต่อช่วงผลัดปีจึงเป็นเวลาที่แสนจะ “อ่อนไหว” ของสังคม
มนุษย์
วิธีสร้างความมั่นคงทางจิตใจอย่างหนึ่งคือสานความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเอง ได้แก่การรวมตัวกันของครอบครัว เครือญาติ
และมิตรสหาย เยี่ยมเยือนผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือสังสรรค์กับเพื่อนร่วม
งาน ประเพณีปีใหม่ทั่วโลกมักมีศูนย์กลางอยู่ที่การ “รวมญาติ” ถือเป็น
โอกาสที่สมาชิกตั้งแต่คนรุ่นปู่ย่าตายาย พ่อแม่ จนถึงลูกหลาน ได้พบปะ
พร้อมหน้าพร้อมตา รับประทานอาหารที่ปรุงขึ้นเป็นพิเศษร่วมกัน ตอกย�้ำ
ความผูกพันที่มีมา
อีกระดับหนึง่ วิธรี บั มือความว้าเหว่หวัน่ ไหว คือการจัดการความสัมพันธ์
ของมนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ ตลอดจนระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ พลั ง อ�ำ นาจเหนื อ
ธรรมชาติ ดั ง ที่ อ าจารย์
ถาวร สิกขโกศล อธิบาย
สาระของการเซ่นไหว้ช่วง
ตรุ ษ จี น ไว้ ใ นหนั ง สื อ
เทศกาลจี น และการเซ่ น
ไหว้ (มติชน 2557) ว่า
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“เดิมการไหว้ตรุษจีนในเมืองไทยไหว้ 3 เวลา
เช้าไหว้เจ้า แสดงถึงความเคารพธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สายไหว้บรรพชน แสดงถึงความกตัญญูต่อท่านและรักวงศ์ตระกูล
บ่ายไหว้ผีไม่มีญาติ แสดงถึงความเมตตาผู้ยากไร้และรักผู้อื่น
การไหว้ทั้งสามนี้ล้วนจรรโลงความดีงามของสังคมและมนุษยชาติ
ตลอดจนธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันอย่างสุขสันต์”

ล้างคราบไคลที่หมักหมมอยู่ตามซอกหลืบประตู รวมถึงทาสีประตูใหม่ให้ดู
เอีย่ มอ่องสดใส นอกจากนีย้ งั ถือเป็นการต้อนรับสิง่ มงคลเข้าบ้านอีกทางหนึง่
แนวคิ ด นี้ พ บได้ ทั่ ว โลก ที่ เ ปอร์ โ ตริ โ ก เกาะกลางทะเลแคริ บ เบี ย น
นอกจากท�ำความสะอาดบ้านแล้ว ชาวบ้านยังตัดแต่งต้นหมากรากไม้ ล้าง
รถ กวาดถนน แล้วน�ำน�ำ้ ใส่ถงั สาดออกนอกหน้าต่าง ถือเป็นการล้างสิ่งไม่ดี
ให้พ้นบ้าน
ช่วงส่งท้ายปี หลายที่มีธรรมเนียมทิ้งของเก่าให้พ้นบ้าน เช่นในอิตาลี
นิยมโยนหม้อไหเก่า ๆ ทีไ่ ม่ใช้แล้วออกนอกครัว ส่วนเดนมาร์กจะสะสมถ้วย
ชามเก่าที่ไม่ต้องการ รอไปทุ่มให้แตกหน้าบ้านเพื่อนบ้านช่วงปีใหม่ ถือ
เป็นการแสดงไมตรีจติ รมิตรภาพ และประกวดประขันกันอยูใ่ นที ว่าบ้านไหน
มีคนรักมากกว่ากัน โดยดูจากกองเศษกระเบื้องหน้าบ้านตอนเช้าวันรุ่งขึ้น
ชุมชนบางย่านในนครโจฮันเนสเบิร์ก เมืองใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้
ถึงกับทุ่มเฟอร์นิเจอร์เก่าทิ้งออกนอกบ้านช่วงปีใหม่ ซึ่งฟังดูไม่น่ามีปัญหา
ถ้าพวกเขาไม่ได้อยู่บนอพาร์ตเมนต์ที่เป็นตึกสูง การโยนโต๊ะเก้าอี้หรือตู้เย็น
ออกนอกหน้าต่างลงไปบนถนนเบื้องล่าง กลายเป็นปัญหากับต�ำรวจท้องที่
เป็นประจ�ำ เพราะเคยเกิดอันตรายแก่ผคู้ นทีส่ ญ
ั จรไปมา จนต้องประกาศห้าม
แต่คนก็ยังคงแอบท�ำอยู่
ส่วนทวีปอเมริกาใต้ เช่นในประเทศโคลอมเบีย เอกวาดอร์ ปารากวัย
และเปรู การก�ำจัดของเก่านีค้ ลีค่ ลายไปอีกชัน้ หนึง่ กลายเป็นการ “เผา” โดย
สร้างหุ่นให้มีหน้าตาเหมือนบุคคลที่มีชื่อเสียง (มักเป็นในทางฉาวโฉ่) เช่น
ดารานักแสดง หรือนักการเมือง จับสวมเสื้อผ้าเก่า ๆ ให้เหมือนคน แล้วแห่
ไปเผาตอนเที่ยงคืน เพื่อให้สิ่งไม่ดีหมดสิ้นไปพร้อมปีเก่า

ธรรมเนียมปีใหม่ในวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก ล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราว
เหล่านี้ คือการกระชับความสัมพันธ์ของผูค้ นทีม่ ผี ลต่อชีวติ ตลอดจนถือเคล็ด
โชคลาง ละเว้นเรื่องไม่ดีไม่งาม และเริ่มต้นใหม่ด้วยสิ่งอันเป็นมงคล
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องรับประกันว่าอนาคตจะด� ำเนินไปอย่างราบรื่น
ปกติสุข ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก

ช่วงส่งท้ายปีเก่าเป็นเวลาแห่งการช�ำระสะสางสิง่ ไม่ดไี ม่งามต่าง ๆ อย่าง
ที่เราเห็นตามร้านค้าของคนไทยเชื้อสายจีนช่วงก่อนตรุษจีน คือท�ำความ
สะอาดหน้าบ้านหน้าร้าน เช็ดถูป้ายชื่อ พานหยากไย่ใยแมงมุมบนเพดาน
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เป็นต้น - ในตลาดอเมริกาใต้ กางเกงในสารพัดสีจึงกลายเป็นของขายดี
ช่วงปีใหม่ !
ส่วนในอังกฤษเคยมีธรรมเนียมว่า ตอนปีใหม่คนแรกทีจ่ ะผ่านประตูบา้ น
เข้ามาต้องเป็นผู้ชายที่หอบขนมปัง เกลือ และถ่านหินไว้ในมือ เพื่อเป็น
สัญลักษณ์แทนอาหาร เงินทอง และความอบอุ่น -งานนี้คงต้องนัดกันให้ดี ๆ
ก่อน ถ้าจะให้แน่ ๆ จึงมักให้คนในบ้านเอง เช่นพ่อหรือลูกชาย ออกไปเป็น
คนแรกที่เดินเข้ามา
หลายประเทศทางอเมริกาใต้ยังมีความเชื่อว่า หากคิดว่าปีใหม่ที่จะมา
ถึงนี้ อยากเดินทางท่องเทีย่ ว อยากไปต่างประเทศ ไม่วา่ เรียนต่อหรือท�ำงาน
ตอนเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคมต่อวันที่ 1 มกราคม ต้องสะพายเป้ที่ไม่
ได้ใส่อะไรไว้ข้างใน หรือลากกระเป๋าเดินทางเปล่าๆ เดินรอบบ้าน หรือตาม
ถนนรอบย่านละแวกบ้าน คล้าย “ประเดิม” เอาฤกษ์เอาชัย

เพื่อให้ปีใหม่ที่ก้าวเข้ามาเต็มไปด้วยเรื่องดี ๆ จึงมักถือกันว่าในช่วง
เปลี่ยนผ่านนี้ต้องท�ำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องดีงาม เพื่อเริ่มต้นให้สิ่งที่จะเกิดขึ้น
ตลอดทั้งปีพลอยดีงามไปด้วย เช่นตรุษจีน ผู้คนนิยมสวมเสื้อผ้าชุดใหม่
โดยมากมักเป็นสีแดง ในอิตาลีหากปีใหม่นี้ใครอยากมีแฟน มีคนรัก ให้                
ใส่กางเกงในสีแดงตัวใหม่ต้อนรับปีใหม่
ธรรมเนียมอธิษฐานผ่านชุดชั้นในใหม่แพร่จากยุโรปสู่ทวีปอเมริกาใต้
แล้วขยายกินความรวมถึงค�ำขอทีต่ อ้ งการด้วย มีรายละเอียดว่าถ้าจะให้ขลัง
กางเกงในตัวนี้ต้องได้รับเป็นของขวัญจากคนอื่น และก่อนถึงเวลาเที่ยงคืน
ของวันที่ 31 ธันวาคม ต้องใส่กลับข้างนอกเป็นข้างในไว้ก่อน แล้วค่อยถอด
เปลีย่ นใหม่ให้ถกู ข้างตอนนาฬิกาตี 12 ครัง้ ยิง่ กว่านัน้ กางเกงในแต่ละสียงั
มีความหมายพิเศษ เช่น สีแดง เป็นเรื่องความรัก สีขาว คือความสงบสุข
ของชีวิต สีเขียว หมายถึงความร�่ำรวย ส่วน สีเหลือง เพื่อความสุขสมหวัง
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หลายชาติในยุโรปและทวีปอเมริกานิยมปรุงอาหารเฉลิมฉลองเทศกาล
ปีใหม่ด้วยถั่วเลนทิล (lentil) เม็ดกลมแบน เพราะรูปร่างคล้ายเหรียญเงิน
เช่นกัน และเมือ่ ปรุงสุกเม็ดถัว่ ยังบานออกมาอีก จึงเหมาะจะเป็นเครือ่ งหมาย
ของความร�่ำรวย บางแห่งให้กินไม่ต้องมากนัก แค่สักช้อนหนึ่งก็พอ ส่วน
บางแห่งมีธรรมเนียมให้ใส่ถั่วเม็ดแห้งไว้ในกระเป๋าสตางค์ด้วย ส�ำหรับคน
เวเนซุเอลาจะน�ำถั่วนี้ 12 เม็ด แทนเวลา 12 เดือนใน 1 ปี ห่อด้วยธนบัตร
เก็บใส่ในกระเป๋าสตางค์ช่วงปีใหม่
ที่เปรูก็ถือกันว่าในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้ใส่เหรียญเงินไว้
ในรองเท้า ส่วนคนชิลใี ช้แบงก์มว้ นเหน็บในรองเท้าเลย บางแห่งต้องให้มเี งิน
ติดตัวตอนข้ามปี จะเป็นเหรียญหรือแบงก์กไ็ ด้ เพือ่ จะได้มเี งินทองใช้สอยไม่
ขาดมือ

หนึ่งในความเป็นมงคลที่นิยมชมชอบกันจนแทบกลายเป็นสากลก็คือ
เรื่องเงินๆ ทองๆ โดยนัยก็คือถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี อันจะน�ำพาความอุดม
สมบูรณ์ในชีวิตมาอย่างสม�่ำเสมอทั้งปี อย่างในฟิลิปปินส์ นอกจากเด็กๆ
จะได้เสื้อผ้าชุดใหม่แล้ว ชุดปีใหม่ต้องเป็นลายจุด (polka dot) ทั่วทั้งตัว
เพราะถือว่าเป็นรูปกลมเหมือนเหรียญเงิน
อาหารในเทศกาลปีใหม่ก็นับเป็นเรื่องมงคล ที่เอสโตเนีย ประเทศใน
ยุโรปตะวันออก มือ้ อาหารปีใหม่ของครอบครัวจะต้องกินซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก ลุกขึน้
นั่ ง ลงใหม่ ถึง 7 หรื อ 9 หรื อ 12 มื้ อ เพื่อ เป็ น สั ญลั กษณ์ ค วามอิ่ ม หน�ำ
ส�ำราญ ชาวฟิลิปปินส์ก็นิยมเมนูปีใหม่เป็นอาหารอะไรก็ได้ที่รูปร่างกลม ๆ
เหมือนเหรียญอีก ส่วนทางจีนเชื่อว่าอาหารเส้น เช่นเส้นหมี่ หมายถึงอายุ
ยืนยาว
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ช่วงวันขึ้นปีใหม่ ฝรั่งมักมีสิ่งที่เรียกว่า New Year Resolution พอจะแปลได้ว่า “ปณิธาน
ปีใหม่” คือสิ่งที่ตั้งเป็น “ธง” หรือความตั้งใจประจ�ำปีนี้ ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น
อย่างไรบ้าง ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งสุขภาพ เช่น ปีนฉี้ นั จะลดน�้ำหนัก จะออกก�ำลังกายมากขึน้ จะเลิก
สูบบุหรี่ เรื่องครอบครัว เช่น ปีนี้จะไปเยี่ยมพ่อแม่ให้บ่อยขึ้น จะหาเวลาดูแลลูก ๆ หรือสามี
ภรรยาให้ใกล้ชดิ กว่าปีกอ่ น ๆ รวมถึงเรือ่ งทัว่ ๆ ไป เช่น ปีนจี้ ะท�ำความดีมากขึน้ จะเป็นมิตรกับ
คนอืน่ ให้มากขึน้ จะหาเวลาอ่านหนังสือให้มากกว่าเดิม อยากไปเทีย่ วต่างประเทศให้ได้ปลี ะครัง้
เป็นต้น
ถึงตอนนี้จะล่วงเลยทั้งปีใหม่ไทยเดิม ปีใหม่สากล และปีใหม่จีนมาแล้ว แต่เราก็อาจตั้ง
ปณิธานแห่งการเปลีย่ นแปลงได้ เพราะเรือ่ ง “เก่าไป ใหม่มา” มิได้มแี ค่ปลี ะครัง้ หากแต่มที กุ วัน
ทุกเวลา ทุกขณะ

อ้างอิง
จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ตึ่งหนั่งเกี้ย. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ :
แพรวส�ำนักพิมพ์, 2543.
แปลก สนธิรักษ์. พิธีกรรมและประเพณี. พิมพ์ครั้งที่ 8 นครหลวงฯ :
ไทยวัฒนาพานิช, 2515.
วินัย พงศ์ศรีเพียร. วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช. พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2552.
สันต์ ท. โกมลบุตร (แปล). จดหมายเหตุลาลูแบร์ ฉบับสมบูรณ์
เล่ม 1. พระนคร : ก้าวหน้า, 2510.

ขอเพียงมีความตั้งใจมั่นคง เราก็จะท�ำวันนี้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ ให้ดีกว่าเดิมได้ โดย
ไม่ต้องรอปีหน้าที่ยังมาไม่ถึง .
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ขึ้น 1 ค�่ำ เดือนอ้าย ปีใหม่ไทยโบราณ

ตรุษจีน ปีใหม่จีน

เดิมไทยเรานับเดือนทางจันทรคติตามรอบการโคจรของพระจันทร์ โดยตัง้ ชือ่ เดือนตามล�ำดับเลข
เริ่มด้วยเดือนอ้าย (เดือน 1) เดือนยี่ (เดือน 2) เดือน 3 ไปจนถึงเดือน 12 ดังนั้นปีใหม่ไทยโบราณ
จึงเริ่มต้นที่วันขึ้น 1 ค�่ำ เดือนอ้าย หรืออีก 15 วันหลัง “วันลอยกระทง” ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 12 ถ้าคิด
ตามปฏิทินปัจจุบันก็คือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม
ชาวบ้านทั่วไปถือเอาวันขึ้น 1 ค�่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่มาช้านาน จดหมายเหตุของ
ลาลูแบร์ ทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บันทึกไว้
ในหัวข้อ “สยามขึ้นศกใหม่เมื่อไร” ว่า
“ชาวสยามเริ่มขึ้นศกใหม่วันขึ้นค�ำ่ หนึ่งทางจันทรคติ ในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม”
ส่วนปีนักษัตรที่เป็นระบบนับปีเป็นวงรอบ 12 ปี แทนด้วยชื่อสัตว์ เช่น ชวด (หนู) ฉลู (วัว)
ขาล (เสือ) ฯลฯ อันเป็นธรรมเนียมจีนที่ได้รับมาผ่านเขมร แต่ดั้งเดิมจึงถือว่าเปลี่ยนตอนวันแรม
1 ค�่ำ เดือนอ้ายด้วย
การเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น 1 ค�่ำ เดือนอ้าย ยังคงมีปรากฏให้เห็นใน ปฏิทินหลวง สมุด
ปฏิทินเล่มเล็ก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ที่ไป
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม ทุกปี จนถึงเดี๋ยวนี้

ตรุษจีนคือช่วงส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งเฉลิมฉลองปีใหม่
เมือ่ เริม่ ต้นฤดูใบไม้ผลิ มีหลักฐานสมัยต้นกรุงเทพฯ
ว่ า ช่ ว งตรุ ษ จี น ถื อ เป็ น วั น หยุ ด ยาวประจ� ำ ปี ข อง
คนจีนติดต่อกันถึง 15 วัน ปัจจุบันหลายประเทศ
รอบบ้านเรา เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์
ช่วงตรุษจีนถือเป็นวันหยุดราชการด้วย ส่วนใน
เมืองไทยบริษัทห้างร้านต่าง ๆ มักถือเป็นวันหยุด
แต่มิได้ประกาศเป็นทางการ
ทุ ก วั น นี้ ส ่ ว นใหญ่ ค นไทยเชื้ อ สายจี น จะมี
กิจกรรมต่อเนือ่ งกัน 3 วัน เรียกว่า “วันจ่าย-วันไหว้วันเทีย่ ว” โดยตามบ้านเรือนร้านค้าจะเตรียมตัวเข้า
สู่เทศกาลตรุษจีนด้วยการปัดกวาดเช็ดถูท�ำความ
สะอาดครั้งใหญ่
วันจ่าย คือวันก่อนสิ้นปี 1 วัน เป็นช่วงเวลา
เตรียมงาน จับจ่ายซือ้ หาข้าวของจ�ำเป็น ก่อนทีร่ า้ น
ต่าง ๆ จะหยุดยาว
วั น ไหว้ คือวันสิ้นปี จะเซ่นไหว้เจ้าที่ และ
สักการะบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ที่เรียกว่า “ตรุษจีน”
นั้น ดั้งเดิมน่าจะหมายถึงวันนี้ เพราะคนไทยใช้ค�ำ
ว่า “ตรุษ” ทีแ่ ปลว่า ตัด ในความหมายว่าวันสิน้ ปี
วันเที่ยว คือวันเริ่มต้นปีใหม่ หรือ “ชิวอิ๊ด/
ชิวอิก” ขึ้น 1 ค�่ำ เดือนอ้าย ตามปฏิทินจีน เข้าสู่ปี
นักษัตรใหม่ ถือเป็นวันมงคล มีการเซ่นไหว้เทพเจ้า
อีก บางคนเรียก “วันถือ” ในความหมายว่า ให้ตงั้ ใจ
ท�ำแต่สิ่งดี งดเว้นเรื่องไม่เป็นมงคล ในวันนี้จึงมีข้อ
ควรปฏิบตั แิ ละข้อห้ามตามคติความเชือ่ หลายอย่าง
เช่นให้กล่าวแต่คำ� มงคล ไม่พดู ค�ำหยาบ ไม่ทะเลาะ
เบาะแว้ง ไม่กวาดบ้าน (เพราะต้องท�ำให้เสร็จก่อน
หน้านีแ้ ล้ว) ฯลฯ ส่วนทีเ่ รียกวันเทีย่ ว คงเพราะเมือ่
เด็ก ๆ ลูกหลานหรือลูกจ้างได้รับเงิน “แต๊ะเอีย” ก็
ออกไปเที่ยวกัน
ตามประเพณีจีนโบราณยังต้องมีพิธีการและ
การเซ่นไหว้ตา่ ง ๆ ต่อเนือ่ งอีกหลายวัน แต่ลกู หลาน
จีนรุ่นปัจจุบันก็อาจมิได้เคร่งครัดนัก

“สงกรานต์” ปีใหม่ “แขก”
เมือ่ ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รบั อิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์
ทางอินเดียใช้ปฏิทินสุริยคติตามที่มองเห็นจากการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ราชส�ำนักทั่วทั้งภูมิภาค
จึงเปลี่ยนมาถือกันว่าช่วง “มหาสงกรานต์” ที่ดวงอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนมาสู่ราศีเมษ คือช่วงปีใหม่  
ประเพณีสงกรานต์จึงมีทั่วไปทั้งในเมืองไทย พม่า เขมร ลาว จนถึงจีนตอนใต้
“สงกรานต์” ถือว่าเป็นปีใหม่อาเซียนอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ถูกต้อง อาจเรียกง่าย ๆ ว่า
“ปีใหม่แขก”

ปีใหม่ไทย““ยุคใหม่””จาก 1 เมษายนถึง 1 มกราคม
มาในปี 2432 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ สยามรับอิทธิพลวัฒนธรรม
ตะวันตกมากขึ้น ก็พยายามปรับตัวเข้าหาโลกตะวันตก มีการก�ำหนด “วันขึ้นปีใหม่” ให้ตายตัวตาม
ปฏิทินสากล จึงมีประกาศให้เปลี่ยนมาใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่นับแต่นั้น
ถึงเดือนธันวาคม 2483 รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบลู สงครามออกประกาศให้ใช้วนั ที่ 1 มกราคม
เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามแบบสากลนิยม โดยให้เหตุผลว่า
“การนิยมใช้วันที่ 1 มกราคมนี้มิได้เกี่ยวข้องกับลัทธิศาสนา จารีตประเพณี หรือการเมืองของ
ชาติใดประเทศใด แต่เป็นการค�ำนวณโดยวิทยาการทางดาราศาสตร์...เป็นการสมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะใช้
วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นต้นปีเหมือนอย่างประเทศทั้งหลาย”
ดังนั้นปี 2483 จึงมีเพียง 9 เดือน คือเริ่มต้นเดือนเมษายนและจบลงเดือนธันวาคม จากนั้นจึง
ขึ้นปีใหม่ 2484 ในวันที่ 1 มกราคม จนถึงปัจจุบัน
ขณะบางประเทศในภูมภิ าค เช่นกัมพูชา ยังคงใช้ระบบเดิมอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ โดยเถลิงศกเปลีย่ น
ปีพทุ ธศักราชกันในเดือนเมษายน และยิง่ กว่านัน้ เขายังนับพุทธศักราชเร็วกว่าของไทยอีก 1 ปี เดือน
เมษายน 2562 ของไทย จึงเป็นช่วงขึ้นปี 2563 ของกัมพูชา
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วิริยะ
ปริทรรศน์
1
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

วิริยะประกันภัย

ประกาศกลยุทธ์ 2562
ขึ้นแท่น “ผู้น�ำคุณภาพ
บริการประกันภัย”
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ปี 2562 นี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายอีกปีหนึ่งของบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจ
ในภาพรวม และการแข่งขันกันอย่างดุเดือดของธุรกิจประกันวินาศภัย แม้กระนั้นบริษัทฯ ก็ได้เตรียมความพร้อมและมีแผน
การรับมือไว้แล้วอย่างรอบคอบ โดยตั้งเป้าหมายว่าต้องมีอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมในภาพรวม
คือไม่ต�่ำกว่า 5% ภายใต้แนวทางกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ “ผู้น�ำคุณภาพด้านบริการประกันภัย”
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาคุณภาพด้านบริการ โดยเฉพาะด้านสินไหมรถยนต์
ซึ่งถือเป็น “จุดแข็ง” และ “จุดขาย” ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วประเทศกว่า 5 ล้านกรมธรรม์ รวมถึงการขยายธุรกิจ
เข้าสู่ตลาดประกันภัยสุขภาพ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงประกันภัยสุขภาพอย่างถ้วนหน้า และเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานสากล
ในระดับโลก ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลปรากฏว่าตลาดให้การตอบรับเป็นอย่างดี ในปี 2562 นี้บริษัทฯ จึงจะพัฒนาและเปิดตัว
แผนประกันสุขภาพให้หลากหลายยิ่งขึ้น
13
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การรับประกันภัยเริ่มสมดุล !

นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั วิรยิ ะ
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยในงานแถลงข่าวประจ�ำปี 2562
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาว่า
ผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา จากการที่บริษัทฯ มุ่ง
เน้ น ขยายงานรั บ ประกั น ภั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ถยนต์ ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ “ถ้ า
เป็นชื่อวิริยะประกันภัย ทุกประกันคือมาตรฐานเดียวกัน” ส่งผลให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ เพราะถือเป็นปีแรกที่บริษัทฯ มี
สัดส่วนการรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 10% ซึ่งหมาย
ความว่าบริษัทฯ สามารถกระจายความเสี่ยงในการท�ำธุรกิจให้เกิด
สมดุลมากขึ้น รวมทั้งยังคงพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เอาประกันภัยว่าจะได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมเสมอ

อันดับ 1 ต่อเนื่อง

ในปี 2561 บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) มีเบีย้ ประกันภัย
รับตรงรวมทั้งสิ้น 37,920 ล้านบาท เติบโตถึง 4.86% เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาด
ประกั น ภั ย รั บ รวมของธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย เป็ น อั น ดั บ 1 ของ
ประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 16.27% โดย
เมื่อแยกตามสัดส่วนงานรับประกันภัย การประกันภัยรถยนต์ของ
วิริยะยังคงครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 32
ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 24.90% มีเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 34,093
ล้านบาท เติบโต 4.19% ส่วนการประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์มีเบี้ย
ประกันภัย 3,826 ล้านบาท เติบโตถึง 11.25%
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เกียรติยศคือรางวัล

นอกจากนั้นตัวชี้วัดความส�ำเร็จอีกประการหนึ่งคือรางวัลเกียรติยศ
ที่บริษัทฯ ได้รับจากองค์กรต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลเกียรติยศ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้แก่ รางวัลบริษทั ประกันภัยทีม่ กี ารพัฒนาการ
ดีเด่น รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อประชาชนดีเด่น และรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพ
ดีเด่น ซึ่งมีตัวแทนในสังกัดของบริษัทฯ ได้รับถึงสามท่านด้วยกัน  
รางวั ล จากสมาคมประกั น วิ น าศภั ย คื อ รางวั ล Best Surveyor
Award ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 5 บ่งบอกถึงคุณภาพการบริการของบริษทั ฯ
ได้เป็นอย่างดี รางวัลจากหอการค้าไทย คือรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น
หอการค้าไทย ซึง่ เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติภาคธุรกิจเอกชนไทยทีด่ ำ� เนิน
ธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณ

ตอกย�้ำ “ผู้น�ำ” ประกันภัยรถยนต์

ด้านแผนการด�ำเนินงานประกันภัยรถยนต์ นายสยม โรหิตเสถียร
รองกรรมการผู ้ จั ด การบริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จ� ำ กั ด (มหาชน)
กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นน�ำเทคโนโลยีและสร้างสรรค์
นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการประกัน
ภัย โดยเฉพาะด้านสินไหมทดแทน เพื่อตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำใน
ธุรกิจประกันภัย และเพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์ที่บริษัทฯ วางไว้ใน
ปีนี้ คือ “ผู้น�ำคุณภาพบริการประกันภัย” ซึ่งเกิดจากประสบการณ์
ในการจัดการเคลมกว่า 9 แสนเคสต่อปี โดยบริษัทฯ ได้วางเป้า
หมายการพัฒนาไว้สามด้านด้วยกันคือ พัฒนาคน พัฒนางาน และ
พัฒนาเครือข่ายการให้บริการ
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พร้อมพัฒนาทุกด้าน

บริษทั ฯ มุง่ เน้นพัฒนาพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านสินไหมทดแทน
ซึง่ ถือเป็นตัวแทนของบริษทั ฯ ในการส่งมอบการบริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ
ให้แก่ลูกค้า ดังเห็นได้จากการสรรหาพนักงานส�ำรวจอุบัติเหตุ ซึ่ง
ก�ำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ว่าต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลา
ยิ่งกว่านั้นบริษัทฯ ยังจัดให้มีกระบวนการพัฒนาด้านจิตใจและ
บุคลิกภาพ เพื่อให้พนักงานสินไหมวิริยะประกันภัยมีจิตใจของการ
เป็นผู้ให้ มีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ
ทั้งลูกค้าและคู่กรณีอย่างเต็มที่
ส่วนการพัฒนางาน บริษัทฯ ได้กำ� หนดมาตรฐานงานสินไหม
แต่ละด้านอย่างชัดเจน (Service Level Agreement : SLA) เช่น
งานรับแจ้ง งานตรวจสอบอุบัติเหตุ งานประเมินและสรุปความ
เสียหาย งานจัดซ่อม งานท�ำจ่ายค่าสินไหม โดยน�ำระบบเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านต่างๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานและ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และสุดท้ายงานพัฒนาเครือข่าย
การให้บริการ ทุกปีบริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มจุดบริการสินไหมอย่าง
ต่อเนื่อง จน ณ ปัจจุบันมีจุดบริการสินไหมอยู่ทุกทิศทั่วไทยรวมทั้ง
สิ้นถึง 161 แห่ง

ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

ด้านนายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท
วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยแผนการด�ำเนินงานด้าน
ประกันภัยที่มิใช่รถยนต์ (non-motor) ส�ำหรับปี 2562 ว่าบริษัทฯ
ยังคงเน้นการขยายงานด้านประกันภัยบุคคลเป็นหลัก และเพื่อตอบ
โจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป  
บริษัทฯ จึงพัฒนากรมธรรม์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น
“ในส่วนของการประกันภัยสุขภาพจะออกผลิตภัณฑ์กรมธรรม์
ให้มีความหลากหลาย แบ่งตามกลุ่มวัยท�ำงาน กลุ่มนักธุรกิจ หรือ
แบ่งให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ อีกทัง้ มุง่ เน้นในการให้ค�ำปรึกษา
และการดูแลสุขภาพ ทัง้ ก่อนและหลังเข้าการรักษา การพัฒนาช่อง
ทางการจ�ำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
เช่น ความร่วมมือกับบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (มหาชน) BDMS
โดยบริษัทฯ เข้าไปเปิดจุดบริการด้านประกันสุขภาพในโรงพยาบาล
เครือข่ายกว่า 45 แห่งทั่วประเทศ การเปิดความร่วมมือกับสถาบัน
การเงินอืน่ ๆ และองค์กรธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การเข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภค
รายย่อยทั่วประเทศ และการพัฒนาช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้สื่อสารโดยตรงถึงบริษัทฯ เกี่ยวกับความต้องการ และการบริการ
ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า” .
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ประกันภัย
ขนส่งสินค้า
จาก
วิริยะประกันภัย

จากการที่

มั่น

ประเทศไทยเปิดกว้างทางการค้าเสรีมากขึ้น ผนวกกับวิวัฒนาการ
และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ธุรกิจการขนส่งสินค้ามีบทบาท
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนั มากขึน้ และยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง  
แต่การด�ำเนินธุรกิจย่อมมาพร้อมความเสี่ยง คงจะดีไม่น้อยหากมีประกันภัยที่เพิ่ม
ความมั่นใจให้ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าหรือเจ้าของรถที่มีอาชีพรับจ้างขนส่ง
สินค้า เพื่อช่วยชดเชยความสูญเสียและความเสียหายต่อสินค้าหรือทรัพย์สินหาก
เกิดอุบัติเหตุระหว่างขนส่ง
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความส�ำคัญดังกล่าว จึงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์ความต้องการแก่ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้า และยัง
สามารถเลือกความคุ้มครองให้เหมาะสมต่อธุรกิจของตนเอง ขอเสนอ “กรมธรรม์
ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง” ที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย
ระหว่างขนส่งสินค้า ขึ้น /ลง จากยานพาหนะที่กระท�ำโดยผู้เอาประกันภัย ตัวแทน
หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย คุ้มครองความสูญเสียและความเสียหายจากการ
ลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ และการปล้นทรัพย์ระหว่างการขนส่ง โดยปรากฏร่องรอย
ความเสียหายซึง่ ถูกกระท�ำโดยบุคคลทีไ่ ม่ใช่ผเู้ อาประกันภัย ตัวแทน หรือลูกจ้างของ
ผูเ้ อาประกันภัย อีกทัง้ ยังจัดกลุม่ ความคุม้ ครองสินค้าทีเ่ อาประกันภัยเป็นห้ากลุม่ ดังนี้
สินค้ากลุ่ม 1 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องใช้ส�ำนักงาน
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า วัสดุอปุ กรณ์กอ่ สร้าง อะไหล่รถยนต์ เฟอร์นเิ จอร์ตกแต่งบ้าน อุปกรณ์
การเรียนการสอน อุปกรณ์เครือ่ งมือแพทย์ ผลิตผลทางการเกษตร อุปกรณ์เครือ่ งแต่ง
กาย สินค้าอุปโภค-บริโภค สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ (เฉพาะสัตว์บก) เช่น โค
กระบือ ไก่ สุกร ฯลฯ
สินค้ากลุ่ม 2 ได้แก่ สินค้าเทกอง (ไม่มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารและเครือ่ งดืม่ บรรจุขวดแก้ว บานกระจกทุกประเภท เซรามิก กระเบือ้ ง
สินค้าแตกหักเสียหายง่าย ไข่สด เครื่องจักรทุกประเภท เครื่องยนต์ทุกประเภท
(ที่มีน�้ำหนักไม่เกินกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อยานพาหนะ) ฯลฯ

ง
ว
่
ห
ย
า
ห
ใจ

สิ น ค้ า กลุ ่ ม 3 ได้ แ ก่ รถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ สิ น ค้ า ทุ ก
ประเภทที่บรรทุกอยู่บนยานพาหนะพื้นเรียบ เครื่องจักรทุกประเภท
เครื่องยนต์ทุกประเภท (ที่มีน�้ำหนักเกินกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อยาน
พาหนะ) รถที่ใช้เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น รถไถใหม่
รถแทรกเตอร์ใหม่ ฯลฯ
สินค้ากลุ่ม 4 ได้แก่ อาหารสด อาหารทะเลสด สิ่งมีชีวิตที่
เป็นสัตว์เศรษฐกิจ (เฉพาะสัตว์น�้ำ) เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ผักสด
ผลไม้สด ต้นไม้ อาหารแช่แข็งหรือสินค้าแช่เย็น สินค้าทีอ่ ยูใ่ นสภาพ
ต้องควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ
สินค้ากลุม่ 5 ได้แก่ น�้ำมันเชือ้ เพลิง ของเหลว และก๊าซบรรจุ
แท็งก์
ส�ำหรับการขยายความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้มีทั้งความ
คุ้มครองการขนส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศ
มาเลเซี ย ระยะทางไม่ เ กิ น 50 กิ โ ลเมตร และ สปป. ลาว พม่ า
กัมพูชา ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังชดเชยในส่วน
ของค่าใช้จา่ ยทีจ่ �ำเป็นภายหลังการเกิดอุบตั เิ หตุไม่เกิน 80,000 บาท
ต่อเหตุการณ์ ตามค่าใช้จา่ ยในหมวดบรรเทาความเสียหายต่อสินค้า
ที่เกิดขึ้นจริงและไม่หักความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องรับผิดชอบ

ทั้งนี้ส�ำหรับลูกค้าหรือผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ส�ำนักงานตัวแทนสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ หรือติดต่อ
คุณมัณฑิตา เทียนทับทิม ผู้จัดการแผนกประกันภัยความรับผิด
ผู้ขนส่ง เบอร์ 0-2129-7629 สายด่วน โทร. 1557
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ปริทรรศน์
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เรื่องและภาพ :
กองบรรณาธิการ

“โลกไร้พรมแดน”

เมื่อ
เคียงคู่มา   ก
สามองค์กรธุรกิจชั้นน�ำจับคู่พันธมิตรเปิดตัว   “อ
ปรากฏการณ์ใหม่ของตลาดประกันสุขภาพ

ท่ามกลางความก้าวหน้าทางวิทยาการของโลกสมัยใหม่ โรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงที่ไม่เคย

รู้จักกลับปรากฏเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวัน ยิ่งในสภาวะที่สิ่งแวดล้อมของโลกก� ำลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรง แม้แต่เรือ่ งเล็ก ๆ ทีท่ กุ คนเคยมองข้ามอย่าง “ฝุน่ ” ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ของชีวติ มนุษย์
ได้ ดังเช่นกรณีฝนุ่ พิษ PM 2.5 ทีค่ กุ คามชีวติ และสุขภาพอย่างร้ายแรง โลกทีเ่ คยวาดหวังว่าจะเป็น
โลกใหม่ไร้พรมแดน จึงมาพร้อมกับ “โรคไร้พรมแดน” ด้วย
การรักษาสิง่ แวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่า ลด-ละ-เลิก พฤติกรรมต้นเหตุของอาการเจ็บป่วย
เหล่านี้ย่อมเป็นเรื่องดีแน่ แต่ขณะเดียวกันคนไทยสมัยนี้ย่อมตระหนักดีว่า การท�ำประกันสุขภาพ
เป็นอีกวิธีหนึ่งในการ “บริหารความเสี่ยง” เพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และ
สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
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“โรคไร้พรมแดน”

มา   กับ
ตัว   “อุ่นใจรักษ์ ดีไลท์ (BDMS)”
พ

บมจ. วิ ริ ย ะประกั น ภั ย กลุ ่ ม พั น ธมิ ต ร บมจ. กรุ ง เทพดุ สิ ต เวชการ (BDMS) และ บมจ.
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) โดยทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จึงจับมือสร้างนวัตกรรมประกัน
สุขภาพ “อุ่นใจรักษ์ ดีไลท์ (BDMS)” ซึง่ เป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ครอบคลุมและคุม้ ครอง
ค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยใช้ได้ในกลุม่ โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ BDMS 45 แห่ง
ทั่วประเทศ ด้วยวงเงินผลประโยชน์ความคุ้มครองสูง และมั่นใจได้กับการรักษาพยาบาลระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์ อีกทัง้ ในกรณีเหตุฉกุ เฉินสามารถเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาล
ทั่วประเทศภายใน 72 ชั่วโมงแรก จากนั้นจะมีการดูแลเคลื่อนย้ายเข้ารักษาต่อในกลุ่มพันธมิตร
BDMS อันได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาล
สมิตเิ วช โรงพยาบาลเปาโล และกลุม่ โรงพยาบาลท้องถิน่ เช่น โรงพยาบาลสิรโิ รจน์ โรงพยาบาลดีบกุ
จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลเทพากร จังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลศรีระยอง จังหวัดระยอง
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“จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพนี้ที่ผมมั่นใจว่าผลประโยชน์จะตอบโจทย์และตรงใจผู้บริโภค
มากทีส่ ดุ นัน่ คือไม่ปฏิเสธการต่ออายุ แม้จะมีการเคลมในปริมาณมากขึน้ หรือผูเ้ อาประกันภัยมีอายุ
สูงขึน้ ก็ตาม นอกจากนีย้ งั ให้ความคุม้ ครองตัง้ แต่หลังคลอด 15 วัน จนถึงอายุ 80 ปี และกรณีไม่มี
เคลมยังมีเงินคืน 10% ของเบีย้ ต่ออายุอกี ด้วย” นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ยืนยัน
ขณะที่ ดร. อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ำกัด
นายหน้าประกันภัยผูจ้ �ำหน่ายแผนประกันสุขภาพ อุน่ ใจรักษ์ ดีไลท์ (BDMS) แต่เพียงผูเ้ ดียว กล่าว
ย�้ำว่า

“เพราะทีคิวเอ็มเข้าใจดีว่าการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย
และส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่อง
ส�ำคัญ ทีคิวเอ็มจึงวางแผนการตลาดน�ำเสนอแผนประกันสุขภาพ อุ่นใจรักษ์ ดีไลท์
(BDMS) อย่างครบวงจร เข้าถึงผู้บริโภคทุกไลฟ์สไตล์ ทุกช่องทางการขาย”
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม คลิก www.tqm.co.th หรือ โทร. 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง .
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สาระ
วิริยะประกันภัย
เรื่อง : กองบรรณาธิการ
ภาพ : www.123rf.com

เคล็ดไม่ลบั ในการเลือกซือ้

ประกันสุขภาพ

วั

1. ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

ยเรียน วัยท�ำงาน หรือวัยไหน ๆ ย่อมมีความเสี่ยง
ต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอ ไม่ว่าอาการเจ็บป่วย
ธรรมดา หรือร้ายแรง ทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs : non-communicable diseases)
ซึง่ เป็นปัญหาสุขภาพอันดับ 1 ของโลกและอันดับ 1 ในประเทศไทย
ในแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ
5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ได้พยากรณ์สถานการณ์ของโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัย
อันควรสีโ่ รคส�ำคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรค
เบาหวาน และโรคทางเดินหายใจอุดกัน้ เรือ้ รัง ทีย่ งั คงเพิม่ สูงขึน้ อย่าง
รวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
การด�ำเนินชีวิตในแต่ละวันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบเจอ
สิง่ ต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพเมือ่ รับเข้าสูร่ า่ งกายและสะสมใน
ปริมาณมากเกินไป เช่น ฝุน่ ละออง มลพิษทางอากาศ สารพิษเจือปน
ในอาหาร เป็นต้น หรือแม้กระทั่งพักผ่อนไม่เพียงพอจากการท�ำงาน
หักโหมเป็นเวลานาน ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดโรค
ร้ายแรงตามมา ซึ่งผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องในระยะ
ยาว จึงอาจท�ำให้ผู้ป่วยหรือครอบครัวของผู้ป่วยต้องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงมากเกินไป
ดังนั้นการวางแผนดูแลสุขภาพไว้ก่อน ย่อมช่วยเพิ่มเกราะ
ป้องกันให้เราได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันวงการประกันภัยต่างเริ่ม
คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านสุขภาพใหม่ ๆ ออกมาให้
เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ผู้บริโภคจึงมีทางเลือกในการ
ท�ำประกันสุขภาพกับบริษัทที่ไว้วางใจ และได้รับความคุ้มครองที่
ตรงความต้องการ เพื่อวางแผนรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต แต่จะเลือกซือ้ ประกันสุขภาพอย่างไรให้อนุ่ ใจ เรามีเคล็ดไม่
ลับมาน�ำเสนอดังนี้

ควรส�ำรวจค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ของโรงพยาบาลที่ท่านต้องการจะ
เข้ารักษา เช่น ค่าห้อง ค่าผ่าตัด ค่ารักษาโรคร้ายแรง เพือ่ จะได้ทราบ
เบื้องต้นว่าผลประโยชน์ความคุ้มครองเท่าไรที่น่าจะเหมาะสมและ
เพียงพอกับท่าน

2. สวัสดิการที่ท่านมีเพียงพอหรือไม่
ส�ำหรับท่านทีม่ งี านประจ�ำอาจมีสวัสดิการประกันกลุม่ ทีบ่ ริษทั
ท�ำให้ แต่ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอาจไม่เพียง
พอถ้าต้องเข้ารับการรักษาครั้งใหญ่ ดังนั้นควรดูส่วนที่ขาด แล้ว
ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ถ้าบริษัทให้สวัสดิการค่าห้อง 3,000
บาท วงเงินความคุ้มครอง 200,000 บาท แต่โรงพยาบาลที่ท่านใช้
บริการมีค่าห้องเริ่มต้น 4,500 บาท และการรักษาโรคร้ายแรงมีค่า
ใช้จา่ ยประมาณ 500,000 บาท ก็ควรเลือกซือ้ ความคุม้ ครองค่าห้อง
1,500 บาท และวงเงินความคุ้มครอง 300,000 บาท แต่อย่าลืม
ว่าเมื่อท่านลาออกจากงาน สวัสดิการดังกล่าวจะหายไป ท่านอาจ
ต้องพิจารณาปรับเพิม่ ผลประโยชน์ความคุม้ ครองใหม่เพือ่ ให้เพียงพอ
ต่อการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ส�ำหรับท่านที่ท�ำงานอิสระ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ อาจไม่มี
สวัสดิการใด ๆ ยิ่งจ�ำเป็นต้องท�ำประกันสุขภาพเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเลือกซื้อความคุ้มครองตาม
ผลประโยชน์ทที่ า่ นต้องการใช้ และการท�ำประกันสุขภาพทีด่ ที สี่ ดุ คือ
ท�ำตอนท่านสุขภาพแข็งแรง ยังไม่ป่วย เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง
ครอบคลุมสูงสุด หากท�ำตอนมีอาการเจ็บป่วย ไม่ว่าโรคเรื้อรังหรือ
โรคร้ายแรง ท่านอาจติดข้อยกเว้นโรคนั้น ๆ ได้
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3. เงื่อนไขข้อยกเว้นต่าง ๆ ในกรมธรรม์
ผูซ้ อื้ ประกันสุขภาพส่วนใหญ่อาจมองเพียงเรือ่ งราคาและวงเงิน
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แต่ละเลยศึกษารายละเอียดเงื่อนไข
ข้อยกเว้นต่าง ๆ ในกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีประเด็นในภายหลังจากการ
สมัครท�ำประกันสุขภาพเรียบร้อยแล้ว เงื่อนไขนั้นอาจเป็นข้อยกเว้น
ที่ไม่คุ้มครองท่าน หรือหากในปีต่ออายุท่านมีการเคลมสูงเนื่องจาก
โรคร้ายแรงหรือโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งรักษาต่อเนือ่ ง ท่านอาจถูกปฏิเสธการ
ต่ออายุกรมธรรม์ได้ เงือ่ นไขเหล่านีจ้ งึ มีความส�ำคัญในการท�ำประกัน
สุขภาพในระยะยาว

5. ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกัน

4. บริการหลังการขาย
บริการหลังการขายเป็นเรื่องส�ำคัญมาก ถึงแม้บริษัทประกัน
สุขภาพที่ดีจะให้ความคุ้มครองไม่ปฏิเสธการดูแลรับผิดชอบในเรื่อง
ค่ารักษาพยาบาล แต่นนั่ อาจยังไม่เพียงพอส�ำหรับยุคปัจจุบนั บริษทั
ประกันสุขภาพทีด่ จี งึ ควรให้คำ� แนะน�ำในการดูแลรักษาสุขภาพได้เป็น
อย่างดียามเจ็บป่วย หรือเมื่อต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ควรช่วย
จัดการวางแผนการรักษา แนะน�ำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาล
ที่เหมาะสม อีกทั้งเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วยังสามารถช่วย
วางแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านได้ใช้ผลประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าสูงสุด รวมถึงให้คำ� แนะน�ำเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
อาการเจ็บป่วยนั้น ๆ อีกด้วย

ก่ อ นตั ด สิ น ใจท� ำ ประกั น สุ ข ภาพ นอกจากเปรี ย บเที ย บผล
ประโยชน์ความคุม้ ครองและค่าเบีย้ ประกันแล้ว ความน่าเชือ่ ถือของ
บริษัทประกันก็เป็นสาระส�ำคัญที่ควรพิจารณาด้วย หากค�ำนึงแต่ค่า
เบี้ยถูกเป็นเกณฑ์ เมื่อเกิดเหตุแต่ไม่ได้รับความคุ้มครองนั้น หรือได้
รับความคุ้มครอง แต่ไม่ครอบคลุมเพียงพอเท่าที่ควรจะได้รับ ด้วย
เหตุนี้การดูแนวปฏิบัติในนโยบายและความน่าเชื่อถือของบริษัท
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น

...อุ่นใจ ไร้กังวล เรื่องสุขภาพ...เพียงเคล็ดไม่ลับห้าข้อนี้
ก็ช่วยให้ท่านวางแผนจัดการการดูแลสุขภาพร่างกาย และช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้อีกด้วย .
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รอบรั้ว วิริยะ
วิ่งเพลิน เดินมันส์ ปั่นด้วยใจ

พลต�ำรวจโท เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการ
บริหาร กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ชาย-หญิง จากการ
แข่งขันประเภทมินมิ าราธอน (mini marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และฮาล์ฟมาราธอน (half marathon) ระยะทาง
21 กิโลเมตร ในกิจกรรม “วิ่งเพลิน เดินมันส์ ปั่นด้วยใจ” เส้นทางจากเมืองโบราณสู่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับเมืองโบราณ สมุทรปราการ จัดขึ้น เพื่อน�ำรายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อวยพรปีใหม่ คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

คุณอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) น�ำคณะผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าพบคุณสุทธิพล ทวีชยั การ เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) เพื่อร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ส�ำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สนับสนุนวิจัยต้านมะเร็ง

คุณประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและทีป่ รึกษา บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจ�ำนวน
1 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “5 บาท วิริยะจิตอาสาร่วมต้านมะเร็ง” แก่นายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ เพื่อสมทบทุนการวิจัยยาแอนติบอดีรักษามะเร็ง ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ “กองทุนภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดมะเร็ง...วิรยิ ะประกันภัย” และ
รวบรวมพลังน�้ำใจจากชาววิริยะจิตอาสาทั่วประเทศร่วมบริจาคเงินดังกล่าว ณ ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

มอบรางวัลคนเก่งคณิตศาสตร์

คุณกานดา วัฒนายิง่ สมสุข ทีป่ รึกษางานกิจกรรมเพือ่ สังคม ฝ่ายส่วนกลางบริหาร บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน “พิธมี อบรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจ�ำปีการ
ศึกษา 2561” จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนทั้งการจัด
พิธีมอบรางวัลและเงินรางวัล จ�ำนวน 318,000 บาท นอกจากนี้รางวัลชนะเลิศยังได้รับโล่พระราชทาน ซึ่งเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงอนุญาตให้สมาคมฯ
มอบแก่ผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จ� ำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี
กรุงเทพฯ

ร่วมต้านภัยฝุ่น PM 2.5

คุณชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่วนกลางบริหาร ดูแลงานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท วิริยะประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยแบบคาร์บอน จ�ำนวน 25,000 ชิ้น ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจักกพันธุ์
ผิวงาม รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเกรียงไกร จงเจริญ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการศึกษา ร่วมรับมอบ
ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ ทั้งนี้หน้ากากอนามัยดังกล่าวได้ส่ง
ต่อไปยังโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่เสี่ยงห้าแห่ง จ�ำนวนแห่งละ 5,000 ชิ้น ได้แก่ โรงเรียนวัดราชคฤห์ โรงเรียน
วัดจันทร์นอก โรงเรียนบ้านลาดพร้าว โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม และโรงเรียนคลองกุ่ม

รับโล่เกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”

คุณวารุณี ซือ่ สัตย์สกุลชัย ผูจ้ ดั การกิจกรรมเพือ่ สังคม บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจ�ำปี 2562 (Best Practice Awards 2019) สาขาบริษทั ประกันวินาศภัยที่
ท�ำคุณประโยชน์ต่อสังคม ณ ห้องชัยพฤกษ์ 1 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ซึ่งโล่ที่ได้
รับเกิดจากความตัง้ ใจของการเป็นส่วนหนึง่ ในการท�ำคุณประโยชน์แก่สงั คม โดยบริษทั ฯ ร่วมสนับสนุนมูลนิธเิ พือ่ สังคมไทย
จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “เอลวิสเมืองไทย...เพื่อสังคมไทย” ตามโครงการ 1 ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
เป็นจ�ำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิพระดาบส
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ส่งมอบสะพาน “จอปาแกล๊ะ” เชียงใหม่

คุณประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและทีป่ รึกษาบริษทั คุณประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค 1
(ภาคเหนือ) และคุณกานดา วัฒนายิง่ สมสุข ทีป่ รึกษางานกิจกรรมเพือ่ สังคม ฝ่ายส่วนกลางบริหาร บริษทั วิรยิ ะประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยวิริยะจิตอาสา ร่วมส่งมอบสะพานจอปาแกล๊ะ ภายใต้โครงการ “ตามรอยพ่อ สานต่อความ
สามัคคี” ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านจันทร์ อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่ พัฒนาปรับภูมิทัศน์และท� ำสะพานไม้ยกพื้นข้ามทุ่งนา ระยะทาง 200 เมตร
โดยมีว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งให้ชุมชนดูแลต่อไป

มอบอุปกรณ์จราจร สถานีต�ำรวจภูธรเขลางค์นคร ล�ำปาง

คุณอรรถพจน์ อัศวบ�ำรุงกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนล�ำปาง บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) มอบอุปกรณ์จราจร (กระบองไฟและกรวยจราจร) และน�ำ้ ดื่ม ให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตามจุดตรวจต่าง ๆ ในพื้นที่
จังหวัดล�ำปาง เพื่อใช้ปฏิบัติงานอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมี พันต�ำรวจเอก โสภณ ผลกันทา ผู้ก�ำกับการ
สถานีต�ำรวจภูธรเขลางค์นคร เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีตำ� รวจภูธรเขลางค์นคร อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง

ตัวแทนเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมฯ นครราชสีมา

คุณพิศุทธิ์ นิพัทธสัจก์ และคุณอภิญญา สัมฤทธิ์รินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้จัดการ พนักงาน จากสาขาและศูนย์ปฏิบัติการ
สินไหมทดแทน นครราชสีมา น�ำคณะตัวแทนสังกัดสาขานครราชสีมา เยี่ยมชมการท�ำงานของศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยในพื้นที่

ร่วมอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านขลุงไผ่ บุรีรัมย์

คุณเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสถาบันการเงินและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาค
ตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) น�ำวิริยะจิตอาสาในสังกัด เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อท�ำกิจกรรมสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว มอบให้แก่โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ ต�ำบลโนนสุวรรณ
อ�ำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรรี มั ย์ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่ทางโรงเรียน
อีกด้วย

วิริยะรักต้นไม้ รักษ์โลก นครศรีธรรมราช

คุณอนุรกั ษ์ กาญจนรัตน์ ผูจ้ ดั การสาขานครศรีธรรมราช บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) น�ำกลุม่ วิรยิ ะ
จิตอาสา จัดโครงการ “วิริยะรักต้นไม้ รักษ์โลก” ร่วมกับจิตอาสาจากอ�ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช น�ำทีมโดย
คุณวิทยา เขียวรอด นายอ�ำเภอหัวไทร ปลูกต้นลีลาวดีและต้นบานบุรีจำ� นวน 120 ต้น รวมถึงท�ำความสะอาดเก็บขยะ
เพือ่ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณถนนสาย 408 ปากระวะ-เเยกฉิมหลา ซึง่ เป็นพืน้ ทีร่ อยต่อกับอ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้
มีความสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอหัวไทรเเละผู้สัญจร
ถนนสายดังกล่าว

มอบทุนสนับสนุน ชมรมสิงโตมังกร
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ

คุณณัฏฐ์ดนัย กุลกรินีธรรม ประธานชมรมตัวแทนภาค 6 บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) มอบทุน
การศึกษาและทุนสนับสนุนส�ำหรับท�ำชุดสิงโต จ�ำนวน 145,000 บาท ให้แก่ชมรมสิงโตมังกร โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาย
ในงานสังสรรค์วนั ขึน้ ปีใหม่ 2562 ของชมรมตัวแทนภาค 6 วิรยิ ะประกันภัย ณ สมาคมแต้จวิ๋ แห่งประเทศไทย ถนนจันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ

.
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เดินเรื่อง
ด้วยภาพ
กองบรรณาธิการ

วิริยะประกันภัย ยกระดับเทคโนโลยี
จับมือบริษัทชั้นน�ำของโลก
NTT Data - ITG พัฒนาระบบ

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างตามโครงการพัฒนาระบบประกันภัย โดยมี
คุณอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. วิริยะประกันภัย (คนกลาง) Mr. Siva Kumaran
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NTT Data (ขวาสุด) และคุณธนากร กัลยาณมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ITG
Information Technology Group (ซ้ายสุด) ร่วมกันลงนาม ทั้งนี้เพื่อเป็นความร่วมมือในการยกระดับ
มาตรฐานการบริการประกันภัยของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมการท�ำงาน การบริหารจัดการ
ข้อมูล และบริการต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการประกันภัยให้รวดเร็วมากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
โครงการพัฒนาระบบประกันภัย ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทชั้นน�ำด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง NTT Data และ
ITG ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวส�ำคัญของ บมจ. วิริยะประกันภัย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งพัฒนานวัตกรรม
การบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้เอาประกันภัย รวมถึงคู่ค้าพันธมิตร
เพื่อตอกยํ้าว่า “วิริยะประกันภัยเชื่อถือได้ในความเป็นเลิศด้านบริการประกันวินาศภัยที่ครบวงจร”

.
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เดินเรื่อง
ด้วยภาพ
กองบรรณาธิการ

วิริยะประกันภัย
ครบรอบ 72 ปีแห่งความมั่นคง

คุณสุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีท�ำบุญครบรอบ 72 ปี
แห่งการก่อตั้งบริษัทฯ โดยอาราธนาพระสงฆ์เก้ารูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่พนักงานและองค์กร โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ เข้าร่วมพิธี
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 บมจ. วิริยะประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละแรงกายแรงใจ
ในการด�ำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ เจริญก้าวหน้า และบรรลุผลส�ำเร็จ
ดังเป้าหมายเป็นอย่างดีเสมอมา
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นด�ำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย “ความเป็นธรรม คือนโยบาย” ที่พร้อมดูแลและให้บริการ
อย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และความประทับใจให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

.
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๊ป น
สกูสกู๊ปเด่
พิ
เ
ศษ
ประกันภัย
เรื่อง : มยุรีย์ กสิกรรม
ภาพประกอบ : นันทวัน วาตะ

1. เมื่อมีอาการปวดท้
ายทอยควรท�
ำอย่างไร บปวด
การมีสมรรถภาพกายที
่ดีนั้น ร่างกายจะต้
องปราศจากความเจ็
ในทุกส่วนระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ต้องพร้อม สมบูรณ์และสมดุล
หากคุณนั่งขับรถเป็นเวลานานๆ โดยไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถ กล้ามเนื้อ
เพื่อให้การเดินทางเป็
นไปโดยสวั
ดิภาพ
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าการปวดแบบหนั
หรือตืก้อษาให้
ๆ อันทเนืัน่อท่งมาจาก
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ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจ สามารถน�าเอาองค์ความรู้
แนะน�ำให้กดจุดดังต่อไปนี้
ด้านการนวดกดจุ
ด ฤาษีดัดตน ท่ากายบริหาร น�้าดื่มสมุนไพร
(1) กดจุดโค้งสร้อยซึง่ อยูบ่ ริเวณกึง่ กลางโค้งระหว่างบ่ากับต้นคอ โดย
เข้
ในการป้
ษาให้
ท่วงทีได้ด้วยตนเอง
ใช้นาิ้วมาใช้
ชี้ นิ้วกลาง
และนิอ้วงกั
นางนและรั
ช่วยกันกกดค้
างไว้ทปันระมาณสามคาบลมหายใจ
V magazine
ฉบัา บ1 นีครั้ข้งอเริ
่มต้นด้ว1ยการดู
ลสมรรถนะทางตา
(หายใจเข้
-หายใจออก
ครั้ง = 1แคาบลมหายใจ)

(2) กดจุดก�ำด้นทั้งสองจุด โดยใช้นิ้วโป้งกด สี่นิ้วที่เหลือประคอง
ศีรษะไว้ การกดจุดก�ำด้นนี้จะช่วยลดและป้องกันอาการปวดท้ายทอยได้
ควรกดค้างไว้ประมาณสามคาบลมหายใจ

สมรรถนะทางตาพร้อม
ไปกับสมรรถภาพทางร่
การขับขอี่ ย่างปลอดภั
ย
างกาย

พร้อมไปกับการขับขี่อย่างปลอดภัย
1. เมื่อมีอาการตาลาย
อาการตาลายเกิดจากการใช้สายตานาน ๆ เพราะต้องมองหน้า
มองข้าง มองหลัง ตาจ�าเป็นโดยตรงในการขับรถ แสงมีผลกระทบ
ต่อสายตามากยิ่งในช่วงเวลากลางวันที่มีอากาศร้อนและแสงจ้าส่ง
ผลให้เกิดการแพ้แสงได้ การกระทบอากาศร้อนกระทบเย็น ปรับตัว
กับสภาพอากาศไม่ทัน จนส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืดตาลาย
แนะน�าให้กดจุดดังต่อไปนี้
1. กดจุดหลังใบหูใกล้ขอบไรผม อยู่ระหว่างกึ่งกลางใบหู ใช้
นิว้ โป้งกดจุด และนิว้ ทัง้ 4 นิว้ ทีเ่ หลือวางทีศ่ รี ษะด้านข้าง เพือ่ ประคอง
ศีรษะไม่ให้เอียงไปมา ควรกดจุดค้างไว้ประมาณ 3 คาบลมหายใจ
เข้า - ออก
2. จุดหลังใบหู ตรงใต้ใบหูชิดกับติ่งหูพอดี เป็นรอยบุ๋มหลัง
ใบหู อยู่บริเวณระหว่างขากรรไกรบนและล่าง ใช้นิ้วโป้งกดจุด และ
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นิ้วทั้ง 4 ที่เหลือวางที่ศีรษะด้านข้างเพื่อประคองศีรษะ กดค้างไว้
ประมาณ 3 คาบลมหายใจเข้า - ออก
3. นวดคลึงที่คิ้ว ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางวางคู่กันคลึงหมุนเป็นวง
หมุนออกมาทางหางคิ้ว (หมุนตามเข็มนาฬิกา) นวดคลึงตั้งแต่หัว
คิ้วจนถึงหางคิ้ว นวดคลึงประมาณ 3-5 รอบ ช่วยส่งเสริมการไหล
เวียนโลหิตให้ไปหล่อเลี้ยงบริเวณตาได้สะดวกขึ้น
การกดจุดทัง้ 2 จุด รวมถึงการนวดคลึงทีค่ วิ้ จะช่วยให้การไหล
เวียนโลหิตมาหล่อเลี้ยงบริเวณดวงตาได้สะดวก ช่วยลดอาการ
ตาลายลงได้ ทัง้ นีห้ ากกดจุดไปแล้วอาการยังไม่ดขี นึ้ เพราะใช้สายตา
มากและนานเกินไป แนะน�าให้พักสายตาประมาณ 10-15 นาที
หรือมากกว่านั้น แล้วค่อยออกเดินทาง
หมายเหตุ : ทุกจุดกดซ�้าประมาณ 3-5 รอบ
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(3) นวดกดจุดเส้นข้างกระดูกคอ โดยจุดและเส้นอยู่ห่างจากกระดูก
คอมาหนึ่งข้อมือ นวดขึ้น-ลงจากฐานบ่าคอไปที่ฐานกะโหลกศีรษะสามถึง
ห้ารอบ การนวดเส้นข้างหลังคอจะช่วยลดการเกร็ง เพิ่มความยืดหยุ่นให้
กล้ามเนื้อบ่าคอ
(หมายเหตุ ทุกจุดกดซ�้ำสามถึงห้ารอบ)
ถ้ามีผ้าขนหนูให้น�ำผ้ามาชุบน�้ำอุ่นแล้วประคบ
ท้ายทอย จะช่วยกระตุ้นให้ระบบการไหลเวียนโลหิต
สะดวกขึ้ น เพราะกล้ า มเนื้ อ เกิ ด การคลายตั ว และ
ยื ด หยุ ่ น รวมถึ ง ระบบประสาทและสมองมี ค วาม
กระปรี้ ก ระเปร่ า ขึ้ น ผ่ อ นคลาย ช่ ว ยลดอาการปวด
ท้ายทอยได้

ท้ า ย ท อ ย แ ล ะ ค อ
2. เมื่อมีอาการคอเคล็ดเพราะตกหมอน ควรท�ำอย่างไร
ฉะนั้นก่อนออกเดินทางผู้ขับขี่รถควรได้รับการดูแล
รักษาอาการคอเคล็ดเพราะคอตกหมอนให้สามารถหัน
ซ้าย-ขวาได้ปกติ รวมถึงการก้ม-เงยด้วย เนื่องจากขณะขับ
รถต้องหันเพือ่ มองข้างหน้า มองด้านข้าง และมองด้านหลัง  
แม้จะมองจากกระจก ไม่ได้หันมากๆ ก็ตาม แต่บางกรณี
ทีเ่ ลีย้ วรถออกจากซอยหรือกลับรถ ก็ยงั ต้องหันซ้าย-ขวาอยู่
บ้าง หากหันล�ำบากจะเสี่ยงมาก เพราะการมองเห็นสิ่ง
ต่างๆ บนท้องถนนจะแคบลง
นอกจากการนวดกดจุดแล้ว หากมีผ้าขนหนูให้น� ำ
ผ้ามาชุบน�้ำอุ่น แล้วประคบที่บ่า ไหล่ ก็จะช่วยลดอาการ
คอเคล็ดได้มาก .

อาการคอเคล็ ด และคอตกหมอนเป็ น อุ ป สรรคอย่ า งมากส� ำ หรั บ ผู ้
ขับขี่รถ เพราะการหันซ้าย-หันขวาจะเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก เนื่อง
จากมีกล้ามเนื้อบางมัดหดรัด เกร็ง ในบางกรณีที่เป็นมากๆ ขณะหันซ้ายขวาจะมีอาการเจ็บจี๊ดขึ้นศีรษะได้ บางรายอาจก้ม-เงยไม่สะดวกด้วย หาก
ไม่ดูแลรักษาหรือป้องกันไว้ก่อนจะเสี่ยงมาก ถ้าจ�ำเป็นต้องขับรถควรมี
การรักษาและป้องกันให้ทันท่วงที
แนะน�ำให้กดจุดดังต่อไปนี้
(1) กดจุดโค้งสร้อยซึ่งอยู่บริเวณกึ่งกลางโค้งระหว่างบ่ากับต้นคอ
โดยใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางช่วยกันกด ควรกดค้างไว้ประมาณสามคาบ
ลมหายใจ
(2) กดจุดหลังใบหูซึ่งอยู่บริเวณหลังใบหูตรงรอยบุ๋มเหนือติ่งหูขึ้น
มานิดหนึ่ง โดยใช้นิ้วโป้งกด สี่นิ้วที่เหลือประคองศีรษะไว้ ควรกดค้างไว้
ประมาณสามคาบลมหายใจ
(3) นวดกดจุดเส้นข้างกระดูกคอ โดยจุดและเส้นอยู่ห่างจากกระดูก
คอมาหนึ่งข้อมือ นวดคลึงตั้งแต่ต้นคอจนถึงฐานกะโหลกหรือจุดก� ำด้น
(ท้ายทอย) นวดขึ้น-ลงสามถึงห้ารอบ
(หมายเหตุ ทุกจุดกดซ�้ำสามถึงห้ารอบ)
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สุขภาพ
เรื่อง : ธิษณา เจษฎาวรางกูล
นักก�ำหนดอาหารวิชาชีพ
(Certified Dietitian
of Thailand : CDT)

ภาพประกอบ : เซมเบ้

งานวิจัยชี้
ท�ำทันที!
เครื่องดื่มอาจช่วยลดเสี่ยงตาบอดได้ สวมแว่นกันแดดขณะขับรถ

ตาบอดจากโรคต้อหินเป็นภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามเพราะเกิด
ได้กบั ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผูม้ อี ายุมากกว่า 40 ปี ทีม่ ญ
ี าติใกล้ชดิ เช่น
พ่อแม่ พี่น้อง เป็นโรคต้อหิน นอกจากนี้ผู้ที่มีความดันตาสูง ผู้ป่วยโรค
เบาหวาน และผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นหรือยาวมากผิดปกติ พบว่ามีความ
เสี่ยงสูงเช่นกัน
สาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากความเสือ่ มของร่างกาย จึงไม่สามารถรักษา
หรือแก้ไขให้สายตากลับดีดังเดิมได้ ท�ำได้เพียงชะลอไม่ให้การสูญเสีย
การมองเห็นเกิดขึ้นเร็วเกินไป
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ข้อมูลว่า
หากตรวจพบและรักษาโรคต้อหินตั้งแต่แรกเริ่ม อาจควบคุมการด�ำเนิน
ของโรคได้โดยไม่ถงึ ขัน้ ตาบอด แต่หากตรวจพบระยะท้าย อาจตาบอดได้
ภายในเวลาไม่ถึงปี
ดังนัน้ เพือ่ ความไม่ประมาทควรตรวจสายตาอย่างน้อยปีละครัง้ และ
เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง เพื่อชะลอความ
เสื่อมของสายตา
ข้อมูลใหม่จากวารสาร British Journal of Ophthalmology ระบุวา่
เครื่องดื่มใกล้ตัวอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคนี้ได้ โดยนักวิจัยเผย
ผลส�ำรวจเครือ่ งดืม่ ในชีวติ ประจ�ำวันของอาสาสมัคร 1,678 คน ในระยะ
12 เดือน ก่อนตรวจสุขภาพสายตา
พบว่าผู้ดื่มชาร้อนเป็นประจ�ำมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคต้อหินต�่ำกว่า
ผู้ไม่ดื่มถึง 74 % ส�ำหรับเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น กาแฟ ชาเย็น น�้ำอัดลม
ไม่มีผลช่วยลดโอกาสเสี่ยงการเกิดต้อหิน
แม้จ�ำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพและสารส�ำคัญในชา
ร้อนทีม่ ผี ลช่วยลดความเสีย่ งการเกิดโรคนี้ แต่นกั วิจยั เชือ่ ว่า ชาร้อนมีสาร
ต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ โดยอาจ
เกีย่ วข้องกับการชะลอความเสือ่ มของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายรวมถึง
ดวงตา

หากใครมีภารกิจต้องออกแดด หรือขับรถทางไกลโดยเฉพาะช่วง
10 โมงเช้าถึงบ่าย 2 โมงเป็นประจ�ำ แนะน�ำให้พกแว่นตากันแดดติดตัว
ไว้เสมอเพื่อปกป้องสุขภาพตา เพราะช่วงเวลาดังกล่าว แสงแดดจะมี
ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตเข้มข้นสูง (แสง UV) และสูงสุดช่วงเที่ยงวัน
ถ้าต้องใช้สายตาเพ่งบนผิวถนน หรือเส้นทางที่มีแสงแดดแรงตลอดเวลา
ไม่เพียงท�ำให้ตาพร่ามัว จนส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับรถ ยังอาจ
มีผลต่อสุขภาพสายตาในระยะยาว เช่น กระจกตาอักเสบ แสบตา น�ำ้ ตา
ไหล ตาแพ้แสง ตาแดง และอาจเกิดโรคทางตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม และ
ต้อกระจก ได้
เพื่อถนอมสุขภาพสายตา ควรสวมแว่นกันแดดก่อนออกแดดและ
ขณะขับรถ โดย โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก แนะน�ำวิธีเลือกแว่นกันแดด
อย่างเหมาะสม ดังนี้
1. ซือ้ แว่นกันแดดจากร้านทีม่ มี าตรฐาน มีฉลากแสดงความสามารถ
ในการกันแสงยูวี ได้อย่างน้อย 99-100% หรือมีฉลากก� ำกับว่า UV
protection up to 400 nm (นาโนเมตร)
2. เลือกกรอบแว่นทีแ่ ข็งแรง ใส่สบาย โดยกรอบอาจโค้งไปทางขมับ
เพื่อสามารถป้องกันแสง ฝุ่น และลมได้จากทุกทิศทาง
3. เลือกความเข้มของเลนส์ตามการใช้งาน เช่น ถ้าต้องอยูก่ ลางแจ้ง
แดดแรงควรเลือกเลนส์สีเข้มเพื่อให้สบายตาขึ้น
4. ส�ำหรับเลนส์ที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดต่างๆ ควรสอบถามผู้ขาย
เพื่อเลือกใช้งานตามความเหมาะสม เช่น เลนส์โพลารอยด์ (polaroid)
มีคุณสมบัติตัดแสงสะท้อนในแนวราบ โดยเฉพาะแสงที่กระทบผิวถนน
ผิวน�ำ้ หรือแม้แต่ผวิ โลหะจากท้ายรถคันหน้า ซึง่ อาจก่อให้เกิดตาพร่าขณะ
ขับรถ
นอกจากนี้ควรเลือกเลนส์ที่เปลี่ยนสีวัตถุน้อยที่สุด เพื่อให้มองเห็น
สัญญาณไฟรวมถึงป้ายสัญลักษณ์จราจรได้ชัดเจน

.
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ไอที
เรื่อง : R2D2

ส�ำรวจเทคโนโลยี
กูว้ กิ ฤตมลพิษบนโลกของเรา
www.123rf.com

https://www.scmp.com

กลายเป็นประเด็น

สิ่งแวดล้อมที่คนไทยสนใจเป็นพิเศษ กับ
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ช่วงต้นปี 2562 ที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย
ถูกปกคลุมด้วยฝุน่ ทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน บางแห่งสูงเกินมาตรฐาน
หลายเท่า ท�ำให้หน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นอุปกรณ์จ�ำเป็นในชีวิต
ประจ�ำวันของใครหลายๆ คนไปโดยปริยาย
จากวิกฤตการณ์ดังกล่าว หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวคิด
และแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะฉีดละอองน�้ำในอากาศจาก
ตึกสูง ใช้โดรนบินพ่นละอองกากน�ำ้ ตาล จนถึงใช้เครื่องบินโปรยละอองน�ำ้
และท�ำฝนเทียม ซึ่งกลายมาเป็นค�ำถามทีห่ ลายคนสงสัย “ได้ผลจริงหรือ ?”
แล้ววิธีที่ได้ผลจะต้องท�ำอย่างไร วันนี้เรามีตัวอย่างวิธีควบคุมมลพิษ
ทางอากาศด้วยเทคโนโลยีจากหลายประเทศทั่วโลกที่เคยประสบปัญหาเพื่อ
มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

หอคอยรูปใบไม้บิดเกลียว ติดตั้งอยู่บริเวณอุโมงค์ทางด่วนเซ็นทรัลหว่านไฉ
ท� ำ หน้ า ที่ จั ด การฝุ ่ น ละอองอั น ตรายที่ เ กิ ด จากการสั ญ จรภายในอุ โ มงค์  
นวัตกรรมนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ดูแลสิ่งแวดล้อมของทางการฮ่องกง หลังจาก
ต้ อ งเผชิ ญ ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศอย่ า งรุ น แรงเมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม ค.ศ.
2017 โดยคาดการณ์ว่าเครื่องกรองอากาศยักษ์นี้จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 11,100 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการดูดซับของต้นไม้
480,000 ต้น

เกาหลีใต้ สั่งปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน
แม้ว่าพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินถือเป็นปริมาณกว่า 40%
ที่ป้อนให้ประชากรชาวเกาหลีใต้ทั้งประเทศได้ใช้งาน แต่เมื่อรัฐบาลโสมขาว
พิจารณาแล้วว่า เทคโนโลยีลา้ สมัยนีม้ สี ว่ นก่อให้เกิดมลพิษ ก็เลยปิดมันซะ !
ซึง่ ทางการเกาหลีใต้สงั่ ปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินแปดแห่งชัว่ คราว หลังจากเคยสัง่
ปิดในลักษณะนี้เป็นเวลา 4 เดือนในฤดูใบไม้ผลิ และมีโครงการจะปิดโรง
ไฟฟ้าถ่านหินลงถาวรกลาง ค.ศ. 2020

นอร์เวย์ เมืองแห่งรถยนต์ไฟฟ้า
ช่วงต้น ค.ศ. 2018 ตัวเลข 52% คือสัดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าใน
ตลาดรถยนต์ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งการตื่นตัวและหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ของคนในประเทศนี้มาจากการผลักดันของรัฐบาลอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายแบนการจ�ำหน่ายรถที่ใช้น�้ำมันใน ค.ศ. 2025 การจัดให้มีสถานี
ชาร์จไฟทีม่ มี าตรฐานซึง่ ปัจจุบนั มีมากกว่า 2,000 จุดทัว่ กรุงออสโล รวมถึง
ให้สทิ ธิทางภาษีแก่ผจู้ ดั จ�ำหน่าย และสิทธิพเิ ศษแก่ประชากรในประเทศ เพือ่
เป็นแรงจูงใจส�ำคัญในการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมองจากสายตาคนนอก
ประเทศ แนวทางของรัฐบาลนอร์เวย์จะถึงจุดคุ้มทุนจากการไม่ต้องแบกรับ
ภาระด้านสุขภาพของประชากรในเวลาอันใกล้อย่างแน่นอน

จีนแผ่นดินใหญ่ พลิกแผ่นดินส�ำรวจส�ำมะโนครัวสิ่งแวดล้อม
ถึงจะไม่ใช่การใช้เทคโนโลยี แต่ก็เป็นแนวทางน่าสนใจไม่น้อย เมื่อจีน
แผ่นดินใหญ่เคยประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงช่วง ค.ศ. 2013
จนถึงขัน้ ประกาศท�ำสงครามต่อต้านมลพิษ ทางการจีนได้ระดมสรรพก�ำลัง
เพื่อส� ำรวจส�ำมะโนครัวสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอย่าง
ละเอียดทีจ่ ะน�ำไปใช้ปรับปรุงและฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมของชาติ แม้จะเคยส�ำรวจ
ไปแล้วเมื่อ ค.ศ. 2009 ที่พบแหล่งก่อมลพิษ 5.9 ล้านแหล่ง แต่ล่าสุดเพิ่ม
สูงขึน้ ถึงกว่า 9 ล้านแหล่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ค.ศ. 2019 โดยการส�ำรวจ
ครัง้ นีไ้ ด้รบั เสียงชืน่ ชมจากบุคคลในวงการสิง่ แวดล้อมว่า เป็นความพยายาม
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่จะน�ำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชากรจีนในระยะยาว

ฮ่องกง เปิดตัวเครื่องกรองอากาศยักษ์

.

ช่วงต้นปีทผี่ า่ นมา ฮ่องกงเปิดตัว “เครือ่ งกรองอากาศยักษ์” ดีไซน์คล้าย
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ครบเครื่อง
เรื่องบ้าน
เรื่อง : วิญญู วานิชศิริโรจน์
ภาพ : www.123rf.com

เป็นครั้งแรกในรอบ 10 กว่าปีที่เราเจออากาศหนาวพอสมควร
ช่วงปลายปีเก่าต่อกับต้นปีใหม่ ท�ำให้คน กทม. ได้สัมผัสอากาศเย็นๆ พอชื่นใจ  
สินค้าขายดีในช่วงนี้คงไม่พ้นเครื่องท�ำน�้ำอุ่นและเครื่องท�ำน�้ำร้อน เพื่อให้เราอาบน�้ำ
ตอนเช้าๆ อย่างสบายใจ ไม่ต้องสะดุ้งเพราะน�้ำเย็นมากระทบตัว

เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ vs   เ
เป็นเรื่องน่าสนใจ

เครื่องท�ำน�้ำอุ่นจ่ายน�้ำได้เพียงจุดเดียว ไม่แนะน�ำให้เปลี่ยนหัวฝักบัว
ที่ติดมากับเครื่องหรือดัดแปลงท่อน�ำ้ ออกเพราะเครื่องอาจเสียหาย ท�ำให้มี
ข้อจ�ำกัดที่ต้องติดเครื่องท�ำน�้ำอุ่นในห้องอาบน�้ำเท่านั้น
ส่วนการติดตั้งเครื่องท�ำน�้ำร้อนยุ่งยากกว่า เริ่มจากต้องมี “ก๊อกผสม”
ที่จะมีท่อน�้ำต่อเข้ามาสองจุด จุดแรกจะต่อจากท่อน�ำ้ ประปาที่เรามักเรียก
ว่า “ท่อน�้ำเย็น” แต่จริงๆ คือท่อน�้ำประปาธรรมดานี่แหละ อีกท่อจะเป็น
“ท่อน�้ำร้อน” ที่ต่อจากเครื่องท�ำน�้ำร้อนที่อาจติดไว้ห่างจากจุดจ่ายน�้ำ  เช่น
ใต้เคาน์เตอร์ อ่างล้างหน้า หรือเหนือฝักบัวก็ได้ โดยมีจดุ จ่ายไฟฟ้าทีบ่ ริเวณ
ติดตั้งเครื่องท�ำน�้ำร้อน
จุดจ่ายน�ำ้ ออกจะต่อท่อจากก๊อกผสมเข้าอ่างล้างหน้า ฝักบัว อ่างอาบน�ำ 
้
อุณหภูมขิ องน�ำ้ ได้จากการผสมระหว่างน�ำ้ ร้อนจากเครือ่ งท�ำน�ำ้ ร้อนกับน�ำ้ เย็น
จากท่อน�้ำเย็น ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าการติดตั้งเครื่องท�ำน�้ำร้อนซับซ้อน
กว่าเครื่องท�ำน�้ำอุ่น
นอกจากนัน้ อุณหภูมขิ องน�ำ้ จากเครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ จะได้แค่นำ�้ อุน่ ซึง่ ไม่รอ้ น
มาก แต่น�้ำที่ออกจากเครื่องท�ำน�้ำร้อนจะสูงมาก ถ้าผสมไม่ดีถึงขั้น “ลวก”
ได้เลย นี่เองเป็นสาเหตุที่เครื่องท�ำน�ำ้ ร้อนมักกินไฟมากกว่าเครื่องท�ำน�ำ้ อุ่น

ที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักอยากซื้อเครื่อง
ท�ำน�้ำอุ่นมากกว่าเครื่องท�ำน�้ำร้อน เพราะได้ข้อมูลว่านอกจากราคาถูกกว่า
แล้วยังกินไฟน้อยกว่าด้วย แล้วจะซื้อเครื่องท�ำน�้ำร้อนไปท�ำไม ทั้งแพงทั้ง
กินไฟ เลยเกิดค�ำถามยอดฮิตว่า “เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ กับเครือ่ งท�ำน�ำ้ ร้อนต่างกัน
อย่างไร”
มีเหตุการณ์จริงที่มีคนซื้อเครื่องท�ำน�้ำอุ่นไปติดในคอนโดมิเนียม ใช้
ไปได้แค่ 2 เดือนเครื่องพัง ช่างตรวจดูจึงพบว่าจุดน�้ำจุดไฟที่เตรียมไว้นั้น
ส�ำหรับติดตั้งเครื่องท�ำน�้ำร้อน พอน�ำเครื่องท�ำน�้ำอุ่นมาติดเครื่องเลยพัง นี่
เป็นข้อมูลที่แสดงว่าเครื่องท�ำน�้ำร้อนกับเครื่องท�ำน�้ำอุ่นต้องเตรียมพื้นที่
ติดตั้งคนละแบบ
การเตรียมการของบ้านหรือคอนโดฯ ที่ต้องการติดเครื่องท�ำน�้ำอุ่นจะ
ง่ายมาก คือมีแค่สายไฟฟ้าที่จ่ายไฟเข้าเครื่องและมีท่อน�้ำประปาหนึ่งเส้น
เมื่อจ่ายไฟและจ่ายน�้ำเข้าเครื่อง แค่เปิดวาล์วน�้ำเครื่องจะจ่ายน�้ำอุ่นออกมา
ทางฝักบัวที่ขายมาพร้อมเครื่อง โดยจะเริ่มท�ำงานเมื่อเปิดวาล์วที่ตัวเครื่อง
และหยุดท�ำงานเมื่อปิดวาล์ว อุณภูมิของน�้ำจะสูงหรือต�่ำก็ขึ้นกับการปรับ
วาล์ว
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เครื่องท�ำน�้ำร้อนสามารถติดตั้งได้หลายต�ำแหน่งและจ่ายน�้ำร้อนได้
หลายจุด อยู่ที่วิธีการออกแบบระบบท่อ และเครื่องท�ำน�้ำร้อนจะท�ำงานเมื่อ
น�้ำไหลผ่านเท่านั้น การควบคุมหลักอยู่ที่ก๊อกผสม แต่เครื่องท�ำน�้ำอุ่นจ่าย
น�ำ้ ได้จดุ เดียว ท�ำงานเมือ่ เปิดวาล์วน�ำ้ ทีเ่ ครือ่ ง และห้ามติดตัง้ ห่างจากจุดจ่าย
น�้ำหรือห้ามเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายน�ำ้ อย่างเด็ดขาด
ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องท�ำน�้ำร้อนหรือเครื่องท�ำน�้ำอุ่นต้องตรวจ
สอบก่อนว่าทีบ่ า้ นหรือคอนโดฯ ของเราวางระบบท่อและระบบไฟฟ้าส�ำหรับ
เครื่องแบบไหน ข้อควรระวังที่ส�ำคัญสุดคือต้องติดตั้งระบบสายดินเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องท�ำน�้ำร้อนหรือเครื่องท�ำน�้ำอุ่น การละเลยเรื่องนี้อาจเป็น
อันตรายถึงชีวิต

สุดท้ายแล้วหลายคนอาจยังตัดสินใจเลือกใช้เครื่องท�ำน�้ำอุ่นมากกว่า
เพราะประหยัดค่าไฟ เนื่องจากเครื่องท�ำน�้ำอุ่นกินไฟประมาณ 3,5004,000 วัตต์ ส่วนเครื่องท�ำน�้ำร้อนกินไฟ 6,000-8,000 วัตต์ แต่เรื่องนี้
ถูกต้องแค่ครึง่ เดียว เพราะความสิน้ เปลืองพลังงานส่วนใหญ่มาจากวิธใี ช้งาน
เช่นถึงเราจะซื้อเครื่องท�ำน�้ำอุ่นที่กินไฟแค่ 4,000 วัตต์ แต่เปิดใช้งานใน
ต�ำแหน่งสูงสุดตลอดเวลา และอาบน�้ำนานเกือบชั่วโมง ก็น่าจะเปลืองค่า
ไฟฟ้ามากกว่าคนที่ใช้เครื่องท�ำน�้ำร้อน 6,000 วัตต์ ที่เปิดเครื่องให้ท�ำงาน
แค่ครึ่งเดียวและอาบน�้ำ 15 นาที

ดังนัน้ ถ้าอยากลดค่าไฟลองเปลีย่ นพฤติกรรมน่าจะได้ผลกว่า
มากนะครับ .

  เครือ่ งท�ำน�ำ้ ร้อน
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ท่องเที่ยว
กับวิริยะ
เรื่อง : กรดล แย้มสัตย์ธรรม
ภาพ : กองบรรณาธิการ นายรอบรู้

Green Lifestyle
ช่วงนีใ้ ครๆ ก็หันมาดูแลสุขภาพ ทั้งเรื่องอาหารการกิน ออกก�ำลังกาย

หรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เพราะโลกยุคใหม่จะชิกได้ต้องรักตัวเองให้เป็นด้วย
ถ้าหากสุขภาพดีจะท�ำอะไรก็ดีไปหมด...ว่าไหมล่ะ
ปัจจุบันมีร้านอาหารเพื่อสุขภาพมากมาย มีตลาดสินค้าอินทรีย์
หลากหลาย และที่ก�ำลังเป็นที่นิยมคือแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วยให้ใช้ชีวิตกรีนๆ
ได้ง่ายขึ้น เช่น ชมฟาร์มออร์แกนิก สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้การปลูกพืช
หรือแม้แต่การเลือกวัตถุดิบที่ดีต่อร่างกาย เพราะนอกจากจะได้เที่ยวพักใจ
แล้ว ยังได้ความรู้กลับไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันด้วย
ส�ำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มใช้ชีวิตกรีนๆ อย่างไร ลองออกเดินทางไป
ท�ำกิจกรรมกับเราดูสิ แล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตที่ดีต่อใจและร่างกายนั้น มันดีจริงๆ
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ชมสวน ชิมเมลอนอินทรีย์
ท�ำกิจกรรมสนุกๆ ที่ Coro Field
Coro Field ออร์แกนิกฟาร์มที่คุณจะได้ทั้งเที่ยว เรียน เล่น และ
อิ่มท้องกับอาหารแสนอร่อย เกิดจากแรงบันดาลใจของสองหนุ่มไฟแรง
พอร์ช-มิตรดนัย และ พีช-พันดนัย พีน่ อ้ งตระกูลสถาวรมณี ทีท่ �ำให้พนื้ ทีก่ ว่า
104 ไร่ในอ�ำเภอสวนผึ้งเป็นฟาร์มออร์แกนิกสไตล์ญี่ปุ่น
Coro Field เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า
lifestyle farming แห่งแรกในเมืองไทยซึ่งเปิดให้ทุกคนเข้ามา refresh
เติมช่วงเวลาแห่งความสุขสดชืน่ ให้ชวี ติ ตรงกับความหมายของฟาร์ม coro
ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “เวลา” ส่วน field เป็นภาษาอังกฤษแปลว่า “สนาม
สีเขียวกว้างๆ”
ที่นี่คุณและครอบครัวจะได้ใช้เวลาร่วมกันเต็มที่ แบบไม่รีบร้อนและ
อบอุ่นกับกิจกรรมดีๆ อย่าง Coro House Tour เรียนรู้การเพาะปลูก
ในโรงเรือนซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์จากอิสราเอล เน้นความใส่ใจต่อพืช
เปิดเพลงให้ฟัง รดน�้ำด้วยน�้ำแร่ธรรมชาติที่ขุดลึกลงไปใต้ชั้นหินแกรนิต
พร้อมชิมโทมิเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้จากเกาะฮอกไกโด
ต่อด้วยกิจกรรม Coro Me (DIY) อุปการะต้นไม้แล้วเปลี่ยนให้กลาย
เป็นของทีร่ ะลึกน่ารักๆ หรือจะลองปลูกผักออร์แกนิกและเก็บเกีย่ วผลผลิต
สดๆ เองก็ ไ ด้ ที่ Coro Garden ยั ง มี Cooking Class ให้ ล องท� ำ เมนู
สุดพิเศษกับเชฟ Coro Field ท�ำง่ายๆ แถมได้วิชาติดตัว นอกจากนี้ก็มี
พืชผักผลไม้สดกรอบปลอดสารพิษให้ซื้อกลับไปฝากคนที่รักด้วย
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เวิรก์ ช็อปกรีน ๆ ทีป่ ฐมออร์แกนิกฟาร์ม
ปฐมออร์ แ กนิ ก ฟาร์ ม อยู ่ บ นเนื้ อ ที่ 35 ไร่ ฝั ่ ง ตรงข้ า มโรงแรม
สวนสามพราน เริ่มต้นจาก อรุษ นวราช ผู้บริหารสวนสามพรานรุ่นที่ 3
เข้ามารับช่วงกิจการของครอบครัว ด้วยความที่เป็นคนใส่ใจสุขภาพ จึง
ทดลองปรับเปลี่ยนที่ดินผืนนี้เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มจากความ
ไม่รู้ ลองผิดลองถูก และค่อยๆ จริงจังขึ้น
ขณะเดียวกันก็รวมกลุ่มเกษตรกรจากพื้นที่ใกล้เคียงมาปรับเปลี่ยน
วิ ธี ท� ำ การเกษตรให้ เ ป็ น แบบอิ น ทรี ย ์ กระทั่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ
ในทีส่ ดุ ก็เกิดเป็น “สามพรานโมเดล” โมเดลธุรกิจทีย่ งั่ ยืน เน้นความ
เป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเทีย่ วฟาร์มนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่นงั่ เรือแจวฝัง่ โรงแรมฯ ข้ามแม่นำ�้ ท่าจีนไป
ฝั่งฟาร์มฯ หลังผ่านจุดอธิบายที่มาของฟาร์มเกษตรอินทรีย์แล้ว เราจะได้
รับตะกร้าพร้อมมีดคนละหนึ่งชุดส�ำหรับเก็บวัตถุดิบตามทางที่ผ่านแปลง
ผัก ผลไม้ นาข้าว เล้าเป็ดไก่ และบ่อบัว

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาไปส่วนท�ำครัวซึ่งมีเตาถ่าน อุปกรณ์ท�ำครัว
และเครื่ อ งปรุ ง รส ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วปรุ ง อาหารเอง หากใครไม่ ถ นั ด
ทางฟาร์มก็มีอาหารปิ่นโตบริการ พร้อมน�้ำดื่มสมุนไพรอย่างชากลีบบัว
น�้ำตะไคร้ ชามินต์
ผักผลไม้ในฟาร์มมีหลายชนิด เช่น ผักบุง้ กวางตุง้ ผักโขม โหระพา
บวบ ผักสลัด มะยงชิด ฝรั่ง ชมพู่ กล้วย มะพร้าวน�้ำหอม ส้มโอ ฯลฯ
หมุนเวียนตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีจุดน่าสนใจอื่นๆ อีก อย่าง
จุดสาธิตการท�ำน�้ำหมักฮอร์โมนพืช น�้ำยาสมุนไพรไล่แมลง ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยมูลไส้เดือน รับรองว่าได้ทั้งความสนุก ความรู้ และความอร่อยจาก
วัตถุดิบสดๆ ในฟาร์มอย่างแน่นอน

.

เที่ยวชมฟาร์ม วันเสาร์ มีสองรอบ เวลา 10.00 น. และ 16.00 น.
(รอบ 16.00 น. เที่ยวชมอย่างเดียวไม่มีกิจกรรมปรุงอาหาร)
วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.
จองล่วงหน้าและสอบถามข้อมูล : www.sampranriverside.com/
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วิริยะ
ชวนชิม
เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง,
กองบรรณาธิการ นายรอบรู้

สองร้านอร่อยบรรยากาศดี แถมใส่ใจทุกกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การปลูกวัตถุดิบเองแบบปลอดสารเคมี ส่งตรงจากฟาร์มถึงครัว
เพื่อรังสรรค์เป็นเมนูสุขภาพดี

อร่อยเฟรชจากฟาร์ม

Patom Organic Living
กินแบบวิถีออร์แกนิก

ซอยสุขุมวิท 49/6 (ซอยพร้อมพรรค) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ 09.30 -18.00 น. โทร. 0 -2084-8649
ออร์แกนิกคาเฟ่เกิดจากความตัง้ ใจของผูบ้ ริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ทีอ่ ยาก
ให้คนเมืองแวะมาพักใจกับธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้การกินอยู่ตามวิถีออร์แกนิก
อาหารและขนมของร้านท�ำสดใหม่ส่งตรงจากสวนสามพรานทุกวัน มีเมนู
ไทยๆ อย่างข้าวย�ำดอกไม้กับน�้ำบูดูเสิร์ฟมาในปิ่นโตขนาดก�ำลังดี ข้าวน�้ำพริกข่า
ไข่ต้มและเห็ดแดดเดียวห่อใบตองผูกเชือกกล้วยแบบน่ารัก ยังมีเมนูผัดไทยหัวปลี
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ข้าวกะเพราเต้าหู้เห็ด แกงเผ็ดหลายชนิด
จะนั่งชิลล์ในสวนหรือเรือนกระจกก็สบาย ทั้งยังบริการแบบเซลฟ์เซอร์วิส
ลูกค้าเลือกหยิบอาหารเอง ช�ำระเงินทีเ่ คาน์เตอร์เอง กินเสร็จก็นำ� ภาชนะไปเก็บคัด
แยกเศษอาหารด้วย ก่อนกลับอย่าลืมแวะซือ้ ผักผลไม้ออร์แกนิก รวมถึงผลิตภัณฑ์
แปรรูปแบรนด์ “ปฐม” ซึง่ รายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้า 3% ทางร้านมอบให้มลู นิธิ
สังคมสุขใจเพื่อพัฒนาเกษตรกร

Coro Field Cafe
สดอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น

ชั้น G เอสพลานาดรัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
เปิด 10.00 -22.00 น. โทร. 06 - 5613 -1166
คาเฟ่เล็กๆ จากความตั้งใจของ มิตรดนัย และ พันดนัย สถาวรมณี สอง
พี่น้องเจ้าของฟาร์ม Coro Field ที่อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่อยากท�ำให้
ชีวติ เกษตรกรและคนเมืองดีขนึ้ ผ่านการน�ำวัตถุดบิ เกรดเอปลอดสารเคมีจากฟาร์ม
มาเสิรฟ์ เป็นอาหารโฮมเมดสไตล์ไทย-ญีป่ นุ่ ฟิวชันทีส่ ดใหม่ อร่อย คุณภาพคับจาน
บรรยากาศร้านเหมือนยกฟาร์มโคโรฟิลด์มาไว้ใจกลางเมือง สีขาวสะอาดตา
มีครัวเปิดขนาดใหญ่เป็นจุดดึงดูดให้ลกู ค้าชมเชฟปรุงอาหาร ประเดิมด้วยน�้ำเมลอน
สดและสมูทตีโทมิเมลอน แล้วชิมชิกเกนโบโลเนสต่อ ได้รสชาติและเนือ้ สัมผัสจาก
มะเขือเทศเชอร์รเี ต็มค�ำ ตามมาติดๆ ด้วยพล่ากุง้ ย่างโทมิเมลอนหอมๆ เนือ้ กุง้ เด้ง
เนื้อเมลอนฉ�่ำ อร่อยเลิศ
ห้ามพลาดจานโปรดจากเจ้าของฟาร์ม มันมุราซากิทอดเสิร์ฟพร้อมซอส
สามรสชาติ เมนูง่ายๆ แต่เคี้ยวเพลินจนไม่อยากหยุด เพราะเชฟทอดชิ้นมันได้
กรอบนอกนุ่มใน ทางร้านยังได้วัตถุดิบชั้นดีจากเพื่อนเกษตรกรในราชบุรีมาเสริม
ทัพด้วย อย่างสันคอหมูยา่ งชิน้ โตๆ กินกับซอสสับปะรดทีไ่ ด้จากเกษตรกรบ้านคา
ข้าวผัดมันกุง้ ย่างซึง่ ใช้ขา้ วไรซ์เบอร์รจี ากโพธาราม ผัดเคล้ากับมันกุง้ สดและเครือ่ ง
เทศหอมๆ

.
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รักลูก
ให้ดี

เรื่อง : นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ภาพประกอบ : เซมเบ้
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วัยรุ่นไม่มีจริง หรือวัยรุ่นไม่มีอยู่จริง ค�ำพูดนี้มิใช่เล่นส�ำนวน แต่มี

ไม่มากก็น้อยเราควรรู้สึกได้ว่าข้อห้ามและค�ำสั่งส�ำหรับเด็กโตและ
วัยรุ่นดูเหมือนจะหน่อมแน้มมากขึ้นทุกวัน และอายุขัยของวัยรุ่นก็ดู
เหมือนจะถ่างออกมากขึ้นเช่นกัน
วัยรุ่นเคยมีอายุระหว่าง 15 -18 ปี แต่วันนี้เด็กโตจะเข้าสู่วัยทีน
ตั้งแต่อายุ 11 -12 ปี และกว่าจะเลิกแบมือขอเงินพ่อแม่ได้เร็วที่สุดก็
อายุ 20 - 22 ปี - โอย นานมาก
นักวิชาการเชือ่ ว่าวัยรุน่ ไม่เคยมีมาก่อนบนโลก เด็กโตท�ำงานได้เลย
และวัยทีน (ซึ่งไม่เคยมีบนโลกแน่ๆ) สามารถผสมพันธุ์แล้วเป็นพ่อแม่
คนได้เลย แต่ละคนมีลกู ประมาณ 6 -12 คน โดยครึง่ หนึง่ หรือส่วนใหญ่
รอดชีวิต นั่นแปลว่าพ่อแม่อายุ 18 ปีเลี้ยงลูกได้เองมาก่อน
ก่อนจะเลี้ยงไม่ได้และถูกห้ามเลี้ยงในวันนี้
เรียกกระบวนการท�ำผู้ใหญ่ให้เด็กลงว่า infantilization
กล่าวคือเราท�ำคน - infantilize ที่ควรเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วให้กลายเป็น
วัยรุ่นด้วยมือของเราเอง
ซึ่งมิได้เป็นกระบวนการตัดแต่งทางชีววิทยา แต่เป็นกระบวนการ
ตัดแต่งทางสังคม จึงมีค�ำศัพท์ว่า artificial infantilization of adolescence แปลว่ากระบวนการท�ำให้เกิดวัยรุ่นเทียม
ลองอ่านค�ำสัง่ ทีเ่ ราให้แก่ลกู และข้อห้ามทีพ่ อ่ แม่ให้แก่เราข้างต้นอีก
รอบ เป็นผู้ใหญ่ที่ท�ำให้วัยรุ่นกลายเป็นเด็ก ทั้งที่วัยรุ่น (อาจจะ) เป็น
ผู้ใหญ่ที่ (อาจจะ) มีความรับผิดชอบได้แล้วก็ (อาจจะ) เป็นได้

หนังสือบางเล่มเขียนไว้
นักวิชาการบางคนเชื่อว่าโลกไม่เคยมีวัยรุ่นมาก่อน คนเราเคย
เปลี่ยนผ่านจากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่ได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพันปีก่อน
ที่อายุขัยเฉลี่ยของคนเราประมาณ 40 ปี ด้วยส่วนใหญ่ตายเพราะ
สงครามและโรคระบาด
บางคนว่าบางวัฒนธรรมบนโลกวันนี้ก็ไม่มีค�ำศัพท์ adolescence
กล่าวคือเขาไม่มีวัยรุ่น
ชวนให้นึกถึงที่คุณยายเล่า “ฉันมีประจ�ำเดือนครั้งเดียวเอง” หลัง
จากนั้นก็ตั้งครรภ์ตลอด
ลองนึกถึงบ้านตัวเองก่อน เราในฐานะพ่อแม่เคยพูดอะไรแบบนี้
มากน้อยเพียงใด
“อย่ากลับบ้านดึก” “ไปอาบน�้ำได้แล้ว” “ท�ำไมห้องรกอย่างนี้” “ซื้อ
มาท�ำไมของแบบนี้” “ไปไกลๆ เลยไป” จนถึง “พูดแบบนี้ไม่ต้องมาเป็น
พ่อลูกกัน”
แล้วนึกย้อนสมัยตัวเองเป็นวัยรุ่น เราเคยถูกพ่อแม่ห้ามอะไรบ้าง
“ห้ า มกลั บ บ้ า นดึ ก ” “ห้ า มนอนดึ ก ” “ห้ า มกิ น เหล้ า ” “ห้ า มสู บ
บุหรี่” “ห้ามดูหนังโป๊” “ห้ามขี่รถเร็ว” จนถึง “ห้ามหนีโรงเรียน” ซึ่ง
ปัจจุบันเด็กๆ สมัยใหม่ไม่จ�ำเป็นต้องหนีโรงเรียนทางกายภาพอีกแล้ว
เขาสามารถมุดหนีจากห้องเรียนหรือโรงเรียนเข้าเน็ตได้สบายๆ
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งานวิจัยในสหรัฐ
อเมริกาพบว่า
ข้อห้ามที่วัยรุ่นได้รับ
จากพ่อแม่และสังคม
มีมากกว่าที่นักโทษ
ได้รับจากเรือนจ�ำ

นี่เพียงเรื่องในบ้าน ยังมีกระบวนการทาง
สังคมที่ช่วยกันสร้างวัยรุ่นเทียมขึ้นมาอีก
ไปโรงเรียน คือตัวอย่างที่ 1 เพราะ
โรงเรียนคือจ�ำเลยอันดับ 1 ทีค่ วบคุม
เด็กเล็ก เด็กโต วัยทีน และวัยรุน่ ให้
อยูใ่ นกฎ ระเบียบ กติกา มากทีส่ ดุ
พูดกันอย่างไม่เกรงใจการศึกษา
บางประเทศคือไม่ให้ท�ำอะไรเลย
แม้แต่จะคิด
มีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา
พบว่าข้อห้ามทีว่ ยั รุน่ ได้รบั จากพ่อ
แม่และสังคมมีมากกว่าที่นักโทษ
ได้รับจากเรือนจ�ำ
โรงเรียนริบความเป็นตัวของตัวเองไป
จากวัยรุน่ ได้มากทีส่ ดุ กดพวกเขาลงต�่ำสุด และท�ำลายศักยภาพพวกเขา
ได้ดีที่สุด ปรากฏการณ์นี้เกิดทั่วโลกมิใช่เฉพาะที่บ้านเรา
มีตวั อย่างในสังคมอีกหลายเรือ่ ง เรือ่ งทีพ่ บบ่อยคือห้ามดืม่ ก่อนอายุ
18 ปี และเลือกตั้งได้เมื่ออายุ 18 ปี ว่าที่จริงเป็นกฎหมายที่ไม่ค่อยมี
ใครคัดค้านนัก ด้วยทุกคนบนพิภพโลกเห็นค่อนข้างตรงกันว่าพวกเขา
ครองสติตนเองไม่ได้ก่อนอายุ 18 และมีวิจารณญาณไม่ดีก่อนอายุ 18

แต่ว่าจริงหรือ ?
สตีเฟนคิงเคยเขียนไว้ในหนังสือ Dolores Claiborne ว่าวิธีฆ่า
วัยรุ่นที่แนบเนียนคือยื่นกุญแจรถให้แก่เขา
ในอังกฤษ เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ที่มาท�ำงานขายของในร้านนั่ง
ดื่มกินหรือซูเปอร์มาร์เกตห้ามแตะขวดเหล้าหรือขวดเบียร์ที่ลูกค้ายื่นให้
เพื่อคิดเงินด้วยซ�ำ้
แม้ขอ้ ห้ามหลายข้อจะดูมเี หตุผล แม้แต่กบั ผูเ้ ขียนบทความวันนี้ แต่
จริงหรือเปล่าที่เราก�ำลังดูเบาศักยภาพของวัยรุ่นมากเกินไป

เราประเมินลูกของพวกเราต�ำ่ ไปหรือเปล่า ? .
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เยือน
ลานธรรม

ครุสติสถาน

เรียบง่าย ร่มเย็น
ริมคลองธรรมชาติ

เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต
ภาพ : ศากยะบุญ

จะดีแค่ไหน

ถ้าเราได้หลีกหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่ หลบ
มาพักกายพักใจในสัปปายสถานที่วางตัวกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติ
V magazine ฉบับนี้ขอพาท่านเดินทางออกนอกเมืองมาสัม ผัส
ธรรมชาติริมคลองบางมด ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยวังกุ้ง วังปู ริมคัน
คลองมีทวิ มะพร้าวเรียงราย ทางเข้าเป็นทางดินค่อนข้างแคบพอรถผ่าน
ได้หนึ่งคัน ลึกเข้าไปตามทาง ข้ามสะพานไม้เล็กๆ ไป จะเห็นฝูงนก
กระยางบินโฉบไปมาราวต้อนรับผู้มาเยือน
ครุสติสถาน สถานปฏิบัติธรรมที่เรียบง่าย ร่มเย็น เริ่มต้นจาก
อาจารย์ธีรพล นิยม ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันอาศรมศิลป์ บริจาคที่ดินบ้าน
บางครุ พื้นที่ 4 ไร่ 200 ตารางวา พร้อมสนับสนุนเงินทุนเบื้องต้น
ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสถานที่ มีสถาปนิกจากสถาบันอาศรมศิลป์

ออกแบบและด�ำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2558 จากนั้นอาจารย์ธีรพลจึงมอบ “ครุสติสถาน” นี้ให้อยู่ในความ
ดูแลของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
ก�ำแพงต้นไม้เขียวครึ้มล้อมรอบอาณาบริเวณ เผยเพียงทางเข้าที่
เป็นประตูรวั้ โครงเหล็กสีดำ� มองเข้าไปเห็นศาลาหลังเล็กริมคลอง ด้าน
ซ้ายมือคือศาลาปฏิบัติธรรม เป็นอาคารปูนเปลือยสองชั้นยกพื้นสูง ชั้น
ล่างเปิดโล่งไร้ผนัง ส�ำหรับฟังพระเทศน์ และฝึกปฏิบตั ธิ รรมทีม่ งุ่ เน้นวิธี
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ รวม
ทั้งเป็นที่เจริญสติในมื้ออาหารร่วมกัน ส่วนชั้นบนติดหน้าต่างรอบด้าน
ยกหลังคาสูงเพื่อรับลมที่พัดเข้ามาตลอดวัน ศาลาปฏิบัติธรรมสร้าง
เชื่อมต่อกับโรงครัว และมีแปลงผักสวนครัวเล็กๆ ปลูกแบบอินทรีย์
น�ำมาปรุงอาหารมังสวิรัติให้แก่ผู้มาปฏิบัติธรรม
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ทางเดินเชื่อมไปยังเรือนพักเป็นอุโมงค์ต้นไม้ทอดผ่านเรือนพักทั้ง
ห้าหลัง ต่อไปยังลานกิจกรรมสนามหญ้าติดริมคลอง ฝั่งตรงข้ามเรือน
พักเป็นทางเดินจงกรมเล็กๆ ทีม่ กี ำ� แพงต้นไม้กนั้ ขอบเขตเพือ่ ความเป็น
ส่วนตัวส�ำหรับผู้แยกมาปฏิบัติด้วยตนเอง และในส่วนท้ายสุดของพื้นที่
สร้างกุฏริ บั รองส�ำหรับพระอาจารย์ทเี่ ดินทางมาจากวัดถ�้ำแสงเทียนและ
วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

ครุสติสถาน

ทีน่ จี่ ดั ปฏิบตั ภิ าวนาประจ�ำทุกเดือน วัตรปฏิบตั เิ ริม่ เวลา
04.00 น. จนถึ ง 21.00 น. ตั้ ง แต่ ก ารตื่ น นอนอย่ า งมี ส ติ
ท�ำวัตรเช้า บริหารกาย บริหารจิต เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
ฟังเทศน์ เดินจงกรม กินอาหารสองมื้อ ท�ำวัตรเย็น และฟัง
ธรรมก่อนเข้านอน .

ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ (ใกล้วัดบัวผัน)
สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ที่
ส�ำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ
โทรศัพท์ 0-2870-7512-3 ต่อ 101
ติดตามคอร์สปฏิบัติภาวนาได้ที่ www.roong-aroon.ac.th
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ศุขสยาม
http://kiattisakdudee.blogspot.com

เรื่อง : นคราภิบาล

บุญผะเหวด
เทศน์มหาชาติ
ในภาคอีสาน

1

บุญผะเหวดหรือบุญพระเวส คือการจัดงานพิธีเทศน์มหาชาติของชาวอีสาน

ซึง่ พรรณนาถึงเรือ่ งราวของพระเวสสันดรโพธิสตั ว์ทบี่ ำ� เพ็ญทานบารมีอย่างยิง่ ยวด
เพื่อหวังบรรลุผลตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เรื่องพระเวสสันดรนี้เป็นเรื่องราวใน ทศชาติชาดก วรรณกรรมอิงพระพุทธศาสนา แพร่จากอินเดียเข้าสูไ่ ทย พิธเี ทศน์มหาชาติปรากฏในประเทศไทยมาตัง้ แต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา มีการประพันธ์บทเทศนาเป็นกลอน เรียกว่า “มหาชาติคำ� หลวง”
แล้วเผยแพร่ไปยังพื้นที่ต่างๆ และได้แต่งเป็นส�ำนวนของแต่ละท้องถิ่น ในภาค
อีสานมีการจัดเทศน์มหาชาติมานานแล้วเช่นกัน แต่ทำ� ขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ ใดไม่ปรากฏ
ชัดเจน สันนิษฐานว่าคงรับอิทธิพลมาจากมหาชาติค�ำหลวงของอยุธยา และเรียก
งานพิธีนี้ว่า “บุญผะเหวด” หนึ่งในประเพณีส�ำคัญของชาวอีสานในกลุ่มประเพณี
ฮีตสิบสอง คองสิบสี่
เมื่อถึงเดือนสี่ชาวอีสานแต่ละหมู่บ้านจะประชุมกันเพื่อก�ำหนดวันจัดงาน
ตามความพร้อมของหมู่บ้านตน จากนั้นจะบอกกล่าวญาติ พี่น้อง และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงให้มาร่วมงานบุญ และช่วยกันหาดอกไม้มาตากแห้ง ฝานดอกโน (ท�ำจาก
ล�ำต้นหม่อน) ถือเป็นงานใหญ่ท� ำติดต่อกัน 3 วัน โดยวันแรกเป็นวันเตรียม
ชาวบ้านจะจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งศาลาการเปรียญ วันที่ 2 เป็นวันโฮม คือวัน
เฉลิมฉลองพระเวสสันดร ชาวบ้านรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์จากหมู่บ้านใกล้เคียงจะ
มาร่วมพิธี มีทั้งจัดขบวนแห่เครื่องไทยทาน ฟังเทศน์ และแห่ผ้าผะเหวด (ผ้าผืน
ยาวเขียนภาพเล่าเรือ่ งพระเวสสันดร) ซึง่ สมมุตเิ ป็นการแห่พระเวสสันดรเข้าสูเ่ มือง  
ถึงเวลาค�ำ่ จะมีเทศน์เรื่องพระมาลัย แสดงที่มาของประเพณีบุญผะเหวด และวัน
ที่ 3 จะเป็นงานบุญพิธี มีเทศน์เวสสันดรชาดก ชาวบ้านร่วมกันท�ำบุญตักบาตร
ข้าวพันก้อน พิธมี ไี ปจนค�ำ่ ชาวบ้านจะแห่แหน ฟ้อนร�ำตัง้ ขบวนเรียงราย น�ำกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอนถวายพระ ส่วนพระสงฆ์จะเทศน์เรือ่ งเวสสันดรชาดก
จนจบ และเทศน์อานิสงส์อีกกัณฑ์หนึ่งจึงเสร็จพิธี

44
p44-51.indd 44

3/7/19 5:00 PM

1
2
3

เทศน์มหาชาติ
แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง
แห่ผ้าผะเหวด

https://esan108.com 			

ประเพณีบุญผะเหวดนั้นสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าใน
พระพุทธศาสนา ซึง่ ชาวอีสานยึดถือและปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดมาช้านาน
ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นทุกปี มีการเทศน์เรื่องเวสสันดรชาดกหรือ
เทศน์มหาชาติจ�ำนวนทั้งหมด 13 กัณฑ์ โดยชาวอีสานเชื่อว่าหากฟัง
เทศน์ครบทั้งหมดในวันเดียวจะได้เกิดในพระพุทธศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย

และอี ก ประการหนึ่ ง คื อ เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง พระเวสสั น ดร
พระโพธิสัตว์ผู้บ�ำเพ็ญเพียรบารมีชาติสุดท้ายของพระองค์
ก่อนจะเสวยชาติ และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์
ปัจจุบัน .
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เรื่อง : ฅนเมือง
ภาพ : เมืองโบราณ
		

ศาลาร้องทุกข์ สุโขทัย
สุโขทัย คือรัฐที่มีความเจริญรุ่งเรืองในราวพุทธศตวรรษที่ 19
ซึ่งเป็นรัฐส�ำคัญในอดีตของประเทศไทย
ข้อความที่ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 หน้าที่ 1 วรรคสุดท้ายว่า
“ในปากประตูมีกระดิ่งอันแขวนไว้หั้น ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมือง
ถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนบ่ไร้
ไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามค�ำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียก
เมื่อถามสวนความแก่มันด้วยซื่อ ไพร่เมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม”
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1 ประตูทางเข้าศาลาร้องทุกข์ สุโขทัย ณ เมืองโบราณ
2 ภาพจิตรกรรมประเพณีลอยประทีปในศาลาร้องทุกข์
3 ตัวอาคารของศาลาร้องทุกข์ สุโขทัย ณ เมืองโบราณ

1
2

3
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ภาพจิตรกรรมการชนช้างในศาลาร้องทุกข์

แสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน
ซึ่งเปรียบเสมือนบิดากับบุตร โดยใช้พระนามน�ำหน้าว่า “พ่อขุน” ประหนึ่ง
บิดาท�ำหน้าที่ดูแล ปกป้อง คุ้มครองประชาชนอย่างใกล้ชิด พระองค์ทรง
สร้างศาลาร้องทุกข์เพือ่ ใช้ตดั สินคดีความให้แก่ประชาชนของพระองค์ โปรด
ให้สร้างกระดิง่ แขวนไว้หน้าประตูพระราชวัง เพราะเมือ่ ใดทีป่ ระชาชนมีเรือ่ ง
เดือดร้อนก็ให้มาสั่นกระดิ่ง จากนั้นทหารจะออกไปน�ำตัวเข้ามาพบพ่อขุนรามค�ำแหงเพื่อตัดสินคดีความด้วยพระองค์เอง
ศาลาร้องทุกข์จึงเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมในการปกครองของ
พ่อขุนรามค�ำแหง โดยทีเ่ มืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ คุณเล็ก วิรยิ ะพันธุ์ ได้สร้างไว้รว่ มกับเนินปราสาท และวิหารหลวงวัดมหาธาตุ ตัวอาคาร
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มีลักษณะเป็นศาลาโถงทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องเกล็ด ปั้นลมได้เค้ามา
จากเครื่องถ้วยสังคโลกสมัยสุโขทัย ภายในมีพระแท่นที่ประทับยามออกว่า
คดีความ ด้านบนมีภาพจิตรกรรมบอกเล่าเรื่องราวส�ำคัญในสมัยนั้น เช่น
ภาพการชนช้างระหว่างพ่อขุนรามค�ำแหงกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด ภาพ
ประเพณีงานลอยประทีป เป็นต้น

ประตูทางเข้าศาลาร้องทุกข์ท�ำเป็นประตูแบบโบราณ ตาม
ลักษณะประตูเมืองที่เก่าที่สุดซึ่งปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนัง
พร้อมแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูด้วย .
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ขับรถให้ปลอดภัย
อย่ามองแต่ข้างหน้า

ขับขี่
ปลอดภัย
เรื่อง : ดาบฯ แช่ม
ภาพประกอบ : เซมเบ้

หลายคนตั้งใจขับรถมาก เพ่งมองแต่หนทางข้างหน้าอย่างเดียว ซึ่งเป็นวิธีขับรถที่ไม่ถูกต้อง เพราะอุบัติเหตุ

มักมีโอกาสเกิดขึ้นสูงช่วงเปลี่ยนช่องทางการขับรถโดยลืมมองรถด้านข้างหรือรถที่ขับตามมา การขับรถให้ปลอดภัย
จึงต้องตรวจสอบการจราจรด้านข้างและด้านหลังเป็นระยะๆ อย่างสม�่ำเสมอ โดยมองกระจกส่องข้างทั้งซ้าย ขวา
และกระจกส่องหลัง
ถึงกระนั้นก็ตาม แต่ก็มีบ่อยครั้งที่ผู้ขับขี่มองไม่เห็นรถด้านข้างหรือรถที่ขับตามมา ทั้งนี้เพราะปรับต�ำแหน่ง
กระจกส่องข้างและกระจกส่องหลังไว้ไม่เหมาะสม เกิดมุมอับจนมองเห็นรถทีข่ บั ตามมาไม่ชดั เจน ต�ำแหน่งของกระจก
ส่องข้างที่เหมาะสมต้องอยู่ในแนวขนาน ไม่ก้มหรือเงยเกินไป หรือเห็นด้านข้างของตัวถังรถมากไป ส่วนกระจก
ส่องหลังต้องปรับไม่ให้เห็นศีรษะของผู้ขับ แต่ให้เห็นด้านหลังมากที่สุด

เท่านี้การขับรถบนท้องถนนก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้น .
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ใบตอบรับสมาชิก

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

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

ความสุขในยามว่าง

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

อ่านหนังสือ
เลี้ยงสัตว์
ชมภาพยนตร์
ท่องเที่ยวในประเทศ
วาดภาพ
ความสนใจด้านการเงิน

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

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

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

บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ตู้ ปณ. 64 ปณจ. ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร

10310
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ยาแก้ ไอ
ใช้จิบบรรเทาอาการไอ ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
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ขับไปไหนก็วางใจ มีอะไร
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