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 ยังมีคนอีกมากมายที่กลัวการลงทุนโดยให้เหตุผลว่าเสี่ยง กลัวขาดทุน หากถามต่อว่าได้เคยศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุนบ้างหรือยัง 

คำาตอบที่อาจได้รับคือ ยังไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้เรื่องการลงทุน แต่รู้สึกว่ามันเสี่ยงกลัวขาดทุนเลยไม่อยากเรียนรู้ ซึ่งในความจริงแล้วชีวิตเรา

ล้วนแวดล้อมด้วยความเสี่ยง แต่เราเรียนรู้มันเพื่อเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการ เช่น การขับรถมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ

แต่เราเรียนรู้ที่จะขับรถเพื่อผลลัพธ์ คือความสะดวกสบายในการเดินทาง  ผมขอฝากแง่คิดเกี่ยวกับความเสี่ยงให้เราลองพิจารณาดูนะครับ

 1. การไม่ลงทุน คือ ความเสี่ยง
 ความเสี่ยงของการไม่ลงทุน ก็คือการที่มูลค่าเงินเราจะลดลงเนื่องจากเงินเฟ้อ  เงินเฟ้อ นั้นหมายถึง การที่เงินของเรามีมูลค่าน้อย

ลง จากเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวในราคา 35 บาท แต่ทุกวันนี้จะต้องใช้เงินถึง 70 บาทในการซื้อ ฯลฯ เนื่องจากเจ้าเงินเฟ้อนี่เอง ผมจะยกตัวอย่างอัตรา

เงินเฟ้อที่ 3.0% ต่อปี เงินต้น 100,000 บาท ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า มูลค่าเงินที่แท้จริงหลังหักเงินเฟ้อแล้วเป็นเท่าไร ดูจากตารางด้านล่าง

เลยนะครับ

Investment โดย พจน์ หลิกาพันธ์ (CFP) บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป

สร้างสุขทางการเงินด้วยกองทุนรวม (ตอนจบ) 

ความเสี่ยงและผลตอบแทน
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เห็นไหมครับ หากเราไม่ลงทุนใดๆเลย เราก็ขาดทุนจากการที่มูลค่าเงินของเราลดลงเนื่องจากเงินเฟ้อ

ณ สิ้นปี ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10

มูลค่า
แท้จริง

97,000.00 94,090.00 91,267.30 88,529.28 85,873.40 83,297.20 80,798.28 78,374.34 76,023.11 73,742.41

 2. การทิ้งเงินออมทั้งหมดไว้ในบัญชีออมทรัพย์มีความเสี่ยง
 คนส่วนใหญ่มักจะเก็บเงินออมของตัวเองทั้งหมดไว้ในบัญชีออมทรัพย์บัญชีเดียวกับที่รับเงินเดือน ซึ่งนอกจากได้รับผลตอบแทนที่ต่ำา

มากไม่ชนะเงินเฟ้อแล้ว บัญชีดังกล่าว ยังผูกกับบัตร ATM ซึ่งธนาคารก็มักจะให้เราทำาแบบบัตรเดบิตแทนเนื่องจากคิดค่าธรรมเนียมบัตรได้มากกว่า 

โดยที่บัตรดังกล่าวสามารถกดเงินสด หรือ รูดซื้อสินค้าได้เหมือนบัตรเครดิต ลองคิดดูนะครับว่าหากเราออมเงินทั้งหมดของเราไว้ในบัญชีดังกล่าว

แล้วเกิดบัตรเดบิตหายหรือถูกขโมย คนที่ได้บัตรไปอาจได้รูดกันเพลินกว่าเราจะนึกได้แล้วแจ้งระงับบัตร เงินอาจเกลี้ยบัญชีนะครับ

 

 3. การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล(หวย) มีความเสี่ยงสูง
 การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ หรือหวย รวมทั้งหวยใต้ดิน เป็นกิจกรรมที่คนไทยนิยมมาก มีให้เล่นทุกวันที่ 1 และ 16 ของ

ทุกเดือน เรามาดูกันคร่าวๆว่าโอกาสในการถูกหวยนั้นกี่เปอร์เซนต์ ยกตัวอย่าง อาทิ

 รางวัลที่ 1        มี 1 รางวัล   โอกาสถูก   1    ในล้าน  หรือ 0.0001%

 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว   มี 4000 รางวัล         โอกาสถูก  4000 ในล้าน  หรือ 0.4000%

 ถ้าคุณกล้าซื้อหวยได้ ..แสดงว่า คุณเป็นคนรับความเสี่ยงได้สูงมาก เพราะสามารถทนเห็นเงิน กลายเป็น 0 บาท ขาดทุน 100% ในพริบตา

แล้วจะบอกว่าคนไทยรับความเสี่ยงได้ต่ำาได้ยังไงครับ

LOTTERYLOTTERY



ทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมกัน

 หลายคนยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าทุกๆ  การลงทุนมีความเสี่ยงสูง เลยกลัวไม่กล้าลงทุนทั้งยังไม่ศึกษาหาความรู้ เข้าทำานองเข้าใจผิดๆ 

กองทุนรวมนั้นมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย แต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่เสี่ยงต่ำามากจนถึงเสี่ยงสูง ดังนั้นเรา

สามารถเลือกลงทุนได้ตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราได้ โดยกองทุนรวมนั้นแบ่งความเสี่ยงกองทุนออกเป็น 8 ระดับดังนี้

 ระดับที่ 1 คือ กองทุนรวมตลาดเงิน เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารทางการเงินในประเทศ ที่มีอายุสั้นไม่เกิน 

1 ปี เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำาที่สุด มีโอกาสผิดนัดชำาระหนี้น้อย

 ระดับที่ 2 คือ กองทุนรวมตลาดเงิน แต่กองระดับนี้จะนำาเงินบางส่วนไปลงทุนในพันธบัตรหรือเงินฝากต่างประเทศได้เพื่อโอกาสรับ

ผลตอบแทนที่ดีขึ้น ทำาให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

 ระดับที่ 3 คือ กองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จึงมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในเรื่องทิศทางของดอกเบี้ย 

หากดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนของกองทุนจะลดลง ในทางกลับกันหากดอกเบี้ยในตลาดลดลง ผลตอบแทนของกองทุนจะเพิ่มมากขึ้น 

 ระดับที่ 4 จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ โดยอาจลงทุนได้ในหุ้นกู้เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจซึ่งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ใน

เรื่องความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ออกหุ้นกู้นั้นๆ

 ระดับที่ 5 เป็นกองทุนรวมแบบผสม ระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน หรือ Balance Fund กองนี้จะมีความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจาก

มีการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับปานกลาง

 ระดับที่ 6 เป็นกองทุนรวมหุ้นเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงในระดับที่สูง เปรียบเหมือนเราร่วมหุ้นลงทุนในกิจการของบริษัทต่างๆ

แต่กองทุนก็จะกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหุ้นหรือกิจการหลายๆ กิจการ

 ระดับที่ 7 เป็นกองทุนรวมในหุ้น เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ Sector Fund เช่น ลงทุนเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมหรือ Sector ที่

ผูจ้ัดการกองทุนคิดว่า Sector นี้มีแนวโน้มผลประกอบการที่ดี แต่เนื่องจากลงทุน เฉพาะ Sector หากผลการดำาเนินงานของ Sector นั้นไม่เป็น

ไปตามคาดก็จะส่งผลถึงผลตอบแทนของกองทุน ที่ลงทุนใน Sector นั้นได้

 ระดับที่ 8 คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investment) เช่น ทองคำา น้ำามัน หรือสินทรัพย์เสี่ยงที่มี

ความซับซ้อนมากขึ้น

ทั้งนี้ กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำานั้น ผลตอบแทนก็จะต่ำาไปด้วย ส่วนกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงนั้น โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงก็จะมีมากขึ้นด้วย

แต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะขาดทุนได้มากด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงแนะนำาให้ท่านประเมินและลงทุนตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของ

ตนเอง อย่างไรก็ตามความสามารถในการรับความเสี่ยงอาจเพิ่มมากขึ้นได้ หากเราศึกษาหาความรู้ด้านการลงทุนให้มากขึ้นก็จะทำาให้มีความเข้าใจใน

การลงทุนที่ดีขึ้น
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รู้หรือไม่ ?
7 นิสัยเสียทางการเงินที่มีแล้วรวยยากคืออะไร
1.ไม่เคยเก็บออม         

2.ใช้จ่ายโดยไม่มีการวางแผน

3.ขยันกู้ยืมเงิน

4.ลืมตัวจ่ายง่ายๆ กับเงินเล็กน้อย

5.ไม่มีเงินสำารองฉุกเฉิน

6.ใช้จ่ายแพงเกินตัว

7.เชื่อคำาโฆษณาโดยไม่คิดให้ดี

ข้อมูลจาก : www.Masii.co.th



Healthy

โรคซึมเศร้าหายได้
             ...หากเข้าใจอย่างถูกต้อง

โดย น.พ. วิทยา วันเพ็ญ

จิตแพทย์ ประจำา Mind Center
โรงพยาบาลพระรามเก้า

จากสถิติปัจจุบัน พบว่า คนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าประมาณ 1.5 ล้านคนทั่วประเทศ โดยประมาณ 1.3 ล้านคน 

เป็นชนิดรุนแรง คือ ท้อแท้ หดหู่ สิ้นหวังที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน ติดต่อกันถึง 2 สัปดาห์ร่วมกับอาการเบื่อหน่าย หมดความสนใจในการงานหรือ

กิจกรรมที่เคยชอบทำา ส่วนที่เหลือเป็นชนิดเรื้อรังเป็น ๆ หาย ๆ แม้ทำางานได้แต่จะอยู่แบบไม่มีชีวิตชีวา

 โรคซึมเศร้า (Depression) เป็นชื่อโรคที่หลายคนคุ้นหูกันดี ซึ่งโรคนี้มีความผิดปกติของสมองที่มีผลกระทบต่อความนึกคิด อารมณ์ 

ความรู้สึก พฤติกรรมและสุขภาพร่างกาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่า โรคซึมเศร้านั้นเกิดจากความผิดปกติของจิตใจ ที่สามารถแก้ไขให้หายได้ด้วย

ตัวเอง ซึ่งในความเป็นจริง เกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทหลายชนิดด้วยกัน เช่น  ซีโรโตนิน นอร์เอปิเนฟริน และโดปามีนทำาให้เกิด….  
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 1. โรคซึมเศร้าแบบเมเจอร์ ดีเพรสชั่น (Major Depression)

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าชนิดนี้ จะมีความผิดปกติที่มีอารมณ์ซึมเศร้านานกว่า 2 สัปดาห์ ผู้ที่ป่วยจะมีอาการเศร้าสลดอย่างมาก จนไม่มีความสนใจ

ในกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยทำาให้กลับมามีความสุขสดชื่นเหมือนเดิม ดังนั้นควรเริ่มรักษาแต่เนิ่นๆ จะช่วยไม่ให้โรคซึมเศร้าแบบนี้มีความรุนแรงขึ้น 

อีกทั้งยังลดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายอีกด้วย

 2. โรคซึมเศร้าแบบดิสทีเมีย (Dysthymia Depression) ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าชนิดนี้ จะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าชนิดแรก แต่เป็น

อย่างต่อเนื่องนานกว่า นั่นคือจะมีอาการอย่างน้อย 2 ปี อาการไม่รุนแรงถึงขนาดทำาอะไรไม่ได้ เนื่องจากผู้ที่ป่วยจะมีอารมณ์ผิดปกติสลับไปด้วย

 3. โรคซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ ดิสออร์เดอร์  (Bipolar disorder) ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า ชนิดนี้บางรายจะมีอารมณ์เซ็ง ซึมเศร้า

สลับกับอาการลิงโลด หงุดหงิด โดยเป็นอารมณ์ที่ต่างกัน หรือ ต่างขั้วกัน โดยซึมเศร้าชนิดนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจและมักก่อให้เกิดปัญหา

เช่น การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย หรือตัดสินใจผิดๆ และอาจมีความคิดฆ่าตัวตายในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าได้

ส่วนการรักษาโรคซึมเศร้า ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการหลักๆ สามารถควบคุมได้ ได้แก่

 การรักษาด้วยยา เพื่อปรับสารเคมีในสมองให้มีความสมดุล ซึ่งจะทำาให้อารมณ์และความคิดกลับมาเป็นปกติ เกิดการยับยั้งชั่งใจ

ไม่ทำาอะไรผลีผลามได้ เช่น การทำาร้ายตัวเอง

 การรักษาด้วยการฟื้นฟูสภาพจิตใจ โดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยา รับฟัง และปรับทัศนคติเชิงลบให้เปลี่ยนทัศนคติเป็น

เชิงบวก อันจะนำาไปสู่พฤติกรรมเชิงบวกต่อไป

 การรักษาด้วยสังคม สิ่งแวดล้อม คนรอบข้าง ให้เข้าใจผู้ป่วยมากขึ้นว่าอาการต่างๆ นั้น เกิดจากการเจ็บป่วย เพื่อนำาไปสู่การช่วย

เหลือที่ถูกต้อง ไม่ตำาหนิ หรือ มองผู้ป่วยในแง่ลบ

หากหลายคนได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และใช้ชีวิตอย่างปกติทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม จิตแพทย์จะแนะนำา

ผู้ป่วยให้หากิจกรรมยามว่าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยซ้ำา เช่น การออกกำาลังกาย งานอดิเรก ฝึกสมาธิ เป็นต้น



กิจกรรมบริษัท
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งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการ

กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) ประธานในพิธีเปิดงานวันประกันชีวิต

แห่งชาติครั้งที่ 18 ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ

ฟิลลิปประกันชีวิต โดยมี ชวลิต ทองรมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส–ฝ่ายขาย

และ CAO และพลังตัวแทน ให้การต้อนรับ

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  

ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560
คณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ

ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพ ในโอกาสเข้ารับ

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 34 

ประจำาปี 2560 จัดโดย สมาคมประกันชีวิตไทย 

เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงาน

และการบริการที่เป็นเลิศ ณ จูบิลี่ ฮอลล์

อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

Midyear Conference 2017
บริษัทฯ จัดงาน สัมมนาผู้บริหารงานขายกลางปี 

2560 (Midyear Conference 2017)

เพื่อปลุกพลังใจแก่ผู้บริหารงานขายทั่วประเทศ

ภายใต้หัวข้อ “สร้างทีม สร้างพลัง” เพื่อเป้าหมาย

ในปีแห่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำา จ.เพชรบุรี

ดอกไม้จันทน์ ทำาจากใจ ถวายพ่อหลวง 
บริษัทฯ และในนามกลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล

จัดกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ทำาจากใจถวาย

พ่อหลวง” ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร 

พนักงาน พลังตัวแทน และประชาชน ร่วมมือ 

ร่วมใจประดิษฐ์ฯ จำานวน 14,049 ดอก โดยมี 

เสาวภาคย์ กระจ่างยุทธ รอง ผอ.สำานักพัฒนา

สังคม กรุงเทพฯ รับมอบ ณ สำานักพัฒนาสังคม 

รร. ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

(ดินแดง 2)  

เชิญชวนปลูกดอกดาวเรือง
คณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมแจกเมล็ด

พันธุ์ดอกดาวเรือง พร้อมเชิญชวนประชาชน

ปลูกดอกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั่วทุกพื้นที่

ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำานวนมาก

ณ อาคารวรวัฒน์ ถ. สีลม 

สนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล 
บริษัทฯ สนับสนุนการแข่งขันและร่วมกิจกรรม  

เดิน-วิ่ง การกุศล โรงพยาบาลสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์มาราธอน 2017 ครั้งที่ 2/12 ชิงถ้วย

พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา(12 สิงหา)

โดยมี พล.ร.ต. พรชัย แย้มกลิ่น ประธานมูลนิธิ

โรงพยาบาลฯ ให้เกียรติรับมอบ

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กรมแพทย์ทหารเรือ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี

ติดต่อตรงถึงส่วนงานต้นเรื่อง ง่าย สะดวก รวดเร็ว ด้วย 2 ช่องทาง  



ขึ้นชื่อว่า “ประกันชีวิต”  ฟังแล้วใครหลายคนอาจจะกลัวว่าถ้าซื้อแล้วจะเป็นการแช่งตัวเองหรือเปล่า...และจะมีความยุ่งยากอะไร

เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยประกันตามมาหรือไม่ ซึ่งถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง การทำาประกันชีวิต ถือเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงสำาหรับอนาคต หากว่า

วันหนึ่งคุณเกิดสูญเสียคนที่รักไปอย่างกะทันหัน หรือมีไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในยามเกษียณ ฯลฯ การทำาประกันชีวิตติดตัวไว้อย่าง

น้อยหนึ่งกรมธรรม์ ย่อมสร้างความอุ่นใจทั้งตนเองและคนที่คุณรัก โดยสามารถเลือกวางแผนทำาประกันชีวิตที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้ ดังนี้ 

การวางแผนชีวิตด้วยการทำาประกันชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัย นับเป็นอีกหนึ่งวิธีเตรียมความพร้อมสำาหรับอนาคตที่มั่นคง ไม่เพียงแค่ตัวของคุณ

เอง แต่รวมถึงครอบครัวและคนที่คุณรักเพื่อเป็นหลักประกันชีวิตสำาหรับพวกเขา อย่างไรก่อนทำาประกันชีวิต อย่าลืมศึกษาข้อมูลของกรมธรรม์

แต่ละประเภทอย่างละเอียดด้วยนะคะ
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วางแผนประกันชีวิต..เติมความสุขทุกช่วงวัย 

วัยเด็ก อายุระหว่าง 2- 6 ปี เป็นวัยที่อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ มีความ

อยากรู้ อยากเห็น และซุกซน ผู้ปกครองจึงควรให้ความรักและเอาใจใส่บุตร

หลานอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ วัยนี้ จึงเหมาะกับ

การทำาประกันแบบสะสมทรัพย์ (ออมเพื่อการศึกษา) กรมธรรม์อุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล หรืออาจซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพได้อีกด้วย

วัยเรียนและวัยรุ่น เป็นช่วงวัยที่เริ่มต้องการเรียนรู้โลกกว้าง 

ชอบความตื่นเต้น อยากรู้ อยากเห็น เริ่มเป็นตัวของตัวเอง ในวัย

นี้ เหมาะกับการทำาประกันเพื่อการศึกษา และกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วน

บุคคล และสัญญาคุ้มครองสุขภาพเพ่ิมเติม เช่นเดียวกับวัยเด็ก

วัยทำางาน เป็นวัยที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

และเป็นที่พึ่งพาให้กับครอบครัว คนในวัยนี้มักให้ความใส่ใจกับการดูแล

สุขภาพของตนเอง และมักจะกังวลกับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่างๆ 

รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำางาน แบบประกันที่เหมาะสมกับวัยดัง

กล่าว อาทิเช่น แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบบำานาญ (เพื่อเก็บ

ไว้ใช้ยามเกษียณ) แบบยูนิต ลิงค์ เพื่อคุ้มครองชีวิตและลงทุน รวม

ถึงกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ 

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ฯลฯ

วัยเกษียณ เป็นช่วงวัยแห่งการพักผ่อน หลังจากที่ทำางานหนัก

มาระยะหนึ่งแล้ว สิ่งที่คนวัยนี้ต้องการ คือการมีเงินบำาเหน็จ บำานาญ

ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน หรือไว้เป็นค่ารักษาพยาบาล แต่ละคนมีวิธีใน

การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วัยเกษียณที่แตกต่างกันออกไป 

การทำาประกันชีวิตที่เหมาะสม เช่น ประกันแบบบำานาญ แบบชำาระเบี้ยฯ

ครั้งเดียว กรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล สัญญาเพิ่มเติม

คุ้มครองสุขภาพ เช่น ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย

รายวัน และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ฯลฯ

Graphic

GraphicGraphic

ข้อมูลจาก www.checkraka.com



Travel เชียงใหม่ เมืองริมดอย
ร้อยอัศจรรย์ ที่น่าค้นหา  
เชียงใหม่ จังหวัดที่สืบสานวัฒนธรรมล้านนามากว่า 700 ปี มีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีที่สวยงาม แม้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศ แต่เชียงใหม่ก็ยังมีอะไรดีๆ 

ซ่อนเร้นเอาไว้ ให้เราได้ค้นหาอย่างไม่น่าเชื่อ 

ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันชีวิต  
ติดต่อสำ�นักงานบริษัท�ฟิลลิปประกันชีวิต�จำ�กัด�(มหาชน)�สำ�นักงานสาขา��จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง�191/6�ถนนช้างคลาน�ต.ช้างคลาน�อ.เมืองเชียงใหม่�จ.เชียงใหม่�50100�Tel.�(053)�903709-711

อินทนนท์ 2 ฤดู สู่ความอัศจรรย์ที่ห้ามพลาด
ดอยอินทนนท์ นับเป็นดอยที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยที่ 2,565 เมตร 

ในช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งเดือน ส.ค. – ก.ย  แนะนำาให้ไปเที่ยวที่ป่าอ่างกาหลวง 

บนยอดดอย ซึ่งจะอบอวลไปด้วยสายหมอกทำาให้เกิดภาพอัศจรรย์ คือป่า

ที่ซ่อนตัวอยู่ในม่านหมอกขุนเขา สวยเหนือจินตนาการ 

อีกหนึ่งฤดูซึ่งพลาดไม่ได้ คือ ฤดูหนาว  สัมผัสลมหนาวที่บางปีอาจสูงถึง 0 องศาเซลเซียส  หรือติดลบระดับต้นๆ นี่เป็นเวลาของการชมทะเล

หมอก น้ำาค้างแข็ง หรือแม่คะนิ้ง  ส่วนในช่วงเดือนมกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งจะบานสะพรั่งไปทั่วดอยสร้างบรรยากาศโรแมนติกให้กับคู่รัก

เหมือนล่องลอยอยู่ในฝัน

ชมนาขั้นบันได ต้องไปบ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม
นาขั้นบันไดที่นี่มีมุมให้ชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและตก ช่วงเดือนก.ย – ต.ค. 

เป็นอีกช่วงที่น่าสนใจ เพราะทุ่งนาจะเขียวขจีลดหลั่นเป็นเชิงชั้นตามไหล่

เขา ส่วนช่วงปลายเดือน ต.ค – พ.ย. ทุ่งข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นทุ่งรวงทองสี

เหลืองอร่ามยามต้องแสงเช้าเย็น เป็นภาพที่สวยงามมากๆ 

วัดยางหลวง อีกหนึ่งความอัศจรรย์ที่ต้องไม่พลาด
วัดยางหลวง อยู่ในอำาเภอแม่แจ่ม โดยปกติเรามักจะได้ยินว่ามีเงาพระธาตุ

กลับหัว  พบที่วัดพระธาตุลำาปางหลวง และวัดพระธาตุจอมปิงในจังหวัดลำาปาง

แต่ที่วัดยางหลวงนี้ เรากลับพบเงาของพระวิหารกลับหัวได้เวลาดูบนพื้นสีขาวใน

ความมืดด้านในพระอุโบสถ ซึ่งถือว่าเป็นกลวิธีเชิงช่างล้านนาที่สร้างปริศนาแห่ง

ความอัศจรรย์ให้ลูกหลานสืบต่อกันมา 

เชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับต้นๆ ของประเทศ และมีสถานที่น่าสนใจรอให้คุณเดินทางไปสัมผัสอีกมากมายชนิดที่ว่า บรรยายให้จบ

ในหนึ่งหน้ากระดาษคงไม่หมด...อย่างไรคงต้องลองให้ทุกท่านออกไปค้นหาด้วยตัวเองแล้วล่ะ

ขอบคุณบทความและภาพประกอบจาก :  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)



Horoscope 
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ราศีมังกร ราศีกุมภ์ ราศีมีน

ราศีเมษ ราศีพฤษก ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ ราศีสิงห์ ราศีกันย์

ราศีตุลย์ ราศีพิจิก ราศีธนู

ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคมตั้งแต่ 15 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่ 15 มีนาคม - 12 เมษายน

ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายนตั้งแต่ 13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม ตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม

ตั้งแต่ 16 สิงหาคม - 16 กันยายนตั้งแต่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม ตั้งแต่ 17 กันยายน - 16 ตุลาคม

ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคมตั้งแต่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน ตั้งแต่ 16 ธันวาคม - 14 มกราคม

เริ่มได้รับการเหลียวแลจากผู้ใหญ่
เป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงฝีมือ เพราะเป็น
ช่วงพิจารณาตำาแหน่ง และเงินเดือนส่วน
ท่านที่ว่างงานรีบสมัครด่วน มีงานรอท่าน
อยู่ สุขภาพอาจจะมีปัญหาเป็นหวัดคัดจมูก
แพ้อากาศ ส่วนความรักมักขัดแย้งในเรื่อง
ไม่เป็นเรื่อง

ความรักชัดเจนสุด ใครโสดมีสิทธิ์ลุ้น
ใครมีแฟนอาจจะตกลงแต่งงาน ส่วนใครรอ
มีบุตรช่วงนี้มีโอกาสได้เป็นพิเศษ ส่วนเรื่อง
งาน ท่านที่ขอโยกย้าย ได้ย้ายสมใจ ท่านใด
อยากเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ดาวการงานให้ผลดี
เยี่ยม ส่วนสุขภาพไม่มีปัญหา

การงานเริ่มมีปัญหาบ้าง แต่ท่านก็สามารถ
แก้ไข ผ่านไปได้ไม่ยาก ท่านที่ทำางานนายหน้า 
อาจจะได้เงินก้อนใหญ่ ท่านที่โสด สนใจ
ใครไว้ ช่วงนี้เหมือนจะมีโอกาส อย่าพลาด
เด็ดขาด ส่วนสุขภาพมีปัญหาสายตาเล็ก
น้อย บางท่านมีดวงเดินทางกะทันหัน

การงานเริ่มไปได้สวยขึ้น ได้รับการตอบรับ
สนับสนุนจากคนรอบข้าง ท่านที่หางานใหม่
ลองคุย ๆ กับเพื่อนฝูง ท่านที่อยากเรียน
ต่อ มีโอกาสเช่นกัน ส่วนความรักมักมี
ปัญหาจากมือที่สาม ท่านที่กำาลังจีบกันอาจจะ
ผิดใจกันได้ ส่วนสุขภาพมีอาการปวดต้นคอ
บ่าไหล่

ดวงอุบัติเหตุมาปรากฏต้องระมัดระวัง
ลองดูประกันสุขภาพไว้บ้างว่าคุ้มครอง
เพียงพอหรือไม่ เรื่องการงานอาจจะมีชะงัก
บ้างจากสุขภาพ รวมถึงข้อมูลการงานต้อง
ระมัดระวังสูญหาย ความรักไร้ปัญหา
ส่วนคนโสด ช่วงนี้อาจจะยังคงสถานภาพ
โสดต่อไป

ควรระมัดระวังคำาพูด รวมถึงคำาโพสตามสื่อ
โซเชียล ดาวพุธเสีย อาจจะมีศัตรูเพิ่ม
ส่วนการงานยังคงต้องระมัดระวังเอกสาร
ต่างๆ อาจจะมีผิดพลาด ความรักมีผิดใจ
จากความไม่เข้าใจกัน สุขภาพมีอาการแน่น
หน้าอก อาจจะเกิดกรดไหลย้อน

ดวงการงานยังโดดเด่น หากมีโอกาสเลือก 
แนะนำาให้เลือกจากความชอบ อย่าเลือกเพราะ
ความเกรงใจ ความรักยังหวานชื่น
แต่แนะนำาให้วางแผนทางการเงินให้ดีก่อน
สิ้นปี สุขภาพมีปัญหาปาก และฟัน ลาภลอย
มีมาอย่างต่อเนื่อง

การงานยังทำาให้ท่านเหนื่อยทั้งกาย และใจ 
แต่ผ่านไปได้อย่างเฉียดฉิว ท่านที่อยากได้
คนช่วย ช่วงนี้พอจะมีมา แต่คงอยู่ได้ไม่นาน 
เรื่องของหัวใจ ได้คนดี ได้แรงใจ สุขใจ
ทุกวัน ส่วนสุขภาพอาจจะปวดศีรษะ
ปวดสายตา วิงเวียนได้ในช่วงบ่าย ถึงค่ำา

การงานเริ่มเข้าที่เข้าทาง ท่านที่เพิ่งเริ่มงาน
ใหม่อาจจะงงๆ ในช่วงแรก แต่ไม่นานก็จะ
สบาย ท่านที่ตกงาน ว่างงาน จะได้งานไม่ไกล
จากที่พัก รายได้มากพอควร ความรักอาจ
จะห่างๆ กันเล็กน้อย แต่ไม่ได้เลิกกัน
ส่วนสุขภาพระมัดระวังอาการแพ้อาหาร

อาจได้ร่วมงานบุญกับเจ้านาย ถือว่า
โชคดี ท่านที่ทำาอาชีพเสริม ช่วงนี้รุ่งเป็น
พิเศษ ส่วนท่านที่มีลูกหนี้ หรือมีวงแชร์ 
ควรตามติดให้ดีมีโอกาสสูญ ความรักยังไม่
ค่อยดี กรณีที่มีกิ๊กอาจจะถูกจับได้
มีปัญหาปากเสียงกันรุนแรง สุขภาพมี
ปัญหามึนศีรษะ เลือดจาง

การงานเริ่มก้าวหน้า พอมีเวลาให้ท่านได้พัก
สมองบ้าง ได้ท่องเที่ยวตามใจปรารถนา 
ท่านที่สมัครงานไว้จะได้เรียกตัวสัมภาษณ์ 
ท่านที่เป็นนายหน้า ช่วงนี้มีโอกาสได้เงินสูง
มาก ส่วนดวงความรักเริ่มเข้าอกเข้าใจกัน 
สุขภาพมีปัญหาอาการท้องอืดเฟ้อ

ช่วงนี้ดวงลาภลอยมาอย่างโดดเด่น ท่านที่
เล่นหุ้นมีโอกาสได้กำาไร ท่านที่มีอาชีพเสริม 
จะได้กำาไรงาม การงานยังคงดีต่อเนื่อง
อาจจะมีวุ่นวายเล็กน้อยช่วงปลายเดือน 
ความรักเหมือนจะมีเสน่ห์รุนแรง มีคนมารัก
มาชอบ สุขภาพแข็งแรง
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