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ตามกฎหมาย การนำาข้อความหรือรูปภาพไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เท่านั้น 
หากทา่นมขีอ้คิดเหน็ใดๆ เกีย่วกบัวารสาร BKI News กรณุาตดิตอ่สำานกับรหิารแบรนด์องค์กร บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จำากดั (มหาชน) 
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	 นัับเป็็นัเร่ื่�องสำำ�คััญรื่ะดัับโลกเม่ื่�อคันัหัันัมื่�สำนัใจปั็ญหั� 
ส่ำ�งแวดัล้อมื่มื่�กข้ึ้�นั	 เพรื่�ะไม่ื่เพียงมีื่ผลกรื่ะทบต่่อก�รื่ใช้้ชี้ว่ต่
ขึ้องเรื่�ในัปั็จจุบันั	 แต่่รื่วมื่ถ้ึงอนั�คัต่ขึ้องลูกหัล�นัในัรุ่ื่นัถัึดัไป็
อีกด้ัวย	 ดัังนัั�นั	 BKI	News	 ฉบับนีั�ขึ้อนัำ�เสำนัอก�รื่ใช้้ชี้ว่ต่ 
อย่�งยั�งย่นัรัื่บโลกที�เป็ลี�ยนัไป็	 เพ่�อให้ัพวกเรื่�ทุกคันัต่รื่ะหันััก 
ถ้ึงคัว�มื่สำำ�คััญขึ้องก�รื่ป็รัื่บเป็ลี�ยนัรูื่ป็แบบก�รื่ใช้้ชี้ว่ต่ทุกด้ั�นั	
พร้ื่อมื่ร่ื่วมื่ม่ื่อกันัเพ่�อให้ัสัำงคัมื่และโลกขึ้องเรื่�ดัำ�รื่งอยู่อย่�ง
ยั�งย่นัต่่อไป็

	 ก�รื่ใช้้ชี้ว่ต่อย่�งยั�งย่นัในัรูื่ป็แบบง่�ยๆ	ที�คุัณสำ�มื่�รื่ถึทำ�ได้ั	
อย่�งก�รื่ก่นัและก�รื่นัอนั	คัอลัมื่น์ั	Food	ได้ัแนัะนัำ�เคัล็ดัลับ
ก�รื่ก่นัอ�หั�รื่ที�ทุกคันัในัคัรื่อบคัรัื่วได้ัสุำขึ้ภ�พดีั	มีื่คัว�มื่สุำขึ้และ
รื่อยย่�มื่ในัทุกม่ื่�อ	 ส่ำวนัคัอลัมื่น์ั	 Health/Well-Being	 อย�กให้ั 
ก�รื่นัอนัเป็็นัก�รื่พักผ่อนัที�ดีัเพ่�อสุำขึ้ภ�พที�แข็ึ้งแรื่งรื่ะยะย�ว	

	 นัอกจ�กก่นัดีั	 พักผ่อนัเพียงพอแล้ว	 BKI	News	 ก็ขึ้อ 
นัำ�เสำนัอจุดัหัมื่�ยท่องเที�ยวอย่�งยั�งย่นักับ	8	 เม่ื่องที�ดีัที�สุำดั 
ขึ้องยุโรื่ป็ในัคัอลัมื่น์ั	 Travel	 ซ้ึ่�งแต่่ละเม่ื่องมีื่ว่สัำยทัศน์ัและ 
บร่ื่หั�รื่จัดัก�รื่ได้ัยอดัเยี�ยมื่	 โดัยได้ัรัื่บรื่�งวัล	European	Best	
Green	Capital	และเหัมื่�ะกับก�รื่เด่ันัท�งไป็เย่อนั

	 ทั�งนีั�	ในัส่ำวนัขึ้องกรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัยพร้ื่อมื่เต่่บโต่อย่�งยั�งย่นั
ด้ัวยท่ศท�งก�รื่ดัำ�เน่ันัง�นัในัปี็	2565	 ที�จะพัฒนั�รูื่ป็แบบ 
ก�รื่ดัำ�เน่ันัง�นัในัทุกๆ	ด้ั�นัเพ่�อเพ่�มื่ป็รื่ะส่ำทธ่ิภ�พในัก�รื่บร่ื่ก�รื่
ให้ัแก่ลูกค้ั�อย่�งมีื่คุัณภ�พ	คัรื่อบคัลุมื่ทุกคัว�มื่ต้่องก�รื่	และ
ต่อบโจทย์ไลฟ์์สำไต่ล์ขึ้องยุคัปั็จจุบันัและอนั�คัต่

	 ไม่ื่ว่�โลกจะเป็ลี�ยนัแป็ลงไป็แค่ัไหันั	ถ้ึ�เข้ึ้�ใจและป็รัื่บเป็ลี�ยนั 
ตั่วเองอย่�งต่่อเน่ั�องแล้ว	 เช่้�อว่�ทุกคันัจะใช้้ชี้ว่ต่อย่�งยั�งย่นั
พร้ื่อมื่กับก�รื่มีื่คัว�มื่สุำขึ้แน่ันัอนั

สุุธิดำา มลิลา
Contributing Editor



กรุุงเทพปรุะกันภััยยืนหยัดความแข็็งแกรุ่ง 
ด้วยผลการุดำาเนินงานปี 64 กำาไรุกว่า 1,055 ล้านบาท
ผลการดำำาเนินงานปี 2564 ม่กำาไรสุุที่ธิ 1,055.9 ล้านบาที่ ลดำลงร้อยละ 61.0 พร้อมจ้่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถืือหุ้นที่ั�งปี 15 บาที่/หุ้น  
พร้อมเตุิบโตุก้าวสุู่การดำำาเนินงานปีที่่� 75 อย่างยั�งยืน 

ดัรื่.อภ่ส่ำทธ่ิ�	 อนัันัต่นั�ถึรัื่ต่นั	 ป็รื่ะธิ�นัคัณะผู้บร่ื่หั�รื่และกรื่รื่มื่ก�รื่ 
ผู้อำ�นัวยก�รื่ใหัญ่	บร่ื่ษััท	กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	 จำ�กัดั	(มื่หั�ช้นั)	หัร่ื่อ	 BKI 
กล่�วถ้ึงสำถึ�นัก�รื่ณ์ในัปั็จจุบันัว่�	แม้ื่บร่ื่ษััทฯ	จะเผช่้ญกับคัว�มื่ท้�ท�ยท�ง
เศรื่ษัฐก่จหัล�ยป็รื่ะก�รื่ในัช้่วงก�รื่รื่ะบ�ดัอย่�งหันัักขึ้องโรื่คัต่่ดัเช่้�อไวรื่ัสำ
โคัโรื่นั�	2019	(COVID-19)	 ในัปี็ที�ผ่�นัมื่�	 แต่่บร่ื่ษััทฯ	 ยังสำ�มื่�รื่ถึสำร้ื่�ง 
เบี�ยป็รื่ะกันัภัยรัื่บรื่วมื่ในัปี็	2564	สูำงถ้ึง	24,511.0	ล้�นับ�ท	เต่่บโต่ร้ื่อยละ	7.2	 
ซ้ึ่�งสูำงกว่�อัต่รื่�ก�รื่เต่่บโต่ขึ้องต่ล�ดัป็รื่ะกันัว่นั�ศภัย	อย่�งไรื่ก็ต่�มื่	จ�กก�รื่ 
จ่�ยค่ั�ส่ำนัไหัมื่ทดัแทนัป็รื่ะกันัภัยโคัว่ดั-19	ส่ำงผลให้ับร่ื่ษััทฯ	มีื่ผลขึ้�ดัทุนัสุำทธ่ิ
จ�กก�รื่รัื่บป็รื่ะกันัภัย	 383.4	 ล้�นับ�ท	 แต่่เม่ื่�อรื่วมื่กับรื่�ยได้ัสุำทธ่ิจ�กก�รื่
ลงทุนั	1,498.3	ล้�นับ�ท	ทำ�ให้ับร่ื่ษััทฯ	ยังคังมีื่กำ�ไรื่สุำทธ่ิหัลังหัักภ�ษีัเง่นัได้ั	
1,055.9	ล้�นับ�ท	ค่ัดัเป็็นักำ�ไรื่ต่่อหุ้ันั	9.92	บ�ท	

สำำ�หัรัื่บแนัวโน้ัมื่ขึ้องธุิรื่ก่จป็รื่ะกันัว่นั�ศภัยในัปี็	2565	ยังคังต้่องป็รื่ะสำบ
กับคัว�มื่ท้�ท�ยทั�งจ�กภ�ยในัและภ�ยนัอกป็รื่ะเทศในัหัล�ยๆ	 ด้ั�นั 
โดัยเฉพ�ะในัช่้วงคัร้ื่�งแรื่กขึ้องปี็นีั�	 เช่้นั	 สำถึ�นัก�รื่ณ์ก�รื่แพร่ื่รื่ะบ�ดัขึ้อง 

โรื่คัต่่ดัเช่้�อไวรัื่สำโคัโรื่นั�	2019	(COVID-19)	สำ�ยพันัธ์ุิ	Omicron	ที�ยังคังมีื่
ก�รื่รื่ะบ�ดัต่่อเน่ั�องและรื่วดัเร็ื่ว	 ภ�คัก�รื่ท่องเที�ยวที�ยังไม่ื่สำ�มื่�รื่ถึเป็ิดัรัื่บ 
นัักท่องเที�ยวต่่�งช้�ต่่ได้ัอย่�งเต็่มื่ที�	 ต้่นัทุนัก�รื่ขึ้นัส่ำงส่ำนัค้ั�	รื่�คั�พลังง�นั	
และวัต่ถุึด่ับในัก�รื่ผล่ต่ที�ป็รัื่บเพ่�มื่ข้ึ้�นัอย่�งต่่อเนั่�อง	 สำ่งผลใหั้กำ�ลังซ่ึ่�อ 
ขึ้องป็รื่ะช้�ช้นัลดัลง	

โดัยเบี�ยป็รื่ะกันัภัยรัื่บรื่วมื่ในัปี็	2565	 นีั�	 สำมื่�คัมื่ป็รื่ะกันัว่นั�ศภัยไทย
คั�ดัว่�จะเต่่บโต่ร้ื่อยละ	1.5-2.5	 จ�กป็รื่ะกันัภัยมื่�รีื่นั	 ก�รื่ป็รื่ะกันัภัย 
เด่ันัท�ง	 และป็รื่ะกันัภัย	 Aviation	 ที�จะเร่ื่�มื่ฟ้์�นัตั่วจ�กภ�คัก�รื่ท่องเที�ยว
รื่ะหัว่�งป็รื่ะเทศที�คั�ดัว่�จะเร่ื่�มื่ดัำ�เน่ันัก�รื่ได้ัต่�มื่ป็กต่่ภ�ยในัช่้วงคัร้ื่�งปี็หัลัง	
ก�รื่ป็รื่ะกันัอัคัคีัภัย	และก�รื่ป็รื่ะกันัภัยรื่ถึยนัต์่	แต่่ก�รื่ป็รื่ะกันัภัยอุบัต่่เหัตุ่
และสุำขึ้ภ�พน่ั�จะเต่่บโต่ต่่ดัลบ

ทั�งนีั�	 ภ�คัธุิรื่ก่จป็รื่ะกันัภัยยังต้่องป็รัื่บก�รื่ดัำ�เน่ันัธุิรื่ก่จให้ัสำอดัรัื่บกับ 
กฎรื่ะเบียบใหัม่ื่ๆ	ขึ้องภ�คัรัื่ฐและหัน่ัวยง�นักำ�กับดูัแล	เช่้นั	พ.รื่.บ.คุ้ัมื่คัรื่อง
ข้ึ้อมูื่ลส่ำวนับุคัคัลที�จะเร่ื่�มื่ป็รื่ะก�ศใช้้ในัปี็นีั�	ก�รื่ดัำ�เน่ันัธุิรื่ก่จภ�ยใต้่หัลัก	ESG
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บร่ื่ษััทฯ	 ตั่�งเป้็�หัมื่�ยเบี�ยป็รื่ะกันัภัยรัื่บรื่วมื่เต่่บโต่ร้ื่อยละ	5.0	 ซ้ึ่�งถ่ึอเป็็นั
อัต่รื่�ก�รื่เต่่บโต่ที�สำอดัคัล้องกับปั็จจัยท้�ท�ยต่่�งๆ	ในัปั็จจุบันั	และให้ัคัว�มื่
สำำ�คััญอย่�งมื่�กต่่อก�รื่รัื่กษั�ผลป็รื่ะกอบก�รื่ด้ั�นัก�รื่รัื่บป็รื่ะกันัภัยซ้ึ่�งยัง 
เป็รื่�ะบ�งอยู่มื่�กจ�กผลก�รื่รัื่บป็รื่ะกันัภัยโคัว่ดั-19	 ที�ยังมีื่คัว�มื่คุ้ัมื่คัรื่องอยู่
ในัปี็นีั�	อย่�งไรื่ก็ต่�มื่	จ�กผลก�รื่ดัำ�เน่ันัง�นัในัช่้วงสำองเด่ัอนัที�ผ่�นัมื่�	บร่ื่ษััทฯ	
สำ�มื่�รื่ถึเต่่บโต่ได้ัสูำงกว่�เป้็�หัมื่�ย	 จ้งมัื่�นัใจว่�บร่ื่ษััทฯ	 จะบรื่รื่ลุเป้็�หัมื่�ย 
เบี�ยป็รื่ะกันัภัยปี็นีั�ได้ัอย่�งแน่ันัอนั	โดัยกลยุทธ์ิที�สำำ�คััญยังคังมุ่ื่งเน้ันัก�รื่พัฒนั�
บร่ื่ก�รื่หัลังก�รื่ขึ้�ยให้ัมีื่คัว�มื่สำะดัวกรื่วดัเร็ื่ว	 ต่อบสำนัองคัว�มื่ต้่องก�รื่ 
ขึ้องลูกค้ั�ได้ัดีัย่�งข้ึ้�นั	 ด้ัวยมีื่คัว�มื่เช่้�อว่�จ�กสำถึ�นัก�รื่ณ์ก�รื่รื่ะบ�ดัขึ้อง 
โรื่คัต่่ดัเช่้�อไวรัื่สำโคัโรื่นั�	2019	 จะทำ�ให้ัผู้บร่ื่โภคัมีื่คัว�มื่อ่อนัไหัวต่่อรื่�คั�
น้ัอยลง	 และพ่จ�รื่ณ�ถ้ึงคัว�มื่มัื่�นัคัง	 คัว�มื่น่ั�เช่้�อถ่ึอ	 ต่ลอดัจนัคุัณภ�พ 
ก�รื่บร่ื่ก�รื่ขึ้องบร่ื่ษััทป็รื่ะกันัภัยมื่�กกว่�ก�รื่พ่จ�รื่ณ�เร่ื่�องเบี�ยป็รื่ะกันัภัย	

ในัปี็	2565	 บร่ื่ษััทฯ	 ได้ัมุ่ื่งเน้ันัก�รื่นัำ�เทคัโนัโลยี	 นัวัต่กรื่รื่มื่ใหัม่ื่ๆ	 และ
พัฒนั�ผล่ต่ภัณฑ์์ป็รื่ะกันัภัยเพ่�อส่ำงเสำร่ื่มื่คุัณภ�พก�รื่ให้ับร่ื่ก�รื่ที�คัรื่อบคัลุมื่ทุก
คัว�มื่ต้่องก�รื่ขึ้องลูกค้ั�และคู่ัค้ั�	 ต่ลอดัจนัเพ่�อเพ่�มื่ขีึ้ดัคัว�มื่สำ�มื่�รื่ถึในัก�รื่
แข่ึ้งขัึ้นั	และลดัต้่นัทุนัในัก�รื่ดัำ�เน่ันัง�นัขึ้องบร่ื่ษััทฯ	ดัังนีั�

ทิศทางการุดำาเนินงาน
ข็องกรุุงเทพปรุะกันภััยในปี 2565

•	ก�รื่ดัำ�เน่ันัโคัรื่งก�รื่	 Core	Business	System	(CBS)	 ต่่อเน่ั�องจ�กปี็ 
ที�ผ่�นัมื่�	 โดัยร่ื่วมื่ม่ื่อกับบร่ื่ษััท	 Sapiens	 International	Corporation 
จ�กป็รื่ะเทศอ่สำรื่�เอล	 ซ้ึ่�งเป็็นับร่ื่ษััทผู้พัฒนั�ซึ่อฟ์ต์่แวร์ื่ป็รื่ะกันัภัยชั้�นันัำ� 
รื่ะดัับโลกที�ช่้วยออกแบบและพัฒนั�รื่ะบบง�นัหัลักขึ้องบร่ื่ษััทฯ	 ทดัแทนั 
รื่ะบบเด่ัมื่	 ด้ัวยเทคัโนัโลยีที�ทันัสำมัื่ยและออกแบบอย่�งเป็็นัสำ�กล	คัรื่อบคัลุมื่
ก�รื่ทำ�ง�นัขึ้องหัน่ัวยง�นัหัลัก	ทั�งกรื่ะบวนัก�รื่รัื่บป็รื่ะกันัภัยจนัถ้ึงก�รื่เรีื่ยกร้ื่อง
ค่ั�ส่ำนัไหัมื่ทดัแทนั	(End-to-end	Solutions)	 รื่วมื่ถ้ึงรื่ะบบก�รื่รัื่บป็รื่ะกันัภัยต่่อ 
ซ้ึ่�งจะช่้วยให้ัก�รื่ดัำ�เน่ันัง�นัขึ้องบร่ื่ษััทฯ	 มีื่ป็รื่ะส่ำทธ่ิภ�พมื่�กย่�งข้ึ้�นั	 ช่้วยเสำร่ื่มื่
ก�รื่ทำ�ง�นัในัด้ั�นัก�รื่บร่ื่หั�รื่จัดัก�รื่ข้ึ้อมูื่ล	และเพ่�มื่คุัณภ�พในัก�รื่ให้ับร่ื่ก�รื่
ลูกค้ั�หัร่ื่อคู่ัค้ั�ได้ัดีัย่�งข้ึ้�นั	 และสำ�มื่�รื่ถึต่อบโจทย์คัว�มื่ต้่องก�รื่และสำร้ื่�ง 
คัว�มื่พ้งพอใจให้ัแก่ลูกค้ั�ได้ัอย่�งสูำงสุำดั	ถ่ึอเป็็นัก้�วสำำ�คััญในัก�รื่เป็ลี�ยนัแป็ลง 
ก�รื่ดัำ�เน่ันัง�นัขึ้องธุิรื่ก่จป็รื่ะกันัว่นั�ศภัยในัป็รื่ะเทศไทย

•	ก�รื่สำร้ื่�ง	Cognitive	Insurance	Platform	ด้ัวยก�รื่นัำ�เทคัโนัโลยี	AI	
มื่�ว่เคัรื่�ะห์ัข้ึ้อมูื่ลเพ่�อก�รื่พัฒนั�บร่ื่ก�รื่และผล่ต่ภัณฑ์์ที�ต่อบสำนัองต่่อ 
คัว�มื่ต้่องก�รื่ขึ้องลูกค้ั�อย่�งแท้จร่ื่งผ่�นัรื่ะบบ	 Digital	Service	 ต่่�งๆ 
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•	สำำ�หัรัื่บด้ั�นัก�รื่ขึ้ย�ยต่ล�ดั	 บร่ื่ษััทฯ	 ได้ัพัฒนั�ผล่ต่ภัณฑ์์ป็รื่ะกันัภัย 
ที�ให้ัคัว�มื่คุ้ัมื่คัรื่องสำอดัรัื่บกับรูื่ป็แบบขึ้องคัว�มื่เสีำ�ยงภัยใหัม่ื่ๆ	 และสำภ�พ
แวดัล้อมื่ท�งธุิรื่ก่จที�เป็ลี�ยนัแป็ลงไป็	เช่้นั	ป็รื่ะกันัภัย	Motor	for	EV	ที�สำนัับสำนุันั
ก�รื่เต่่บโต่ขึ้องรื่ถึ	 EV	 และก�รื่ดัำ�เน่ันัธุิรื่ก่จต่�มื่แนัวค่ัดั	 ESG	 ก�รื่ป็รื่ะกันั
สุำขึ้ภ�พ	Health	IPD+OPD	ที�คัรื่อบคัลุมื่ถ้ึงก�รื่ให้ับร่ื่ก�รื่ป็ร้ื่กษั�แพทย์ท�งไกล	
(Telemedicine)	ก�รื่ป็รื่ะกันัภัยธุิรื่ก่จขึ้นั�ดักล�งและขึ้นั�ดัย่อมื่	SME	Total	
ให้ัคัว�มื่อุ่นัใจกับคัว�มื่คุ้ัมื่คัรื่องภัยต่่�งๆ	 ที�อ�จเก่ดัข้ึ้�นัได้ักับธุิรื่ก่จ	 และ 
ป็รื่ะกันัภัยไซึ่เบอร์ื่ที�มุ่ื่งเน้ันัคุ้ัมื่คัรื่องคัว�มื่รัื่บผ่ดัขึ้องธุิรื่ก่จจ�กก�รื่ละเม่ื่ดั	
พ.รื่.บ.คุ้ัมื่คัรื่องข้ึ้อมูื่ลส่ำวนับุคัคัล	(PDPA	Cover)	เป็็นัต้่นั	

ทั�งหัมื่ดันีั�เป็็นัส่ำ�งที�กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัยมุ่ื่งมัื่�นัให้ัคัว�มื่สำำ�คััญต่่อก�รื่ให้ับร่ื่ก�รื่
ที�มีื่คุัณภ�พแก่ลูกค้ั�และคู่ัค้ั�ด้ัวยก�รื่คััดัสำรื่รื่ส่ำ�งที�ดีัและต่อบโจทย์ทุกคัว�มื่
ต้่องก�รื่ที�หัล�กหัล�ยให้ัต่รื่งกับไลฟ์์สำไต่ล์ขึ้องลูกค้ั�ในัยุคั	 New	Normal 
อย่�งแท้จร่ื่ง	

โดัยในัปี็นีั�มีื่แผนัง�นัพัฒนั�	Online	Website	ใหัม่ื่ขึ้องบร่ื่ษััทฯ	โดัยย้ดัแนัวท�ง
ก�รื่พัฒนั�และออกแบบรื่ะบบ	Customer	Data	Platform	(CDP)	เพ่�อจัดัเก็บ
ข้ึ้อมูื่ลลูกค้ั�จ�ก	Source	ต่่�งๆ	รื่วมื่ถ้ึงพัฒนั�รื่ะบบก�รื่ขึ้�ยป็รื่ะกันัออนัไลน์ั
ในัรูื่ป็แบบ	 Personalize	 Insurance	 โดัยใช้้เคัร่ื่�องม่ื่อ	 Google	Cloud	
Technology	 เข้ึ้�มื่�ช่้วยในัก�รื่บร่ื่หั�รื่จัดัก�รื่ข้ึ้อมูื่ลและว่เคัรื่�ะห์ัพฤต่่กรื่รื่มื่
ขึ้องลูกค้ั�เพ่�อเสำนัอขึ้�ยป็รื่ะกันัที�ต่อบโจทย์และต่รื่งกับไลฟ์์สำไต่ล์ขึ้องลูกค้ั�
แต่่ละรื่�ย	

•	แผนัง�นัก�รื่ขึ้ย�ยพันัธิม่ื่ต่รื่ท�งธุิรื่ก่จกับคู่ัค้ั�รื่�ยใหัม่ื่ๆ	 โดัยเช่้�อมื่ต่่อ
รื่ะบบกับคู่ัค้ั�ด้ัวยเทคัโนัโลยี	API	ซ้ึ่�งจะช่้วยให้ับร่ื่ษััทฯ	สำ�มื่�รื่ถึขึ้ย�ยช่้องท�ง 
ก�รื่ส่ำ�อสำ�รื่ที�ให้ัคัว�มื่สำำ�คััญขึ้องก�รื่ป็รื่ะกันัภัยไป็สู่ำกลุ่มื่ลูกค้ั�ที�หัล�กหัล�ย 
มื่�กย่�งข้ึ้�นัผ่�นัเคัร่ื่อข่ึ้�ยขึ้องพันัธิม่ื่ต่รื่	

•	AI	Voice	Chatbot	กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัยเป็็นับร่ื่ษััทแรื่กและบร่ื่ษััทเดีัยว
ขึ้องไทยที�นัำ�รื่ะบบนีั�มื่�ให้ับร่ื่ก�รื่ลูกค้ั�ในัก�รื่แจ้งเคัลมื่ส่ำนัไหัมื่ทดัแทนั 
ย�นัยนัต์่	ซ้ึ่�งปั็จจุบันับร่ื่ษััทฯ	ใช้้รื่ะบบ	Inbound	Voice	Chatbot	ให้ับร่ื่ก�รื่
ลูกค้ั�ด้ัวยนัำ��เสีำยงเสำม่ื่อนัจร่ื่ง	 โดัยก�รื่สำอบถึ�มื่ข้ึ้อมูื่ลขึ้องลูกค้ั�เบ่�องต้่นั 
เพ่�อให้ัสำ�มื่�รื่ถึส่ำงข้ึ้อมูื่ลไป็ยังพนัักง�นัที�ให้ับร่ื่ก�รื่ได้ัต่รื่งกับคัว�มื่ต้่องก�รื่ 
ได้ัทันัที	 และในัปี็นีั�บร่ื่ษััทฯ	 มีื่แผนัที�จะพัฒนั�รื่ะบบ	 Outbound	Voice	
Chatbot	เพ่�มื่เต่่มื่	เพ่�อสำ�มื่�รื่ถึต่่ดัต่่อไป็ยังลูกค้ั�ได้ัอัต่โนัมัื่ต่่	เช่้นั	ก�รื่เต่่อนั
ต่่ออ�ยุกรื่มื่ธิรื่รื่ม์ื่ป็รื่ะกันัภัย

•	บร่ื่ษััทฯ	 อยู่รื่ะหัว่�งก�รื่ศ้กษั�เทคัโนัโลยีเพ่�อก้�วเข้ึ้�สู่ำจักรื่ว�ล	
Metaverse	 เพ่�อเป็็นัก�รื่สำร้ื่�งโอก�สำและเป็็นัส่ำวนัหัน้ั�งขึ้องศูนัย์กล�งขึ้อง 
ก�รื่พัฒนั�เทคัโนัโลยีและแลกเป็ลี�ยนัส่ำนัค้ั�บนัโลกเสำม่ื่อนัจร่ื่ง	 พร้ื่อมื่ขึ้ย�ย
ศักยภ�พด้ั�นัเทคัโนัโลยีและธุิรื่ก่จให้ัเต่่บโต่อย่�งยั�งย่นั	เพ่�มื่ขีึ้ดัคัว�มื่สำ�มื่�รื่ถึ
ในัก�รื่แข่ึ้งขัึ้นัรื่ะดัับป็รื่ะเทศ	คัวบคู่ัไป็กับก�รื่พัฒนั�บุคัล�กรื่ด้ั�นั	Metaverse
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ใช้้ชี้วิตอย่างยั�งยืน รัุบโลกที�เปลี�ยนไป
การใช้ช่วิตุอย่างยั�งยืนกำาลังเป็นกระแสุท่ี่�ไดำ้รับการตุอบรับจ้ากคนทัี่�วโลก เพราะไม่เพียงแตุ่จ้ะช่วยลดำมลพิษซ่ึ่�งสุ่งผลดำ่ตุ่อสุุขึ้ภัาพขึ้องเรา 
ในระยะยาวเท่ี่านั�น แตุ่ยังช่วยปกป้องสิุ�งแวดำล้อม ลดำความสิุ�นเปลือง และรู้จั้กใช้ที่รัพยากรอย่างม่ประสิุที่ธิภัาพ ดำั�งนั�นเมื�อทุี่กคนร่วมมือ 
ปรับเปล่�ยนการใช้ช่วิตุให้ยั�งยืนในทีุ่กวัน ย่อมม่สุ่วนที่ำาให้โลกขึ้องเราน่าอยู่ยิ�งกว่าเดำิมแน่นอน

ลดำขึ้ยะอาหาร ยิ�งลดำยิ�งดำ่ตุ่อสุิ�งแวดำล้อม
หัล�ยคันัไม่ื่เคัยคั�ดัค่ัดัว่�ขึ้ยะอ�หั�รื่ที�เรื่�สำร้ื่�งข้ึ้�นัในัแต่่ละวันัมีื่ส่ำวนั 

ในัก�รื่ทำ�ล�ยส่ำ�งแวดัล้อมื่เช่้นักันั	ในัรื่�ยง�นัขึ้ององค์ัก�รื่อ�หั�รื่และก�รื่เกษัต่รื่
แห่ังสำหัป็รื่ะช้�ช้�ต่่	 หัร่ื่อ	 FAO	 รื่ะบุว่�	 แต่่ละปี็ทั�วโลกสำร้ื่�งขึ้ยะจ�กอ�หั�รื่ 
มื่�กถ้ึง	1.3	ล้�นัตั่นั	หัร่ื่อ	1	ในั	3	ขึ้องอ�หั�รื่ที�ถูึกผล่ต่ข้ึ้�นัทั�งปี็	และมีื่แนัวโน้ัมื่
จะเพ่�มื่ป็ร่ื่มื่�ณมื่�กข้ึ้�นัเร่ื่�อยๆ	ทุกปี็	โดัยขึ้ยะอ�หั�รื่จำ�นัวนัมื่�กได้ัสำร้ื่�งภ�รื่ะ
ให้ักับรื่ะบบกำ�จัดัขึ้ยะทั�งวงจรื่และทำ�ให้ัเก่ดัปั็ญหั�ส่ำ�งแวดัล้อมื่ต่�มื่มื่�ในัที�สุำดั
เช่้นั	 ก�รื่ฝัังกลบขึ้ยะจะต้่องใช้้พ่�นัที�มื่หั�ศ�ล	 หัร่ื่อก�รื่กำ�จัดัขึ้ยะด้ัวยก�รื่ 
เผ�ขึ้ยะที�ไม่ื่ได้ัมื่�ต่รื่ฐ�นั	 เป็็นัต้่นั	 นัอกจ�กนีั�ก�รื่หัมัื่กหัมื่มื่ขึ้องขึ้ยะอ�หั�รื่ 
ยังทำ�ให้ัเก่ดัก๊�ซึ่มีื่เทนั	(Methane)	ซ้ึ่�งมีื่คุัณสำมื่บัต่่ทำ�ให้ัโลกร้ื่อนัข้ึ้�นัอย่�งรื่วดัเร็ื่ว	
ดัังนัั�นัก�รื่ลดัป็ร่ื่มื่�ณขึ้ยะอ�หั�รื่มีื่ส่ำวนัช่้วยให้ัส่ำ�งแวดัล้อมื่ขึ้องเรื่�ดีัข้ึ้�นั

หัน้ั�งในัเคัล็ดัลับง่�ยๆ	 ที�นัักส่ำ�งแวดัล้อมื่แนัะนัำ�ให้ัทุกคันัลงม่ื่อทำ�ค่ัอ 
เป็ลี�ยนัว่ธีิก�รื่ซ่ึ่�อวัต่ถุึด่ับและอ�หั�รื่เสีำยใหัม่ื่	 เร่ื่�มื่ต้่นัจ�กก�รื่ว�งแผนัให้ัชั้ดัเจนัว่�	

ตั่วเรื่�และคันัในับ้�นัรัื่บป็รื่ะท�นัอ�หั�รื่บ่อยแค่ัไหันั	ป็ร่ื่มื่�ณมื่�กน้ัอยแค่ัไหันั	
แต่่ละม่ื่�อใช้้วัต่ถุึด่ับอะไรื่บ้�ง	 สำำ�รื่วจตู้่เย็นัว่�มีื่วัต่ถุึด่ับอะไรื่บ้�ง	 เม่ื่�อไป็ถ้ึง 
ซูึ่เป็อร์ื่มื่�ร์ื่เก็ต่ให้ัซ่ึ่�อเท่�ที�จำ�เป็็นัและไม่ื่ซ่ึ่�อป็ร่ื่มื่�ณมื่�กๆ	 เด็ัดัขึ้�ดั	 เม่ื่�อกลับ 
ถ้ึงบ้�นัจัดัเก็บวัต่ถุึด่ับแต่่ละป็รื่ะเภทให้ัถูึกว่ธีิและพย�ย�มื่จัดัลำ�ดัับวัต่ถุึด่ับ 
ที�ใกล้หัมื่ดัอ�ยุมื่�อยู่ด้ั�นัหัน้ั�สุำดัเพ่�อหัย่บใช้้ได้ัทันัที	 ว่ธีิทั�งหัมื่ดันีั�จะช่้วย 
ลดัป็ร่ื่มื่�ณขึ้ยะอ�หั�รื่ลงได้ั

ประหยัดำพลังงาน เรื�องง่ายๆ เริ�มตุ้นได้ำที่่�บ้าน
เรื่�คุ้ันัเคัยกับก�รื่รื่ณรื่งค์ัป็รื่ะหัยัดัพลังง�นัทั�งไฟ์ฟ้์�และนัำ��ที�มีื่มื่�ย�วนั�นั	

เพรื่�ะพลังง�นัต่่�งๆ	 มีื่อยู่อย่�งจำ�กัดั	 แต่่เม่ื่�อโลกเผช่้ญปั็ญหั�ส่ำ�งแวดัล้อมื่ 
มื่�กข้ึ้�นั	 ก�รื่ใช้้พลังง�นัอย่�งคุ้ัมื่ค่ั�หัร่ื่อลดัก�รื่ใช้้ขึ้องทุกคันัจะมีื่ส่ำวนัช่้วย 
ลดัคัว�มื่ต้่องก�รื่เช่้�อเพล่งฟ์อสำซ่ึ่ลและลดัรื่ะดัับคั�ร์ื่บอนัไดัออกไซึ่ด์ัในัชั้�นั
บรื่รื่ย�ก�ศ	ซ้ึ่�งส่ำงผลดีัต่่อส่ำ�งแวดัล้อมื่ขึ้องโลกเรื่�อย่�งชั้ดัเจนั
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ที่่องเที่่�ยวอย่างยั�งยืน เที่รนดำ์นักเดำินที่างยุคใหม่
นัอกเหัน่ัอจ�กก�รื่ป็รัื่บเป็ลี�ยนัพฤต่่กรื่รื่มื่ก�รื่บร่ื่โภคั	ก�รื่ใช้้พลังง�นั	และ

ก�รื่เด่ันัท�งแล้ว	ก�รื่ท่องเที�ยวเป็็นัส่ำ�งที�เรื่�คัวรื่ต่รื่ะหันัักและป็รัื่บสู่ำคัว�มื่ยั�งย่นั
ได้ัเช่้นักันั	 จ�กข้ึ้อมูื่ลขึ้องหันัังส่ำอ	 Understanding	and	Governing	
Sustainable	Tourism	Mobility	รื่�ยง�นัว่�	ภ�ยในัปี็	2050	ก�รื่ท่องเที�ยวทั�งโลก
จะมีื่ส่ำวนัในัก�รื่ป็ล่อยก๊�ซึ่คั�ร์ื่บอนัไดัออกไซึ่ด์ัถ้ึง	40%	ขึ้องป็ร่ื่มื่�ณทั�งหัมื่ดั	
และป็ร่ื่มื่�ณอ�จจะเพ่�มื่สูำงข้ึ้�นัเร่ื่�อยๆ	 ถ้ึ�เรื่�ไม่ื่ป็รัื่บเป็ลี�ยนัก�รื่ท่องเที�ยว 
ขึ้องเรื่�เลย

เดำิน ปั�นจ้ักรยาน และใช้ขึ้นสุ่งสุาธารณะ ที่างเลือกที่่�เป็นมิตุร
แม้ื่ว่�ก�รื่ขัึ้บรื่ถึส่ำวนัตั่วจะสำะดัวกสำบ�ยมื่�กกว่�	 แต่่ก�รื่เผ�ไหัม้ื่นัำ��มัื่นั 

ก็ป็ล่อยก๊�ซึ่คั�ร์ื่บอนัไดัออกไซึ่ด์ั	ซ้ึ่�งเป็็นัสำ�เหัตุ่สำำ�คััญขึ้องก�รื่เก่ดัภ�วะโลกร้ื่อนั
ที�ส่ำงผลกรื่ะทบต่่อส่ำ�งแวดัล้อมื่โดัยรื่วมื่เช่้นักันั	 ดัังนัั�นัเม่ื่องสำำ�คััญในัยุโรื่ป็	
สำหัรัื่ฐอเมื่ร่ื่ก�	 และอีกหัล�ยเม่ื่องทั�วโลกจ้งหัันัมื่�สำนัับสำนุันัให้ัป็รื่ะช้�ช้นัเด่ันั 
ปั็�นัจักรื่ย�นั	และใช้้รื่ะบบขึ้นัส่ำงสำ�ธิ�รื่ณะมื่�กข้ึ้�นั	ด้ัวยก�รื่เป็ลี�ยนัถึนันัในัเม่ื่อง
มื่�เป็็นัถึนันัคันัเด่ันั	 เก็บค่ั�เด่ันัท�งเข้ึ้�เม่ื่องขึ้องรื่ถึยนัต์่ส่ำวนัตั่ว	 เพ่�มื่เส้ำนัท�ง
จักรื่ย�นั	 ที�จอดัรื่ถึจักรื่ย�นั	 และจุดัเช่้�จักรื่ย�นัรื่�คั�ถูึกทั�วทั�งเม่ื่อง	 เป็ลี�ยนั
รื่ะบบขึ้นัส่ำงสำ�ธิ�รื่ณะมื่�ใช้้พลังง�นัสำะอ�ดัและมีื่บร่ื่ก�รื่ให้ัเล่อกใช้้อย่�ง 
หัล�กหัล�ย	 ตั่�งแต่่รื่ถึเมื่ล์	 รื่ถึรื่�งหัร่ื่อแทรื่มื่	 รื่ถึไฟ์ฟ้์�	 หัร่ื่อแม้ื่แต่่สำร้ื่�งสำรื่รื่ค์ั 
ก�รื่เด่ันัท�งรูื่ป็แบบใหัม่ื่ๆ	อย่�งสำกูต่เต่อร์ื่หัร่ื่อจักรื่ย�นัไฟ์ฟ้์�	ซ้ึ่�งเป็็นัก�รื่เด่ันัท�ง 
ยอดัฮ่ิต่ขึ้องคันัเม่ื่องยุคัใหัม่ื่	 ก�รื่เด่ันัท�งแบบนีั�ไม่ื่เพียงมีื่ส่ำวนัช่้วยลดัมื่ลพ่ษั 
ท�งอ�ก�ศและคัว�มื่ต้่องก�รื่พลังง�นัแบบเด่ัมื่ๆ	เท่�นัั�นั	แต่่ยังช่้วยป็รื่ะหัยัดั
ค่ั�ใช้้จ่�ยและทำ�ให้ัเรื่�มีื่สุำขึ้ภ�พร่ื่�งก�ยแข็ึ้งแรื่งมื่�กข้ึ้�นัอีกด้ัวย

ก�รื่ท่องเที�ยวอย่�งยั�งย่นัเร่ื่�มื่ต้่นัได้ัง่�ยๆ	ตั่�งแต่่เล่อกท่องเที�ยวในัท้องถ่ึ�นั
ใกล้บ้�นัแทนัที�จะต้่องเด่ันัท�งไป็ไกลสุำดัขึ้อบโลก	 หัร่ื่อหั�กจำ�เป็็นัต้่อง 
เด่ันัท�งไกลๆ	พย�ย�มื่เล่อกเที�ยวบ่นัที�บ่นัต่รื่งถ้ึงจุดัหัมื่�ย	เพรื่�ะป็รื่ะหัยัดั
พลังง�นัมื่�กกว่�	 รื่วมื่ถ้ึงใช้้บร่ื่ก�รื่ที�พักหัร่ื่อเอเยนัต์่ท่องเที�ยวที�ส่ำงเสำร่ื่มื่ 
ก�รื่ท่องเที�ยวยั�งย่นั	 นัอกจ�กนีั�ลองก�รื่ท่องเที�ยวรูื่ป็แบบใหัม่ื่ๆ	 ที�เป็็นัม่ื่ต่รื่
กับส่ำ�งแวดัล้อมื่	เช่้นั	ตั่�งแคัมื่ป์็	ท่องเที�ยวว่ถีึชุ้มื่ช้นั	ก�รื่ท่องเที�ยวแบบเน่ับช้้�	
(Slow	Tourism)	 หัร่ื่อเข้ึ้�ร่ื่วมื่ก�รื่ท่องเที�ยวสัำต่ว์ป่็�อย่�งมีื่คัว�มื่รัื่บผ่ดัช้อบ	
เพรื่�ะรูื่ป็แบบก�รื่ท่องเที�ยวแบบนีั�มีื่คัว�มื่เป็็นัม่ื่ต่รื่กับส่ำ�งแวดัล้อมื่มื่�กกว่� 
ที�สำำ�คััญเม่ื่�อเด่ันัท�งกลับมื่�แล้วลองแนัะนัำ�ให้ัคันัอ่�นัเที�ยวอย่�งยั�งย่นั 
เพ่�อให้ัทุกคันัมีื่ส่ำวนัร่ื่วมื่ในัก�รื่รัื่กษั�ส่ำ�งแวดัล้อมื่ไป็ด้ัวยกันั

ก�รื่ป็รื่ะหัยัดัไฟ์ฟ้์�สำ�มื่�รื่ถึเร่ื่�มื่ต้่นัง่�ยๆ	 ตั่�งแต่่ก�รื่ปิ็ดัสำว่ต่ช์้ไฟ์จุดัที� 
ไม่ื่ได้ัใช้้ง�นั	 ด้ังป็ลั�กไฟ์หัร่ื่อปิ็ดัโหัมื่ดัสำแต่นัด์ับ�ยขึ้องเคัร่ื่�องใช้้ไฟ์ฟ้์�ต่่�งๆ 
ป็รัื่บอุณหัภูม่ื่และล้�งทำ�คัว�มื่สำะอ�ดัเคัร่ื่�องป็รัื่บอ�ก�ศสำมื่ำ��เสำมื่อ	 เป็ลี�ยนัมื่�ใช้้ 
หัลอดัไฟ์	LED	ซ้ึ่�งใช้้พลังง�นัน้ัอยกว่�	เป็ลี�ยนักรื่ะจกและม่ื่�นัเพ่�อลดัคัว�มื่ร้ื่อนั
จ�กแสำงแดัดัที�มีื่ผลกรื่ะทบต่่ออุณหัภูม่ื่ภ�ยในับ้�นั	รื่วมื่ถ้ึงต่่ดัตั่�งแผงโซึ่ล�ร์ื่เซึ่ลล์
เพ่�อใช้้พลังง�นัจ�กแสำงอ�ท่ต่ย์	ซ้ึ่�งเป็็นัพลังง�นัสำะอ�ดั	ไม่ื่ก่อมื่ลภ�วะภ�ยในั
และภ�ยนัอกบ้�นั

ส่ำวนัก�รื่ป็รื่ะหัยัดันัำ��	 ก�รื่ป็รื่ะป็�แนัะนัำ�ให้ัเร่ื่�มื่จ�กสำำ�รื่วจก�รื่รัื่�วซ้ึ่มื่ขึ้อง 
อุป็กรื่ณ์ใช้้นัำ��ในับ้�นั	เพรื่�ะเป็็นัสำ�เหัตุ่ที�ทำ�ให้ัส่ำ�นัเป็ล่องนัำ��มื่�กที�สุำดั	หั�กพบ
ก�รื่รัื่�วซ้ึ่มื่คัวรื่รีื่บซ่ึ่อมื่แซึ่มื่ทันัที	 ป็รัื่บฝัักบัวเป็็นัรูื่เล็กและปิ็ดันัำ��รื่ะหัว่�งถูึตั่ว 
และสำรื่ะผมื่	 รื่วมื่ถ้ึงใช้้แก้วรื่องนัำ��เวล�แป็รื่งฟั์นัก็ช่้วยป็รื่ะหัยัดันัำ��ได้ัเช่้นักันั 
ซัึ่กผ้�คัรัื่�งละมื่�กๆ	และคัวรื่ซัึ่กผ้�ทุก	5-7	วันั	เพ่�อป็รื่ะหัยัดันัำ��	ที�สำำ�คััญต่่ดัตั่�ง
รื่ะบบรื่ดันัำ��อัต่โนัมัื่ต่่แทนัก�รื่รื่ดันัำ��ด้ัวยสำ�ยย�งก็ช่้วยให้ัใช้้นัำ��ได้ัคุ้ัมื่ค่ั�มื่�กข้ึ้�นั	
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คนเราใช้เวลาไปกับการนอนประมาณ 1 ใน 3 ขึ้องช่วิตุ แตุ่การนอน 
เป็นสุิ�งที่่�มักถืูกละเลย อาจ้เพราะเราคุ้นเคยกับการนอนมาตุั�งแตุ่เดำ็กๆ 
จ้้งมองขึ้้ามความสุำาคัญขึ้องการนอน ที่ั�งที่่�การนอนหลับอย่างเตุ็มที่่� 
จ้ะที่ำาให้สุุขึ้ภัาพแขึ้็งแรงและม่ความปลอดำภััย ถื่งเวลาแล้วที่่�เราควรให้
ความสุำาคัญกับการนอนอ่กครั�ง

5 เหตุผลที�เรุาควรุนอนให้มากข้็�น

เพิ�มประสิุที่ธิภัาพขึ้องสุมอง
	 หัล�ยคันัไม่ื่รู้ื่มื่�ก่อนัว่�ก�รื่นัอนัหัลับเพียงพอมีื่คัว�มื่สำำ�คััญต่่อ 
ก�รื่ทำ�ง�นัขึ้องสำมื่องหัล�ยอย่�ง	 โดัยเฉพ�ะสำมื่องส่ำวนัที�เกี�ยวข้ึ้องกับก�รื่เรีื่ยนัรู้ื่ 
และคัว�มื่จำ�	 เพรื่�ะเม่ื่�อเรื่�อดันัอนัจะทำ�ให้ัสำมื่องส่ำวนันีั�ไม่ื่ได้ัพักผ่อนั 
อย่�งเต็่มื่ที�	ส่ำงผลให้ัคัว�มื่จำ�สัำ�นั	ไม่ื่มีื่สำมื่�ธ่ิสำำ�หัรัื่บก�รื่โฟ์กัสำส่ำ�งต่่�งๆ	รื่วมื่ถ้ึง
ก�รื่เรีื่ยนัรู้ื่หัร่ื่อทำ�คัว�มื่เข้ึ้�ใจส่ำ�งใหัม่ื่ๆ	ได้ัไม่ื่ดีัเท่�ที�คัวรื่	ทั�งยังส่ำงผลต่่อรื่ะบบ
คัว�มื่ค่ัดั	ทั�งคัว�มื่ค่ัดัสำร้ื่�งสำรื่รื่ค์ั	ก�รื่ค่ัดัซัึ่บซ้ึ่อนั	หัร่ื่อแม้ื่แต่่จ่นัต่นั�ก�รื่ขึ้องเรื่� 
เม่ื่�อรู้ื่อย่�งนีั�แล้ว	ค่ันันีั�ก็คัวรื่เข้ึ้�นัอนัตั่�งแต่่หััวคัำ��และนัอนัให้ัเพียงพอ

ห่างไกลโรคหัวใจ้ 
	 ศูนัย์คัวบคุัมื่และป้็องกันัโรื่คัสำหัรัื่ฐอเมื่ร่ื่ก�	หัร่ื่อ	CDC	แนัะนัำ�ว่�	ผู้ใหัญ่
คัวรื่นัอนัหัลับอย่�งน้ัอย	7	 ชั้�วโมื่งต่่อค่ันั	 เพรื่�ะก�รื่นัอนัหัลับอย่�งเต็่มื่ที� 
จะช่้วยให้ัรื่ะบบไหัลเวียนัโลห่ัต่	หััวใจ	และหัลอดัเล่อดัได้ัพักจ�กก�รื่ทำ�ง�นั
ต่ลอดัทั�งวันั	และมีื่ผลให้ัคัว�มื่ดัันัโลห่ัต่ขึ้องเรื่�ลดัลงต่�มื่ไป็ด้ัวย	แต่่ในัท�ง
กลับกันัหั�กเรื่�อดันัอนัต่่ดัต่่อกันัเป็็นัเวล�นั�นัจะส่ำงผลให้ัคัว�มื่ดัันัโลห่ัต่ 
ขึ้องเรื่�เพ่�มื่สูำงข้ึ้�นัจนันัำ�ไป็สู่ำก�รื่เก่ดัโรื่คัหััวใจว�ย	และอ�ก�รื่เส้ำนัเล่อดัสำมื่อง
แต่กได้ั

ลดำความเสุ่�ยงโรคเบาหวาน
	 จ�กก�รื่ว่จัยพบว่�	ก�รื่อดันัอนัจะเพ่�มื่คัว�มื่เสีำ�ยงที�จะเป็็นัโรื่คัเบ�หัว�นั
ป็รื่ะเภท	2	และเก่ดัภ�วะด่ั�อต่่ออ่นัซูึ่ล่นัอย่�งชั้ดัเจนั	เพรื่�ะเม่ื่�อเรื่�นัอนัเพียง
ไม่ื่กี�ชั้�วโมื่งต่่อค่ันัจะส่ำงผลให้ัรื่ะดัับนัำ��ต่�ลในัเล่อดัไม่ื่เพียงพอต่่อคัว�มื่ต้่องก�รื่
ขึ้องร่ื่�งก�ย	ร่ื่�งก�ยจ้งเร่ื่งผล่ต่อ่นัซูึ่ล่นัเพ่�อคังรื่ะดัับนัำ��ต่�ลในัเล่อดัให้ัเป็็นัป็กต่่	
จนัอ�จทำ�ให้ัฮิอร์ื่โมื่นัอ่นัซูึ่ล่นัไม่ื่สำ�มื่�รื่ถึคัวบคุัมื่รื่ะดัับนัำ��ต่�ลในัเล่อดัได้ัอีกต่่อไป็	
จ้งอ�จก่อให้ัเก่ดัโรื่คัเบ�หัว�นัได้ั	ดัังนัั�นัท�งที�ดีัคัวรื่นัอนัพักผ่อนัให้ัเพียงพอเสำมื่อ

ช่วยเสุริมภูัมิคุ้มกันให้แข็ึ้งแรง
	 อีกหัน้ั�งข้ึ้อดีัขึ้องก�รื่นัอนัเพียงพอค่ัอช่้วยให้ัรื่ะบบภูม่ื่คุ้ัมื่กันัทำ�ง�นั 
ได้ัอย่�งมีื่ป็รื่ะส่ำทธ่ิภ�พมื่�กข้ึ้�นั	 เพรื่�ะจ�กก�รื่ศ้กษั�เป็รีื่ยบเทียบคัว�มื่เสีำ�ยง
ในัก�รื่ต่่ดัเช่้�อไข้ึ้หัวัดัขึ้องผู้ที�นัอนัน้ัอยกว่�	5	ชั้�วโมื่งกับผู้ที�นัอนัหัลับ	7	ชั้�วโมื่ง
ข้ึ้�นัไป็พบว่�กลุ่มื่ที�นัอนัน้ัอยกว่�เสีำ�ยงเป็็นัหัวัดัสูำงกว่�กลุ่มื่ผู้ที�นัอนัมื่�กกว่�ถ้ึง	
4.5	เท่�	ดัังนัั�นัก�รื่นัอนัหัลับอย่�งน้ัอย	7	ชั้�วโมื่งช่้วยเพ่�มื่ป็รื่ะส่ำทธ่ิภ�พก�รื่ทำ�ง�นั 
ขึ้องภูม่ื่คุ้ัมื่กันัและช่้วยป้็องกันัเรื่�จ�กก�รื่เจ็บป่็วยบ่อยๆ	อีกด้ัวย

อารมณ์ด่ำจิ้ตุใจ้เบิกบาน
	 ข้ึ้อมูื่ลจ�กกรื่มื่สุำขึ้ภ�พจ่ต่และง�นัว่จัยในัต่่�งป็รื่ะเทศพบว่�	 คันัที�นัอนัหัลับ
เพียงพอจะอ�รื่มื่ณ์ดีั	 จ่ต่ใจเบ่กบ�นั	 เป็็นัม่ื่ต่รื่	 และรู้ื่ส้ำกดีัหัลังจ�กต่่�นันัอนั 
ส่ำวนัคันัที�นัอนัไม่ื่พอหัร่ื่ออดันัอนัจะมีื่แนัวโน้ัมื่ทำ�ให้ัเป็็นัคันัอ�รื่มื่ณ์แป็รื่ป็รื่วนั	
ซ้ึ่�งไม่ื่ได้ัมีื่แค่ัอ�รื่มื่ณ์โกรื่ธิเท่�นัั�นั	 แต่่ยังรื่วมื่ถึ้งคัว�มื่เคัรื่ียดั	 คัว�มื่เศรื่้� 
และอ�รื่มื่ณ์อ่�นัๆ	อีกด้ัวย	เพรื่�ะคันัที�อดันัอนัจะคัวบคุัมื่อ�รื่มื่ณ์ได้ัย�กและ 
อ�รื่มื่ณ์เหัวี�ยงไป็มื่�ได้ัง่�ยกว่�คันัที�นัอนัเพียงพออย่�งชั้ดัเจนั	
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เพ่�ออำานวยความสุะดำวกให้แก่ลูกค้าในการแจ้้งเคลมค่าสิุนไหมที่ดำแที่นประกันภััยโควิดำ-19 บริษัที่ กรุงเที่พประกันภััย จ้ำากัดำ (มหาชน) หรือ BKI 
พร้อมให้บริการแจ้้งเคลมประกันภััยโควิดำ-19 และการสุ่งเอกสุารประกอบการแจ้้งเคลมผ่านช่องที่างตุ่างๆ 

การุแจ้้งเคลมปรุะกันภััยโควิด-19

กรณ่เจ้อ จ้่าย จ้บ
	 	 •	ท�งเว็บไซึ่ต์่	www.bangkokinsurance.com	
	 	 •	ท�ง	Line	@bangkokinsurance	

หมวดำความคุ้มครองอื�นๆ ได้ัแก่	ค่ั�รัื่กษั�พย�บ�ล	ค่ั�ใช้้จ่�ยก�รื่ต่รื่วจหั�เช่้�อไวรัื่สำโคัว่ดั-19	ขึ้องคันัในัคัรื่อบคัรัื่ว	และค่ั�ใช้้จ่�ยในัก�รื่ทำ�คัว�มื่สำะอ�ดัที�อยู่อ�ศัย

	 	 •	ท�งไป็รื่ษัณีย์ส่ำงมื่�ที�	
	 	 	 ส่ำวนัส่ำนัไหัมื่อุบัต่่เหัตุ่ส่ำวนับุคัคัลและสุำขึ้ภ�พ	ฝ่ั�ยส่ำนัไหัมื่ทดัแทนั	ชั้�นั	4	(เคัลมื่ป็รื่ะกันัภัยโคัว่ดั-19)	
	 	 	 บร่ื่ษััท	กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	จำ�กัดั	(มื่หั�ช้นั)	สำำ�นัักง�นัใหัญ่	เลขึ้ที�	25	ถึนันัสำ�ทรื่ใต้่	แขึ้วงทุ่งมื่หั�เมื่ฆ	เขึ้ต่สำ�ทรื่	กรุื่งเทพฯ	10120	
	 	 •	แจ้งเคัลมื่ด้ัวยต่นัเองหัร่ื่อมื่อบหัมื่�ยให้ัพนัักง�นัส่ำงเอกสำ�รื่แทนั	
	 	 	 กรุื่ณ�ต่่ดัต่่อเจ้�หัน้ั�ที�	ณ	กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	สำำ�นัักง�นัใหัญ่	ชั้�นั	1	หัร่ื่อสำ�ขึ้�กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัยทั�วป็รื่ะเทศ	ในัวันัและเวล�ทำ�ก�รื่
ทั�งนีั�	บร่ื่ษััทฯ	จะแจ้งผลก�รื่พ่จ�รื่ณ�ท�ง	SMS	ภ�ยในั	15	วันัทำ�ก�รื่	นัับตั่�งแต่่วันัที�บร่ื่ษััทฯ	ได้ัรัื่บเอกสำ�รื่คัรื่บถ้ึวนั

การตุรวจ้สุอบสุถืานะการเคลม
	 	 •	ท�งเว็บไซึ่ต์่	www.bangkokinsurance.com

สำ�มื่�รื่ถึดูัรื่�ยละเอียดัเพ่�มื่เต่่มื่	ขัึ้�นัต่อนัก�รื่เคัลมื่	และเอกสำ�รื่ที�ใช้้ในัก�รื่เคัลมื่ค่ั�ส่ำนัไหัมื่ทดัแทนัป็รื่ะกันัภัยโคัว่ดั-19	
ที�	www.bangkokinsurance.com/claim/request-compensation-covid19
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ไอเดียลำ�าสำำาหรุับบ้านยุคใหม่
กระแสุสุมาร์ตุโฮมในงานแสุดำงเที่คโนโลย่ระดัำบโลก Consumer Electronics Show 2022 หรือ CES 2022 ยังมาแรงอย่างตุ่อเนื�อง 
สุำาหรับปีน่�ไอเดำ่ยใหม่ม่ความก้าวหน้าไปอ่กขึ้ั�นดำ้วยการติุดำตัุ�งเที่คโนโลย่เขึ้้าไปในอุปกรณ์ตุ่างๆ ที่ำาให้การอยู่อาศัยสุะดำวกสุบาย ปลอดำภััย 
และน่าใช้งานยิ�งกว่าเดำิม

ประตุูบ้านสุดุำลำ�าแสุนปลอดำภััย

	 หัมื่ดัปั็ญหั�เร่ื่�องก�รื่ต่่ดัตั่�งอุป็กรื่ณ์รัื่กษั�คัว�มื่ป็ลอดัภัยบร่ื่เวณรื่อบๆ	ป็รื่ะตู่ 
ได้ัเลย	เพรื่�ะป็รื่ะตู่	M-Pwr	Smart	Door	รื่วมื่เทคัโนัโลยีที�จำ�เป็็นัไว้บนัป็รื่ะตู่ 
เรีื่ยบร้ื่อยแล้ว	 ไม่ื่ว่�จะกร่ื่�งป็รื่ะตู่	 กล้องเลนัส์ำว�ยที�จะส่ำงภ�พคัมื่ชั้ดัมื่�ยัง 
หัน้ั�จอในับ้�นัหัร่ื่อสำมื่�ร์ื่ต่โฟ์นัขึ้องเรื่�	 รื่วมื่ถ้ึงรื่ะบบป็ลดัล็อกด้ัวยรื่หััสำด่ัจ่ทัล	
ทั�งยังต่่ดัตั่�งหัลอดัไฟ์	 LED	 สำำ�หัรัื่บส่ำองสำว่�งพร้ื่อมื่แบต่เต่อรีื่�เพ่�อใช้้ง�นัได้ั 
ต่ลอดัเวล�	 นัวัต่กรื่รื่มื่นีั�จะทำ�ให้ัป็รื่ะตู่บ้�นักลับมื่�สำวยง�มื่และสำร้ื่�งคัว�มื่อุ่นัใจ 
ให้ัเรื่�ได้ัแน่ันัอนั
ภาพจาก: https://investor.masonite.com/Investors/press-releases/press-
release-details/2022/MASONITE-UNVEILS-M-Pwr-SMART-DOORS/

เครื�องชั�งนำ�าหนักอัจ้ฉริยะ 

	 Body	Scan	 เป็็นัเคัร่ื่�องชั้�งนัำ��หันัักที�ได้ัรัื่บคัว�มื่สำนัใจจ�กผู้เข้ึ้�ช้มื่ง�นั	
CES	2022	 ไม่ื่น้ัอย	 ด้ัวยก�รื่ต่่ดัตั่�งเซึ่นัเซึ่อร์ื่และเทคัโนัโลยีดูัแลสุำขึ้ภ�พ 
อันัทันัสำมัื่ยอย่�งที�ไม่ื่เคัยมีื่มื่�ก่อนั	ตั่�งแต่่รื่ะบบบันัท้กคัล่�นัไฟ์ฟ้์�หััวใจ	(หัร่ื่อ
ที�เรีื่ยกว่�	ECG)	รื่ะบบต่รื่วจจับภ�วะก�รื่เต้่นัขึ้องหััวใจ	วัดัมื่วลกล้�มื่เน่ั�อ
และมื่วลไขึ้มัื่นั	รื่วมื่ถ้ึงฟั์งก์ชั้นัป็รื่ะเม่ื่นัสุำขึ้ภ�พจ�กเส้ำนัป็รื่ะสำ�ทเท้�	โดัยข้ึ้อมูื่ล
ทั�งหัมื่ดัที�ได้ัจะถูึกส่ำงไป็ยังแอป็พล่เคัชั้นัเพ่�อว่เคัรื่�ะห์ัและให้ัคัำ�แนัะนัำ� 
ในัก�รื่ดูัแลสุำขึ้ภ�พ	ต่่อไป็นีั�ก�รื่ชั้�งนัำ��หันัักจะมีื่คัว�มื่หัมื่�ยมื่�กย่�งข้ึ้�นั
ภาพจาก: www.withings.com/us/en/body-scan

ก๊อกนำ�าไฮเที่คช่วยประหยัดำนำ�า 

	 ก๊อกนัำ��อัจฉร่ื่ยะขึ้องบร่ื่ษััท	Moen	จะลดัก�รื่สัำมื่ผัสำและช่้วยให้ัเรื่�ใช้้นัำ��
อย่�งคุ้ัมื่ค่ั�	เพรื่�ะมีื่เทคัโนัโลยี	Motion	Control	เพียงเรื่�ปั็ดัม่ื่อเหัน่ัอเซึ่นัเซึ่อร์ื่
บนัก๊อกนัำ��ในัท่�ต่่�งๆ	นัำ��ร้ื่อนั	นัำ��เย็นั	และนัำ��อุ่นัจะไหัลออกมื่�ทันัที	ทั�งยังรื่องรัื่บ 
ก�รื่สัำ�งง�นัด้ัวยเสีำยงผ่�นัผู้ช่้วยอัจฉร่ื่ยะ	เม่ื่�อเรื่�ออกคัำ�สัำ�ง	รื่ะบบจะป็รื่ะมื่วลผล
ข้ึ้อมูื่ลจ�กก�รื่ตั่�งค่ั�อุณหัภูม่ื่และป็ร่ื่มื่�ณนัำ��ในัแอป็พล่เคัชั้นั	 เช่้นั	 ตั่�งไว้ว่� 
นัำ��	100	องศ�เซึ่ลเซีึ่ยสำ	2	ถ้ึวย	นัำ��จะไหัลออกมื่�ในัป็ร่ื่มื่�ณที�กำ�หันัดั	เป็็นัต้่นั	
ก๊อกนัำ��สุำดัลำ��นีั�จ้งมื่อบทั�งคัว�มื่สำะดัวกสำบ�ยและช่้วยป็รื่ะหัยัดันัำ��ไป็พร้ื่อมื่กันั
ภาพจาก: www.moen.com/press-room

หุ่นยนตุ์บัตุเลอร์ประจ้ำาครอบครัว

	 หุ่ันัยนัต์่ผู้ช่้วยในับ้�นัยังคังเป็็นักรื่ะแสำมื่�แรื่งอย่�งต่่อเน่ั�อง	สำำ�หัรัื่บ
ปี็นีั�หุ่ันัยนัต์่ที�ช่้�อว่�	Caddie	และ	Retriever	ได้ัรัื่บคัว�มื่สำนัใจเป็็นัพ่เศษั	
เน่ั�องจ�กมีื่ดีัไซึ่น์ัเรีื่ยบง่�ย	 ขึ้นั�ดักะทัดัรัื่ดั	 เป็็นัม่ื่ต่รื่กับผู้ใช้้ง�นั	 และ 
ฉล�ดัลำ��สุำดัๆ	เพรื่�ะต่่ดัตั่�งกล้องและเซึ่นัเซึ่อร์ื่รื่อบด้ั�นัทำ�ให้ัสำ�มื่�รื่ถึหัลบ 
ส่ำ�งกีดัขึ้ว�งและคันัได้ั	พร้ื่อมื่รื่องรัื่บก�รื่สัำ�งง�นัผ่�นัแอป็พล่เคัชั้นัและเสีำยง	
ที�สำำ�คััญยังเคัล่�อนัที�กลับแท่นัช้�ร์ื่จเพ่�อช้�ร์ื่จพลังง�นัอัต่โนัมัื่ต่่	 นีั�จ้งเป็็นั 
หุ่ันัยนัต์่บัต่เลอร์ื่ที�ใคัรื่ๆ	ก็อย�กมีื่ต่่ดับ้�นัสัำกตั่ว	
ภาพจาก: https://labradorsystems.com/products/
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อาหารุเพื�อสำุข็ภัาพ...
อรุ่อยดีมีสำุข็ทั�งครุอบครุัว
การกินอาหารเพ่�อสุุขึ้ภัาพกำาลังได้ำรับความนิยมมากขึ้้�นเรื�อยๆ นอกจ้ากที่ำาให้ร่างกาย 
แขึ้็งแรงแล้วยังสุร้างความสุุขึ้และรอยยิ�มอ่กดำ้วย แตุ่ก่อนที่่�หลายคนจ้ะปรุงอาหารเพ่�อสุขุึ้ภัาพ 
ให้คนในครอบครัว ลองนำาเคล็ดำลับดำ่ๆ เหล่าน่�ไปปรับใช้ รับรองทุี่กคนจ้ะอิ�มเอมกับอาหาร 
ที่่�ม่ประโยชน์มากมายอย่างแน่นอน

โดัยไม่ื่จำ�เป็็นั	 ขึ้อแนัะนัำ�ว่�อ�หั�รื่เพ่�อสุำขึ้ภ�พ 
คัวรื่เป็็นัเร่ื่�องง่�ยสำำ�หัรัื่บทุกคันั	 ไม่ื่จำ�เป็็นัจะต้่อง 
ก่นัป็ร่ื่มื่�ณเท่�ๆ	กันั	คัว�มื่หัล�กหัล�ยเหัม่ื่อนักันั	
หัร่ื่อก่นัแต่่ขึ้องที�มีื่ป็รื่ะโยช้น์ัต่่อสุำขึ้ภ�พเท่�นัั�นั 
คัวรื่เปิ็ดัโอก�สำให้ัลูกๆ	 และคันัในับ้�นัเล่อก 
ก่นัอ�หั�รื่เพ่�อสุำขึ้ภ�พแบบที�พวกเขึ้�ช้อบ	เน้ันัก�รื่
ผสำมื่ผสำ�นัวัต่ถุึด่ับที�มีื่ป็รื่ะโยช้น์ัในัอ�หั�รื่ม่ื่�อหัลัก
จะเป็็นัท�งเล่อกที�ดีัที�สุำดั	เพียงเท่�นีั�ก�รื่ก่นัอ�หั�รื่
ร่ื่วมื่กันัก็จะเต็่มื่ไป็ด้ัวยคัว�มื่สุำขึ้แน่ันัอนั

เสุิร์ฟอาหารรูปแบบใหม่ๆ
	 นีั�เป็็นัว่ธีิที�ดีัที�สุำดัในัก�รื่ทำ�ให้ัเด็ักๆ	และแม้ื่แต่่ 
ผู้ใหัญ่ในับ้�นัสำนัใจอ�หั�รื่ที�ดีัต่่อสุำขึ้ภ�พมื่�กข้ึ้�นั	
เพรื่�ะก�รื่นัำ�เสำนัออ�หั�รื่รูื่ป็แบบใหัม่ื่ๆ	 หัร่ื่อ 
แต่กต่่�งไป็จ�กเด่ัมื่ย่อมื่สำร้ื่�งคัว�มื่อย�กอ�หั�รื่ 
มื่�กกว่�	 เช่้นั	 แทนัที�จะจัดัว�งอ�หั�รื่อยู่ในั 
ภ�ช้นัะแบบเด่ัมื่ๆ	 ลองจัดัว�งใส่ำถึ�ดัหัร่ื่อ 

ปรุงอาหารเพ่�อสุุขึ้ภัาพที่่�ดำ่เสุมอ
	 คัวรื่ป็รัื่บคัว�มื่เข้ึ้�ใจเสีำยใหัม่ื่ว่�	อ�หั�รื่เพ่�อ
สุำขึ้ภ�พสำำ�หัรัื่บคันัในัคัรื่อบคัรัื่วและอ�หั�รื่ 
ลดันัำ��หันัักไม่ื่เหัม่ื่อนักันั	 ก�รื่บร่ื่โภคัอ�หั�รื่เพ่�อ
สุำขึ้ภ�พที�ดีัป็รื่ะกอบด้ัวยหัลักง่�ยๆ	ค่ัอ	ก่นัอ�หั�รื่
ที�มีื่คุัณป็รื่ะโยช้น์ัคัรื่บ	 5	 หัมู่ื่	 ผักและผลไม้ื่
สำมื่ำ��เสำมื่อ	เล่อกก่นัป็ล�	เน่ั�อสัำต่ว์ไม่ื่ต่่ดัมัื่นั	ไข่ึ้	และ
ด่ั�มื่นัมื่พอเหัมื่�ะต่�มื่วัย	 หัลีกเลี�ยงอ�หั�รื่รื่สำช้�ต่่
หัว�นัจัดั	เค็ัมื่จัดั	และอ�หั�รื่หัมัื่กดัอง	เพียงเท่�นีั�
เรื่�จะป็รุื่งอ�หั�รื่สำำ�หัรัื่บเด็ัก	ผู้สูำงอ�ยุ	และคันัอ่�นัๆ	
ในับ้�นัซ้ึ่�งต้่องก�รื่สำ�รื่อ�หั�รื่แต่กต่่�งกันัได้ัอย่�ง
เหัมื่�ะสำมื่

อย่าเคร่งครัดำมากเกินไป 
	 อย่�ป็ล่อยให้ัก�รื่ก่นัอ�หั�รื่เพ่�อสุำขึ้ภ�พ 
กล�ยเป็็นักฎเหัล็กขึ้องบ้�นัเด็ัดัขึ้�ดั	 เพรื่�ะจะ
สำร้ื่�งคัว�มื่เคัรีื่ยดัให้ัตั่วเองและคันัในัคัรื่อบคัรัื่ว

กรื่ะดั�ษัรื่องอ�หั�รื่ที�มีื่สีำสัำนัและลวดัล�ยสำวยง�มื่ 
ป็�ดัด่ัป็ปิ็งซึ่อสำในัจ�นัขึ้องแต่่ละคันัแทนัก�รื่ 
ใส่ำถ้ึวยนัำ��จ่�มื่	 สำร้ื่�งสำรื่รื่ค์ัธีิมื่สำนุักๆ	 เช่้นั	 ก�รื่ก่นั
อ�หั�รื่เพ่�อสุำขึ้ภ�พในัสำวนัหัลังบ้�นั	 หัร่ื่อเส่ำร์ื่ฟ์
อ�หั�รื่บนัแผนัที�พร้ื่อมื่สำอดัแทรื่กคัว�มื่รู้ื่สำนุักๆ	
เข้ึ้�ไป็ด้ัวย	เป็็นัต้่นั

กินอาหารร่วมกัน 
	 ไม่ื่เพียงก�รื่ก่นัอ�หั�รื่พร้ื่อมื่หัน้ั�พร้ื่อมื่ต่�
จะสำร้ื่�งคัว�มื่สุำขึ้เท่�นัั�นั	 แต่่ยังเปิ็ดัโอก�สำให้ัเรื่�
สำร้ื่�งบทสำนัทนั�ถ้ึงป็รื่ะโยช้น์ัขึ้องอ�หั�รื่แต่่ละเมื่นูั	
ส่ำงผลให้ัทุกคันัต่รื่ะหันัักถ้ึงคัว�มื่สำำ�คััญขึ้องอ�หั�รื่
เพ่�อสุำขึ้ภ�พที�ดีั	และเรื่�ยังกล�ยเป็็นัแบบอย่�งขึ้อง
ก�รื่ก่นัอ�หั�รื่ที�ดีัต่่อสุำขึ้ภ�พให้ักับลูกๆ	 ด้ัวย	
สำอดัคัล้องกับง�นัว่จัยขึ้องมื่หั�ว่ทย�ลัยออกแลนัด์ั	
ป็รื่ะเทศน่ัวซีึ่แลนัด์ั	 พบว่�ก�รื่ก่นัอ�หั�รื่ร่ื่วมื่กันั 
ส่ำงผลดีัต่่อสำภ�พจ่ต่ใจขึ้องผู้ใหัญ่	ช่้วยสำร้ื่�งคัว�มื่
รู้ื่ส้ำกนัับถ่ึอตั่วเองมื่�กข้ึ้�นั	 อัต่รื่�ป่็วยเป็็นัโรื่คั 
ซ้ึ่มื่เศร้ื่�และรื่ะดัับคัว�มื่เคัรีื่ยดัต่ำ��ลง	ส่ำวนัเด็ักๆ	ก็มีื่ 
แนัวโน้ัมื่ก�รื่ก่นัอ�หั�รื่จ�นัด่ัวนัน้ัอยลงด้ัวย	ที�สำำ�คััญ 
ก�รื่พูดัคุัยกันัยังช่้วยให้ัเรื่�ก่นัอ�หั�รื่ช้้�ลง	มีื่เวล�
ย่อยอ�หั�รื่มื่�กข้ึ้�นั	เรื่�จ้งรู้ื่ส้ำกอ่�มื่กำ�ลังพอดีั	
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ท่องเที�ยวอย่างยั�งยืน
กับ 8 เมืองข็องยุโรุปที�ดีที�สำุด
การท่ี่องเท่ี่�ยวอย่างยั�งยืนกำาลังเป็นกระแสุไปทัี่�วโลก ไม่เว้นแม้กระทัี่�ง 8 เมืองสุำาคัญขึ้องยุโรปที่่�ได้ำรับการจั้ดำอันดำับและคว้ารางวัล 
European Best Green Capital ขึ้ององค์กร European Best Destinations (EBD) มาอย่างตุ่อเนื�อง เมืองเหล่าน่�จ้ง้กลายเป็น
จุ้ดำหมายปลางที่างสุำาหรับคนรักการเดำินที่างแบบยั�งยืนที่่�ควรไปเยือนสุักครั�งในช่วิตุ 

เมืองลูบลิยานา ประเทศสโลวีเนีย

นัอกจ�กจะได้ัรัื่บรื่�งวัล	European	Best	Green	Capital	ขึ้องปี็นีั�	ยังเป็็นัเม่ื่องหัลวงแห่ังเดีัยว
ในัยุโรื่ป็ที�ถูึกจัดัอันัดัับอยู่ในั	100	 จุดัหัมื่�ยแห่ังคัว�มื่ยั�งย่นัถ้ึง	6	คัรัื่�งมื่�แล้ว	 ส่ำวนัหัน้ั�งเป็็นัผลจ�ก
นัโยบ�ยพัฒนั�เม่ื่องเพ่�อคัว�มื่ยั�งย่นัที�ทำ�มื่�อย่�งต่่อเน่ั�อง	จนัเม่ื่องเต็่มื่ไป็ด้ัวยเส้ำนัท�งจักรื่ย�นั	ถึนันัคันัเด่ันั	
พ่�นัที�สีำเขีึ้ยวมื่�กถ้ึง	542	ต่�รื่�งก่โลเมื่ต่รื่	รื่วมื่ถ้ึงรื่ะบบขึ้นัส่ำงที�ใช้้ก๊�ซึ่ธิรื่รื่มื่ช้�ต่่และก�รื่จำ�แนักขึ้ยะ
อย่�งเอ�จร่ื่งเอ�จัง	ทั�งหัมื่ดัส่ำงผลต่่อคุัณภ�พขึ้องผู้อยู่อ�ศัย	และผู้มื่�เย่อนัก็พลอยได้ัรัื่บอ�น่ัสำงส์ำไป็ด้ัวย

เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

หัน้ั�งในัจุดัหัมื่�ยป็ล�ยท�งที�ทำ�ให้ันัักเด่ันัท�งหัลงใหัลและกลับไป็เย่อนัซึ่ำ��อีกคัรัื่�งเสำมื่อ	ไม่ื่เพียงสีำสัำนั
ขึ้องบ้�นัเร่ื่อนัที�สำวยง�มื่	 พ่พ่ธิภัณฑ์์	 คั�เฟ่์	 หัร่ื่อร้ื่�นัรื่วงเก๋ๆ	 เท่�นัั�นั	 แต่่เม่ื่องนีั�ยังโอบล้อมื่ไป็ด้ัวยป่็� 
และพ่�นัที�สีำเขีึ้ยว	 รื่วมื่ถ้ึงก�รื่หัันัมื่�ปั็�นัจักรื่ย�นัและรื่ะบบขึ้นัส่ำงสำ�ธิ�รื่ณะที�ใช้้พลังง�นัสำะอ�ดัทั�งหัมื่ดั 
ซ้ึ่�งเป็็นัผลจ�กก�รื่ว�งนัโยบ�ยและลงม่ื่อทำ�ตั่�งแต่่ปี็	1973	จนัถ้ึงปั็จจุบันั	ผลลัพธ์ิที�ได้ัค่ัอท่วทัศน์ัสำวยง�มื่	
อ�ก�ศบร่ื่สุำทธ่ิ�	และคัว�มื่สุำขึ้ขึ้องป็รื่ะช้�กรื่และนัักท่องเที�ยวนัั�นัเอง

เมืองลาห์ติ ประเทศฟิินแลนด์

ที�นีั�ได้ัรัื่บก�รื่ยกย่องให้ัเป็็นัจุดัหัมื่�ยป็ล�ยท�งท�งธิรื่รื่มื่ช้�ต่่และก�รื่เล่นักีฬ�กล�งแจ้งอย่�งยั�งย่นั 
ที�ดีัที�สุำดัในัยุโรื่ป็	เน่ั�องจ�กมีื่เป้็�หัมื่�ยที�จะเป็็นัเม่ื่องป็ลอดัคั�ร์ื่บอนัแห่ังแรื่กขึ้องฟิ์นัแลนัด์ัภ�ยในัปี็	2025 
จ้งมีื่มื่�ต่รื่ก�รื่เพ่�อรัื่กษั�ส่ำ�งแวดัล้อมื่ทุกด้ั�นั	 โดัยเฉพ�ะก�รื่อนุัรัื่กษ์ัผ่นัป่็�ให้ัอุดัมื่สำมื่บูรื่ณ์และแหัล่งนัำ�� 
ใสำสำะอ�ดักว่�เม่ื่องใดัๆ	 ในัยุโรื่ป็	 ที�สำำ�คััญยังมีื่แอป็พล่เคัชั้นัแจ้งข้ึ้อมูื่ลคั�ร์ื่บอนัฟุ์ต่พร่ื่นัต์่เพ่�อให้ัทุกคันั 
มีื่ส่ำวนัร่ื่วมื่ด้ัวย	ผลที�ต่�มื่มื่�ค่ัอธิรื่รื่มื่ช้�ต่่อันับร่ื่สุำทธ่ิ�	ใคัรื่ได้ัมื่�เย่อนัรัื่บรื่องป็รื่ะทับใจแน่ันัอนั

เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

เม่ื่องหัลวงแห่ังแรื่กในัยุโรื่ป็ที�คัว้�รื่�งวัลเม่ื่องเป็็นัม่ื่ต่รื่กับส่ำ�งแวดัล้อมื่ตั่�งแต่่เร่ื่�มื่มีื่ก�รื่จัดัอันัดัับ	
European	Best	Green	Capital	 ในัปี็	2010	 เพรื่�ะเป็็นัเม่ื่องที�มีื่ก�รื่บร่ื่หั�รื่จัดัก�รื่ด้ั�นัส่ำ�งแวดัล้อมื่ 
มื่�ย�วนั�นั	 ส่ำงผลให้ัคุัณภ�พอ�ก�ศและนัำ��ดีัที�สุำดัในัยุโรื่ป็	 ป็รื่ะช้�กรื่เด่ันัท�งด้ัวยรื่ะบบขึ้นัส่ำงสำ�ธิ�รื่ณะ
จักรื่ย�นั	 และก�รื่เด่ันั	 ที�สำำ�คััญโรื่งแรื่มื่เก่อบ	80%	 ได้ัรัื่บก�รื่รัื่บรื่องด้ั�นัคัว�มื่ยั�งย่นั	 เม่ื่�อรื่วมื่กับ 
คัว�มื่ใส่ำใจด้ั�นัส่ำ�งแวดัล้อมื่ทั�วทั�งเม่ื่อง	 จ้งไม่ื่แป็ลกที�สำต็่อกโฮิล์มื่จะเป็็นัจุดัหัมื่�ยสำำ�หัรัื่บก�รื่พักผ่อนั 
ในัเม่ื่องที�ผสำ�นักับธิรื่รื่มื่ช้�ต่่อย่�งลงตั่ว
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เมืองเกรอนอบล์ ประเทศฝร่ังเศส

เม่ื่องเล็กๆ	 ท�งต่อนัเหัน่ัอขึ้องป็รื่ะเทศฝัรัื่�งเศสำที�กำ�ลังจะเป็็นัจุดัหัมื่�ยป็ล�ยท�ง 
ด้ั�นัธิรื่รื่มื่ช้�ต่่และก�รื่ท่องเที�ยวแบบยั�งย่นัในัไม่ื่ช้้�	 หัลังจ�กคัว้�รื่�งวัล	 European	Best 
Green	Capital	 ปี็	2022	 มื่�ได้ั	 ส่ำวนัหัน้ั�งเพรื่�ะภูม่ื่ป็รื่ะเทศที�ล้อมื่รื่อบด้ัวยเท่อกเขึ้�แอลป์็ 
ป่็�ไม้ื่อุดัมื่สำมื่บูรื่ณ์	หุับเขึ้�	และทุ่งหัญ้�จนัเป็็นัที�ช่้�นัช้อบขึ้องผู้รัื่กธิรื่รื่มื่ช้�ต่่	อีกส่ำวนัหัน้ั�งเป็็นัผล
จ�กก�รื่ว�งแผนัเพ่�อคัว�มื่ยั�งย่นัตั่�งแต่่ปี็	2005	 ทำ�ให้ัเม่ื่องเต็่มื่ไป็ด้ัวยก่จกรื่รื่มื่กล�งแจ้ง 
ท�งธิรื่รื่มื่ช้�ต่่มื่�กมื่�ย	ทั�งก�รื่เด่ันัป่็�	ปี็นัเขึ้�	ขีึ้�จักรื่ย�นั	และเล่นัสำกี	ที�สำำ�คััญทุกอย่�งในัเม่ื่อง
ยังเป็็นัม่ื่ต่รื่กับส่ำ�งแวดัล้อมื่ทุกม่ื่ต่่	รัื่บรื่องว่�ใคัรื่มื่�แล้วต้่องหัลงรัื่กที�นีั�แน่ันัอนั

เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เรื่�จะรู้ื่จักเม่ื่องแห่ังนีั�ในัฐ�นัะเม่ื่องหัลวงแห่ังจักรื่ย�นั	 ซ้ึ่�งเป็็นัส่ำวนัหัน้ั�งขึ้อง 
เป้็�หัมื่�ยอันัย่�งใหัญ่ขึ้องก�รื่เป็็นัเม่ื่องแห่ังคัว�มื่ยั�งย่นั	ดัังนัั�นัท่�มื่กล�งคัว�มื่งดัง�มื่
ท�งป็รื่ะวัต่่ศ�สำต่ร์ื่	 วัฒนัธิรื่รื่มื่เสำรีื่น่ัยมื่	 และร้ื่�นัอ�หั�รื่ที�มีื่ช่้�อเสีำยงรื่ะดัับโลก 
เรื่�จะเห็ันัทุกคันัใช้้จักรื่ย�นัในัก�รื่เด่ันัท�งแทนัขัึ้บรื่ถึยนัต์่	ร้ื่�นัรื่วงและโรื่งแรื่มื่ต่่�งๆ	
ก็เข้ึ้�เป็็นัส่ำวนัหัน้ั�งขึ้องโคัรื่งก�รื่เขึ้ต่ป็ลอดัขึ้ยะ	(Zero	Waste	Zone)	 ซ้ึ่�งจะลดัและ
เล่กก�รื่ใช้้พล�สำต่่ก	หัร่ื่อใช้้ซึ่ำ��ให้ัได้ัมื่�กที�สุำดั	รื่วมื่ถ้ึงส่ำงเสำร่ื่มื่ก�รื่ใช้้ทรัื่พย�กรื่ต่่�งๆ	
ให้ัคุ้ัมื่ค่ั�ที�สุำดั	 นัอกจ�กนีั�ยังตั่�งเป้็�ที�จะลดัก�รื่ป็ล่อยก๊�ซึ่คั�ร์ื่บอนัไดัออกไซึ่ด์ัให้ัได้ั	
40%	ในัปี็	2025	และส่ำงเสำร่ื่มื่ธุิรื่ก่จที�ยั�งย่นั	ใคัรื่ที�เป็็นันัักเด่ันัท�งสำ�ยรัื่กษ์ัโลกคัวรื่ไป็
เย่อนัเม่ื่องนีั�สัำกคัรัื่�ง
ภาพจาก: www.iamsterdam.com/en

เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

แม้ื่จะเป็็นัเม่ื่องหัลวงที�เต่่บโต่รื่วดัเร็ื่วที�สุำดัในัยุโรื่ป็	 แต่่เป้็�หัมื่�ยด้ั�นัส่ำ�งแวดัล้อมื่ก็ได้ัรัื่บ 
คัว�มื่สำำ�คััญไม่ื่แพ้กันั	โดัยเฉพ�ะก�รื่เป็็นัเม่ื่องแรื่กที�ทดัสำอบก�รื่ดัักจับและกักเก็บคั�ร์ื่บอนัไดัออกไซึ่ด์ั 
จ�กก�รื่เผ�ขึ้ยะ	 บุกเบ่กด้ั�นัก�รื่จัดัก�รื่ขึ้ยะหัมุื่นัเวียนั	 สำร้ื่�งต่ล�ดัให้ักับผล่ต่ภัณฑ์์รัื่กษ์ัโลก 
จนัเก่ดัแบรื่นัด์ัและร้ื่�นัรื่วงเป็็นัม่ื่ต่รื่กับส่ำ�งแวดัล้อมื่มื่�กมื่�ย	รื่วมื่ถ้ึงมีื่ก�รื่อนุัรัื่กษ์ัธิรื่รื่มื่ช้�ต่่และ
คัว�มื่หัล�กหัล�ยท�งชี้วภ�พต่ลอดัหัล�ยทศวรื่รื่ษั	 ไม่ื่ว่�ผ่นัป่็�	 นัำ��ต่ก	 และท้องทะเล	 ล้วนั 
อุดัมื่สำมื่บูรื่ณ์ช้น่ัดัที�นัักท่องเที�ยวมื่�สัำมื่ผัสำแล้วป็รื่ะทับใจเม่ื่องนีั�แน่ันัอนั

เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ถ้ึงเม่ื่องหัลวงแห่ังนีั�ยังไม่ื่เคัยคัว้�รื่�งวัล	 European	Best	Green	Capital	 แต่่ก็ได้ัรัื่บ 
คัว�มื่สำนัใจเป็็นัพ่เศษั	 เน่ั�องจ�กเบ่ร์ื่นัมีื่นัโยบ�ยด้ั�นัพลังง�นัยั�งย่นัจนัคัว้�รื่�งวัล	 European	
Energy	Award	Gold	มื่�ไม่ื่นั�นั	พร้ื่อมื่กับมีื่มื่�ต่รื่ก�รื่ส่ำงเสำร่ื่มื่ก�รื่รัื่กษั�ส่ำ�งแวดัล้อมื่และนัโยบ�ย
เพ่�อคัว�มื่ยั�งย่นัต่่�งๆ	 มื่�กมื่�ย	 เช่้นั	 โรื่งแรื่มื่หัล�ยแห่ังมีื่โคัรื่งก�รื่เลี�ยงผ้�งบนัดั�ดัฟ้์� 
เพ่�อเพ่�มื่จำ�นัวนัผ้�งในัรื่ะบบน่ัเวศให้ัมื่�กข้ึ้�นั	 ขึ้ณะเดีัยวกันัก็ได้ันัำ��ผ้�งมื่�ป็รุื่งอ�หั�รื่ให้ักับแขึ้ก 
ที�เข้ึ้�พัก	ก�รื่ร่ื่วมื่ม่ื่อกันัลดัมื่ลพ่ษัท�งอ�ก�ศ	รื่ณรื่งค์ัให้ัใช้้นัำ��อย่�งคุ้ัมื่ค่ั�	 เป็็นัต้่นั	 ส่ำ�งเหัล่�นีั�
ทำ�ให้ัเม่ื่องนีั�กล�ยเป็็นัต้่นัแบบด้ั�นัคัว�มื่ยั�งย่นัให้ักับเม่ื่องต่่�งๆ	ในัป็รื่ะเทศเลยทีเดีัยว
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กรุุงเทพปรุะกันภััยรุ่วมทำ�บุุญแด่่หลวงพ่ออลงกต วัด่พรุะบุ�ทนำ��พุ 
 คุัณชั้ย	 โสำภณพน่ัช้	 ป็รื่ะธิ�นักรื่รื่มื่ก�รื่	 ดัรื่.อภ่ส่ำทธ่ิ�	 อนัันัต่นั�ถึรัื่ต่นั	 ป็รื่ะธิ�นัคัณะผู้บร่ื่หั�รื่และกรื่รื่มื่ก�รื่ผู้อำ�นัวยก�รื่ใหัญ่	 และคุัณช้ว�ล	 โสำภณพน่ัช้ 
ผู้ช่้วยกรื่รื่มื่ก�รื่ผู้อำ�นัวยก�รื่ใหัญ่	 บร่ื่ษััท	 กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	 จำ�กัดั	(มื่หั�ช้นั)	 หัร่ื่อ	 BKI	 ร่ื่วมื่ถึว�ยภัต่ต่�หั�รื่เพลและเคัร่ื่�องจตุ่ปั็จจัยไทยธิรื่รื่มื่แด่ัหัลวงพ่ออลงกต่ 
วัดัพรื่ะบ�ทนัำ��พุ	เพ่�อคัว�มื่เป็็นัส่ำร่ื่มื่งคัล	พร้ื่อมื่กันันีั�คัณะผู้บร่ื่หั�รื่และพนัักง�นั	รื่วมื่ถ้ึงบร่ื่ษััทผู้เช่้�ภ�ยในัอ�คั�รื่ได้ัร่ื่วมื่ทำ�บุญถึว�ยปั็จจัย	บร่ื่จ�คัข้ึ้�วสำ�รื่	อ�หั�รื่แห้ัง	
เคัร่ื่�องอุป็โภคับร่ื่โภคั	 และทำ�บุญในัโคัรื่งก�รื่ไถ่ึชี้ว่ต่โคันัมื่จ�กดัำ�ร่ื่ขึ้องหัลวงพ่ออลงกต่	 นัอกจ�กนีั�ได้ัร่ื่วมื่อุดัหันุันัส่ำนัค้ั�แบรื่นัด์ันั�ถึะในัโคัรื่งก�รื่วัดัพรื่ะบ�ทนัำ��พุ 
เพ่�อนัำ�ไป็ช่้วยเหัล่อเด็ักกำ�พร้ื่�	ผู้ป่็วย	HIV	และคันัช้รื่�	โดัยบร่ื่ษััทฯ	ร่ื่วมื่ทำ�บุญเป็็นัเง่นัจำ�นัวนั	200,000	บ�ท	ต่ลอดัจนัผู้บร่ื่หั�รื่	พนัักง�นั	และบร่ื่ษััทผู้เช่้�ภ�ยในัอ�คั�รื่
ยังได้ัร่ื่วมื่ทำ�บุญอีกจำ�นัวนั	337,448	บ�ท	รื่วมื่เป็็นัจำ�นัวนัเง่นัทั�งส่ำ�นั	537,448	บ�ท	เม่ื่�อวันัที�	12	มื่กรื่�คัมื่	2565	และเม่ื่�อวันัที�	25	มีื่นั�คัมื่	2565	บร่ื่ษััทฯ	ร่ื่วมื่ทำ�บุญ 
ถึว�ยผ้�ไต่รื่จีวรื่และเง่นัทำ�บุญจำ�นัวนั	200,000	บ�ท	แด่ัหัลวงพ่ออลงกต่	พร้ื่อมื่กันันีั�ผู้บร่ื่หั�รื่	พนัักง�นั	และบร่ื่ษััทผู้เช่้�ภ�ยในัอ�คั�รื่ร่ื่วมื่ทำ�บุญอีก	372,149	บ�ท 
รื่วมื่เป็็นัเง่นัทั�งส่ำ�นั	572,149	บ�ท	ณ	อ�คั�รื่กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	สำำ�นัักง�นัใหัญ่	ถึ.สำ�ทรื่ใต้่

กรุุงเทพปรุะกันภััยจััด่ปรุะชุุมตัวแทน
และน�ยหน้�บุุคคล ปรุะจัำ�ปี 2565 ผ่่�นสื่่�อออนไลน์  
	 กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	จัดัง�นัป็รื่ะชุ้มื่ตั่วแทนัและนั�ยหัน้ั�บุคัคัลธิรื่รื่มื่ดั�	ป็รื่ะจำ�ปี็	2565	
รัื่บศักรื่�ช้ใหัม่ื่	โดัยมีื่คุัณจักรื่กร่ื่ช้	ชี้วนัันัทพรื่ชั้ย	ผู้ช่้วยกรื่รื่มื่ก�รื่ผู้อำ�นัวยก�รื่ใหัญ่	พร้ื่อมื่ด้ัวย	
คุัณไพร่ื่นัทร์ื่	ชั้ยเบญจพล	รื่องผู้อำ�นัวยก�รื่	ธุิรื่ก่จตั่วแทนั	และคุัณเกรีื่ยงไกรื่	หัมัื่�นัเขึ้ต่รื่ก่จ	
ผู้ช่้วยผู้อำ�นัวยก�รื่	 ฝ่ั�ยทรัื่พย�กรื่บุคัคัล	 ร่ื่วมื่ให้ัท่ศท�งก�รื่ดัำ�เน่ันัง�นั	 เป้็�หัมื่�ย	 และ
แผนัก�รื่ส่ำงเสำร่ื่มื่ก�รื่ขึ้�ย	พร้ื่อมื่สำร้ื่�งกำ�ลังใจให้ัแก่ตั่วแทนัและนั�ยหัน้ั�ป็รื่ะสำบคัว�มื่สำำ�เร็ื่จ	
นัอกจ�กนีั�ได้ัมีื่ก�รื่ป็รื่ะก�ศมื่อบรื่�งวัลแสำดังคัว�มื่ย่นัดีัแก่ตั่วแทนัและนั�ยหัน้ั�บุคัคัลที�มีื่ 
ผลง�นัดีัเด่ันั	 ได้ัแก่	 รื่�งวัลตั่วแทนัและนั�ยหัน้ั�บุคัคัลป็รื่ะกันัว่นั�ศภัยคุัณภ�พดีัเด่ันั 

 กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	 โดัยคุัณภัทรื่พรื่	 เท่ดัช้นัะกุล	(ขึ้ว�)	 รื่องผู้อำ�นัวยก�รื่อ�วุโสำ 
ฝ่ั�ยทรัื่พย�กรื่บุคัคัล	เป็็นัผู้แทนับร่ื่ษััทฯ	มื่อบเง่นัสำนัับสำนุันั	ตุ๊่กต่�หัมีื่	และกรื่ะเป๋็�ผ้�แคันัว�สำ 
จำ�นัวนั	60	ชุ้ดั	ให้ัแก่น่ัส่ำต่สำ�ขึ้�ป็รื่ะกันัภัย	จุฬ�ลงกรื่ณ์มื่หั�ว่ทย�ลัย	เพ่�อใช้้ในัก่จกรื่รื่มื่	
Zigma	Camp	 ขึ้องภ�คัว่ช้�สำถ่ึต่่	 จุฬ�ลงกรื่ณ์มื่หั�ว่ทย�ลัย	 ที�เปิ็ดัโอก�สำให้ันัักเรีื่ยนั 
ชั้�นัมัื่ธิยมื่ศ้กษั�ปี็ที�	4-6	 ได้ัเรีื่ยนัรู้ื่หัลักสูำต่รื่สำถ่ึต่่ศ�สำต่ร์ื่	 เช่้นั	 สำถ่ึต่่และคัว�มื่น่ั�จะเป็็นั 
ก�รื่ป็รื่ะกันัภัย	เทคัโนัโลยีสำ�รื่สำนัเทศ	และก�รื่เรีื่ยนัรู้ื่ด้ั�นัธุิรื่ก่จ	ซ้ึ่�งได้ัรัื่บก�รื่แนัะแนัวเกี�ยวกับ 
อ�ชี้พและสำ�ยง�นัหัลังจ�กจบก�รื่ศ้กษั�จ�กภ�คัว่ช้�ดัังกล่�ว	 รื่วมื่ถ้ึงได้ัร่ื่วมื่แบ่งปั็นั
ป็รื่ะสำบก�รื่ณ์จ�กน่ัส่ำต่ปั็จจุบันั	เพ่�อเป็็นัแนัวท�งในัก�รื่ตั่ดัส่ำนัใจเล่อกคัณะเพ่�อเข้ึ้�ศ้กษั�ต่่อ
ในัอนั�คัต่	ณ	อ�คั�รื่กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	สำำ�นัักง�นัใหัญ่	ถึ.สำ�ทรื่ใต้่	เม่ื่�อเร็ื่วๆ	นีั�

รื่�งวัลตั่วแทนัและนั�ยหัน้ั�บุคัคัลป็รื่ะกันัว่นั�ศภัย	 ป็รื่ะเภทเบี�ยป็รื่ะกันัอัคัคีัภัยสูำงสุำดั	 ป็รื่ะเภทเบี�ยป็รื่ะกันัภัยรื่ถึยนัต์่สูำงสุำดั	 ป็รื่ะเภทเบี�ยป็รื่ะกันัภัยท�งทะเลและขึ้นัส่ำงสูำงสุำดั 
ป็รื่ะเภทเบี�ยป็รื่ะกันัภัยเบ็ดัเต่ล็ดัสูำงสุำดั	และป็รื่ะเภทเบี�ยป็รื่ะกันัภัยอุบัต่่เหัตุ่และสุำขึ้ภ�พสูำงสุำดั	ป็รื่ะจำ�ปี็	2563	และปี็	2564	โดัยในัก�รื่ป็รื่ะชุ้มื่คัรัื่�งนีั�เป็็นัก�รื่จัดัป็รื่ะชุ้มื่
ออนัไลน์ัผ่�นัส่ำ�ออ่เล็กทรื่อน่ักส์ำ	(Zoom	Webinar)	ณ	อ�คั�รื่กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	สำำ�นัักง�นัใหัญ่	ถึ.สำ�ทรื่ใต้่	เม่ื่�อวันัที�	25	มื่กรื่�คัมื่	2565

สื่นับุสื่นุนก�รุศึึกษ�กับุกิจักรุรุม Zigma Camp ของภั�ควิชุ�สื่ถิิติ จุัฬ�ลงกรุณ์์มห�วิทย�ลัย
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ยกเลิิกหรืือเปล่ิ�ยนแปลิง
อ่เมลิรัืบวารืสารื BKI News

 BKI News 
ฉบับอิเล็ิกทรือนิกส์

กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัยขึ้อขึ้อบพรื่ะคุัณลูกค้ั�/คู่ัค้ั�ที�ให้ัก�รื่ต่อบรัื่บว�รื่สำ�รื่	BKI	News	ฉบับอ่เล็กทรื่อน่ักส์ำ	ทั�งนีั�	 เพ่�อให้ัก�รื่ส่ำงว�รื่สำ�รื่ซ้ึ่�งป็รื่ะกอบด้ัวย 
ข้ึ้อมูื่ลข่ึ้�วสำ�รื่	ก�รื่ป็รื่ะช้�สัำมื่พันัธ์ิ	โป็รื่โมื่ชั้นั	และส่ำทธ่ิพ่เศษัผ่�นัท�งอีเมื่ลขึ้องลูกค้ั�/คู่ัค้ั�สำอดัคัล้องกับ	พ.รื่.บ.คุ้ัมื่คัรื่องข้ึ้อมูื่ลส่ำวนับุคัคัล	พ.ศ.	2562 
บร่ื่ษััทฯ	จ้งขึ้อสำอบถึ�มื่คัว�มื่ป็รื่ะสำงค์ัก�รื่รัื่บว�รื่สำ�รื่	BKI	News	ฉบับอ่เล็กทรื่อน่ักส์ำ	ดัังนีั�	

จ้าก BKI ถ้ึงผ้้อ่านเพื�อพรุ้อมเข้็าสำ้ก่ารุบังคับใช้้ พ.รุ.บ.คุ้มครุองข็้อม้ลสำ่วนบุคคล

พ.ร.บ.คุม้ครองขึ้้อมูลสุ่วนบุคคลกับการยกเลิกหรือจ้ัดำการวารสุาร BKI News ฉบับอิเล็กที่รอนิกสุ์

1.	กรื่ณีลูกค้ั�/คู่ัค้ั�ต้่องก�รื่ยกเล่กก�รื่รัื่บว�รื่สำ�รื่	BKI	News	ฉบับอ่เล็กทรื่อน่ักส์ำ

2.	กรื่ณีลูกค้ั�/คู่ัค้ั�ต้่องก�รื่เป็ลี�ยนัแป็ลงอีเมื่ล	หัร่ื่อเพ่�มื่/ลดัจำ�นัวนัอีเมื่ลในัก�รื่รัื่บว�รื่สำ�รื่	BKI	News	ฉบับอ่เล็กทรื่อน่ักส์ำ 
	 	 สำ�มื่�รื่ถึแจ้งคัว�มื่ป็รื่ะสำงค์ัดัังกล่�ว	 พร้ื่อมื่ช่้�อ-นั�มื่สำกุล	 และอีเมื่ลที�ต้่องก�รื่ยกเล่ก	 เป็ลี�ยนั	 หัร่ื่อเพ่�มื่/ลดั 
	 	 ส่ำงมื่�ได้ัที�อีเมื่ล	corp.comm1@bangkokinsurance.com	หัร่ื่อสำแกนั	QR	Code	

การตุิดำตุามวารสุาร BKI News ฉบับอิเล็กที่รอนิกสุ์

สำำ�หัรัื่บลูกค้ั�/คู่ัค้ั�	 ผู้ที�อ่�นัว�รื่สำ�รื่	 BKI	News	 อย่�งต่่อเน่ั�องในัรูื่ป็แบบรูื่ป็เล่มื่	 ยังสำ�มื่�รื่ถึต่่ดัต่�มื่อ่�นัได้ั 
ในัรูื่ป็แบบอ่เล็กทรื่อน่ักส์ำต่�มื่	QR	Code	ที�แนับมื่�นีั�

กรุุงเทพปรุะกันภััยมอบุปฏิทิินเพ่�อก�รุเรุียนรุ้้ของคนต�บุอด่  
 กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	และมูื่ลน่ัธ่ิกรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	นัำ�โดัยคุัณอภ่ญญ�	 จ่ต่รื่ะดัับ	(ขึ้ว�)	 ผู้จัดัก�รื่
มูื่ลน่ัธ่ิกรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	 นัำ�ป็ฏ่ิท่นัตั่�งโต๊่ะซ้ึ่�งพนัักง�นัและป็รื่ะช้�ช้นัทั�วไป็ร่ื่วมื่บร่ื่จ�คัในัโคัรื่งก�รื่ 
ป็ฏ่ิท่นัเก่�เรื่�ขึ้อ	 จำ�นัวนั	2,500	 ชุ้ดั	 มื่อบให้ัแก่มูื่ลน่ัธ่ิช่้วยคันัต่�บอดัแห่ังป็รื่ะเทศไทย	 ในัพรื่ะบรื่มื่-
รื่�ช่้นูัป็ถัึมื่ภ์	 เพ่�อนัำ�ไป็จัดัทำ�เป็็นัส่ำ�อก�รื่เรีื่ยนัก�รื่สำอนัอักษัรื่เบรื่ลล์ให้ัแก่ผู้พ่ก�รื่ท�งสำ�ยต่�	 โดัยมีื่ 
คุัณแสำงหัยก	จันัทร์ื่มัื่�นัคัง	(ซ้ึ่�ย)	หััวหัน้ั�ฝ่ั�ยป็รื่ะช้�สัำมื่พันัธ์ิและก่จกรื่รื่มื่พ่เศษั	เป็็นัผู้รัื่บมื่อบ	ณ	มูื่ลน่ัธ่ิ
ช่้วยคันัต่�บอดัแห่ังป็รื่ะเทศไทย	ในัพรื่ะบรื่มื่รื่�ช่้นูัป็ถัึมื่ภ์	เม่ื่�อเร็ื่วๆ	นีั�

กรุุงเทพปรุะกันภััยมอบุเครุ่�องผ่ลิตออกซิิเจันและอุปกรุณ์์สื่ำ�นักง�นให้แก่วัด่พรุะบุ�ทนำ��พุ 
 ดัรื่.อภ่ส่ำทธ่ิ�	 อนัันัต่นั�ถึรัื่ต่นั	(กล�ง)	ป็รื่ะธิ�นัคัณะผู้บร่ื่หั�รื่และกรื่รื่มื่ก�รื่ผู้อำ�นัวยก�รื่ใหัญ่	และ
คุัณช้ว�ล	โสำภณพน่ัช้	(ขึ้ว�)	ผู้ช่้วยกรื่รื่มื่ก�รื่ผู้อำ�นัวยก�รื่ใหัญ่	บร่ื่ษััท	กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	จำ�กัดั	(มื่หั�ช้นั)	
หัร่ื่อ	 BKI	 ร่ื่วมื่มื่อบเคัร่ื่�องผล่ต่ออกซ่ึ่เจนัพร้ื่อมื่อุป็กรื่ณ์	 จำ�นัวนั	5	 เคัร่ื่�อง	 เพ่�อนัำ�ไป็ช่้วยเหัล่อผู้ป่็วย 
โรื่งพย�บ�ลสำนั�มื่ธิรื่รื่มื่รัื่กษ์ั	วัดัพรื่ะบ�ทนัำ��พุ	จังหัวัดัลพบุรีื่	ซ้ึ่�งจัดัตั่�งข้ึ้�นัเพ่�อรัื่กษั�ผู้ป่็วยที�ต่่ดัเช่้�อโคัว่ดั-19	
พร้ื่อมื่มื่อบเก้�อี�สำำ�นัักง�นัและนัำ��ด่ั�มื่บรื่รื่จุขึ้วดัให้ัแก่วัดัพรื่ะบ�ทนัำ��พุเพ่�อนัำ�ไป็ใช้้ป็รื่ะโยช้น์ัในัโคัรื่งก�รื่
ต่่�งๆ	 ขึ้องหัลวงพ่ออลงกต่	 รื่วมื่มูื่ลค่ั�กว่�	180,000	 บ�ท	 โดัยมีื่คุัณเสำกสัำนัน์ั	 ทรัื่พย์ส่ำบสำกุล	(ซ้ึ่�ย) 
จ่ต่อ�สำ�ในัคัว�มื่เมื่ต่ต่�จ�กหัลวงพ่ออลงกต่	วัดัพรื่ะบ�ทนัำ��พุ	 เป็็นัผู้แทนัรัื่บมื่อบ	ณ	อ�คั�รื่กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	
สำำ�นัักง�นัใหัญ่	ถึ.สำ�ทรื่ใต้่	เม่ื่�อวันัที�	8	มีื่นั�คัมื่	2565

กรุุงเทพปรุะกันภััยห่วงใยและด่้แลผ่้้ป่วยโควิด่-19 
ศึ้นย์พักคอยชุั�วครุ�วโด่ยสื่ำ�นักง�นเขตสื่�ทรุอย่�งต่อเน่�อง
 คุัณลสำ�	โสำภณพน่ัช้	ผู้อำ�นัวยก�รื่	ธุิรื่ก่จนั�ยหัน้ั�	เป็็นัผู้แทนับร่ื่ษััท	กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	จำ�กัดั 
(มื่หั�ช้นั)	หัร่ื่อ	BKI	มื่อบชุ้ดัเคัร่ื่�องนัอนั	เคัร่ื่�องอุป็โภคับร่ื่โภคั	และชุ้ดัต่รื่วจ	ATK	พร้ื่อมื่มื่อบนัำ��ด่ั�มื่
บรื่รื่จุขึ้วดั	รื่วมื่มูื่ลค่ั�	212,500	บ�ท	สำำ�หัรัื่บดูัแลผู้ป่็วยที�ต่่ดัเช่้�อโคัว่ดั-19	ขึ้องศูนัย์พักคัอยชั้�วคัรื่�ว
ซ้ึ่�งจัดัตั่�งโดัยสำำ�นัักง�นัเขึ้ต่สำ�ทรื่	 โดัยมีื่คุัณพงศธิรื่	 ชั้�นัไพศ�ลศ่ลป์็	 ผู้ช่้วยผู้อำ�นัวยก�รื่เขึ้ต่สำ�ทรื่ 
เป็็นัผู้รัื่บมื่อบ	ณ	อ�คั�รื่กรุื่งเทพป็รื่ะกันัภัย	สำำ�นัักง�นัใหัญ่	ถึ.สำ�ทรื่ใต้่	เม่ื่�อเร็ื่วๆ	นีั�
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