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นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้ว แต่ก่อนจะ 
เข้าสู่ปีใหม่อยากให้ทุกท่านทบทวนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่เรา
ได้เคยต้ังใจหรอืมุง่หวงัไว้นัน้เราได้ท�าไปหรอืยงัอย่าให้ความตัง้ใจ
เป็นเพียงนามธรรมที่เราวาดหวังไว้เฉยๆ นะคะ เพราะเวลา 
ผ่านแล้วผ่านเลย ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีก

นอกจากนี ้ลองส�ารวจว่าเราได้ท�าสิง่ดดีอีะไรให้แก่ผูอ้ืน่และ
คนรอบข้างบ้าง เมื่อเรามีความสุขก็อย่าลืมแบ่งปันความสุข 
และมอบรอยยิ้มให้คนรอบข้างและผู้อื่นด้วยนะคะ

ตลอดปี 2557 บริษัทฯ เดินหน้าขยายสาขาในหลายพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่องเพื่อมอบความอุ่นใจและดูแลลูกค้าในพ้ืนที่สาขา
อย่างทั่วถึง โดยล่าสุดได้จัดพิธีเปิดสาขาอุตรดิตถ์และสาขา
อรัญประเทศ พร้อมอัญเชิญครุฑตราต้ังข้ึนประดิษฐานเพ่ือ 
ความเป็นสิริมงคล

นอกจากการเดินหน้าขยายสาขาแล้ว บริษัทฯ ยังให ้
ความส�าคัญต่อการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรม Bhappy3 ตอน ปล่อยปู ปลูกป่า 
พาเพลิน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ติดตามชมภาพบรรยากาศ
ได้ใน BKI STORY ค่ะ

BKI CARE ฉบบันี ้พาคณุไปท�าความรูจ้กักบัโรคพังผดืกดทบั 
เส้นประสาทข้อมือ ภัยร้ายใกล้ตัวที่คนท�างานออฟฟิศควรระวัง 
รวมถึงน�้าดื่มบรรจุขวดที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันนั้นมีวันหมดอายุ 
หรือไม่ หาค�าตอบได้ใน HOT ISSUE ค่ะ

ส�าหรับท่านที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด
เทศกาลปีใหม่นี้ เพื่อความอุ ่นใจในทุกการเดินทางอย่าลืม 
ตรวจเชก็สภาพรถยนต์ รวมถงึกรมธรรม์ประกนัภยัทีเ่รามอียูก่่อน
การเดินทางในทุกๆ ครั้งนะคะ ซึ่งเรามีแผนประกันภัยรถยนต์
ส�าหรับรถ SUV มาฝากในคอลัมน์ INSIGHT นอกจากนี้ยังมี 
เรือ่งราวดีๆ  อกีมากมายให้ได้ตดิตามกนั ปิดท้ายความเคลือ่นไหว 
รอบรั้วกรุงเทพประกันภัยใน WE’RE TOGETHER

ท้ายนีใ้นโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ กรงุเทพประกนัภยั 
ขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ 
แข็งแรง เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยความมีสติ และ
ขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย

สวัสดีปีใหม่ 2558 ค่ะ

สุธิดำ มลิลำ
Contributing Editor



BKI STOry  BKI NEWS /01

กรงุเทพประกนัภยั ขยายความคุม้ครองทกุพืน้ที ่
ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 6 
ตลุาคม 2557 ได้จดัพธิเีปิดสาขาอตุรดติถ์อย่างเป็น
ทางการ โดยมคีณุชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ
และประธานคณะผูบ้รหิาร บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั 
จ�ากัด (มหาชน) คุณวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ 
ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และผศ.ดร. 
พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
ศักดิ์สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จ�ากัด ร่วมให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดสาขาอุตรดิตถ์ 

และล่าสุด บรษิทัฯ ได้จดัพธิเีปิดสาขาอรัญประเทศ 
โดยได้รับเกียรติจากคุณบ�ารุง ล้อเจริญวัฒนะชัย 

กรุงเทพประกันภัย
ขยายสาขาครอบคลุม
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว และคุณณัฐวุฒิ 
เพชรหยอย ผู้จัดการภาค 6 ธุรกิจลูกค้ารายปลีก 
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นประธาน 
ในพธิเีปิดสาขาร่วมกบัคณุชัย โสภณพนชิ พร้อมด้วย
คณะผู ้บริหารและแขกผู ้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  

ส�าหรับสาขาอุตรดิตถ์และสาขาอรัญประเทศ
พร้อมให้บรกิารด้านการประกนัภยัครบวงจร ทัง้การ
รับประกันภัย บริการด้านสินไหมทดแทน บริการ
ส�ารวจอุบัติเหตุ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการ
ประกันภัยที่เรามีความเช่ียวชาญ ครอบคลุมพื้นที่ 
จ.อุตรดิตถ์ จ.สระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการเตรียมเปิดสาขา
แห่งใหม่ในภูมิภาคต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการให้บริการท่ีครอบคลุม 
ทั่วถึงจะสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้าทุกท่าน เพราะ 
“กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว” ค่ะ

เปิดสาขาอรัญประเทศ เปิดสาขาอุตรดิตถ์
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กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวิต  
ร่วมกันจัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 
โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้พนกังานของทัง้ 3 บรษิทั ได้มส่ีวนร่วมท�ากจิกรรมต่างๆ 
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี 
และความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างองค์กร ซึง่โครงการ Bhappy3 ได้ด�าเนนิกจิกรรม
ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 และจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และสานต่อกิจกรรมดีๆ 
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

โดยในครั้งนี้ คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธาน 
คณะผู้บริหาร กรุงเทพประกันภัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ร่วมแรง 
ร่วมใจ กับ Bhappy3” ครั้งที่ 6 ตอน “ปล่อยปู ปลูกป่า พาเพลิน” พร้อมด้วย 
นายแพทย์น�า ตันธุวนิตย์ ผู้อ�านวยการด้านบริหารและผู้อ�านวยการด้าน 
การแพทย์ โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ และคุณโชน โสภณพนิช กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ กรุงเทพประกันชีวิต น�าคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา 
จากทั้ง 3 องค์กรกว่า 500 คนร่วมกิจกรรม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557  

กิจกรรมในครัง้น้ีผูบ้รหิารและพนกังานจติอาสาจากทัง้ 3 องค์กร ได้ลงพืน้
ท่ีปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูม้า คืนชีวิตสัตว์น�้าสู ่ท้องทะเลบริเวณหน้าหาด 

Bhappy 3 ปล่อยปู 
ปลูกป่า พาเพลิน

ในเขตพระราชฐานของค่ายพระราม 6 พร้อมร่วมกันปลูกป่าชายเลน 
หลากหลายชนิด ทั้งต้นโกงกางใบใหญ่ ต้นโปรงแดง ต้นโปรงขาว และ 
ต้นฝาดดอกขาว รวมกว่า 500 ต้น เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มี 
ระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและที่อยู ่อาศัยของสัตว ์
ตามธรรมชาตไิด้อย่างยัง่ยนืต่อไป พร้อมมอบเงนิสนบัสนนุจ�านวน 310,700 บาท 
ให้แก่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อใช้ในการด�าเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของทางสถาบันต่อไป นอกจากนี้จิตอาสายังได้ร่วมสนุกใน
กิจกรรมสนัทนาการเสริมสร้างการเรียนรู้เก่ียวกับระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน
อีกด้วย
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เนื่องในโอกาสส�าคัญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 บริษัท 
กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKI ขอร่วมส่ง
มอบความสุขแก่ทุกท่าน โดยได้จัดท�าปฏิทินตั้งโต๊ะชุด 
“คมปราชญ์ ฉลาดคิด” เพื่อมอบเป็นของขวัญแทน 
ค�าขอบพระคุณ แด่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 
ท่ีได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา 
ตลอดจนเป็นก�าลงัใจให้แก่ทกุท่านในการด�าเนนิชวิีตอย่าง
มีความสุขตลอดปี 2558 และตลอดไป

ส�าหรับปฏิทินชุด “คมปราชญ์ ฉลาดคิด” จัดท�าขึ้น
ภายใต้แนวคิดการเติมเต็มความอุ่นใจด้วยข้อคิดค�าคม 
อนัทรงพลงัจากบคุคลส�าคญั ท้ังนักปราชญ์ นักวทิยาศาสตร์ 
นักการเมือง นักธุรกิจ นักคิดนักเขียน ที่ได้สร้างสรรค ์
แรงบันดาลใจในการด�าเนินชีวิตให้แก่ผู ้คนทั่วโลก ดั่ง 
ค�ากล่าวของบุคคลเหล่านี้ 

“การเดินทางแม้ไกลหมื่นลี้ ก็ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรก
เสมอ” ของเล่าจื้อ นักปราชญ์ ชาวจีน

“ทุกคนมีความเป็นอัจฉริยะในตัว แต่ถ้าคุณตัดสิน 
ความสามารถของปลาโดยให้มันปีนต้นไม้ ปลาก็จะคิด 
ไปตลอดชีวิตว่าตัวมันไร้ความสามารถ” ของอัลเบิร์ต 
ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน 

“ทุกอย่างดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เสมอจนกว่าจะส�าเร็จ” 
ของเนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดแีห่งสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้คนแรก

“มีคนหนึ่งอยู ่ใต้ร่มเงาทุกวันนี้ ก็เพราะมีคนปลูก 
ต้นไม้ไว้เมื่อนานมาแล้ว” ของวอร์เร็น เอ็ดเวิร์ด บัฟเฟตต์  
นักธุรกิจชาวอเมริกัน มหาเศรษฐีอันดับ 4 ของโลก  
ประจ�าปี 2557

คมปราชญ์ ฉลาดคิด 
ปฏิทินพลังใจ ต้อนรับปีใหม่ 2558

พิเศษ ส�าหรับ 50 ท่านแรกที่ร่วมส่งความคิดเห็น ข้อแนะน�าติชมที่มีต่อวารสาร BKI NEWS ทางบริษัทฯ จะจัดส่งปฏิทินชุด “คมปราชญ์ ฉลาดคิด” 
ให้แก่ท่าน ท่านละ 1 ชุด โดยสามารถส่งมาได้ที่ อีเมล : corp.comm1@bangkokinsurance.com หรือกล่องข้อความ facebook กรุงเทพประกันภัย 
https://www.facebook.com/bangkokinsurance พร้อมชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่งปฏิทิน หมดเขตวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

“ความหวังที่ไม่มีความเพียร ก็จะเป็นแค่ความสิ้นหวัง” ของออง ซาน ซูจี นักการเมืองของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

“ตัณหาเหมือนทะเลไม่อิ่มน�้า ไฟไม่อิ่มเช้ือ ธรรมชาติของตัณหา คือยิ่งเติมยิ่งไม่เต็ม” ของ 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธ ีพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักบรรยายธรรม

พร้อมภาพประกอบในบรรยากาศธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 
แจ้งอุบัติเหตุ ส�านักงานสาขาทั่วประเทศ BKI Care Station ในห้างสรรพสินค้า พร้อมหลากหลาย
ช่องทางบริการประกันภัยที่ให้คุณอุ่นใจทั่วทุกภูมิภาคแล้ววันนี้
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ปกติบริเวณข้อมือของคนเรานั้นจะมีลักษณะเป็นโพรง และมีพังผืดอยู่
บรเิวณด้านบน โดยจะมท้ัีงเส้นเอ็นและเส้นประสาทใหญ่ทีเ่รียกว่า เส้นประสาท
มีเดียน ลอดจากโพรงข้อมือไปสู่ฝ่ามือ และเมื่อพังผืดเกิดการหนาตัวมากขึ้น 
หรือเกิดการอักเสบขึ้น พังผืดนั้นก็จะไปกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ ท�าให้ 
เส้นประสาทเกิดอาการอักเสบ และเกิดอาการชาที่มือตามมา กลายเป็นโรค
พังผืดกดทับเส้นประสาท 

สาเหตสุ�าคญัของโรคนี ้เกดิจากการใช้งานข้อมอืในท่าเดมิๆ เป็นเวลานาน 
เช่น คนท�างานกบัคอมพวิเตอร์ บคุคลทีช่อบแชต หรอืเล่นเกมในโทรศพัท์มือถือ 
บุคคลที่ใช้ข้อมืองอนานๆ เช่น การหิ้วถุง การท�างานบ้าน การถักนิตติ้ง  
หรืออาจเกิดจากสภาพร่างกายท่ีมีอายุมากขึ้น เป็นต้น โดยบุคคลที่เสี่ยง  
มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ในระหว่างอายุ 35 - 40 ปี โดยผู้ที่มีข้อมือ 
ค่อนข้างกลมก็มีโอกาสเกิดโรคนี้สูงด้วยเช่นกัน

ส�าหรบัอาการของโรค เบือ้งต้นเราจะรูส้กึชาเฉพาะในช่วงเวลากลางคนื แต่ 
พอสะบัดข้อมือกจ็ะดข้ึีน จากน้ันจะเป็นมากและบ่อยขึน้จนถึงขัน้ชาตลอดเวลา 
บางครั้งมีอาการมือไม้อ่อนแรงจนท�าข้าวของหลุดมือโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยหาก
รู้สึกว่ามีอาการมือชา และไม่ดีขึ้น หรือจับของหล่นบ่อย ก็แสดงว่าเร่ิมเกิด
อาการแล้ว ควรจะไปพบแพทย์ให้ท�าการรักษา ดังนี้ 

โรคพังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือ 
ภัยร้ายใกล้ตัว
โรคพังผืดกดทับเส้นประสำทข้อมือ หลำยคนอำจสงสัยว่ำโรคนี้คือโรคอะไร แล้ว 
มีสำเหตุมำจำกอะไร อันตรำยมีมำกน้อยแค่ไหน หำกเกิดอำกำรแล้วควรจะต้อง 
เตรียมตัวหรือรักษำอย่ำงไร ฉบับนี้ BKI Care เก็บเรื่องรำวน่ำรู้มำฝำกกัน

• หากเกิดอาการชาเพียงอย่างเดียว แพทย์มักจะ
แนะน�าให้ปรับท่าทางการใช้มือในการท�างานและใช้ชีวิต
ประจ�าวันให้ถูกต้อง รวมไปถึงการลดการออกแรงของมือ 
เพื่อช่วยลดความดันในโพรงข้อมือ 

• หากมีอาการชามากขึ้นและมีการปวดร่วมด้วย 
แพทย์จะแนะน�าให้รับประทานยาควบคู่ไปกับการใส่เฝือก
พยงุข้อมอืเพือ่ให้ข้อมอือยูน่ิง่ๆ ตรงๆ จะมคีวามดนัในโพรง 
ข้อมือต�่าสุด ซึ่งจะท�าให้เลือดไหลไปเลี้ยงประสาทดีขึ้น 
หากพังผืดยังไม่หนามากจะได้ผลค่อนข้างดี  

• หากชาและมอีาการปวดมากจนทนไม่ไหว แพทย์จะ
ใช้ยาชาผสมกับยาสเตียรอยด์ฉีดเข้าไป โดยจะหลีกเลี่ยง
การฉดีตรงเส้นประสาท แต่จะฉดีในโพรงข้อมอืรอบๆ แทน 
จะช่วยลดการอักเสบและบางรายอาจหายได้ วิธีนี้พบว่า 
ได้ผลดเีฉลี่ยประมาณ 40 - 50% ทัง้นีข้ึน้อยูก่ับระยะของโรค 
และปัจจัยอื่นๆ  

แต่หากการรักษาเบื้องต้นไม่ประสบความส�าเร็จ และ
ผู้ป่วยมีอาการชามากข้ึน จ�าเป็นต้องรับการรักษาด้วยวิธี
การผ่าตัด โดยอาจเป็นการผ่าตัดแบบเปิด (Open Carpal 
Tunnel Release) วิธีนี้จะเปิดให้เห็นเส้นประสาทโดยตรง 
โอกาสบาดเจบ็ต่อเส้นประสาทจะน้อยกว่า และสามารถท�า
ผ่าตัดอื่นร่วมด้วยได้ เช่น ตัดเยื่อหุ้มเอ็นออกด้วย เป็นต้น  
หรือวิธีการผ่าตัดทางเลือกอื่น ได้แก่ การผ่าตัดแบบเปิด
แผลจำากัด (Limited Open Carpal Tunnel Release) วิธีนี ้
จะเปิดแผลประมาณ 1.5 เซนติเมตร ที่ฝ่ามือและสามารถ
ตัดพังผืดออกได้เช่นเดียวกับวิธีผ่าตัดแบบมาตรฐาน แต่
ต้องใช้อปุกรณ์พเิศษในการตดั วธินีีจ้ะมแีผลทีเ่ลก็กว่า ผูป่้วย 
กลับไปท�างานได้เร็วขึ้น ส่วนผลการรักษาก็ดีพอๆ กับวิธี
มาตรฐาน หรือการผ่าตัดผ่านกล้อง (Arthroscopic Carpal 
Tunnel Release) วิธีนี้จะใช้กล้องส่องเข้าไปตัดพังผืดออก
จากด้านใน โดยไม่ผ่านกล้ามเนือ้ของข้อมอื จะท�าให้ผูป่้วย
กลับไปท�างานตามปกติได้เร็วข้ึน เน่ืองจากปราศจาก 
แผลผ่าตดัที่มอื ผูป้ว่ยจงึไม่เกดิการปวดทีฝ่่ามอืหลงัผ่าตดั 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่พบได้บ่อยในการผ่าตัดแบบเดิมๆ 

นอกเหนอืจากการหลกีเลีย่งการใช้มอืท�างานซ�า้ๆ เป็น
เวลานานแล้ว การดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างการหันมา
ออกก�าลังกายเป็นประจ�าสม�่าเสมอ ก็สามารถช่วยลดการ
เกิดโรคพังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือได้เช่นกัน รู้แบบนี้ 
แล้วใครอยากห่างไกลจากโรคดังกล่าว ควรจะตั้งต้นเริ่ม
ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป   
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ใช้งาน Internet Banking และ  
Mobile Banking อย่างไรให้ปลอดภัย
ทกุวนันีค้นเรำต่ำงต้องใช้บรกิำรธนำคำรออนไลน์ ท�ำธรุกรรมกำรเงนิต่ำงๆ กนัมำกขีน้เพรำะ
ควำมสะดวกสบำย และรวดเร็ว แบบไม่ต้องเดินทำงไปธนำคำร หรือตู้ ATM ให้เปลืองเวลำ
เดินทำง ลดกำรสิ้นเปลืองพลังงำน แถมยังได้รับบริกำรที่รวดเร็วทันใจเพียงแค่คลิกเท่ำนั้น 
อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำกำรใช้อนิเทอร์เนต็เพือ่ท�ำธรุกรรมกำรเงนิต่ำงๆ มข้ีอดีมำกมำย แต่กต้็อง
มข้ีอควรระวงัเรือ่งควำมปลอดภัย แม้ธนำคำรหลำยแห่งจะแจ้งว่ำมกีำรป้องกนัระบบแล้วกต็ำม 
ผูใ้ช้งำนเองกต้็องมคีวำมระมดัระวงัด้วยเช่นกนั เพือ่ให้กำรใช้งำนบริกำรด้ำนน้ีปลอดภยัยิง่ข้ึน 
ด้วยวิธีป้องกันง่ำยๆ ดังนี้

1. รหัสผ่าน

เกบ็รกัษารหสัชือ่ผูใ้ช้บรกิาร (User ID) รหสัผ่าน 
(Password) และรหสัรกัษาความปลอดภัย (Security 
Password) เป็นความลับ หมั่นเปลี่ยนรหัสผ่าน 
อยูเ่สมอ จะเหน็ว่าบางธนาคารจะมรีะบบ 2 - factor 
authentication คอืนอกจากจะมใีห้กรอกรหสัผ่าน
ปกติ แล้วยังมีการส่งรหัสผ่านที่เรียกว่า OTP (One 
Time Password) ไปยังเบอร์มือถือของเราเพื่อ
เป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งด้วย 

2. การเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ควรหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร ์ร ่วมกับ 
ผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ อินเทอร์เน็ต
หรอืตาม Lobby lounge เพราะอาจมโีปรแกรม Key 
logger ดักจับการพิมพ์ password ของเราได้จาก 
Keyboard แม้ปัจจุบันระบบการ Log in ของบาง
ธนาคารจะมี Virtual keyboard บนเว็บให้เราใช้ 
mouse คลิกแทนการพิมพ์รหัสผ่านก็ตาม ดังนั้น
ก่อนที่จะใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในร้านสาธารณะ คุณควรจะเคลียร์ข้อมูลทั้งหมด 

ไว้ในเบราว์เซอร์จะคลิกจากในนั้นก็ได้เช่นกัน 
เพราะหลายครัง้ทีร่รูัว่บนเบราว์เซอร์จะเป็นช่องโหว่
ให้แฮกเกอร์เข้ามาเกบ็ข้อมลูในเครือ่งเราได้ ซึง่ทาง
ผู้ผลิตทั้งหลายต่างก็รู้ปัญหานี้จึงออกเวอร์ชันใหม่
ออกมาแก้ปัญหาเหล่าน้ี ดังน้ันควรใช้อัพเดต 
เบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเสมอ

หากได้รับอีเมลว่าให้ท่าน รีบ Log in internet 
banking ตามลิงก์แนบมาในอีเมล มิเช่นนั้นเงินใน
บญัชขีองท่านจะถกูยดึ หรอืบญัชจีะโดนระงบัไปนัน้
ขอให้ท่านตัง้สตแิละอย่าหลงเช่ือโดยเดด็ขาด เพราะ
ธนาคารไม่มีนโยบายการแจ้งผ่านอีเมลแบบนี้  
สรุป คือ อย่าคลิกลิงก์ และลบอีเมลนั้นทิ้งไปเลย 
ดีกว่า

4. ควรแยกบญัชีทีใ่ช้ internet/mobile banking 
กับบัญชีออมทรัพย์ของเรา

จ�าไว้ว่าบญัชีดงักล่าวใช้เพือ่ความสะดวกเท่านัน้ 
แต่ไม่ใช่เงินทั้งหมดทั้งชีวิตรวมศูนย์ไว้ที่นี้ที่เดียว
และควรก�าหนดวงเงินการโอนต่อครั้งหรือต่อวัน 
ให้ไม่มากไป หากจ�าเป็นค่อยท�าเรื่องกับธนาคาร 
เพื่อขยายวงเงินเป็นกรณีไป และตรวจสอบความ 
ถูกต้องของรายการธุรกรรม และยอดเงินในบัญชี
ของตนเองอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันรายการ 
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

5. สมคัรบริการเสริมการแจ้งเตอืน ทัง้ sms จาก
ธนาคาร และทางอีเมล 

ควรสมัครบริการ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า - ออก
ทกุยอดการใช้จ่าย เพือ่ให้เราทราบได้ทนัท่วงท ีและ
ควรสมัครบริการอีเมลแจ้งเตือนไว้ด้วย เพราะจะมี
ข้อมลูทีล่ะเอยีดมากยิง่ขึน้กว่า SMS เช่น เงนิออกไป 
เมื่อใด ไปยังบัญชีของใคร (ช่ือ-นามสกุล) เลขที่
รายการ เป็นต้น หากไม่ใช่ชื่อผู้รับโอนที่เราคุ้นเคย 
กจ็ะได้รวบรวมหลกัฐานแจ้งธนาคารให้ประสานกบั
ต�ารวจต่อไป

เห็นได้ว่าทั้ง 5 ข้อนี้เป็นเรื่องง่ายที่คุณสามารถ
ป้องกนัได้ด้วยตัวเอง แค่นีเ้ช่ือว่าคณุก็สามารถใช้งาน 
Internet Banking ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นแล้ว

ทีม่อียูใ่นคลบิบอร์ดของวินโดวส์ทัง้หมดก่อน รวมถึง 
การใช้ Mobile Banking ผ่านเครือข่าย Wi-Fi 
สาธารณะ (Public Wi-Fi) กค็วรระวงั เพราะอาจถกู
แฮกเกอร์ดักถอดรหัส SSL เพื่อขโมยช่ือผู้ใช้และ 
รหัสผ่าน  

3. สังเกตเบราว์เซอร์และอีเมลที่ได้รับ

ในการเข้า internet banking ผ่าน web 
browser ให้สังเกตรูปแม่กุญแจสีเหลืองต้อง Lock 
อยู่เสมอ (ซึ่งหมายถึง https:// โดย s หมายถึง 
security) ซึง่แปลว่ามกีารเข้ารหสัและเป็นการตดิต่อ
ไปยัง Server ของธนาคารอยู่จริง แต่ถ้าเข้าผ่าน
โปรแกรม Mobile banking ทางมอืถือ เราจะไม่เหน็ 
URL หรอืแม่กญุแจนัน้แล้ว แต่ทางธนาคารจะบงัคบั
ให้ต้องเข้ารหัสหรือ https อยูเ่สมออยูแ่ล้ว ขอแนะน�า 
ว่าให้พมิพ์ URL ของเวบ็เหล่านีเ้อาเอง ไม่ควรเข้าจาก 
เว็บอะไรก็ตามที่มีท�าลิงก์ไว้ให้เพื่อความสะดวก
สบายของคุณ หรือแม้กระทั่งอีเมลที่ส่งมาจาก
ธนาคารเองกต็าม เพือ่ความปลอดภยัสงูสดุควรคย์ี
ทั้งหมดด้วยตัวเอง หรือถ้ามั่นใจว่าท�าบุ๊กมาร์ก 
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ส�าหรบัต้นก�าเนดิของโครงการชัง่หวัมนัตามพระราชด�าร ิเริม่ขึน้
จากครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับที่พระราชวัง
ไกลกังวลแล้วมชีาวบ้านน�ามนัเทศมาถวาย ช่วงนัน้พระองค์ต้องเสดจ็
กลับกรุงเทพฯ เลยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่น�าหัวมันเทศไปวางไว้บนตาชั่ง
ในห้องทรงงาน พอเวลาล่วงเป็นเดือน กลับมาทรงพบว่ามันเทศนั้น
ได้แตกใบเลยตรสัว่า “มนั” อยูท่ีไ่หนกข็ึน้ หลงัจากนัน้จงึมพีระราชด�าร ิ
ให้จัดหาที่ดินเพื่อท�าโครงการด้านการเกษตรทันที และทรงให้น�า
มันเทศหัวดังกล่าวไปปลูกในแปลงเกษตร ณ ที่ดินที่จัดหามาด้วย  

และด้วยพื้นที่กว่า 250 ไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง 
จัดซื้อที่ดินด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และพระราชทานชื่อ 

เที่ยวชมวิถีเกษตรยั่งยืนในโครงการ 
ชั่งหัวมัน ตามพระราชด�าริ
วันหยุดสุดสัปดำห์ หำกใครอยำกออกไปสูดอำกำศบริสุทธิ์
ที่ไม่ไกลจำกกรุงเทพฯ มำกนัก ขอแนะน�ำให้ลองมำเท่ียว 
ที่โครงกำรช่่ังหัวมัน ตำมพระรำชด�ำริ ซึ่งตั้งอยู่ที่อ�ำเภอ 
ท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี กันค่ะ เพรำะนอกจำกได้รับอำกำศดี  
ได้สบตำกับธรรมชำติสีเขียวๆ แล้ว เรำยังได้เรียนรู ้วิถี
เกษตรกรรมทีเ่ป็นรำกเหง้ำของคนไทย ได้เหน็วฒันธรรมและ
ภูมิปัญญำกำรเกษตรที่นับวันจะหำดูได้ยำกเต็มที

ทีด่นินีว่้า โครงการชั่ง่หวัมนั ตามพระราชด�าร ิซึง่แต่เดมินัน้ ทีด่นิบรเิวณนีเ้ป็นดนิลกูรงั 
แห้งแล้งกันดาร ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น ปลูกได้แต่ไม้ยูคาลิปตัสอย่างเดียว จนทรงท�าการ
ทดลองด้านการเกษตรและสาธารณูปโภคต่างๆ มาในวันนี้ ที่ดินที่เคยปลูกอะไรไม่ขึ้น 
กลบักลายเป็นแหล่งเรยีนรูท้างการเกษตรขนาดใหญ่และยัง่ยนื เป็นพืน้ทีท่ีอ่ดุมสมบรูณ์
ไปด้วยน�้า ไฟฟ้า และพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น มะเขือเทศ มะเขือเปราะ พริก  
กะเพรา โหระพา มะนาวแป้น ผักชี สับปะรดปัตตาเวีย แก้วมังกร มะละกอแขกด�า 
มะพร้าวน�้าหอม ข้าวเหนียวพันธุ์ชิวแม่จัน ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวหอม  
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การเดินทาง : จากอ�าเภอท่ายางผ่าน
โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเพชรบุรี ไปตาม
เส้นทางต�าบล ท่าไม้รวก - ที่ท�าการเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าเขากระปุก - เขาเตาหม้อ ผ่าน
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง จนถึงโครงการชั่งหัวมัน 
ตามพระราชด�าริ

ข้าวเจ้าพนัธุล์ซีอ ข้าวเจ้าพนัธุข้์าวขาว กล้วยน�า้ว้า กล้วยหกัมกุ 
อ้อย มนัเทศญีปุ่น่ ยางนา ยางพารา ชมพู่เพชรสายรุง้ มนัเทศ
ออสเตรเลีย มันต่อเผือก มันปีนัง หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพืน้ทีท่ีม่าสมคัรเป็นลกูจ้าง 
คอยดูแลพืชพรรณ ฟาร์มสัตว์ และช่วยกันด�าเนินงานต่างๆ 
ในโครงการ  

โดยมากแล้ว นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่นยิมเข้ามาศกึษาดงูาน
เรือ่งวิถีการเกษตร โดยมจีดุไฮไลท์หลักๆ ทีผู้่คนต่างแวะเวยีน
มาเยี่ยมชม อาทิ บริเวณคันดินรอบอ่างเก็บน�้าหนองเสือ  
ทุ่งกังหันผลิตไฟฟ้าและแผงโซล่าเซลล์ ที่สามารถผลิตไฟฟ้า
ป้อนขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พืชเศรษฐกิจต่างๆ 
ภายในไร่กว้าง ชมบ้านพักของในหลวงพร้อมรถทรงงาน จุดซื้อ 

สินค้าทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษราคาถูกที ่
ร้านโกลเด้นท์เพลส ฯลฯ โดยโครงการชั่งหัวมันฯ จะ
มีรถรางพาชมทั่วไร่ ในทุกๆ วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
ถึงเวลา 18.00 น. มีการเก็บค่าบริการเข้าชม ส�าหรับ
ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป คิดราคาคนละ 20 บาท 
นกัเรียน – นกัศกึษาในเคร่ืองแบบ คดิคนละ 10 บาท 
ส่วนพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี นักบวช ผู้พิการและ 
เดก็เลก็อายตุ�า่กว่า 3 ขวบ ได้รบัการยกเว้นค่าบรกิาร 
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 3285 3868
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ตารางเบี้ยประกันภัย

2-5 ป

21,200

21,800

22,400

450,000 - 690,000

700,000 - 990,000

1,000,000 - 1,250,000

หนวย : บาท

อายุรถ ทุนประกันภัย เบ้ียประกันภัย

เง�่อนไขความคุมครอง
- ตรวจสภาพรถกอนการรับประกันภัย
- คุมครองอุปกรณตกแตงเพิ่มเติมไดตามรายการที่ระบุไวในกรมธรรม
  แตไมเกิน 20,000 บาท ทั้งนี้อุปกรณตกแตงไมรวมถึงสติกเกอร
- กรมธรรมมีผลบังคับใชเมื่อผูขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแลว

ประกันภัยรถยนตประเภท 1

โทร. 0 2285 8888
bangkokinsurance.com

SUV Special DG

 

ประกันภัยรถยนตชั้น 1 
ที่คุณจะไดรับความคุมครองแบบตรงใจ
สำหรับรถ SUV โดยเฉพาะ
คุมครองครอบคลุม ทุกอุบัติเหตุ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม น้ำทวม 
แบบประกันภัยชั้น 1 คุณจึงเดินทางไดอยางไรกังวล
อุนใจ กับความคุมครองความเสียหายจากภัยกอการราย
อุนใจทุกเสนทาง ดวยบร�การชวยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย
มั่นใจ ในคุณภาพการซอมจากศูนยซอมตัวแทนจำหนาย

ตารางความคุมครอง                       หนวย : บาท

ความคุมครอง ผลประโยชน

ความเสียหายตอตัวรถ

รถยนตสูญหาย/ไฟไหม/น้ำทวม    

ความรับผิดตอบุคคลภายนอก
  - ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย  
                                                
  - ความเสียหายตอทรัพยสิน    

อุบัติเหตุสวนบุคคลสำหรับผูขับข่ีและผูโดยสาร 6 คน 

คารักษาพยาบาลสำหรับผูขับข่ีและผูโดยสาร 6 คน 
 
ประกันตัวผูขับข่ี 

ภัยกอการราย 

ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 1,250,000

ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 1,250,000

  1,000,000/คน
10,000,000/ครั้ง
  2,500,000/ครั้ง

100,000/คน

100,000/คน

250,000 /ครั้ง

ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 1,250,000

รถที่รับประกันภัย
- รับประกันภัยรถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 ท่ีน่ัง และไมใชรับจางหรือใหเชา
- อายุรถ 2-5 ป 
- รถยนตท่ีรับประกันภัย ไดแก Chevrolet Captiva, Trailblazer, Ford Escape,
  Everest, Isuzu Mu-X, Mu-7, Mazda CX-5, Mitsubishi Pajero Sport,
  Nissan X-Trail, Toyota Fortuner

หมายเหตุ : 1. * จากอุบัติเหตุท่ีมีคูกรณีเปนยานพาหนะทางบก ซ่ึงหมายถึงรถท่ีเดินดวยกำลังเคร่ืองยนต โดยใชพลังงานเช้ือเพลิง เชน น้ำมัน กาซ หรือกำลังไฟฟา และรวมถึงรถพวง รถไฟ รถราง
 2. เพ่ือประโยชนสูงสุดของทาน กรุณาตรวจสอบทุนฯ และเบ้ียประกันภัยรถยนตของทานกับเจาหนาท่ี
 3. ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไข กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง
 4. เบ้ียประกันภัยดังกลาวรวมอากรและภาษีแลว

ตารางเปร�ยบเทียบความคุมครองประกันภัยรถยนตประเภทตางๆ

ประเภทการประกันภัย
ความรับผิดตอบุคคลภายนอก

1

ชั้น 1 “คุมครอง - คุมคา”

2

3+ Sure Flood

3

4

ภัยพิเศษตัวรถเอาประกันภัย

สูญหาย คารักษา
พยาบาล

อุบัติเหตุ
สวนบุคคลไฟไหม ประกันตัว

ผูขับขี่การชน น้ำทวม แผนดินไหว
ลูกเห็บ ลมพายุ ภัยกอการรายทรัพยสิน บุคคล

First Care 2+
Special ทวีคูณ/สุดคุม
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รถที่รับประกันภัย
- รับประกันภัยรถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 ท่ีน่ัง และไมใชรับจางหรือใหเชา
- อายุรถ 2-12 ป
- รถยนตที่รับประกันภัย ไดแก Chevrolet Captiva, Trailblazer, Zafira,
  Ford Escape, Everest, Isuzu Mu-X, Mu-7, Camero, Mazda CX-5,
  Mitsubishi Pajero Sport, Nissan X-Trail, Toyota Fortuner, Sport Rider,
  Sport Cruiser

ประกันภัยรถยนตประเภท 1

โทร. 0 2285 8888
bangkokinsurance.com

SUV Special GG

 

ประกันภัยรถยนตชั้น 1 
ที่คุณจะไดรับความคุมครองแบบตรงใจ
สำหรับรถ SUV โดยเฉพาะ
คุมครองครอบคลุม ทุกอุบัติเหตุ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม น้ำทวม 
แบบประกันภัยชั้น 1 คุณจึงเดินทางไดอยางไรกังวล
อุนใจ กับความคุมครองความเสียหายจากภัยกอการราย
อุนใจทุกเสนทาง ดวยบร�การชวยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย
มั่นใจ ในคุณภาพการซอมจากศูนยซอมมาตรฐานของกรุงเทพประกันภัย

ตารางความคุมครอง                       หนวย : บาท

ความคุมครอง ผลประโยชน

ความเสียหายตอตัวรถ

รถยนตสูญหาย/ไฟไหม/น้ำทวม    

ความรับผิดตอบุคคลภายนอก
  - ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย  
                                                
  - ความเสียหายตอทรัพยสิน    

อุบัติเหตุสวนบุคคลสำหรับผูขับข่ีและผูโดยสาร 6 คน 

คารักษาพยาบาลสำหรับผูขับข่ีและผูโดยสาร 6 คน
 
ประกันตัวผูขับข่ี 

ภัยกอการราย 

ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 1,250,000

ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 1,250,000

  1,000,000/คน
10,000,000/ครั้ง
  2,500,000/ครั้ง

100,000/คน

100,000/คน

250,000 /ครั้ง

ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 1,250,000

ตารางเบี้ยประกันภัย

2-5 ป

19,700

20,400

21,000

  450,000 - 690,000

  700,000 - 990,000

1,000,000 - 1,250,000

6-12 ป 17,500

18,500

200,000 - 490,000

500,000 - 700,000

หนวย : บาท

อายุรถ ทุนประกันภัย เบ้ียประกันภัย

เง�่อนไขความคุมครอง
- ตรวจสภาพรถกอนการรับประกันภัย
- คุมครองอุปกรณตกแตงเพิ่มเติมไดตามรายการที่ระบุไวในกรมธรรม
  แตไมเกิน 20,000 บาท ทั้งนี้อุปกรณตกแตงไมรวมถึงสติกเกอร
- กรมธรรมมีผลบังคับใชเมื่อผูขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแลว

หมายเหตุ : 1. * จากอุบัติเหตุท่ีมีคูกรณีเปนยานพาหนะทางบก ซ่ึงหมายถึงรถท่ีเดินดวยกำลังเคร่ืองยนต โดยใชพลังงานเช้ือเพลิง เชน น้ำมัน กาซ หรือกำลังไฟฟา และรวมถึงรถพวง รถไฟ รถราง
 2. เพ่ือประโยชนสูงสุดของทาน กรุณาตรวจสอบทุนฯ และเบ้ียประกันภัยรถยนตของทานกับเจาหนาท่ี
 3. ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไข กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง
 4. เบ้ียประกันภัยดังกลาวรวมอากรและภาษีแลว

ตารางเปร�ยบเทียบความคุมครองประกันภัยรถยนตประเภทตางๆ

ประเภทการประกันภัย
ความรับผิดตอบุคคลภายนอก

1

ชั้น 1 “คุมครอง - คุมคา”

2

3+ Sure Flood

3

4

ภัยพิเศษตัวรถเอาประกันภัย

สูญหาย คารักษา
พยาบาล

อุบัติเหตุ
สวนบุคคลไฟไหม ประกันตัว

ผูขับขี่การชน น้ำทวม แผนดินไหว
ลูกเห็บ ลมพายุ ภัยกอการรายทรัพยสิน บุคคล

First Care 2+
Special ทวีคูณ/สุดคุม
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แท้จริงแล้ว น�้าด่ืมภายในขวดไม่ได้หมดอายุ แต่สาเหตุที่ต้องระบุวันผลิต (น�้าดื่มจะมี 
อายุ 2 ปี และน�้าแร่มีอายุ 1 ปีจากวันผลิต) หรือวันหมดอายุ เนื่องจากหากเกินวันหมดอายุที่
ระบุแล้ว ขวดที่บรรจุก็จะหมดสภาพลงไปเรื่อยๆ และปล่อยสารพิษละลายออกมาปะปนกับน�้า 
ซึ่งเราอาจมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แม้ว่าน�้าด่ืมนั้นจะยังคงบรรจุอยู่ในขวดที่ปิดฝาสนิทและ 
คงความใสอยู่ก็ตาม

โดยสารพิษที่ละลายออกมา คือ บิสฟินอล เอ (bisphenol A ; BPA) ซึ่งเป็นสารประกอบ 
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ท�าให้พลาสติกแข็งตัว จากการทดลองตรวจสารบีพีเอจากปัสสาวะ 
ของอาสาสมัคร หลังจากการรับประทานน�้าจากขวดโพลีคาร์บอเนต ซึ่งเป็นขวดที่นิยมใช้ทั่วไป  
โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวและเด็กนักเรียน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ พบว่าปริมาณสาร 
บีพีเอในปัสสาวะของอาสาสมัครเพิ่มขึ้นถึง 69% แสดงให้เห็นว่าสารบีพีเอจากขวดบรรจุน�้าดื่ม
สามารถปนเป้ือนเข้าสูข่องเหลวในขวดได้ ซึง่จากผลการศกึษาวจิยัล่าสดุของคณะนักวทิยาศาสตร์ 
จากอังกฤษ และรายงานการวิจัยจาก Harvard School of Public Health (HSPH) พบว่าหาก
เราได้รับสารชนิดนี้เข้าไปก็อาจมีผลต่อการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็น 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคตับได้ 

แม้ว่าทางองค์การอาหารและยาจากสหรัฐอเมริกาจะออกมาระบุว่า สารบีพีเอและสารอื่นๆ 
ที่แพร่ออกมาจากขวดพลาสติกที่บรรจุนั้น ยังอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แต่หาก
ในหนึ่งวันเราดื่มน�้าจากขวดพลาสติกกันหลายๆ รอบ และยังเป็นน�้าดื่มที่หมดอายุไปแล้ว ก็มี 
โอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

ดังน้ันเพื่อเป็นการดีต่อสุขภาพของคุณ ควรดูวันหมดอายุก่อนด่ืมน�้า หากไม่จ�าเป็นจริงๆ 
ควรลดการดื่มน�้าจากขวดพลาสติกโดยใช้ขวดแก้วแทน และไม่ควรน�าขวดน�้าพลาสติกนั้น 
มาใช้อีก หากจ�าเป็นควรจะเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เกิน 25°C ควรท�าความสะอาด แช่ด่างทับทิม 
หรือใช้น�้ายาล้างจานล้างให้สะอาดซ�้าก่อนใช้ทุกคร้ังและไม่ควรน�ามาใช้เกินกว่า 2 ครั้ง เพ่ือ 
ความปลอดภัยของตัวเราเอง

น�้าดื่มบรรจุขวด 
มีวันหมดอายุหรือไม่
ปัจจุบนั กำรบรโิภคน�ำ้ดืม่บรรจขุวดกลำยเป็น
ควำมเคยชินและเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ด้วย
เหตุผลของควำมสะดวกสบำยในกำรพกพำ
และควำมเชื่อที่ว ่ำน�้ำดื่มบรรจุขวดเหล่ำน้ี
สะอำด ปลอดภัย เพรำะผ่ำนกำรขออนุญำต
ผลิตจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำ (อย.) ซึง่ถ้ำสงัเกตทีข่วดหรอืบรรจภัุณฑ์จะ
เห็นว่ำมีกำรระบุวันหมดอำยุของน�้ำขวดนั้นๆ 
อยู่ด้วย น�ำ้ดืม่มีวันหมดอำยดุ้วยอย่ำงนัน้หรอื
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โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ รอง
เลขาธกิารสภาวศิวกร และนกัวิจัยโครงการ “ศกึษา
วิธีการออกแบบและเสริมก�าลังอาคารในประเทศ
เพื่อต้านทานแผ่นดินไหว” โดยการสนับสนุนของ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้น�า
เสนอแนวทางการออกแบบและก่อสร้างบ้านในเขต
เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวไว้ดังนี้

1. วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้อง 
ได้มาตรฐาน คอนกรีตต้องมีก�าลังรับน�้าหนัก 
ไม่น้อยกว่า 240 กก.ต่อตร.ซม. หรือมากกว่านั้น 
เหล็กเส้นต้องเป็นเหลก็ได้มาตรฐาน ม ีมอก. รองรบั 
การใช้คอนกรีตที่ด้อยคุณภาพหรือเหล็กไม่เต็มเส้น
จะท�าให้โครงสร้างไม่แข็งแรง

2. เสาบ้านซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก ต้องม ี
ขนาดไม่ต�่ากว่า 20 ซม. เพราะเสาที่มีขนาดใหญ่ 
ยิ่งต้านแผ่นดินไหวได้ดี หากเสาเล็กเกินไป อาจ
ท�าให้โครงสร้างอาคารไม่แข็งแรงและพังถล่มได้ 
โดยง่าย

3. เหล็กเส้นในเสา ต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า  
4 เส้น และมีขนาดไม่ต�่ากว่า 12 มม.

4. เสาทุกต้นต้องเสริมเหล็กปลอก ที่มีขนาด 
ไม่เล็กกว่า 6 มม. หากใช้เหล็กขนาด 9 มม. ได้ 
ยิ่งดี โดยเหล็กปลอกต้องพันถี่ๆ เป็นวงรอบเหล็ก
แกนโดยเฉพาะที่โคนเสาและปลายเสาด้านบน 
ต้องวางเหลก็ปลอกจ�านวนอย่างน้อย 10 วงในระยะ 
50 ซม. วดัจากปลายด้านบนและปลายด้านล่างของ
เสาทุกต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสาชั้นล่างสุดต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ

หลำยท่ำนคงจ�ำได้เกี่ยวกับเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวขนำด 6.3 ริกเตอร์ ที่เกิดขึ้นในช่วงพลบค�่ำของวันที่ 5 พฤษภำคม 2557 ที่ อ.พำน 
จ.เชียงรำย จำกเหตุกำรณ์ครั้งนั้น ได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยมำกมำยกับทั้งอำคำรบ้ำนเรือน สถำบันกำรศึกษำ วัดวำอำรำม และ 
สิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ ในเขตพื้นที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง อำคำร บ้ำนเรือนที่โครงสร้ำงไม่แข็งแรง และไม่ได้ก่อสร้ำงตำมหลักกำรออกแบบที่ถูกต้อง
หรือไม่มีกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง ผลจำกแผ่นดินไหวในครั้งนั้น จึงท�ำให้ชำวบ้ำนและเจ้ำหน้ำที่หันมำใส่ใจสิ่งปลูกสร้ำงของตนเอง รวมไปถึง
สถำนที่สำธำรณะ เช่น หน่วยงำนรำชกำร โรงพยำบำล และอื่นๆ มำกขึ้น รวมไปถึงนักวิชำกำรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญแผ่นดินไหว ก็ได้มี 
กำรท�ำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงอำคำรที่จะช่วงป้องกันและรองรับกำรเสียหำยของแผ่นดินไหวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

5. เสริมเหล็กปลอก ขนาดไม่เล็กกว่า 6 มม.  
ไม่น้อยกว่า 4 เส้น บริเวณตรงข้อต่อหรือบริเวณที่
คานและเสามาบรรจบกันโดยพันรอบเหล็กแกนใน
บริเวณข้อต่อ

6. บริเวณคาน ซึ่งก็เป็นชิ้นส่วนที่ส�าคัญ ควร 
พันเหล็กปลอกถี่ๆ ที่บริเวณปลายคานเพื่อให้
โครงสร้างแข็งแรงขึ้น

7. หลีกเลี่ยงการต่อเติมส่วนต่างๆ ของ
โครงสร้างเอง เช่น การต่อเติมชั้นลอย เพราะอาจ
ท�าให้เสาปกติกลายเป็นเสาสั้น และอาจท�าให้ถูก
เฉือนขาดได้ง่าย

10 ข้อแนะน�าการก่อสร้างบ้าน 
ในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว

8. บ้านที่ชั้นล่างเปิดโล่ง ควรป้องกันด้วย 
การทำาคำ้ายัน แบบไม้หรือเหล็กจากมุมล่างของ 
เสาต้นหน่ึง ไปยังมุมบนของเสาต้นถัดไปเป็นรูป
กากบาท เพื่อให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นไม่พังถล่ม
ลงมา

9. การก่อกำาแพงอิฐ ต้องก่อให้ตลอดความสูง
ของเสา ห้ามปล่อยให้มช่ีองว่าง เพราะจะท�าให้เกดิ
การเฉือนขาดได้ง่ายๆ

10. ควรมีวิศวกรโยธาเป็นผู ้ออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อการก่อสร้างบ้านที่ได้
มาตรฐานและแข็งแรง
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บญุกฐนิประจ�ำปี 2557
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธาน

คณะผู้บริหาร กรุงเทพประกันภัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คู่ค้า 
และพนักงานกว่า 100 คน ร่วมท�าบุญทอดกฐิน ประจ�าปี 
2557 โดยมียอดเงินท�าบุญกฐินกว่า 1.8 ล้านบาท ณ  
วัดวังเพิ่ม-พระภาวนา (พระอาจารย์แบน ธนากโร) บ้าน
โศกน้อย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้

แข่งขนัแบดมนิตนัเชือ่มสมัพนัธ์  
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 

กรุงเทพประกันภัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันแบดมินตันระหว่าง 
หน่วยงาน ครั้งที่ 2 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี ้ยงัส่งเสรมิให้พนกังานในองค์กรมสีขุภาพ
แข็งแรง ณ สนามแบดมินตัน อาคารกรุงเทพประกันภัย ถ.สาทรใต้  
เมื่อเร็วๆ นี้

พฒันำระบบ Contact Center
กรุงเทพประกันภัย มอบความไว้วางใจให้ Servion Global Solutions  

เป็นผู้ออกแบบและร่วมพัฒนาระบบ Contact Center เพื่อปรับปรุงคุณภาพ 
การให้บริการทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ช่วยอ�านวยความสะดวก 
รวดเรว็ และสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่คูค้่าและลกูค้าของบรษิทัฯ ณ อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ส�านักงานใหญ่ ถ.สาทรใต้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ชูนวัตกรรมใหม่ “Telematics” เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรประกนัภยัรถยนต์ 

คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
กรุงเทพประกันภัย และ Mr. Samuel Lavie (ที่ 2 จากขวา) Chief Executive 
Officer, Scope Technologies ร่วมลงนามสัญญาในโครงการ “Insurance 
Telematics System Corporation” เพ่ือยกระดับการประกันภัยรถยนต ์
รูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของระบบ Insurance Telematics มา 
พัฒนามาตรฐานการขับขี่ที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า และสามารถให้
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ณ อาคารกรุงเทพ
ประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อเร็วๆ นี้
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คุณชัย โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการและประธาน 
คณะผูบ้รหิาร กรุงเทพประกันภัย คณุเจริญ เลาหทยั (ซ้ายสดุ) กรรมการบรหิาร 
บมจ. โรงงานผ้าไทย และคุณถวิล สายแวว (ที่ 2 จากขวา) ผู้อ�านวยการอาวุโส 
ฝ่ายบรกิารน�า้มนัอากาศยาน บมจ. บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ พร้อมด้วย
คุณประชา พัทธยากร (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชั่น ร่วมกันแข่งขันกอล์ฟ “BKI Executive Golf 2014” เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์และขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ณ 
สนามกอล์ฟอโยธยาลิงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

จดัแข่งกอล์ฟกระชบัสมัพนัธ์ 

ยนืยนัควำมแขง็แกร่งจำกกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื A- (Stable) 
กรุงเทพประกันภัย รักษาอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จาก Standard & Poors หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นน�าของโลก ที่ระดับ 

A- (Stable) (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้น�าในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยผล 
ประกอบการท่ีดี และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง รวมทั้งมีการบริหารเงินทุนในระดับที่น่าพึงพอใจ ตลอดจนมีการ
บริหารจัดการที่ดี ถือเป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้มแข็งของประเทศไทย

รบัรำงวลัตวัแทนประกนัวนิำศภยัคณุภำพดเีด่น 
ประจ�ำปี 2556

คุณสาธิต ลิปตะสิริ ผู้อ�านวยการธุรกิจตัวแทน พร้อมด้วยคุณสุชาติ 
จิรายุวัฒน์ ผู้อ�านวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน กรุงเทพประกันภัย 
ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณสุนิสา จิตเพียรธรรม และคุณธัญญรัตน์  
สมุนารุจริางค์ ตวัแทนประกนัวนิาศภยัของบริษทัฯ ในโอกาสทีไ่ด้รบัรางวลั 
“ตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจ�าปี 2556” ซึ่งจัดโดย
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เม่ือวันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2557

คุณชัย โสภณพนิช (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการและประธาน 
คณะผู้บริหาร กรุงเทพประกันภัย และคุณปิยะวัฒน์ มังกรพานิชย์ (ที่ 3 จาก
ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ เบนซ์เภตรา พร้อมด้วยคุณอัจฉริยา ลิมป์นินาท 
(ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไป Branded Insurance เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง 
(ประเทศไทย) และผู้จ�าหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ร่วมแข่งขัน
กอล์ฟ “เมอร์เซเดส-เบนซ์ โพรเทกชั่น โดยกรุงเทพประกันภัย” เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์และขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุน บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา  
ภายใต้โครงการเมอร์เซเดส-เบนซ์ โพรเทกชั่น ณ สนามกอล์ฟ อโยธยาลิงค์ 
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557




