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ขึ้นพุทธศักราชใหม่ ปี 2559 กับก้าวที่เติบโตขึ้นอีกปี 

ของกรุงเทพประกันภัย ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  

เรายงัคงก้าวไปข้างหน้า และในปีนีก้ไ็ม่หยดุทีจ่ะพฒันาสนิค้า 

และบริการของเราให้ตอบโจทย์และครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 

เพื่อก้าวย่างที่มั่นคงและปลอดภัยของลูกค้าที่เราใส่ใจที่สุด

เริ่มต้นกันด้วยความส�าเร็จที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล 

อนัทรงเกยีรตจิากหลากหลายองค์กรชัน้น�าในปี 2558 ใน BKI 

Story ต่อด้วยความห่วงใยกบั BKI Care ทีใ่ส่ใจสขุภาพดวงตา

กับโรควุ้นในตาเสื่อม โรคเสี่ยงของคนชอบจ้องจอ ตามด้วย

เรื่องของนวัตกรรมล�้าหน้าอย่างรถยนต์ไฟฟ้ากับถนนที่

สามารถวิ่งไปชาร์จไฟไปพร้อมกันในคอลัมน์ Smart Living

พักผ่อน Backpack ไปกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ 

ติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของหน้าร้อนนี้ที่พาชม 

ความงามของต้นชมพูพันธุ์ทิพย์อันเลื่องชื่อที่ ม.เกษตรฯ 

วิทยาเขตก�าแพงแสน ส�าหรับหน้าร้อนนี้ Navigator มีวิธี

เลอืกแอร์คลายร้อนให้เหมาะกบับ้านของคณุมาฝาก แล้วมา

เลือกความปลอดภัยของคุณในคอลัมน์ Insight ที่ขอแนะน�า

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy PA ที่ให้คุณอุ่นใจกับ

ความคุม้ครองครอบคลมุตลอด 24 ชม. ปิดท้ายด้วยข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวกิจกรรมดีๆ ที่ท�าให้เราก้าวไปด้วยกันใน 

We’re together

เพราะชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้า กรุงเทพประกันภัยจึง

ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในก้าวที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วย

ความเชือ่ม่ันของลกูค้า เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมัน่คง 

พร้อมกันกับชาวกรุงเทพประกันภัยค่ะ

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor
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เข้าสู่ปีพุทธศักราช 2559 พร้อมกับการเติบโตขึ้นสู่ปีที่ 69 ของกรุงเทพ
ประกันภยั ซึง่ในปีนีก้รงุเทพประกนัภยัยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาสนิค้า การบริการ 
ตลอดจนบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้เกิดความเป็นเลิศในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและอุ่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลจากกรุงเทพประกันภัย 
ในทุกย่างก้าว

โดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา กรุงเทพประกันภัยมีการจัดงานประชุม
ชี้แจงทิศทางและเป้าหมายการท�างานในปี 2559 แก่ผู้บริหารและพนักงานกว่า 
1,000 คน ในงานเปิดศักราชใหม่ 2559 ภายใต้แนวคิด Your Caring Partner 
หรือ แคร์คุณทุกย่างก้าว เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโต
แข็งแกร่งก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

บริษัทฯ ได้เน้นย�้าถึงการท�างานภายใต้วิสัยทัศน์ “กรุงเทพประกันภัย มุ่งเป็น
ที่สุดในใจลูกค้า” ให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการ 
ให้บริการท่ีดีอยู่เสมอ พร้อมที่จะเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างโดดเด่นด้วย 
3 องค์ประกอบ คือ 

- สินค้าและบริการท่ีหลากหลายตรงใจลูกค้า โดยการพัฒนาสินค้า 
ประกันภัยและการบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่ 
หลากหลายของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม
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- ตอบสนองฉับไว สร้างความประทับใจในบริการ กรุงเทพประกันภัย  
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับ
การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการของกรุงเทพประกันภัย ให้ลูกค้า
ได้รับความสะดวกรวดเร็วและใกล้ชิดกับกรุงเทพประกันภัยได้มากยิ่งขึ้น 

- บุคลากรคุณภาพ รู้รอบด้านประกันภัย นอกจากคุณภาพด้านสินค้า 
และการบริการแล้ว กรุงเทพประกันภัยยังได้พัฒนาบุคลากรของเราให้มี 
ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ และปลูกฝังจิตวิญญาณของการบริการด้วย
แนวคิด “ใจเขา ใจเรา” เพื่อให้พนักงานกรุงเทพประกันภัยทุกคนมีศักยภาพ
ความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถและมีหัวใจของการบริการอย่างแท้จริง 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 70 ปีของกรุงเทพประกันภัยไม่เคยหยุดนิ่งที่จะ
พัฒนาคุณภาพสินค้า การบริการ และบุคลากรของเราให้มีมาตรฐานที่ดี  
ปี 2559 นี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่กรุงเทพประกันภัยจะร่วมกันสร้างความเชื่อม่ัน 
ให้แก่ลูกค้าว่ากรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันภัยชั้นน�าที่มีความมั่นคง 
เชื่อถือได้ มีศักยภาพที่เป็นเลิศในทุกด้าน พร้อมยืนหยัดเคียงข้างดูแลลูกค้า
ของเราด้วยหัวใจแห่งความแคร์ในทุกย่างก้าวอย่างดีที่สุด



ตลอดปี 2558 ทีผ่่านมา กรงุเทพประกนัภยัได้รบัรางวลัอนัทรงเกยีรติ
จากหลากหลายองค์กรชั้นน�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สะท้อน 
ให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการของเราที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล และตอกย�้าถึงความเป็นผู้น�าในธุรกิจประกันวินาศภัยของ
ไทยได้อย่างชัดเจน

เส้นทางความส�าเร็จแห่งปี 2558 ของกรุงเทพประกันภัยนั้น เริ่มต้น
จากการได้รับรางวัล “Excellence in Insurance Thailand” หรือรางวัล
แห่งความเป็นเลศิด้านธรุกจิประกนัวนิาศภยั จากงาน IAIR AWARDS 2015 
จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review) 
ในเดือนมีนาคม 2558 โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัย
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 4 ครั้ง 
ตั้งแต่ปี 2013 - 2015 ถือเป็นการตอกย�้าในความส�าเร็จของการด�าเนิน
ธรุกจิอย่างต่อเนือ่งทีย่ดึมัน่ในความซือ่ตรงและยตุธิรรม ใส่ใจความต้องการ 
ของลูกค้า ไม่หยดุนิง่ในการพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่ม

จากนัน้ในเดอืนพฤษภาคม 2558 กรงุเทพประกนัภยัประสบความส�าเร็จ 
ในระดับโลกอีกครั้ง จากการได้รับรางวัล “Best Insurance Solutions 
Advisory Team - Thailand 2015” จดัโดย Capital Finance International 
ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเงินชื่อดังของทวีปยุโรป  

เส้นทางความส�าเร็จแห่งปี 2558
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โดยรางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่สถาบันการเงินดีเด่นและมีชื่อเสียงระดับโลก 
ทั้งด้านสถาบันการเงิน การธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย 
ซึง่กรงุเทพประกันภยัเป็นบรษิทัประกนัวนิาศภยัแห่งแรกและแห่งเดยีวของไทย
ท่ีได้รบัรางวัลอันทรงเกยีรตดัิงกล่าว ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัประกนัวนิาศภยัช้ันน�า 
ของประเทศไทยที่มีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ยงัมกีระบวนการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพได้มาตรฐานสากล มกีารลงทนุ 
เรือ่งระบบการวเิคราะห์และการบรหิารจดัการความเสีย่งทีท่�าให้บรษัิทฯ ปรับตวั 
ได้รวดเร็วและทันต่อทุกสถานการณ์ รวมทั้งด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง และให้ความส�าคัญต่อการบริการลูกค้าอย่างตรงใจเพื่อให้ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด 

นอกจากด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มแล้ว ขณะเดียวกันการรับเรื่องร้องเรียนและ
แก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้า ยงัเป็นอกีหน่ึงกระบวนการท�างานทีก่รงุเทพประกนัภยั 
ให้ความส�าคัญ ซึ่งในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ศูนย์รับเรื่อง
และแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำาปี 2558” จัดโดยส�านักงาน 
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) จากการทีบ่รษิทัฯ  มกีารบรหิารจดัการ
รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู ้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีกระบวนการให้บริการลูกค้าที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการวัดผลวิเคราะห์
และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักเกณฑ์ของสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ 

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2558 กรุงเทพประกันภัยได้ภาคภูมิใจอีกครั้ง
กับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลก เมื่อคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ 
ได้รบัรางวลั “Lifetime Achievement Award” จากงาน 19 

th Asia Insurance 

Industry Awards 2015 จัดโดย Asia Insurance Review นิตยสารชื่อดังที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลประกันภัยของเอเชียและของโลก ในฐานะที่คุณชัย 
โสภณพนิชได้สร้างคุณประโยชน์นานัปการให้แก่อุตสาหกรรมประกันภัยท้ัง 
ของไทยและในอาเซยีน รวมทัง้มคีวามสามารถในการบรหิารงานท�าให้กรงุเทพ
ประกันภัยมีพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและ
มัน่คง ตลอดจนให้ความส�าคญัในการส่งเสรมิช่วยเหลอืสงัคมมาอย่างต่อเนือ่ง
และยาวนาน

ปิดท้ายความส�าเร็จแห่งปีด้วย 2 รางวัลใหญ่ในเดือนธันวาคม 2558 จาก
โครงการ “ICT Best Practice Awards 2015” จดัโดยบรษิทั กสท โทรคมนาคม 
จ�ากดั (มหาชน) สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศไทย มหาวิทยาลยั 
อสัสมัชญั และนติยสาร eLEADER โดยบรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “Best Application 
Innovation” จากการที่บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ BKI Telematics มาใช้ 
กับการประกันภัยรถยนต์ เพ่ือสนับสนุนพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีที่ก่อให้เกิด 
ความปลอดภัยบนท้องถนน 

นอกจากนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้อ�านวยการใหญ่ ยังได้รับรางวัล 
“CIO of the Year” จากการเป็นผู้น�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา 
ระบบงานต่างๆ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน พร้อมทัง้เสรมิศักยภาพและ
คุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ปี 2558 จึงนับเป็นอีกหน่ึงปีแห่งความส�าเร็จและความภาคภูมิใจของ
กรุงเทพประกันภัย ที่จะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการใน
ทกุๆ ด้านอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัความพงึพอใจสงูสดุ ด้วยความแคร์ 
พร้อมดูแลลูกค้าของเราให้อุ่นใจในทุกย่างก้าวตลอดไป
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ภาวะวุ้นในตาเสื่อมเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน เนื่องจากการเสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลา โดยปัจจัยท่ีท�าให้เส่ียงต่อการเกิดวุ้นในตาเส่ือมนั้นมีหลายปัจจัย เช่น ผู้ที ่
อยู่ในวัยกลางคนช่วงอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป คนที่เคยได้รับการกระทบกระเทือน  
หรือเกิดอุบัติเหตุกับดวงตามาก่อน คนที่สูบบุหรี่จัด หรือแม้แต่คนที่สายตาสั้นมากๆ  
ก็จะมีโอกาสที่วุ้นในตาจะเสื่อมได้ง่ายและเร็วกว่าคนทั่วไป

วุ้นในตาคืออะไร ทำาไมถึงเสื่อม

วุ้นในตาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของลูกตา มีลักษณะเป็นวุ้นใสๆ คล้ายไข่ขาว โดยจะอยู ่
ระหว่างเลนส์กับจอประสาทตาและยึดติดกับผิวของจอตา การเสื่อมของวุ้นในตานั้น 
เป็นกลไกทางธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องมีการเส่ือมถอยของอวัยวะในร่างกายเมื่ออายุ 
มากขึน้หรอืสายตาสัน้มาก วุน้ในตาจากเดมิทีเ่คยมลัีกษณะเป็นวุน้กจ็ะกลายเป็นน�า้ใสๆ  
เกดิการแยกตวักนัของส่วนทีเ่ป็นของเหลว น�า้วุน้ในลกูตาหดตวั ท�าให้เกดิเส้นใย ตะกอน 
ลอยไปมาในลูกตา 

อาการและภาวะวุ้นในตาเสื่อม

สามารถสังเกตได้จากการมองเห็นที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยจะรู้สึกว่ามีเส้นใย จุดด�า 
หรือคล้ายๆ มียุงมาบินวนอยู่ตรงหน้าตลอดเวลา และจะสังเกตเห็นได้ชัดเวลามองไป 
ในทีท่ีม่แีสงสว่าง โดยบางรายอาจเหน็แสงคล้ายฟ้าแลบในทีม่ดื อาการเหล่าน้ีเป็นอาการ
เร่ิมต้นของวุ้นในตาหดตัวกลายเป็นของเหลว ซึ่งทางการแพทย์แนะน�าว่าภาวะนี้ยังไม่
ต้องรักษา และยังไม่เป็นอันตรายต่อดวงตา แต่จะรู้สึกร�าคาญในการมองเห็นเท่านั้น  
โดยอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นเอง เมื่อวุ้นร่อนออกจากจอตาอย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าหากมีเส้นใย
มากขึน้ หรอืมอีาการฟ้าแลบในตาถีม่ากขึน้ ควรระวงัเรือ่งการฉกีขาดของจอประสาทตา 

ซึ่งภาวะนี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อการมองเห็น ควรรีบพบ
จักษุแพทย์

การรักษา

การรกัษาในกรณทีีก่ารเปลีย่นแปลงของวุ้นในตานัน้
ไปดึงรั้งหรือกระทบกับจอตาท�าให้ผิวของจอตาเกิด 
รอยฉีกขาดหลุดลอก ท�าให้เกิดอาการตามัว หาก 
ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษาอาจตาบอดได้ กรณีนี้แพทย์จะ
ท�าการรักษาโดยใช้การยิงเลเซอร์ซ่อมแซมรอยฉีกขาด
ของจอตา 

การป้องกันและลดความเสี่ยง 

1. ป้องกันดวงตาไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือน 
ทั้งจากอุบัติเหตุ การเล่นกีฬา หรือสาเหตุอื่นๆ เพราะว่า 
หากดวงตาได้รบัแรงกระแทกจะท�าให้เกดิวุ้นในตาเสือ่ม
เร็วขึ้น

2. อย่าใช้สายตาจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรอืมอืถอื
เป็นเวลานานๆ และหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์ หรือ
จ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต รวมทั้งการอ่าน
หนังสือในที่มืด เพราะจะท�าให้สายตาสั้น และท�าให ้
วุ้นในตาเสื่อมได้ง่าย รวมทั้งการใช้สายตาหนักเกินไป 
ก็ท�าให้วุ้นในตาเสื่อมได้ง่ายเช่นกัน 

3. ผู ้สูงอายุหรือคนที่สายตาสั้นมากๆ ควรพบ 
จกัษแุพทย์ เพือ่ตรวจเชก็สภาพดวงตาอย่างน้อยปีละคร้ัง 

4. ไม่สูบบุหรี่ 

5. กินอาหารที่มีประโยชน์ มีสรรพคุณช่วยบ�ารุง
สายตา และมสีารต่อต้านอนุมลูอสิระ พักผ่อนให้เพยีงพอ 
ไม่นอนหลับในที่ที่มีแสงไฟสว่างจ้า

เพราะดวงตาเป็นอวัยวะส�าคญัทีช่่วยในการมองเหน็
สิ่งต่างๆ ดังนั้น เราจึงควรใส่ใจดูแลสุขภาพดวงตา 
ด้วยการป้องกันและเล่ียงปัจจัยเส่ียงต่างๆ รวมถึงการ 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในการบ�ารุงสายตา 
ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช ้สายตาให ้
เหมาะสม เพื่อทะนุถนอมดวงตาคู่สวยของเราให้อยู ่
กับเราไปนานๆ

วุ้นในตาเสื่อม โรคเสี่ยงของคนชอบจ้องจอ
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตติดจอเป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวัน หรือชอบใช้สายตาในที่มืด คุณอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรควุ้นในตาเสื่อม 
ก่อนวัยอันควร
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Electric re-charging lane  
ถนนเพื่อรถยนต์ ไฟฟ้า วิ่งไปชาร์จไป

การสร้างถนนที่สามารถขับรถไปพร้อมๆ กับการชาร์จไฟฟ้าไป 
ในตวัได้น้ัน เรยีกว่าตอบโจทย์ และเป็นอกีก้าวส�าคญัก้าวหนึง่ทีจ่ะช่วย
ให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่จ�ากดัอยูแ่ต่ในวงแคบอกีต่อไป ปัจจบุนับรษิทั
ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน�าหลายบริษัทพยายามแข่งขันกันพัฒนาการผลิต
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมา เพื่อรองรับการใช้งาน
รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต แม้ว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถวิ่งบนถนน
ได้จรงิ หรอืมสีถานเีตมิไฟฟ้าส�าหรบัรถยนต์ไฟฟ้าแล้วกต็าม แต่ปัญหา
ส�าคัญในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ายังคงเป็นการจอดรถ
เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดเร็วนั่นเอง ซึ่งการจอดชาร์จแต่ละครั้งก็ใช้
เวลานาน จงึท�าให้ความนยิมส�าหรบัการจะก้าวเข้าไปสู่ยคุรถยนต์ไฟฟ้า
นั้นยังคงล่าช้า

ในปัจจบุนัรฐับาลของประเทศองักฤษได้อนมุตัเิกีย่วกบัการทดสอบ
ถนนชาร์จพลังงานไฟฟ้ารถยนต์แบบไร้สายบทถนนหลวง เรียกว่า 
“Electric Highways” หรือ ทางหลวงไฟฟ้า โดยแนวคิดการฝัง
เทคโนโลยีการชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ไว้ใต้ถนนนั้นมาจากระบบรถขนส่ง
สาธารณะ (รถบัสพลังงานไฟฟ้า) ในเมืองกูมิ ประเทศเกาหลีใต้ ที่มี
การติดตั้งระบบชาร์จไฟไว้ใต้ถนนเป็นระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร ซึ่ง
แนวคิดนี้เป็นการกระตุ้นให้คนหันมานิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

การท�างานของระบบชาร์จไฟฟ้าแบบไร้สายนั้น เป็นการท�างาน 
โดยจะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบคล้ายกับที่ใช้ในการชาร์จ 
ไฟฟ้าแบบไร้สายในโทรศัพท์มือถือ โดยใช้อุปกรณ์ฝังไว้ใต้พื้นถนน  

และอปุกรณ์ทีติ่ดต้ังไว้ภายในรถยนต์จะท�าหน้าทีดึ่งเอาพลงังานเหล่านัน้
เปล่ียนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าไปเกบ็ยงัแบตเตอรีเ่พ่ือส่งกระแสไฟฟ้าไปยงั
ส่วนต่างๆ ของรถยนต์ต่อไป โดยที่ไม่ต้องหยุดรถยนต์เสียบสายชาร์จ
ตามจุดชาร์จให้เสียเวลา 

ในช่วงระหว่างการทดสอบนี้ ทางรัฐบาลของประเทศอังกฤษได้ท�า
เลนพิเศษส�าหรับทดสอบข้ึนมา โดยจะท�าการฝังสายไฟหรือแผ่นโลหะ
ขดลวดไฟฟ้าส�าหรับสร้างสนามแม่เหล็กไว้ใต้พื้นผิวถนน เพื่อส่ง 
ผ่านสนามแม่เหล็กไปยังตัวรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู ่ในรถ  
ขณะเดียวกันในตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่ท�าการทดสอบก็จะมีชุดขดลวด 
ส�าหรบัใช้ในการเปลีย่นสนามแม่เหลก็ให้กลายเป็นไฟฟ้าเพือ่น�าไปประจุ
เข้าสู่ตัวแบตเตอรี่ต่อไป โดยโครงการนี้มีการจัดสรรงบประมาณไว้ถึง  
500 ล้านปอนด์ 

การพฒันาถนนทีส่ามารถชาร์จไฟฟ้าได้นัน้ แม้จะถกูมองว่าเป็นการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล เม่ือเทียบกับว่าใน
อนาคตอาจจะมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ สามารถคิดค้นแบตเตอรี่รถยนต์
ไฟฟ้าที่สามารถท�าให้รถวิ่งได้ระยะทางไกลและวิ่งได้นานแล้วก็เป็นได้ 
แต่อย่างไรกต็าม จดุเด่นทีสุ่ดทีม่องว่าเป็นข้อดีทีแ่บตเตอรีย่งัให้ไม่ได้นัน่
ก็คือ การไม่ต้องจอดชาร์จ เพราะถึงแม้ว่าในอนาคตแบตเตอร่ีอาจจะ
ใช้ได้นานหรือมีการผลิตแบตเตอรี่ส�ารอง แต่การไม่ต้องจอดชาร์จ  
ย่อมดีกว่าแน่นอน

ในอนาคตข้างหน้าการพฒันาเทคโนโลยเีกีย่วกบัการใช้พลงังานไฟฟ้า
แทนการใช้น�้ามันในรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพที่พร้อมใช้งานได้จริง  
จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรอย่างน�้ามันที่มีอยู่อย่างจ�ากัด และลดการ
ปล่อยมลพิษท�าลายชั้นบรรยากาศของโลก

ในอนาคตผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องจอดรถเวลาแบตเตอรี่หมด 
อีกต่อไป ด้วยการพัฒนาถนนเทคโนโลยีระบบชาร์จแบบไร้สาย 
ที่จะท�าให้คุณสามารถขับรถได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะทางไกลได้
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เริ่มต้นกันที่ นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แมลงของอุทยาน
แมลงเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ซึง่อยูใ่น
ความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ จัดแสดงแมลง
สตัฟฟ์ พวกแมลงหายากที่มีสีสันสวยงามแปลกตา อันได้แก่ 
ตั๊กแตน ด้วง ผีเสื้อ โดยเฉพาะไฮไลต์อยู่ที่ผีเสื้อภูฏาน หรือ
สมงิเชยีงดาว ผีเสือ้เฉพาะถ่ินทีพ่บทีด่อยเชยีงดาว ซึง่ปัจจบุนั
ได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากเมืองไทย   

สถานที่ต่อไปที่จะพาไปเที่ยวชมกันนั่นก็คือ ศูนย์พืชผัก
เขตร้อนและศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย แหล่งเรียนรู้การปลูก
พันธุ์พืชผักที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย ที่นี่ท�า 
การวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ ์ผักให้ได้ผลผลิต
คุณภาพสูง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักเขตร้อน
และให้บริการเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพดีแก่ผู้สนใจน�ากลับ 
ไปปลกู ประกอบด้วยส่วนของแปลงสาธติผกัพืน้บ้านทีท่านได้
จากทุกภาคท่ัวไทย และส่วนของธนาคารพันธุกรรมพืชผัก 

Backpack ฉบับนี้จะพาไปท่องเท่ียวเชิงเกษตรนิเวศน ์
แสนสนกุ ภายในรัว้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก�าแพงแสน อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม มหาวิทยาลัยที่ 
มุง่เน้นให้ความรูด้้านเกษตรแก่นกัศึกษาและบคุคลทัว่ไปที่
สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้อีกด้วย

เขตร้อน แหล่งรวบรวมเชื้อพันธุ์พืชที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อการ 
น�าไปใช้ในอนาคต 

พลาดไม่ได้กบัการเรยีนรูเ้รือ่งราวของโค ณ คาวบอยแลนด์ ศนูย์สาธติการผลติ
โคเน้ือครบวงจร ชมข้ันตอนการเล้ียงโค การปรับปรุงพันธ์ุโคเน้ือพันธุ์ก�าแพงแสน 
โคเนื้อพันธุ์แรกของไทย ซึ่งเป็นวัวลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์อเมริกัน 
บราห์มัน และพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ จนกลายเป็นวัวพันธุ์ก�าแพงแสนที่เจริญเติบโตดี 
คุณภาพเนื้อเยี่ยม สามารถท้าพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ร้านสเต็กที่อยู่ด้านหน้า
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในงานเกษตรแฟร์ที่จัดทุกเดือนธันวาคม คาวบอยแลนด์จะจัด
กจิกรรมพิเศษ อาท ิป้อนนมแพะและแกะ ข่ีม้า และแสดงโชว์การคล้องโค ให้อาหาร 
ตีตรา ฉีดยา ท�าหมัน ฯลฯ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์  
ที่ต้องไปใน ม.เกษตรฯ วิทยาเขต
ก�าแพงแสน
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นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แมลง ศูนย์พืชผักเขตร้อน และศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. ส�าหรับวันเสาร์ - อาทิตย์ 
กรุณาโทรศัพท์แจ้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ก่อนเข้าชม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ติดต่อคุณจ�านอง โทร. 08 7719 1999)

คาวบอยแลนด์ เปิดให้เข้าชมขั้นตอนการเลี้ยงโคทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น. แต่หากมาเป็นหมู่คณะ กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าชม เพื่อจัดหา
วิทยากรให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงโคเนื้อ อบรมเรื่องการผสมเทียม และอบรมสุขภาพสัตว์ โดยมีอัตราค่าบริการในราคาเหมา 1,500 บาท/กลุ่ม ไม่จ�ากัด
จ�านวนคนเข้าชม สอบถามโทร. 0 3428 1683

ปิดท้าย หากใครมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�าแพงแสน ในช่วงกลางถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงมีนาคม จะได ้
ยลโฉมความสวยหวานของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ที่ผลิบานตามแนวถนนของ 
ม.เกษตรฯ เป็นระยะทางกว่า 2 กม. ถือเป็นจุดทีม่ีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกัน 
อย่างคึกคักเป็นประจ�าทุกปี  

ผูส้นใจสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน โทร. 0 2942 8010 - 9 เว็บไซต์ www.kps.
ku.ac.th หรือ ททท. ส�านักงานสมุทรสงคราม (รับผิดชอบพื้นที่
สมุทรสงคราม นครปฐม และสมุทรสาคร) โทร. 0 3475 2847 - 8
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เกษตรปลอดสารคือ ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 
ทีป่ราศจากสารพษิตกค้าง โดยต้องปลกูในพืน้ดนิ 
ที่ปราศจากสารเคมีและไม่มีการใช้สารเคม ี
โดยเดด็ขาด ใช้เพยีงวธิธีรรมชาติในการเพาะปลกู 
และต้องได้รบัการดแูลจากเกษตรกรเป็นอย่างดี 
แต่ในบางกรณีจะรวมถึงพืชผักที่ยังคงมีสารพิษ
ปนอยู่บ้าง แต่ไม่เกินค่า MRL (Maximum 
Residue Limit) ซ่ึงเป็นค่าบ่งบอกปรมิาณสารพษิ
ตกค้างสูงสุดที่สามารถมีได้ ที่ก�าหนดโดย
องค์การอนามัยโลก หรือปริมาณตกค้างสูงสุด
ไม่เกินจากท่ีคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหารสากล หรือ Codex 
ก�าหนด หรือมีสารพิษตกค้างไม่เกินขีดที่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งหมายถึงอนุญาตให้ใช้
ปุ๋ยเคมี และสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชได้ แต่ต้องใช้
แบบตกค้างระยะสั้น และต้องหยุดฉีดพ่นยา 

แนวโน้มเกษตรปลอดสารมาแรง
ปัจจุบันคนไทยให้ความส�าคัญกับการดูแล
สุขภาพ โดยเฉพาะการรับประทานอาหาร 
กระแสของเกษตรปลอดสารจึง ได ้รับ 
ความนิยมในกลุ่มของผู้รักสุขภาพ ท�าให้
ตลาดเกษตรปลอดสารเติบโตอย่างรวดเร็ว
โ ด ย เ ร า ส า ม า ร ถ พ บ เ ห็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ 
ทางการเกษตรติดป้ายหรือบรรจุภัณฑ์ 
ปลอดสารหรือออร์แกนิกกันมากขึ้น

ก่อนเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาที่ก�าหนด เพราะใน
ความเป็นจรงิ พชืผกัหลายชนดิมคีวามจ�าเป็นต้อง
ฉีดสารเคมีเป็นครั้งคราว 

แม้จะมีการตีตรารับรองที่บรรจุภัณฑ์ว่า 
ปลอดสาร แต่หลายคนอาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะ
ได้ผักปลอดสารจรงิ จะมสีารพษิตกค้างในดนิ น�า้ 
หรือสภาพแวดล้อมที่ใช้ปลูกหรือไม่ หรือหาก
บรโิภคต่อไป จะเกดิการสะสมสารพษิในร่างกาย
หรอืเปล่า จ�าเป็นต้องล้างผักด้วยโซเดียมคาร์บอเนต 

หรือด่างทับทิมหรือไม่ ในเบื้องต้นเราสามารถ
ตรวจสอบก ่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ์
เกษตรปลอดสารได้ เช่น ดูว่าพืชผักเหล่านั้นขึ้น
ตามธรรมชาติหรือไม่ ถ้าขึ้นตามธรรมชาติจะ
ปลอดจากสารเคมี เช่น ผักบุ้ง ต�าลึง มะระ 
ชะอม ฯลฯ ดูว่าผักชนิดนั้นอ่อนแอต่อโรคหรือ
แมลงศตัรพืูชหรอืไม่ หากเป็นพืชทีแ่ขง็แรง กจ็ะ
ใช้สารเคมเีป็นจ�านวนน้อยครัง้ ดวู่าเกษตรกรแก้
ปัญหาด้านโรคพืชอย่างไร ถ้าเป็นเกษตรกรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความรับผิดชอบสูง  
มักใช้เทคนิค Bio-Control หรือสารธรรมชาติ  
ดูลักษณะของพืชว่ามีคราบสารเคมีตกค้างและ
มีร่องรอยจากการถูกแมลงท�าลายมากน้อย 
เพียงใด หากเป็นผักสีเขียวสวย ให้สันนิษฐาน 
ว่าผักเหล่านี้ใช้สารเคมีเป็นจ�านวนมาก สุดท้าย 
ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานผักผิดฤดูกาล เช่น  
ในฤดรู้อน ไม่ควรรบัประทาน แครอท กะหล�า่ปลี 
ผักกาดขาว เป็นต้น

ก่อนบริโภคผักต่างๆ ควรล้างผักให้สะอาด 
โดยแช่น�้าประมาณ 10 นาที เติมเกลือ หรือ 
ด่างทบัทมิ หรอืโซเดยีมคาร์บอเนต แล้วล้างออก 
ด้วยน�า้เปล่า จะช่วยลดปรมิาณสารพษิตกค้างได้ 
นับเป็นอีกทางท่ีท�าให้เรารับประทานพืชผัก 
ที่ปราศจากสารพิษตกค้างได้จริง
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กรุงเทพประกันภัยขอมอบของสมนาคุณพิเศษส�าหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยโรงมะเร็ง ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1,  
ประเภท 1 “คุ้มครอง คุ้มค่า” และ First Care 2+ รวมถึงประกันภัยการเดินทาง ผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ท�าประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยการเดินทาง ผ่านทางเว็บไซต์   
www.bangkokinsurance.com เท่านั้น (ไม่รวมการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2285 8585

กรุงเทพประกันภัยจัดเต็มโปรโมชั่น 
ประกันภัยออนไลน์ กับของสมนาคุณโดนใจ
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สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้ภายในบ้านมีหลายประเภท 
ได้แก่ แบบติดผนัง ตั้งหรือแขวน ตู ้ตั้งพื้น ซึ่งการเลือก 
เครือ่งปรบัอากาศจะขึน้อยูก่บัขนาดพืน้ทีใ่ช้สอยของแต่ละบ้าน

BTU คือ หน่วยที่ใช ้วัดปริมาณความร ้อนในระบบ 
เคร่ืองท�าความเย็น เป็นหัวใจส�าคัญส�าหรับการจะท�าให้ 
ห้องนั้นเย็นทั่วถึงได้หรือไม่

วิธีการคำานวณ BTU ให้เหมาะกับพื้นที่ห้อง

BTU = พื้นที่ห้อง (กว้าง x ยาว) x ค่าตัวแปร

ค่าตวัแปรในทีน่ีค้อื สิง่แวดล้อมทีม่ผีลท�าให้อณุหภมูสิงูขึน้ 
เช่น ห้องโดนแดดหรือไม่ คนที่อยู่ในห้องมากน้อยเพียงใด  
แบ่งเป็น

700 - 800 ส�าหรบัห้องนอน ห้องธรรมดา ทีม่คีวามร้อนน้อย 
โดนแดดน้อย

800 - 900 ส�าหรับห้องรับแขกที่แดดส่องถึง มีการใช้งาน
เครื่องปรับอากาศช่วงกลางวันมาก

900 - 1000 ส�าหรับห้องท�างาน ห้องที่มีความร้อนมาก  
ฝ้าสูง มีการใช้เครื่องปรับอากาศช่วงกลางวันมาก

1000 - 1200 ส�าหรับร ้านค้าที่มีผู ้คนเข้าออกเป็น 
จ�านวนมาก

ตัวอย่างการค�านวณ ถ้าห้องรับแขกที่มีพื้นที่ห้องกว้าง 4.5 
เมตร ยาว 5 เมตร ตัวแปรต้องคูณ 800 BTU = 4.5 x 5 x 800 
= 18,000 เราควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU

หากเลือก BTU ไม่เหมาะสม จะส่งผลอย่างไร

BTU สูงไป คอมเพรสเซอร์ท�างาน ตัดบ่อยครั้ง เนื่องจาก
ท�าความเย็นได้เร็ว ท�าให้เกิดความชื้นในห้องสูง

BTU ตำ่าไป คอมเพรสเซอร์ท�างานเกินก�าลัง เมื่ออุณหภูมิ
ไม่ถึงตามที่ต้องการ เราจึงต้องคอยปรับอุณหภูมิให้ต�่าลงอีก 
ซึ่งเครื่องจะท�างานหนักท�าให้เสื่อมสภาพเร็ว

หน้าร้อนนี้ เลือกแอร์อย่างไร 
ให้เหมาะกับบ้านของคุณ
อากาศภายในบ้านย่อมส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของผู้อยู่อาศัย เม่ือเข้าหน้าร้อนท่ีอากาศร้อนจัด จึงต้องอาศัยเคร่ืองปรับอากาศเป็น 
ตัวช่วยบรรเทาความร้อน เรามีวิธีการเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับบ้านของคุณมาแนะน�า

ระบบการทำางานของคอมเพรสเซอร์

ระบบธรรมดา เวลาท�าความเย็นจนถึงอุณหภูมิท่ีตั้งไว้คอมเพรสเซอร์ก็จะตัด
และหยุดท�างาน แต่พออุณหภูมิเปล่ียนไปคอมเพรสเซอร์ก็จะเริ่มต้นท�างานใหม ่
อีกครั้ง ซึ่งลักษณะการท�างานแบบนี้ท�าให้เกิดการกินไฟเอามากๆ เพราะต้องใช้
พลังงานมากตอนที่เริ่มระบบการท�างานใหม่ และจะเกิดเสียงดังขึ้นในทุกครั้งที่มี
การเริ่มต้นระบบ

ระบบอินเวอร์เตอร์ การท�างานของระบบอินเวอร์เตอร์ต่างจากระบบธรรมดา
ตรงที่เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง อุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลงถึงระดับที่ตั้งไว้ จากนั้นจะปรับ
รอบการท�างานลงเพื่อคงอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่ตลอดเวลา เม่ืออุณหภูมิเย็น
ตามที่ตั้งไว้รอบคอมเพรสเซอร์จะต�่าท�าให้เสียงเงียบ และประหยัดไฟกว่า

การเลือกตำาแหน่งติดตั้งที่เหมาะสม

ควรติดเครื่องปรับอากาศให้ไม่อยู่ในที่แดดส่องตลอดเวลา มีพื้นที่ให้ลมจาก
คอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนได้ และห่างจากผนังประมาณ 15 เซนติเมตร เพื่อ
ประสิทธิภาพที่ดีในการท�างาน

การเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับบ้านนั้น นอกจากจะเย็นสบายแล้ว 
ยังช่วยประหยัดเงินค่าไฟในกระเป๋าของคุณอีกด้วย
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Happy PA
ลคคุบนวสุตหเิตับุอยัภนักะรป

โทร. 0 2285 8888
bangkokinsurance.com

ลคคุบนวสุตหเิตับุอยัภนักะรปราก
มุงบรรเทาความเดือดรอนทางการเง�น กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หร�อคารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หร�อถูกลอบทำรายรางกาย
รวมถึงคาปลงศพ หร�อคาใชจายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีว�ตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ความคุมครอง
ลุคบอรคี่ทงอรคมคุมาวคหใลคคุบนวสุตหเิตับุอยัภนักะรป ม กลโวั่ทงมโวั่ช 42 ดอลต

วย่ีทเงอทอืรห งาทนิดเ นอผกัพ นางำทงาวหะรนใูยอาวมไ
            ติวีชยีสเราก -

 าตยาสอืรห ะวยัวอยีสเญูสราก -
งิชเน้ิสรวาถพาภลพพุท -

- )ลาบายพาษกัราคีม่ีทนผแะาพฉเ( ลาบายพาษกัราค
-  ยากงารยารำทบอลกูถอืรหมรรกตาฆกูถราก
- ตนยนายรกัจถรราสยดโอืรห่ีขบัขราก
- คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บอ ันเนื่อง

ตุหเิตับุอกาจาม  

ขอยกเวน
- การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุราหรือยาเสพติดใหโทษ

งอเนตยากงารยารำทรากอืรห ยาตวัตาฆมายายพ ยาตวัตาฆราก -
- การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ

ุตหเิตับุอกาจามบัรดไ่ีทลผแดาบกาจดิกเง่ึซ  
- การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ อันเนื่อง
  มาจาก ะลแ ี้นยัภนักะรปมรรธมรกตใยาภงอรคมคุมาวคบัรดไงึ่ซ ุตหเิตับุอ ำทะรกดไ

ยัภนักะรปมรรธมรกนใวไดนหำก่ีทาลวเะยะรนใยาภ  
กูลงทแราก -

- การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วัน
ุตหเิตับุอดิกเนัวกาจบัน  

ฐษิดะรปมรรกตนัท นฟบอรคราก มอลปนฟสใอืรหนย่ีลปเราก -
ษิพนปเราหาอ -

- รปนสเบัทนอื่ลคเงัลหนัสกูดะรกงอรนอมหกาจามุตหเาสีมนัอ งัลหดวปราก ะสาท 
ิตาชงาตูรตัศงอขยารงุม่ีทำทะรกราก นารกุรราก มารคงส -

ยารรากอกราก -
รยีลคเวินงลิพเอ้ืชเกาจีสงัรพาภตนัมมักรพแรากอืรห ีสงัรผแราก -

- ตัวอืรห รยีลคเวินงอขบอกะรปนวสอืรห ีสงัรพาภตนัมมักงอขดิบเะรราก ยารตนัอุถ
ดไรยีลคเวินรากนวบะรกนใดิบเะรรากดิกเจาอ่ีทดใน่ือ  
ดินชกุทอืรเงขแอืรหถรงขแงอรคมุคมาวคบัรดไูผ่ีทะณข -

- ใยูอราสยดโอืรห งลงัลำกอืรหนึ้ขงัลำกงอรคมคุมาวคบัรดไผีู่ทะณข นอากาศยาน
   ราสยดโูผกุทรรบอ่ืพเนยีบเะทดจดไิม่ีท
- ปนางกันพนปเี่ทานหิตับิฏปอืรหี่ขบัขงอรคมคุมาวคบัรดไผีู่ทะณข ระจำอากาศยานใดๆ

ยว่ัยนวสีมอืรหทาวิวะาลเะทมวราขเงอรคมุคมาวคบัรดไูผ่ีทะณข - ดิกเหใุ
  ทาวิวะาลเะทราก

ห กันหนาถสดิผมาวคีม่ีทมรรกาญชาออกงอรคมุคมาวคบัรดไูผ่ีทะณข - ะณขอืร
  มุกบัจรากีนหบลหอืรห มุกบัจกูถ
- ขณะที่ผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร

 มารปบารปอืรห มารคงสนใรากิตับิฏปาขเะลแ  

ยัภนักะรปาอเผิูตับมสณุค
1. นใยัศาอามาขเี่ทิตาชงาตวาชอืรห ยทไิตาชญัสีมงอตยัภนักะรปาอเผู ยทไรกัจาณาอชาร
   อยางถูกตองตามกฎหมาย อายุตั้งแต 16 - 60 ป และสามารถตออายุกรมธรรมได
   ป 56 ุยาองึถนจ
2. ากดัจนางอืรหราหิรบรากนาดนางิตับิฏปผู รากจิกงอขาจเนปเพีชาอีม อืรห นยีมสเนาง ร
   ำทะลแ นางกันำสนใำจะรปนางำทญหในวสง่ึซ าครากอืรหจิกรุธนใยาขนาง งานนอก
    วารคง้ัรคนปเนางกันำส

หมายเหตุ  ทะลแ บับฉ 2 นิกเมไดุสงูสดไยัภนักะรปำทถรามาสยัภนักะรปาอเูผ .1 ทาบ 000,000,5 นิกเมไยัภนักะรปนุ
ตงย่ีสเมาวคีม่ีทนางะณษกัลีม่ีทพีชาอยัภนักะรปบัรมไ .2         งูสุตหเิตับุอดิกเรากอ

งเะลแงอรคมุคมาวคดยีอเะลยารนใจใาขเมาวคำทรวคอ้ืซูผ .3         ง้ัรคกุทยัภนักะรปำทจในิสดัตนอก ขไนอ่ื
ภนักะรปบัราณราจิพรากนใง่ึนหยัจจปนปเพาภขุสงลถแราก .4         ยัภนักะรปาญญัสมาตนิงเยาจอืรห ยั

วลแรกาอมวรนตงาขวาลกงัดยัภนักะรปย้ีบเ .5         

ยัภนักะรปยี้บเยัภนักะรปนุท

ลาบายพาษกัราคีมมไบบแ

ยัภนักะรปนุท

ลาบายพาษกัราคีมบบแ

ลาบายพาษกัราค ยัภนักะรปยี้บเ

ตารางเบี้ยประกันภัย

500,000
600,000
700,000
800,000
900,000

1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000

500,000
600,000
700,000
800,000
900,000

1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000

50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000

770
930

1,080
1,240
1,390
1,550
2,320
3,090
3,860
4,630

พศงลปาค
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

พศงลปาค
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

2,500
2,800
3,100
3,400
3,700
4,000
5,400
7,000
8,700

10,600

หนวย : บาท
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ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิประจ�าปี 2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส

ให้คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย น�าคณะผู้บริหาร
ของบริษัทฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินประจ�าปี 2558 เพื่อ 
สมทบทุนบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ในมูลนิธิอานันทมหิดล จ�านวน 
3,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา จ�านวน 2,000,000 บาท และสมทบทุน
การศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ปีการศึกษา 2558 
จ�านวน 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท ณ ศาลาดุสิดาลัย  
สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ส่งเสรมินสิยัรกัการอ่านในโรงเรยีน
คณุชยั โสภณพนชิ ประธานกรรมการ บมจ.กรงุเทพประกนัภยั ในฐานะ

ประธานมลูนธิกิรงุเทพประกนัภยั เป็นประธานมอบรางวลัโครงการส่งเสรมิ
นิสัยรักการอ่าน ประจ�าปี 2558 ให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดจ�านวน  
23 โรงเรียน ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน จนสามารถพัฒนาไปสู่การปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านจนเกิด
เป็นนสิยั โดยโรงเรยีนทีช่นะการประกวดจะได้รบัประกาศนียบตัรและหนงัสอื
เพื่อน�าไปใช้ในห้องสมุดของโรงเรียน ณ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

มอบสนิไหมทดแทน 

คุณสุรีย์พร สีอุไรย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขาขอนแก่น กรุงเทพประกันภัย 
มอบสนิไหมทดแทนการประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล (PA) จ�านวน 420,000 บาท 
ให้แก่ เดก็ชายธรียทุธ ดวงเงนิ บตุรของผูเ้อาประกนัภยัในฐานะเป็นผู้รบัประโยชน์ 
จากกรณีที่คุณชลทิตย์ ดวงเงิน ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ 
พลิกคว�่า ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกโนนไฮ จ.ชัยภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

คุณวรัญญา เทพสาร (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ กรุงเทพประกันภัย 
มอบสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�านวน 620,000 บาท  
ให้แก่ คุณทวีศักดิ์ มังกร ผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่คุณวันดี เสาร์แก้ว ผู้เอา 
ประกันภัยซึ่งเป็นมารดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ ธนาคารกรุงเทพ  
สาขาตลาดแม่มาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้
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e-Policy บรกิารกรมธรรม์อเิลก็ทรอนกิส์รปูแบบใหม่
กรุงเทพประกันภัยเพิ่มบริการผ่านระบบออนไลน์ใหม่ เพื่อให้ลูกค้า 

ได้รับความคุ้มครองและความอุ่นใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการจัดส่งกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ลูกค้าในรูปแบบซอฟต์ไฟล์ เป็นกรมธรรม์ประกันภัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ผ่านทางอีเมล

โดยในเบื้องต้น กรุงเทพประกันภัยได้เริ่มจัดท�า e-Policy ส�าหรับประกัน
อัคคีภัยและประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ทั้ง พ.ร.บ. และภาคสมัครใจ เพื่อ
เป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่ลูกค้าที่ต้องการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือท�า
ประกันภัยใหม่ สามารถเลือกรับเอกสารความคุ้มครองทางอีเมล แทนที่การ
จัดส่งชุดกระดาษเอกสารตามปกติ 

e-Policy ดังกล่าวจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น หมดกังวลเรื่องระยะเวลาการรอคอย ช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บ และ 

โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ สำาหรับลูกค้าที่เลือกรับ e-Policy ทางอีเมล 

รับฟรีกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ. 1) ในวงเงิน 
100,000 บาท กรณีถูกฆาตกรรม หรือท�าร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ คุ้มครองในวงเงิน 50,000 บาท ส�าหรับเจ้าของ
กรมธรรม์ หรือมอบเป็นของขวัญให้แก่คนพิเศษ

• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ท�าประกันภัยรถยนต์หรือประกันอัคคีภัยกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยตรงเท่านั้น

• กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ตามโปรโมชั่นนี้ ส�าหรับลูกค้า 1,500 คนแรกเท่านั้น 

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2285 8888

ลดความเส่ียงเอกสารสูญหาย อีกทั้งยังมีส่วน
ช่วยรณรงค์รกัษาสิง่แวดล้อม เนือ่งจากสามารถ
ลดการใช้กระดาษในการออกกรมธรรม์ประกนั
ภัยได้อย่างมากทีเดียว 

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถจัดเก็บ e-Policy ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงหรือ
ใช้ในการแจ้งเคลมสินไหมทดแทนกบับรษิทัฯ ได้ทนัท ีลกูค้าจงึมัน่ใจ
ได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างอุ่นใจจากกรุงเทพประกันภัย

e-Policy เป็นอีกหนึ่งบริการดีๆ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
ที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยความแคร์จากกรุงเทพ
ประกันภัย พร้อมกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่โลก 
ของเรา 

ปี 58 BKI ก�าไรกว่า 2,340 ล้านบาท
บมจ. กรุงเทพประกันภัย เผยผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,867.4 ล้านบาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 มีก�าไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 1,590.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
0.7 รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,233.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 หักเงินสมทบฯ และต้นทุนทางการเงิน 78.5 ล้านบาท ท�าให้มีก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 2,745.9 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 2,342.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.9 และมีก�าไร
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 22 บาท 

ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ส�าหรับผลประกอบการ 
ของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท รวมทั้งปี 2558 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 12 บาท

ศกึษางานด้าน IT กรงุเทพประกนัภยั 
กรุงเทพประกันภัย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสที่
เข้าเยีย่มชมการท�างานของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือศกึษางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงนวัตกรรมด้านไอทีที่บริษัทฯ น�ามาใช้ในการบริการธุรกิจ 
ประกันภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาและประสบการณ์ต่อการท�างานจริง 
โดยมผีูบ้รหิารของบรษิทัฯ ให้การต้อนรบั ณ อาคารกรงุเทพประกนัภัย ส�านกังานใหญ่ 
ถ.สาทรใต้ เมื่อเร็วๆ นี้




