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	 เรีียนร้ี�ปีีเก่่า	 เข้�าใจจาก่ปีรีะสบก่ารีณ์์	 ทำำาให้�เรีาเติิบโติ
พรี�อมก่�าวส่้ปีีให้ม่	2021	โดยเริี�มติ�นปีีกั่บ	Cover	Story	ทีำ�ชวน
มองโลก่อย่างร้ี�รีอบ	พรี�อมรัีบมือกั่บสถานก่ารีณ์์ทีำ�ไม่คาดคิด
ทีำ�อาจเกิ่ดก่ารีรีะบาดข้องโรีคติิดเชื�อไวรัีสโคโรีนา	2019	ห้รืีอ
โควิด-19	รีอบสอง	

	 ในเวลาเดียวกั่นโลก่นี�ก็่ไม่ได�มีแค่โรีคโควิด-19	ทีำ�เรีาติ�อง
ป้ีองกั่น	เรีาจึงอยาก่ให้�ทุำก่ท่ำานได�อ่าน	Health/Well-being 
กั่บแนวคิดทีำ�ว่า	แค่ป้ีองกั่น	5	โรีคก็่เท่ำากั่บได�อัปีเก่รีดคะแนน
สุข้ภาพเพิ�มเติิม	 เพรีาะเมื�อสุข้ภาพดีก็่สนุก่กั่บชีวิติได�อย่าง
เต็ิมทีำ�

	 ติามมาด�วยคอลัมน์	 Food	 ทีำ�ชวนมาเข้�าครัีวทำำาอาห้ารี
ธีีมนานาชาติิง่ายๆ	ทีำ�บ�านช่วงปีีให้ม่	ได�ทัำ�งอร่ีอย	ทัำ�งแก่�อาก่ารี
คิดถึงทำริีปีท่ำองเทีำ�ยวต่ิางปีรีะเทำศไปีในตัิว	ส่วน	Smart	Living	
ชวนจัดก่ารีข้องในบ�านไปีบริีจาครัีบปีีให้ม่	 ทำำาให้�ร้ี�ว่าก่ารีให้�
ห้รืีอส่งต่ิอก็่เป็ีนจุดเริี�มติ�นทีำ�ดีข้องปีีให้ม่

	 ส่วนใครีชอบอ่านเรืี�องเทีำ�ยวติ�องไม่พลาด	 Travel 
โดยเฉพาะผู้้�ทีำ�ชื�นชอบก่ารีข้บัรีถ	แนะนำาสถานทีำ�น่าขั้บรีถเทีำ�ยว
ด�วยตัิวเองแบบ	 Road	Trip	 ทีำ�สำาคัญติ�องคำานึงถึงความ
ปีลอดภัย	 ร้ี�เข้าร้ี�เรีา	 ใช�สัญญาณ์ไฟให้�ถ้ก่	 อ่านสัญญาณ์ไฟ
ให้�เป็ีน	 ให้�ความสำาคัญกั่บก่ารีท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ใส่ใจตินเองและ 
ผู้้�ร่ีวมทำาง

	 นอก่จาก่นี�ยังมีข่้าวสารี	 BKI	 เปิีดสาข้าสุพรีรีณ์บุรีีอย่าง
เป็ีนทำางก่ารี	และได�รัีบรีางวัล	Product	of	the	Year	Awards	
2020	 ซึึ่�งถือเป็ีนอีก่ห้นึ�งความภ้มิใจทีำ�ได�ให้�บริีก่ารีแก่่ล้ก่ค�า
และปีรีะชาชนมาเป็ีนอย่างดี	 รีวมถึงก่ารีเพิ�มบริีก่ารี	 LINE	
Official	Account	เพื�อให้�ล้ก่ค�าติิดต่ิอกั่บ	BKI	ได�สะดวก่ยิ�งขึ้�น
ซึึ่�งเรีาตัิ�งใจสรี�างสรีรีค์	 และข้อให้�ทุำก่ท่ำานมีความสุข้สมห้วัง
ติลอดปีี	2021	นี�

สุ่ธิดีา มลิลา
Contributing Editor
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กรุุงเทพปรุะกันภััยเปิดสาขาสุพรุรุณบุุรุี

ก่รุีงเทำพปีรีะก่ันภัยเดินห้น�าข้ยายสาข้าเพื�อให้�ครีอบคลุมทำุก่พื�นทีำ� 
ทัำ�วทำุก่ภ้มิภาคข้องปีรีะเทำศ	 โดยล่าสุดเปีิดสาข้าสุพรีรีณ์บุรีีอย่างเป็ีนทำางก่ารี	
พรี�อมอัญเชิญครุีฑติรีาตัิ�งขึ้�นปีรีะดิษฐานเพื�อความเป็ีนสิริีมงคล	 ในโอก่าสนี�	 
คุณ์ชัย	โสภณ์พนิช	ปีรีะธีานก่รีรีมก่ารี	ดรี.อภิสิทำธิี�	อนันตินาถรัีติน	ก่รีรีมก่ารี
และปีรีะธีานคณ์ะผู้้�บริีห้ารี	พรี�อมด�วยคุณ์พรีรีณี์	ไม�ห้อม	ผู้้�จัดก่ารีภาคก่ลาง	2	
ธีนาคารีก่รุีงเทำพ	และคุณ์เอก่พันธ์ุี	อินทำร์ีใจเอื�อ	นายก่เทำศมนติรีีเมืองสุพรีรีณ์บุรีี
ร่ีวมให้�เกี่ยรีติิเป็ีนปีรีะธีานในพิธีีฯ	 พรี�อมคณ์ะผู้้�บริีห้ารีและแข้ก่ผู้้�มีเกี่ยรีติิ 
ร่ีวมในพิธีีเปิีดสาข้า	ณ์	ก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัย	สาข้าสุพรีรีณ์บุรีี	จังห้วัดสุพรีรีณ์บุรีี
เมื�อวันทีำ�	16	พฤศจิก่ายน	2563

ในโอก่าสนี�บริีษัทำฯ	 มอบเครืี�องช่วยห้ายใจให้�แก่่โรีงพยาบาลเจ�าพรีะยา
ยมรีาช	 จังห้วัดสุพรีรีณ์บุรีี	 เพื�อใช�ในก่ารีรัีก่ษาผู้้�ป่ีวยวิก่ฤติิทีำ�จำาเป็ีนติ�องใช� 
เครืี�องช่วยห้ายใจ	 ซึึ่�งเปี็นก่ารีช่วยเห้ลือคนในสังคมทีำ�อย่้ในพื�นทีำ�สาข้าข้อง 
บริีษัทำฯ	

ทัำ�งนี�สาข้าสุพรีรีณ์บุรีีเป็ีนสาข้าทีำ�	35	 ทีำ�ได�ทำำาพิธีีเปิีดสาข้าอย่างเป็ีนทำางก่ารี 
เพื�อข้ยายก่ารีให้�บริีก่ารีด�านปีรีะกั่นภัยและสินไห้มทำดแทำนแก่่ล้ก่ค�าในพื�นทีำ�
จังห้วัดสุพรีรีณ์บุรีีและจังห้วัดใก่ล�เคียงให้�ได�รัีบความสะดวก่รีวดเร็ีวยิ�งขึ้�น	
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BKI คว้้ารุางวั้ล Product of the Year Awards 2020 
ด้านปรุะกันภััยรุถยนต์์ปรุะเภัท 1  

บริีษัทำ	ก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัย	จำากั่ด	(มห้าชน)	ห้รืีอ	BKI	 ได�รัีบรีางวัล	Product	of	 
the	Year	Awards	2020	 ปีรีะเภทำสินค�าและบริีก่ารีก่ลุ่มปีรีะกั่นยอดเยี�ยมแห่้งปีี 
สาข้าผู้ลิติภัณ์ฑ์ปีรีะกั่นภัยรีถยนต์ิปีรีะเภทำ	1	 จาก่งานมอบรีางวัลสินค�าและบริีก่ารี 
แห่้งปีี	2563	 จัดโดยนิติยสารี	 Business+	 ร่ีวมกั่บวิทำยาลัยก่ารีจัดก่ารี	 มห้าวิทำยาลัย
มหิ้ดล	 โดยมีคุณ์ชวน	 ห้ลีก่ภัย	 ปีรีะธีานรัีฐสภา	 ให้�เกี่ยรีติิเป็ีนผู้้�มอบรีางวัลให้�แก่่	
ดรี.อภิสิทำธิี�	 อนันตินาถรัีติน	 ก่รีรีมก่ารีและปีรีะธีานคณ์ะผู้้�บริีห้ารี	 จาก่ก่ารีทีำ�บริีษัทำฯ 
ได�พัฒนาผู้ลิติภัณ์ฑ์และก่ารีบรีิก่ารีด�านปีรีะก่ันภัยรีถยนต์ิปีรีะเภทำ	1	 ให้�มีคุณ์ภาพ 
ด�วยก่ารีบริีห้ารีจัดก่ารีอย่างมีปีรีะสิทำธิีภาพ	 และนำาเทำคโนโลยีทีำ�ทัำนสมัยมาให้�บริีก่ารี
เคลมรีถยนติ์ทีำ�สามารีถติอบโจทำย์ความติ�องก่ารีข้องล้ก่ค�าได�อย่างสะดวก่รีวดเรี็ว 
ทำำาให้�ได�รัีบความเชื�อถือและไว�วางใจข้องล้ก่ค�ามาโดยติลอด	 ณ์	 ห้�องแก่รีนด์บอลร้ีม	
โรีงแรีมเรีดิสัน	บล้	พลาซ่ึ่า	บางก่อก่	ถนนสุขุ้มวิทำ	ก่รุีงเทำพฯ	เมื�อวันทีำ�	15	ธัีนวาคม	2563
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เพริ่าะความส่ะดีวกและริ่วดีเริ่็วคือกุญแจส่ำาคัญของการิ่ส่ริ่้างความอุ่นใจให้้กับล่กค้ากริุ่งเทพปริ่ะกันภััย เริ่าจึงมองห้าเคริ่ื่องมือ 
ให้้บริ่่การิ่ให้ม่ๆ เพ่่อส่ริ่้างความอุ่นใจและต้อบโจทย์ล่กค้าทุกคนในยุคดีิจ่ทัล ห้น่่งในนั�นคือ LINE Official Account ที่ส่ามาริ่ถส่ื่อส่าริ่
ข้อม่ลไปยังผู้่้ใช้บริ่่การิ่โดียต้ริ่งไดี้อย่างริ่วดีเริ่็ว

เพ่�มคว้ามอุุ่�นใจด้ว้ย LINE Official Account 
@bangkokinsurance ช่�อุ่งทางใหม�ในการุ
ให้บุรุ่การุด้านปรุะกันภััยจากกรุุงเทพปรุะกันภััย

สำาห้รัีบล้ก่ค�าก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัยสามารีถใช�บริีก่ารี	LINE	Official	
Account	 ข้องบรีิษัทำฯ	 ได�ด�วยก่ารีเพิ�มก่รีุงเทำพปีรีะก่ันภัยเปี็นเพื�อน	
โดยพิมพ์	@bangkokinsurance	 ห้รืีอ	
https://line.me/R/ti/p/@bangkokinsurance	
(คลิก่ได�สำาห้รัีบฉบับอิเล็ก่ทำรีอนิก่ส์)	 ห้รืีอ
สแก่น	QR	Code	และก่รีอก่ข้�อม้ลลงทำะเบียน
ให้�ครีบถ�วนเพื�อเข้�าส่้รีะบบ	เพียงเท่ำานี�ก็่สามารีถ
ใช�งานเมน้ต่ิางๆ	ได�อย่างครีบถ�วน	

 • ข้อม่ลกริ่มธริ่ริ่ม์	 แสดงข้�อม้ลก่รีมธีรีรีม์ทีำ�อย่้รีะห้ว่าง 
ให้�ความคุ�มครีอง	ปีรีะเภทำปีรีะกั่นภัย	เลข้ทีำ�ก่รีมธีรีรีม์	 ชื�อผู้้�เอาปีรีะกั่นภัย
และรีะยะเวลาคุ�มครีอง	

 • เคลมริ่ถยนต้์ บริีก่ารีแจ�งเคลมอุบัติิเห้ตุิรีถยนต์ิ	(เคลมสด)	
โดยสามารีถก่ดส่งพิกั่ด	(Share	Location)	 แจ�งติำาแห้น่งจุดเกิ่ดเห้ตุิ	
เพื�อให้�เจ�าห้น�าทีำ�ให้�ความช่วยเห้ลือได�อย่างทัำนท่ำวงทีำ	 นอก่จาก่นี�ยังมี
บริีก่ารีแจ�งเคลมซ่ึ่อมรีถ	(เคลมแห้�ง)	 เพียงรีะบุวันเวลาทีำ�เกิ่ดเห้ตุิ	 สถานทีำ�
เกิ่ดเห้ตุิ	แนบร้ีปีความเสียห้ายและใบขั้บขี้�	เมื�อได�รัีบเอก่สารีใบเคลมแล�ว
สามารีถนำารีถซ่ึ่อมทีำ�อ่้ได�ทัำนทีำ	

 • บริ่ก่าริ่ช่วยเห้ลือฉกุเฉิน	ล้ก่ค�าปีรีะก่นัภยัรีถยนติส์ามารีถ
ติิดต่ิอข้อรัีบบริีก่ารีจาก่ศ้นย์ช่วยเห้ลือฉุก่เฉินได�ในก่รีณี์รีถเสียห้รืีอ
ขั้ดข้�อง	โดยก่ดปุ่ีมเมน้เพื�อโทำรีออก่ได�ทัำนทีำ

 • ศู่นย์ซ่่อมมาต้ริ่ฐาน	 บริีก่ารีค�นห้าศ้นย์ซ่ึ่อมมาติรีฐาน 
(อ่้ในสัญญา)	รีวมถึงศ้นย์ซ่ึ่อมตัิวแทำนจำาห้น่ายในพื�นทีำ�ใก่ล�เคียง

 • Live Chat บริีก่ารีสอบถามข้�อม้ลต่ิางๆ	ห้รืีอปีรึีก่ษาด�าน
เคลมรีถยนต์ิกั่บเจ�าห้น�าทีำ�

 • ส่าขาและจุดีบริ่่การิ่	บริีก่ารีค�นห้าสาข้าและจุดบริีก่ารีข้อง
ก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัยทัำ�วปีรีะเทำศ
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ส�งท้ายปี 2020 เข้าส่�ปี 2021
เต์รุียมคว้ามพรุ้อุ่มรุับุมือุ่ในทุกสถานการุณ์ 
ปี 2020 ท่ีผู่้านมานับไดี้ว่าเป็นปีที่ส่่งผู้ลกริ่ะทบและมีอิทธิพลต้่อผู้่้คนทั่วโลกอย่างห้ลีกเล่ียงไม่ไดี้ เป็นปีที่ทำาให้้เริ่าริ่่้จักโริ่คติ้ดีเชื�อไวริ่ัส่โคโริ่นา
ส่ายพันธุ์ให้ม่ 2019 ห้รืิ่อโคว่ดี-19 ที่แพร่ิ่กริ่ะจายง่าย เป็นอันต้ริ่ายต้่อริ่ะบบห้ายใจและร่ิ่างกาย นำาไปส่่่การิ่เส่ียชีว่ต้ไดี้ โดียขึ�นอย่่กับปริ่ะเภัท
ของเชื�อที่ไดี้ริ่ับ การิ่ริ่ักษาที่ถ่กต้้อง ทันท่วงที และความแข็งแริ่งเฉพาะบุคคล ว่กฤต้ินี�ถ่กนำาไปเปริ่ียบเทียบกับไข้ห้วัดีให้ญ่ส่เปน (Spanish Flu) 
ที่ริ่ะบาดีในค่ายทห้าริ่ส่ห้ริ่ัฐอเมริ่่กา ก่อนแพริ่่กริ่ะจายไปในยุโริ่ปในช่วงส่งคริ่ามโลกคริ่ั�งที ่ 1 (xinhuathai.com) กลายเป็นห้น้าปริ่ะวัต้ิศูาส่ต้ริ่์
ให้้เริ่าไดี้ถอดีอีกห้น่่งบทเริ่ียนเพ่่อการิ่ริ่ับมือกับส่ถานการิ่ณ์์โคว่ดี-19 ควบค่่กับการิ่ริ่ับมือทางดี้านส่าธาริ่ณ์สุ่ขต้ลอดีช่วงปีที่ผู้่านมา

เว้นริ่ะยะห้่างต้่อเนื่อง มีว่นัย ปลอดีภััยไว้ก่อน

ในเวลาเดียวกั่นเรีาก็่สามารีถเรีียนร้ี�จาก่ปีี	2020	 เพื�อตัิ�งรัีบและป้ีองกั่น 
ก่ารีรีะบาดข้องโควิด-19	 รีะลอก่สองทีำ�อาจเกิ่ดขึ้�นได�ด�วยก่ารียก่ก่าร์ีดส้ง	
ทำบทำวนวินัยเรืี�องก่ารีด้แลสุข้อนามัยในชีวิติปีรีะจำาวันทีำ�เริี�มง่ายๆ	 อย่างก่ารี
ล�างมือ	สวมห้น�าก่าก่อนามัย	ก่ารีเว�นรีะยะห่้างในชีวิติปีรีะจำาวัน	ไปีจนถึงก่ารี
เช็ก่อินแอปีพลิเคชันไทำยชนะเพื�อบันทึำก่ก่ารีเดินทำาง	ทีำ�ห้าก่เรีาอย่้ในก่ลุ่มเสี�ยง
ก็่จะได�รัีบก่ารีแจ�งอย่างทัำนท่ำวงทีำ

เศูริ่ษฐกิจกับโคว่ดีที่ยังต้้องไปดี้วยกัน

เศรีษฐกิ่จกั่บโควิด-19	ในปีี	2021	นี�อย่างไรีก็่ควงค่้ไปีด�วยกั่น	ห้ลายธุีรีกิ่จ
ทีำ�ได�รัีบผู้ลก่รีะทำบก็่หั้นมาใช�ความร้ี�ความสามารีถรีวมถึงเทำคโนโลยีในก่ารี 
ปีรัีบตัิว	 เช่น	 ธุีรีกิ่จก่ารีบินทีำ�เน�นเทีำ�ยวบินปีลอดภัยและหั้นมาโฟกั่สทีำ�ก่ารี 
เดินทำางในปีรีะเทำศมาก่ขึ้�น	ธุีรีกิ่จก่ารีท่ำองเทีำ�ยวทีำ�งัดก่ลยุทำธ์ีห้ลาก่ห้ลายมาปีรัีบ
ใช�เพื�อดึงด้ดนัก่ท่ำองเทีำ�ยวให้�มาเทีำ�ยวในทำ�องถิ�น	ศ้นย์ก่ารีค�า	ห้�างสรีรีพสินค�า	
รี�านค�าทีำ�ชวนเรีามาชอปีแบบเว�นรีะยะห่้างควบค่้กั่บก่ารีข้ยายช่องทำางออนไลน์
เพื�อเพิ�มโอก่าสทำางธีรุีกิ่จ	เช่นเดยีวกั่บธีรุีกิ่จปีรีะก่นัภยัทีำ�ติ�องติอบโจทำย	์รัีบมอื
ติามสถานก่ารีณ์์	รีวมถงึก่รุีงเทำพปีรีะก่นัภยัเองทีำ�สรี�างสรีรีคก์่รีมธีรีรีมเ์พื�อสรี�าง
ความอุ่นใจในช่วงรีะบาดห้นัก่ข้องโควิด-19	 และยังคงต่ิอยอดมาเป็ีนก่รีมธีรีรีม์
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ปีรีะกั่นภัยโควิด	คัฟเวอร์ี	ทีำ�คุ�มครีองเมื�อติรีวจพบก่ารีติิดเชื�อโควิด-19	พรี�อม
ช่วยแบ่งเบาภารีะค่าใช�จ่ายในก่ารีรัีก่ษาพยาบาล	รีะยะเวลาคุ�มครีอง	1	ปีี	

การิ่เง่นที่ต้้องวางแผู้นต้่อเนื่อง

ก่ารีวางแผู้นใช�เงินอย่างรีัดกุ่ม	 ห้รืีออีก่นัยห้นึ�งห้มายถึงก่ารีใช�จ่ายอย่าง
คุ�มค่าทีำ�สุด	 คือสิ�งทีำ�ผู้้�คนทำำาต่ิอเนื�องและควรีทำำาเพื�อให้�สอดรัีบกั่บแนวโน�ม 
ทีำ�ไม่แน่นอนด�านเศรีษฐกิ่จในรีะยะยาว	 ลดก่ารีใช�ฟุ่มเฟือย	 หั้นมาโฟกั่สกั่บ 
รีายจ่ายทีำ�เป็ีนพื�นฐาน	 รีวมถึงเงินสำารีองทีำ�ติ�องมี	 สิ�งนี�จึงควรีเกิ่ดขึ้�นไปีพรี�อมกั่บ
ก่ารีทำำาบัญชีรีายรัีบ	 รีายจ่าย	 โดยก่ำาห้นดงบปีรีะมาณ์ก่ารีใช�เงินรีะยะสั�น 
ให้�ชัดเจนขึ้�นเป็ีนงบปีรีะมาณ์รีายสัปีดาห์้แทำนก่ารีก่ำาห้นดงบปีรีะมาณ์เป็ีนแค่
รีายเดือน	เพื�อไม่ให้�ก่รีะทำบก่ารีใช�จ่าย	มีเงินออมเพิ�ม	และมีเงินรีองรัีบค่าใช�จ่าย
ทีำ�คาดไม่ถึง	เพื�อรัีก่ษาสภาพคล่องข้องตัิวเองให้�ได�มาก่ทีำ�สุด

ให้้ความส่ำาคัญกับจ่ต้ส่ำาน่กส่าธาริ่ณ์ะ

ท่ำามก่ลางมาติรีก่ารีด�านสาธีารีณ์สุข้ทีำ�ก่รีะตุิ�นให้�ทุำก่คนได�ปีฏิิบัติิตัิวให้�
ปีลอดจาก่โรีครีะบาด	อกี่ห้นึ�งสิ�งสำาคัญคือก่ารีปีล้ก่จติิสำานึก่สาธีารีณ์ะรีว่มก่นั
ด�วยก่ารีปีฏิิบัติิติามคำาแนะนำาข้องผู้้�เชี�ยวชาญอย่างต่ิอเนื�อง	 โดยเฉพาะห้าก่
บังเอญิอย่้ในก่ลุ่มเสี�ยงก็่ไม่ควรีปีก่ปิีดข้�อม้ล	และให้�ความร่ีวมมอืในก่ารีก่กั่ตัิว
ก่่อนจนมั�นใจและได�รัีบก่ารียืนยันว่าปีลอดภัยจาก่เชื�อ	 เพื�อป้ีองกั่นก่ารีแพร่ี
รีะบาดและรัีบผิู้ดชอบร่ีวมกั่นในสังคม

ไม่มองข้ามการิ่จัดีการิ่ความเคริ่ียดี

ตัิ�งแต่ิแรีก่เริี�มสถานก่ารีณ์์โควิด-19	 ปีฏิิเสธีไม่ได�ว่าผู้้�คนเกิ่ดความ 
ติรีะห้นก่	ตืิ�นก่ลัว	ทำำาให้�เกิ่ดความเครีียดในวงก่ว�าง	และแม�ว่าในช่วงก่ลางปีี
เป็ีนติ�นมาก่ารีควบคุมสถานก่ารีณ์์ก่ารีรีะบาดในปีรีะเทำศจะดีขึ้�น	แต่ิก็่ยังคงมี
ความเครีียดต่ิอเนื�อง	 ทัำ�งความไม่มั�นใจในความปีลอดภัยห้าก่โควิดรีะลอก่สอง
ก่ลับมา	และสภาพเศรีษฐกิ่จทีำ�ติ�องรีอฟื�นตัิว	ก่ารีจัดก่ารีความเครีียดควบค่้กั่น
จึงเป็ีนสิ�งสำาคัญทัำ�งในรีะดับปีรีะเทำศและในรีะดับบุคคล	 ซึึ่�งติลอดรีะยะเวลา 
ทีำ�ผู่้านมาก่รีมสุข้ภาพจิติได�ให้�ความสำาคัญในเรืี�องนี�ด�วยก่ารีให้�คำาแนะนำาทีำ� 
เรีาสามารีถทำำาได�และร่ีวมด�วยช่วยกั่น	คือ	รัีบฟังข่้าวสารีด�วยความติรีะห้นัก่
แต่ิไม่ติรีะห้นก่	และก่าร์ีดไม่ติก่	ทัำ�งยังมี	“แผู้นก่ารีฟื�นฟ้จิติใจในสถานก่ารีณ์์
ก่ารีรีะบาดข้องโรีคติิดเชื�อไวรัีสโคโรีนา	2019”	 ติ่อเนื�อง	 และยังสามารีถ 
ใช�บริีก่ารีสายด่วนสุข้ภาพจิติ	1323	ได�ฟรีีติลอด	24	ชั�วโมง

มุมบวกท่ามกลางว่กฤต้ิ 2020

ในอีก่แง่มุมเรีาได�เห็้นมุมบวก่ท่ำามก่ลางวิก่ฤติิโควิด-19	 ในปีี	 2020 
ห้ลาก่ห้ลายตัิวอย่าง	เช่น	ก่ารีช่วยกั่นจัดห้าเครืี�องมือรัีก่ษาโรีคและเครืี�องมือ
อำานวยความสะดวก่ให้�กั่บบุคลาก่รีทำางก่ารีแพทำย์	ก่ารีแบ่งปัีนห้น�าก่าก่อนามัย
ห้รืีออุปีก่รีณ์์ด้แลสุข้อนามัยให้�กั่บผู้้�ทีำ�ข้าดแคลน	 ก่ารีให้�ความช่วยเห้ลือผู้้�ทีำ� 
ได�รัีบผู้ลก่รีะทำบในด�านต่ิางๆ	เช่น	 ปัีญห้าว่างงาน	ในเวลาเดียวกั่นเรีายังได�
เห็้นก่ารีนำาความคิดสรี�างสรีรีค์มาปีรีับใช�เพื�อให้�ธุีรีกิ่จอย่้รีอด	 ไปีจนถึงก่ารี 
ช่วยเห้ลือเกื่�อก้่ล	เพื�อให้�ทุำก่คนก่�าวส่้ปีี	2021	ไปีด�วยกั่น

เริ่ียนริ่่้ส่่โ้คว่ดีต้ามแนวคิดีไต้้ห้วัน

จาก่ห้ลาก่ห้ลายวิธีีก่ารีรัีบมือโควิด-19	ไติ�ห้วันสามารีถรัีบมือวิก่ฤติิ
ดังก่ล่าวได�ดีทีำ�สุดในอันดับติ�นๆ	 จนนานาปีรีะเทำศจับติามองและ
ยอมรัีบ	 เมื�อถอดรีหั้สความสำาเร็ีจข้องไติ�ห้วันเรีาจะพบแนวทำางทีำ� 
ตืิ�นตัิวและเติรีียมพรี�อม	 โดยเฉพาะรีัฐบาลทีำ�เติรีียมก่ารีผู้ลิติห้น�าก่าก่
อนามัยภายในปีรีะเทำศตัิ�งแต่ิช่วงแรีก่ข้องก่ารีรีะบาดด�วยก่ารีทุ่ำม 
งบปีรีะมาณ์จัดซืึ่�อเครืี�องจัก่รีเพื�อผู้ลิติห้น�าก่าก่อนามัยวันละ	20	ล�านชิ�น
ส่งต่ิอให้�กั่บปีรีะชาชนอย่างทัำ�วถึง	ซึึ่�งต่ิอมายังได�แบ่งปัีนปีรีะสบก่ารีณ์์
ให้�แก่่นานาปีรีะเทำศทีำ�ติ�องก่ารีความช่วยเห้ลือและมีแนวคิดในก่ารี
จัดก่ารีไปีในแนวทำางเดียวกั่น	 (เรีียบเรีียงจาก Radio Taiwan 
International มิิ.ย. 2563, th.rti.org.tw)

สำาห้รัีบก่ารีรัีบมือก่ารีรีะบาดข้องโควิด-19	ในรีอบสอง	ไติ�ห้วันได�
วางแผู้นเติรีียมพรี�อมอย่างต่ิอเนื�องล่วงห้น�า	 ทัำ�งอุปีก่รีณ์์ช่วยป้ีองกั่น	
อุปีก่รีณ์์ทำางก่ารีแพทำย์	 ไปีจนถึงงานด�านสาธีารีณ้์ปีโภคเพื�อรัีบมือกั่บ
สถานก่ารีณ์์	โดยอัปีเดติข่้าวสารีก่ารีรัีบมืออย่างสมำ�าเสมอผู่้านช่องทำาง
ออนไลน์	ล่าสุดตัิ�งแต่ิ	1	ธัีนวาคมเป็ีนติ�นมา	รัีฐบาลไติ�ห้วันได�ดำาเนิน
ก่ารีติามมาติรีก่ารีป้ีองกั่นโรีคโควิด-19	 ในช่วงฤด้ใบไม�ร่ีวงและฤด้
ห้นาว	รีวมถึงก่ารีแสดงใบรัีบรีองก่ารีติรีวจเชื�อทีำ�มีผู้ลเป็ีนลบก่่อนออก่
เดินทำางไม่เกิ่น	3	 วันทำำาก่ารีจึงจะได�รัีบอนุญาติให้�ขึ้�นเครืี�อง	 เปีลี�ยน
เครืี�อง	ห้รืีอเดินทำางเข้�าส่้ไติ�ห้วัน (th.taiwantoday.tw)
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ริ่่างกายที่แข็งแริ่งเป็นส่ิ�งที่ทุกคนต้้องการิ่ ห้ากไม่อยากป่วย การิ่ดีแ่ล
สุ่ขภัาพเชิงป้องกันคือแนวทางท่ีจะช่วยลดีความเส่ี่ยงของการิ่เกิดี 
โริ่คต่้างๆ ได้ี ริ่วมถ่งโริ่คและความเจ็บป่วยท่ีเริ่าได้ียินเป็นปริ่ะจำา 
แต่้ละเลยไปอย่างความดัีนโลหิ้ต้ส่่ง เบาห้วาน มะเร็ิ่ง ไข้ห้วัดีให้ญ่ และ 
โริ่คจากยุงที่แค่ป้องกันก็เท่ากับอัปเกริ่ดีคะแนนสุ่ขภัาพไปในตั้ว

แค�ป้อุ่งกันก็ได้อุ่ัปเกรุดคะแนนสุขภัาพ 

ปิด ล้าง เล่ียง หยุด ตัดโอกาสติดไข้หวัดใหญ่

ไข้�ห้วัดให้ญ่เป็ีนโรีคทีำ�รีะบาดทำุก่ปีี	 เพรีาะสามารีถแพรี่เชื�อและติิดติ่อ
ได�ง่ายผู่้านก่ารีไอจามรีดกั่นและใช�สิ�งข้องร่ีวมกั่น	แม�จะสามารีถรัีก่ษาให้�
ห้ายได�	ห้าก่ไมอ่ยาก่นอนซึ่มอย่้ก่บับ�านควรีปีอ้งก่นัติวัเองด�วยก่ารีฉดีวคัซึ่นี
ปีีละ	1	 ครัี�ง	 รีวมถึงใช�ห้ลัก่	 “ปิีด	 ล�าง	 เลี�ยง	 ห้ยุด”	 ลดโอก่าสเสี�ยง							
ปิีดปีาก่	ปิีดจม้ก่เมื�อไอ	จาม	ล�างมือบ่อยๆ	ด�วยสบ่้ห้รืีอเจลแอลก่อฮอล์
ทำำาความสะอาดมือ	 ห้ลีก่เลี�ยงก่ารีคลุก่คลีใก่ล�ชิดกั่บผู้้�ป่ีวย	 เมื�อป่ีวยควรี
ห้ยุดเรีียน	ห้ยุดงาน	ห้ยุดกิ่จก่รีรีมในสถานทีำ�แออัดทัำนทีำ

ดูแลตัวเองไม่ให้ยุงกัด ไม่เส่ียงโรคร้ายจากยุง

ยุงเป็ีนแมลงตัิวเล็ก่แต่ิพิษรี�าย	 เพรีาะเป็ีนพาห้ะแพร่ีเชื�อได�ห้ลายโรีค	
ทัำ�งโรีคไข้�เลือดออก่	 ไข้�ซิึ่ก่าจาก่ยุงลาย	 ไข้�มาลาเรีียจาก่ยุงก่�นปีล่อง	 โรีค
ไข้�สมองอัก่เสบเจอี	ไข้�เห้ลือง	โรีคเทำ�าช�าง	โรีคชิคุนกุ่นยา	และอีก่สารีพัด
ซึึ่�งห้ลายโรีคอันติรีายรี�ายแรีงถึงชีวิติ	 ก่ารีป้ีองกั่นตัิวเองจาก่ก่ารีถ้ก่ยุงกั่ด
จึงเปีน็สิ�งสำาคัญ	สวมใส่เสื�อผู้�าให้�มิดชิด	ทำายาก่นัยงุเมื�อติ�องออก่ไปีในพื�นทีำ�
เสี�ยงห้รืีอยุงชุม	เก็่บก่วาดบ�านให้�สะอาด	ไม่มีมุมอับทึำบให้�เป็ีนแห้ล่งซ่ึ่อน
ตัิวข้องยุง	ทำำาความสะอาดบริีเวณ์มีนำ�าขั้งรีอบบ�าน	 ปิีดฝาภาชนะป้ีองกั่น
ยุงวางไข้่	 ห้าก่ภายในบ�านมีสรีะนำ�าควรีใช�อุปีก่รีณ์์ช่วยให้�นำ�าไห้ลเวียนอย่้
เสมอ	ฉีดวัคซีึ่นป้ีองกั่นโรีคจาก่ยุง	เช่น	โรีคไข้�เลือดออก่	ไข้�สมองอัก่เสบ
เจอี	โรีคมาลาเรีีย

เปล่ียนรูปแบบการใช้ชีวิต ป้องกันความดันโลหิตสูง

ความดันโลห้ิติส้งเปี็นภัยเงียบทีำ�ห้ลายคนไม่ทัำนรีะวังติัว	 เพรีาะไม่มี
อาก่ารีแสดงออก่ให้�ทำรีาบ	ก่ว่าจะร้ี�ตัิวก็่มัก่จะเกิ่ดอาก่ารีแทำรีก่ซึ่�อนทีำ�รุีนแรีง
ก่ารีปีรัีบเปีลี�ยนร้ีปีแบบก่ารีใช�ชีวิติช่วยป้ีองกั่นได�	เช่น	เปีลี�ยนก่ารีกิ่น	โดย
ลดเค็ม	จำากั่ดโซึ่เดียม	เน�นกิ่นผัู้ก่	ผู้ลไม�	และธัีญพืช	หั้นมาออก่ก่ำาลังก่าย
สมำ�าเสมอเพื�อปีรัีบรีะดับความดันโลหิ้ติไม่ให้�ส้งมาก่ไปี	 ควบคุมนำ�าห้นัก่ตัิว 
ให้�อย่้ในรีะดับปีก่ติิจะช่วยควบคุมความดันโลหิ้ติให้�ดีขึ้�นได�	จำากั่ดก่ารีดื�ม
แอลก่อฮอล์ให้�อย่้ในปีริีมาณ์ทีำ�เห้มาะสม	 พยายามจัดก่ารีกั่บความเครีียด
ห้ากิ่จก่รีรีมช่วยผู่้อนคลายรีะห้ว่างวัน

 

ปรับพฤติกรรมการกิน ลดความเส่ียงโรคเบาหวาน

โรีคเบาห้วานเกิ่ดจาก่เซึ่ลล์ร่ีางก่ายมีความผิู้ดปีก่ติิในก่รีะบวนก่ารี
เปีลี�ยนนำ�าติาลในเลือดให้�เป็ีนพลังงาน	 เมื�อนำ�าติาลไม่ถ้ก่ใช�จึงทำำาให้�รีะดับ
นำ�าติาลในเลือดส้งก่ว่าปีก่ติิ	ความน่าก่ลัวคือคนเป็ีนโรีคเบาห้วานอาจเกิ่ด
ภาวะแทำรีก่ซึ่�อนในอวยัวะติา่งๆ	ก่ารีก่นิดี	คุมรีะดบันำ�าติาลในเลอืดจงึเปีน็
วิธีีทีำ�จะช่วยป้ีองกั่น		ทำำาได�โดยเลือก่กิ่นอาห้ารีมีปีรีะโยชน์	ก่าก่ใยส้ง	 เน�น
ผัู้ก่	 ผู้ลไม�	 ธัีญพืช	 ข้�าวก่ล�อง	 ควบคุมและลดก่ารีกิ่นอาห้ารีปีรีะเภทำ
คาร์ีโบไฮเดรีติ	ไข้มันส้ง	ข้นม	เครืี�องดื�มห้วานๆ	เลือก่กิ่นเนื�อสัติว์เนื�อข้าว
เช่น	 ปีลา	 ไก่่	 แทำนเนื�อแดงห้รืีอผู้ลิติภัณ์ฑ์แปีรีร้ีปี	 แบ่งมื�ออาห้ารีเป็ีน 
มื�อย่อยๆ	 เพื�อรัีก่ษาสมดุลรีะดับนำ�าติาลและฮอร์ีโมนอินซ้ึ่ลิน	 ห้ลีก่เลี�ยง
เครืี�องดื�มแอลก่อฮอล์และก่ารีส้บบุห้รีี�

ใส่ใจสุขภาพให้ดี ห่างไกลโรคมะเร็ง

ในข้ณ์ะทีำ�แนวโน�มก่ารีเกิ่ดโรีคมะเร็ีงยังคงเพิ�มขึ้�นอย่างต่ิอเนื�อง	 โดย
มะเร็ีงทีำ�พบในร่ีางก่ายมนุษย์มีมาก่ก่ว่า	100	ชนิด	ส่วนให้ญ่เกิ่ดจาก่ปัีจจัย
ภายนอก่	 ทัำ�งสารีก่่อมะเร็ีงทีำ�ปีนเปืี�อนในอาห้ารี	 รัีงสีอัลติรีาไวโอเลติ	 เชื�อ
ไวรัีส	ก่ารีส้บบุห้รีี�	 ฯลฯ	แม�ยาก่ทีำ�จะห้ลีก่เลี�ยงแต่ิสามารีถป้ีองกั่นไว�ก่่อน
ได�ด�วยก่ารีด้แลรัีก่ษาสุข้ภาพให้�ดีทีำ�สุด	กิ่นอาห้ารีมีปีรีะโยชน์	รีวมถึงอาห้ารี
ทีำ�มีสารีติ�านอนมุ้ลอิสรีะ	เลี�ยงก่ารีเผู้ชญิสารีเคม	ีนำ�ามันเบนซึ่นิ	ยาฆ่่าแมลง
นำ�ายาทำำาความสะอาด	 นอนห้ลับสนิทำเพื�อให้�ร่ีางก่ายผู้ลิติสารีเมลาโทำนิน	
ซึึ่�งมีคุณ์สมบัติิต่ิอส้�มะเร็ีง	ร้ี�เรืี�องโรีคในครีอบครัีวและพันธุีก่รีรีม	ร้ี�ไว�ก่่อน
เพื�อห้ลีก่เลี�ยงปัีจจัยเสี�ยง	 เลิก่บุห้รีี�	 และลดปีริีมาณ์ก่ารีดื�มเครืี�องดื�ม
แอลก่อฮอล์
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เรุ่�มต์้นปีให้ดีต์�อุ่ใจ 
บุรุ่จาคขอุ่งในบุ้านรุับุปีใหม�
ห้ลายคนอาจจะเคลียร์ิ่บา้นเพ่่อเอาฤกษเ์อาชัยต้อ้นรัิ่บปีให้ม่ท่ีกำาลังมาถง่ ซ่่ง่ของบางชิ�นท่ีเก่า ทริ่ดุีโทริ่ม ห้ริ่อืไม่ส่ามาริ่ถใช้งานได้ีแล้วก็ส่ามาริ่ถ
ทิ�งได้ีเลยโดียไม่ต้้องคิดีมาก แต้่ของบางอย่างที่เป็นของให้ม่ ยังไม่ได้ีใช้งาน ห้ริ่ือผู่้านการิ่ใช้งานแล้วแต้่ส่ภัาพยังดีีอย่่ เก็บไว้ก็ ไม่ได้ีใช้อีก 
จะทำาอย่างไริ่ดีี เริ่ามีว่ธีดีีๆ ในการิ่ส่่งต่้อของเห้ล่านี�ไปยังผู้่้ท่ีต้้องการิ่ ให้้ของเห้ล่านี�เป็นปริ่ะโยชน์ต้่อผู้่้อื่น กับลิส่ต้์ส่ถานท่ีรัิ่บบริ่่จาคสิ่�งของ 
ของชิ�นไห้นควริ่ส่่งไปที่ไห้น มาเช็กกันเลย 

1. ห้มวดีเสื่�อผู้้า ริ่องเท้า กริ่ะเป๋า 
	 ในบรีรีดาข้�าวข้องเครืี�องใช�	 ห้มวดนี�น่าจะ 
เป็ีนห้มวดทีำ�แต่ิละบ�านมีอย่้เยอะทีำ�สุด	 โดยเฉพาะ 
เห้ล่านัก่ชอปีสายแฟชั�นทีำ�ติ�องเปีลี�ยนไอเทำม 
เพื�อติามเทำรีนด์อย่้เสมอ	 ข้องบางชิ�นทีำ�ไม่น่าจะ 
เวียนก่ลับมาใช�ได�ให้ม่	 ห้รืีอใส่ไม่ได�แล�ว	 แนะนำา 
ให้�บริีจาคไปีทีำ�ม้ลนิธิีก่รีะจก่เงา	 เพื�อส่งต่ิอไปียัง 
ผู้้�ข้าดแคลนห้รืีอผู้้�ปีรีะสบภัยให้�พวก่เข้าได�นำาไปี
ใช�ปีรีะโยชน์ได�ต่ิอ	 นอก่จาก่นี�ม้ลนิธิีฯ	 ยังนำาสิ�งข้อง
ไปีรีะดมทุำนแล�วนำารีายได�เข้�าส่้	 “ก่องทุำนแบ่งปัีน” 
เพื�อสนับสนุนก่ารีทำำากิ่จก่รีรีมข้องม้ลนิธิีฯ	ต่ิอไปี

2. ห้มวดีเคร่ืิ่องส่ำาอาง
	 ลองเช็ก่เครืี�องสำาอางห้น�าก่รีะจก่ว่ารีองพื�น	
แป้ีง	บลัชออน	อายแชโดว์	ห้รืีอลิปีสติิก่ชิ�นไห้นทีำ�
ห้มดอายุแล�วบ�าง	 ห้าก่ชิ�นไห้นเกิ่นก่ำาห้นดอายุ 
ก่ารีใช�งานก็่จัดก่ารีแพ็ก่ลงก่ล่อง	แล�วส่งต่ิออุปีก่รีณ์์
เสริีมความงามเห้ล่านี�ไปีให้�แก่่ห้น่วยงานทีำ�รัีบบริีก่ารี 
แต่ิงห้น�าศพ	 ซึึ่�งมีห้ลายเพจทีำ�เปิีดรัีบบริีจาคเครืี�อง
สำาอางห้มดอายุ	 ห้รืีอห้าก่ชิ�นไห้นทีำ�ยังไม่ห้มดอายุ	
แต่ิคิดว่าไม่ได�ใช�แล�วก็่สามารีถส่งต่ิอไปียังม้ลนิธิี
บ�านนก่ข้มิ�น	 เพื�อให้�เด็ก่ๆ	 ได�นำาไปีใช�แต่ิงห้น�า
แสดงนาฏิศิลป์ี	ห้รืีอใช�สำาห้รัีบทำำางานศิลปีะ

3. ห้มวดีเคร่ืิ่องใช้ไฟฟ้า
	 บ�านไห้นทีำ� มีเครืี�องใช�ไฟฟ้าทีำ� ไม่ใช�แล�ว 
แต่ิสภาพยังดีอย่้	ห้รืีอสินค�าในห้มวดอิเล็ก่ทำรีอนิก่ส์
ทีำ�ติก่รุ่ีนไปีแล�วแต่ิยังใช�งานได�	 แนะนำาให้�ส่งต่ิอ
สิ�งข้องเห้ล่านี�ไปีทีำ�สมาคมคนพิก่ารีทำางก่ารี
เคลื�อนไห้วสาก่ล	เพื�อนำาไปีต่ิอยอดให้�เกิ่ดปีรีะโยชน์
ต่ิอไปี	 โดยทำางสมาคมฯ	 จะนำาไปีรีีไซึ่เคิล	 รีีย้ส	
ดัดแปีลง	สรี�างม้ลค่าเพิ�มแล�วนำาไปีจำาห้น่ายเพื�อห้า
รีายได�ช่วยเห้ลือคนพิก่ารี	 ครีอบครัีวคนพิก่ารี	
โรีงเรีียนร่ีวมทีำ�มีนัก่เรีียนพิก่ารี	 และช่วยเห้ลือ 
ผู้้�ด�อยโอก่าสในสังคม

4. ห้มวดีห้นังสื่อ
	 ห้นอนห้นังสือทีำ�อยาก่ส่งต่ิอความรี้�ห้รืีอ 
เรืี�องรีาวดีๆ	ให้�กั่บผู้้�อื�น	ไม่ว่าจะเปีน็ห้นังสือเรีียน
ห้นังสือนิยาย	 ห้นังสือก่าร์ีต้ิน	 ห้นังสืออ่านเล่น	
ห้รืีอห้นังสือธีรีรีมะทีำ�ยังอย่้ในสภาพดี	 สามารีถ 
ส่งต่ิอไปีทีำ�รี�านปัีนกั่น	โดยม้ลนิธิียุวพัฒน์	ซึึ่�งทำาง
รี�านจะนำาห้นังสือเห้ล่านี�มาจำาห้น่ายต่ิอให้�กั่บผู้้�ทีำ�
สนใจ	โดยรีายได�ทัำ�งห้มดจาก่ก่ารีจำาห้น่ายสินค�า
จะนำาไปีมอบเป็ีนทุำนก่ารีศึก่ษาแก่่เด็ก่ๆ	 ทีำ�ข้าด 
โอก่าสในม้ลนิธิียุวพัฒน์

5. ห้มวดีเฟอร์ิ่นิเจอร์ิ่
	 ใครีทีำ�อยาก่โละเฟอรี์นิเจอรี์เก่่า	 ห้รืีอก่ำาลัง
ปีรัีบสไติลก์่ารีแต่ิงบ�านให้มแ่ต่ิเฟอรีนิ์เจอร์ีทีำ�มีอย่้
ไม่เข้�ากั่บสไติล์ให้ม่ทีำ�จะเปีลี�ยน	ก่ารีตัิดสินใจห้า
ทำางโยก่ย�ายไปีทีำ�อื�นเป็ีนทำางออก่ทีำ�ดีทีำ�สุด	 โดย
สามารีถส่งต่ิอมายังม้ลนิธิีสวนแก่�ว	 ซึึ่�งทำาง 
วัดสวนแก่�วจะนำาเฟอร์ีนิเจอร์ีเห้ล่านี�ไปีใช�งานต่ิอ
ในกิ่จก่รีรีมต่ิางๆ	 ภายในวัด	 และส่งต่ิอไปียัง
ชุมชนผู้้�ยาก่ไรี�ในละแวก่ใก่ล�เคียงเพื�อให้�ชุมชน 
ได�นำาไปีใช�ให้�เกิ่ดปีรีะโยชน์ต่ิอไปี
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ปารุ์ต์ี�ที�บุ้านกับุเมน่นานาช่าต์่
ทำาก่นเอุ่งง�ายๆ ช่�ว้งปีใหม�
กริ่ะแส่โควด่ี-19 ยงัไมซ่่า ชว่งเทศูกาลปใีห้มน่ี�มาจดัีปาริ่ต์้ี�ทีบ่า้นกนัดีกีวา่ และถา้กลวัวา่จะไมฟ่นิ ลองเพ่�มความพเ่ศูษดีว้ยการิ่โชวฝี์ีมอืส่ริ่า้งส่ริ่ริ่ค์
เมน่นานาชาต้ิง่ายๆ ส่ัก 3-4 เมน่ ริ่ับริ่องว่าจะริ่่้ส่่กอินกับปาริ่์ต้ี�เห้มือนไดี้ออกไปส่ังส่ริ่ริ่ค์นอกบ้านกันเลย

สังสรรค์สไตล์เม็กซิิกัน อร่อยง่ายกับทาโก้ 

ส่วนผสม	 แป้ีงติอร์ีติิยาก่รีอบ	 เนื�อสัติว์บดห้รืีอข้องทำะเล	450	 ก่รัีม	 ผู้งปีรุีงรีสทำาโก่�	1	 ซึ่อง 
อะโวคาโด	แคร์ีรีอติ	มะเขื้อเทำศ	ผัู้ก่ก่าดแก่�ว	ติ�นห้อมซึ่อย	เชดดาร์ีชีส	มะก่อก่ดำา	ซึ่าวร์ีครีีม

วิธีทำา 1.	รีวนเนื�อสัติว์ในก่รีะทำะจนสุก่ดี	ก่รีองนำ�ามันส่วนเกิ่นออก่	2.	ใส่ผู้งปีรุีงรีสทำาโก่�	35	ก่รัีม
และนำ�า	 ¾	 ถ�วยลงไปี	 ตัิ�งไฟ	 คนจนงวดลง	 3.	 วางผัู้ก่ก่าดแก่�วลงบนแผู่้นแป้ีงติอร์ีติิยา	 แล�ว 
ตัิก่เนื�อวางลงไปี	เติิมส่วนปีรีะก่อบอื�นๆ	ติามชอบ

อินซีิรีส์เกาหลี ฉลองข้ามปีกับบูเดชิเก

ส่วนผสม	 มาม่าเก่าห้ลี	 โคช้จัง	 ไข่้ไก่่	 ติ�นห้อมญี�ปุ่ีนซึ่อยและผัู้ก่อื�นๆ	 เติ�าห้้�อ่อน	 ไส�ก่รีอก่	 แฮม 
เบคอน	ล้ก่ชิ�น	ป้ีอัด	ปีลาเส�น	ชีสแผู่้นห้รืีอมอซึ่ซึ่าเรีลลาชีส	นำ�าซุึ่ปีห้รืีอนำ�าสต๊ิอก่	นำ�ามันงา

วิธีทำา 1.	จัดเรีียงส่วนผู้สมลงในห้ม�อให้�สวยงาม	2.	เทำโคช้จังลงบนมาม่าเก่าห้ลีและใส่ผู้งปีรุีงรีส
ในซึ่องลงไปีด�วย 3.	 เติิมนำ�าซุึ่ปีและเริี�มติ�ม	 4.	 รีอจนนำ�าเดือด	 ค่อยๆ	 คนให้�โคช้จังละลาย 
5.	ใส่นำ�ามันงาเพิ�มความห้อม	ใส่ชีส	ติามด�วยติอก่ไข่้ลงไปี	6.	คนให้�เข้�ากั่น	พรี�อมรัีบปีรีะทำาน

พิซิซ่ิาหน้าแน่น อร่อยกับรสชาติแบบอิตาเลียน

ส่วนผสม	 แป้ีงพิซึ่ซ่ึ่าสำาเร็ีจร้ีปี	 นำ�ามันมะก่อก่	 ซึ่อสพิซึ่ซ่ึ่าสำาเร็ีจร้ีปี	 มอซึ่ซึ่าเรีลลาชีสผู้สม 
เชดดาร์ีชีส	เครืี�องสำาห้รัีบทำำาห้น�าพิซึ่ซ่ึ่าติามชอบ

วิธีทำา 1.	เปิีดเติาอบเติรีียมไว�	ห้าก่ไม่มีสามารีถใช�เติาไมโครีเวฟแทำนได�	2. ทำานำ�ามันมะก่อก่ให้�
ทัำ�วถาด	 นำาแป้ีงพิซึ่ซ่ึ่าวางลงบนถาด	 ทำาซึ่อสพิซึ่ซ่ึ่าโดยเว�นบริีเวณ์ข้อบแป้ีงเล็ก่น�อย	 3.	 โรียชีส 
ใส่ส่วนผู้สมห้น�าพิซึ่ซ่ึ่า	และโรียชีสเพิ�มอีก่ครัี�ง	4. อบจนชีสละลายและแป้ีงเริี�มก่รีอบเป็ีนอันใช�ได�

ต้อนรับปีใหม่ด้วยข้าวป้�นญ่ีปุ�น

ส่วนผสม	ข้�าวญี�ปุ่ีน	(ห้าก่ไม่มีให้�ใช�ข้�าวห้อมมะลิ	3	ส่วน	ข้�าวเห้นียว	1	ส่วน)	นำ�าติาลทำรีาย	½	ถ�วย
นำ�าส�มสายช้	½	ถ�วย	เก่ลือป่ีน	1	ช�อนชา	แซึ่ลมอน	กุ่�ง	ป้ีอัดติามชอบ	วาซึ่าบิ	ซีึ่อิ�วญี�ปุ่ีน

วิธีทำา 1.	 หุ้งข้�าวโดยรีะวังอย่าให้�ข้�าวแฉะ	 2.	 นำานำ�าติาลทำรีาย	 นำ�าส�มสายช้	 และเก่ลือป่ีนตัิ�งไฟ 
ละลายทำำาเป็ีนนำ�าปีรุีงรีส	3.	นำาข้�าวสุก่ผู้สมนำ�าปีรุีงรีส	 ชิมให้�ได�รีสทีำ�ชอบ	4.	 ปัี�นข้�าวเป็ีนก่�อนรีีๆ 
5.	หั้�นห้น�าซ้ึ่ชิต่ิางๆ	วางลงไปีด�านบนข้�าว	6.	กิ่นกั่บวาซึ่าบิและซีึ่อิ�วญี�ปุ่ีน
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Slow Life Slow Drive 
เที�ยว้น�านแบุบุเน่บุๆ
ส่ายท่องเท่ียวท่ีอยากเปล่ียนแนวการิ่เดิีนทาง เริ่าขอแนะนำาการิ่ท่องเท่ียวแบบ Road Trip กับเส่้นทางส่ายเห้นืออย่างจังห้วัดีน่าน ท่ีมีถนน 
บนหุ้บเขาท่ีส่วยงามท่ีสุ่ดีในปริ่ะเทศูไทย และเป็นห้น่่งในเส้่นทางท่ีไดี้ริ่ับความนิยมเพริ่าะมีทิวทัศูน์ท่ีให้้อาริ่มณ์์แบบต่้างปริ่ะเทศู และห้น่่งใน 
เส่้นทางที่เริ่าอยากแนะนำาคือเส่้นทางไปยังอุทยานแห้่งชาต้ิขุนส่ถาน กับว่วส่องข้างทางที่มีทั�งเทือกเขา แม่นำ�า และซ่ากุริ่ะเมืองไทย

	 อุทำยานแห่้งชาติิขุ้นสถานอย่้ในเข้ติอำาเภอนาน�อยและอำาเภอนาห้มื�น
สามารีถขั้บชมทัำศนียภาพสองข้�างทำางไปีติามถนนทำางห้ลวงห้มายเลข้	1216	
แนะนำาให้�ไปีช่วงฤด้ห้นาว	 (เดือนพฤศจิก่ายน-กุ่มภาพันธ์ีข้องทุำก่ปีี) 
เพรีาะรีะห้ว่างสองข้�างทำางขึ้�นดอยจะได�เจอกั่บซึ่ากุ่รีะเมืองไทำยห้รืีอดอก่
นางพญาเสือโคร่ีงทีำ�บานสะพรัี�งสีชมพ้ติลอดทัำ�งดอย	 ซึึ่�งในเดือนมก่รีาคม 
จะสวยงามมาก่เป็ีนพิเศษ	ส่วนจุดแวะเช็ก่อินก็่มีทัำ�ง

 • ดอยกู่สถาน	มีความส้ง	1,630	เมติรีจาก่รีะดับนำ�าทำะเล	เป็ีนจุดชมวิว
ทีำ�สวยงามอีก่จุดห้นึ�ง	และมีอาก่าศห้นาวเย็นติลอดทัำ�งปีี
 • ดอยแม่จอก	มีความส้ง	1,424	เมติรีจาก่รีะดับนำ�าทำะเล	มีอาก่าศ
ห้นาวเย็นติลอดทัำ�งปีี	 เป็ีนทัำ�งสถานทีำ�ติาก่อาก่าศและจุดชมวิว	 สวยงาม 
ด�วยเทืำอก่เข้าทีำ�เรีียงรีายสลับซัึ่บซึ่�อน	 สามารีถมองเห็้นความงดงามข้อง
พรีะอาทิำติย์ในยามเช�าพรี�อมทำะเลห้มอก่
 • ถำา้ละโอ่ง	ถำ�าข้นาดให้ญ่ทีำ�มีความยาวปีรีะมาณ์	1.8	กิ่โลเมติรี	ภายใน
สวยงามด�วยหิ้นงอก่หิ้นย�อยและธีารีนำ�าทีำ�ไห้ลผู่้าน

 • นำ้าตกตาดหมอก	นำ�าติก่ข้นาดให้ญ่จำานวน	3	ชั�น	ความส้งปีรีะมาณ์
	50	เมติรี	ตัิ�งอย่้บนดอยแม่จอก่	
 • นำา้น่านตอนบนเข่ือนสิริกิต์ิ เพลิดเพลินไปีกั่บความงดงามข้อง
ธีรีรีมชาติิและทิำวทัำศน์สองฝั�งลำานำ�า	 พรี�อมทิำวเข้าทีำ�ทำอดตัิวเป็ีนแนวยาว	
สามารีถล่องเรืีอห้รืีอแพบนลำานำ�าทีำ�ใสสะอาดได�แบบชิลๆ

สำาหรับการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
	 •	ใช�ทำางห้ลวงแผู่้นดินห้มายเลข้	101	(ถนนยันติรีกิ่จโก่ศล)	 ซึึ่�งเป็ีน
เส�นทำางจาก่จังห้วัดแพร่ีไปียังจังห้วัดน่าน	 ขั้บไปีติามเส�นทำางปีรีะมาณ์	66	
กิ่โลเมติรีจนถึงบ�านห้�วยแก๊่ติ	 แล�วเลี�ยวข้วาไปีติามเส�นทำางห้ลวงห้มายเลข้ 
1216	ขั้บไปีปีรีะมาณ์	24	กิ่โลเมติรีก็่จะถึงอุทำยานแห่้งชาติิขุ้นสถาน	
	 •	จาก่จังห้วัดน่าน	 ขั้บไปีติามทำางห้ลวงแผู่้นดินห้มายเลข้	1026 
ซึึ่�งเปี็นเส�นทำางสายอำาเภอเวียงสา-อำาเภอนาน�อย	 เมื�อถึงอำาเภอนาน�อย 
จึงเลี�ยวข้วา	ขั้บไปีปีรีะมาณ์	33	กิ่โลเมติรีก็่จะถึงอุทำยานแห่้งชาติิขุ้นสถาน



รุ่้เขารุ่้เรุา ใช่้สัญญาณไฟให้ถก่ 
เที�ยว้แบุบุปลอุ่ดภััยไรุ้กังว้ล
ส่ำาห้รัิ่บใคริ่ท่ีมีแพลนท่องเท่ียวแบบ Road Trip ขับริ่ถชมว่วไปเร่ืิ่อยๆ นอกจากจุดีเช็กอินท่ีต้้องทำาการิ่บ้านแล้ว อีกเริ่ื่องท่ีส่ำาคัญและต้้อง 
ท่องจำาให้้ไดี้คือเริ่ื่องการิ่ใช้ส่ัญญาณ์ไฟ และนี่คือ 6 ข้อน่าริ่่้เกี่ยวกับการิ่ใช้ส่ัญญาณ์ไฟของผู้่้ขับข่ีบนท้องถนน เพ่่อความปลอดีภััยของเริ่า 
และผู้่้ใช้ริ่ถใช้ถนนคันอื่นๆ ดี้วย
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สัญญาณไฟเล้ียว
	เมื�อติ�องก่ารีเปีลี�ยนช่องเดินรีถ	 เช่น	 เลี�ยวซึ่�าย

ห้รืีอเลี�ยวข้วา	 ติ�องให้�สัญญาณ์ไฟเลี�ยวก่่อนจะ
เลี�ยวไม่น�อยก่ว่า	30	เมติรี	และติ�องให้�รีถคันอื�น
เห็้นได�ในรีะยะไม่น�อยก่ว่า	60	เมติรี

สัญญาณไฟสูง
	 ก่ารีเปิีดไฟส้งข้ณ์ะสวนทำางเพื�อเป็ีนก่ารี 
บ่งบอก่ว่ามีเห้ตุิฉุก่เฉินห้รืีอมีด่านติรีวจอย่้ข้�างห้น�า
เพรีาะฉะนั�นจึงติ�องเพิ�มความรีะมัดรีะวังเป็ีน
พิเศษโดยเฉพาะในก่รีณี์ทีำ�มีเห้ตุิฉุก่เฉิน

สัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟขอทาง
	 ก่ฎห้มายจรีาจรีก่ำาห้นดก่ารีห้�ามใช�สัญญาณ์ไฟ
ฉุก่เฉิน	 (สัญญาณ์ไฟเลี�ยวซึ่�ายและข้วาก่ะพริีบ
พรี�อมกั่น)	ในข้ณ์ะทีำ�รีถก่ำาลังวิ�ง	ให้�ใช�เฉพาะก่รีณ์ี
รีถเสียทีำ�จอดอย่้ก่ับทีำ�เทำ่านั�น	 และให้�ใช�เพียงแค่ 
ช่วงรีะยะเวลาสั�นๆ	ซึึ่�งทุำก่วันนี�ยังมีผู้้�ใช�สัญญาณ์ไฟ
ฉุก่เฉินแบบผิู้ดๆ	อย่้	2	ก่รีณี์	คือ

 • ใช้ไฟฉุกเฉินเพ่ือข้ามส่ีแยก	ห้าก่เปิีดไฟ
ฉุก่เฉินบริีเวณ์สี�แยก่จะทำำาให้�รีถทำางซึ่�ายและทำาง
ข้วาเห็้นไฟก่ะพริีบเพียงมุมใดมุมห้นึ�งจนอาจ 
เกิ่ดความเข้�าใจผิู้ดคิดว่าคุณ์ก่ำาลังเลี�ยว	เลยไม่ได�
ชะลอความเร็ีวจนอาจทำำาให้�เกิ่ดอุบัติิเห้ตุิได�
 ท่ีถูกต้องคือ ห้าก่เจอสี�แยก่ทีำ�ไม่มีสัญญาณ์
ไฟจรีาจรีควรีชะลอความเร็ีวก่่อนถึงแยก่	มองทำาง
ซึ่�ายและข้วาให้�ดี	และไม่จำาเป็ีนติ�องเปิีดสัญญาณ์
ไฟใดๆ

 • ใช้ไฟฉุกเฉินเม่ือฝนตกหนัก ห้าก่ใช�ไฟ
ฉุก่เฉินไฟเลี�ยวจะไมท่ำำางาน	ทำำาให้�รีถทีำ�ติามมาไมร้่ี�
ว่าเรีาก่ำาลังจะเลี�ยวห้รืีอเปีลี�ยนเลนจนอาจทำำาให้�
เกิ่ดอุบัติิเห้ตุิ	 อีก่ทัำ�งยังรีบก่วนสายติาข้องผู้้�ใช�รีถ
คันอื�นด�วย		

 ท่ีถูกต้องคือ ควรีใช�ความเรี็วติำ�าและเปีิดไฟ
ห้น�า	ไม่เปีลี�ยนช่องทำางห้าก่ไม่จำาเป็ีน	และไม่ขั้บ
รีถชิดคันห้น�าจนเกิ่นไปี	 ทีำ�สำาคัญไม่เปิีดไฟส้ง	
เพรีาะจะไปีรีบก่วนสายติาข้องผู้้�ขั้บขี้�คันอื�น

เตือนให้ระวังข้างหน้ามีอุบัติเหตุ
	 ให้�เปิีดไฟซึ่�ายทีำข้วาทีำสลับกั่นไปีเพื�อส่ง
สัญญาณ์ให้�รีถทีำ�ก่ำาลังติามมาร้ี�ว่าก่ำาลังลดความเร็ีว
ก่ะทัำนหั้นและก่ำาลังจะเบรีก่	เพรีาะฉะนั�นห้าก่เห็้น
สัญญาณ์ไฟดังก่ล่าวจึงควรีลดชะลอความเร็ีวรีถ
ขั้บรีถด�วยความเร็ีวติำ�า	และห้�ามแซึ่งโดยเด็ดข้าด

ให้สัญญาณว่าแซิงขวาได้
	 ห้าก่รีถคันห้น�าเปิีดไฟเลี�ยวซึ่�ายและชะลอ
ความเร็ีวลง	พรี�อมกั่บวิ�งชิดข้อบซึ่�ายข้องเลนโดยทีำ�
ข้�างห้น�าไม่มีทำางแยก่	 ห้มายถึงก่ารีให้�สัญญาณ์ 

ว่าทำางข้�างห้น�าโล่ง	และรีถด�านห้ลังสามารีถแซึ่ง
ออก่ข้วาได�	ห้รืีออีก่นัยห้นึ�งคือทำางสะดวก่	สามารีถ
แซึ่งข้วาได�อย่างปีลอดภัย	ส่วนมาก่มกั่ใช�กั่บถนน
แบบ	2	เลนสวนก่นั	เพรีาะติ�องใช�ความรีะมดัรีะวงั
ในก่ารีแซึ่งเป็ีนพิเศษ

ให้สัญญาณว่าห้ามแซิง
	 พ.รี.บ.จรีาจรีฯ	 มีก่ำาห้นดข้�อห้�ามแซึ่งรีถ 
คันอื�นในบริีเวณ์ดังต่ิอไปีนี�
	 •	เมื�อรีถก่ำาลังขึ้�นทำางชัน	ขึ้�นสะพาน	ห้รืีอ
อย่้ในทำางโค�ง
	 •	ในรีะยะ	30	เมติรีก่่อนถึงทำางข้�าม	ทำาง
ร่ีวมแยก่	วงเวียน	ห้รืีอทำางเดินรีถทีำ�ตัิดข้�ามทำางรีถไฟ	
	 •	เมื�อมีห้มอก่	 ฝน	 ฝุ่น	 ห้รืีอควันทีำ�ทำำาให้� 
ไม่สามารีถเห็้นทำางข้�างห้น�าได�ในรีะยะ	60	เมติรี	
	 •	เมื�ออย่้ในทีำ�คับขั้น	ห้รืีอเข้ติปีลอดภัย
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กรุุงเทพปรุะกันภััยทำ�บุุญครุบุรุอบุ 73 ปี   
ก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัยจัดพิธีีทำำาบุญบริีษัทำฯ	เนื�องในโอก่าสทีำ�ดำาเนินกิ่จก่ารีครีบรีอบ	73	ปีี

นำาโดยคุณ์ชัย	โสภณ์พนิช	ปีรีะธีานก่รีรีมก่ารี	และ	ดรี.อภิสิทำธิี�	อนันตินาถรัีติน	ก่รีรีมก่ารี
และปีรีะธีานคณ์ะผู้้�บริีห้ารี	พรี�อมด�วยคณ์ะผู้้�บริีห้ารีและพนัก่งาน	ร่ีวมถวายภัติติาห้ารีและ
จตุิปัีจจัยไทำยธีรีรีมแด่พรีะสงฆ่์จำานวน	9	 ร้ีปี	 พรี�อมไห้ว�ศาลพรีะพรีห้มและองค์ครุีฑ 
เพื�อความเป็ีนสิริีมงคล	 ณ์	 อาคารีก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัย	 สำานัก่งานให้ญ่	 ถ.สาทำรีใติ�	 เมื�อวันทีำ� 
29	ตุิลาคม	2563

กรุุงเทพปรุะกันภััยให้้คว�มรุ้้ด้้�นคว�มปลอด้ภััยแก่เย�วชน
ก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัย	 โดยคุณ์สุชาติิ	 จิรีายุวัฒน์	 ทีำ�ปีรึีก่ษาบริีษัทำฯ	 นำาทีำมจิติอาสาบรีรีเทำาภัยจัดกิ่จก่รีรีมให้�ความร้ี�เรืี�องความปีลอดภัยให้�แก่่นัก่เรีียน	 พรี�อมมอบ

อุปีก่รีณ์์ดับเพลิง	ชุดเฝือก่	ไม�ดามแข้น	ข้า	และก่รีะเป๋ีายาให้�แก่่โรีงเรีียนวัดรีาษฎร์ีบำารุีง	(ไสวรีาษฎร์ีอุปีถัมภ์)	อ.ก่รีะทุ่ำมแบน	จ.สมุทำรีสาครี	โดยมีคุณ์สุดเข้ติ	โชคชัย
ผู้้�อำานวยก่ารีโรีงเรีียนเป็ีนผู้้�รัีบมอบเพื�อใช�เป็ีนอุปีก่รีณ์์ในก่ารีปีฐมพยาบาลและอุปีก่รีณ์์ป้ีองกั่นภัยทีำ�อาจเกิ่ดขึ้�นแก่่เด็ก่นัก่เรีียนรีวมถึงเจ�าห้น�าทีำ�ในโรีงเรีียนได�

นอก่จาก่นี�พนัก่งานทีำมอาสาบรีรีเทำาภัย	(Emergency	Response	Team:	ERT)	ข้องบริีษัทำฯ	ได�ฝึก่อบรีมให้�ความร้ี�ด�านก่ารีปีฐมพยาบาลเบื�องติ�น	สาธิีติก่ารีปัี�มหั้วใจ
(CPR)	และก่ารีใช�เครืี�องก่รีะตุิก่หั้วใจ	(AED)	เพื�อช่วยชีวิติผู้้�ป่ีวยทีำ�ห้มดสติิ	และสาธิีติก่ารีดับเพลิง	โดยให้�นัก่เรีียนได�ฝึก่ปีฏิิบัติิจริีงทัำ�งก่ารีเข้�าเฝือก่	ห้�ามเลือด	ทำำาแผู้ล
ปัี�มหั้วใจ	 ฝึก่ซึ่�อมก่ารีอพยพห้นีไฟและก่ารีใช�ถังดับเพลิงอย่างถ้ก่วิธีี	 เพื�อให้�นัก่เรีียนมีความร้ี�ขั้�นพื�นฐาน	 สามารีถนำาความร้ี�ทีำ�ได�รัีบไปีช่วยเห้ลือผู้้�ปีรีะสบเห้ตุิในก่รีณี์ 
เกิ่ดเห้ตุิฉุก่เฉินในสถานก่ารีณ์์ต่ิางๆ	และมีความพรี�อมสำาห้รัีบก่ารีรีะงับเห้ตุิเบื�องติ�นได�อย่างทัำนท่ำวงทีำ	

สนับุสนุนทุนอ�ห้�รุกล�งวันพรุ้อมชุด้นักเรุียน 
เพ่�อส่งเสรุิมคุณภั�พชีวิต

ก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัยร่ีวมกั่บม้ลนิธิีก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัย	 มอบชุดนัก่เรีียน	 ชุดปีฏิิบัติิธีรีรีม	 รีองเทำ�านัก่เรีียน	
ถุงเทำ�า	ก่รีะเป๋ีา	ห้นังสือ	พรี�อมเงินทุำนสนับสนุนอาห้ารีก่ลางวันให้�แก่่โรีงเรีียนบ�านโคก่ไพล	จ.สรีะแก่�ว	เพื�อส่งเสริีม
คุณ์ภาพชีวิติทำางก่ารีศึก่ษาแก่่นัก่เรีียนในพื�นทีำ�ห่้างไก่ล	โดยมีคุณ์สุริียน	ทำองสัมฤทำธิี�	ผู้้�จัดก่ารี	สาข้าอรัีญปีรีะเทำศ
ธุีรีกิ่จสาข้าและก่ารีร่ีวมทุำน	ก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัย	พรี�อมด�วยคุณ์เชาว์ฤทำธิี�	 นนท์ำคำาวงค์	 ผู้้�ช่วยผู้้�จัดก่ารี	 ม้ลนิธิี
ก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัย	 เป็ีนผู้้�แทำนบริีษัทำฯ	 มอบสิ�งข้องบริีจาคให้�แก่่คุณ์ชาญณ์รีงค์	 โยธีาพันธ์ุี	 ผู้้�อำานวยก่ารีโรีงเรีียน
บ�านโคก่ไพล	เป็ีนผู้้�รัีบมอบ	ณ์	โรีงเรีียนบ�านโคก่ไพล	อ.ติาพรีะยา	จ.สรีะแก่�ว	เมื�อวันทีำ�	18	กั่นยายน	2563

กรุุงเทพปรุะกันภััยรัุบุรุ�งวัลสถ�นปรุะกอบุกิจก�รุดี้เด่้น
ด้้�นแรุงง�นสัมพันธ์์และสวัสดิ้ก�รุแรุงง�น ปรุะจำ�ปี 2563 

ก่รุีงเทำพปีรีะก่ันภัยได�รัีบรีางวัลสถานปีรีะก่อบก่ิจก่ารีดีเด่น	 ด�านแรีงงานสัมพันธ์ีและสวัสดิก่ารีแรีงงาน	
ปีรีะจำาปีี	2563	รีะดับปีรีะเทำศ	จัดโดยก่รีมสวัสดิก่ารีและคุ�มครีองแรีงงาน	ก่รีะทำรีวงแรีงงาน	จาก่ก่ารีทีำ�บริีษัทำฯ
มีก่ารีบริีห้ารีจัดก่ารีด�านแรีงงานสัมพันธ์ีทีำ�มีมาติรีฐาน	มีก่ารีจัดสวัสดิก่ารีแรีงงานทีำ�เห้มาะสม	รีวมถึงก่ารีสรี�าง
บรีรียาก่าศก่ารีทำำางานทีำ�ดี	 เพื�อส่งเสริีมให้�พนัก่งานมีคุณ์ภาพชีวิติทีำ�ดี	 มีความมั�นคงและปีลอดภัย	 นำาไปีส่้ 
ความร่ีวมมือในก่ารีทำำางานทีำ�มีปีรีะสิทำธิีภาพและสรี�างความเจริีญก่�าวห้น�าในก่ารีดำาเนินธุีรีกิ่จต่ิอไปี	 เมื�อวันทีำ�	
28	กั่นยายน	2563	
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ก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัยข้อข้อบพรีะคุณ์ล้ก่ค�า/ค่้ค�าทีำ�ให้�ก่ารีติอบรัีบวารีสารี	BKI	News	ฉบับอิเล็ก่ทำรีอนิก่ส์	ทัำ�งนี�	 เพื�อให้�ก่ารีส่งวารีสารีซึึ่�งปีรีะก่อบด�วย 
ข้�อม้ลข่้าวสารี	ก่ารีปีรีะชาสัมพันธ์ี	โปีรีโมชัน	และสิทำธิีพิเศษผู่้านทำางอีเมลข้องล้ก่ค�า/ค่้ค�าสอดคล�องกั่บ	พ.รี.บ.คุ�มครีองข้�อม้ลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562 
บริีษัทำฯ	จึงข้อสอบถามความปีรีะสงค์ก่ารีรัีบวารีสารี	BKI	News	ฉบับอิเล็ก่ทำรีอนิก่ส์	ดังนี�	

จาก BKI ถึงผู้่้อุ่�านเพื�อุ่พรุ้อุ่มเข้าส่�การุบุังคับุใช่้ พ.รุ.บุ.คุ้มครุอุ่งข้อุ่มล่ส�ว้นบุุคคล

พ.ริ่.บ.คุ้มคริ่องข้อม่ลส่่วนบุคคลกับการิ่ยกเลิกห้ริ่ือจัดีการิ่วาริ่ส่าริ่ BKI News ฉบับอิเล็กทริ่อนิกส่์

1.	ก่รีณ์ีล้ก่ค�า/ค้่ค�าติ�องก่ารียก่เลิก่ก่ารีรีับวารีสารี	BKI	News	ฉบับอิเล็ก่ทำรีอนิก่ส์

2.	ก่รีณ์ล้ีก่ค�า/ค้ค่�าติ�องก่ารีเปีลี�ยนแปีลงอเีมล	ห้รีอืเพิ�ม/ลดจำานวนอเีมลในก่ารีรีบัวารีสารี	BKI	News	ฉบบัอเิลก็่ทำรีอนกิ่ส์ 
	 	 สามารีถแจ�งความปีรีะสงค์ดังก่ล่าว	 พรี�อมชื�อ-นามสกุ่ล	 และอีเมลทีำ�ติ�องก่ารียก่เลิก่	 เปีลี�ยน	 ห้รืีอเพิ�ม/ลด 
	 	 ส่งมาได�ทำี�อีเมล	corp.comm1@bangkokinsurance.com	ห้รืีอสแก่น	QR	Code	

การิ่ต้ิดีต้ามวาริ่ส่าริ่ BKI News ฉบับอิเล็กทริ่อนิกส่์

สำาห้รีับล้ก่ค�า/ค้่ค�า	 ผู้้�ทำี�อ่านวารีสารี	BKI	News	 อย่างติ่อเนื�องในรี้ปีแบบรี้ปีเล่ม	 ยังสามารีถติิดติามอ่านได� 
ในรี้ปีแบบอิเลก็่ทำรีอนกิ่ส์ติาม	QR	Code	ทำี�แนบมานี�

กรุุงเทพปรุะกันภััยห่้วงใยช่วยเห้ลือผู้้้ปรุะสบุอุทกภััย
ใน จ.สรุะแก้วและนครุรุ�ชสีม�  

ก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัยร่ีวมกั่บม้ลนิธิีก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัย	 โดยมีคณ์ะผู้้�บริีห้ารีบริีษัทำฯ	 
และพนัก่งานจิติอาสาลงพื�นทีำ�ช่วยเห้ลือผู้้�ปีรีะสบอุทำก่ภัย	 นำาถุงยังชีพทีำ�บรีรีจุข้�าวสารี 
อาห้ารีแห้�ง	 ข้องใช�ในชีวิติปีรีะจำาวัน	 และนำ�าดื�มมอบให้�แก่่พี�น�องปีรีะชาชน	 เพื�อบรีรีเทำา
ความเดือดรี�อนจาก่เห้ตุิก่ารีณ์์นำ�าท่ำวมอย่างฉับพลัน	 นำาโดยคุณ์ศรีายุทำธี	 อภัยพิมพ์	 ผู้้�จัดก่ารีสาข้าภาคติะวันออก่	 ธุีรีก่จิสาข้าและก่ารีร่ีวมทุำน	 มอบถุงยังชีพจำานวนก่ว่า 
700	 ชุดให้�แก่่ผู้้�ปีรีะสบภยัในพื�นทีำ�	 ติ.ท่ำาข้�าม	 อ.อรีญัปีรีะเทำศ	 จ.สรีะแก่�ว	 และคณุ์ทำวี	 ข้วัญทำอง	 ผู้้�จัดก่ารีสาข้าภาคติะวนัออก่เฉยีงเห้นอื	 ธุีรีกิ่จสาข้าและก่ารีร่ีวมทุำน 
มอบถุงยังชีพจำานวนก่ว่า	800	ชุดให้�แก่่ผู้้�ปีรีะสบภัยในพื�นทีำ�	ติ.ต้ิม	อ.ปัีก่ธีงชัย	จ.นครีรีาชสีมา	เมื�อวันทีำ�	22	ตุิลาคม	2563

มอบุสินไห้มปรุะกันภััยคว�มเสี�ยงภััยทรัุพย์สิน (IAR) กว่� 99 ล้�นบุ�ท  
ก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัย	โดยนายปีรีะพันธ์ี	ตัิ�งติรีงไพโรีจน์	(ซึ่�ายสุด)	ผู้้�ช่วยผู้้�อำานวยก่ารี	ธุีรีกิ่จสาข้าและก่ารีร่ีวมทุำน

เป็ีนผู้้�แทำนบริีษัทำฯ	มอบสินไห้มทำดแทำนปีรีะกั่นภัยความเสี�ยงภัยทำรัีพย์สิน	(IAR)	จำานวน	99,618,372.68 บาทำ	ให้�แก่่
บริีษัทำ	 ฮาร์ีดแวร์ี	 เฮาส์	 จำากั่ด	 โดยมีคุณ์ทิำพยา	 อนันต์ิ	 ก่รีรีมก่ารี	 เป็ีนผู้้�แทำนรัีบมอบจาก่ก่รีณี์เกิ่ดเห้ตุิเพลิงไห้ม� 
ทำำาให้�บริีษัทำฯ	 ได�รัีบความเสียห้าย	 และมีคุณ์จงก่ล	 คชวิเชียรี	 ผู้้�จัดก่ารีธีนาคารีก่รุีงเทำพ	 สาข้าบางพลี	 ร่ีวมมอบ
สินไห้มทำดแทำนและเป็ีนสัก่ขี้พยาน	ณ์	บริีษัทำ	ฮาร์ีดแวร์ี	เฮาส์	จำากั่ด	สาข้าบางนา	ก่รุีงเทำพฯ	เมื�อวันทีำ�	28	ตุิลาคม	2563	

กรุุงเทพปรุะกันภััยรัุบุรุ�งวัลบุริุษััทปรุะกันวิน�ศภััย
ที�มีก�รุส่งเสริุมกรุมธ์รุรุม์ปรุะกันภััยเพ่�อปรุะช�ชนดี้เด่้น ปรุะจำ�ปี 2562  

ก่รุีงเทำพปีรีะกั่นภัย	 โดย	 ดรี.อภิสิทำธิี�	 อนันตินาถรัีติน	 ก่รีรีมก่ารีและปีรีะธีานคณ์ะผู้้�บริีห้ารี	 รัีบรีางวัลบริีษัทำปีรีะกั่น 
วินาศภัยทีำ�มีก่ารีส่งเสริีมก่รีมธีรีรีม์ปีรีะกั่นภัยเพื�อปีรีะชาชนดีเด่น	 ปีรีะจำาปีี	2562	 โดยได�รัีบเกี่ยรีติิจาก่นายอาคม 
เติิมพิทำยาไพสิฐ	 รัีฐมนติรีีว่าก่ารีก่รีะทำรีวงก่ารีคลัง	 ปีรีะธีานในพิธีีมอบรีางวัลปีรีะกั่นภัยดีเด่นครีบวงจรี	 จัดโดยสำานัก่งาน
คณ์ะก่รีรีมก่ารีก่ำากั่บและส่งเสรีมิก่ารีปีรีะก่อบธีรุีกิ่จปีรีะกั่นภัย	(คปีภ.)	 จาก่ก่ารีทีำ�บริีษัทำฯ	 ได�พัฒนาก่รีมธีรีรีม์ปีรีะกั่นภัย 
รีายย่อยห้รืีอไมโครีอนิชัวรัีนส์อย่างต่ิอเนื�อง	 โดยร่ีวมก่บัค่้ค�าในก่ารีดำาเนินก่ารีจดักิ่จก่รีรีมต่ิางๆ	 เพื�อข้ยายช่องทำางก่ารีจำาห้น่ายและส่งมอบก่รีมธีรีรีม์ให้�แก่่ล้ก่ค�าและ 
ปีรีะชาชนทัำ�วปีรีะเทำศ	 เพื�อส่งเสริีมให้�ปีรีะชาชนสามารีถเข้�าถึงก่ารีทำำาปีรีะกั่นภัยได�อย่างครีอบคลุมและทัำ�วถึงมาก่ยิ�งขึ้�น	 ซึึ่�งเป็ีนก่ารีบริีห้ารีความเสี�ยงในก่ารีดำาเนินชีวิติ 
ณ์	โรีงแรีมเซ็ึ่นทำารีา	แก่รีนด์	แอทำ	เซ็ึ่นทำรัีลพลาซึ่า	ลาดพรี�าว	ก่รุีงเทำพฯ	เมื�อวันทีำ�	15	ตุิลาคม	2563




