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	 ในโลกท่ี่�หมุุนด้้วยเที่คโนโลย่ทัี่นสมัุย	 BKI	NEWS	 ฉบัับั 
Life	is	Easy	and	Safe	with	Technology	ขอนำ�เสนอเร่ื่�องรื่�ว
ท่ี่�จะพ�ทุี่กคนไปพบักับัส่�งอำ�นวยคว�มุสะด้วกไฮเที่คท่ี่�ได้้รื่บัั 
ก�รื่พัฒน�ข้�นมุ�เพ่�อตอบัสนองก�รื่ใช้้ช่้ว่ตท่ี่�ต้องก�รื่คว�มุ
ปลอด้ภััย	คว�มุมัุ�นใจในก�รื่เด่้นที่�ง	และก�รื่รัื่กษ�รื่ะยะห่�ง
ที่�งสงัคมุขั�นสงูได้้อย่�งครื่บัครื่นั	ไมุ่ว่�จะเป็นหน้�ก�กอน�มุยั
หร่ื่อเส่�ออัจฉร่ื่ยะ	 เคร่ื่�องฆ่่�เช่้�อโรื่คด้้วยแสงยูว่	 โด้รื่นเด้ล่เวอร่ื่	
หร่ื่อคว�มุบัันเท่ี่งออนไลน์	 ซ้ึ่�งกำ�ลังเป็นท่ี่�น่ยมุมุ�กข้�นเร่ื่�อยๆ	
และถ่ือเป็นส่วนหน้�งของช่้ว่ตว่ถ่ืใหมุ่ไปแล้ว

	 รื่วมุถ้ืงกรื่ะแสคว�มุน่ยมุก�รื่ซ่ึ่�อ-ข�ยส่นค้�ออนไลน์	 แมุ้จะ
ตอบัโจที่ย์ก�รื่ใช้้ช่้ว่ตว่ถ่ืใหมุ่	 แต่ก็พบัว่�มุ่แนวโน้มุก�รื่เก่ด้ 
ภััยที่�งไซึ่เบัอร์ื่มุ�กข้�นโด้ยกลุ่มุมุ่จฉ�ช่้พ	 ดั้งนั�นเพ่�อเป็นก�รื่ 
แก้ปัญห�ดั้งกล่�ว	 บัร่ื่ษัที่ฯ	 จ้งได้้ออกกรื่มุธรื่รื่ม์ุปรื่ะกันภััย
ไซึ่เบัอร์ื่สำ�หรัื่บัผูู้้ใช้้ง�นทุี่กกลุ่มุเพ่�อสร้ื่�งคว�มุอบัอุ่นใจ 
ในก�รื่ที่ำ�ธุรื่กรื่รื่มุหร่ื่อซ่ึ่�อข�ยส่นค้�ออนไลน์	

	 นอกจ�กน่�	ภั�ยในเล่มุยังแนะนำ�คำ�ศััพท์ี่ภััยร้ื่�ยที่�งไซึ่เบัอร์ื่
เพ่�อให้ทุี่กคนได้้รู้ื่เท่ี่�ทัี่นถ้ืงว่ธ่ก�รื่และแนวที่�งป้องกันเบ่ั�องต้น
ในคอลัมุน์	Smart	Living	พร้ื่อมุช้วนกันไปจับัต�มุองเที่คโนโลย่
ฟูู้้ด้เที่คในคอลัมุน์	Food	ท่ี่�ผูู้้คนกำ�ลังสนใจ

	 และเมุ่�อเร็ื่วๆ	น่�	บัร่ื่ษัที่ฯ	ยังได้้ร่ื่วมุมุ่อกับั	SRAN	ผูู้้พัฒน�
และให้บัร่ื่ก�รื่ด้้�นคว�มุปลอด้ภััยเคร่ื่อข่�ยส�รื่สนเที่ศั	เปิด้ตัว
ปรื่ะกันภััย	SRAN	Cyber	Insurance	Plus	ท่ี่�ให้คว�มุคุ้มุครื่อง
ท่ี่�เหมุ�ะสมุกับัคว�มุเส่�ยงภััยต่�งๆ	 ที่�งไซึ่เบัอร์ื่แก่ลูกค้�	
นอกจ�กนั�น	มุ่ข่�วส�รื่มุ�กมุ�ยของบัร่ื่ษัที่ฯ	อ่กด้้วย	

	 สุด้ท้ี่�ยกล่�วได้้ว่�เที่คโนโลย่ทัี่นสมัุยต่�งๆ	 ได้้เข้�มุ�มุ่
บัที่บั�ที่ต่อโลกเรื่�มุ�กข้�นทุี่กขณะ	 จ้งขอให้ทุี่กคนใช้้ช่้ว่ต 
ว่ถ่ืใหมุ่น่�ด้้วยคว�มุปลอด้ภััยและมุ่คว�มุสุขกันถ้ืวนหน้�

สุุธิดา มลิลา
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เลขา คปภ. ห่่วงใยประชาชนที่่�ใช้อิินเที่อิร์เน็ต 
ร่วมปาฐกถา Cyber Insurance for all in 
the next normal

บัร่ื่ษัที่	กรุื่งเที่พปรื่ะกันภััย	จำ�กัด้	(มุห�ช้น)	หร่ื่อ	BKI	ให้ก�รื่ต้อนรัื่บั	ด้รื่.สุที่ธ่พล	ที่ว่ชั้ยก�รื่	เลข�ธ่ก�รื่
สำ�นักง�นคณะกรื่รื่มุก�รื่กำ�กับัและส่งเสร่ื่มุก�รื่ปรื่ะกอบัธุรื่ก่จปรื่ะกันภััย	(คปภั.)	 ท่ี่�ได้้ให้เก่ยรื่ต่ป�ฐกถื� 
ในหัวข้อ	Cyber	Insurance	for	all	in	the	next	normal	ภั�ยในง�นแถืลงข่�ว	“ก	�้วทัี่นยุคด่้จ่ทัี่ล 
ให้ปลอด้ภััยกับั	Cyber	Insurance	โด้ย	SRAN	ร่ื่วมุกับั	BKI	 เปิด้ตัว	SRAN	Cyber	Insurance	Plus 
เพ่�มุคว�มุมัุ�นใจให้ลูกค้�”	โด้ยมุ่คุณชั้ย	โสภัณพน่ช้	ปรื่ะธ�นกรื่รื่มุก�รื่	และด้รื่.อภ่ัส่ที่ธ่�	อนันตน�ถืรัื่ตน
ปรื่ะธ�นคณะผูู้บ้ัร่ื่ห�รื่และกรื่รื่มุก�รื่ผูู้อ้ำ�นวยก�รื่ใหญ่	ร่ื่วมุด้้วย	ด้รื่.นรัื่ตถ์ื	ส�รื่ะมุ�น	กรื่รื่มุก�รื่ผูู้จั้ด้ก�รื่
บัร่ื่ษัที่	 โกลบัอลเที่คโนโลย่	 อ่นท่ี่เกรื่เที่ด้	 จำ�กัด้	 พร้ื่อมุคณะผูู้้บัร่ื่ห�รื่ทัี่�ง	2	 บัร่ื่ษัที่	 ร่ื่วมุต้อนรัื่บั 
ณ		ห้องปรื่ะชุ้มุ	1105	อ�ค�รื่กรุื่งเที่พปรื่ะกันภััย	ถืนนส�ที่รื่ใต้	เมุ่�อวันท่ี่�	15	มุ่น�คมุ	2564

ทัี่�งน่�	ส่วนหน้�งของก�รื่ป�ฐกถื�	ด้รื่.สุที่ธ่พล	ที่ว่ชั้ยก�รื่	กล่�วถ้ืงเร่ื่�อง	Cyber	Insurance	ว่�	คปภั. 
มุ่มุ�ตรื่ก�รื่เช่้งรุื่กในก�รื่ส่งเสร่ื่มุให้ปรื่ะช้�ช้นใช้้รื่ะบับัปรื่ะกันภััยเป็นเคร่ื่�องมุ่อบัร่ื่ห�รื่คว�มุเส่�ยง 
ทัี่�งจ�กก�รื่ใช้้ช่้ว่ตปรื่ะจำ�วันและก�รื่ปรื่ะกอบัอ�ช่้พเพ่�อช่้วยบัรื่รื่เที่�เย่ยวย�คว�มุเด่้อด้ร้ื่อนเมุ่�อเก่ด้เหตุ
ไมุ่ค�ด้ค่ด้ข้�น	ด้้วยก�รื่สนับัสนุนให้บัร่ื่ษัที่ปรื่ะกันภััยพัฒน�ผู้ล่ตภััณฑ์์ปรื่ะกันภััยและบัร่ื่ก�รื่ท่ี่�ตอบัโจที่ย์
ทุี่กคว�มุเส่�ยงและคว�มุต้องก�รื่	รื่วมุถ้ืงกำ�ลังซ่ึ่�อของปรื่ะช้�ช้น	ตลอด้จนพัฒน�ช่้องที่�งก�รื่จำ�หน่�ย
ท่ี่�เข้�ถ้ืงสะด้วกและง่�ยข้�น	โด้ยในปัจจุบัันปรื่ะช้�ช้นมุ่พฤต่กรื่รื่มุก�รื่ซ่ึ่�อข�ยส่นค้�ออนไลน์มุ�กข้�นเร่ื่�อยๆ
ซ้ึ่�งอ�จเก่ด้คว�มุสูญเส่ยหร่ื่อคว�มุเส่ยห�ยจ�กก�รื่ใช้้บัร่ื่ก�รื่ที่�งอ่นเที่อร์ื่เน็ตและก�รื่ซ่ึ่�อข�ยส่นค้�
ออนไลน์ได้้	ดั้งนั�น	คปภั.	จ้งแนะนำ�ให้ปรื่ะช้�ช้นนำ�รื่ะบับัปรื่ะกันภััยเข้�ไปช่้วยบัร่ื่ห�รื่คว�มุเส่�ยงกรื่ณ่
เก่ด้คว�มุสญูเส่ยหร่ื่อคว�มุเส่ยห�ยดั้งกล่�ว	ซ้ึ่�งค่�เบ่ั�ยปรื่ะกนัภััยข้�นอยู่กับัจำ�นวนเง่นเอ�ปรื่ะกนัภััยและ
คว�มุคุ้มุครื่องท่ี่�เล่อกซ่ึ่�อ	 โด้ยมุ่เบ่ั�ยปรื่ะกันภััยตั�งแต่	200	 บั�ที่จนถ้ืง	1,000	 กว่�บั�ที่ต่อปี	 ซ้ึ่�งขณะน่� 
มุ่หล�ยบัร่ื่ษัที่ปรื่ะกันภััยอยู่รื่ะหว่�งจัด้แผู้นปรื่ะกันภััยให้ผูู้้บัร่ื่โภัคเล่อกซ่ึ่�อได้้ต�มุคว�มุเหมุ�ะสมุ
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BKI พััฒนากรมธรรม์ไซเบอิร์ 
เอิาใจทุี่กกลุ่มท่ี่�ที่ำาธุรกรรมอิอินไลน์

เพ่�อเป็นก�รื่บัรื่รื่เที่�คว�มุเส่�ยงภััยดั้งกล่�ว	บัร่ื่ษัที่	กรุื่งเที่พปรื่ะกันภััย	จำ�กัด้	(มุห�ช้น)	หร่ื่อ	BKI	จ้งได้้ออกกรื่มุธรื่รื่ม์ุปรื่ะกันภััยไซึ่เบัอร์ื่	สำ�หรัื่บัตอบัโจที่ย์
ทุี่กคว�มุต้องก�รื่ให้ครื่อบัคลุมุทุี่กกลุ่มุผูู้้ใช้้ง�นอ่นเที่อร์ื่เน็ต	 ทัี่�งผูู้้ใช้้ง�นบุัคคล	 และบัร่ื่ษัที่	 องค์กรื่	 หร่ื่อสถื�นปรื่ะกอบัก�รื่	 เพ่�อสร้ื่�งคว�มุอุ่นใจ 
ให้กับัผูู้้ท่ี่�ที่ำ�ธุรื่กรื่รื่มุออนไลน์	หร่ื่อซ่ึ่�อ-ข�ยส่นค้�ออนไลน์	ด้้วยคว�มุคุ้มุครื่องท่ี่�ครื่อบัคลุมุคว�มุเส่ยห�ยจ�กคว�มุเส่�ยงต่�งๆ	ท่ี่�อ�จเก่ด้ข้�นจ�กก�รื่ที่ำ�
ธุรื่กรื่รื่มุที่�งอ่นเที่อร์ื่เน็ต	 โด้ยมุ่แผู้นคว�มุคุ้มุครื่องให้เล่อกต�มุคว�มุเหมุ�ะสมุของผูู้้ใช้้ง�น	3	 แผู้น	 ได้้แก่	 แผู้น	1	 เหมุ�ะสำ�หรัื่บับุัคคลทัี่�วไปท่ี่�มุ่ 
ก�รื่ที่ำ�ธุรื่กรื่รื่มุออนไลน์	แผู้น	2	เหมุ�ะสำ�หรัื่บัผูู้้ท่ี่�ช้อบัซ่ึ่�อส่นค้�ออนไลน์	และแผู้น	3	เหมุ�ะสำ�หรัื่บัผูู้้ท่ี่�ซ่ึ่�อและข�ยส่นค้�ออนไลน์	ด้้วยเบ่ั�ยปรื่ะกันภััย
เร่ื่�มุต้น	200	บั�ที่ต่อปี

เน่่องจากัยุคนี�เป็นยุคโซีเช่ียลมีเดียท่ีผูู้้คนติ่างใช่้ชี่วิัติและทำากัิจกัรรมติ่างๆ บนอินเทอร์เน็ติติลอดเวัลา โดยเฉพ้าะกัารซี่�อ-ขายสุินค้าออนไลน ์
ซี่่งทำาได้สุะดวักั รวัดเร็วั เพ้ียงใช่้ปลายนิ�วัม่อ จ้งสุ่งผู้ลให้มีมิจฉาช่ีพ้จำานวันมากัถื่อโอกัาสุเข้ามากั่ออาช่ญากัรรมหร่อภััยร้ายทางไซีเบอร์ 
อย่างแนบเนียนเพ้่่อแสุวังหาผู้ลประโยช่น์ด้วัยกัารหลอกัลวัง ปลอมแปลงให้หลงเช่่่อ แล้วัขโมยข้อมูลสุำาคัญในกัารทำาธุรกัรรมออนไลน์ 
ของผูู้้ใช่้งานไป จนผูู้้ใช้่งานติ้องสุูญเสุียเม็ดเงินและได้รับควัามเสุียหายทางธุรกิัจมหาศัาล

รายละเอีียดความค้�มครอีง 

	 •	ก�รื่ถูืกโจรื่กรื่รื่มุเง่นที่�งอ่นเที่อร์ื่เน็ต	(Theft	of	Funds)	ท่ี่�เก่ด้จ�กก�รื่ถูืกโจรื่กรื่รื่มุข้อมูุลส่วนบุัคคล	(Identity	Theft)

	 	 หร่ื่อก�รื่ถูืกโจมุต่แบับัฟิู้ช้ช่้�ง	(Phishing)	

	 •	ก�รื่ถูืกกรื่รื่โช้กที่รัื่พย์ที่�งอ่นเที่อร์ื่เน็ต	(Cyber	Extortion)		

	 •	ก�รื่ถูืกกลั�นแกล้งที่�งอ่นเที่อร์ื่เน็ตซ้ึ่�งก่อให้เก่ด้คว�มุเส่ยห�ยต่อช่้�อเส่ยง	(Cyber	Bullying)	

	 •	ก�รื่ซ่ึ่�อส่นค้�ที่�งอ่นเที่อร์ื่เน็ต	(Online	Shopping)	คุ้มุครื่องกรื่ณ่สั�งซ่ึ่�อส่นค้�ที่�งอ่นเที่อร์ื่เน็ตและช้ำ�รื่ะเง่นค่�ส่นค้�แล้ว	

	 	 แต่ผูู้้ข�ยไมุ่จัด้ส่งส่นค้�ให้ภั�ยใน	30	วันนับัจ�กวันท่ี่�แจ้งว่�จะที่ำ�ก�รื่จัด้ส่งส่นค้�

	 •	ก�รื่ข�ยส่นค้�ที่�งอ่นเที่อร์ื่เน็ต	(Online	Sales)	คุ้มุครื่องกรื่ณ่ผูู้้ข�ยมุ่ก�รื่จัด้ส่งส่นค้�ให้แก่ผูู้้ซ่ึ่�อส่นค้�ออนไลน์แล้ว	แต่ไมุ่ได้้รัื่บัเง่นค่�ส่นค้�		
	 	 	 ภั�ยใน	30	วันนับัจ�กวันท่ี่�มุ่ก�รื่จัด้ส่งส่นค้�

ท้ังน้ี สามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.bangkokinsurance.com/product/miscellaneous/cyber 
หรือสอบถามโทร. 0 2285 8888
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ประกันภัยไซเบอร
Cyber Insurance

ตารางความคุมครองและเบี้ยประกันภัย 

จำนวนเง�นจำกัดความรับผิดตอปกรมธรรมประกันภัย

แผน 2แผน 1  แผน 3

การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอรเน็ต (Theft of Funds) จายตามจริงสูงสุดไมเกิน
คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผูเอาประกันภัยอันเกิดจากการ
ถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอรเน็ต โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
1.  การถูกโจรกรรมขอมูลสวนบุคคล (Identity Theft) ทางอินเทอรเน็ตโดยกระทำ
    จากบุคคลภายนอก
2.  การโจมตีแบบฟชช่ิง (Phishing) ทางอินเทอรเน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จะชดใชคาสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้
1.  ความสูญเสียตอเงิน
2.  คาใชจายในการตอสูคดี

การถูกกรรโชกทรัพยทางอินเทอรเน็ต (Cyber Extortion) จายตามจริงสูงสุดไมเกิน
คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผูเอาประกันภัยอันเกิดจาก
การถูกกรรโชกทรัพยทางอินเทอรเน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จะชดใชคาสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้
1.  เงินเรียกคาไถที่สูญเสียไป
2.  คาใชจายที่จำเปนในการแกไขเหตุการณดังกลาว

การถูกกลั่นแกลงทางอินเทอรเน็ต (Cyber Bullying) จายตามจริงสูงสุดไมเกิน
คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายตอชื่อเสียงของผูเอาประกันภัยอันเกิดจาก
การถูกกลั่นแกลงทางอินเทอรเน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จะชดใชคาสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้
1.  คาใชจายในการตอสูคดี 
2.  คาใชจายในการรักษาทางจิตวิทยา

การซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต (Online Shopping) จายตามจริงสูงสุดไมเกิน
คุมครองกรณีผูเอาประกันภัยถูกหลอกลวงใหซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต 
ตามรายการส่ังซ้ือ และไดมีการชำระเงินคาสินคาใหกับผูประกอบธุรกิจออนไลนแลว
แตผูประกอบธุรกิจออนไลนไมดำเนินการจัดสงสินคาดังกลาวใหแกผูเอาประกันภัย
ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีผูประกอบธุรกิจออนไลนแจงวาจะดำเนินการจัดสงสินคา

บริษัทฯ จะชดใชคาสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ไดชำระใหแกผูประกอบ
ธุรกิจออนไลนเพื่อซื้อสินคาดังกลาว
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หนวย: บาท

อุนใจในการใชอินเทอรเน็ต ดวยประกันภัยไซเบอร เพ�่อคนยุคดิจิทัล
คุมครอง ความเสียหายจากภัยโจรกรรมทางอินเทอรเน็ต การถูกโจรกรรมขอมูลสวนบุคคลท่ีกอใหเกิดความสูญเสียทางการเง�น การถูกกรรโชกทรัพย
ท่ีทำใหสูญเสียเง�นเร�ยกคาไถ การถูกกล่ันแกลงท่ีทำใหเกิดความเสียหายตอช่ือเสียง รวมถึงการถูกฉอโกงจากการซ้ือขายสินคาผานชองทางออนไลน
มั่นใจ เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกรรมออนไลนซึ่งรวมถึงผูซื้อหร�อผูขายสินคาออนไลน
คุมคา มีใหเลือก 3 แผน ดวยเบี้ยประกันภัยเร�่มตนเพ�ยง 200 บาท

โทร. 0 2285 8888
bangkokinsurance.com
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การขายสินคาทางอินเทอรเน็ต (Online Sales) จายตามจริงสูงสุดไมเกิน
คุมครองกรณีผูเอาประกันภัยถูกหลอกลวงใหขายสินคาทางอินเทอรเน็ตและได
มีการจัดสงสินคาใหกับผูซ้ือสินคาออนไลนแลว แตผูเอาประกันภัยไมไดรับการชำระเงิน
คาสินคาดังกลาวภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูเอาประกันภัยดำเนินการจัดสง

บริษัทฯ จะชดใชคาสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ผูเอาประกันภัยไมไดรับ
การชำระเงินคาสินคาดังกลาว

- - 30,000

หนวย: บาท

เง�่อนไขการรับประกันภัย
1.  รับประกันภัยสำหรับผูที่มีอายุตั้งแต 15-100 ป
2.  รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยูในประเทศไทย
3.  ผูเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยไดคนละ 1 ฉบับ
4.  แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุมครอง 1 ป

หมายเหตุ
1.  บริษัทฯ จะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองไดจากผูรับผิดชอบ
    จากแหลงอื่น
2.  ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
4.  เบี้ยประกันภัยดังกลาวรวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่มแลว

ขอยกเวนที่สำคัญ
1.  ไมคุมครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกอนวันที่มีผลบังคับใชในกรมธรรม
2.  กระเปาเงินออนไลน (e-Wallet) ไมคุมครองสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท
3.  ไมคุมครองกรณีบุคคลภายนอกที่ไดรับหรือเคยไดรับอนุญาตจากผูเอาประกันภัยใหรับรูรหัสผาน นำบัตรชำระเงินบัญชีธนาคารออนไลน (e-Banking) 
    กระเปาเงินออนไลน (e-Wallet) ไปใชในทางทุจริต
4.  ไมคุมครองความเสียหายหลังจากบัตรชำระเงินของผูเอาประกันภัยสูญหาย
5.  ไมคุมครองการโจรกรรมเงินในบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน กระเปาเงินออนไลน (e-Wallet) ที่ไมไดอยูภายใตการดูแลของสถาบันการเงิน
6.  ไมคุมครองการถูกฉอโกงคาธรรมเนียมลวงหนาที่ผูเอาประกันภัยชำระใหบุคคลภายนอกกอนไดรับสินคาหรือบริการ
7.  ไมคุมครองความสูญเสียจากการลงทุน การแขงขันชิงรางวัล การเสี่ยงโชค สินคาดิจิทัล ตั๋วหรือบัตรกำนัล สินคาผิดกฎหมายทุกชนิด เชน อาวุธ 
    ยาเสพติด เปนตน

โทร. 0 2285 8888
bangkokinsurance.com

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพ�่ม 200 500 1,150

นอกัจากันี� บริษัทฯ ยังมีแผู้นประกัันภััยไซีเบอร์สุำาหรับกัลุ่มลูกัค้าองค์กัรท่ีสุามารถืเล่อกัควัามคุ้มครองให้สุอดคล้องและเหมาะสุม 
กัับกัารดำาเนินงานของธุรกัิจ โดยสุามารถืสุอบถืามรายละเอียดได้ที่ ธุรกัิจลูกัค้าองค์กัร โทร. 0 2285 8712
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ช่วิตที่่�ง่ายและปลอิดภัยกว่า
ด้วยเที่คโนโลย่ปี 2021
ปฏิิเสุธไม่ได้วั่านับจากัต้ินปี 2020 ติ่อเน่่องถื่งปี 2021 นี�กัารแพ้ร่ระบาดของโรคติิดเช่่�อไวัรัสุโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สุร้าง 
ควัามเปล่ียนแปลงครั�งใหญ่ไปทั่วัโลกัและสุ่งผู้ลกัระทบติ่อวัิถืีช่ีวัิติผูู้้คนอย่างมากัมายในทุกัๆ ด้าน จนทำาให้เกัิดภัาวัะปกัติิแบบใหม่ที่เรียกัวั่า 
ช่ีวัิติวัิถืีใหม่ (New Normal) ซ่่ีงผูู้้คนติ้องปรับพ้ฤติิกัรรมและทัศันคติิในกัารดำารงชี่วัิติท่ีไม่เหม่อนเดิมอีกัติ่อไป ไม่ว่ัาจะเป็นกัารสุวัมหน้ากัากั
อนามัย กัารล้างม่อ กัารรักัษาระยะห่าง กัารหลีกัเล่ียงกัารสัุมผัู้สุกััน กัารทำางานจากัท่ีบ้าน (Work from Home) หร่อกัารเดินทางท่ีเน้น 
ควัามปลอดภัยัสูุง โดยแม้จะเป็นเร่่องลำาบากั ยุง่ยากั และไม่คุน้ชิ่น แต่ิทุกัคนกัค็วัรพ้ร้อมเปิดรบัและเรียนรูท่ี้จะอยู่กัับควัามเปล่ียนแปลงนี�อย่างเข้าใจ

เมุ่�อโลกเปล่�ยนแปลงขน�นใหญ่เช่้นน่�	 เที่รื่นด์้ของเที่คโนโลย่
และนวัตกรื่รื่มุลำ��สมัุยซ้ึ่�งได้้รัื่บัก�รื่ค่ด้ค้นใหมุ่ๆ	จ�กว่กฤต่ก�รื่ณ์
ท่ี่�เก่ด้ข้�นจ้งเข้�มุ�มุ่บัที่บั�ที่อย่�งสำ�คัญต่อช่้ว่ตของผูู้้คน	โด้ยเฉพ�ะ
เที่คโนโลย่ไร้ื่สัมุผัู้สและเที่คโนโลย่ด่้จ่ทัี่ล	 ซ้ึ่�งส�มุ�รื่ถืช่้วยลด้ 
คว�มุเส่�ยงในก�รื่ต่ด้เช่้�อได้้มุ�ก	และอำ�นวยให้ช่้ว่ตว่ถ่ืใหมุ่รื่�บัร่ื่�น
สะด้วกสบั�ย	และปลอด้ภััยกว่�เด่้มุ	

• หน้ากัากัอนามัยสุมาร์ติมาสุกั์ (Smart Mask) 

เป็นหน้�ก�กอน�มุัยสุด้ลำ��ท่ี่�ใช้้สวมุที่ับักับัหน้�ก�กอน�มุัย 
อ่กชั้�นหน้�ง	พัฒน�โด้ยบัร่ื่ษัที่	Donut	Robotics	จำ�กัด้	ปรื่ะเที่ศัญ่�ปุ�น
มุ่จุด้เด่้นอยู่ท่ี่�มุ่เที่คโนโลย่ทัี่นสมัุยเช่้�อมุต่อกับัอุปกรื่ณ์ส่�อส�รื่ 
อย่�งสมุ�ร์ื่ตโฟู้นหร่ื่อแที่บ็ัเล็ตผู่้�นบัลทููี่ที่หร่ื่อฟีู้เจอร์ื่แอปพล่เคช้นัได้้
ที่ำ�ให้เวล�สวมุใส่สมุ�ร์ื่ตมุ�สก์ผูู้้ใช้้ง�นไมุ่ต้องยกโที่รื่ศััพท์ี่ข้�นพูด้
อย่�งแต่ก่อน	แต่ส�มุ�รื่ถืส่งเส่ยงพูด้ได้้เลย	แล้วรื่ะบับัจะถือด้เปน็
ข้อคว�มุ	 พร้ื่อมุแปลเป็นภั�ษ�ต่�งๆ	 ส่งไปให้กับัผูู้้รัื่บัที่�งอ่เมุล
หร่ื่อ	SMS	โด้ยตอนน่�มุ่ให้เล่อกใช้้	8	ภั�ษ�	รื่วมุทัี่�งภั�ษ�ไที่ยด้้วย
ซ้ึ่�งหมุ�ยคว�มุว่�ในอน�คตอันใกล้คนไที่ยจะมุ่หน้�ก�กอน�มุัย 
อันช้�ญฉล�ด้น่�ใช้้ในช่้ว่ตปรื่ะจำ�วันอย่�งสะด้วกสบั�ย	ไมุ่ต้องคอย
ยกสมุ�ร์ื่ตโฟู้นข้�นลงบ่ัอยๆ	 ให้รื่ำ�ค�ญใจ	 แถืมุลด้โอก�สเส่�ยง
สัมุผัู้สเช่้�อโรื่คท่ี่�ต่ด้อยู่ต�มุสมุ�ร์ื่ตโฟู้นหร่ื่อแท็ี่บัเล็ตอ่กด้้วย

• เสุ่�ออัจฉริยะรักัษาระยะห่าง (Social Distancing Smart Clothing) 

ล่�สุด้มุ่ก�รื่ผุู้ด้ไอเด่้ยเส่�ออัจฉร่ื่ยะเต่อนรื่ะยะห่�งที่�งสังคมุจ�กบัร่ื่ษัที่ชั้�นนำ�ด้้�น 
ก�รื่ผู้ล่ตอุปกรื่ณ์รัื่กษ�คว�มุปลอด้ภััยในบ้ั�น	โด้ยก�รื่นำ�เอ�รื่ะบับัเซึ่นเซึ่อร์ื่สำ�หรัื่บัตรื่วจจับั

• เคร่่องฆ่่าเช่่�อโรคไฮเทคด้วัยแสุงยูวีั (UV Sterilizer) 

เป็นนวัตกรื่รื่มุก�รื่ฆ่่�เช่้�อโรื่คขั�นสูงด้้วยแสงยูว่หร่ื่อรัื่งส่อัลตรื่�ไวโอเลตเข้มุข้นท่ี่�มุ่
มุ�ตรื่ฐ�นก�รื่ฆ่่�เช่้�อใกล้เค่ยงกับัวงก�รื่แพที่ย์	 ส�มุ�รื่ถืใช้้ฆ่่�เช่้�อโรื่คปนเป้�อนบันวัตถืุ
ส่�งของต่�งๆ	ได้้จร่ื่ง	เช่้น	กุญแจ	สร้ื่อยคอ	แหวน	กำ�ไล	น�ฬ่ิก�	ขวด้นมุ	ของเล่นเด็้ก	
โด้ยเฉพ�ะอย�่งย่�งสมุ�ร์ื่ตโฟู้นหร่ื่อโที่รื่ศััพที่ม่์ุอถ่ือ	ซ้ึ่�งปจัจบัุันกล�ยเปน็อวัยวะช่้�นหน้�งของ
ร่ื่�งก�ยไปแล้ว	 ดั้งนั�นก�รื่พัฒน�อุปกรื่ณ์ไฮเที่คน่�ข้�นมุ�จ้งช่้วยตอบัโจที่ย์ช่้ว่ตว่ถ่ืใหมุ่ 
ในก�รื่ขจัด้เช่้�อโรื่คและส่�งสกปรื่กบันส่�งของได้้อย่�งสะด้วก	รื่วด้เร็ื่ว	และลำ��ล้กกว่�ก�รื่ใช้้
เจลหร่ื่อสเปรื่ย์ที่ำ�คว�มุสะอ�ด้ทัี่�วไปหล�ยเท่ี่�

คว�มุเคล่�อนไหวฝัังเข้�ไปในเส่�อเพ่�อช่้วย
เต่อนด้้วยเส่ยงให้ผูู้้สวมุใส่ที่รื่�บัว่�มุ่ใครื่
อยู่ในรัื่ศัมุ่	2	เมุตรื่หร่ื่อไมุ่	จะได้้รื่ะวังตนเอง
ไมุ่ให้เข้�ใกล้ผูู้้อ่�นเก่นรื่ะยะปลอด้ภััย	 แมุ้
ตอนน่�ยังอยู่ในรื่ะหว่�งก�รื่ที่ด้ลองและ
ปรื่ะเมุ่นผู้ล	แต่เช่้�อว่�อ่กไมุ่น�นทุี่กคนจะ
ส�มุ�รื่ถืสั�งเส่�ออัจฉร่ื่ยะรัื่กษ�รื่ะยะห่�ง 
มุ�ใช้้เวล�เด่้นที่�งไปสถื�นท่ี่�ต่�งๆ	 ได้้	
ที่ำ�ให้ช่้ว่ตว่ถ่ืใหมุ่ง่�ยและปลอด้ภััยย่�งข้�น
แน่นอน

ภาพจาก: www.instagram.com/p/
CI3wuQulP-0/?igshid=1g70absvijl2lภาพจาก: https://en.donutrobotics.com/c-mask
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• หมวักักัรองอากัาศัและกัันติิดเช่่�อ (Airsafe) 

จะเร่ื่ยกว่�หมุวกก็ไมุ่ใช่้	 หน้�ก�กก็ไมุ่เช่้ง	 เพรื่�ะอุปกรื่ณ์ 
สุด้ลำ��อย่�ง	 Airsafe	 ของบัร่ื่ษัที่	 Seguro	 จ�กอ่สรื่�เอลเป็นทัี่�ง 
สองอย่�งในช่้�นเด่้ยวกันให้แล้ว	 มุ่ฟัู้งก์ชั้นสำ�คัญค่อรื่ะบับัป้องกัน
ใบัหน้�จ�กเช่้�อโรื่คท่ี่�กรื่ะจ�ยอยู่ในอ�ก�ศั	และรื่ะบับักรื่องอ�ก�ศั
รื่ะดั้บัไฮเอนด์้	 เพ่�อกรื่ะตุ้นให้คนที่ำ�ง�นท่ี่�อ�จมุ่คว�มุเส่�ยงอย่�ง
กลุ่มุคนท่ี่�ต้องพบัปะลูกค้�โด้ยตรื่ง	(Face-to-Face)	หร่ื่อผูู้้ท่ี่�ต้อง
ที่ำ�ง�นร่ื่วมุกับัผูู้้คนจำ�นวนมุ�กส�มุ�รื่ถืกลับัมุ�ที่ำ�ง�นได้้ต�มุว่ถ่ื
ปกต่อ่กครัื่�ง	รื่วมุถ้ืงคนทัี่�วไปด้้วย	โด้ยเที่คโนโลย่ดั้งกล่�วถูืกแนะนำ�
ในง�น	 CES	(Consumer	Technology	Association)	 ท่ี่�จัด้ข้�น 
ในล�สเวกัสเมุ่�อเด่้อนมุกรื่�คมุท่ี่�ผู่้�นมุ�

• โดรนเดลิเวัอรี (Delivery Drone) 

ปัจจุบัันก�รื่ใช้้โด้รื่นหร่ื่ออ�ก�ศัย�นไร้ื่คนขับัท่ี่�ควบัคุมุได้้โด้ยอัตโนมัุต่จ�กรื่ะยะไกล	
เพ่�อส่งส่นค้�หร่ื่อพัสดุ้เร่ื่�มุเป็นท่ี่�แพร่ื่หล�ยในแวด้วงโลจ่สต่กส์	โด้ยมุ่ว่กฤต่ก�รื่ณ์ของโรื่ค
โคว่ด้-19	เป็นตัวเร่ื่งให้เก่ด้คว�มุต้องก�รื่ใช้้บัร่ื่ก�รื่มุ�กข้�น	เน่�องจ�กผูู้้คนต่�งต้องใช้้ช่้ว่ต
อยู่ภั�ยในบ้ั�น	 ก�รื่สั�งส่นค้�มุ�ส่งถ้ืงบ้ั�นห�กส�มุ�รื่ถืลด้ก�รื่สัมุผัู้สกันได้้มุ�กเท่ี่�ไหร่ื่ 
ก็ย่�งปลอด้ภััยมุ�กเท่ี่�นั�น	 ซ้ึ่�งในต่�งปรื่ะเที่ศั	 Amazon	 ยักษ์ใหญ่แห่งอ่คอมุเมุ่ร์ื่ซึ่	 หร่ื่อ 
CVS	 ร้ื่�นข�ยย�ช่้�อดั้งของสหรัื่ฐอเมุร่ื่ก�ได้้นำ�ร่ื่องก�รื่ให้บัร่ื่ก�รื่ไปเร่ื่ยบัร้ื่อยแล้ว 
ส่วนปรื่ะเที่ศัไที่ย	 แบัรื่นด์้ชั้�นนำ�ด้้�นพ่ซึ่ซึ่�แห่งหน้�งก็เร่ื่�มุที่ด้สอบัส่งพ่ซึ่ซึ่�ด้้วยโด้รื่น 
แล้วเช่้นกัน	ที่ำ�ให้ก�รื่ส่งพ่ซึ่ซึ่�ไวย่�งข้�นและส�มุ�รื่ถืจัด้ส่งครื่อบัคลุมุพ่�นท่ี่�ได้้กว้�งข้�นด้้วย
โด้รื่นจ้งเป็นอ่กหน้�งเที่คโนโลย่ที่นัสมัุยท่ี่�ช่้วยให้ช่้ว่ตผูู้้คนสะด้วกสบั�ย	ไมุ่วุ่นว�ยตอ้งออก
จ�กบ้ั�นไปซ่ึ่�อส่นค้�ด้้วยตนเอง	และป้องกันโรื่คโคว่ด้-19	ได้้ด่้กว่�ก�รื่จัด้ส่งปรื่ะเภัที่อ่�นๆ

• วัิดีโอสุติรีมมิง (Video Streaming) 

กล่�วได้้ว่�ก�รื่แพร่ื่รื่ะบั�ด้ของโรื่คโคว่ด้-19	ส่งผู้ลให้ธุรื่ก่จบัันเท่ี่งได้้รัื่บัคว�มุเส่ยห�ย
อย่�งหนัก	บั�งแห่งถ้ืงกับัต้องปิด้ตัวลงเลยเน่�องจ�กผูู้้คนไมุ่ส�มุ�รื่ถืออกไปเสพคว�มุบัันเท่ี่ง
นอกบ้ั�นเพ่�อผู่้อนคล�ยคว�มุเคร่ื่ยด้ได้้เหมุ่อนก่อน	 แต่ว่กฤต่ก็เป็นโอก�สให้วงก�รื่ 
มุ่ก�รื่พัฒน�เที่คโนโลย่ก�รื่สตร่ื่มุมุ่งคว�มุบัันเท่ี่งผู่้�นช่้องที่�งออนไลน์มุ�ถ้ืงบ้ั�นแต่ละคน
โด้ยตรื่งช้น่ด้ท่ี่�คุณภั�พเส่ยงและภั�พละเอ่ยด้	 คมุชั้ด้	 และรื่วด้เร็ื่วแบับัเร่ื่ยลไที่ม์ุ	 ที่ำ�ให้
ผูู้้คนรัื่บัช้มุภั�พยนตร์ื่	 ละครื่	 ส�รื่คด่้	 เกมุโช้ว์	 หร่ื่อรื่�ยก�รื่บัันเท่ี่งทัี่�งหล�ยอยู่กับับ้ั�น 
ได้้อย่�งเพล่ด้เพล่น	 จนตอนน่�ผูู้้ให้บัร่ื่ก�รื่ว่ด่้โอสตร่ื่มุมุ่งอย่�ง	 Netflix	 ได้้ครื่องแช้มุป์ 
คว�มุบัันเท่ี่งอันดั้บัหน้�งท่ี่�เข้�ถ้ืงผูู้้ช้มุได้้มุ�กท่ี่�สุด้ไปแล้ว	 ส่วนผูู้้ช้มุเองก็ได้้ใช้้ช่้ว่ตสะด้วก
สบั�ยและมุ่คว�มุสุขมุ�กข้�น

ภาพจาก: https://segurollc.com/airsafe/
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ควัามไม่มีโรคเป็นลาภัอนัประเสุริฐ ยงัเป็นคำากัล่าวัท่ีใช้่ได้ดีเสุมอ โดยเฉพ้าะในยุคนี�ท่ีสัุงคมห่วังกังัวัลเก่ีัยวักัับควัามปลอดภัยัจากัโรคติิดต่ิอทั�งหลาย
มากัข้�น กัารหันมาใสุ่ใจดูแลสุุขภัาพ้ก็ัยิ�งเป็นสิุ�งจำาเป็นสุำาหรับทุกัคน แต่ิไม่ใช่่เร่่องท่ียุ่งยากัอีกัต่ิอไปแล้วั เพ้ราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีทันสุมัย 
อย่างแอปพ้ลิเคชั่นสุายสุุขภัาพ้ท่ีถืกูัพ้ฒันามาเป็นติวััช่่วัย คอยทำาหน้าท่ีเสุมอ่นหน่่งกูัรติูิดติามดแูลสุุขภัาพ้ด้านต่ิางๆ ของผูู้้ใช้่งานได้ติลอดเวัลา 
รวัมถ่ืง 5 แอปพ้ลิเคช่นัต่ิอไปนี�ท่ีแค่ดาวัน์โหลดติิดไว้ัใช้่ในสุมาร์ติโฟนก็ัเป็นจุดเริ�มต้ินท่ีดีต่ิอสุุขภัาพ้ติลอดปี 2021 ท่ีสุายเฮลท์ตีิ�ไม่ควัรพ้ลาด

5 แอิปช่วยดูแลสุุขภาพัคนยุคให่ม่
ติดเคร่�อิงไว้ช่วิตด่ข้�นตลอิดปี 2021

• Drink Water Reminder N Tracker 
 	 	 	 แอปพล่เคชั้นเต่อนเร่ื่�องก�รื่ด่้�มุนำ��ท่ี่�ออกแบับั	

หน้�ต�อย่�งเร่ื่ยบัง่�ย	แต่จัด้เต็มุด้้�นฟัู้งก์ชั้นท่ี่�จะคอย
เต่อนคว�มุจำ�ของผูู้้ใช้้ง�นต�มุต�รื่�งก�รื่ด่้�มุนำ�� 
ท่ี่�ตั�งค่�ไว้	 และคำ�นวณปร่ื่มุ�ณนำ��ท่ี่�เหมุ�ะสมุกับั

ร่ื่�งก�ยให้ด้้วย	โด้ยมุ่ก�รื่บัันท้ี่กสถ่ืต่ก�รื่ด่้�มุนำ��ทัี่�งแบับัรื่�ยสัปด้�ห์	รื่�ยเด่้อน
และรื่�ยปีในรูื่ปแบับักรื่�ฟู้เพ่�อเปิด้ดู้เปร่ื่ยบัเท่ี่ยบักันได้้	 พร้ื่อมุฟัู้งก์ชั้น 
เก็บัสะสมุถ้ืวยรื่�งวัลเมุ่�อร่ื่�งก�ยด่้�มุนำ��ต�มุเป้�หมุ�ยได้้สำ�เร็ื่จ	 ใครื่ท่ี่�ช้อบั
ล่มุด่้�มุนำ��หร่ื่อด่้�มุนำ��น้อยโด้ยไมุ่รู้ื่ตัว	 ร่ื่บัด้�วน์โหลด้ด้่วน	 รื่ับัรื่องช้่วยให้
ร่ื่�งก�ยสด้ช่้�น	กรื่ะปร่ื่�กรื่ะเปร่ื่�	ผู่้วพรื่รื่ณกรื่ะจ่�งใส	สุขภั�พด่้ข้�นแน่ๆ	

            
• Headspace: Meditation & Sleep  

 			สำ�หรัื่บัคนท่ี่�มุ่ปัญห�เร่ื่�องนอนไมุ่หลับั	ข�ด้สมุ�ธ่
 หร่ื่อต้องก�รื่เย่ยวย�จ่ตใจ	 แอปพล่เคชั้นน่�ช่้วยได้้	

เพรื่�ะจะที่ำ�ให้ผูู้้ใช้้ง�นเข้�ใจหลักก�รื่ท่ี่�จำ�เป็นของ 
ก�รื่นั�งสมุ�ธ่และฝึักจ่ตได้้ด้้วยบัที่เร่ื่ยนพ่�นฐ�น	 โด้ยมุ่

รูื่ปภั�พก�รื่์ตูนน่�รัื่กเป็นแรื่งจูงใจให้คนอย�กที่ำ�ต�มุ	 จ้งมุ่ผูู้้น่ยมุใช้้ง�น
จำ�นวนมุห�ศั�ล	ก่อตั�งโด้ยคุณแอนด่้	 พุด้ด่้คอมุบ์ั	(Andy	Puddicombe) 
ผูู้้เคยบัวช้เร่ื่ยนท่ี่�ท่ี่เบัตมุ�กว่�	10	ปี	และคุณร่ื่ช้�ร์ื่ด้	เพ่ยร์ื่สัน	(Richard	Pierson)	
อด่้ตนักก�รื่ตล�ด้ผูู้้เคยปรื่ะสบักับัสภั�วะหมุด้ไฟู้	 ซ้ึ่�งหลังจ�กทัี่�งคู่พบักัน 
คุณร่ื่ช้�ร์ื่ด้ก็ค่อยๆ	 ขจัด้อ�ก�รื่ว่ตกออกไปได้้ด้้วยก�รื่ฝึักสมุ�ธ่กับัคุณแอนด่้ 
จนกล�ยเป็นจุด้เร่ื่�มุต้นให้พวกเข�พัฒน�แอปพล่เคชั้นน่�ข้�นมุ�เพ่�อเย่ยวย�
คนให้ค้นพบัคว�มุสงบัผู่้�นก�รื่นั�งสมุ�ธ่และฝึักจ่ตนั�นเอง	

• Flo My Health & Period Tracker 
	 	 	 แอปพล่เคชั้นสำ�หรัื่บัสุภั�พสตร่ื่โด้ยเฉพ�ะ 
เน่�องจ�กจะช่้วยต่ด้ต�มุก�รื่มุ่รื่อบัเด่้อนของผูู้้หญ่ง	
โด้ยส�มุ�รื่ถืคำ�นวณวันไข่ตกและรื่อบัเด่้อนท่ี่�จะมุ�ได้้
ค่อนข้�งแมุ่นยำ�	 พร้ื่อมุแสด้งผู้ลในรูื่ปแบับัปฏ่ิท่ี่น 

ท่ี่�เข้�ใจง่�ย	 ซ้ึ่�งมุ่ปรื่ะโยช้น์ในก�รื่ว�งแผู้นก�รื่มุ�ของรื่อบัเด่้อนก่อนก�รื่เด่้นที่�ง
หร่ื่อดู้แลสุขภั�พได้้อย่�งถูืกต้อง	 รื่วมุทัี่�งยังแจ้งเต่อนวันไข่ตกเพ่�อให้คนท่ี่�
ต้องก�รื่ตั�งครื่รื่ภ์ัส�มุ�รื่ถืปฏ่ิบััต่ตนได้้อย่�งเหมุ�ะสมุ

• AirVisual 
 	 	 	 แอปพล่เคชั้นน่�เหมุ�ะกับัสภั�วะอ�ก�ศัท่ี่�กำ�ลัง

เผู้ช่้ญปัญห�ฝุั�นอันตรื่�ย	 PM2.5	 อย่�งย่�ง	 เน่�องจ�ก
เป็นแอปพล่เคชั้นท่ี่�วัด้ดั้ช้น่คุณภั�พของอ�ก�ศัหร่ื่อ 
แสด้งผู้ลถ้ืงคุณภั�พของอ�ก�ศัว่�แต่ละพ่�นท่ี่�ในแต่ละวัน	

มุ่ค่�	AQI	(Air	Quality	Index)	เท่ี่�ไหร่ื่	อยู่ในรื่ะดั้บัสูงเก่นไปหร่ื่อไมุ่	และ
จัด้อันดั้บัคว�มุอันตรื่�ยของมุลพ่ษในอ�ก�ศัท่ี่�ส่งผู้ลกรื่ะที่บัต่อร่ื่�งก�ยไว้
ด้้วย	ที่ำ�ให้ผูู้้ใช้้ง�นรู้ื่ล่วงหน้�และส�มุ�รื่ถืเตร่ื่ยมุตัวป้องกันตนเองก่อนออก
จ�กบ้ั�นได้้อย่�งถูืกต้อง	เช่้น	ก�รื่ใส่หน้�ก�กอน�มัุยท่ี่�ส�มุ�รื่ถืป้องกันฝุั�น	
PM2.5	ได้้	ก�รื่สวมุหมุวก	หร่ื่อหล่กเล่�ยงไมุ่ไปยังพ่�นท่ี่�นั�นๆ	ซ้ึ่�งจุด้เด่้นของ
แอปพล่เคชั้นน่�ส�มุ�รื่ถืเปิด้ดู้ข้อมูุลดั้ช้น่คุณภั�พอ�ก�ศัในทุี่กจังหวัด้ของ
ปรื่ะเที่ศัไที่ยและของต่�งปรื่ะเที่ศัได้้ด้้วย	 ซ้ึ่�งครื่อบัคลุมุกว่�	10,000	 เมุ่อง 
ใน	80	 ปรื่ะเที่ศัทัี่�วโลก	 พร้ื่อมุกับัเร่ื่ยกดู้ข้อมูุลย้อนหลังหร่ื่อก�รื่พย�กรื่ณ์
คุณภั�พอ�ก�ศัล่วงหน้�ได้้อ่ก	7	วัน

• Noom 
	 	 	 เป็นแอปพล่เคชั้นตอบัโจที่ย์คนอย�กผู้อมุหร่ื่อ
ต้องก�รื่ลด้นำ��หนักยอด้ฮ่ตอันดั้บัต้นๆ	เพรื่�ะที่ำ�หน้�ท่ี่�
เหมุ่อนเป็นเที่รื่นเนอร์ื่ส่วนตัวให้กับัผูู้้ใช้้ง�นด้้วยก�รื่ช่้วย 
จด้บัันท้ี่กรื่�ยก�รื่รัื่บัปรื่ะที่�นอ�ห�รื่	 ก�รื่คำ�นวณ

แคลอร่ื่ของแต่ละวัน	 และก�รื่ตั�งเป้�หมุ�ยในก�รื่ลด้นำ��หนัก	 ซ้ึ่�งมุ่ให้เล่อก
หล�ยรื่ะด้ับัตั�งแต่พ่�นฐ�นง่�ยๆ	 ป�นกล�ง	 ไปจนถ้ืงเข้มุข้น	 จ�กนั�นก็จะ 
นำ�ข้อมูุลไปคำ�นวณแล้วจัด้สรื่รื่สูตรื่ก�รื่รัื่บัปรื่ะที่�นอ�ห�รื่กับัก�รื่ออกกำ�ลังก�ย
ท่ี่�เหมุ�ะสมุกับัแต่ละคนมุ�ให้อย่�งละเอ่ยด้	 ที่ำ�ให้ส�มุ�รื่ถืที่ำ�ต�มุได้้ 
ไมุ่ยุ่งย�ก	และยังมุ่โปรื่แกรื่มุแนะนำ�ก�รื่รัื่กษ�สุขภั�พจ�กโรื่คต่�งๆ	ให้อ่กด้้วย
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เพ้ราะสุุขภัาพ้สุำาคัญเกิันกัวั่าที่จะเสุี่ยง ประกัันภััยแพ้้วััคซีีนโควัิด-19 จ้งคิดมาเพ้่่อคุ้มครองกัารแพ้้วััคซีีนโควัิด-19 
เม่่อเจอ แพ้้ แล้วัจ่ายค่ารักัษาพ้ยาบาล พ้ร้อมรับเงินปลอบขวััญเม่่อเข้าพ้ักัรักัษาติัวัในโรงพ้ยาบาล 
ไม่วั่าทำาอาช่ีพ้ไหนก็ัสุามารถืทำาประกัันภััยดังกัล่าวัได้ เบี�ยประกัันภััยเริ�มติ้นเพ้ียง 99 บาทติ่อปี 
และสุำาหรับผูู้้ที่มีกัรมธรรม์ประกัันภััยโควัิด-19 เบี�ยประกัันภััยพ้ิเศัษเริ�มติ้นเพ้ียง 79 บาทติ่อปี

ประกันภัยแพั้วัคซน่โควิด-19 
เจอิ แพั้ จ่ายค่ารักษาพัยาบาล

เง่�อีนไขการรับประกันภััย
1.	รัื่บัปรื่ะกันภััยสำ�หรัื่บัผูู้้ท่ี่�มุ่อ�ยุตั�งแต่แรื่กเก่ด้ถ้ืง	100	ปี	 2.	รัื่บัปรื่ะกันภััยบุัคคลสัญช้�ต่ไที่ยท่ี่�อ�ศััยอยู่ในปรื่ะเที่ศัไที่ย	 3.	รัื่บัปรื่ะกันภััยทุี่กอ�ช่้พ
4.	ผูู้้เอ�ปรื่ะกนัภััยส�มุ�รื่ถืที่ำ�ปรื่ะกนัภััยได้้คนละ	1	ฉบัับั	 5.	แผู้นปรื่ะกนัภััยมุ่รื่ะยะเวล�คุ้มุครื่อง	1	ปี

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อทำาประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokinsurance.com 
หรือสอบถามโทร. 0 2285 8585 
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คำาศััพัที่์ภัยไซเบอิร์ 
รู้ไว้ให้่เที่่าที่ันอิันตรายใกล้ตัว
แม้ทุกัวัันนี�อุปกัรณ์อิเล็กัทรอนิกัส์ุและอุปกัรณ์เช่่่อมติ่อต่ิางๆ ที่ทำาให้เข้าถื่งโลกัไซีเบอร์จะช่่วัยอำานวัยควัามสุะดวักัสุบายในกัารใช่้ชี่วัิติให้กัับ 
ทุกัคนมากัมาย แติ่ภัายใติ้ควัามสุะดวักัสุบายนั�นผูู้้ใช่้งานกั็ติ้องรู้จักัใช่้อย่างไม่ประมาทด้วัย เน่่องจากัมีกัารกัระทำาอาช่ญากัรรมไซีเบอร์ที่ 
สุรา้งควัามเสุยีหายรุนแรงข้�นทกุัท ีจ้งเปน็กัารดหีากัผูู้้ใช้่งานจะไดเ้รียนรูค้ำาศััพ้ทเ์กัีย่วักับัภัยัไซีเบอร์ในรูปแบบติา่งๆ เพ้่่อใหรู้เ้ทา่ทันและสุามารถื
ป้องกัันอันติรายซี่่งอยู่ใกัล้ติัวัได้

 • Phishing	 หมุ�ยถ้ืง	 ก�รื่หลอกลวงให้ 
ผูู้้ใช้้ง�นหร่ื่อเหย่�อหลงเช่้�อที่�งอ่นเที่อร์ื่เน็ตเพ่�อขอ
ข้อมูุลท่ี่�สำ�คัญสำ�หรัื่บันำ�ไปใช้้สร้ื่�งปรื่ะโยช้น์ให้กับั
ตนเอง	 โด้ยผู่้�นเข้�มุ�ที่�งก�รื่ส่งอ่เมุลหลอกลวง
ต่�งๆ	ก�รื่ปลอมุแปลงหน้�เว็บัไซึ่ต์จร่ื่งให้ดู้น่�เช่้�อถ่ือ
ซ้ึ่�งห�กเหย่�อกรื่อกข้อมูุลลงไปก็จะเป็นอันตรื่�ย
อย่�งย่�ง	 ดั้งนั�นจ้งต้องรู้ื่เท่ี่�ทัี่นด้้วยก�รื่ตรื่วจสอบั
อ่เมุลและเวบ็ัไซึ่ต์ต่�งๆ	ให้รื่อบัคอบัว่�มุ่ก�รื่สะกด้
คำ�ถูืกหลักภั�ษ�หร่ื่อเปล่�	 ใช้้ช่้�อตรื่งกับัช่้�อของ
หน่วยง�นในเน่�อห�อ่เมุลหร่ื่อไมุ่	 ล่งก์ท่ี่�แนบัมุ� 
เมุ่�อกด้เข้�ไปท่ี่�หน้�เว็บัไซึ่ต์ที่�งก�รื่ต้องมุ่	 HTTPS	
เสมุอ	 ห�กสังเกตเห็นคว�มุผู่้ด้ปกต่ก็อย่�กรื่อก
ข้อมูุลส่วนตัว	 โด้ยเฉพ�ะบััญช่้ธน�ค�รื่และรื่หัส
บััตรื่เครื่ด่้ตส่งไปให้เด็้ด้ข�ด้		
 • Hacking หมุ�ยถ้ืง	ก�รื่กรื่ะที่ำ�ของแฮกเกอร์ื่
หร่ื่อผูู้้บุักเข้�มุ�ในคอมุพ่วเตอร์ื่หร่ื่อเคร่ื่อข่�ยเพ่�อ
ที่ำ�ก�รื่ลอกเล่ยน	เปล่�ยนแปลงข้อมูุลต้นฉบัับัแบับั
ไมุ่สร้ื่�งคว�มุเส่ยห�ยให้ข้อมูุลหลัก	 ส่วนว่ธ่ก�รื่
ป้องกนัส�มุ�รื่ถืที่ำ�ได้้ตั�งแต่ก�รื่ไมุ่คล่กล่งก์ไมุ่น่�
ไว้ว�งใจท่ี่�แนบัเข้�มุ�ในอ่เมุลหร่ื่อช่้องที่�งออนไลน์
ต่�งๆ	ก�รื่ตั�งรื่หัสผู่้�นท่ี่�ย�กต่อก�รื่ค�ด้เด้�	ก�รื่
ไมุ่กด้รัื่บัเพ่�อนท่ี่�ไมุ่รู้ื่จักบันส่�อสังคมุออนไลน์ 
ก�รื่ไมุ่ล่มุตั�งค่�คว�มุปลอด้ภััยบันคอมุพ่วเตอร์ื่	
หร่ื่อก�รื่เล่อกซ่ึ่�อของออนไลน์กับัเว็บัไซึ่ต์ท่ี่�น่� 
เช่้�อถ่ือเท่ี่�นั�น	
 • Cracking หมุ�ยถ้ืง	ก�รื่กรื่ะที่ำ�ของแฮกเกอร์ื่
หร่ื่อผูู้้บุักเข้�มุ�ในคอมุพ่วเตอร์ื่หร่ื่อเคร่ื่อข่�ยเพ่�อ
ที่ำ�ก�รื่ลอกเล่ยน	เปล่�ยนแปลงข้อมูุลต้นฉบัับัแบับั
สร้ื่�งคว�มุเส่ยห�ยให้ข้อมูุลหลัก	 ซ้ึ่�งใช้้ว่ธ่ก�รื่
ป้องกันเด่้ยวกับัก�รื่ป้องกัน	Hacking
 • Cyber Bullying หมุ�ยถ้ืง	ก�รื่รื่ะรื่�นผูู้้อ่�น
ผู่้�นที่�งออนไลน์	เช่้น	ก�รื่ด่้�ที่อ	กล่�วห�	โด้ยมุ่
แนวโน้มุกรื่ะที่ำ�ซึ่ำ��ๆ	ที่ำ�ให้ผูู้้ถูืกกรื่ะที่ำ�รู้ื่ส้กอับัอ�ย
หว�ด้กลัว	 หร่ื่อโกรื่ธ	 ดั้งนั�นว่ธ่ก�รื่ป้องกันง่�ยๆ	

ค่อไมุ่ตอบัโต้กลับั	 บัล็อกหร่ื่อปิด้กั�นคนท่ี่�เข้�มุ� 
รื่ะรื่�นไมุ่ให้ส�มุ�รื่ถืต่ด้ต่อ	ส่งข้อคว�มุ	หร่ื่อโพสต์
ใด้ๆ	ได้้อ่ก	ลบัภั�พและข้อคว�มุรื่ะรื่�นออกไปจ�ก
พ่�นท่ี่�โซึ่เช่้ยลมุ่เด่้ยทัี่�งหมุด้	 รื่วมุถ้ืงรื่วบัรื่วมุข้อมูุล	
ท่ี่�ถูืกรื่ะรื่�นนั�นไปแจ้งกับัเจ้�หน้�ท่ี่�		
 • Spyware	หมุ�ยถ้ืง	ซึ่อฟู้ต์แวร์ื่ท่ี่�ถูืกสร้ื่�ง
ข้�นมุ�เพ่�อเข้�ไปสอด้แนมุและขโมุยข้อมูุลของ
คอมุพ่วเตอร์ื่	 แล้วรื่�ยง�นกลับัมุ�ยังแฮกเกอร์ื่ 
ดั้งนั�นห�กเห็นซึ่อฟู้ต์แวร์ื่ใด้ท่ี่�ไมุ่คุ้นเคยบันอุปกรื่ณ์
ก็ต้องห�ข้อมูุลเพ่�มุเต่มุหร่ื่อสอบัถื�มุผูู้้รู้ื่ก่อน	แล้ว
ร่ื่บัลบัซึ่อฟู้ต์แวร์ื่น่�ออกไปให้เร็ื่วท่ี่�สุด้
 • Pharming	หมุ�ยถ้ืง	 ก�รื่เข้�ช้มุเว็บัไซึ่ต์
ถูืกเปล่�ยนเส้นที่�งไปยังเว็บัไซึ่ต์ปลอมุ	โด้ยส่วนใหญ่
มุุ่งเป้�ไปท่ี่�เว็บัไซึ่ต์อ่คอมุเมุ่ร์ื่ซึ่หร่ื่อธน�ค�รื่	ซ้ึ่�งว่ธ่
ก�รื่ป้องกันค่อนข้�งย�ก	 เพรื่�ะต้องอ�ศััยผู้ล่ตภััณฑ์์
ป้องกันไวรื่สัท่ี่�ส�มุ�รื่ถืตรื่วจจบััก�รื่ปลอมุแปลงได้้
มุ�ช่้วยสกัด้กั�น	 แต่เบ่ั�องต้นก็อยู่ท่ี่�ตัวผูู้้ใช้้ง�นเอง
เมุ่�อที่ำ�ธุรื่กรื่รื่มุออนไลน์ใด้ๆ	จะต้องมัุ�นใจก่อนว่�	
เว็บัไซึ่ต์ท่ี่�เข้�ไปที่ำ�ธุรื่กรื่รื่มุนั�นผู่้�นก�รื่รัื่บัรื่องจ�ก
หน่วยง�นท่ี่�มุ่อำ�น�จในก�รื่ออกใบัรัื่บัรื่องจร่ื่งๆ			
 • Ransomware	หมุ�ยถ้ืง	มัุลแวร์ื่ท่ี่�เข้�รื่หัส
ข้อมูุลหร่ื่อล็อกคอมุพ่วเตอร์ื่ของผูู้้ใช้้ง�นเพ่�อเร่ื่ยก
ร้ื่องค่�ไถ่ื	 ซ้ึ่�งห�กต้องก�รื่ให้แฮกเกอร์ื่ปลด้ล็อก 
ก็ต้องจ่�ยเง่นมุ�ให้ก่อน	 ว่ธ่ก�รื่ป้องกันก็ค่อ 
ให้ต่ด้ตั�งโปรื่แกรื่มุป้องกันมัุลแวร์ื่ลงไปบันเคร่ื่�อง
คอมุพ่วเตอร์ื่เพ่�อไมุ่ให้มัุลแวร์ื่เข้�ถ้ืงได้้	 หร่ื่อเมุ่�อ 
พบัเว็บัไซึ่ต์	ไฟู้ล์	ตลอด้จนล่งก์ท่ี่�ไมุ่น่�ไว้ใจให้ลบั
ท่ี่�งเส่ย	อย่�คล่กเข้�ไปที่ด้สอบัดู้	และควรื่ที่ำ�ก�รื่
สำ�รื่องไฟู้ล์สำ�คัญต่�งๆ	เก็บัไว้หล�ยๆ	ท่ี่�ด้้วย		
 • Spoofing	หมุ�ยถ้ืง	ก�รื่ท่ี่�แฮกเกอร์ื่ซ่ึ่อนตัว
เข้�สู่คอมุพ่วเตอร์ื่ด้้วยก�รื่ปลอมุแปลงเป็นแหล่ง
ข้อมุูลท่ี่�น่�เช้่�อถ่ือเพ่�อหลอกเอ�ข้อมูุลส่วนตัว 
จ�กผูู้้ใช้้ง�น	 ว่ธ่ก�รื่ป้องกันนอกจ�กหมัุ�นอัปเด้ต
ซึ่อฟู้ต์แวร์ื่ให้เป็นเวอร์ื่ชั้นใหมุ่ๆ	แล้วก็อย่�หลงเช่้�อ

อ่เมุลท่ี่�น่�สงสัยง่�ยๆ	 และไมุ่กรื่อกข้อมูุลสำ�คัญ 
ลงไปทัี่นท่ี่	ต้องเช็้กให้รื่อบัคอบัก่อนทุี่กครัื่�ง		
 • Keylogger	หมุ�ยถ้ืง	ก�รื่ด้กัจับัข้อมูุลหร่ื่อ
บัันท้ี่กก�รื่กด้แป้นพ่มุพ์บันคอมุพ่วเตอร์ื่เพ่�อขโมุย
ทุี่กอย่�งท่ี่�อยู่บันเคร่ื่�อง	ตั�งแต่รื่หัสผู่้�นอ่เมุล	รื่หัส
ถือนเง่นธน�ค�รื่	 รื่หัสซ่ึ่�อข�ยหุ้น	 และคว�มุลับั
อ่�นๆ	จ้งเป็นภััยท่ี่�น่�กลวัมุ�ก	ซ้ึ่�งว่ธ่ท่ี่�จะป้องกนัได้้
ค่อก�รื่ใช้้ฟีู้เจอร์ื่ย่นยันตัวตนแบับัสองขั�นท่ี่�ต้องใช้้
รื่หัสชั้�วครื่�วในก�รื่ล็อกอ่นแต่ละครัื่�ง	 หร่ื่อพ่มุพ์
รื่หัสผู่้�นด้้วยว่ธ่อ่�นๆ	 ท่ี่�ไมุ่ต้องกด้แป้นพ่มุพ์แที่น	
หร่ื่อไมุ่ก็ต่ด้ตั�งโปรื่แกรื่มุ	 Sophos	Endpoint	
Protection	 Standard	 ท่ี่�ส�มุ�รื่ถืตรื่วจจับั	
Keylogger	ได้้		
 • Wardriving	หมุ�ยถ้ืง	ก�รื่ขับัรื่ถืไปรื่อบัๆ
เพ่�อรื่วบัรื่วมุข้อมูุลจ�กเคร่ื่อข่�ยไวไฟู้	 ซ้ึ่�งอ�จ
ป้องกันได้้ด้้วยก�รื่หล่กเล่�ยงก�รื่ใช้้เคร่ื่อข่�ยไวไฟู้
ส�ธ�รื่ณะ	หร่ื่อปิด้ก�รื่เช่้�อมุต่อท่ี่�ไมุ่จำ�เป็น	
 • Cloud Jacking	 หมุ�ยถ้ืง	 ภััยคุกค�มุ 
ที่�งไซึ่เบัอร์ื่จ�กก�รื่เพ่�มุข้�นของก�รื่พ้�งพ�ธุรื่ก่จ 
บันคล�วด์้	 โด้ยแมุ้ว่�รื่ะบับัคล�วด์้จะมุ่คว�มุ
ปลอด้ภััยสงูแต่ก็ควรื่ป้องกนัไว้ก่อนด้้วยก�รื่สำ�รื่อง
ข้อมูุลเก็บัไว้ในพ่�นท่ี่�อ่�นๆ	ด้้วย
 • Malvertising	 หมุ�ยถ้ืง	 ก�รื่ใช้้โฆ่ษณ�
แพร่ื่กรื่ะจ�ยมัุลแวร์ื่	 ท่ี่�เมุ่�อคล่กแล้วจะพ�ไปยัง
เว็บัไซึ่ต์อันตรื่�ย	 ถ่ือเป็นภััยท่ี่�มุ่ก�รื่คุกค�มุบ่ัอย
มุ�ก	ว่ธ่ก�รื่ป้องกันอยู่ท่ี่�ก�รื่คอยอปัเด้ตซึ่อฟู้ต์แวร์ื่
เสมุอ	ก�รื่รื่ะวังก�รื่ด้�วน์โหลด้ไฟู้ล์จ�กอ่นเที่อร์ื่เน็ต
โด้ยเฉพ�ะไฟู้ล์ฟู้ร่ื่จ�กเว็บัไซึ่ต์ไมุ่เป็นที่�งก�รื่ 
ก�รื่ไมุ่เปิด้ไฟู้ล์แนบัจ�กอ่เมุลท่ี่�ไมุ่รู้ื่จัก	ก�รื่ไมุ่กด้เข้�
หน้�ต่�งป๊อปอัปบันเว็บัไซึ่ต์ให้ด้�วน์โหลด้ไฟู้ล์ท่ี่�
ข้�นมุ�	 หร่ื่อก�รื่ต่ด้ตั�งโปรื่แกรื่มุป้องกันมัุลแวร์ื่ 
ไปเลย
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ฟูู้�ดเที่ค เที่คโนโลยป่ฏิิวัติวิถ่แห่่งอิาห่าร 
จากฟู้าร์มถ้งบ้านผูู้้บริโภค
ปัจจุบันประเทศัท่ัวัโลกัได้ให้ควัามสุำาคัญกัับปัญหาควัามม่ันคงทางด้านอาหารเป็นอย่างมากั เน่่องจากัจำานวันประช่ากัรโลกัท่ีเพิ้�มสุูงข้�น 
พ้ร้อมๆ กัับสุภัาพ้ภูัมิอากัาศัที่เปล่ียนแปลงไปเพ้ราะภัาวัะโลกัร้อน ซี่่งจะสุ่งผู้ลให้มีปริมาณอาหารรองรับกัารบริโภัคในอนาคติน้อยลง 
และอาจขาดแคลนในไม่ช้่า

	 เมุ่�อพูด้ถ้ืงคว�มุมัุ�นคงที่�งด้้�นอ�ห�รื่	ไมุ่ได้้
หมุ�ยถ้ืงแค่ก�รื่ท่ี่�ปรื่ะช้�กรื่โลกส�มุ�รื่ถืเข้�ถ้ืง
อ�ห�รื่ได้้อย่�งเพ่ยงพอ	 อ�ห�รื่มุ่คว�มุปลอด้ภััย	
และมุ่คุณค่�ที่�งโภัช้น�ก�รื่เหมุ�ะสมุต�มุคว�มุ
ต้องก�รื่ของวัยเพ่�อสร้ื่�งสุขภั�พท่ี่�ด่้เท่ี่�นั�น	 แต่
กรื่ะบัวนก�รื่อ�ห�รื่แต่ละขั�นตอนต้องรื่กัษ�สมุด้ลุ
ที่�งส่�งแวด้ล้อมุและไมุ่ที่ำ�ล�ยรื่ะบับัน่เวศัว่ที่ย�ด้้วย	
ซ้ึ่�งนับัว่�โช้คด่้ท่ี่�วงก�รื่เที่คโนโลย่เองก็ก้�วหน้�และ
พ�กันเร่ื่งพัฒน�ฟูู้้ด้เที่ค	 (Food	 Tech)	 หร่ื่อ
นวัตกรื่รื่มุด้้�นอ�ห�รื่ใหมุ่ๆ	 ข้�นมุ�ตลอด้เวล� 
เพ่�อปรัื่บัปรืุ่งก�รื่ดู้แลและตรื่วจสอบัอ�ห�รื่ให้มุ่
คุณภั�พย่�งข้�นและลด้ก�รื่สูญเส่ยลงตั�งแต่ขั�นตอน
ก�รื่สรื่รื่ห�วัตถุืด่้บัจนออกมุ�เป็นส�รื่พัด้เมุนูบัน
จ�นอ�ห�รื่เลยท่ี่เด่้ยว	
	 ฟูู้้ด้เที่คจ้งเป็นกลไกสำ�คัญในก�รื่ปฏ่ิวัต่ 
ก�รื่เด่้นที่�งของอ�ห�รื่จ�กฟู้�ร์ื่มุมุ�ถ้ืงบ้ั�นผูู้บ้ัร่ื่โภัค 
ท่ี่�จะขับัเคล่�อนให้ว่ถ่ืแห่งอ�ห�รื่เปล่�ยนแปลงไป
ตลอด้ก�ลอย่�งแน่นอน	 โด้ยล่�สุด้มุ่ฟูู้้ด้เที่คท่ี่� 
น่�จับัต�มุองอยู่ไมุ่น้อย	เช่้น
 • เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 
นอกจ�กวงก�รื่ก�รื่เง่นและก�รื่ลงทุี่นแล้ว	วงก�รื่
อุตส�หกรื่รื่มุอ�ห�รื่ก็ได้้มุ่ก�รื่นำ�เอ�บัล็อกเช้น 
มุ�ใช้้ในก�รื่ตรื่วจสอบัอ�ห�รื่ทัี่�งห่วงโซ่ึ่อุปที่�น	
ตั�งแต่ต้นนำ��ท่ี่�เป็นผูู้้ผู้ล่ต	กล�งนำ��ท่ี่�มุ่ก�รื่ขนส่งและ

แปรื่รูื่ป	 มุ�ถ้ืงปล�ยนำ��ท่ี่�เป็นผูู้้ค้�ปล่ก	 ภั�ยใต้ 
รูื่ปแบับัก�รื่เก็บัข้อมูุลของผูู้้เก่�ยวข้องให้ส่งต่อ 
ไปยังทุี่กคนได้้	 โด้ยข้อมูุลแต่ละส่วนท่ี่�เร่ื่ยกว่�	
บัล็อกจะเช้่�อมุโยงกนัและย�กต่อก�รื่เปล่�ยนแปลง
ท่ี่�สำ�คัญยังจัด้ก�รื่ให้ที่รื่�บัด้้วยว่�ใครื่เป็นเจ้�ของ
และมุ่ส่ที่ธ่ในข้อมูุลส่วนนั�น	ซ้ึ่�งทุี่กคนเข้�ไปตรื่วจสอบั
ข้อมูุลได้้ด้้วยก�รื่สแกน	QR	Code	บันบัรื่รื่จุภััณฑ์์
ของอ�ห�รื่	ที่ำ�ให้ส�มุ�รื่ถืส่บัค้นข้อมูุลย้อนกลับัไป
ยังทุี่กห่วงโซ่ึ่ได้้ว่�อ�ห�รื่มุ�จ�กไหน	ผู้ล่ตอย่�งไรื่	
มุ่ก�รื่ปนเป้�อนหร่ื่อไมุ่	 หร่ื่อปลอด้ภััยเพ่ยงใด้ 
บัล็อกเช้นจ้งมุ่ปรื่ะโยช้น์ทัี่�งกับัผูู้้ผู้ล่ตและผูู้้บัร่ื่โภัค
อ�ห�รื่	เวล�ฝั��ยใด้ฝั��ยหน้�งเก่ด้ปัญห�ก็จะช่้วยให้
ค้นห�ส�เหตุเพ่�อแก้ไขได้้ตรื่งจุด้และง่�ยข้�น				
 • ฉลากดิจิทัล (Digital Label)	ในโลกท่ี่�
ด่้จ่ทัี่ลเข้�มุ�มุ่บัที่บั�ที่อย่�งสูงต่อว่ถ่ืช่้ว่ตผูู้้คน	
ฉล�กด่้จ่ทัี่ลก็เป็นหน้�งในเที่คโนโลย่ใหมุ่ๆ	ท่ี่�ได้้รัื่บั
ก�รื่พัฒน�มุ�ใช้้เพ่�อให้เก่ด้ปรื่ะโยช้น์ต่อวงก�รื่อ�ห�รื่	
ด้้วยว่ธ่ก�รื่ต่ด้เซึ่นเซึ่อร์ื่บันฉล�กอ�ห�รื่ท่ี่�ส�มุ�รื่ถื
เช่้�อมุต่อกับัสมุ�ร์ื่ตโฟู้นของผูู้บ้ัร่ื่โภัคได้้	 จะที่ำ�ให้
เห็นสถื�นะท่ี่�แท้ี่จร่ื่งของอ�ห�รื่แบับัเร่ื่ยลไที่ม์ุว่�
กำ�ลังจะเส่ยหร่ื่อไมุ่	 หมุด้อ�ยุเมุ่�อไหร่ื่	 ในเวล�
เด่้ยวกันยังช่้วยเพ่�มุคว�มุปลอด้ภััยของอ�ห�รื่	
เพรื่�ะใช้้ตรื่วจสอบัแหล่งท่ี่�มุ�ของอ�ห�รื่และ 
ผู้ลกรื่ะที่บัท่ี่�มุ่ต่อส่�งแวด้ล้อมุได้้เช่้นเด่้ยวกัน

 • แอปพลิเคชันส่ังอาหารทางออนไลน์ 
(Online Food Delivery)	 เป็นเที่คโนโลย่ก�รื่สั�ง
อ�ห�รื่ท่ี่�นำ�เอ�รื่ะบับัออนไลน์มุ�ใช้้เพ่�ออำ�นวย
คว�มุสะด้วกให้กับัผูู้้บัร่ื่โภัคในยคุด่้จ่ทัี่ล	เน่�องจ�ก
ช่้วยให้ไมุ่ต้องเด่้นที่�งไปสั�งท่ี่�ร้ื่�นอ�ห�รื่โด้ยตรื่ง 
ด้้วยตนเองเหมุ่อนเมุ่�อก่อน	แต่ส�มุ�รื่ถืสั�งอ�ห�รื่จ�ก
ท่ี่�ไหนก็ได้้ผู่้�นก�รื่ด้�วน์โหลด้แอปพล่เคชั้นของ
ร้ื่�นอ�ห�รื่ท่ี่�ให้บัร่ื่ก�รื่จัด้ส่งอ�ห�รื่ถ้ืงท่ี่�	 หร่ื่อฟูู้้ด้
เด้ล่เวอร่ื่	(Food	Delivery)	แล้วกด้สั�งเมุนูท่ี่�ต้องก�รื่
พร้ื่อมุโอนจ่�ยเง่นอย่�งง่�ยด้�ยผู่้�นช่้องที่�งก�รื่เง่น
ท่ี่�มุ่ให้เล่อกหล�กหล�ย	 จ้งได้้รัื่บัคว�มุน่ยมุใน 
เวล�อันรื่วด้เร็ื่ว	โด้ยเฉพ�ะหลังเก่ด้ก�รื่แพร่ื่รื่ะบั�ด้
ของโรื่คโคว่ด้-19	 แอปพล่เคชั้นสั�งอ�ห�รื่ที่�ง
ออนไลน์ก็ย่�งกล�ยเป็นเที่รื่นด์้ท่ี่�เปล่�ยนพฤต่กรื่รื่มุ
ก�รื่ก่นของผูู้้คนไปเลย	เพรื่�ะทัี่�งช่้วยลด้ก�รื่สัมุผัู้สกัน
ที่ำ�ให้ช่้ว่ตปลอด้ภััยจ�กเช่้�อโรื่ค	และปรื่ะหยัด้เวล�
ในก�รื่เด่้นที่�งมุ�กข้�นด้้วย		
	 นอกจ�กช่้วยแก้ปัญห�คว�มุมัุ�นคงที่�ง
อ�ห�รื่และก�รื่จัด้สรื่รื่ที่รัื่พย�กรื่อย่�งคุ้มุค่�ให้
เพ่ยงพอต่อคว�มุต้องก�รื่	ฟูู้้ด้เที่คในวันน่�ยังเป็นอ่ก
ก้�วท่ี่�สำ�คัญในก�รื่พัฒน�ต่อยอด้เพ่�อปฏ่ิวัต่วงก�รื่
อ�ห�รื่อ่กขั�นในอน�คต	ท่ี่�จะช่้วยดู้แลทัี่�งส่�งแวด้ล้อมุ
สุขภั�พ	 และช่้วยอำ�นวยคว�มุสะด้วกให้แก่ผูู้้คน 
ในอน�คตต่อไป
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ที่่อิงเที่่�ยวไปกับการพัาย SUP Board 
ความสุนุกในเกล่ยวคล่�นและสุายนำ�า
ช่่วังสุุดสัุปดาห์หร่อพั้กัร้อนของหลายคนในติอนนี�นิยมไปท่องเที่ยวัทะเลหร่อล่องแม่นำ�ากัันเยอะมากั แถืมไปแล้วัก็ัไม่พ้ลาดท่ีจะสุนุกัสุนานกัับ 
กัารพ้ายซีัปบอร์ด (SUP Board) กัิจกัรรมทางนำ�าที่กัำาลังฮอติฮิติสุุดๆ เพ้ราะนอกัจากัจะได้ช่่่นช่มทิวัทัศัน์ธรรมช่าติิหร่อแหล่งประวััติิศัาสุติร์
อันสุวัยงามแล้วัก็ัยังติ่่นติากัับควัามท้าทายขณะพ้ายซีัปบอร์ดด้วัย

	 ซัึ่ปบัอร์ื่ด้	หร่ื่อกรื่ะด้�นย่นพ�ย	มุ�จ�กช่้�อเต็มุๆ	ว่�	
Stand	Up	Paddle	Board	เป็นก่จกรื่รื่มุที่�งนำ��คล้�ยๆ	กับั
เซ่ึ่ร์ื่ฟู้บัอร์ื่ด้	 เพ่ยงแต่ซัึ่ปบัอร์ื่ด้ผูู้้เล่นจะย่นบันบัอร์ื่ด้แล้วใช้้ 
ไมุ้พ�ยพ�เคล่�อนท่ี่�ไปข้�งหน้�	ขณะท่ี่�เซ่ึ่ร์ื่ฟู้บัอร์ื่ด้ไมุ่ต้องใช้้
ไมุ้พ�ยแต่อ�ศััยแรื่งคล่�นในที่ะเลพ�ไปแที่น	 ที่ำ�ให้เรื่�พ�ย
ซัึ่ปบัอรื่์ด้เล่นได้้ทัี่�งในที่ะเล	 แมุ่นำ��	 อ่�ว	 บ้ัง	 หร่ื่อคลอง	
สำ�หรัื่บัใครื่ท่ี่�อย�กพ�ยซึ่ัปบัอร์ื่ด้ต้องมุ่อุปกรื่ณ์หลักๆ	 ค่อ	
บัอร์ื่ด้และไมุ้พ�ย	 ฝึักเล่นได้้ไมุ่ย�ก	 โด้ยเฉพ�ะถ้ื�พ�ยใน 
นำ��น่�งๆ	 อย่�งในบ้ังหร่ื่อคลอง	 แต่ถ้ื�เล่นในที่ะเลคล่�นแรื่ง 
จะเหมุ�ะกับัคนเล่นท่ี่�มุ่ทัี่กษะแล้ว	 ส่วนเที่คน่คอยู่ท่ี่�ก�รื่นั�ง	
ก�รื่ลุกย่น	ก�รื่ที่รื่งตัวบันบัอร์ื่ด้	และก�รื่ใช้้ไมุ้พ�ยพ�บัอร์ื่ด้
เคล่�อนไปข้�งหน้�ต�มุท่ี่ศัที่�งของจุด้ท่ี่องเท่ี่�ยว	ย่�งถ้ื�พ�กัน
ไปพ�ยเล่นเป็นกลุ่มุก็ย่�งจะสนุกสน�นและท้ี่�ที่�ยมุ�กข้�นอ่ก
ซ้ึ่�งถ่ือเป็นเสน่ห์มัุด้ใจให้นักท่ี่องเท่ี่�ยวหยุด้เล่นพ�ยซึ่ัปบัอร์ื่ด้ 
ไมุ่ได้้จร่ื่งๆ	
	 สำ�หรัื่บัสถื�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวและจดุ้เช็้กอ่นเพ่�อพ�ไปฟิู้นกับั
ก�รื่สัมุผัู้สคว�มุสนุกบันคว�มุท้ี่�ที่�ยมุ่ให้เล่อกหล�กหล�ย
ท่ี่เด่้ยว	 โด้ยมุ่ไฮไลต์ทัี่�งคว�มุสวยง�มุของสถื�นท่ี่�และ 
ก�รื่บัร่ื่ก�รื่ด้้�นซัึ่ปบัอร์ื่ด้ท่ี่�น่�สนใจไมุ่น้อยไปกว่�กันเลย

Munruk Hostel จ.ประจวบคีรีขันธ์
		 เป็นโฮสเที่ลท่ี่�ต้องจองล่วงหน้�เพ่�อเข้�ไปพักและรัื่บับัรื่รื่ย�ก�ศัท่ี่�ผู่้อนคล�ย	 ตกแต่ง
อย่�งเร่ื่ยบัง่�ย	มุ่ห้องพักให้เล่อกทัี่�งแบับัห้องเด่้�ยวและห้องรื่วมุ	ทัี่�งหมุด้	11	ห้อง	พร้ื่อมุให้
บัร่ื่ก�รื่เช่้�บัอร์ื่ด้พ�ยและสอนเล่นพ�ยซัึ่ปบัอร์ื่ด้ในรื่�ค�ท่ี่�ไมุ่แพง	 ท่ี่�น่�จ้งเหมุ�ะแก่ก�รื่มุ� 
พักผู่้อนพร้ื่อมุพ�ยซัึ่ปบัอร์ื่ด้กับัคู่รัื่ก	 เพ่�อนฝูัง	 หร่ื่อคนในครื่อบัครัื่ว	 สถื�นท่ี่�ตั�งอยู่ใกล้กับั 
ตัวเมุ่องและอ�่วปรื่ะจวบัฯ	ที่ำ�ให้ส�มุ�รื่ถืไปเลน่พ�ยซึ่ปับัอร์ื่ด้ได้้สะด้วก	แต่ถ้ื�อย�กไปเลน่
ไกลหน่อยอย่�งท่ี่�อ่�งเก็บันำ��คลองบ้ังก็มุ่บัร่ื่ก�รื่พ�ไปเช่้นกัน	โด้ยจุด้เด่้นของสถื�นท่ี่�ท่ี่�พ�ไป
พ�ยซัึ่ปบัอร์ื่ด้ทัี่�ง	2	 แห่งจะสวยง�มุแตกต่�งกัน	 ช่้วงเช้้�เหมุ�ะกับัก�รื่ไปพ�ยซัึ่ปบัอร์ื่ด้ท่ี่� 
อ่�วปรื่ะจวบัฯ	ในเวล�ปรื่ะมุ�ณ	06.00	น.	 เพ่�อช้มุพรื่ะอ�ท่ี่ตย์ข้�น	 ส่วนช่้วงเย็นเหมุ�ะกับั
ก�รื่ไปพ�ยซัึ่ปบัอร์ื่ด้ท่ี่�อ่�งเก็บันำ��คลองบ้ังในเวล�รื่�วๆ	16.00	 น.	 เพ่�อช้มุพรื่ะอ�ท่ี่ตย์ตก	
ที่ำ�ให้ผูู้้เล่นส�มุ�รื่ถืถ่ื�ยว่วโรื่แมุนต่กในแต่ละช่้วงได้้อย่�งไมุ่จำ�กัด้รื่ะหว่�งท่ี่�สนุกสน�นกับั
ก�รื่พ�ยซัึ่ปบัอร์ื่ด้	 ซ้ึ่�งผูู้้ท่ี่�มุ�พักแมุ้ไมุ่เคยพ�ยซึ่ัปบัอร์ื่ด้มุ�ก่อนก็ไมุ่ต้องกังวล	 เพรื่�ะที่�ง 
โฮสเที่ลมุ่ครูื่ฝึักบัร่ื่ก�รื่สอนให้อย่�งใกล้ช่้ด้	 พ�ยเล่นได้้ปลอด้ภััยในกรื่ะแสนำ��ท่ี่�ไมุ่เช้่�ยวแรื่ง 
และจัด้เต็มุอุปกรื่ณ์คว�มุปลอด้ภััยให้ครื่บัครัื่น	 ส่วนคนภั�ยนอกท่ี่�ไมุ่ได้้พักในโฮสเที่ล 
ก็ส�มุ�รื่ถืมุ�ใช้้บัร่ื่ก�รื่ได้้เช่้นเด่้ยวกัน	 แต่ค่�บัร่ื่ก�รื่สงูกว่�เลก็น้อย	 นอกจ�กน่�โฮสเที่ลแห่งน่� 
ยังเน้นคอนเซึ่ปต์ต่อยอด้เป็นคอมุมูุน่ต่สำ�หรัื่บันักท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�มุ่รื่สน่ยมุช้อบัพ�ยซัึ่ปบัอร์ื่ด้
เหมุ่อนกัน	 จ้งเสร่ื่มุบัร่ื่ก�รื่จัด้บั�ร่ื่สต้�ไปด้ร่ื่ปก�แฟู้สด้ๆ	 ให้ทุี่กคนด่้�มุกันบันร่ื่มุอ่�ว 
หร่ื่ออ่�งเก็บันำ��หลังจ�กพ�ยซึ่ัปบัอร์ื่ด้เสร็ื่จด้้วย	 ที่ำ�ให้ผูู้้มุ�พักหร่ื่อใช้้บัร่ื่ก�รื่ได้้สังสรื่รื่ค์ 
แลกเปล่�ยนปรื่ะสบัก�รื่ณ์รื่ะหว่�งกัน

   ท่ี่�ตั�ง:	122/2	ถื.ปรื่ะจวบัค่ร่ื่ขนัธ์	ต.ปรื่ะจวบัค่ร่ื่ขนัธ์	อ.เมุ่องปรื่ะจวบัค่ร่ื่ขนัธ์	จ.ปรื่ะจวบัค่ร่ื่ขนัธ์
โที่รื่.	09	9339	1081,	09	4478	6730,	Facebook:	Munruk	Hostel

ภาพจาก: www.facebook.com/munruk.hostel

ภาพจาก: www.facebook.com/munruk.hostel
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Skyla’s Surf & SUP Club จ.ภูเก็ต
	 ภูัเกต็ยงัคงเป็นสวรื่รื่คข์องนักที่อ่งเท่ี่�ยวท่ี่�หลงใหลที่ะเลสวย	นำ��ใส	ห�ด้ที่รื่�ยข�ว	และ
เป็นสถื�นท่ี่�แรื่กๆ	ท่ี่�คนน้กถ้ืงเมุ่�อต้องก�รื่เล่นเซ่ึ่ร์ื่ฟู้บัอร์ื่ด้และซัึ่ปบัอร์ื่ด้	โด้ยสถื�นท่ี่�บัร่ื่ก�รื่
สอนเล่นและเช่้�บัอร์ื่ด้เก่�แก่มุ่ช่้�อเส่ยงหน่ไมุ่พ้น	Skyla’s	Surf	&	SUP	Club	ท่ี่�เปิด้มุ�น�น
กว่�	10	 ปี	 คนภูัเก็ตและนักท่ี่องเท่ี่�ยวจ้งรู้ื่จักกันด่้	 ก�รื่พ�ยซึ่ัปบัอร์ื่ด้ท่ี่�ภูัเก็ตนั�นจะมุ่ 
คว�มุท้ี่�ที่�ยมุ�กกว่�ก�รื่พ�ยอยู่ในแมุ่นำ��	 ข้�นอยู่กับัคว�มุแรื่งของเกล่ยวคล่�นในที่ะเล	
สำ�หรัื่บัส�ยช่้ลก็พ�ยสนุกไปกับัคล่�นที่ะเลเบั�ๆ	 ถ้ื�เป็นส�ยเอกซ์ึ่ตร่ื่มุเหมุ�ะจัด้หนักไปกับั
ที่ะเลท่ี่�มุ่คล่�นแรื่งๆ	 ให้ได้้ผู้จญภััยอย่�งเต็มุท่ี่�	 ส่วนส�ยโยคะท่ี่�ช้อบัย่ด้เส้นย่ด้ส�ย	 ท่ี่�น่�ก็มุ่
เปิด้สอนและพ�ไปซัึ่ปบัอร์ื่ด้โยคะ	(เล่นโยคะบันบัอร์ื่ด้)	ด้้วยเช่้นกัน	ท่ี่�น่�ยังมุ่ว่ถ่ืช่้ว่ตร่ื่วมุกับั
คนท้ี่องถ่ื�น	 โด้ยรื่�ยได้้ส่วนหน้�งจะถูืกส่งต่อเพ่�อเป็นโอก�สนำ�ไปสนับัสนุนและพัฒน�ช่้ว่ต
คว�มุเป็นอยู่และก�รื่ศ้ักษ�	เร่ื่ยกได้้ว่�ได้้มุ่ส่วนดู้แลกันทัี่�งคนช้อบัที่ำ�ก่จกรื่รื่มุและชุ้มุช้น	
 
  ท่ี่�ตั�ง:	ห�ด้บั�งเที่�	ต.เช่้งที่ะเล	อ.ถืล�ง	จ.ภูัเก็ต	โที่รื่.	08	2519	3282,

Facebook:	Skyla’s	Surf	&	SUP	Club

SUP Station Koh Chang จ.ตราด
	 เป็นอ่กหน้�งสถื�นท่ี่�ให้บัร่ื่ก�รื่ด้้�นซัึ่ปบัอร์ื่ด้อันดั้บัต้นๆ
ของจังหวัด้	ตั�งอยู่บัร่ื่เวณป�กคลองพรื่�้ว	มุ่คว�มุงด้ง�มุของ
ธรื่รื่มุช้�ต่เป็นจุด้ด้้งดู้ด้	 โด้ยเปิด้บัร่ื่ก�รื่สอนพ�ยซัึ่ปบัอร์ื่ด้
และให้เช่้�บัอร์ื่ด้รื่วมุในรื่�ค�เด่้ยวกัน	 โด้ยทุี่กครัื่�งท่ี่�ออกไป
พ�ยซัึ่ปบัอร์ื่ด้จะมุ่ท่ี่มุผูู้้ฝึักสอนคอยดู้แลคว�มุปลอด้ภััย
ตลอด้เวล�	 เน่�องจ�กเป็นเขตอุที่ย�นแห่งช้�ต่	 และยังมุ่
บัอร์ื่ด้ให้เล่อกพ�ยเล่นหล�ยขน�ด้	 ส่วนเส้นที่�งไฮไลต์ 
ท่ี่�พ�ไปพ�ย	 ค่อ	 เส้นที่�งลัด้เล�ะเข้�ไปในคลองพรื่้�ว 
เพ่�อช้มุบัรื่รื่ย�ก�ศับ้ั�นเร่ื่อนร่ื่มุคลองและป��โกงก�ง	มุองเห็น
ว่วภูัเข�ตรื่ะหง่�นและนำ��ตกท่ี่�สวยง�มุ	 ก่อนจะพ�ยออกไป
สู่ที่ะเลป�กอ่�วท่ี่�มุ่ห�ด้ที่รื่�ยข�วนวล	ลงไปเล่นนำ��ได้้อย่�ง
สนุกสน�น	 เหมุ�ะสำ�หรัื่บัมุ่อใหมุ่	 แต่ถ้ื�ต้องก�รื่คว�มุ
ท้ี่�ที่�ยย่�งข้�นก็มุ่เส้นที่�งพ�ยไปยังเก�ะสุวรื่รื่ณ	 รื่ะยะห่�ง
จ�กคลองพรื่้�วรื่�ว	5	 ก่โลเมุตรื่	 ซ้ึ่�งสวยง�มุไปอ่กแบับั	
นอกจ�กน่�	 SUP	Station	 ยังมุ่สถื�นพักแรื่มุในเคร่ื่ออย่�ง
ไอยรื่�	ร่ื่สอรื่ท์ี่	ท่ี่�ตั�งอยู่ไมุ่ไกลกันนกัในบัรื่รื่ย�ก�ศัรื่มุ่ร่ื่�นด้้วย
แมุกไมุแ้ละท่ี่วเข�	ผูู้้ท่ี่�มุ�พักท่ี่�ร่ื่สอร์ื่ตก็จะได้้รัื่บัส่วนลด้พ่เศัษ
สำ�หรัื่บัใช้้บัร่ื่ก�รื่พ�ยซัึ่ปบัอร์ื่ด้ไปด้้วย	เอ�ใจส�ย	SUP	และ
ส�ยพักผู่้อนตัวจร่ื่ง

   ท่ี่�ตั�ง:	ต.เก�ะช้้�ง	อ.เก�ะช้้�ง	จ.ตรื่�ด้	โที่รื่.	08	1751	0058, 
06	5504	0070,	Facebook:	SUP	Station	Koh	Chang,	 
Facebook:	IYARA	GROUP,	Website:	www.iyaragroup.com 

ภาพจาก: www.facebook.com/suphirethailand

ภาพจาก: Skyla’s Surf & SUP Club

ภาพจาก: www.facebook.com/supstationkohchang

SUP Hire Thailand จ.กาญจนบุรี
	 ท่ี่�น่�เป็นสถื�นท่ี่�ข้�นช่้�อด้้�นซัึ่ปบัอร์ื่ด้โด้ยตรื่ง	 ใครื่ท่ี่�ช้อบัพ�ยซึ่ัปบัอร์ื่ด้	 ถ้ื�แวะเท่ี่�ยว
จังหวัด้ก�ญจนบุัร่ื่ก็จะต้องมุ�เช็้กอ่น	ไมุ่อย่�งนั�นเหมุ่อนมุ�ไมุ่ถ้ืง	โด้ยท่ี่�น่�จะเน้นคล�สสอน
ตั�งแต่ขั�นพ่�นฐ�นสำ�หรัื่บัคนไมุ่เคยพ�ยมุ�ก่อน	 และยังมุ่เส้นที่�งหร่ื่อแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยว 
เพ่�อพ�ไปพ�ยซัึ่ปบัอร์ื่ด้ต�มุคว�มุช้ำ�น�ญให้เล่อกถ้ืง	4	เส้นที่�ง	รื่ะยะเวล�พ�ย	2.5-3	ชั้�วโมุง
เช่้น	 เส้นที่�งพ�ยข้�มุแมุ่นำ��แควใหญ่	 มุ่จุด้เด่้นท่ี่�ทัี่ศัน่ยภั�พสวยง�มุของสะพ�นข้�มุ 
แมุ่นำ��แคว	 เส้นที่�งพ�ยล่องแมุ่นำ��แควน้อย	 ซ้ึ่�งอลังก�รื่ด้้วยนำ��ตกใหญ่น้อย	 หร่ื่อเส้นที่�ง
พ�ยไปบันแมุ่นำ��แควใหญ่	 ร่ื่�นรื่มุย์กับันำ��ตกเอรื่�วัณและบัรื่รื่ย�ก�ศัขุนเข�	รื่วมุถ้ืงเส้นที่�ง
บัร่ื่เวณท่ี่�นำ��รื่อยัล	 ร่ื่เวอร์ื่แคว	 ร่ื่สอร์ื่ที่	ท่ี่�เหมุ�ะสำ�หรัื่บัคนเพ่�งเร่ื่�มุต้น	และอยู่ใกล้กับัท่ี่�ตั�ง
ของ	SUP	Hire	 ซ้ึ่�งก็ร่ื่มุร่ื่�นด้้วยต้นไมุ้ธรื่รื่มุช้�ต่	รื่ะยะเวล�พ�ย	1.5-2	 ชั้�วโมุง	น้อยลงกว่� 
เส้นที่�งอ่�นแต่ยังคงได้้คว�มุสนุกสน�นเต็มุท่ี่�	
 
  ท่ี่�ตั�ง:	18/3	หมูุ่	2	ต.แก่งเส่�ยน	อ.เมุ่องก�ญจนบุัร่ื่	จ.ก�ญจนบุัร่ื่	โที่รื่.	09	0975	9718,

Facebook:	SUP	Hire	Thailand	Co.,	Ltd.

ภาพจาก: www.facebook.com/supstationkohchang
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BKI มอบเคร่ื่�องมือการื่ผ่่าตััดทางศััลยกรื่รื่มกรื่ะดูก
และข้้อให้้แก่โรื่งพยาบาลอ้้มผ่าง 

	 บัร่ื่ษัที่	กรุื่งเที่พปรื่ะกนัภััย	จำ�กัด้	(มุห�ช้น)	โด้ยคณุช้ยั	โสภัณพน่ช้	ปรื่ะธ�น
กรื่รื่มุก�รื่	 และด้รื่.อภ่ัส่ที่ธ่�	 อนันตน�ถืรัื่ตน	 ปรื่ะธ�นคณะผูู้้บัร่ื่ห�รื่และกรื่รื่มุก�รื่ 
ผูู้้อำ�นวยก�รื่ใหญ่	 มุอบัครุื่ภััณฑ์์ที่�งก�รื่แพที่ย์	 ชุ้ด้อุปกรื่ณ์และเคร่ื่�องมุ่อก�รื่ผู่้�ตัด้
ที่�งศััลยกรื่รื่มุกรื่ะดู้กและข้อ	 มูุลค่�กว่�	920,000	 บั�ที่	 ให้แก่โรื่งพย�บั�ลอุ้มุผู้�ง	
จังหวัด้ต�ก	เพ่�อรื่องรัื่บัก�รื่ผู่้�ตัด้ศััลยกรื่รื่มุกรื่ะดู้กและข้อโด้ยเฉพ�ะ	สำ�หรัื่บัผูู้้ป�วยท่ี่�
ข�ด้แคลนด้้�นทุี่นที่รัื่พย์และไมุ่มุ่หลักปรื่ะกันสุขภั�พ	ซ้ึ่�งช่้วยลด้คว�มุสูญเส่ยต่อช่้ว่ตได้้
โด้ยมุ่น�ยแพที่ย์วรื่ว่ที่ย์	 ตันต่วัฒนที่รื่พัย์	 ผูู้้อำ�นวยก�รื่โรื่งพย�บั�ล	 เป็นผูู้้รัื่บัมุอบั 
ณ	อ�ค�รื่กรุื่งเที่พปรื่ะกันภััย	ถืนนส�ที่รื่ใต้	เมุ่�อวันท่ี่�	18	มุกรื่�คมุ	2564	ทัี่�งน่�	ชุ้ด้อุปกรื่ณ์
และเคร่ื่�องมุ่อก�รื่ผู่้�ตัด้ศััลยกรื่รื่มุกรื่ะดู้กและข้อดั้งกล่�วผู้ล่ตโด้ยบัร่ื่ษัที่	ออโธพ่เซ่ึ่ย	จำ�กัด้

ปีี 2563 BKI โชว์์กำาไรื่พ่่งกว่์า 2,700 ล้านบาท เพ่�มข้้�น 10.4%
ด้รื่.อภ่ัส่ที่ธ่�	 อนันตน�ถืรัื่ตน	 ปรื่ะธ�นคณะผูู้้บัร่ื่ห�รื่และกรื่รื่มุก�รื่ผูู้้อำ�นวยก�รื่ใหญ่	 บัร่ื่ษทัี่	 กรุื่งเที่พปรื่ะกันภััย	 จำ�กัด้	(มุห�ช้น)	 เปิด้เผู้ยถ้ืงผู้ลก�รื่ด้ำ�เน่นง�น 

ของบัร่ื่ษัที่ฯ	ในปี	2563	ส่�นสุด้	ณ	วันท่ี่�	31	ธันว�คมุ	2563	มุ่เบ่ั�ยปรื่ะกันภััยรัื่บัรื่วมุ	22,858.2	ล้�นบั�ที่	เมุ่�อเท่ี่ยบักับัปี	2562	ท่ี่�มุ่เบ่ั�ยปรื่ะกันภััย	21,008.9	ล้�นบั�ที่	
เพ่�มุข้�นร้ื่อยละ	8.8	มุ่กำ�ไรื่สุที่ธ่จ�กก�รื่รัื่บัปรื่ะกันภััยหลังหักค่�ใช้้จ่�ยในก�รื่ด้ำ�เน่นง�นและต้นทุี่นที่�งก�รื่เง่นแล้ว	1,849.5	ล้�นบั�ที่	เพ่�มุข้�นร้ื่อยละ	59.2	รื่�ยได้้สุที่ธ่
จ�กก�รื่ลงทุี่น	1,360.6	 ล้�นบั�ที่	ลด้ลงร้ื่อยละ	16.2	 มุ่กำ�ไรื่ก่อนค่�ใช้้จ่�ยภั�ษ่เง่นได้้	3,210.1	 ล้�นบั�ที่	และเมุ่�อหักค่�ใช้้จ่�ยภั�ษ่เง่นได้้แล้ว	บัร่ื่ษัที่ฯ	 มุ่กำ�ไรื่สุที่ธ่	
2,705.6	ล้�นบั�ที่	เพ่�มุข้�นจ�กปี	2562	ร้ื่อยละ	10.4	และมุ่กำ�ไรื่ต่อหุ้นขั�นพ่�นฐ�น	25.41	บั�ที่

โด้ยท่ี่�ปรื่ะชุ้มุคณะกรื่รื่มุก�รื่บัร่ื่ษัที่ฯ	ซ้ึ่�งได้้ปรื่ะชุ้มุเมุ่�อวันท่ี่�	19	กุมุภั�พันธ์	2564	มุ่มุต่ให้จ่�ยเง่นปันผู้ลงวด้สุด้ท้ี่�ย	สำ�หรัื่บัผู้ลปรื่ะกอบัก�รื่ไตรื่มุ�สท่ี่�	4	ปี	2563 
แก่ผูู้้ถ่ือหุ้นในอัตรื่�หุ้นละ	6	บั�ที่	รื่วมุทัี่�งปี	2563	บัร่ื่ษัที่ฯ	จ่�ยเง่นปันผู้ลให้แก่ผูู้้ถ่ือหุ้นในอัตรื่�หุ้นละ	15	บั�ที่

BKI ร้ื่กข้ยายปีรื่ะกันภััยไซเบอร์ื่ผ่่านโบรื่กเกอร์ื่
บัร่ื่ษัที่	กรุื่งเที่พปรื่ะกันภััย	จำ�กัด้	(มุห�ช้น)	นำ�โด้ย	ด้รื่.อภ่ัส่ที่ธ่�	อนันตน�ถืรัื่ตน	ปรื่ะธ�นคณะผูู้้บัร่ื่ห�รื่

และกรื่รื่มุก�รื่ผูู้้อำ�นวยก�รื่ใหญ่	ให้ก�รื่ต้อนรัื่บัคุณช้นะพันธ์ุ	 พ่ร่ื่ยะพันธ์ุ	น�ยกสมุ�คมุน�ยหน้�ปรื่ะกันภััยไที่ย	
พร้ื่อมุผูู้บ้ัร่ื่ห�รื่จ�กบัร่ื่ษทัี่น�ยหน้�ปรื่ะกนัว่น�ศัภััย	 ในง�นบัรื่รื่ย�ยพ่เศัษให้คว�มุรู้ื่ปรื่ะกนัภััยไซึ่เบัอร์ื่ 
ซ้ึ่�งกรุื่งเที่พปรื่ะกันภััยได้้พัฒน�แผู้นปรื่ะกันภััยข้�นเพ่�อรื่องรัื่บักับัไลฟ์ู้สไตล์ของคนยุคด่้จ่ทัี่ล	 ครื่อบัคลุมุ 
กลุ่มุผูู้้ใช้้อ่นเที่อร์ื่เน็ต	ทัี่�งผูู้้ใช้้ง�นบุัคคล	และองค์กรื่	หร่ื่อสถื�นปรื่ะกอบัก�รื่	โด้ยคุ้มุครื่องคว�มุเส่ยห�ยจ�ก
คว�มุเส่�ยงต่�งๆ	จ�กก�รื่ที่ำ�ธุรื่กรื่รื่มุที่�งอ่นเที่อร์ื่เน็ต	เพ่�อสร้ื่�งคว�มุมัุ�นใจให้แก่ผูู้้ซ่ึ่�อหร่ื่อผูู้้ข�ยส่นค้�ออนไลน์
รื่วมุถ้ืงผูู้้ท่ี่�ที่ำ�ธุรื่กรื่รื่มุออนไลน์	 ทัี่�งน่�	 เพ่�อเป็นปรื่ะโยช้น์ต่อก�รื่ขย�ยธุรื่ก่จของแต่ละบัร่ื่ษัที่ต่อไป 
ณ	ห้องปรื่ะชุ้มุ	1001	อ�ค�รื่กรุื่งเที่พปรื่ะกันภััย	ถืนนส�ที่รื่ใต้	เมุ่�อเร็ื่วๆ	น่�

BKI ส่่งเส่ริื่มการื่ศึักษาให้้เข้้าถึึงโรื่งเรีื่ยนในพ้�นท่�ห่้างไกล
บัร่ื่ษัที่	กรุื่งเที่พปรื่ะกันภััย	จำ�กัด้	(มุห�ช้น)	โด้ยคุณวรัื่ญญ�	เที่พส�รื่	ผูู้้จัด้ก�รื่ส�ข�

เช่้ยงใหมุ่	ธุรื่ก่จส�ข�และก�รื่ร่ื่วมุที่นุ	พร้ื่อมุด้้วยพนกัง�นส�ข�เช่้ยงใหมุ่	เป็นผูู้แ้ที่นบัร่ื่ษทัี่ฯ
มุอบัเคร่ื่�องคอมุพ่วเตอร์ื่	เคร่ื่�องพร่ื่นเตอร์ื่	พร้ื่อมุอุปกรื่ณ์ก�รื่เร่ื่ยนก�รื่สอน	และเคร่ื่�องเข่ยน
ต่�งๆ	รื่วมุมูุลค่�	142,250	บั�ที่	เพ่�อส่งเสร่ื่มุก�รื่ศ้ักษ�ให้แก่นักเร่ื่ยนโรื่งเร่ื่ยนหลวงพัฒน�
บ้ั�นขุนว�ง	ซ้ึ่�งเป็นโรื่งเร่ื่ยนตั�งแต่รื่ะดั้บัชั้�นอนุบั�ลจนถ้ืงปรื่ะถืมุศ้ักษ�ปีท่ี่�	6	มุ่จำ�นวนนักเร่ื่ยน
เก่อบั	300	คน	 ซ้ึ่�งอยู่ในพ่�นท่ี่�ห่�งไกลและข�ด้แคลนอุปกรื่ณ์ท่ี่�จำ�เป็นต่อก�รื่ศ้ักษ�	 โด้ยมุ่	
คุณฉัตรื่ชั้ย	 ไช้ยช้นะ	 ครูื่ช้ำ�น�ญก�รื่พ่เศัษ	 โรื่งเร่ื่ยนหลวงพฒัน�บ้ั�นขุนว�ง	 เป็นผูู้้แที่น 
รัื่บัมุอบั	ณ	 โรื่งเร่ื่ยนหลวงพัฒน�บ้ั�นขุนว�ง	 สำ�นักง�นเขตพ่�นท่ี่�ก�รื่ศ้ักษ�ปรื่ะถืมุศ้ักษ�
เช่้ยงใหมุ่	เขต	4	อำ�เภัอแมุ่ว�ง	จังหวัด้เช่้ยงใหมุ่	เมุ่�อวันท่ี่�	20	กุมุภั�พันธ์	2564
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กรุื่งเที่พปรื่ะกันภััยขอขอบัพรื่ะคุณลูกค้�/คู่ค้�ท่ี่�ให้ก�รื่ตอบัรัื่บัว�รื่ส�รื่	BKI	News	ฉบัับัอ่เล็กที่รื่อน่กส์	ทัี่�งน่�	 เพ่�อให้ก�รื่ส่งว�รื่ส�รื่ซ้ึ่�งปรื่ะกอบัด้้วย 
ข้อมูุลข่�วส�รื่	ก�รื่ปรื่ะช้�สัมุพันธ์	โปรื่โมุชั้น	และส่ที่ธ่พ่เศัษผู่้�นที่�งอ่เมุลของลูกค้�/คู่ค้�สอด้คล้องกับั	พ.รื่.บั.คุ้มุครื่องข้อมูุลส่วนบุัคคล	พ.ศั.	2562 
บัร่ื่ษัที่ฯ	จ้งขอสอบัถื�มุคว�มุปรื่ะสงค์ก�รื่รัื่บัว�รื่ส�รื่	BKI	News	ฉบัับัอ่เล็กที่รื่อน่กส์	ดั้งน่�	

จาก BKI ถง้ผูู้้อ่ิานเพ่ั�อิพัร้อิมเข้าสุูก่ารบังคับใช้ พั.ร.บ.คุ้มครอิงข้อิมูลสุ่วนบุคคล

พ้.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลสุ่วันบุคคลกัับกัารยกัเลิกัหร่อจัดกัารวัารสุาร BKI News ฉบับอิเล็กัทรอนิกัสุ์

1.	กรื่ณ่ลูกค้�/คู่ค้�ต้องก�รื่ยกเล่กก�รื่รื่ับัว�รื่ส�รื่	BKI	News	ฉบัับัอ่เล็กที่รื่อน่กส์

2.	กรื่ณล่กูค้�/คูค้่�ต้องก�รื่เปล่�ยนแปลงอเ่มุล	หรื่อ่เพ่�มุ/ลด้จำ�นวนอเ่มุลในก�รื่รื่บััว�รื่ส�รื่	BKI	News	ฉบับััอเ่ลก็ที่รื่อนก่ส์ 
	 	 ส�มุ�รื่ถืแจ้งคว�มุปรื่ะสงค์ดั้งกล่�ว	 พรื่้อมุช้่�อ-น�มุสกุล	 และอ่เมุลที่่�ต้องก�รื่ยกเล่ก	 เปล่�ยน	 หรื่่อเพ่�มุ/ลด้ 
	 	 ส่งมุ�ได้้ที่่�อ่เมุล	corp.comm1@bangkokinsurance.com	หรื่อ่สแกน	QR	Code	

กัารติิดติามวัารสุาร BKI News ฉบับอิเลก็ัทรอนิกัสุ์

สำ�หรื่ับัลูกค้�/คู่ค้�	 ผูู้้ท่ี่�อ่�นว�รื่ส�รื่	BKI	News	 อย่�งต่อเน่�องในรืู่ปแบับัรืู่ปเล่มุ	 ยังส�มุ�รื่ถืต่ด้ต�มุอ่�นได้้ 
ในรืู่ปแบับัอ่เล็กที่รื่อน่กส์ต�มุ	QR	Code	ที่่�แนบัมุ�น่�

BKI มอบสิ่นไห้มปีรื่ะกันภััยคว์ามเส่่�ยงภััยทรัื่พย์สิ่น (IAR)
บัร่ื่ษัที่	 กรุื่งเที่พปรื่ะกันภััย	 จำ�กัด้	(มุห�ช้น)	 โด้ยคุณไพร่ื่นที่ร์ื่	 ชั้ยเบัญจพล	 รื่องผูู้้อำ�นวยก�รื่ 

ธุรื่ก่จตัวแที่น	เป็นผูู้้แที่นบัร่ื่ษัที่ฯ	มุอบัส่นไหมุที่ด้แที่นปรื่ะกันภััยคว�มุเส่�ยงภััยที่รัื่พย์ส่น	(IAR)	รื่วมุทัี่�งส่�น
เป็นเง่นจำ�นวน	184,800,000	บั�ที่	ให้แก่บัร่ื่ษัที่	แลนด์้โก้สปอร์ื่ต	แอนด์้	มุ่วส่คเค่ล	จำ�กัด้	โด้ยมุ่คุณอัจฉรื่�
อ�ท่ี่ภั�ณุ	 กรื่รื่มุก�รื่บัร่ื่ษัที่	 เป็นผูู้้รื่ับัมุอบั	 จ�กกรื่ณ่เก่ด้เหตุเพล่งไหมุ้ที่ำ�ให้อ�ค�รื่และสต๊อกส่นค้� 
ของบัร่ื่ษัที่	ได้้รัื่บัคว�มุเส่ยห�ย	ณ	สำ�นักง�นตัวแที่นคุณสุว่ที่ย์	ศ่ัร่ื่เอ่�ยมุแสง เมุ่�อวันท่ี่�	1	กุมุภั�พันธ์	2564

BKI ยืนยันคว์ามแข็้งแกร่ื่งจากการื่จัดอันดับคว์ามน่าเชื�อถืึอ A- (Stable)
บัร่ื่ษัที่	กรุื่งเที่พปรื่ะกันภััย	จำ�กัด้	(มุห�ช้น)	ยังคงครื่องอันดั้บัคว�มุน่�เช่้�อถ่ือที่�งก�รื่เง่นจ�ก	Standard	&	Poor’s	หร่ื่อ	S&P	สถื�บัันก�รื่จัด้อันดั้บัที่�งก�รื่เง่น

ชั้�นนำ�ของโลก	ซ้ึ่�งจัด้อันดั้บัคว�มุน่�เช่้�อถ่ือให้บัร่ื่ษัที่ฯ	อยู่ท่ี่�รื่ะดั้บั	A-	(Stable)	(ณ	วันท่ี่�	9	พฤศัจ่ก�ยน	2563)	ซ้ึ่�งสะท้ี่อนให้เห็นถ้ืงคว�มุเป็นผูู้้นำ�ในธุรื่ก่จปรื่ะกันว่น�ศัภััย
ท่ี่�ยังคงครื่องคว�มุแข็งแกร่ื่งด้้�นเง่นทุี่น	ด้้วยเง่นกองทุี่นและส่นที่รัื่พย์ท่ี่�มัุ�นคง	มุ่คว�มุส�มุ�รื่ถืที่�งก�รื่แข่งขันด้้วยผู้ลปรื่ะกอบัก�รื่ท่ี่�ด่้	รื่วมุทัี่�งมุ่ก�รื่บัร่ื่ห�รื่จัด้ก�รื่ท่ี่�ด่้
ในรื่ะดั้บัท่ี่�น่�พ้งพอใจ	อันถ่ือเป็นหน้�งในบัร่ื่ษัที่ปรื่ะกันว่น�ศัภััยท่ี่�เข้มุแข็งของปรื่ะเที่ศัไที่ย

SRAN ร่ื่ว์มกับ BKI เปิีดตััว์ SRAN Cyber Insurance Plus เพ่�มคว์ามมั�นใจให้้ลูกค้า

Insurance	Plus	ภั�ยในง�นก้�วทัี่นยุคด่้จ่ทัี่ลให้ปลอด้ภััยกับั	Cyber	Insurance	โด้ย	SRAN	ร่ื่วมุกับั	BKI	เปิด้ตัว	SRAN	Cyber	Insurance	Plus	เพ่�มุคว�มุมัุ�นใจให้ลูกค้�	
ซ้ึ่�งกรุื่งเที่พปรื่ะกันภััยได้้รัื่บัคว�มุไว้ว�งใจจ�กโกลบัอลเที่คโนโลย่อ่นท่ี่เกรื่เที่ด้ให้ออกแบับัแผู้นปรื่ะกันภััยและพัฒน�คว�มุคุ้มุครื่องให้เหมุ�ะสมุกับัคว�มุเส่�ยงภััยต่�งๆ	
ที่�งไซึ่เบัอร์ื่	(Corporate	Risks)	โด้ยเฉพ�ะ	เมุ่�อวันท่ี่�	15	มุ่น�คมุ	2564

	 บัร่ื่ษัที่	โกลบัอลเที่คโนโลย่	อ่นท่ี่เกรื่เที่ด้	จำ�กัด้	ผูู้้พัฒน�
และให้บัร่ื่ก�รื่ด้้�นคว�มุปลอด้ภััยเคร่ื่อข่�ยส�รื่สนเที่ศั	 ภั�ยใต้ช่้�อ
แบัรื่นด์้ส่นค้�	 SRAN	NetApprove	 โด้ย	 ด้รื่.นรื่ตัถ์ื	 ส�รื่ะมุ�น	
กรื่รื่มุก�รื่ผูู้้จัด้ก�รื่	และบัร่ื่ษัที่	กรุื่งเที่พปรื่ะกันภััย	จำ�กัด้	(มุห�ช้น) 
หร่ื่อ	BKI	โด้ย	ด้รื่.อภ่ัส่ที่ธ่�	อนันตน�ถืรัื่ตน	ปรื่ะธ�นคณะผูู้้บัร่ื่ห�รื่
และกรื่รื่มุก�รื่ผูู้้อำ�นวยก�รื่ใหญ่	 พร้ื่อมุด้้วยคณะผูู้้บัร่ื่ห�รื่ของ 
ทัี่�ง	2	 บัร่ื่ษัที่	 ร่ื่วมุแถืลงข่�วเปิด้ตัวปรื่ะกันภััย	 SRAN	Cyber 




