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	 ความรักความอบอุ่นที่เกิดจากสถาบันครอบครัว	เป็น

สิ่งที่มีค่ายิ่งส�าหรับทุกชีวิต	 เพราะเป็นภูมิคุ้มกันด่านแรก	

ก่อนที่จะก้าวออกไปพบปะผู้คน	 สังคม	 และโลกกว้างใหญ่

ใบนี้	อีกทั้งการเลือกสรรสิ่งดีๆ	เพื่อมอบให้คนในครอบครัว

หรือคนที่เรารัก	 ก็ย่อมท�าให้เขาได้รับคุณภาพชีวิตดีๆ	 ที่	

ตามมาอีกเช่นกัน

	 ตลอดปี	2556	กรงุเทพประกนัภยัได้รบัความอปุการคณุ	

จากทุกท่าน	 ที่มอบความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้เราได้มี

โอกาสดแูลและมอบบรกิารให้ท่านได้รบัความพอใจมากทีส่ดุ	

จนวันนี้กลายเป็นมากกว่าค�าว่า	‘มิตรภาพยิ่งใหญ่’	ที่พร้อม

ดแูลกนัและกนัด้วยใจตลอดไป	เสมอืนเป็นหนึง่ในครอบครวั

คนส�าคัญ	

	 ตอกย�้าความส�าเร็จของกรุงเทพประกันภัย	กับรางวัล

ความเป็นเลศิด้านธรุกจิประกนัวนิาศภยั	และเดนิหน้าเข้าถงึ

ทุกพื้นที่ทั่วไทย	 พร้อมให้บริการสาขาใหม่ที่เชียงราย	 และ

ยกระดบับรกิารเคลมสนิไหมทดแทนรถยนต์รปูแบบใหม่ด้วย	

Smart	Claim	ใน	BKI	Story	แล้วไปรักษาสุขภาพแบบง่ายๆ	

ด้วยการฝึกหายใจให้เป็นใน	BKI	Care	ต่อกนัด้วยนวตักรรมใหม่	

ในการสร้างวัสดุที่อยู่อาศัยป้องกันภัยพิบัติใน	Smart	Living	

วันหยุดนี้ลองพาครอบครัวไปเดินตลาดนัดรถไฟแนววินเทจ	

กัน	จะเป็นที่ไหน	Backpack	มีค�าตอบ	ส่วนใครที่ต้องดูแล

ผู้สูงวัยต้องติดตาม	นวัตกรรมอาหารใน	Hot	Issue	พร้อม

เอาใจสาวก	Apple	ที่ครอบครอง	iPhone	5s	และ	iPad	Air	

BKI	Online	พร้อมเป็นผูด้แูลของรกัสดุหวงนีใ้ห้ค่ะ	Navigator	

เที่ยวสนุก	 หมดกังวล...เตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทาง	

Insight	มอบความคุม้ครองรถบรรทกุ	ไม่ว่าจะไซส์เลก็ไซส์ใหญ่		

กรงุเทพประกนัภยั	มไีว้ให้บรกิาร	ปิดท้ายข่าวความเคลือ่นไหว	

ที่น่าสนใจใน	We’re	Together	ติดตามได้ในเล่มค่ะ

	 ส่งความสุขอีกครั้งก่อนจากกันปีนี้	 ขอให้ทุกท่าน

ประสบความโชคดีตลอดปี	 และเราจะยังคงอยู่เคียงข้างกัน

ตลอดไป	 เพื่อมอบทุกความต้องการที่ตรงใจ	 ไม่ว่าจะอยู่

ที่ไหน	เราคือครอบครัวเดียวกันค่ะ

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor
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	 บริษัท	 กรุงเทพประกันภัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 รับรางวัล	Excellence	in	 Insurance	Thailand	 หรือรางวัลความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย		

จากงาน	IAIR	INSURANCE	AWARDS	จัดโดยนิตยสาร	IAIR	(International	Alternative	Investment	Review)	โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัย

เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่	2	(Double	Victory)	ในปี	2556	และเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัททั่วทั้งภูมิภาคที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	

ซ�้าถึง	2	 ครั้งในหนึ่งปี	 ถือเป็นการตอกย�้าถึงความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความซื่อตรงและยุติธรรม	 ใส่ใจความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ		

พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่ม	
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รางวัลความเป็นเลิศ
ด้านธุรกิจ
ประกันวินาศภัย

คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพ
ประกันภัย รับรางวัล Excellence in Insurance Thailand ณ โรงแรมเชอราตัน 
ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
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กรุงเทพประกันภัยสาขาเชียงราย 
พร้อมให้บริการ

 ในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กรุงเทพประกันภัยขอส่งมอบความ 
อุ่นใจด้วยการขยายสาขาเพื่อให้การบริการครอบคลุมทั่วไทย 

	 กรุงเทพประกันภัยเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง	 ล่าสุดได้ท�าการเปิดสาขาเชียงราย	 โดยมี	

คณุชยั	โสภณพนชิ	ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร	บรษิทั	กรงุเทพประกนัภยั	จ�ากดั	(มหาชน)	

และคุณอลงกรณ์	คุณานุกูลวัฒนา	ผู้จัดการภาคเหนือ	1	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมให้เกียรติ

เป็นประธานในพธิเีปิดสาขาเชยีงรายอย่างเป็นทางการ	พร้อมคณะผูบ้รหิารและแขกผูม้เีกยีรตเิข้าร่วมในพธิฯี		

พร้อมอัญเชิญครุฑตราตั้งขึ้นประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล	 และในโอกาสนี้	 ยังได้มอบกระเป๋าไวนิล

ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ	 ใน	 จ.เชียงราย	 เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของนักเรียนในท้องถิ่น		

ณ	กรุงเทพประกันภัยสาขาเชียงราย	อ.เมือง	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2556	ที่ผ่านมา

	 ส�าหรับสาขาเชียงราย	พร้อมให้บริการด้านการประกันภัยครบวงจร	ทั้งการรับประกันภัย	บริการด้านสินไหมทดแทน	บริการส�ารวจอุบัติเหตุ	รวมถึงการ

เป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยที่เรามีความเชี่ยวชาญ

	 นอกจากนี้	เมื่อวันที่	20	ธันวาคมที่ผ่านมา	ได้มีการเปิดสาขากรุงเทพประกันภัยสาขาสระบุรี	เพื่อขยายการให้บริการแก่ลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่	

และในปี	2557	กรุงเทพประกันภัยยังคงเดินหน้าเปิดสาขาใหม่ในอีกหลายพื้นที่	เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปิด	AEC	ที่ก�าลังจะมาถึงในปี	2558	อีกด้วย
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BKI เพิ่มขีดความสามารถ
ท�าเคลมรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน

	 กรงุเทพประกนัภยัเดนิหน้าพฒันาการให้บรกิาร

เคลมสนิไหมทดแทนรถยนต์	โดยลกูค้าสามารถท�าเคลม

รถยนต์ได้ด้วยตนเองผ่านทางสมาร์ทโฟน	 หรือเรียกว่า	

Smart	Claim	เพือ่เพิม่ความสะดวกรวดเรว็	ด้วยขัน้ตอน

ง่ายๆ	 ไม่ยุ่งยาก	 พร้อมรับใบเคลมรถยนต์ผ่านทาง	

สมาร์ทโฟนได้ทันที	

	 โดยกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าเกิดอุบัติเหตุที่มี

ความเสยีหายไม่มาก	(ไม่เกนิ	6	 ชิน้)	 และไม่มผีูไ้ด้รบั	

บาดเจ็บพร้อมทั้งสามารถระบุได้ว่าเป็นฝ่ายถูกหรือผิด		

โดยจะมีคู ่กรณีหรือไม่มีคู ่กรณีก็ตาม	 ทั้งนี้	 ขั้นตอน	

การท�า	Smart	Claim	มีดังนี้

	 1.	เพียงโทรศัพท์ไปแจ้งอุบัติเหตุหรือแจ้งเคลม

รถยนต์ที่เบอร์โทรศัพท์	1620	หรือ	0	2285	8000		

	 2.	เจ้าหน้าทีจ่ะสอบถามถงึความสะดวกในการ

ท�า	Smart	Claim	โดยจะแบ่งออกเป็น	2	ช่องทางดังนี้

	 	 2.1	การใช้แอพพลเิคชัน่	“Line”	ในการตดิต่อ	

ผู้เอาประกันภัย	โดยเจ้าหน้าที่จะท�าการส่ง	Line	User	ID	

ให้ผู้เอาประกันภัยท�าการเพิ่มเป็นเพื่อน

	 	 2.2	การส่งลิงก์อีเมลของบริษัทฯ	 ผ่านทาง	

sms	ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัย

	 3.	ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งข้อมูลและรูปภาพ

กลับมาทางแอพพลิเคชั่น	 “Line”	 หรือลิงก์อีเมลของ	

บริษัทฯ	ซึ่งได้แก่	

	 	 3.1	รูปถ่ายด้านหน้า-หลังของรถ	 พร้อม

ทะเบียนรถของทั้งลูกค้าและคู่กรณี

	 	 3.2	รูปความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถ	

	 	 3.3	ใบอนุญาตขับขี่ของผู้เอาประกันภัยและ	

คู่กรณี	

	 	 3.4	ข้อความระบลุกัษณะการเกดิเหตโุดยย่อ

	 4.	เจ้าหน้าที่จะออกใบเคลม	 และส่งใบเคลม

รถยนต์ตอบกลับมาตามช่องทางที่ผู้เอาประกันภัยและ	

คู่กรณีสะดวกโดยทันทีผ่านทางสมาร์ทโฟน

 Smart Claim นับเป็นการเคลมสินไหมทดแทน

รถยนต์รูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความ

สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน  

โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่สำารวจอุบัติเหตุุไปในที่เกิดเหตุ 

เป็นตัวช่วยในการลดปัญหาจราจรและประหยัดเวลา 

ให้แก่ลูกค้า

 กรุงเทพประกันภัยยกระดับคุณภาพการให้บริการเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ ด้วยการท�า Smart Claim 
(เคลมรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน) อีกหนึ่งบริการเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในยุคสังคมออนไลน์
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หากต้องการให้นอนหลบัสนทิกใ็ห้นอนหงาย	

บนเตยีง	ตามองเพดาน	ค่อยๆ	หลบัตา	ท�า

จิตใจให้สบายและหายใจด้วยจังหวะปกติ	

ไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป	 ค่อยๆ	 นับ	1-4		

ในจังหวะหายใจเข ้าให ้ท ้องพองออก		

กลั้นลมหายใจไว้นับ	1-4	 เป็นจังหวะช้าๆ	

พอจังหวะหายใจออกให้นับ	 1-8	 ช้าๆ		

โดยให้หน้าท้องแฟบลง

	 เมื่อใดก็ตามที่ เราหายใจถูกต้อง		

และสูดลมหายใจเข้าเต็มปอด	 เราจะรู้สึก

สดชื่นกระปรี้กระเปร่า	 การหายใจที่ถูกวิธี

ยังช่วยระบายอารมณ์และความเครียด		

ช่วยชะลออัตราการเต้นของหัวใจ	 ช่วยให้

ความดันโลหิตปกติ	 และลดความเสี่ยง	

ต่อการเป็นโรคหัวใจได้

หายใจให้ไกลโรค
มหัศจรรย์แห่งการฝึกหายใจให้เป็น

 ศิลปะการเดินลมหายใจที่ถูกต้องด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง จะท�าให้สมองเรา
กระฉับกระเฉง พร้อมสั่งงานอวัยวะทั้ง 32 ได้อย่างมีคุณภาพและมีพลัง ใน  
1 วัน ลองหาเวลาว่างอย่างน้อยสัก 5 นาที หรือฝึกหายใจที่ถูกวิธีประมาณ 
40 ครั้ง จะท�าให้เรารู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวยอย่างที่ไม่เคยเป็น

ฝึกหายใจให้ถูก ทุกท่วงท่า 
 1. ยืนตรง เข่าตึง กางขาเล็กน้อย ปล่อยตัวตามสบาย นำ้าหนักตัวอยู่ 

ตรงกลาง

 2. เขย่งปลายเท้า ดงึนำา้หนกัไปด้านหน้า ยดืลำาตวัตรงพร้อมกบัสดูลมหายใจ

เข้าลึกๆ

 3. ค่อยๆ ปล่อยส้นเท้าลง พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกทางปาก

 4. ตัวตรง เกร็งกล้ามเนื้อก้นเพื่อให้กล้ามเนื้อแน่นกระชับ พร้อมกับ 

สูดลมหายใจเข้าทางจมูก

 5. หายใจออกทางปาก พร้อมกับคลายกล้ามเนื้อก้นให้สู่สภาพปกติ

 6. เก็บหน้าท้องโดยคิดว่ากำาลังดึงหน้าท้องให้ติดสันหลัง พร้อมกับหายใจ

เข้าลึกๆ

 7. ขณะสูดลมหายใจเข้าให้จินตนาการว่าตัวเราสูงขึ้น ตามองตรง ปล่อย

คางกับขบฟันตามสบาย และทิ้งสะบักหลังลง

 8. นกึถงึเรือ่งดีๆ  หรอืเวลาทีไ่ด้ยนิข่าวด ีแล้วก้าวเดนิเนบิๆ ตวัตรง อกผาย

ไหล่ผึ่ง

 9. เดนิช้าๆ อย่างสง่าผ่าเผยพร้อมกบัปล่อยลมหายใจเข้าออกอย่างนุม่นวล

ฝึกจิต บริหารลมหายใจ ให้ไกลโรค 

	 ชาวตะวันออกใช้หลักการหายใจ	

เข้าออกเป็นการบริหารร่างกายอย่างหนึ่ง	

โดยก�าหนดจังหวะการหายใจแบบเนิบๆ	

ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวช้าๆ	 อย่าง	

ต่อเนือ่ง	การฝึกเช่นนีจ้ะท�าให้รูส้กึปลอดโปร่ง		

มีสมาธิจดจ่ออยู ่กับสิ่งที่ท�า	 ที่ส�าคัญ	

ระบบเผาผลาญในร่างกายจะท�างานดีขึ้น	

หากท�าถกูวธิกีจ็ะได้เหงือ่ไม่แพ้การเล่นกฬีา	

ประเภทอื่น

	 การหายใจให้ถูกต้อง	 เพียงแค่นั่ง

หรือยืนหลังตรง	 ค่อยๆ	 หายใจเข้าลึกๆ	

ค้างไว้	15	 วินาที	พร้อมกับสะบัดมือและ

แขน	จากนัน้ปล่อยลมหายใจออกเตม็ก�าลงั

จนได้ยินเสียงลมที่ปล่อยออกมาชัดเจน	

‘หายใจถูก ชีวิตเป็นสุข’ ซึ่งการหายใจอย่างถูกวิธี ต้องหายใจให้ลึกถึงระดับเซลล์
แต่การหายใจเข้าออกในหนึ่งรอบลมหายใจของคนเรานั้นมักถี่สั้นไม่สมบูรณ์ 
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นวัตกรรมสำาหรับบ้าน

		 อิฐบล็อกนาโน	(Nano	Block)	 หรือ	Thai	Nano		

Eco	Block	 เป็นนวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ของไทยที่จะ

ตอบโจทย์กระแสรกัษ์โลกในอนาคตทีถ่กูหล่อเป็นคอนกรตี

แบบเปียก	 (Wet	Process)	 จนท�าให้มีคุณสมบัติทาง

วศิวกรรมศาสตร์ทีด่กีว่าแบบแห้ง	หรอืวสัดอุืน่ๆ	โดยไม่ต้อง	

ใช้เครื่องมือหรือโรงงานขนาดใหญ่ก็สามารถท�าเองได้	

โดยใช้วัสดุและแรงงานของท้องถิ่น	

Nano 
Block
นวัตกรรม
การสร้างบ้านรับมือกับภัยพิบัติ

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดการณ์และมักสร้างความเดือดร้อน 
เสียหายตามมา ด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดค้นนวัตกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้สามารถ
รับมือกับภัยพิบัติได้ด้วยวัสดุธรรมชาติ

อ้างอิงข้อมูล: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน

Nano Block 

	 Nano	Block	 ถูกออกแบบให้บล็อกมีรูกลวงตรงกลาง	 เพื่อให้ได้ฉนวนกันความร้อนเพิ่มขึ้น	

สามารถใส่วัสดุฉนวนกันความร้อนเพิ่ม	 หรือใช้ร้อยสายไฟฟ้า	 ท่อประปา	 ท�าให้ไม่ต้องเสียเวลา	

สกัดผนังออกเหมือนกับอิฐประเภทอื่น	

	 ลักษณะตัวบล็อกเป็นเดือยด้านบนและล่าง	 ช่วยในเรื่องการก่อผนังและรับแรงด้านข้าง	 ท�า

หน้าที่เป็นทั้งผนัง	 เสา	 คานคอดิน	 เสาเอ็น	 คานเอ็น	 ได้ในตัวเดียวกัน	 ท�าให้บ้านที่ก่อสร้างด้วย	

อฐิบลอ็กนาโนไม่ต้องมเีสาให้เกะกะสายตา	แต่มคีวามแขง็แรงมากเป็นพเิศษกว่าระบบการก่อสร้าง

เสาคาน	 ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่า	 แข็งแรงกว่า	 กันเสียงได้ดี	 มีความแข็งแรงทนทาน	 ไม่ดูดซึมน�้า	

ประหยัด	 จัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายและสวยงาม	 ที่ส�าคัญช่วยป้องกันภัยจากธรรมชาติ	 และลด	

ค่าก่อสร้างได้ถึง	50%		

	 Nano	Block	เป็นระบบการก่อสร้างแบบโมดูลล่าร์	(Modular	Building	Method)	โดยอาศัย

หลัก	Wall	Bearing	System	 คือใช้ผนังอาคารเป็นตัวรับน�า้หนักแทนที่น�้าหนักจะลงไปที่เสาคาน		

และตัวอิฐเองถูกออกแบบมาให้รับน�้าหนักได้ถึง	15	ตัน	(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสูตรที่ใช้)	น�้าหนักจะถูกเฉลี่ย

ลงไปที่ผนังโดยรอบแล้วลงไปที่ฐานรากที่ท�าเป็นฐานแผ่ด้านล่าง	หากเกิดการทรุดตัวก็จะทรุดลงไป

เท่าๆ	กัน	จึงหมดปัญหาเรื่องบ้านมีผนังร้าวหรือตัวอาคารทรุดไม่เท่ากัน

  การก่อสร้างบ้านด้วย Nano Block นอกจาก
จะแขง็แรงทนทาน ก่อสร้างได้รวดเรว็และปลอดภยั
แล้ว ยังช่วยลดปัญหาด้านแรงงานที่ใช้ ในการ
ก่อสร้าง การเคลื่อนย้าย และภัยทางธรรมชาติ 
อีกด้วย

ข้อดี
สามารถเป็นผนังรับแรงที่เป็นได้ทั้งเสา คานคอดิน 

คานเอ็น เสาเอ็น มีลายผิวที่สวยงามแปลกตา 

สามารถผสมสีลงในคอนกรีตได้กว่า 36 สี โดย 

ไม่ต้องฉาบปูนก็ได้ หมดห่วงเรื่องสีลอก หรือเก่า

ภายหลัง

ข้อจ�ากัด
เหมาะสำาหรับบ้านชั้นเดียว หรือสองชั้น หรือบ้าน 

ทีม่พีืน้ทีใ่หญ่มาก แต่ถ้ามกีารเจาะรือ้ผนงับางส่วนออก 

จะมีผลกระทบกับการรับนำ้าหนักตัวอาคารที่ทำาไว้

ตอนแรกได้
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ชีวิตหอมหวาน
ในตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร

จะใกล้หรือไกลแต่ถ้าเที่ยวแล้วใจสุข ไม่ว่าสถานที่ไหนก็กลายเป็นสถานที่พิเศษที่น่าจดจ�า
ยิ่งหากเป็นสถานที่ที่น่าสนใจด้วยแล้ว ยิ่งท�าให้วันเวลาที่ใช้ไปมีคุณค่าและน่าประทับใจ

เสน่ห์ชวนหลงใหล มิเสื่อมคลายตามกาลเวลา

	 เพราะทกุวนัคอืวนัดีๆ 	วนันีเ้ราถอืโอกาสไปเดนิตลาดนดั	

รถไฟศรนีครนิทร์	ตลาดยอดนยิมแห่งใหม่ทีข่ยบัขยายมาจาก

ตลาดนัดสวนรถไฟจตุจักร	 หรือที่บรรดานักเที่ยวนักซอป	

เรยีกกนัตดิปากว่าตลาดนดัรถไฟ	 ยิง่ตอนนี	้ ทีน่ีม่คีวามฮอต

มากขึน้ทกุขณะ	เพราะมสีนิค้าหลายหลากมากแบบ	โดยเฉพาะ

สไตล์หวานวนิเทจ	ทัง้ยงัมคีวามคลาสสกิทีส่ร้างเสน่ห์ให้ผูค้น

ประทบัใจ	หลงใหลเดนิทางมาท่องเทีย่ว

Train Market Srinakarin
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ห้องๆ	 ต่างเรยีกลกูค้าด้วยการตกแต่งให้ดเูก๋แปลกตา

กนัตัง้แต่ต้นซอยโดยเฉพาะบรรยากาศของโกดงัเก่า	

ขบวนโบกี้รถไฟสุดเท่	 ที่หลายคนไม่พลาดที่จะมา	

ถ่ายภาพกนั	

	 ข้าวของเริม่เตม็ไม้เตม็มอื	มอืซ้ายเตม็ไปด้วยงาน

แฮนด์เมด	มอืขวาถอืของสะสมสไตล์วนิเทจทีไ่ด้มาด้วย

การต่อรองราคากนัพอสนกุกเ็ริม่มองหาร้านแก้กระหาย

สักหน่อย	 ลองแวะร้านโซน	Out	door	 สั่งน�้าผึ้ง	

ผสมมะนาวดืม่พอชุม่คอ	 ส่วนใครทีอ่ยากนัง่ดืม่ชลิๆ		

ก็มีร้านเครื่องดื่มให้นั่งสังสรรค์หลากบรรยากาศ

 บรรยากาศตอนนี้คงเป็นอีกหนึ่งราตรี
ทีท่�าให้เราได้อิม่เอมกบับรรยากาศยามค�่าคนื
ของเมืองกรุงที่แสนพิเศษในอีกรูปแบบหนึ่ง

	

ตลาดนัดรถไฟในเมืองกรุง    

	 ตลาดนดัรถไฟมพีืน้ทีข่นาดใหญ่มากจนถกูแบ่ง	

ออกเป็น	2	โซน	คือ	โซนพลาซ่า	และโซนตลาดนัด	

วางขายกนัในทีโ่ล่งสบาย	มสีนิค้ามากมายวางเรยีงราย

ให้เลอืกซือ้เลอืกชมดลูะลานตาไปหมด

	 จากการคาดคะเนทางสายตาสนิค้ามหีลากหลาย

พอๆ	 กับผู้คนที่เริ่มหลั่งไหลกันเข้ามาหาซื้อของ	

โดยเฉพาะของเก๋ๆ	เก่าๆ	ของหายาก	ของสะสม	ของ

โบราณ	เฟอร์นเิจอร์ของตกแต่ง	อะไหล่ต่างๆ	รถโบราณ	

เสือ้ผ้า	ไปจนถงึของใหม่	เรยีกได้ว่าเป็นตลาดนดัอลงัการ	

ทีร่วบรวมของหลากความต้องการไว้ในทีเ่ดยีว	

	 ยิง่มดืค�า่บรรยากาศยิง่คกึคกั	 เริม่มกีารแสดง

จากน้องๆ	 ตรงลานกจิกรรม	 มเีสยีงเพลงเปิดคลอ	

ให้เดนิได้เพลนิๆ	แม้จะมร้ีานเสือ้ผ้าเครือ่งประดบัใหม่ๆ	

และร้านอาหารมากมาย	 แต่ภาพรวมทัง้หมดดเูป็น

บรรยากาศค่อนข้างคลาสสกิ	โดยเฉพาะร้านทีแ่บ่งเป็น

ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ 
ซ.ศรีนครินทร์ 51 ถ.ศรีนครินทร์  
เปิดให้บริการ 
โซนพลาซ่า วันอังคาร-วันอาทิตย์ 
เวลา 15.00-23.00น. 
โซนตลาดนัดกลางแจ้ง วันศุกร์-วันอาทิตย์ 
เวลา 15.00-24.00 น.
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Universal Design Food
สุดยอดอาหารดีไซน์เพื่อคนสูงวัย

 นิสัยการรับประทานอาหารของคนส่วนใหญ่มักเลือกรับประทานตามความชอบแต่ส�าหรับผู ้สูงอายุนั้นมีทางเลือกน้อยลง  
ด้วยสุขภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลง ท�าให้การเคี้ยวและย่อยอาหารได้น้อยลง ส่งผลให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ Universal  
Design Food จึงช่วยตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

เนื้อสัมผัสของอาหารแบ่งเป็น 4 ระดับ

ระดับแรก เคี้ยวง่าย มีเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม

ระดับสอง มีเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม สามารถใช้เหงือกบดอาหารกลืนได้

ระดับสาม สามารถใช้ลิ้นบดอาหารได้

ระดับสี่ กลืนได้เลยโดยไม่ต้องเคี้ยว

เทคโนโลยีใหม่ในกรรมวิธีแปรรูปอาหาร
	 ปัจจุบันผู้สูงอายุจะได้รับการใส่ใจดูแลและมีการพัฒนา

นวัตกรรมต่างๆ	 ออกมารองรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมากขึ้น	 ซึ่ง	

หนึ่งในนั้นคืออาหารที่ช่วยรักษาและบ�ารุงสุขภาพ	 มีคุณภาพดีและ	

มีความปลอดภัย	เหมาะสมกับความต้องการและสะดวกสบายในการ

จัดเตรียม

Universal Design Food
	 Universal	Design	Food	 คือ	 นวัตกรรมอาหารที่สามารถ	

ตอบโจทย์ในเรื่องการขบเคี้ยวของผู้สูงอายุแต่ละคน	โดยแบ่งลักษณะ	

เนื้อสัมผัสของอาหารให้มีระดับความนุ่มแตกต่างกันออกไป

	 ข้อดีของ	Universal	Design	Food	 คือ	 ผู้สูงอายุสามารถ	

เลือกระดับความนุ่มของเนื้อสัมผัสที่เหมาะกับตัวเองได้	 โดยอาหาร	

ในระดบัแรก	คอื	สามารถใชฟ้นัเคีย้วเพยีงเลก็นอ้ย	ระดบั	2	เหมาะกบั	

ผูท้ีต่อ้งการอาหารทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการครบถว้นใน	1	หนว่ยบรโิภค

ระดับ	3	เป็นอาหารที่ออกแบบมาให้ผู้มีโรคประจ�าตัว	เช่น	เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง	 คอเลสเตอรอลสูง	 และระดับ	4	 เหมาะกับกลุ่มที่

รา่งกายมปีญัหาเรือ่งควบคมุการกลนื	รบัประทานไดเ้ฉพาะอาหารเหลว	

และเครื่องดื่ม

Universal Design of Packaging
	 บรรจุภัณฑ์ส�าหรับผู้สูงอายุยังต้องมีการระบุรายละเอียดข้อมูล

สินค้าอย่างถูกต้องชัดเจน	 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสะดวก	 ปลอดภัย	

และมีความสุขในการกินอยู่

	 •	บรรจุภัณฑ์เปิดง่าย	ใช้สะดวก	มีสัญลักษณ์บอกอย่างชัดเจน

	 •	ค�าบรรยายสินค้าบนบรรจุภัณฑ์อ่านเข้าใจง่าย	ตัวอักษรใหญ่

เพียงพอ

	 •	สามารถแยกความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์ได้ง่าย	 เช่น		

ขวดนม	ขวดน�้าผลไม้	

	 •	สามารถหยิบจับง่าย	 โดยเฉพาะผู ้สูงอายุที่มีแรงบีบจับ	

ภาชนะได้ไม่มาก

 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ก�าลังก้าวเข้าสู่สังคม 
ผูส้งูอาย ุจงึมกีารคดิและพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่รองรบัไลฟ์สไตล์การใช้ชวีติของผูส้งูอาย ุซึง่หนึง่ในนัน้กค็อืผลติภณัฑ์อาหาร
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มอบความอุ่นใจที่มากกว่า
ด้วยประกันภัย
iPhone 5s / iPad Air

กรุงเทพประกันภัยเอาใจผู้ใช้ iPhone 5s / iPad Air  
มอบความคุ้มครองครอบคลุมให้ได้สนุก พร้อมความอุ่นใจที่มากกว่า 
ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า 

	 กรุงเทพประกันภัย	ร่วมกับ	iStudio	by	Copperwired	และ	iStudio	by	UFicon	เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ใช้	iPhone	5s	/	

iPad	Air	ด้วยการเสนอกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายจากอุบัติเหตุครอบคลุม

ไปถึงเครื่องตก	กระแทก	และเปียกน้�า	นอกจากนี้	 ยังเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของความสูญเสีย/สูญหายจากการลักทรัพย์

ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะของบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร	หรือสถานที่จัดเก็บ	ครอบคลุม	24	ชั่วโมง	ทั่วโลก	 โดยมีระยะเวลา

ความคุ้มครอง	1	 ปี	 ซึ่งไม่รวมถึงการชิงทรัพย	์ ปล้นทรัพย์	 และวิ่งราวทรัพย์	 ทั้งนี้	 ในกรณีสูญหายหรือเกิดความเสียหาย	

โดยสิ้นเชิง	(Total	Loss)	ลูกค้าจะมีส่วนรับผิดชอบค่าซ่อม	10%	ของราคาเครื่อง	ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าเพียง	965	บาท	

เท่านั้น

	 ผู้ที่สนใจประกันภัย	 iPhone	5s	/	 iPad	Air	 สามารถซื้อประกันภัยได้ที่	 iStudio	by	Copperwired	 และ	iStudio		

by	UFicon	 ทุกสาขา	 ไม่เพียงเท่านี้	 บริษัทฯ	 ยังมีกรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม	Apple	 ซึ่งได้แก่	 iPad,		

iPod,	MacBook,	Mac	Pro,	Mac	Mini	และ	iMac	เพื่อตอบโจทย์ความเป็น	“Lifestyle	Insurance”	ที่มอบความอุ่นใจใน	

ทุกที่ทุกเวลา
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ตรวจสภาพรถภายนอก
	 ยาง	ตรวจความดันลมยาง	ดอกยาง	และรอยฉีกขาด

	 รอยรัว่ซมึต่างๆ	ตรวจดวู่ามร่ีองรอยน�า้มนัเครือ่ง	น�า้มนัเกยีร์	

น�้ามันเบรก	หรือน�้ารั่วซึมจากใต้ท้องรถหรือไม่

	 ใบปัดนำ้าฝน	 ตรวจเช็กสภาพการปัดว่าปัดแล้วสม�่าเสมอ	

หรือไม่

	 ไฟส่องสว่าง	ตรวจดูไฟหน้า	ไฟท้าย	ไฟเบรก	ไฟเลี้ยว	ว่า

ใช้ได้ปกติหรือไม่

	 แบตเตอรี่ ตรวจเช็กระดับน�้ากลั่นของแบตเตอรี่ให้อยู่ใน

ระดับ	Upper	Level

	 ระดับนำ้าหล่อเย็น	ควรตรวจเช็กว่ามีอยู่ถึงระดับสูงสุดในถัง

พักส�ารองหรือไม่

	 สายพาน	 ควรตรวจดูความตึงและรอยแตก	 หรือรอยเลอะ

จากน�้ามันหล่อลื่น

ตรวจสภาพรถภายใน
	 ยางอะไหล่และแม่แรง	 ควรตรวจเช็กสภาพของยางและลม

ยางของยางอะไหล่ด้วยว่าอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานหรือไม	่ และ

ตรวจสภาพการใช้งานของด้ามขันแม่แรงว่าใช้ได้ตามปกติหรือไม่	

เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้หยิบใช้ได้ทันที

	 เขม็ขดันริภยั	ตรวจเชก็ว่าหวัเขม็ขดัสามารถลอ็กได้เรยีบร้อย

	 แตร ตรวจเช็กให้แน่ใจว่าดังดี

 ช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอยเวียนมาถึงอีกครั้ง เชื่อว่าหลายๆ คนคงวางแผนเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่  
ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ก�าลังเย็นสบาย วันหยุดติดต่อกันหลายวัน แต่ถ้าจะให้การท่องเที่ยวของคุณสุขยิ่งขึ้น ควรจะเตรียมพร้อม 
ก่อนเดินทางด้วยการตรวจเช็กสภาพรถเบื้องต้นก่อนเดินทางไกล ซึ่งเรามีวิธีง่ายๆ ที่สามารถท�าได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ มีสาระและประโยชน์จาก

เที่ยวสนุก
หมดกังวล
เตรียมรถให้พร้อม
ก่อนเดินทาง

ให้การเดินทางครัง้นี้ปลอดภัยแบบไร้กังวล...ควรนำารถมาตรวจสภาพโดยตรงกับช่างผู้เชีย่วชาญของศูนย์บำารงุรักษารถยนต์ที่น่าเชือ่ถือ 

ด้วยระบบตรวจเช็กที่ได้มาตรฐาน และให้บริการฟรี สบายใจ สบายกระเป๋า

 แ ต ่ เ พื่ อ

เพิ่มความมั่นใจ
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อยากได้ความคุ้มครองที่ตรงใจ 
เลือกประกันภัยรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
ให้คุณสบายใจในทุกเส้นทาง

เที่ยวสนุก
หมดกังวล
เตรียมรถให้พร้อม
ก่อนเดินทาง ให้ทุกเส้นทางการขนส่งของคุณสบายใจแบบไร้กังวล กับ Truck We 

Insure ประกนัภยัรถบรรทกุขนาดใหญ่ กบัความคุม้ครองทีค่ณุไม่อาจ
ปฏิเสธ

อุ่นใจ	กับความคุ้มครองประเภท	1	ด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง	3,000,000	บาท

อุ่นใจยิ่งขึ้น	ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมภัยจากการก่อการร้าย

เบี้ยประกันภัยตรงใจ	ส�าหรับรถที่ไม่มีประวัติการเคลม	รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย	

เมื่อต่ออายุกรมธรรม์ในปีถัดไป

คุ้มครองครอบคลุม	ทั้งตัวรถ	ผู้ขับขี่	ผู้โดยสาร	และบุคคลภายนอก

สบายใจทั้งรถเก่า-ใหม่ คุ้มครองรถของคุณที่มีอายุตั้งแต่	1-9	ปี

มั่นใจ ในคุณภาพการซ่อมของศูนย์ซ่อมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย
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ทอดกฐนิประจ�ำปี 2556 
	 คุณชัย	 โสภณพนิช	 ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร	

พร้อมด้วยผู้บริหาร	 พนักงานกรุงเทพประกันภัย	 และคู่ค้า	 ร่วมท�าบุญ	

ทอดกฐินประจ�าปี	2556	 โดยมียอดเงินท�าบุญกฐินกว่า	1.9	 ล้านบาท		

ณ	 วัดวังเพิ่ม-พระภาวนา	(หลวงปู่แบน	 ธนากโร)	บ้านโศกน้อย	 ต.หมูสี	

อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2556

มอบสนิไหมประกนัภยัอบุตัเิหต ุ
	 ภาพ 1 -	คุณวรัญญา	เทพสาร	(ขวาสุด)	ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเชียงใหม่	

กรุงเทพประกันภัย	 มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล		

จ�านวน	420,000	 บาท	 ให้แก่คุณพวงทอง	 ปุ๊ดปัญญา	(ที่	4	 จากซ้าย)	 ผู้รับ	

ผลประโยชน์จากกรณีที่คุณอดุลย	์ พุทธแล่ม	 ผู้เอาประกันภัยซึ่งเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชน	ณ	ธนาคารกรุงเทพ	สาขาแม่ริม	เมื่อเร็วๆ	นี้

	 ภาพ 2 -	คุณวรัญญา	เทพสาร	(ขวาสุด)	ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเชียงใหม่	

กรุงเทพประกันภัย	 มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 ให้แก่

เด็กชายธนาธร	 ดิษฐบรรจง	(กลาง)	 จ�านวน	100,000	 บาท	 และคุณมลฤดี		

321

ดิษฐบรรจง	(ที่	3	จากซ้าย)	จ�านวน	320,000	บาท	ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์

จากกรณีที่คุณสาธร	 ดิษฐบรรจง	 ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง	

รถจักรยานยนต์	ณ	บริษัท	อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่	จ�ากัด	เมื่อเร็วๆ	นี้

	 ภาพ 3 - คุณกรรณสูตร	หอมจันทร์	(ขวาสุด)	ผู้จัดการสาขานครราชสีมา	

กรุงเทพประกันภัย	 มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล		

จ�านวน	620,000	 บาท	 ให้แก่คุณสุพิน	 ดีจริง	(กลาง)	 ผู้รับผลประโยชน์	

จากกรณีที่คุณสมโชค	ดีจริง	ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกบันได		

ณ	ธนาคารกรุงเทพ	สาขาพิมาย	จ.นครราชสีมา	เมื่อเร็วๆ	นี้

ร่วมออกบธูงำน Money Expo เชยีงใหม่
	 กรุงเทพประกันภัย	ร่วมออกบูธ	“งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่	ครั้งที่	8	

Money	Expo	Chiang	Mai	2013”	 โดยได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษพร้อม	

ของสมนาคุณมากมายมามอบให้กับลูกค้า	 โดยตลอดการจัดงานมีประชาชน

สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธซื้อประกันภัยกันอย่างมากมาย	 ณ	 เชียงใหม่ฮอลล์		

เซ็นทรัลพลาซ่า	เชียงใหม่แอร์พอร์ต	เมื่อวันที่	8-10	พฤศจิกายน	2556

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

(ณ	วนัที	่29	ตลุาคม	2556)	โดยปรบัขึน้เป็นระดบั	A-	(Stable)	จากเดมิอยูท่ีร่ะดบั	A-	(Negative)	ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึความเป็นผูน้�าในธรุกจิประกนัวนิาศภยั	

ที่มีความสามารถทางการแข่งขัน	ด้วยผลประกอบการที่ด	ี และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง	รวมทั้งมีการบริหารเงินทุน	

ในระดับที่น่าพึงพอใจ	ถือเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่เข้มแข็งของประเทศไทย		
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BKI เกีย่วแขนน้อง ท่องเขำดนิ
	 กรุงเทพประกันภัย	 น�าโดย	 ดร.อภิสิทธิ์		

อนนัตนาถรตัน	ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่	และ	

พนกังานจติอาสาพร้อมด้วยมลูนธิกิรงุเทพประกนัภยั	

พาน้องๆ	 สมาชิกในมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง		

ไปท่องเทีย่วและเรยีนรูส้ตัว์ต่างๆ	ภายในสวนสตัว์ดสุติ		

ภายใต้กิจกรรม	 “BKI	 เกี่ยวแขนน้อง	 ท่องเขาดิน”	

เพื่อสานฝันน้องๆ	 ให้ได้สัมผัสประสบการณ์	 ความ

เพลิดเพลิน	และความประทับใจ	พร้อมได้รับความรู้

จากสัตว์นานาชนิด	 อีกทั้งยังสนุกสนานเฮฮาไปกับ

ศลิปินตลกแก๊งสามช่า	โหน่ง	ชะชะช่า	และพนัพลแุตก		

ที่มาเรียกเสียงหัวเราะพร้อมเกมสนุกๆ	 ให้น้องๆ		

ได้ร่วมสนุกพร้อมรับของรางวัลกันอย่างมากมาย		

ณ	สวนสัตว์ดุสิต	(เขาดินวนา)	เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	

2556

จดัแข่งขนักอล์ฟ “เมอร์เซเดส-เบนซ์ โพรเทกชัน่” 
	 คุณชัย	 โสภณพนิช	(ที่	2	 จากซ้าย)	 ประธานกรรมการและประธาน	

คณะผู้บริหาร	 กรุงเทพประกันภัย	 พร้อมด้วย	 คุณศุภวุฒิ	 จิรมนัสนาคร		

(ที	่2	จากขวา)	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	เมอร์เซเดส-เบนซ์	ลสิซิง่	(ประเทศไทย)		

จ�ากัด	 และผู้จ�าหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์	 อย่างเป็นทางการ	 ร่วมแข่งขัน	

กอล์ฟ	 “เมอร์เซเดส-เบนซ์	 โพรเทกชั่น	 โดยกรุงเทพประกันภัย”	 เพื่อ	

เป็นการกระชับความสัมพันธ์และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ	ภายใต้

โครงการเมอร์เซเดส-เบนซ์	 โพรเทกชั่น	 ณ	 สนามกอล์ฟอโยธยาลิงค์	

จ.พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2556		

มอบควำมคุม้ครองประกนัควำมเสีย่งภยัทรพัย์สนิ 
ม.เกษตรศำสตร์
	 คุณอารีย์	วันแอเลาะ	ผู้อ�านวยการธุรกิจสถาบันการเงิน	(ที่	2	จากขวา)	

กรงุเทพประกนัภยั	ร่วมกบัคณุทศพร	โสภณเสถยีรสขุ	ผูจ้ดัการภาคนครหลวง	5	

(ที่	 4	 จากซ้าย)	 ธนาคารกรุงเทพ	 มอบกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัย	

ทรัพย์สิน	 ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

บางเขน	ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความไว้วางใจท�าประกันภัยกับ

บรษิทัฯ	โดยม	ีรศ.วฒุชิยั	กปิลกาญจน์	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

เป็นผูร้บัมอบ	ณ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	บางเขน	เมือ่วนัที่	22	พ.ย.	2556

ช่วยเหลอืผูป้ระสบเพลงิไหม้ชมุชนร่มเกล้ำ คลองเตย
	 คุณจีรวัฒน์	พยาฆระสมิต	(ซ้ายสุด)	ผู้จัดการธุรกิจนายหน้า	พร้อมด้วยคุณสุธิดา	มลิลา	

(ที	่2	จากขวา)	ผูจ้ดัการส�านกับรหิารภาพลกัษณ์และสือ่สารองค์กร	กรงุเทพประกนัภยั	เป็นผูแ้ทน	

บริษัทฯ	 น�าพนักงานจิตอาสาร่วมมอบของใช้ที่จ�าเป็นพร้อมอาหารและน�้าดื่มให้แก่ผู้ประสบภัย

จากเหตเุพลงิไหม้ภายในชมุชนร่มเกล้าเขตคลองเตย	เพือ่ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนในเบือ้งต้น

ณ	ศูนย์เยาวชนคลองเตย	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	2556




