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เปิดรอย
ยิ้ม

	 สวัสดีค่ะชาวปันยิ้มทุกท่าน	 กลับมาพบกันอีกครั้งส�าหรับ	 
ปันยิ้มเติมสุข	นิตยสารที่จะมาแต่งเติมรอยยิ้ม	 เรียกได้ว่าทุกท่าน
จะได้เพิ่มรอยย้ิมไปกับเนื้อหาที่เราตั้งใจน�ามาฝากชาวปันยิ้มโดย
เฉพาะค่ะ

	 เริ่มต้นฉบับนี้ด้วยการเอาใจชาวปันยิ้มท่ีรักการท่องเที่ยว	
คอลมัน์ยิม้เทีย่วไทยขอพาชาวปันยิม้เดนิทางสู่แดนอสีาน	 ท่องเทีย่ว
เชิงเรียนรู้บนเส้นทางท่องเท่ียวตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่	 9	 ณ	
จังหวัดสกลนคร	 จังหวัดที่นอกจากจะมีดีเร่ืองสถานที่ท่องเที่ยว 
เชงิธรรมชาตแิล้วต้องบอกว่าเสน่ห์ของสถานทีท่่องเทีย่วเชงิเรียนรู้ก ็
น่าสนใจไม่แพ้กนั	 โดยเราจะแวะเชค็อนิกนัที	่ ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพี
บ้านกุดนาขามและศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน	 อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	จังหวัดสกลนคร	จากนั้นต่อด้วยคอลัมน์ยิ้มใสกายสุข 
ท่ีเราได้น�าเทคนิคถนอมดวงตาในยุคท่ีสมาร์ทโฟนก�าลังได้รับ 
ความนิยม	เพื่อให้ดวงตาคู่สวยอยู่กับคุณไปนาน	ๆ	นั่นเองค่ะ

	 และควรจะท�าอย่างไร	 เมื่อกระเป๋าสตางค์มีส่วนช่วยเสริมดวง
การรับทรัพย์	ห้ามพลาดคอลัมน์ยิ้มดีมีเฮงที่จะท�าให้ทุกท่านยิ้มรับ
ดวงเฮงกันอย่างถ้วนหน้า	 เพราะปันยิ้มมีเทคนิคเสริมดวงให้ได้รับ
ทรัพย์	 เพียงแค่คุณเลือกใช้สีกระเป๋าสตางค์ให้ถูกโฉลกและดีไซน์ 
ท่ีเหมาะสม	 เรื่องย้ิมๆหยิบมาแชร์ ขอแนะน�าสาขาย่อยน้องใหม่ 
อีก	 2	 สาขา	 รวมถึงยิ้มอัพเดท	 ที่จะมาแนะน�า	 "เมืองไทยอยู่ด ี
ยกก�าลัง	 18"	 อยากรู้หรือไม่	 เก๊ียวซ่า	 VS	 ประกันภัยเหมือนกัน 
ตรงไหน???	พบได้ใน	Tag แลกย้ิม	นอกจากนี	้ห้ามพลาดข่าวสารด	ีๆ	 
ที่เราเตรียมให้ทุกท่านได้ติดตามกันในฉบับค่ะ

	 ในช่วงที่ฝนโปรยปรายและอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย	 เมืองไทย
ประกนัภยัขอให้ชาวปันยิม้ท่ีรกัทุกท่านรกัษาสขุภาพ	แล้วพบกนัใหม่
ในฉบับหน้าค่ะ
                                                                           
    
	 	 	 	 	 					นวลพรรณ	ล�่าซ�า
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ย้ิมจาก
ใจ ชวนลูกค้ามาร่วมสนุกง่าย ๆ เพียงตอบคำาถามมาว่า

ของ

เมืองไทยประกันภัย

คือเบอร์อะไร

เบอร์

ส่งคำาตอบ พร้อมชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มาที่ 

crm@muangthaiinsurance.com  

ลุ้นรับปิ่นโตน่ารัก ๆ กันไปเลย 100 รางวัล

Call Center
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Tagแลกยิ้ม

	 น่าจะทายยากนะคะ	งั้นเฉลยเลยดีกว่า	คือว่าสมัยนี้อะไร	ๆ 	ก็ซื้อ
ทางออนไลน์ได้ทั้งนั้น	 อย่างเกี๊ยวซ่าเจ้าดังแถวสุทธิสาร	 ถ้าให้น่ังรถ
จากรังสิตมาซื้อคงล�าบาก	 งั้นสั่งทางออนไลน์เถอะค่ะ	 แค่ออเดอร ์
ที่	 inbox	 แฟนเพจร้าน	 โอนเงินผ่านแอปฯ	 มีบริการส่งความอร่อย 
มาถึงที่เลย	อยากกินอะไรแค่อยู่หน้าจอก็สบายแล้ว

ประกันภัย
...เหมือนกันตรงไหน???

	 ส่วนประกันภัยนั้น	นอกจากซื้อผ่านตัวแทน	ผ่านโบรกเกอร์	หรือผ่านธนาคารแล้ว	 เดี๋ยวนี้ให้สะดวกจริงก็ต้องซื้อผ่านออนไลน์	บริษัท
เมืองไทยประกันภัยเองล่าสุดก็มีเว็บไซต์ใหม่	MTI	connect	ลองไปค้นค�าว่า	เมืองไทยประกันภัย	จาก	google	แล้วคลิกส่วนของผลิตภัณฑ์
ได้เลย	ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นรับบัตรเติมน�้ามัน	ปตท.	สูงสุด	3,000	บาท	และผ่อน	0%	นานสูงสุด	10	เดือน	ถึง	31	ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะ
 
	 ทีเ่วบ็ไซต์นีพ้รัง่พร้อมบริการครบวงจร	มแีผน
ประกนัภยัต่าง	ๆ	ให้เลอืกอย่างจุใจ	ทัง้ประกนัภยั
รถยนต์ทุกแบบ	ประกันภัยการเดินทาง	ประกัน
ภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 ประกันภัยสุขภาพและ
โรคร ้ายแรง	 ประกันอัคคีภัยและทรัพย ์สิน	
ประกันภัยธุรกิจ	และประกันภัยอื่น	ๆ 	คลิกเลือก
ดูได้	ทั้งจาก	PC	หรือ	tablet	ต่อให้เป็น	smart-
phone	ก็ดูง่ายสบายตา	

  เว็บไซต์ MTI connect ยังรวมเนื้อหาน่าสนใจมากมาย ให้ความรู้ เตือนภัย อ่านสนุกได้สาระ และที่แน่ ๆ  จะมีโปรโมชั่นพิเศษ 
เฉพาะผู้ที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ MTI connect มาให้ยิ้มได้ตลอด พบกันใหม่ฉบับหน้า หรือแวะไปคุยที่แฟนเพจ ยิ้มได้เมื่อภัยมา  
MTI connect ก็ได้ค่ะ (www.facebook.com/MTIconnectDotCom)

 ทีเด็ดอยู่ตรงมีฟังก์ช่ันเปรียบเทียบราคาแผนประกันภัย
ต่าง	ๆ	ให้คุณตดัสนิใจซ้ือได้ง่ายขึน้	กรอกข้อมลูเสรจ็	กส็ามารถ
ช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที	 บางช่วงก็มีโปรโมชั่นผ่อน	
0%	ด้วย	 อย่างประกันเดินทางก็รับกรมธรรม์ทางอีเมล	 หรือ	
E-Policy	ได้ทันที	เอาไปใช้เป็นหลกัฐานเวลาขอวซ่ีาได้เลย	

	 พร้อมบริการพิเศษส�าหรับลูกค้าเมืองไทยประกันภัยโดย
เฉพาะ	 ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ตัวเอง	 ต่ออายุประกันภัย	
(เฉพาะผู้ที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์)	บริการค้นหาอู่	ศูนย์บริการ	
โรงพยาบาล	 ปักหมุดบน	 google	 map	 เป๊ะ	 ๆ	 หรือจะ
สอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านทางออนไลน์ก็สะดวกสบายได้ทุกเรื่อง

MTI connect คลิกได้ยิ้มได้ยุคดิจิทัล
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ยิ้มเท่ียว
ไทย
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ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม 
และ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เปิดเส้นทางเที่ยว
ตามรอยพ่อ

จังหวัดสกลนคร

เมืองไทยประกันภัย

สวัสดีค่ะชาวปันยิ้มทุกท่าน ความพิเศษของยิ้มเที่ยวไทยฉบับนี้จะขอ
พาชาวปันยิ้มเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้

บนเส้นทางเที่ยวตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีมงานปันยิ้มจึงอาสา
พาทุกท่านร่วมออกเดินทางสู่แดนอีสาน โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่

จังหวัดสกลนคร จังหวัดที่นอกจากจะมีดีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว
ธรรมชาติแล้วต้องบอกว่าเสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้

ก็น่าสนใจ ไม่แพ้กัน
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
บ้านกุดนาขาม

เริ่มต้นออกเดินทางกันแต่เช้าตรู่	เพื่อมุ่งหน้าสู่ภาค
อีสาน	เแวะที่แรก	คือ	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
บ้านกุดนาขาม	ซึ่งชาวบ้านกุดนาขามพบว่า
ที่ดินบริเวณนี้เพาะปลูกไม่ได้ผล	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	จึงทรงมี 
พระราชด�าริให้หน่วยงานต่าง	ๆ	เข้ามาช่วยเหลือ
ราษฎรอย่างจริงจัง	จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง 
เรียนรู้และเป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้านกุดนาขาม
จนถึงปัจจุบัน

ส�าหรับทริปนี้แม้จะใช้เวลาเดินทางพอสมควรแต่พอไป
ถึงจุดหมายแล้วก็อดตื่นเต้นไม่ได้	แม้จะเป็นวันที่ 
นักท่องเที่ยวไม่มากนัก	แต่ความร่มรื่นภายในศูนย์ 
ส่งเสรมิศลิปาชีพบ้านกดุนาขาม	กลับท�าให้นักท่องเท่ียว
อย่างเรารู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวย	ยังไม่ทันได้เดินชม
ผลงานชาวบ้านก็ต้องแวะเก็บภาพต้นไม้ขนาดใหญ่
จ�านวนหลายต้นที่ในอดีต	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงปลูก	และปัจจุบันได้แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา
แก่นักท่องเที่ยว
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น้ำอูนน้ำอูน

ไป จ.อุดรธานีไป จ.อุดรธานี

ไป จ.นครพนมไป จ.นครพนม

จ.สกลนครจ.สกลนคร

อุทยานแหงชาติ
ภูพาน

227

2106

2355

2094

2091
2307

2177

2132
22

ศูนยฯ ศิลปาชีพ
     บานกุดนาขาม
ศูนยฯ ศิลปาชีพ
     บานกุดนาขาม
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เมื่อบันทึกภาพได้พอหอมปากหอมคอก็ได้เวลาเดินชมผลงาน
จากฝีมือชาวบ้าน	นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ต่างได้ศึกษาเรียนรู้
การจัดท�าผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ	จากชาวบ้านอย่างใกล้ชดิ	ไม่ว่าจะเป็น	
การสาธติหล่อเครือ่งป้ันดนิเผา	การขึน้รปูทรงเป็นแบบต่าง	ๆ	
ตัวอย่างการทอผ้าจากฝีมือชาวบ้านที่สามารถทอออกมาได้เป็น
ลวดลายสวยงาม	รวมถึงการวาดลวดลายลงบนวัสดุต่าง	ๆ	ที่ 
ชาวบ้านต่างได้โชว์ฝีมือด้านศิลปะให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน 
อย่างเต็มอิ่ม	นอกจากนี้	ยังได้แวะชมมุมผลงานเซรามิก	 
ซึ่งเป็นสินค้าอันเลื่องชื่อของที่นี่อีกด้วย

ส�าหรับใครที่มาเที่ยวที่นี่	แนะน�าว่าห้ามพลาดเลือกซื้อของฝาก
ติดไม้ติดมืออันมีชื่อเสียงของชาวบ้านกุดนาขาม	ไม่ว่าจะเป็น	
เครื่องปั้นดินเผา	ไม้แกะสลัก	เครื่องจักรสาน	ที่ขาดไม่ได้คือ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเซรามิก	อาทิ	ชุดกาแฟ	ถ้วยน�้าชา	ดอกไม้
ประดิษฐ์	แจกัน	ผ้าทอ	รูปปั้น	ฯลฯ	ที่มีให้เลือกมากมาย	อีกทั้ง
ยังมีเอกลักษณ์น่าดึงดูดจากฝีมือคนไทยอีกด้วย

ขอบคุณรูปภาพ	:	 เว็บไซต์	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(สถ.	ชวนเที่ยว)
	 http://www.sadoodta.com/info/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
	 http://www.lolh.in.th/content/51		ภาพถ่าย	ธชา	ปรางค์นวรัตน์
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ขอบคุณรูปภาพ	:	 http://www.edtguide.com/

ไหน	ๆ	ก็เดินทางมาถึงสกลนครแล้ว	ปันยิ้มยังมีอีกหนึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากชวนชาวปันยิ้มเที่ยวไปด้วยกัน	
นั่นก็คือ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน	อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแบบฉบับวิถี
ชีวิตพอเพียง	โดยเมื่อ	พ.ศ.	2525	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
ทรงมีพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
เพื่อเป็นสถานศึกษา	ทดลอง	และพัฒนาอาชีพ
ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทางการเกษตร
อย่างเต็มรูปแบบ	เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้

อาณาเขตที่กว้างขวางของสถานที่แห่งนี้	จัดเต็มด้วย
แหล่งเรียนรู้มากมาย	เรียกได้ว่าเป็นห้องเรียนและห้อง
สมุดชั้นเลิศที่บรรจุเรื่องราวน่ารู้ที่คนไทยควรศึกษาเพื่อ
การด�ารงชีวิตสงบสุขอย่างพอเพียง	โดยการเดินทางมา
ที่นี่	การันตีได้ว่านักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับ
ความรู้ใหม่จากเจ้าหน้าที่	ไม่ว่าจะเป็น	การพาชมพื้นที่
ปลูกป่า	การศึกษาการปลูกข้าวพันธุ์สกลนคร	รวมถึง
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
นอกจากนี้	พลาดไม่ได้คือการชม	สามด�ามหัศจรรย์ 
สัตว์ด�าสามชนิดที่มีชื่อเสียงมากของที่นี่	อันได้แก่	ไก่ด�า
ภูพาน	สุกรภูพาน	และโคเนื้อทาจิมะภูพาน ส�าหรับของฝากขึ้นชื่อ	แน่นอนว่าหนีไม่พ้นสินค้าเกษตรและ

สินค้าแปรรูปที่นักท่องเที่ยวต่างได้เลือกซื้อกลับบ้านไปจ�านวน
ไม่น้อย	เช่นเดียวกับทีมงานปันยิ้มที่ได้ของฝากเต็มไม้เต็มมือ	
และที่ส�าคัญที่สุดคือความประทับใจที่ได้ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้
บนเส้นทางพ่อหลวงรัชกาลที่	9	นั่นเอง

ไก่ด
�ำภ
ูพำ
น

สุกรภูพำน

โคเนื้อทำจิมะภูพำน

223

22

2339

น้ำตกคำหอม

จ.สกลนครจ.สกลนคร

อ.ภูพานอ.ภูพาน

พระธาตุนารายณเจงเวงพระธาตุนารายณเจงเวง

วัดพระธาตุภูเพ็กวัดพระธาตุภูเพ็ก

อุทยานแหงชาติ
ภูพาน

ศูนยการพัฒนา
ภูพาน

ศูนยการพัฒนา
ภูพาน

213
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“ความภูมิใจของบริษัทฯ คือ การได้เห็นผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

10 เมืองไทยประกันภัย

ย้ิมเพ่ือเ
ธอ

	 และในปี	2560	นี้	เมืองไทยประกันภัย	ยังคงสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการ	ทั้งได้ขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่อื่น	ๆ 	
ด้วยการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงหมูแก่ผู้พิการในจังหวัดสระแก้ว	 และจังหวัดราชบุรี	 นอกจากนั้นยังได้จัดฝึกอบรมการท�าดอกไม้
ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น	แก่ผู้พิการในจังหวัดชลบุรี	อีกด้วย

 จากการด�าเนนิโครงการฯดงักล่าว เราได้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กบัผู้พกิารและครอบครวัแล้วกว่า 50 ครอบครวั ซึง่นอกเหนอื
จากการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้พิการและสร้างรายได้แล้ว ความภูมิใจของเรา คือ การได้เห็นรอยยิ้มของผู้พิการและครอบครัว 
และเราหวังจะได้เห็นรอยยิ้มเกิดขึ้นเช่นนี้...ตลอดไป

	 ระยะเวลากว่า	3	ปี	ที	่บรษิทั เมอืงไทยประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)	ได้มุง่มัน่สร้างอาชีพ
ให้กับผู้พิการ	 ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย	ที่ได้ริเริ่มโครงการ
ตั้งแต่ปี	 2557	 จนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการฝึกอบรมด้านเกษตรกรรมการเลี้ยงไก่ไข่	
การเลีย้งไก่เน้ือ	การเลีย้งหม	ูแก่ผูพ้กิารทางการเคลือ่นไหวในพืน้ทีจั่งหวดัสระแก้ว	และการ
ฝึกอบรมการท�าดินเกษตร	 การท�าน�้ายาล้างจาน	 การปลูกผักปลอดสารพิษ	 และการท�า
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่	ให้แก่เด็กพิการออทิสติกส์	ในจังหวัดชลบุรี	

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
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กระดานสง่ย้ิม

เมืองไทยประกันภัย	เชิญลูกค้าร่วมฟัง	ธรรมะ-ทอล์คโชว์	
เพือ่สร้างความสขุทางใจ	โดยมพีระมหาสมปอง	ตาลปตุโต	
และ	พระอาจารย์วรวัฒน์	วรวัฒโน	มาเป็นพระวิทยากร	
กจิกรรมด	ีๆ 	ทีท่�าให้ลกูค้าได้ยิม้และหวัเราะ	พร้อมกับแง่คดิ
ในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน	 อีกทั้งยังได้ถวายสังฆทาน
ร่วมกัน	 งานน้ีได้บุญและได้ของที่ระลึกกลับบ้านกัน 
ทุกคน

เมืองไทยประกันภัย	 เชิญลูกค้าร่วมชมภาพยนตร์	 เรื่อง	 Pirates	 of	 the	 Caribbean	 ตอน	 Salazar's	 
Revenge	 ที่โรงภาพยนตร์	 SF	 Cinema	 Central	World	 ชั้น	 7	 บรรยากาศในงานมีบูทเล่นเกม	 และ 
แจกของรางวัลให้กับทางลูกค้ามากมาย	เต็มไปด้วยความสนุกสนานกันถ้วนหน้า

เมืองไทยประกันภัย	 ร่วมกับ	 เครื่องส�าอางแบรนด์ดัง 
Estee	 Lauder	 จัด	Workshop	 แต่งหน้าให้กับลูกค้า 
คนส�าคัญ	 ในงานยังมีกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัล	
นอกจากนี้	ลูกค้ายังได้เนรมิตลุคสวยกันทั้งในงาน	และ
น�าของรางวัลกลับไปเสริมสวยต่อกันอีกด้วย

“Pirates of the Caribbean 5”

Movie Free Day
กับเมืองไทยประกันภัย

เนรมิตลุคสวยกับเมืองไทยประกันภัย

Mix.Remix.Create Your Look with Estee Lauder

ธรรมะ ทอล์คโชว์
"รู้ทันข่าว รู้ทันภัย สร้างสุขทางใจในสังคมปัจจุบัน"
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ย้ิมอ่อ
น
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เรื่องยิ้มๆหยิบมาแชร์

กับ 2 สาขาใหม่ของเมืองไทยประกันภัย พบกันที่ สาขาย่อยกาญจนบุรี 

และสาขาย่อยฉะเชิงเทรา พร้อมการย้ายสาขาที่ทำาการใหม่ของ สาขาย่อยหาดใหญ่ ... 

สะดวกเดินทาง พร้อมให้บริการ ครบครันทุกช่องทางการติดต่อ แล้วพบกันนะคะ

ให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้น ...

สาขาย่อยเปิดใหม่ มีเปิดสาขาย่อยใหม่ 2 สาขา

สาขาที่ย้ายที่ทำาการสาขา

สาขาย่อยกาญจนบุรี 

สาขาย่อยหาดใหญ่

สาขาย่อยฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการสาขาย่อย นางสาวบุญสม  มาลาพงษ์ 
เบอร์มือถือ	 092-2605975	
E-mail	 boonsom.m@muangthaiinsurance.com
ที่ตั้ง	 77/1-2		หมู่	4		ต.ปากแพรก	
	 อ.เมืองกาญจนบุรี	จ.กาญจนบุรี	71000
เบอร์โทรศัพท์	 034-513-313	,	034-513-314
เบอร์โทรสาร	 034-513-315

ผู้จัดการสาขาย่อย	 นางสาววราภา		สุวรรณจุณีย์
เบอร์มือถือ	 081-8280530
E-mail 	 warapa.s@muangthaiinsurance.com
ที่ตั้ง	 84/9,	84/39	หมู่ที่	3	ต.คลองแห		
	 อ.หาดใหญ่			จ.สงขลา			90110
เบอร์โทรศัพท์	 074-580-545-7	
เบอร์โทรสาร	 074-580-548-9

ผู้จัดการสาขาย่อย นางสาว ชุติมา เครือสุวรรณ
เบอร์มือถือ	 061-4193057																							
E-mail	 chutima.k@muangthaiinsurance.com
ที่ตั้ง	 665/5	ถ.ศุขประยูร	ต.หน้าเมือง
	 อ.เมืองฉะเชิงเทรา	จ.ฉะเชิงเทรา	24000
เบอร์โทรศัพท์	 038-511-966	,	038-511-967
เบอร์โทรสาร	 038-511-968
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 ปันยิ้ม เชิญลูกค้าแนะน�าศูนย์บริการ / อู่ซ่อมรถยนต์ที่ให้บริการได้ประทับใจลูกค้า
ส่งมาที่ crm@muangthaiinsurance.com 

ย้ิมแบ่ง
ปัน

ที่อยู่ :  107/1	ม.2	ต.ดอนทราย	
	 อ.บ้านโพธิ์	
	 จ.ฉะเชิงเทรา	24140
โทร. :  038-588-701  
เวลาท�าการ :	08.00-17.00	น.

01

อู่วรรัตน์ยนต์

ที่อยู่ :  195	ม.12	ถ.ถนีานนท์	ต.ท่าขอนยาง		 	
	 อ.กันทรวิชัย	จ.มหาสารคาม	44150
โทร. :  043-995-777-8  
โทรสาร :  043-995-776
เวลาท�าการ :	08.00-17.00	น.

02

อู่กิติเคาะพ่นสี

ที่อยู่ :  54/1	ถ.	เลี่ยงเมือง	ต.มะขามเตี้ย	
	 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
	 จ.สุราษฎร์ธานี	84000
โทร. :  077-295-191
เวลาท�าการ :	08.00-17.00	น. 

03

อู่พี.ที.เอ็ม.บอดี้กรุ๊ป

ที่อยู่ :  9/12	ซ.นวลจันทร์	28	ถ.นวลจันทร์	
	 แขวงนวลจันทร์	เขตบึงกุ่ม	กทม.10230
โทร. :  02-509-5688-9  
โทรสาร : 02-509-5665
เวลาท�าการ :	08.30-17.30	น.

04

อู่แสงทองการช่าง

ด้วยศูนย์บริการ / อู่ซ่อมรถยนต์จากเมืองไทยประกันภัย
ขับขี่อุ่นใจด้วยบริการมาตรฐาน ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย

ให้คุณมั่นใจไร้กังวลตลอดฝนนี้
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ยิม้ดมีเีฮง
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เคล็ด (ไม่) ลับ ...
เมื่อกระเป๋าสตางค์มีส่วนช่วยเสริมดวงการรับทรัพย์ ยิ้มดีมีเฮงจึงขอแนะน�าการเลือกใช้ 

กระเป๋าสตางค์ เพื่อให้ชาวปันยิ้ม เตรียมตัวรับทรัพย์กันถ้วนหน้า

ทรัพย ์(ไม่) จาง

เรียกทรัพย์ด้วยกระเป๋าสตางค์ทรงยาว
ผู้เขียนหนังสือเรื่องชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียว	คุณคะเมะดะ	จุนอิชิโร	ซึ่งเป็น
ชาวญี่ปุ่น	เล่าว่าเขาได้มีโอกาสเจอนักธุรกิจระดับเศรษฐีมากมาย	โดยเขาได้สังเกตว่า
บุคคลเหล่านี้มักใช้กระเป๋าสตางค์ที่สวย	ดูมีราคา	และส่วนใหญ่จะใช้กระเป๋าสตางค์ 
ทรงยาวกันทั้งนั้น	เพราะกระเป๋าสตางค์ที่ดีควรท�าหน้าที่ต้อนรับเงินเข้ามา	โดยกระเป๋า
สตางค์ทรงยาวสามารถท�าหน้าที่ได้ดีที่สุด	เนื่องจากไม่ท�าให้ธนบัตรยับนั่นเอง

กระเป๋าสตางค์ที่ดีควรมีแค่ธนบัตร
ส�าหรับบางท่านกระเป๋าสตางค์	คือ	คลังเก็บเหรียญ	เก็บบัตร	ดี	ๆ	นี่เอง	 
แต่รู้ไหมคะว่ากระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์	ควรจะเก็บธนบัตรเพียงอย่างเดียว	
ส�าหรับเหรียญและบัตรต่าง	ๆ		ควรแยกต่างหาก	นอกจากนี้	ควรจัดระเบียบ
ธนบัตรให้ดี	ไม่ปล่อยให้ยับ

เลือกใช้กระเป๋าสตางค์แบบมีซิป
เชื่อกันว่ากระเป๋าสตางค์ที่สามารถเก็บเงินได้ดี	คือ	กระเป๋าสตางค์แบบมีซิป	
แต่หากไม่มีควรจัดการเงินให้เป็นสัดส่วน	หรือเลือกใช้แบบกระดุมก็ได้	
นอกจากนี้	หมั่นดูแลกระเป๋าสตางค์อยู่เสมอไม่ให้ขาด	หลุดลุ่ย	เพราะเชื่อว่าจะ
ท�าให้เงินทองรั่วไหล

สีกระเป๋าสตางค์ต้องถูกโฉลก
ใครเกิดวันไหนและจะถูกโฉลกกับกระเป๋าสตางค์สีใด ลองเช็คกันนะคะ!

คนเกิดวันจันทร์  แนะน�าให้ใช้สีด�าหรือน�้าตาล	หลีกเลี่ยงกระเป๋าสตางค์สีขาว	ครีม	ส้ม	และแดง
คนเกิดวันอังคาร 	แนะน�าสีประจ�าวันเกิดอย่างสีชมพู	หรือไม่ก็สีเหลือง	ส่วนสีที่ควรเลี่ยงคือสีขาว
คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) 	ถูกโฉลกกับสีเขียวและม่วง	แต่ควรเลี่ยงกระเป๋าสตางค์สีชมพู	
คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)  แนะน�ากระเป๋าสตางค์สีขาวหรือสีม่วง	โดยไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์โทนสีเหลือง
คนเกิดวันพฤหัสบดี  บอกลากระเป๋าสตางค์สีด�าไปได้เลย	เพราะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเหมาะกับสีส้ม
หรือสีโทนเหลืองเท่านั้น
คนเกิดวันศุกร์  ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีฟ้าและชมพู	และอยู่ห่างกระเป๋าสตางค์สีม่วงดีกว่า
คนเกิดวันเสาร์  เหมาะอย่างยิ่งกับกระเป๋าสตางค์โทนสีมืด	รีบไปหามาใช้กันได้เลย
คนเกิดวันอาทิตย์  แนะน�ากระเป๋าสตางค์สีแดงและสีเขียว	แต่ไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์ฟ้า

ปันยิ้ม เติมสุข 15
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หลีกเลี่ยงการใช้สมาร์ทโฟนในที่มืด
ในยุคที่ต้องอัพเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลา	ท�าให้แม้ว่าจะได้เวลาเข้านอนแล้วยังต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเช็ค 
ความเคลื่อนไหว	กด	LIKE	กด	SHARE	ติดตามสิ่งที่ตัวเองสนใจกันเป็นว่าเล่น	แต่ชาวปันยิ้มทราบไหมคะว่าการใช้ 
สมาร์ทโฟนขณะที่ปิดไฟแล้ว	นั่นคือการเปิดโอกาสให้แสงสีฟ้าท�าลายดวงตา	ส่งผลให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม	 
รู้แบบนี้แล้ว	หากต้องการใช้สมาร์ทโฟน	แนะน�าให้ใช้ในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างเพียงพอและอย่าลืมปรับความสว่าง 
ของหน้าจอไม่ให้จ้าจนเกินไปด้วยนะคะ

หมั่นพักสายตา
ในแต่ละวันคนเราใช้สายตาเกือบตลอดทั้งวัน	ดังนั้น	ควรหาเวลาพักสายตาทุก	30	นาที	 
โดยการมองไกลหรือหลับตานิ่ง	ๆ	สักพัก	เพื่อลดอาการสายตาล้า	ถนอมดวงตาให้ใช้งานได้นาน	ๆ

ไม่ฝืนอ่านตัวหนังสือที่เล็กเกินไป
ระหว่างใช้สมาร์ทโฟน	ควรเลิกพฤติกรรมการเพ่งอ่านตัวหนังสือที่เล็กเกินไป	แนะน�าให้ปรับตัวอักษรให้พอดี	 
อ่านแล้วสบายตามากที่สุด	อีกทั้งยังควรหลีกเลี่ยงการใช้สมาร์ทโฟนบนยานพาหนะ	เพราะจะท�าให้ตัวหนังสือสั่นสะเทือน	
ท�าให้สายตาถูกรบกวนตามไปด้วย

เทคนิคถนอมดวงตา...

 ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปไหน จะเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือมองไปทางใด
 ก็พบคนทุกรุ่นทุกวัยสนใจสมาร์ทโฟนในมือกันทั้งนั้น และนี่คือสาเหตุที่ท�าให้ 
 คุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีปัญหาทางสายตา เพราะการใช้สมาร์ทโฟนติดต่อเป็น

เวลานาน มีโอกาสเสี่ยงต่ออาการแสบตา ตาแห้ง ปวดกระบอกตา บางรายเส้นประสาทตา
     ถูกท�าลายจนก่อให้เกิดอาการตาพร่า ฉบับนี้ยิ้มใสกายสุขจึงขอบอกต่อเทคนิคดี ๆ 

ในการถนอมดวงตาในยุคที่สมาร์ทโฟนก�าลังครองโลก เพื่อให้ดวงตาคู่สวยอยู่กับคุณไปนาน ๆ

ในยุคสมาร์ทโฟนครองโลก

ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ
การออกก�าลังกายสามารถให้ประโยชน์ในหลายด้าน	ส�าหรับดวงตาก็เช่นกัน	
เพราะการออกก�าลังกายครั้งละ	30	นาที	อย่างน้อยสัปดาห์ละ		3	ครั้ง	
จะช่วยป้องกันการลุกลามโรคเกี่ยวกับดวงตา	โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะจอประสาทตา	
เสื่อมระยะแรก

ดูแลอาหารการกิน
นักวิจัยในสหรัฐอเมริกา	พบว่า	การรับประทานอาหารประเภท
ข้าวกล้อง	ถั่วเมล็ดแห้ง	ท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดปกติ	 
ช่วยให้เลือดและออกซิเจนไหลเวียนไปเลี้ยงดวงตาได้ดียิ่งขึ้น	
นอกจากนี้	การรับประทานปลาสัปดาห์ละ	2	ครั้ง	 
จะช่วยลดโอกาสเกิดภาวะจอประสาทตาเสื่อม	รู้แบบนี้แล้ว	 
พุ่งตัวไปห้างสรรพสินค้าและช็อปปิ้งของมีประโยชน์มาบ�ารุง
ดวงตากันดีกว่าค่ะ

16 เมืองไทยประกันภัย
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สง่ยิม้ใหก้ัน

เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารรวมถึงสิทธิพิเศษและกิจกรรมของบริษัท	 จึงใคร่ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน 
ช่วยกรอกข้อมูลต่อไปนี้

บริษัทขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายก�าหนด

•	 ท่านสามารถน�าส่งเอกสารนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ	เพียงตัดออกจากเล่มแล้วพับครึ่ง	โดยให้ส่วนของธุรกิจไปรษณีย์ตอบรับ	
	 อยู่ด้านนอกแล้วส่งไปรษณีย์	พร้อมรับกระเป๋าMTI น่ารัก	ๆ	ที่บ้านได้เลยค่ะ
•	 ด่วน!	จ�านวนจ�ากัดส�าหรับ	280 ท่านแรกเท่านั้น

แบบส�ารวจข้อมูลส่วนตัวลูกค้า
เพื่อการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วัน เดือน ปีเกิด.............................................................................................	เพศ  	ชาย			 	หญิง

ท่านเป็นลกูค้าเมอืงไทยประกนัภยั     น้อยกว่า	1	ปี				 	2-3	ปี				 	3-5	ปี					  มากกว่า	5	ปี					 	ไม่แน่ใจ	(จ�าไม่ได้)

เลขที่บัตรประชาชน...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน......................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	

ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่จัดส่งเอกสาร (ถ้าเป็นที่อยู่เดียวกับบัตรประชาชน	ใส่	“ตามบัตรประชาชน”)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	

เบอร์โทรศัพท์บ้าน........................................................................................................	เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....................................................................................................................

E-mail................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ท่านท�าประกนัประเภทใดบ้าง กบัเมอืงไทยประกันภยั     ประกันภยัการเดนิทาง				 		ประกนัภยัอุบตัเิหตแุละสุขภาพ							

  ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยและทรัพย์สิน				  ประกันภัยภาคธุรกิจ				  ประกันภัยรถยนต์	

  อื่นๆ.....................................................................................

ท่านยินดีรับนิตยสารปันยิ้ม เติมสุข ผ่านช่องทางใด 

 	E-mail					 	นิตยสารปันยิ้มฯ	(รูปเล่ม)					 	ไม่สะดวกรับทั้ง	2	ช่องทาง
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บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ส�านักบริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์

ใบอนุญาต เลขที่ ปน. (น) 3713 ปณจ. ลาดพร้าว

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

ส่งย้ิมให้
กัน

น่ารักๆกันไปเลย

ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก เมืองไทยประกัยภัย
เพียงกรอกรายละเอียด

ในแบบส�ารวจข้อมลูส่วนตัวลูกค้า

ลุ้นรับ

ด่วนจ�านวนจ�ากัด!!

ท่านยินดีรับข่าวสาร

จากทางบริษัทช่องทางใด 

 	SMS

	E-mail				

	Social	Media	(เฟซบุ๊ค,ไลน์)

	นิตยสารปันยิ้มฯ					

	อื่นๆ.........................................................

กระเป๋า MTI
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ระยะเวลาการใชคูปอง 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560ระยะเวลาการใชคูปอง 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560

เง�่อนไขการใชสิทธิ์
- กรุณาแสดงคูปองกอนสั่ง
- คูปอง 1 ใบตอ 1 สิทธิ์
- เฉพาะรับประทานที่รานเทานั้น
- ใชไดที่รานเทนยะทุกสาขา
- ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสร�มการขายอื่นๆ และบัตรสวนลดได

บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ขาวหนาปลากะพงเทมปุระ +  
ซุปมิโซะ  + เปปซ่ี 16 ออนซ 
ขาวหนาปลากะพงเทมปุระ +  
ซุปมิโซะ  + เปปซ่ี 16 ออนซ 

149149 ปกติ 187ปกติ 187

149 ปกติ 187

ขาวหนาปลากะพงเทมปุระ + ซุปมิโซะ
+ เปปซี่ 16 ออนซ
ขาวหนาปลากะพงเทมปุระ + ซุปมิโซะ
+ เปปซี่ 16 ออนซ

เง�อนไขการใชสิทธ์ิ

- กรุณาแสดงคูปองกอนส่ัง

- คูปอง 1 ใบตอ 1 สิทธ์ิ

- เฉพาะรับประทานท่ีรานเทาน้ัน

- ใชไดท่ีรานชาบูตง ราเมน ทุกสาขา

- ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นๆ และบัตรสวนลดได

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง�อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ซื้อราเมนสเปเชียลชนิดใดก็ได 

1 ชาม/ใบเสร็จ

หมดเขตการใชคูปอง 31 ธันวาคม 2560

ฟรี

รับฟร ีเกี๊ยวซา (6 ชิ้น) 

เม�อซื้อราเมนสเปเชียลชนิดใดก็ได 1 ชาม

ปันยิ้ม เติมสุข 19

น่ารักๆกันไปเลย

ยิม้อิม่ทอ้ง



เงื่อนไขการรับประกันภัย
คุมครองบานอยูอาศัยเทานั้น (ไมใชประกอบธุรกิจอื่น)
คุมครองบานและทรัพยสินภายในบาน จากภัยตาง ๆ 
ที่กำหนดในตารางความคุมครองดังกลาว
รายละเอียดความคุมครองและขอยกเวน
เปนไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง
และเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

การมีบานที่อบอุน พรอมครอบครัวที่นารัก

เพราะเลือกเมืองไทยอยูดียกกำลัง
ประกันภัยบานที่คุมครองแบบจัดเต็ม แตราคาเบาๆ

เมืองไทย อยูดียกกำลัง18
ชีวิตดี๊ดี... แบบยกกำลัง

เริ่มตนเพียง 1,600 บาทตอป

สอบถามขอมูลโทร. 1484
รายละเอียดเพิ่มเติม www.muangthaiinsurance.com

1
ไฟไหม

2
ฟาฝา

3
ภัยจาก
ระเบิด

4
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ยวดยาน
พาหนะ

ภัยเนื่องจากนํ้า
(ไมรวมนํ้าทวม)
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อากาศยาน

13
โจรกรรม

14
ความเสียหาย

ตอกระจก

12
โบราณวัตถุหรือ

ศิลปวัตถุ

11
ทรัพยสิน
สวนบุคคล

10
ภัยตอ

เครื่องใชไฟฟา

ภัยจาก
การจลาจล/
นัดหยุดงาน

7

8
ภัยธรรมชาติ

(ลมพายุ 
แผนดินไหว

ลูกเห็บ)

17
คาใชจาย

ในการดับเพลิง

16
คาเชาที่พัก

อาศัยชั่วคราว

15
ความรับผิดตอ
บุคคลภายนอก

18
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สำหรับผูเอาประกันภัย
และบุคคล

ในครอบครัว

9
ภัยจาก
นํ้าทวม


