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	 สวัสดีค่ะชาวปันยิ้มทุกท่าน	 ทักทายกันฉบับแรกของ 
ปี	 2561	 พร้อมกลิ่นอายซัมเมอร์อันแสนสดใส	 หลายท่าน 
คงวางแผนท่องเท่ียวในฤดูกาลยอดนิยมน้ี	 เดินทางไปไหน 
อย่าลืมระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะ

	 เมือ่ไอแดดมาเยอืน	น่ันคอืสญัญาณการกา้วเขา้สูฤ่ดูรอ้น
อยา่งเต็มตวั	ยิม้เท่ียวไทย	จงึขอชวนชาวปนัย้ิมแพค็กระเปา๋
ออกไปยิ้มท้าทายแสงแดด	 ตัวเลือกยอดนิยมของฤดูกาลนี้
คงหนีไม่พ้นการชมทะเลสวย	 ๆ	 สักแห่ง	 โดยฉบับน้ีขอ 
พาทุกท่านไปเที่ยวสนุกท่ามกลางบรรยากาศอันเป็นส่วนตัว
ของ	เกาะไม้ท่อน	เกาะที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น	มัลดีฟส์เมืองไทย  
จะสวยงามประทับใจแค่ไหน	ติดตามต่อได้ในฉบับค่ะ

	 ไม่เพียงเท่านั้น	 ปันยิ้มยังขออินไปกับบรรยากาศ
ซัมเมอร์ด้วยเทคนิคดูแลสุขภาพรับหน้าร้อนที่คอลัมน์ 
ยิ้มใสกายสุขได้เตรียมเทคนิคดี	 ๆ	 มาบอกต่อชาวปันยิ้ม 
เพ่ือให้ทุกท่านสุขภาพดีกันอย่างถ้วนหน้า	 และสำาหรับ 
ย้ิมดีมีเฮง ต้อนรับอากาศร้อนอบอ้าวด้วยเทคนิคการจัดบ้าน
คลายรอ้น	เรียกไดว้า่คณุจะได้บา้นทีใ่ชส่ำาหรบัรอ้นนี	้แถมยงั
ดวงดีเป็นของแถมอีกด้วย

	 น อ ก จ า ก น้ี เ มื อ ง ไ ท ย ป ร ะ กั น ภั ย 	 ข อ เ ส น อ	 
เมืองไทย SMEs CARE	 ประกันธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมที่คุ้มครองหลายภัยในกรมธรรม์ฉบับเดียว	 
ยิ้มอิ่มท้อง	ในฉบับนี้	มาพบกับร้าน	At	Home	Café	ร้าน 
น่ารักบรรยากาศอบอุ่น	 หลากหลายเมนูอาหารครบครัน 
ทั้งคาวหวาน	และเร็ว	ๆ	นี้	เตรียมพบกับสิทธิประโยชน์ดี	ๆ	
มากมาย	สำาหรับลูกค้าเมืองไทยประกันภัยเท่านั้น

		 ในช่วงเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวนี้	ปันยิ้มขอให้ทุกท่าน
เดินทางปลอดภัย	 ...	 เราขออยู่เคียงข้างคนไทยตลอด 
ทุกช่วงเวลาค่ะ	เมืองไทยประกันภัย	"ยิ้มได้เมื่อภัยมา"

	 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

	 	 	 	 	 นวลพรรณ	ลำ่าซำา
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

เปิดรอย
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ย้ิมจาก
ใจ เช็คให้พร้อม!

กับ 20 รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนใช้งาน

ร้อนนี้ เพื่อการขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทาง อย่าลืมให้ความ
ส�าคัญกับการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางไกล ไปพร้อม
กับการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เป็นประจ�าจากศูนย์บริการ
มาตรฐาน ฉบับนี้ปันยิ้มจึงเตรียม 20 รายการ
ที่ควรตรวจเช็คให้พร้อมก่อนออกเดินทาง 
เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องยนต์ก่อนเดินทางเท่านั้น 
ชาวปันยิ้มสามารถเช็ครายการอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ โดยขอค�าแนะน�าจากศูนย์บริการ

 เมื่อรู้แบบนี้แล้ว รีบหาเวลาว่างและพารถคู่ใจเลี้ยวเข้าศูนย์บริการใกล้บ้าน เพียงเท่านี้ก็อุ่นใจตลอดการเดินทางค่ะ

2.	สภาพยางปัดนํ้าฝน

	 นํ้าฉีดกระจก	

8. สภาพยาง	/	แรงดันยาง	/		

	 ลมยาง	

15. การทํางานของเครื่องยนต์	 

	 รอยรั่ว	และความผิดปกติ		

	 ของเครื่องยนต์	

9. ไฟสัญญาณ	/	

	 ไฟส่องสว่าง

10. การทํางานของเข็มขัดนิรภัย

12. ลูกปืนล้อหน้า	/	หลัง

13. ระบบแตร

14. โช้คอัพ

16. ระดับนํ้ากลั่น

17. หัวเทียน	/	สายหัวเทียน

11. ระบบปรับอากาศ	/		

	 นํ้ายาแอร์	/	พัดลม

20. เช็คช่วงล่าง	ลูกยาง		

	 ลูกหมากต่าง	ๆ

19. การทํางานของสายพาน

18. ระดับนํ้ามันพาวเวอร์

1.แบตเตอรี่	

3.นํ้ามันเครื่อง

4.ระบบเบรค

6.นํ้ามันเกียร์

5.นํ้ามันเบรค

7. ระบบฟรีแป้นเหยียบ	/	

	 คลัทช์	/	เบรคมือ
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Tagแลกยิ้ม

 ช่วงเวลาส�าคัญที่ทุก ๆ คนต่างรอเมื่อหน้าร้อนมาถึง เห็นท ี
หนีไม่พ้น เทศกาลสงกรานต์ จริง ๆ แล้วความหมายของเทศกาลนี้ 
ลกึซึง้กว่าวนัปีใหม่ไทย หรอืไม่ใช่แค่การสาดน�า้เล่นสนกุ ๆ ‘สงกรานต์’ 
มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง การเคลื่อนย้ายของดวงอาทิตยจ์าก
ราศีหนึ่งไปยังอีกราศีหนึ่ง ผู ้คนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ได้ใช้เป็นช่วงเริ่มต้นปีใหม่ หรือเริ่มท�าอะไรใหม่ ๆ เป็นแรงบันดาลใจ
ว่าสงกรานต์ปีนี้ เราน่าจะมาตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ ๆ กันเถอะนะคะ

สงกรานต์ปีนี้...ก้าวสู่สิ่งดี ๆ 

	 ปีนีเ้มอืงไทยประกนัภยัได้ก้าวไปสูส่ิง่ใหม่	ๆ 	ก้าวสูย่คุดจิทิลัอย่าง
เต็มรูปแบบ	สร้างสรรค์แฟนเพจ	‘ยิ้มได้เมื่อภัยมา MTI connect’ 
จนมีสมาชิกไลก์เพจมากกว่า	160,000	คน	ก้าวขึ้นเป็นอันดับ	3	ของ
แฟนเพจธุรกิจประกันภัย	 มีเนื้อหาน่ากดไลก์กดแชร์มากมาย	 และ
กิจกรรมที่ให้ร่วมสนุกลุ้นรางวัลเป็นประจำา	
มาร่วมเป็นแฟนเพจกับเราได้ที่

www.fb.com/MTIconnectDotCom 

หรือสแกน	QR	code	ได้เลยค่ะ

www.MTIconnect.com มีดีมากกว่าเว็บไซต์ประกันภัย
	 ล่าสุดเมืองไทยประกันภัยก็ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่	 ที่ให้บริการครบวงจร 
เพื่อคุณโดยเฉพาะ	 มีแผนประกันภัยต่าง	 ๆ	 ให้เลือกตามความต้องการ	 ทั้ง
ประกันภัยรถยนต์	 ประกันภัยการเดินทาง	 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	
ประกนัภยัโรคมะเรง็	ประกนัอคัคีภยัและทรัพย์สนิท่ีอำานวยความสะดวกให้คณุ
กรอกข้อมูลง่าย	 ๆ	 แล้วชำาระเงินผ่านออนไลน์ได้ทันที	 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ 
ในแต่ละช่วง	สำาหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น

	 ถ้าเป็นสายเที่ยว	 รับรองว่าถูกใจแน่	 กับประกันเดินทางที่ให้คุณได้รับ
กรมธรรม์ทางอีเมลได้ทันที	 เอาไปใช้เป็นหลักฐานเวลาขอวีซ่า	 โดยมีฟังก์ชัน 
พิเศษมากมาย...
 	 สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ตัวเองย้อนหลังได้ตลอด	24	ชม.
 	 ต่ออายุประกันภัย	(เฉพาะผู้ที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์)	
 	 แจ้งเคลมออนไลน์
 	 ค้นหาอู่	ศูนย์ฯ	โรงพยาบาลสามารถทำาได้ตลอด	24	ชม.
 
 เรียกว่ามาเว็บเดียวครบจบในที่เดียวเลยค่ะ เมืองไทยประกันภัยมีสิ่งดี ๆ มอบให้คุณเสมอ 
แวะไปได้ที่ www.MTIconnect.com กันนะคะ
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ภูเก็ต

ยิ้มติดเกาะ...

ไมทอน

 สวัสดีชาวปันย้ิมทุกท่านค่ะ เมื่อกล่ินอายซัมเมอร์ลอยมาก็ได้เวลา 
ออกเดินทางกันอีกแล้ว ฉบับนี้ยิ้มเท่ียวไทยชวนคุณไปเที่ยวไกลกันถึง 
จังหวัดภูเก็ต แถมยังชวนนั่งเรือต่อไปอีก เพราะจุดหมายปลายทาง  
คือ เกาะไม้ท่อน เกาะอันเงียบสงบบนฝั่งอันดามัน ซึ่งรายล้อมด้วย
ธรรมชาติที่งดงาม น�้าทะเลสีฟ้าใส เห็นฝูงปลางดงาม เรียกได้ว่าติดเกาะ
คราวนี้ต้องได้รอยยิ้มกลับบ้านมาเต็ม ๆ

ยิ้มเท่ียว
ไทย

6 เมืองไทยประกันภัย
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ภูเก็ต

ยิ้มติดเกาะ...

ไมทอน 	 หลังจากที่อ ่านรีวิวจากนักท่องเที่ยวก็แทบ 
ทนไม่ไหว	รบีแพ็คกระเป๋าเพือ่เดินทางสูแ่ดนใต้	จดุหมาย
คือจังหวัดภูเก็ต	 สำาหรับใครที่อยากชมเมืองภูเก็ต 
ก็อย่าลืมจองโรงแรมไว้ให้พร้อม โดยทริปติดเกาะนี้  
เริม่ต้นเราจะเดนิทางไปยังท่าเรอืน�า้ลกึ แหลมพนัวา 
จังหวัดภูเก็ต	 นักท่องเที่ยวแต่ละคนดูเตรียมพร้อม 
ในชุดสบาย	 ๆ	 บางคนเลือกใส่ชุดว่ายนำ้าเพ่ือ
ความทะมัดทะแมง	ระหว่างรอขึ้นเรือ	ไกด์ก็มี
ขนมและเครื่องดื่มให้รับประทาน	 ส�าหรับ 
ท่านใดที่เมาเรือก็อย่าลืมขอยาแก้เมาเรือจาก 
เจ้าหน้าทีเ่พือ่ไม่ให้ทรปินีห้มดสนกุไปเสยีก่อน

 ก่อนอืน่ต้องบอกว่าทรปิตดิเกาะนีใ้ช้เวลาเพยีง 1 วนั 
เพราะท่ีเกาะไม้ท่อนยังไม่เปิดท่ีพักแบบค้างคืน	 โดยเมื่อ	 
15	ปีก่อน	ต้องบอกว่าเกาะไม้ท่อนเป็นเกาะที่โด่งดังสำาหรับ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 เพราะเป็นเกาะปิด	 ชาวต่างชาต ิ
จงึนยิมมาเทีย่วพักผ่อน	โดยสาเหตทุีเ่รียกว่า เกาะไม้ท่อนนัน้ 
เพราะลักษณะเกาะเป็นเกาะยาว หน้าตาคล้ายท่อนไม้
นัน่เอง
 

 การเดินทางจากท่าเรอืไปยงัเกาะไม้ท่อน ใช้เวลาเพยีง 
15-20 นาที ก็จะได ้พบกับเกาะซึ่งเป ็นเจ ้าของฉายา 
มัลดีฟส์เมืองไทย	 ขนาดเกาะตรงหน้าไม่ใหญ่มากนัก	 แต่ 
โดดเด่นด้วยบรรยากาศเงยีบสงบ	จะมเีพยีงนกัท่องเทีย่วจำานวน
ไม่มาก	 และนำ้าทะเลสีฟ้าสะอาดตาที่มองลงไปแล้วเห็นฝูงปลา
เล็ก	 ๆ	 กำาลังแหวกว่ายทักทายนักท่องเที่ยวอย่างน่ารักน่าชัง	
บรรยากาศภายในเกาะไม้ท่อนเหมาะอย่างยิ่งกับการเป็นเกาะ
ส่วนตัว	 และช่างเหมาะกับการพักผ่อนหรือทำากิจกรรมดำานำ้า	
เดนิผ่านสะพานไม้พร้อมเกบ็ภาพเพลนิ	ๆ 	กระทัง่ถึง
บริเวณจุดรับรองสำาหรับนักท่องเที่ยว	ดื่มนำ้าเล็ก
น้อยให้สดชื่นและพักผ่อนอินไปกับบรรยากาศ
ของเกาะอย่างพอหอมปากหอมคอก็ได้เวลาทำา 
กิจกรรมสนุก	ๆ	กันต่อแล้ว

ลักษณะเกาะยาวคล้ายท
่อนไม้

7ปันยิ้ม เติมสุข

to PHUKET จุดชมวิว 360ํ

ท่าเรือ

เขาช่องลม

หน้าหาด

อ่าวเรือแตกอ่าวนํ้าห้อง

KOH MAITON
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	 สำาหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบดำานำ้า	 ต่างคนต่างเตรียมอุปกรณ์และเดินตาม 
เจ้าหน้าที	่ไปยงัเรอื	โดยการด�าน�า้จะเป็นการด�าน�า้ตืน้บรเิวณรอบเกาะ มองด้วยตาเปล่าว่า
สวยแล้ว แต่เมือ่ถงึเวลาด�าลงไปมองใต้น�า้ ความสมบรูณ์และความสวยงามเพิม่ข้ึนอกี
หลายเท่า	แน่นอนว่าชาวปันยิม้จะได้ทกัทายเจ้าถิน่อย่างปลาดาว	โบกมอืให้กบัปลาผเีสือ้	
และยิ้มให้กับความน่ารักของปลานีโม	 บางคนโชคดีได้ทักทายกับเจ้าโลมาน้อย	 รวมถึง
หลากหลายสัตว์ทะเลที่อาศัยบริเวณแนวปะการังนำ้าตื้น

 ส�าหรับใครที่ว่ายน�้าไม่เป็น ทริปติดเกาะนี้ก็ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด เพราะคุณ
สามารถเล่นน�้าต้ืนบริเวณชายหาด เก็บภาพบรรยากาศสวยงามที่เงียบสงบ  
หรือท่านใดอยากชมวิวมุมสูงก็มีทางเดินข้ึนไปให้เก็บภาพ	อาจเสียเหง่ือกันสักหน่อย	 
แต่รับรองว่าคุ้มค่าเหนื่อยทีเดียวค่ะ

	 หลงัจากทีไ่ด้เต็มอ่ิมกับกจิกรรมบนเกาะแล้ว	นกัท่องเทีย่วหลายท่านกเ็ลือกมานัง่
พักผ่อนต่อบริเวณที่รับรองนักท่องเที่ยว	ซึ่งมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ	บางคนยังคง
ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง	 บางคนเผลอหลับไปกับสายลมเย็น	 บางคนเพลิดเพลินกับการ
อาบแดด	 จนกระทั่งถึงเวลาเดินทางกลับในช่วงเย็น	 เรียกได้ว่า	 เป็นการจบทริปติดเกาะ
อย่างสวยงาม

	 ใครท่ียังมีแรงเหลือจากทริปนี้	 อาจหาโรงแรมอยู่ต่ออีกสักวันสองวัน	 เพราะที่
ภูเก็ตมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวน่าติดตาม	ไม่ว่าจะเป็น	การแวะชมพระอาทติย์ตกที่
แหลมพรหมเทพ	 ชมเมืองเก่าและหามมุถ่ายภาพแถวซอยรมณีย์ สักการะวัดเก่าแก่ของ
จงัหวดัภเูกต็อย่างวดัฉลอง	และสำาหรบัใครทีเ่ป็นนกัชมิกส็ามารถหาอ่านรวีวิร้านอร่อยใน
เมืองภูเก็ต	ซึ่งแต่ละร้านรับรองว่าอร่อยตามแบบฉบับเมืองใต้แน่นอน

ภาพมุมสูง..เหนื่อ
ยแต่คุ้ม

บรรยากาศสวยงามและเงียบสงบ

8 เมืองไทยประกันภัย
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พระอุโบสถกลางนํ้า...วัดเกาะพยาม

	 จบไปแล้วสำาหรบัทรปิตดิเกาะไม้ท่อน	เชือ่ว่าชาวปันยิม้หลายคนคงอยาก
ไปสัมผัสบรรยากาศมัลดีฟส์เมืองไทยแล้วใช่ไหมคะ?	 เพราะฉะนั้นอย่าลืมหา 
วันว่างแล้วไปสูดอากาศซัมเมอร์ให้เต็มปอดกันดีกว่า	...	พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

การเดินทางก็ไม่ย
าก

9ปันยิ้ม เติมสุข

หมายเลขโทรศัพท์ที่ส�าคัญในจังหวัดภูเก็ต 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ภาคใต้ 076-211-036,	076-212-213,	

076-217-188

ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต 076-212-108,	076-221-905

ด่านศุลกากรภูเก็ต 076-211-377,	076-221-105

ตำารวจท่องเที่ยว 076-219-878,	1155

ตำารวจทางหลวง 076-411-350

ตำารวจนำ้าภูเก็ต 076-211-883,	076-214-368

ท่าเรือนำ้าลึก 076-391-155

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 076-327230-37

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 076-254-421-30

โรงพยาบาลถลาง 076-311-033-4

โรงพยาบาลป่าตอง 076-344-034-5,	076-342-633

โรงพยาบาลแพทย์สมพจน์ 076-214-428

โรงพยาบาลภูเก็ตรวมแพทย์ 076-212-950

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต 076-237-220-6

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 076-361-234,	076-311-155

โรงพยาบาลสิริโรจน์ 076-249-400,	076-361-888

ศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 076-391-174

สถานีกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 076-327-191

สถานีขนส่งภูเก็ต 076-211-480

สถานีตำารวจภูธร	จังหวัดภูเก็ต 076-212-046,	076-212-194

สถานีตำารวจภูธร	กมลา 076-324-310

สถานีตำารวจภูธร	กะทู้ 076-342-719-20

สถานีตำารวจภูธร	ฉลอง 076-381-247

สถานีตำารวจภูธร	เชิงทะเล 076-270-043,	076-324-086

สถานีตำารวจภูธร	ถลาง 076-311-123

สถานีตำารวจภูธร	ท่าฉัตรไชย 076-348-567

สถานีตำารวจภูธร	เมืองภูเก็ต 076-212-021,	076-212-115

สำานักงานไปรษณีย์	ภูเก็ต 076-211-020

สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 076-211-995
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ย้ิมเพ่ือเ
ธอ

 บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะผูส้นบัสนนุสมาคมกฬีาฟตุบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ และผู้สนบัสนุนหลกัทมีฟุตบอลหญิงทมีชาตไิทย 
ขอเชญิชวนพีน้่องชาวไทยทกุท่าน มาร่วมส่งแรงใจแรงเชยีร์ ให้ทมีฟตุบอลหญงิทมีชาตไิทย 
ได้เข้าไปชิงชัยในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกครั้ง

	 ย้อนกลับไปเม่ือปี	 2015	 ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย	 
ชดุใหญ่	ได้สร้างประวตัศิาสตร์หน้าใหม่	ให้กบัวงการ	ฟตุบอลไทย	
ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก	 2015	 
ทีป่ระเทศแคนาดา	ภายใต้การนำาทมีของผูจ้ดัการทมี	“มาดามแป้ง” 
นวลพรรณ ล�่าซ�า	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
บรษิทั	เมอืงไทยประกันภยั	จำากดั	(มหาชน)	ซึง่สร้างผลงานได้เป็น
ที่น่าพอใจ	 ด้วยการแพ้นอร์เวย์	 0-4,	 แพ้เยอรมนี	 0-4	 แต่ก็ 
สามารถเอาชนะไอวอร่ีโคสต์ไปด้วยสกอร์	 3-2	 นับเป็นสามแต้ม
แรกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก	ทิ้งทวนทัวร์นาเมนต์ได้อย่าง
น่าภาคภูมิใจ	ชัยชนะในศึกเวิลด์	คัพ	ครั้งนั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่
ต้องจารึกเอาไว้บทหนึ่งของพงศาวดารลูกหนังไทย

	 โอกาสของการก้าวสูค่วามสำาเรจ็เช่นครัง้นัน้	กำาลงัจะกลบัมาอกีครัง้	
กบัการแข่งขนัฟตุบอลหญงิชงิแชมป์เอเชยี	 2018	 รอบสดุท้าย	 ระหว่างวันที่	
7-22	เมษายน	2561	ณ	กรงุอมัมาน	ประเทศจอร์แดน	โดยการจบัสลากการแข่งขนั	
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่กลุ ่มเอ	 ร่วมกับ	 จอร์แดน	 จีน	 และฟิลิปปินส	์ 
นับเป็นโอกาสดี	 ที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่จะสามารถตีตั๋วผ่านเข้าสู ่ 
รอบสุดท้าย	ในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก	2019	ที่ประเทศฝรั่งเศสให้ได้อีกครั้ง

ให้บอลหญิงไทยไปบอลโลกอีกครั้ง”
“ส่งแรงใจ
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กระดานสง่ย้ิม

(THOR Ragnarok) 

กับเมืองไทยประกันภัย

RUN FOR MORE

Movie Free Day

มินิมาราธอน ครั้งที่1

เมืองไทยประกันภัยผู้สนับสนุนงานกิจกรรม 

"Run For More มินิมาราธอนครั้งที่1" 
จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวังหลัง-วัฒนา	เชิญลูกค้าเมืองไทยฯ 

เข้าร่วมกิจกรรม	พร้อมจัดบูธในงาน	แจกขนมและนำ้าดื่มฟรีให้

กับนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงาน	รายได้จากกจิกรรมคร้ังนี้	 

ส่วนหนึง่ผู้จัดมอบให้แก่มูลนิธิยุวพัฒน์	 

เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กในต่างจังหวัด	

'เพราะการวิ่งครั้งนี้... ได้มากกว่าวิ่ง'

เมืองไทยประกันภัย	เชิญลูกค้าร่วมชมภาพยนตร์	THOR	Ragnarok	
ณ	โรงภาพยนตร์	SF	Cinema	Terminal	21	(อโศก)	ชั้น	6	

บรรยากาศในงานมีบูธเล่นเกม	และแจกของรางวัล
ให้กับลูกค้ามากมาย	เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

11ปันยิ้ม เติมสุข
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ย้ิมอ่อ
น
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เรื่องยิ้มๆหยิบมาแชร์
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ย้ิมแบ่ง
ปัน

พบกับอู่ซ่อมรถจากเมืองไทยประกันภัย 
ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพและบริการมาตรฐาน

ที่พร้อมเคียงข้างคุณตลอดเส้นทาง

อู่สถิตพร ออโต้บอดี้
ที่อยู่ :		 31/17	ซ.รามอินทรา	6/1	ถ.รามอินทรา			
แขวงอนุสาวรีย์	เขตบางเขน	จ.กรุงเทพมหานคร	10220
โทร. :	 02-522-6166
เวลาท�าการ :		 08.30-17.30	น.

01

บริษัท พงษ์สิทธิ การาจ จ�ากัด
ที่อยู่ :		 หมู่ที่	13	149/368	ซ.เพชรเกษม	95	
ถ.เพชรเกษม	อ.กระทุ่มแบน	จ.สมุทรสาคร	74130
โทร. :	 02-813-7094
เวลาท�าการ :		 08.30-17.30	น.

03

อู่โชคกลการ
ที่อยู่ :		 94	หมู่	11	ต.หนองตาแต้ม	อ.ปราณบุรี	
จ.ประจวบคีรีขันธ์	77120
โทร. :	 03-262-1271
เวลาท�าการ :		 08.30-17.30	น.

02

อู่พลิ้วคาร์แคร์
ที่อยู่ :		 17/1	ม.12	ต.พลิ้ว	อ.แหลมสิงห์	
จ.จันทบุรี	22190
โทร. :	 03-943-4153,	086-313-3348
เวลาท�าการ :		 08.30-17.30	น.

04

เมืองไทยประกันภัย	"ยิ้มได้	เมื่อภัยมา"	โทร.	1484
รายละเอียดเพิ่มเติม	www.muangthaiinsurance.com



15ปันยิ้ม เติมสุข

ยิม้ดมีเีฮง

บ้านที่มีน�้า

พลังแห่งสายนำ้าที่ไหลรินจะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับบ้าน	เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับการจัดบ้าน
ในช่วงหน้าร้อน	ชาวปันยิ้มอาจนำา	นำ้าล้น	หรือ	นำ้าพุเสริมฮวงจุ้ย	มาใช้ประดับบ้าน	บริเวณที่
เหมาะสมคือบริเวณหน้าบ้าน	ซึ่งนอกจากจะช่วยให้บ้านเย็นขึ้นแล้วยังช่วยเสริมดวงโชคลาภ	
โดยมากจะนิยมวางในทิศมงคล	ทั้งทิศเหนือและทิศตะวันออก

บ้านที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้

เพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่บ้านด้วยสีเขียวจากต้นไม้	หากท่านใดที่บ้านมีบริเวณ	แนะนำาให้ปลูก
ต้นไม้ใหญ่	อาจเลือกปลูกเป็นไม้มงคล	เช่น	ต้นแก้ว	ต้นชัยพฤกษ์	หากที่อยู่อาศัยเป็น
คอนโดมิเนียมหรือพื้นที่รอบบ้านมีไม่มากนัก	แนะนำาให้ใช้กระถางต้นไม้ขนาดพอเหมาะ 
วางเรียง	เพื่อไม่ให้พื้นปูนสะสมความร้อนมากเกินไป	แนะนำาเป็นไม้มงคลที่ปลูกง่าย	 
ไม่ว่าจะเป็น	ต้นกวนอิม	ต้นกล้วยไม้	เป็นต้น

บ้านที่เลือกใช้โทนสีอ่อน

การเลือกสีทาบ้านรวมถึงการเลือกของตกแต่งบ้าน	มีส่วนช่วยในการลดอุณหภูมิร้อนภายใน
บ้าน	โดยสีที่แนะนำา	คือ	สีโทนเย็น	โทนอ่อน	อาทิ	สีฟ้าหรือสีเขียว	ซึ่งพลังแห่งสีโทนเย็นจะ
ช่วยคลายเครียดให้ผู้อยู่อาศัย	และสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับบ้าน

บ้านแบบไหน ... ใช่!
ส�ำหรับร้อนนี้

ก้ำวสู่ฤดูร้อนกันแล้ว ยิ้มดีมีเฮง จึงไม่พลำดที่จะพำชำวปันยิ้มมำเรียนรู้
เทคนิคกำรตกแต่งบ้ำนซึ่งเหมำะอย่ำงยิ่งส�ำหรับหน้ำร้อน 

แถมยังช่วยเสริมดวงปังให้กับบ้ำนคุณอีกด้วย 
ลองมำดูกันนะคะว่ำกำรตกแต่งบ้ำนแบบไหน ... ใช่! ส�ำหรับร้อนนี้

บ้านที่วางประดับด้วยคริสตัลสีม่วง

ตามหลักความเชื่อแล้ว	คริสตัลสีม่วง	คือ	สัญลักษณ์ที่ช่วยระบายความร้อนและอารมณ์ 
ร้อนแรงภายในบ้าน	นอกจากนี้ยังช่วยลดพลังงานเชิงลบ	จึงเหมาะกับการเลือกมาตกแต่งบ้าน
ในหน้าร้อนนี้

เห็นแบบนี้แล้ว ไม่ว่าอากาศบ้านเราจะร้อนแค่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล 
เพราะเรามีตัวช่วยที่จะท�าให้บ้านของชาวปันยิ้มร่มรื่น คลายร้อน แถมยังเสริมดวงให้เฮง ๆ ปัง ๆ ตลอดปีอีกด้วย
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ยิ้มใสกาย
สุข

สุขภาพด ียิ้มสู้ร้อน
ไม่ว่าอากาศเมืองไทยจะร้อนแค่ไหนชาวปันยิ้มก็หายห่วง เพราะยิ้มใสกายสุขจะชวนทุกท่านมาสุขภาพดี

ยิ้มสู้ร้อน ด้วยเทคนิคการดูแลตัวเองในช่วงที่อากาศร้อนจัด
รับประกันได้ว่าร้อนนี้ ชาวปันยิ้มจะได้เที่ยวสนุกจนลืมค�าว่าป่วยไปได้เลย

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 
ช่างคุน้หูเหลอืเกินสำาหรบัประโยคนี	้แถมนำามาใช้ปฏบิตัติาม
ได้อย่างง่ายดาย	โดยในช่วงทีอ่ณุหภมูสูิงอาหารจะบดูได้ง่าย	
เราควรดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเป็นพิเศษ	 อย่าลืม 
อุ่นอาหารให้ร้อน	 โดยเฉพาะอาหารที่ทำาจากกะทิ	 นอกจากนี้	 เวลารับประทานอาหาร 
ร่วมกับผู้อ่ืนควรใช้ช้อนกลาง	 และอย่าลืมล้างมือบ่อย	 ๆ	 ก่อนการรับประทานอาหารและ
ระหว่างวนัด้วยนะคะ

ดื่มน�้าให้บ่อย ๆ 
ในวันที่อากาศอบอ้าว	 แน่นอนว่า
ร่างกายต้องสูญเสยีนำา้มากกว่าปกติ	
จึงขอแนะนำาให้ดื่มนำ้าวันละ	8	แก้ว
ถ้าทำาได้แนะนำาให้ด่ืม	2	ลติร	อาจพก 
เป็นขวดเล็ก	ๆ	ติดกระเป๋า	เพื่อดื่ม

ระหว่างวัน	 รับประกันว่าร่างกายสดชื่นขึ้น
อย่างแน่นอน

สวมแว่นกันแดด
ในช่วงทีแ่ดดจ้า	การดแูลดวงตาจงึสำาคญัไม่แพ้ส่วนอ่ืน	ๆ 	
เวลาขับรถหรือเดินทางช่วงแดดจัด	 พกแว่นกันแดดไว ้
สกัอนั	นอกจากจะช่วยถนอมดวงตาคูส่วยแล้ว	แว่นกันแดด 

ยังเป็นไอเท็มที่ช่วยให้ชาวปันยิ้มสวย	หล่อ	และดูโดดเด่นขึ้นอีกด้วย

หลีกเลี่ยงแดดจัด
การอยู่ท่ามกลางแดดจัดเป็นเวลานาน	 อาจ
ทำาให้เกิดโรคลมแดด	 บางรายถึงขั้นหมดสติ
เพราะฉะนั้น	 ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง	
เลือกใส่เส้ือผ้าสีอ่อน	สวมใส่สบายและระบาย 
อากาศได้ดี

ทานอาหารฤทธิ์เย็น
ผลไม้และสมุนไพรไทยนี่แหละคือ 
ตวัเลอืกชัน้ดสีำาหรบัร้อนนี	้	ไม่ว่าจะเป็น 
แตงโม	 แคนตาลูป	 มะเขือเทศ	หรือ
ใครอยากดื่มให้เย็นชื่นใจ	 ขอแนะนำานำ้าสมุนไพรฤทธิ์เย็น	
อาทิ	 นำ้าใบเตย	 นำ้าเก๊กฮวย	 นำ้าใบบัวบก	 นำ้ามะตูม	 และนำ้า
ตะไคร้	 เป็นต้น	 โดยฤทธิ์เย็นของเมนูเหล่าน้ีจะช่วยระบาย
ความร้อนจากร่างกาย	แถมมปีระโยชน์ต่อสขุภาพกายอกีด้วย 

Source:	www.kapook.com	/	www.sukkaphap-d.com



17ปันยิ้ม เติมสุข

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

ชื่อ - นามสกุล ผู้เอาประกัน นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................................................................

เลขที่บัตรประชาชน 	-	    	-	     	-	  	-	

แขวง/ตำาบล...........................................................................เขต/อำาเภอ.....................................................................................จังหวัด......................................................................................

รหสัไปรษณย์ี........................................................................โทรศพัท์บ้าน..............................................................................	โทรศพัท์ทีท่ำางาน.................................................................

โทรศัพท์มือถือ....................................................................อีเมล	(E-Mail).....................................................................................................................................................................................

ศาสนา 	พุทธ	 	คริสต์	  	อิสลาม	  	อื่นๆ	.........................................

อาชีพ 	ข้าราชการ	 	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	  	พนักงานบริษัท	  	ธุรกิจส่วนตัว

  	วิชาชีพอิสระ	 	นักการเมือง	  	พ่อบ้าน/แม่บ้าน	  	นักเรียน/นักศึกษา

  	เกษียณ	 	อื่นๆ	............................................................................................................................................................................

วุฒิการศึกษา  	ตำ่ากว่าปริญญาตรี	  	ปริญญาตรี	  	ปริญญาโท	  	สูงกว่าปริญญาโท

รายได้บุคคล/เดือน	(บาท)	 	น้อยกว่า	10,000	  	10,000	-	14,999	  	15,000	-	24,999

  	25,000	-	34,999	  	35,000	-	49,999	  	50,000	-	69,999

  	70,000	-	100,000	  	มากกว่า	100,000

กิจกรรมที่ชอบ 	ท่องเที่ยว	 	ช็อปปิ้ง	  	เข้าวัด	  	กิจกรรมอาสา

 	กีฬา	 	ดูคอนเสิร์ต	  	อื่นๆ	.........................................................................................................

งานอดิเรกที่ชอบ 	อ่านหนังสือ	 	ดูหนัง	  	ฝึกทำาอาหาร

 	วาดรูป	 	ศิลปะ	  	อื่นๆ	.........................................................................................................

สง่ยิม้ใหก้ัน
ธุรกิจตอบรับ

โปรดระบุข้อมูล เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะนำา	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	ให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักหรือไม่	?

ระดับความพึงพอใจต่อนิตยสารปันยิ้ม เติมสุข
(1 หมายถึง ไม่พึงพอใจ และ 5 หมายถึง พึงพอใจมาก)

1 2 3 4 5

ไม่แนะนำาแน่นอน แนะนำาแน่นอน51 72 83 94 106
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ส่งย้ิมให้
กัน

บริการธุรกิจตอบรับ

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

ใบอนุญาต เลขที่ ปน. (น) 3713 ปณจ. ลาดพร้าว

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

crm@muangthaiinsurance.comส่งเอกสารกลับมาตามไปร
ษณีย์ตอบรับหรืออีเมลที่ 

ลุ้นรับไฟฉายเก๋ๆ

จํานวน 100 รางวัลไปเลย
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ส่งเอกสารกลับมาตามไปร
ษณีย์ตอบรับหรืออีเมลที่ 

ยิม้อิม่ทอ้ง




