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 “สวัสดีปีใหม่”แด่ผู ้อ่านทุกท่านค่ะ เราก้าวสู่ปีใหม่ 
2560 อย่างเต็มตัวแล้วนะคะ ในปีนี้เมืองไทยประกันภัย 
ตั้งปณิธานด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวเคียงข้างไปกับท่านด้วย
บริการท่ีช่วยให้ท่าน “ย้ิมได้เมื่อภัยมา” เช่นเดียวกันกับ
นติยสาร “ปันย้ิม เติมสขุ” ท่ีตัง้ใจคดัสรรเนือ้หามาเพือ่แบ่งปัน
ความรู้ สร้างรอยยิ้มและเติมความสุขแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 ช่วงต้นปีนี้ ตัวเลือกที่น่าสนใจส�าหรับการท่องเที่ยว 
คงหนไีม่พ้นการได้สัมผัสอากาศเยน็ช่วงฤดหูนาว การเดนิทาง
สูเ่มอืงเหนอืจึงเป็นตวัเลอืกท่ีไม่ควรมองข้าม “ยิม้เทีย่วไทย” 
จึงขอพาทุกท่านเดินทางไปโอบกอดไอหมอกที่ปางอุ ๋ง  
สถานท่ีท่องเท่ียวสดุโรแมนตกิ เจ้าของฉายา “สวติเซอร์แลนด์
แห่งเมอืงไทย” ก่อนการท�ากจิกรรมท่องเทีย่วขอเสนอแนวคิด
ในการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดปี เพื่อจะได้ “ยิม้ใส 
กายสขุ” กัน นอกจากนี ้คอลมัน์ “ย้ิมดี มีเฮง” ยงัใช้โอกาสนี้
บอกต่อเทคนิคดีๆ เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้อ่าน 
เพื่อให้โชคดีมีเฮงกันอย่างถ้วนหน้าค่ะ และขอแนะน�า 
P.A. HAPPY Family แผนประกนัภยัอบัุตเิหตท่ีุช่วยให้ท่าน
และครอบครัวรู้สึกอุ่นใจได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

  ในโอกาสนี้.......ขอให้ปี 2560 เป็นปีแห่งความสุขและ
ความส�าเรจ็ของทุกท่าน เมืองไทยประกนัภยัขอเป็นส่วนหน่ึง
ในการดแูลและก้าวเดนิเคียงข้างไปกับคนไทยทุกท่านตลอดไป
                               
 กลับมาพบกับ ปันยิ้ม เติมสุข ในฉบับหน้านะคะ                                                                            
     
          นวลพรรณ ล�่าซ�า

	 ภาพ	:	สมโภชน์	ท้วมเจริญ
จากนิตยสาร	ลอฟฟีเชียล	ไทยแลนด์

เปิดรอยย
ิ้ม
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4 เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย
เคลมง่าย ทันใจ พร้อมบริการมาตรฐาน

โทร. 1484 ทุกครั้งที่ต้องการความช่วยเหลือ

1. เม่ือเกิดอุบัติเหตุ โทรแจ้ง 1484 ทันที เพ่ือแจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่หรือ 
 ขอค�าแนะน�าเพิ่มเติม โดยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เจ้าหน้าที่จะพยายามไปถึง 
 ที่ เกิดเหตุภายใน 30 นาที ส�าหรับพื้นที่ต ่างจังหวัด เจ้าหน้าที่จะรีบเดินทาง 
 ไปให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง

2. ระหว่างรอ อย่าลืมปฏิบัติตามค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ เช่น จดทะเบียน 
 รถคู่กรณี ถ่ายภาพที่เกิดเหตุ เป็นต้น แนะน�าว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายรถ  
 ยกเว้นกรณีที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ส�ารวจภัยมาถึงท่ีเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จะออกใบเคลม  
 (ใบรายการความเสียหาย) เพื่อเป็นหลักฐาน

4.  น�าใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ท่ีอู ่ซ่อมรถมาตรฐานที่รับ 
 งานซ่อมของบริษัทฯ กว่า 400 อู่ ครอบคลุมทั่วประเทศ  
 และยังมีการรับประกันคุณภาพงานซ ่อมถึง 6 เดือน  
 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ อีกด้วย

1

2

3

4

 ปันยิ้มมีข้อแนะน�าในการแจ้งเคลมสินไหมรถยนต์ เมื่อเกิดเหตุมาให้ 
เป็นดั่งสโลแกนที่ว่า "ยิ้มได้เมื่อภัยมา"

ปันย้ิมอยากชวนผูอ่้านทกุท่านแชร์ประสบการณ์การแจ้งเคลมฯ ทีป่ระทบัใจ 
แล้วส่งมาที ่crm@muangthaiinsurance.com พร้อมชือ่-นามสกุล ทีอ่ยู่ และเบอร์โทรศัพท์

แก้วน�า้ MTI ไปเลย 10 รางวัล ส่งค�าตอบภายใน 31 มีนาคม 2560 เท่านัน้ลุ้นรับ !!

ย้ิมจากใ
จ
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6 เมืองไทยประกันภัย

“สวิตเซอร์แลนด์แดนไทย”

หลงเสน่ห์ ปางอุ๋ง

 เมือ่ไอเยน็ได้เหยียบย�า่ นัน่คือสญัญาณของการเดนิทาง
สู่ฤดูหนาว และแน่นอนว่าส�าหรับนักท่องเที่ยวตัวยงเป็น
ต้องเร่งหาวันหยุดสักช่วง เพื่อออกเดินทางสัมผัสไอเย็น
แห่งฤดูหนาว โดยเฉพาะช่วงต้นปีแบบนี้ คงไม่มีที่ไหน
เหมาะสมเท่ากับการ “แอ่วเหนือให้ม่วนใจ๋” ซึ่งปันย้ิม 
ฉบับนี้ขอน�าท่านไปย้ิมเที่ยวไทยกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ที่ต้ังของสถานที่ท่องเที่ยวสุดโรแมนติก “ปางอุง๋” หรือ  
“สวติเซอร์แลนด์แดนไทย” นั่นเอง

6 เมืองไทยประกันภัย

ยิ้มเท่ียวไ
ทย
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"ล่องแพ ชมบรรยากาศ"

ปันยิ้ม เติมสุข 7

 “ปางอุง๋” หรอืชือ่เตม็ว่า “โครงการพระราชด�ารปิางตอง 2 
(ปางอุง๋)” โดยพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ทรงมีพระราชด�ารใิห้พฒันาคุณภาพชวีติของราษฎรในพืน้ที ่ส่งเสรมิ
การปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน�้า จนปัจจุบันปางอุ๋งได้กลายเป็น
แหล่งปลูกพืชเมืองหนาวและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ม ี
นักท่องเที่ยวแวะมาทักทายพร้อมเก็บเกี่ยวความประทับใจกลับ
บ้านปีละจ�านวนไม่น้อย โดยปางอุ๋งมลีกัษณะเป็นพืน้ท่ีอ่างเกบ็น�า้
ขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงของแม่ฮ่องสอน บริเวณริมอ่างเก็บน�้า
ถูกแต่งแต้มเรียงรายด้วยทิวสนน้อยใหญ่ละลานตา

 เสน่ห์ของปางอุง๋ไม่เพยีงแต่การเยีย่มชมอ่างเกบ็น�า้บนยอดเขา
เท่านั้น เพราะไฮไลต์ของท่ีนี่คือการด่ืมด�่าบรรยากาศยามเช้า 
อันแสนโรแมนติก ความหนาวเหน็บก่อนตะวันเยือนท้องฟ้ามา
พร้อมไอหมอกขาวนวลลอยล่องเหนือทะเลสาบ ยิ่งยาม
พระอาทิตย์พ้นขอบฟ้า แสงสีทองท่ีสะท้อนผิวน�้าช่างตัดกับ 
สีขาวละมุนตาและสีเขียวของทิวสน ชวนให้เคลิบเคล้ิมกับ 
ความงดงามแสนโรแมนติก ภาพตรงหน้าจึงเหมาะอย่างยิ่ง 
กับฉายาที่ว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย”
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  หลงัจากเพลดิเพลนิกบัความประทบัใจยามเช้า คล้อยหลัง
ไอหมอกที่จางแล้ว แนะน�ากิจกรรมล่องแพ เยี่ยมชม
บรรยากาศทะเลสาบกว้างใหญ่และทิวสนท่ีเรียงรายโดยรอบ 
บางท่านโชคดีได้ยลโฉมพระเอก-นางเอกของปางอุ๋ง นั่นก็คือ
หงส ์ขาวและหงส ์ด�า ท่ีเข ้ามาช ่วยเติมเต็มเสน ่ห ์และ
บรรยากาศการเดินทางในครั้งนี้ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 

 ใครท่ีหลงใหลเสน่ห์ปางอุ๋งเข้าเสียแล้ว รีบหาเวลาว่าง
และเดินทางขึ้นเหนือมาสูดอากาศบริสุทธิ์กันดีกว่า อย่าลืม 
ลงทะเบยีนผ่านศนูย์ศลิปาชพีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน บอกก่อนว่า 
ท่ีพักมีให้เลือกหลายแบบ ท้ังบ้านพักริมน�้าท่ีอาจต้องโทร
ส�ารองล่วงหน้านานหน่อย โฮมสเตย์ รวมถงึจดุกางเตน็ท์ราคา
ประหยัดเงินในกระเป๋า การค้างแรมที่ปางอุ๋งนั้นนักท่องเที่ยว
ควรเตรียมไฟฉาย อุปกรณ์ส่องสว่าง หรือแบตเตอรี่ส�ารองให้
พร้อม เพราะปางอุ๋งมีเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าเฉพาะช่วงเวลา 
18.00 – 22.00 น. เท่านั้น

"จุดกางเต็นท์"

"หงส์ขาวและหงส์ด�า
ช่วยเติมเต็มเสน่ห์ ให้ปางอุ๋ง"

"โฮมสเตย์"

"ล่องแพเยี่ยมชมบรรยากาศรอบทะเลสาบ"
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 ส�าหรับการเดินทางก็ไม่ยาก สามารถเลือกเดินทางตามแต่
สะดวก ไม่ว่าจะเป็น รถประจ�าทาง ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องมาลงรถ
ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากน้ันให้ตามหาคิวรถปางอุ๋ง เพ่ือนั่ง 
รถสองแถวประจ�าทางขึ้นไปยังปางอุ๋ง (บ้านรวมไทย) นั่นก็คือ
สายแม่ฮ่องสอน-ห้วยมะเขอืส้ม หรอืหากใครเดนิทางหลายท่าน
ก็สามารถเลือกใช้บริการแบบเหมาเพื่อข้ึนไปยังปางอุ๋งได้เลย 
ส�าหรบัใครทีต้่องการเดนิทางให้รวดเรว็ทนัใจ แนะน�าให้เดินทาง
โดยเครื่องบิน ซึ่งปัจจุบันมีหลายสายการบินคอยให้บริการ หรือ
หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว แม้จะลงชื่อค้างแรมและมีบัตร
ค้างแรมในปางอุ๋งแล้ว อย่าลืมว่าที่นี่มีการจ�ากัดเวลาเข้า-ออก 
ตามก�าหนด นั่นก็คือตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

จากเชียงใหม่ไปปางอุ๋ง ประมาณ 250 กม.
จากฮอดไปปางอุ๋ง ประมาณ 285 กม.
จากแม่ฮ่องสอนไปปางอุ๋ง ประมาณ 50 กม.
จากกรุงเทพฯไปปางอุ๋ง ประมาณ 940 กม.

 ใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสมาสัมผัสความงามที่ปางอุ๋ง 
ต้องบอกว่าหนาวนีค้งต้องหาโอกาสมาเยอืน “สวติเซอร์แลนด์
แดนไทย” สกัครัง้ รบัรองว่าหลงัจากจบทริปนีแ้ล้ว “เสน่ห์ 
ปางอุ๋ง” จะกลายเป็นอีกหน่ึงสวรรค์ของนักท่องเที่ยว 
ที่ต้องหาโอกาสกลับมาเยือนอีกสักครั้งอย่างแน่นอน

ปันยิ้ม เติมสุข 9

ปางอุ๋ง

แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่

ตาก

ฮอด

แม่แจ่ม

ดอยอินทนนท์

อช.น�้าตกแม่สุรินทร์

ปางมะผ้า

ปาย
ห้วยน�้าดัง เชียงดาวอช.ถ�้าปลา-น�้าตกผาเสื่อ

แม่สระเรียง

แม่ลาน้อย

ขุนยวม

แม่มาลัย

แม่ริม

1263

1088

108

108

1095
1095

1095

1095

107

108

109
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อาสากล้าใหม่เมืองไทย

 รุ่นที่ 28 “MTI ปันน�้าใจจากพี่สู่น้อง” 
ส่งมอบความรกัแก่น้อง ๆ  มลูนธิสิร้างสรรค์เดก็ กรงุเทพมหานคร 
ด้วยกิจกรรมสร้างเสียงหัวเราะ พร้อมส่งมอบอุปกรณ์การเรียน 
รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษ

รุ่นที่ 30 “กล้าใหม่เมืองไทย ปันน�้าใจให้น้อง” 
ปฏบัิตภิารกจิสร้างรอยยิม้และเลีย้งอาหารกลางวนั ณ สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี 
เรียกว่างานนี้ได้เติมทั้งพลังกายและพลังใจอย่างเต็มอิ่ม

รุน่ที ่31 “ปันน�า้ใจ สร้างก�าลงัใจ ให้พระภกิษสุามเณรอาพาธ” 
พนกังานจติอาสาร่วมท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนา น�าของใช้จ�าเป็นถวาย
แด่พระสงฆ์อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมถวายเงนิสมทบให้กบั 
โรงพยาบาล เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

รุ่นที่ 32 “มื้อนี้...พี่เลี้ยงเอง” 
 อาสากล้าใหม่เมืองไทย มอบความสขุแก่น้อง ๆ มลูนธิพินัธกจิ
เรอืนจ�าครสิเตียน ด้วยหลากหลายกจิกรรมสนกุสนาน พร้อมเป็น
เจ้าภาพเลีย้งอาหารกลางวนั

10 เมืองไทยประกันภัย

รุ่นที่ 29 “ต้นกล้าอาสา พัฒนาชุมชนพระยาสุเรนทร์” 
อกีหนึง่กจิกรรมเพือ่น้อง ๆ  ด้วยการวาดภาพระบายส ีก่อนปิดท้าย
ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
ชุมชนพระยาสุเรนทร์

 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
ส่งมอบรอยยิ้มทั่วไทย รวมพลังพนักงาน
จิตอาสาสร้างความสุข คืนประโยชน์แก่สังคม

ย้ิมเพ่ือเธ
อ
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ฉันรักเมืองไทย

ฉันรักเมืองไทย On Tour

“ล้อมรั้วปกป้องเลียงผาฝูงสุดท้ายแห่งผืนป่าเขาหินปูน”  
กลุม่ MTI For Wildlife ร่วมกบัหน่วยงานในพ้ืนที ่รวมพลังสร้าง
แนวร้ัว เพื่อป้องกันเลียงผาและสัตว์ป่าออกนอกพื้นท่ี ณ พื้นท่ี 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาสมโภชน์ จ. ลพบรุี

“น�้าใจลุงป้า....ส่งต่อหลาน ๆ ”
ส่งต่อความสุขแก่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านเขาน้อย จ.เพชรบูรณ์  
รวมพลงัปรบัปรงุฝ้าอาคารเรยีน พร้อมร่วมบริจาคอปุกรณ์การเรยีน 
ชุดกฬีา ฯลฯ และสร้างความสนกุสนานด้วยกจิกรรมสดุประทบัใจ

“มอบความสุขปันความรัก ณ นครราชสีมา เมืองย่าโม” 
ปันความรักจากพ่ี ๆ พนักงานจังหวัดนครราชสีมาที่รวมพลัง
สร้างสรรค์กจิกรรมเล้ียงอาหารกลางวนัและบรจิาคของใช้จ�าเป็น
แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด  จ.นครราชสีมา 

“แบ่งปันน�้าใจ ให้น้องมีสุข ณ เชียงใหม่”
พี่ ๆ พนักงานสาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบไออุ่นแก่น้อง ๆ 
ด้วยการเลีย้งอาหารว่าง ท�ากจิกรรม และบรจิาคสิง่ของ ณ สถาน
สงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์  จ.เชียงใหม่

ปันยิ้ม เติมสุข 11
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แผนประกันภยัอบุตัเิหตุ

ยิ้มได้...อุ่นใจทั้งครอบครัว

สบายใจตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

P.A. HAPPY Family

• รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16-65 ปี

 และบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี จ�านวน 2 คน

• คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

• คุ้มครองทุกที่ ทุกเวลา

• อุ่นใจกับเงินชดเชยรายได้ 

 กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล

• มั่นใจไม่ต้องส�ารองจ่ายกับโรงพยาบาล

 ในเครือข่ายของบริษัทฯ กว่า 280 แห่ง  

 ทั่วประเทศ

ผู้ซื้อควรท�าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจท�าประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1484
www.muangthaiinsurance.com

ย้ิมอัพเดท
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มารู้จักกับไบโอดีเซลกัน 
 ไบโอดเีซล (Biodiesel) ได้จากการน�าน�า้มนัพืชหรอืน�า้มนัสตัว์ 
ซ่ึงมีโครงสร้างทางเคมีในรูปของไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) 
มาท�าปฏิกิริยากับ เอทานอล (Ethanol) หรือเมทานอล  
(Methanol) โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยา ได้สารประเภทเอสเทอร์  
(Ester) ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน�้ามันดีเซล โดยเรียกปฏิกิริยา
เคมีนี้ว่า “ทรานเอสเทอริฟิเคชัน” (Transesterification)

ไบโอดเีซล พลงัสะอาดจากธรรมชาติ 
พลังงานปิโตรเลียมใช้แล้วมีวันหมดไป จึงมีการคิดค้นพลังงานทดแทนต่าง ๆ 
ขึ้นมา "ไบโอดีเซล" จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ใช้แทนน�้ามันดีเซลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

“ไบโอดีเซลแบบแท้จริง” หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “ไบโอดีเซลแบบ
เอสเทอร์” ส่วนการน�าไปใช้งานนั้นมีการใช้ไบโอดีเซลแบบ 
100% หรือเรียกว่า B100 และการน�าไบโอดีเซลไปผสมกับ
น�้ามันดีเซลในอัตราส่วนต่าง ๆ เช่น B5, B20 คือ น�้ามันที่มี
อัตราส่วนของ น�้ามันไบโอดีเซล : น�้ามันดีเซล เท่ากับ 5 : 95 
และ 20 : 80 ตามล�าดับ

ใช้ไบโอดีเซลดีกว่าอย่างไร 
 ไบโอดีเซล ย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชวีภาพ เผาไหม้
ได้สมบูรณ์ ไม่มีเขม่าควัน ซึ่งเป็นผลดีต่อมนุษย์ คณะกรรมการ 
ไบโอดีเซลแห่งชาต ิ(National Biodiesel) และส�านกังานป้องกัน 
สิ่งแวดล้อม (US Environment Protection Agency) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้วิจัยและพบว่า ไบโอดีเซลทั้งสูตร B100 และ 
B20 มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้เครื่องยนต์
อย่างมีนัยส�าคัญ
 นอกจากนี้ การผลิตน�้ามันไบโอดีเซล จากน�้ามันพืชและ
น�้ามันสัตว์ ท่ีใช ้แล้วเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับของเหลือทิ้ง  
ลดการใช้น�้ามันทอดซ�้า ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง  
ทีส่�าคญัยงัลดการน�าเข้าน�า้มันดบิ เพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตร 
ทั้งยังเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานไทยอีกด้วย 

คนไทยมส่ีวนช่วยสิง่แวดล้อมได้ด้วยการใช้ไบโอดเีซล
  ด้วยคุณสมบตัทิีดี่ของไบโอดเีซล ภาครัฐจงึมนีโยบายส่งเสริม
การใช้ด้วยการก�าหนดให้น�า้มนัดเีซลทีจ่�าหน่ายในไทยมีส่วนผสม
ของไบโอดีเซลร้อยละ 7 บริษัท บางจากฯ (มหาชน) ซึง่เป็นผูผ้ลติ
และจ�าหน่ายน�้ามัน รวมท้ังมีโรงผลิตไบโอดีเซล สนับสนุน
นโยบายรัฐด้วยการพัฒนาน�้ามันบางจากไฮดีเซล S ให้มี
สมรรถนะที่ดีต่อการใช้งานและสิ่งแวดล้อม มีการทดสอบและ 
ใช้งานจริงโดย ดร.นภดล กลิ่นทอง อาจารย์สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า
ประสิทธิภาพดีขึ้น ท�าความสะอาดและป้องกันการอุดตันของ 
หัวฉีดได้ดีขึ้น ปกป้องการกัดกร่อนและการเกิดสนิมได้ดีเย่ียม  
มีค่า Anti – Corrosion rating ระดับ A ค่า Cetane สูงขึ้น  
จึงช่วยให้เคร่ืองเดินเรียบ ประหยัดเชื้อเพลิง สนองการขับขี ่
ได้เต็มสมรรถนะ 

น�้ามันพืชหรือน�้ามันสัตว์ เอทานอลหรือเมทานอล

เมทิลเอสเทอร์ซึ่งก็คือไบโอดีเซล กลีเซอรีน

ปฏิกิริยา ทรานเอสเทอริฟิเคชัน คือ การดึงกลีเซอไรด์ออกจาก
โครงสร้างของน�้ามันพืชหรือไขมันสัตว์ เพื่อให้เมทานอลเข้าไป
แทนทีใ่นโครงสร้าง เกดิเป็นสารท่ีเรยีกว่า เอสเทอร์กบักลเีซอรีน 
ซึ่งเอสเทอร์ก็คือชื่อทางเคมีของ ไบโอดีเซล นั่นเอง 

ใช้น�า้มนัพชืหรอืน�า้มนัไขสตัว์เป็นเชือ้เพลงิโดยตรงได้หรอืไม่ 
 น�้ามันพืชหรือไขสัตว์มีค่าความหนืดสูงกว่าน�้ามันดีเซล
ประมาณ 11-17 เท่า ท�าให้หัวฉีดรถยนต์ฉีดพ่นน�้ามันให้เป็น
ฝอยได้ยาก อีกทั้งยังมี ค่าการระเหยตัวต�่า ท�าให้การเผาไหม้ไม่
สมบูรณ์ และก่อให้เกิดเขม่าควัน ดังนั้น ไบโอดีเซลที่เหมาะกับ
เคร่ืองยนต์มากที่สุด คือ น�้ามันพืชหรือน�้ามันจากไขสัตว์ท่ีผ่าน
กระบวนการ ทรานเอสเทอรฟิิเคชัน เพือ่ใหไ้ด้สารเอสเทอรเ์ป็น 
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อยู่ที่ไหนก็
กับศูนย์/อู่ซ่อมรถยนต์
ของเมืองไทยประกันภัย
 ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และพร้อมให้บริการ

งานช่างด้วยศูนย์/อู่ซ่อมรถยนต์คุณภาพ 
ปันยิ้มมี 4 อู่คุณภาพที่พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วย

รอยยิ้ม พร้อมให้บริการอย่างเป็นมิตร 
โดยช่างผู้ช�านาญและมากประสบการณ์มาแนะน�า 

บริษัท ออโต้ รีสอร์ท จ�ากัด 

 ที่อยู่ : 524 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 
  เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 โทร. : 061-636-6497
 เวลาท�าการ : 8.00-18.00 น.

01
เซอร์ไพรซ์การช่าง

 ที่อยู่ : 63 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 โทร. :  02-539-3983
 เวลาท�าการ :  8.30-17.30 น.

02
น�าชัย รัตนาธิเบศร์

 ที่อยู่ : 95/20 ซ.ประชาอุทิศ ถ.รัตนาธิเบศร์ 
  ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 โทร. :  080-972-5333
 เวลาท�าการ :  8.30-17.30 น.

03
ภัทร บอดี้ เซอร์วิส

 ที่อยู่ : 55/8 ถ.กิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ   
  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 โทร. :  02-136-5999
 เวลาท�าการ :  8.00-18.00 น.

04

อุ่นใจ

14 เมืองไทยประกันภัย

อุ่นใจ

 ปันยิ้ม เชิญลูกค้าแนะน�าศูนย์ / อู่ซ่อมรถยนต์ที่ให้บริการได้ประทับใจลูกค้า
ส่งค�าตอบมาที่ crm@muangthaiinsurance.com 
พร้อมชื่อ - สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์  ลุ้นรับกระเป๋า MTI สุดเก๋ ไปเลย 
10 รางวัล ส่งค�าตอบภายใน 31 มีนาคม 2560

ย้ิมแบ่งปั
น
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ขอพรบิดา-มารดา 
พระผูย้ิง่ใหญ่ทีส่ดุในชวีติของทุกคน โอกาสดปีีใหม่นีจ้งึอย่าลมื
กราบไหว้ ขอพรจากบดิา-มารดา ท�าบุญกบัท่านท้ังสองให้มาก 
โดยอานิสงส์จากการท�าบุญกับบิดา-มารดา จะช่วยให้พบเจอ
แต่สิ่งที่ดี ท�าการใดไม่มีอุปสรรคหรือเกิดการขัดสน

ไหว้พระ    ถวายดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องหอม 
และปิดทองค�าเปลว
หลังจากสร้างผลบุญจากพระในบ้านแล้ว ก็ได้เวลาเข้าวัด
ท�าบญุเพือ่เสรมิสริมิงคลแก่ตนเอง โดยการไหว้พระ ถวายดอกไม้ 
ธูปเทียน เครื่องหอมต่าง ๆ รวมถึงการปิดทองค�าเปลว  
โดยผลบญุนีจ้ะช่วยให้ชวีติรุง่เรอืง ก้าวหน้า เงนิทองไหลมาเทมา 
ปราศรัยกับลูกค้าจะประสบความส�าเร็จและเป็นที่รักใคร่ 
ของคนทั่วไป

ถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทานคือการท�านุบ�ารุงศาสนา ผู้ถวายควรเลือก
แต่สิ่งของที่ดี สะอาด และค�านึงถึงการใช้สอย โดยอานิสงส์นี้
บันดาลให้หมดเคราะห์หมดโศก ท�าการใดราบรื่นไม่ติดขัด

ถวายน�้ามันตะเกียง
น�้ามันตะเกียงให้แสงสว่างโชติช่วง ดังนั้น การถวายน�้ามัน
ตะเกียงจึงเปรียบเสมือนการให้แสงน�าทางในการด�าเนินชีวิต 
รวมถงึการชีท้างสว่างแก่ปัญหาทีเ่ข้ามา และเสรมิดวงการเงนิ
ให้ร�่ารวยรับปีใหม่

ถือศีล 5
ศลีพืน้ฐานทีอ่งค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงสัง่สอนให้ชาวพทุธ
ทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต การรักษาศีล 5 ข้อ  
จงึเปรยีบเสมอืนแสงส่องทางชวีติในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ เพราะ
นอกจากจะท�าให้จิตใจสงบผ่องใสแล้ว ยงัช่วยเสรมิดวงชะตา 
ให้เกิดความโชคดี แก้เคราะห์ลดกรรมท้ังต่อตัวเองและ 
คนในครอบครัวอีกด้วย

ก้าวสู่พุทธศักราชใหม่ 2560 เชื่อว่าหลายท่านถือโอกาสนี้ในการเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ช่วงปีใหม่ 
ปันยิ้มจึงถือวาระนี้บอกต่อสิ่งดี ๆ เพื่อให้ทุกท่านโชคดีมีเฮง รับทรัพย์ รับโชค ตลอดปี 2560

เทคนิคเสริมดวงรุ่ง

ไหว้พระเสริมบารมีวัดยอดนิยม

รับปี 2560
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ภาคเหนือ : วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (เชียงใหม่)
ภาคกลาง : วัดใหญ่ชัยมงคล (อยุธยา)
ภาคใต้ : วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง (ภูเก็ต)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วัดบ้านไร่ (นครราชสีมา)
ภาคตะวันตก : วัดพระพุทธไสยาสน์ (เพชรบุรี)
กรุงเทพฯ : วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ยิม้ดมีเีฮง

 Tips !!
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เริ่มต้นใส่ใจการกิน
ค�าว่า “เรือ่งกนิเรือ่งใหญ่” เป็นสิง่ทีป่ฏเิสธไม่ได้จรงิ ๆ  โดยเฉพาะในยคุทีม่องไปทางไหนกเ็จอแต่ตวัเลอืก
เป็นร้านอาหารมากมาย ปีนี้อย่าลืมตั้งเป้าหมายใส่ใจการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น หลีกเล่ียง
อาหารที่ผ ่านกรรมวิธีปรุงแต่ง อาหารท่ีมีไขมันสูง อาหารหมักดอง หรืออาหารที่มีผงชูรสเป็น 
ส่วนประกอบจ�านวนมาก เน้นการรับประทานอาหารสด ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ส่วนใครที่เป็นคอกาแฟ 
คอน�้าหวานที่มีน�้าตาลเป็นส่วนผสมหลัก ใช่ว่าจะต้องงดด่ืมตลอดปี แต่ลดการด่ืมให้น้อยลง จากที่ด่ืม 
ทุกวัน อาจเปลี่ยนเป็นวันเว้นวัน รับรองว่ากว่าจะถึงปลายปี คุณจะมีวินัยในการเลือกทานอาหารมากขึ้น
และได้รางวัลตอบแทนเป็นสุขภาพที่ดี

นอนอิ่ม ตื่นเช้า
ใครรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์นอนดึก ลองปรับเปล่ียนพฤติกรรมการนอนเสียใหม่ เข้านอนให้เร็วขึ้น เพราะ 
การพกัผ่อน คอื สิง่ส�าคญัในกระบวนการซ่อมแซมร่างกาย ยิง่ใช้ร่างกายมากเท่าไหร่ ร่างกายกย็ิง่ต้องการ
การซ่อมแซมมากเท่านั้น อย่าลืมว่าคนเราต้องใช้ร่างกายตลอด 365 วัน แน่นอนว่าสุขภาพต้องถดถอยไป
ตามธรรมชาต ิแต่การพกัผ่อนทีม่ากขึน้จะช่วยให้ร่างกายมพีลัง นอกจากนี ้การเข้านอนเป็นเวลาจะท�าให้
คุณตื่นเช้า รู้สึกกระปรี้กระเปร่า แถมมีเวลาท�ากิจกรรมมากกว่าคนอื่น เรียกได้ว่าทั้งสุขกายและสบายใจ
ไปอย่างควบคู่กัน 

วินัยออกก�าลังกาย
ปีนีย้กเลกิข้ออ้างทีท่�าให้ไม่ออกก�าลงักายกนัเถอะ ไม่ว่าตารางงานจะอดัแน่นสกัเท่าไหร่ พยายามหาเวลา
ออกก�าลังกายให้ได้ ขั้นต�่าครั้งละ 15-30 นาทีก็ยังดี จัดตารางการออกก�าลังกายรายอาทิตย์ ผลัดเปลี่ยน
กิจกรรมไปเรื่อย ๆ แล้วแต่ความสะดวกและความชอบ เพื่อลดอาการเบื่อหน่าย ใครมีเพื่อนซี้เพื่อนสนิท 
ก็อย่าลืมชวนกันไปหากิจกรรมท�าเพื่อดูแลสุขภาพ ท�าแบบนี้ไปเรื่อย ๆ รับประกันว่าเพียงไม่กี่เดือน  
คุณจะรู้สึกว่าร่างกายกระชับ เคลื่อนไหวว่องไว แถมดูดีขึ้นจนใคร ๆ ต่างอิจฉาเลยล่ะ

เดินทางเข้าสู่ปีใหม่ ... จึงนับเป็นโอกาสดีส�าหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิต 
และแน่นอนว่าก้าวสู่ปีใหม่ทั้งที เราลองถือโอกาสนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต 

โดยมีเป้าหมายเพื่อสุขภาพดีตลอดปีและตลอดไปกันดีกว่า

Healthy 
Ideas
สุขภาพดีมีสุข

ยิ้มใสกาย
สุข
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ชื่อ      นามสกุล     ชาย    หญิง

วัน เดือน ปีเกิด     อีเมล

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล

ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน�า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักหรือไม่ ?

สิ่งที่อยากให้เมืองไทยประกันภัยปรับปรุง เพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีขึ้น

สังเกตให้ดี รถคันนี้จอดที่เบอร์อะไร? ปันยิ้มใบ้ให้นิดนึงว่า...ลองมองมุมกลับ ปรับมุมมองดูนะ !!

หาค�าตอบได้แล้ว ส่งกลับมาตามไปรษณีย์ตอบรับ หรืออีเมล crm@muangthaiinsurance.com  
ลุ้นรับสมุดบันทึกน่ารัก ๆ 100 รางวัล ไปบันทึกความประทับใจกันเลย

ระดับความพึงพอใจต่อนิตยสารปันยิ้ม เติมสุข
(1 หมายถึง ไม่พึงพอใจ และ 5 หมายถึง พึงพอใจมาก) 1 2 3 4 5

ไม่แนะน�าแน่นอน แนะน�าแน่นอน51 72 83 94 106

สง่ยิม้ใหก้ัน
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เมืองไทยประกันภัย เชิญลูกค้าร่วมกิจกรรม 
"Rally Friendly - Funny = Together" 
โดยเริ่มออกเดินทางจาก The Walk ราชพฤกษ์ 

ไปสิ้นสุดที่โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทั้งนี้ตลอดการเดินทางลูกค้าได้สนุกกับการหา RC และยังได้เที่ยวชม

และท�ากิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง 
ในช่วงค�่ายังมีมินิคอนเสิร์ต ของคุณป๊อบ ปองกูล พร้อมทั้ง

ร่วมรับประทานอาหาร และยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกหน้างานอีกด้วย

Rally

กระดานส่
งย

ิม้

บริการธุรกิจตอบรับ

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

ใบอนุญาต เลขที่ ปน. (น) 3713 ปณจ. ลาดพร้าว

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร
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เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ
ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
1 ก.พ. - 30 เม.ย. 60 
ใช้ได้ที่มิสเตอร์ โดนัททุกสาขา
ยกเว้นสาขาสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข  กรุณาแสดงคูปองก่อนช�าระเงิน   คูปอง 1 ใบ ต่อการใช้สิทธิ์ 1 ครั้ง    
ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้  คูปองนี้ไม่สามารถเปลี่ยน หรือ
ทอนเป็นเงินสดได้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่น
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปันยิ้มชวนหิว 
ชวนคุณอิ่มท้องด้วยหลากหลายความอร่อยครบรส ยิม้อิม่ทอ้ง

เมื่อทานอาหาร
เมนูราคาปกติครบ 300 บาท

(ยกเว้นสาขาดอนเมืองและ Food Patio)
1 ก.พ. - 30 เม.ย. 60




