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“ 9 สัญญาณเตือนบงบอก โรคซึมเศรา”

“DIY ผนังลายอิฐดวยตัวเอง งบเบาสบายกระเปา”

'ทะเลหมอกเขาไขนุย' พังงา 

“กาก Smurf Kitchen & Whale Bar”




 “ปญญาประดิษฐ กับภาคการศึกษามาแลว...
ชวยเด็กไทยเลือกคณะอยางมั่นใจ”



“ปญญาประดิษฐ กับภาคการศึกษามาแลว...
ชวยเด็กไทยเลือกคณะอยางมั่นใจ”

 สำหรับนองๆ นักเรียนที่กำลังตัดสินใจวาจะเลือกเรียนตอมหาวิทยาลัยในคณะไหนดี วันนี้ ทปอ. 
(ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย) มีเทคโนโลยีมาเปนตัวชวยสำหรับการตัดสินใจครับ ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาว
กำลังเปนเทรนดในปนี้เลยก็วาได นั่นคือ “ปญญาประดิษฐ”

โดยเปนแบบทดสอบ aiSCT ที่ผสมผสานเทคโนโลยี Artificial Intelligence และ Talent Analytics ในการพัฒนา
แบบทดสอบจิตวิทยาแบบปญญาประดิษฐ เพื่อคนหาศักยภาพเชิงลึกและคาดการณสาขาอาชีพที่นักเรียนจะ
ประสบความสำเร็จอยางแมนยำ สำหรับใชประกอบการตัดสินใจเลือกคณะและสายการเรียนอยางมั่นใจ

ในสวนของความนาเชื่อถือในการทำแบบทดสอบมีการอางอิงจากงานวิจัยดานจิตวิทยาองคกร (I/O Psychology)
ระดับสากลและการรวบรวมปจจัยแหงความสำเร็จของสาขาอาชีพตางๆ ในตลาดแรงงานกวา 1,500 อาชีพ 
เพื่อพัฒนา AI Algorithm ที่สามารถหาคณะที่ “ใช” สำหรับนักเรียนไดอยางแมนยำ

** นองๆ คนไหนสนใจ สามารถเขาไปทำแบบทดสอบไดทาง https://mycareer.ai/



“ 9 สัญญาณเตือนบงบอก โรคซึมเศรา”
    >> ใกลตัวจนนากลัว!

# มีอารมณซึมเศรา หงุดหงิด กาวราว
# ขาดความสนใจสิ่งรอบขาง
# ไมคอยมีสมาธิเวลาทำสิ่งตางๆ
# รูสึกออนเพลียตลอดเวลา
# ทำอะไรก็เชื่องชาตลอด
# ถาไมรับประทานอาหารมากขึ้น ก็รับประทานนอยลง
# นอนมากขึ้น หรือนอนนอยลง
# มีอะไรพลาด ตำหนิตัวเองเปนอันดับแรก
# พยายามฆาตัวตาย

  วิธีสังเกตวา คนนั้นๆ ปวยเปนโรคซึมเศราหรือไม ดวยการลองประเมินจาก 9 สัญญาณเตือนเหลานี้ 
ถาพบวามีอาการ 5 ใน 9 อยางนี้นาน 2 สัปดาหติดตอกัน ก็ควรรีบไปพบแพทย

 คนไขโรคซึมเศราสวนใหญ แตงหนาสวย ทำผม แตงตัวมีสีสัน เขาอาจนั่งหัวเราะเฮฮาปารตี้ ดูไมออกวาคนนี้เปน
โรคซึมเศรา จนกวาจะไดมีโอกาสพูดคุยกัน และเขาบอกไดวารูสึกหดหู เบื่อ เซ็ง ที่พบบอยคือ ขี้หงุดหงิด ขัดอกขัดใจ 
ขวางหูขวางตา คนรอบขางเขาหนาไมติด หรือเมื่อกอนดูเปนคนราเริงดี จูๆ เกิดเบื่อหนาย ดูไมมีชีวิตชีวา หรือแมกระทั่ง
คนไขวัยรุน อาจออกแนวเกรี้ยวกราด เหวี่ยงวีน หุนหันพลันแลน จนพอแมคิดวาเปนพฤติกรรมวัยรุน แตที่จริงอาจ
เปนโรคซึมเศรา สวนที่นั่งเศรา รองไห ที่เรียกวา Crying Spell ตามทฤษฎีเปะ ก็มีบาง จูๆ น้ำตาไหล พรั่งพรูออก
มาชนิดที่หามไมได ไมมีเรื่องอะไรใหเศรา แตรูสึกเศรา และอยากรองไห หรืออีกมุมหนึ่งคือคนไขมึนชา ปราศจาก
ความรูสึก ไมรูสึกยินดียินรายตอสิ่งใด”

    ที่นากลัวคือโรคนี้เกิดไดกับทุกเพศทุกวัย และผูหญิงมักเปนมากกวาผูชาย และมักแสดงอาการของโรคครั้ง
แรกชวงอายุ 25-35 ป จากการศึกษาพบวาประมาณ 3-5 เปอรเซ็นต หรือราว 3-4 ลานคนของจำนวนประชากร
มีทุกขเพราะโรคซึมเศรา แตมีเพียง 20 เปอรเซ็นตเทานั้นที่เขาสูกระบวนการรักษาดวยยา จิตบำบัด และสังคมบำบัด

   แตหากผูปวยยอมเขาสูกระบวนการรักษา หมอเบิรทย้ำวา “ถารักษาครบถวน ถูกตอง เปนระยะเวลานานพอ 
คนไขก็สามารถกลับมาเปนคนเกง 100 เปอรเซ็นตเหมือนเดิม...



“DIY ผนังลายอิฐดวยตัวเอง งบเบาสบายกระเปา”

วันนี้จะมาแบงปนวิธีการทำผนังอิฐ สำหรับบานไหนที่เบื่อผนังเดิมๆที่เปอนเปรอะเลอะเทอะหรืออยากเปลี่ยน
แนวกันนะคะ เรามีไอเดียมาใหดูเปนทางเลือกสำหรับใครที่อยากไดผนังแนวอิฐแบบเรา ประหยัดงบไปไดอีก
เยอะเลยคะ 

1. พอเช็ดเตรียมผนังเรียบรอยแลว 
2. เอาเทปกาวสองหนาแบบบางมาแปะๆ ใหเปนลายอิฐคะ  (ถากลัวเปลืองแนะนำรานทุกอยาง 20 มีขายแพคละ20 บาท
มี 3มวนคะ) ขนาดแลวแตความชอบ ของเราตอนแปะแรกๆ ชวงดานลางไมไดวัดเลยดูจะไมเปนระเบียบเลยตองวัดขนาด
ซะหนอย ชองละ 3 นิ้วคะ แปะๆจนเต็มผนังเลยครา...
3. แปะเสร็จก็เตรียมผสมปูน (ปูนกาว ที่เรามีเหลืออยูเปนยี่หอจรเขคะ) ผสมเสร็จก็ฉาบเลยคะ อยาหนามากเพราะ
ตอนที่ดึงเทปกาวออกจะดึงยากคะ
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4. ฉาบไปเรื่อยๆ ตรงไหนที่เริ่มเซ็ทตัวก็เริ่มดึงเทปกาวออก คอยๆ ดึงนะคะตองใจเย็นๆ ไมงั้นเดี๋ยวปูนหลุดตามออกมาหมด
แตถาใครชอบแนวดิบๆ อิฐผุๆพังๆ ก็ดึงโลด 55+
5. ปล.อยาทิ้งใหปูนแหงจนแข็งนะคะไมงั้นแกะเทปกาวลำบากแนๆ ครา แกะแลวก็จะไดประมาณนี้
6. เสร็จคะ จากนั้นก็วัดถัดไป ทาสี พอแหง ก็จัดการติดตั้งอุปกรณตางๆเขาที่เดิม แคนี้เราก็จะไดบรรยากาศคูลๆในบานจา



ขอบคุณขอมูลและรูปภาพ : paiduaykan.com

'ทะเลหมอกเขาไขนุย'   ไปที่เดียวก็ไดเที่ยวสุดคุม ดู พระอาทิตยตก 
ทะเลหมอก ทะเลอันดามัน และทิวเขา !!!

"เขาไขนุย ตั้งอยูที่บานฝายทา ต.ทุงมะพราว อ.ทายเหมือง เปนจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งของพังงา 
โดยเขาไขนุย มีความสูงประมาณ 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล บนยอดเขาไขนุยมีจุดชมพระอาทิตยขึ้นและวิวทะเล
หมอกที่มองเห็นไดในมุมกวาง ไกลเห็นทะเลหมอกขาวคลอเคลีย ปกคลุมทิวเขานอยใหญโดยมีเขาลูกสูง ไลระดับเปน
มิติซอนกันมีแสงอาทิตยในยามเชาสาดสอง กระทบทะเลหมอกที่ลอยอยูเบื้องลางอยางสวยงาม...

   สำหรับการเดินทางไปยังเขาไขนุยสามารถทองเที่ยวแบบไมคางคืน หรือพักคางคืนก็ได เนื่องจากเสนทางขึ้นเขาไขนุย
เปนถนนลูกรัง 3 กิโลเมตร การเดินทางตองใชรถขับเคลื่อน 4 ลอขับขึ้นไปเทานั้น เพราะมี 2 ชวงสุดทายยังไมไดปรับถนน
เสนทางจึงชันมาก แตก็เปนแค ชวงสั้นๆ สามารถติดตอรถเชาไดที่คุณโจ อบต.ทุงมะพราว  โทร 084 309 9222 
โดยใหนักทองเที่ยวมาตอรถเปลี่ยนเปนรถโฟรวิว ที่อบต.ทุงมะพราว แลวเดินทางขึ้นสูยอดเขา ในอัตราคารถขึ้น-ลง
หากเหมา คิดคันละ 600 บาท นั่งได 4 คน หากมีจำนวนมากกวานั้น เชน 10 คน ราคา 1200 บาท

     เขาไขนุย แมจะเปนเขาลูกเตี้ยๆ แตวามีหมอกอยางหนาแนนใหสัมผัส 
เนื่องจากบริเวณที่เห็นทะเลหมอกเปนชองเขาขนาดใหญลอม รอบซึ่งมีความ
อุดมสมบูรณของตนไม ถือเปนจุดรวมของหมอกชั้นดีซึ่งโอกาสในการพบ 
ทะเลหมอกในทุกๆเชา นั้นมีมากถึง 80% มากนอยตางกันไป



“กาก Smurf Kitchen & Whale Bar”

 ราน “กาก” ภูเก็ต ตั้งอยูบนถนนเยาวราช ยานสามกอง อยูในซอยติดกับรานอาหารทรีกอง 
เปนรานเล็กๆ ทำจากไมทั้งหลัง ออกแนวฮิปสเตอร ไปโพสตทาถายรูปกับรไดเลยคะ สวนโตะที่นั่งจะอยูใตรม
ไมที่เดียวกับรานอาหารทรีกอง บรรยากาศสบายๆ แตถาใครกลัวรอนจะสั่งไปกินที่บานก็ไดคะ

“ความเด็ดของราน “กาก” ภูเก็ต
คือเปนการรวมตัวกันระหวางราน 

“บะหมี่กาก” รานบะหมี่ชื่อดัง
ยานปาตอง และราน “เดอะหนำ”

 รานลับยานกะทู

 สวนเมนูอาหารจานเดียวของที่นี่ หลักๆ ก็จะมี กวยเตี๋ยวคั่วไก, ทะเลผัดพริกสด, ผัดฉาเอ็นแกวเนื้อนองลาย,
 ขาวผัดพริกกระเทียมหมูสับ (ราคาเริ่มตนที่ 60 บาท) แตละเมนูจะใชวัตถุดิบคุณภาพดีทั้งนั้นเลยละคะเสิรฟมาแบบ
จานใหญๆ อิ่มแนนในจานเดียวเลย 
 เวลาเปด-ปด รานจะแบงเปน 2 ชวงเวลาคะ คือ 11.30-14.00 น. และ 15.00-18.30 น. และจะปด
ทุกวันอาทิตย โดยในชวงแรกจะเนนขายเปนเมนูบะหมี่ตางๆคะ เพราะชวงเที่ยงลูกคาจะคอยขางเยอะ ถาสั่งเปน
เมนูขาวจะตองรอนานเลยคะ สวนชวงเย็นจะเนนเปนเมนูอาหารจานเดียว เคล็ดลับคือถามาหลายคนใหสั่งเหมือนๆ 
กัน ก็จะไดเร็วขึ้นคะ...

081 750 7273https://www.facebook.com/กาก
ขอบคุณที่มาของขอมูล : wongnai



“สินเชื่อ-ซื้อบาน ภูเก็ตวิลลา”

 ขั้นตอนและเอกสารการขอสินเชื่อ
   ทางบริษัท ในเครือภูเก็ตวิลลา ไดมีการอํานวยความสะดวกสําหรับลูกคาที่ประสงคจะซื้อบานกับทางบริษัทฯ 

โดยเปนตัวกลางในการติดตอระหวางทานกับทางธนาคารที่ทานตองการจะขอสินเชื่อ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารไทยพาณชิย ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารกสิกรไทย เปนตน โดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานตางๆ 

ที่จําเปนในการขอสินเชื่อนอกจากนีท้านยังสามารถปรึกษาเกี่ยวกับ เรื่องสินเชื่อไดที่สํานกังานขายภูเก็ตวิลลาเจาฟา 

(เยื้องศาลเจาจอสูกง) เวลา 09.00 น. – 18.00 น. (ยกเวนวันอาทิตย)

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ : 

1. เตรียมเอกสารใหครบตามอาชีพของทาน

2. ผูกูและ/หรือผูรวมกูทุกคนตองไปทําเรื่องขอกู เนื่องจากตองไปกรอกใบคําขอสินเชื่อตามแบบฟอรมของธนาคาร 

   และตองลงลายมือชื่อทุกคน

3. เงื่อนไขการกู ขึ้นอยูกับระเบียบและกฏเกณฑของธนาคารนัน้ๆ โดยแตละธนาคารมีเงื่อนไขที่แตกตางกัน

การขอสินเชื่อจากธนาคารพานชิยทั่วไป :

โดยทั่วไป ธนาคารพานชิยมีวงเงินปลอยกูสูงสุดสําหรับลูกคาโครงการภูเก็ตวิลลา ประมาณ 90-95% ของราคาขายบาน 

หรือไมเกิน 80-90% ของราคาประเมินธนาคาร และใชวิธีคํานวณความสามารถในการผอนตอเดือนแยกตามประเภทรายได

ของผูกู ดังนี้

1. รายไดจากเงินเดือนประจํา พิจารณารายไดจากเงินเดือนรับสุทธิหักคาใชจายสวนตัวและคาใชจายครอบครัวหักผอน

หนีต้างๆ ที่ปรากฏในเครดิตบูโรและการคํ้าประกันหนี้

2. รายไดจากอาชีพอิสระ หากทานไมมีเอกสารการเงินที่ชัดเจนหรือมีรายไดไมสมํ่าเสมอติดตอกันถึง 3 เดือน จะทําการขอ

สินเชื่อไดคอนขางยาก โดยธนาคารจะพิจารณาจากความมั่นคงของบริษัทประกอบกับอายุงานและSlip รายได

3. รายไดจากธุรกิจสวนตัว พิจารณารายไดจากยอดขายxกําไร หัก คาใชจายสวนตัวและคาใชจายครอบครัว หักผอน

หนีต้างๆ ที่ปรากฏในเครดิตบูโรและการคํ้าประกันหนี้

ติดตอ ภูเก็ตวิลลา โทรศัพท : +66(0) 76 353 501-503


