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“5 ขอควรรูเกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบา ที่กำลังระบาดตอนนี้”

“6 Step ทำความสะอาดตูเย็น กอนวันหยุดยาวจะมาถึง”

เยือนอโยธยา เที่ยวตามรอย "แมหญิงการะเกด"

“Chocolate Ship วิลลาดาวรุง”




“ฉลาดล้ำ นักวิจัยพัฒนา App ที่แจงเตือนเวลายุง
บินมาใกลได”



“ฉลาดล้ำ นักวิจัยพัฒนา App ที่แจงเตือนเวลายุงบินมาใกลได”

   นักวิจัยดาน AI ไดพัฒนาระบบแจงเตือนเมื่อมียุงบินผานมาใกลโดยการตรวจจับเสียงที่เกิดจากปกของมัน โดยระบบจะใช
แอพฯ ท่ีสามารถทำงานไดบนโทรศัพทราคาถูกโดยการวิเคราะหเสียงโดยรอบ และแจงเตือนเม่ือตรวจพบเสียงท่ีเกิดจากปกของยุง
   
   ในขณะนี้แอพฯ ดังกลาวสามารถแจงเตือนไดเมื่อมียุงมาใกล แตขั้นตอไปคือจะพยายามแยกแยะสายพันธุของมันจากเสียงที่
เกิดขึ้น เชน สามารถแยกแยะยุงสายพันธุที่เปนพาหะของไขมาลาเรียได โดยนาย Yunpeng Li นักวิจัยดาน Machine Learning
ของมหาลัยออกซฟอรดระบุวา แอพฯ นี้จะชวยชีวิตคนไดเมื่อมีการแจงเตือนเวลาพบยุงสายพันธุที่เปนพาหะของไขมาลาเรีย
เพื่อพวกเขาจะไดระวังตัว เชน กางมุงนอน เปนตน
   
   ในโลกนี้มียุงกวา 3,000 สายพันธุ แตมีเพียงประมาณ 50 สายพันธุที่เปนสกุลของยุงกนปลองที่เปนพาหะในการแพรเชื้อไข
มาลาเรีย โดยในป พ.ศ. 2559 พบวาไขมาลาเรียคราชีวิตคนไปกวา 445,000 คนทั่วโลก และมากกวารอยละ 90 อยูในทวีป
แอฟริกาสวนใตทะเลทรายซาฮารา
   
   ในการพัฒนาระบบแจงเตือนนี้ ทีมนักวิจัยจากออกซฟอรดไดทำการบันทึกเสียงของยุงในหองทดลอง รวมถึงการรวมรวบ
เสียงของยุงมาจากศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงสหรัฐฯ (CDC) หนวยวิจัยทางทหารในเคนยา และนักวิทยาศาสตรที่ทำงาน
อยูในเขตปาของประเทศไทย จากนั้นไดทำการแปลงเสียงดังกลาวใหเปนคลื่นความถี่เพื่อเปนขอมูลในการเทรนเพื่อสรางอัลกอริทึม
ในการเรียนรูรูปแบบของเสียงที่เกิดจากการบินของยุง

   การทดสอบในเบื้องตนดวยโทรศัพทราคาไมแพง พบวาแอพสามารถตรวจจับยุงไดในระยะ 10 เซนติเมตรโดยขึ้นกับเสียง
รบกวนโดยรอบ และระบบนี้จะทำงานไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อวางโทรศัพทไวในบริเวณที่ดึงดูดยุงเขามาใกล เชน วางไวขาง
โคมไฟ

   แมวาเสียงจากปกของยุงจะเปลี่ยนไปเมื่อมันโตขึ้น แตตัวอัลกอริทึ่มจะเรียนรูเอกลักษณของเสียงที่เกิดจากยุงตางสายพันธุได
โดยเสียงของมันขึ้นกับความเร็วในการกระพือปกซึ่งโดยปกติจะอยูที่ 300 ครั้งตอวินาที และลักษณะตาง ๆ ไดแก ขนาดและ
รูปรางของปกจะเปนตัวกำหนดรูปแบบของเสียงที่เกิดขึ้น

   นอกจากนี้ แอพฯ ดังกลาวอาจจะทำไดมากกวาแคการปองกันผูคนจากยุงที่เปนพาหะของไขมาลาเรีย โดยหากมีคนใชแอพฯ
นี้เปนจำนวนมากจะทำใหนักวิจัยสามารถสรางแผนที่ประชากรยุงแบบเรียลไทมไดและนักวิทยาศาสตรก็จะสามารถระบุสายพันธุ
ของยุงไดงายขึ้นดวย



“5 ขอควรรูเกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบา ที่กำลังระบาดตอนนี้”

เจาหนาที่สาธารณสุขเตือนใหประชาชนนำสัตวเลี้ยงเขารับการฉีดวัคซีน และเนนย้ำใหผูที่ถูกสัตวเลี้ยงกัดตองรีบพบแพทยทันที 
หลังพบผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบาแลว 3 รายใน จ.สุรินทร ตรัง และสงขลา
   ลาสุดสำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว ไดประกาศให 22 จังหวัดในประเทศไทย เปนเขตโรคระบาด
ชั่วคราวในขั้น "นาเปนหวง" หลังพบจำนวนสัตวปวยและเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบายังเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
 1. สถานการณเปนอยางไร ?  ในชวง 2 เดือนที่ผานมา มีสัตวที่ถูกตรวจพบวาเปนโรคพิษสุนัขบา เพิ่มจากชวงเดียวกัน
ของปที่แลวกวาเทาตัว (จาก 160 เปน 341 ตัว) ตามขอมูลจากสำนักควบคุม ปองกันและบำบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว
มากกวาครึ่งของสัตวที่ตรวจพบวาปวยเปนโรคพิษสุนัขบา เปนสัตวทีมีเจาของ ซึ่งขัดกับความเชื่อที่วาสัตวเรรอนเปนพาหะนำ
โรคพิษสุนัขบา โดยสัตวที่พบวาติดเชื้อมากที่สุดคือ สุนัข (89.40%) ตามมาดวยวัว (6.47%) และแมว (3.42%)
2. โรคพิษสุนัข เปนอยางไร ? โรคพิษสุนัขบา เปนโรคติดตอรายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่สงผลกระทบตอระบบประสาท 
จากการไดรับเชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตวที่ติดเชื้อ เชน แมว หนู ลิง คางคาว และที่พบไดบอยที่สุดคือ สุนัข เชื้อพิษสุนัขบา
มีระยะเวลาฟกตัวระหวาง 2-8 สัปดาห และมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทำใหผูปวยมีอาการเริ่มแรก เชน กังวล ปวดหัว 
และเปนไข เมื่อเชื้อแพรกระจายไปยังสวนประสาทสวนกลางจะกอใหเกิดการอักเสบในสมองและกระดูกสันหลัง ซึ่งนำไปสูการเสีย
ชีวิตหากไมสามารถฉีดวัคซีนปองกันโรคไดทัน ผูปวยสวนมากไดรับเชื้อไวรัสพิษสุนัขบาจากน้ำลายของสัตวที่ปวย ซึ่งกรณี
หลักจะเกิดขึ้นเมื่อสัตวที่ปวยกัด ขวน หรือเลีย ทำใหน้ำลายเขาสูรางกายผานทางบาดแผลหรือบริเวณริมฝปากและนัยนตา

3. ทำอยางไรเมื่อโดนกัดหรือขวน? หากถูกสัตวที่สงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบากัดหรือเลียบาดแผล ตองรีบลางแผลดวยน้ำ
และสบูโดยเร็วที่สุด กอนจะเดินทางไปพบแพทย และควรขังสัตวตัวนั้นไวเพื่อสังเกตอาการเปนเวลา 10 วัน
 *ปจจุบันยังไมมียาที่สามารถรักษาโรคพิษสุนัขบาได อยางไรก็ตามแพทยสามารถปองกันการติดเชื้อที่รุนแรงถึงขั้นเสีย
ชีวิตไดเกือบ 100%
***ขอสำคัญคือผูติดเชื้อจะตองไดรับการรักษาอยางทันทวงที และฉีดวัคซีนตามที่แพทยกำหนดอยางเครงครัด 
เพราะหากปลอยใหติดเชื้อจนถึงขั้นที่แสดงอาการผูปวยมักจะเสียชีวิต***
   “วิธีปองกันที่ดีที่สุด คือ ผูเลี้ยงสัตวทุกคนควรนำสัตวเลี้ยงไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา”



“6 Step ทำความสะอาดตูเย็น กอนวันหยุดยาวจะมาถึง”

เคยไหมเปด ตูเย็น ที กลิ่นกระจายไปทั่วหอง หากปลอยทิ้งไวนานๆ 
ฝนรายจะเริ่มมาเยือน...เรามีวิธีทำความสะอาดตูเย็น และจัดระเบียบ
ตูเย็น เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากฝากกัน

STEP ที่ 1 จัดระเบียบกันหนอย ของในตูเย็นที่อยูคนละทิศละทาง ควรแยกตามประเภทของอาหาร งายๆคือดูตามภาพที่
ติดไวกับแตละชองแตละชั้นก็ได เตรียมกลองพลาสติกเนื้อหนา ถาจะใหสะดวกเลือกแบบที่มีสีของฝากลองตางกัน เปนการ
ชวยแยกประเภทอาหารแบบงายๆ หรือจะแปะสติ๊กเกอรเขียนไวบนกลองก็หยิบใชงายดี  ในชองแชแข็งที่เก็บของสดก็ไมควรใส
ของสดเขาไปทั้งถุงที่ซื้อมา ใหใชพลาสติกแรฟหรือใสถุงซิปล็อกก็แลวแตสะดวก หากของสดนั้นมีขนาดใหญ ใชวิธีการแบงเปน
ชิ้นพอประมาณเปนมื้อๆแยกไว เมื่อนำมาใชก็แคหยิบเฉพาะถุงเล็กๆพอดีมื้อ ชวยประหยัดเวลารอน้ำแข็งละลาย และทำใหอาหาร
สดยังสดใหมอยูเสมอ.........

STEPที่ 2 หมั่นตรวจสอบตูเย็นอยูเสมอ ลองตรวจสอบดูวามีน้ำไหลในตูเย็นบางหรือไม บางทีอาจเกิดเหตุฉุกเฉิน
ไฟตก ตูเย็นดับชวงที่ไมอยูบานก็ได ที่สำคัญมือจับประตูตูเย็นที่เรามักลืมวาเปนจุดรวมเชื้อโรค  ก็ควรถอดไปซักทำ
ความสะอาดบาง ใชผาชุบน้ำผสมน้ำยาลางจานแบบเจือจางเช็ดทำความสะอาดตูเย็น ชวยใหไมสะสมคราบสกปรกตางๆ...

STEPที่ 3 ตรวจสอบอาหารที่หมดอายุ นอกจากอาหารที่ไมไดอยูในกลองมิดชิดแลว ของหมดอายุก็เปนอีกปจจัยสำคัญ
ที่ทำใหตูเย็นมีกลิ่นไมพึงประสงค เนื้อสัตวเนาๆแมจะอยูในกลอง แตหากมีน้ำซึมออกมา ทีนี้ละเรื่องใหญ ในชั้นเก็บผักก็ลองเปด
ดูบางวามีผักอะไรเนาเสียบาง รวมถึงอาหารกระปองที่เปดแลว อะไรที่เก็บมานานแลว ก็ควรเก็บทิ้ง เพื่อใหตูเย็นไมรกและไร
กลิ่นเหม็น...

STEPที่ 4 หมั่นกดปุมละลายน้ำแข็ง หากเปนตูเย็นแบบประตูเดียวและไมมีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ อาจเกิดน้ำแข็งเกาะ
ติดแนน ยิ่งมีชั้นน้ำแข็งหนาก็ทำใหระบบการถายเทความรอนจากภายในสูภายนอกยิ่งแย ควรหมั่นกดปุมละลายน้ำแข็งเดือน
ละครั้งหรือสองครั้ง เพื่อใหตูเย็นทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ...

STEPที่ 5 ถอดลางใหหมด สุดทายในเมื่อตูเย็นรกและสกปรกเกินเยียวยา ก็ไดเวลาจัดการคืนความสะอาด เริ่มจากกดละลาย
น้ำแข็ง นำของออกจากตูเย็นใหหมด แลวดึงปลั๊กไฟออกดวย คอยๆถอดชิ้นสวนของชั้นตางๆออกมาใหหมด ใชน้ำผสมน้ำสบู
แบบเจือจาง หรือน้ำเปลาผสมน้ำสมสายชู หรือน้ำผสมเบกกิ้งโซดา ไมควรใชผงซักฟอกหรือสารเคมีรุนแรง จากนั้นใชผานุมๆ
หรือฟองน้ำไลเช็ดดานในตู สวนชั้นและชองใสของนำไปลางและผึ่งแดดใหแหง อยาลืมเช็ดขอบยางรอบๆ ตูดวยน้ำผสมเบกกิ้งโซดา
เพราะเชื้อรามักชอบไปสะสมที่สวนนี้ อยาลืมเช็ดบริเวณภายนอกของตูเย็นดวย เมื่อตูเย็นเริ่มแหง ใหใชผานุมแหงๆหรือผาไมโคร
ไฟเบอรเช็ดซ้ำอีกครั้ง แลวจึงประกอบทุกอยางเขาที่ เปดตูเย็นทิ้งไวสักพัก กอนนำของเก็บเขาที่ แนะนำใหทำความสะอาดแบบนี้
เดือนละครั้ง...



เยือนอโยธยา เที่ยวตามรอย "แมหญิงการะเกด"

การเดินทาง
 รถยนต : จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดหลายเสนทางดังนี้ 
- ใชทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผานประตูน้ำพระอินทร แลวแยกเขาทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยว ซายไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 309 เขาสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ใชทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจงวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศวาน) เลี้ยวขวา เขาทางหลวง
หมายเลข 306 (ถนนติวานนท) แลวขามสะพานนนทบุรีหรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี ตอดวย เสนทาง 
ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) เลี้ยวแยกขวาที่อำเภอเสนา เขาสูทางหลวง หมายเลข 3263 
เขาสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ใชเสนทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเขาสู ทางหลวงหมาย
เลข 347 แลวไปแยกเขาทางหลวงหมายเลข 3309 ผานศูนยศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เขาสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รถโดยสาร : บริษัท ขนสง จำกัด มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน ตั้งแต
เวลา 04.30-19.30 น. รถออกทุกๆ 20 นาที วันละหลายเที่ยว ออกจากสถานีขนสง หมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ติดตอสอบ
ถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0 2936 2852-66 สถานีขนสงอยุธยา โทร.0 3533 5304 หรือ บริษัท ขนสง จำกัด
โทร. 1490 หรือ จองตั๋วรถทัวร
รถไฟ : การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถใชบริการรถไฟโดยสารที่มีปลายทางสูภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือซึ่งมีบริการทุกวัน ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
 *การรถไฟแหงประเทศไทย โทร. 0 220 4334, 1690 
 *สถานีรถไฟอยุธยา โทร. 0 3524 1521

เพลานี้ ละครบุพเพสันนิวาส ไดฮิตไปทั่วพระนครและกรุงสยาม แลวออเจาละ ไดดู บุพเพสันนิวาส กับเขาหรือไม?

 จากความฮอตฮิตติดลมบนขนาดนี้ เราเลยไมรอชาขอพาออเจาไปเที่ยวตามรอยละครบุพเพสันนิวาส กันที่ 
วัดไชยวัฒนาราม และ วัดพุทไธศวรรย สถานที่ถายทำสำคัญจากละครเรื่องนี้คะ
 วัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดชัยวัฒนาราม เปนวัดเกาแกสมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
พระเจาปราสาททอง กษัตริยกรุงศรีอยุธยาองคที่ 24 (พ.ศ. 2173-2198) โปรดใหสรางขึ้นเมื่อพ.ศ. 2173 ไดชื่อวาเปน
โบราณสถานที่มีความงดงามมากแหงหนึ่ง สิ่งที่นาชมภายในวัด ไดแก พระปรางคศรีรัตนมหาธาตุ เปนปรางคประธานของ
วัดตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสและที่มุมฐานมีปรางคทิศประจำอยูทั้งสี่มุม



" Chocolate Ship " รานกาแฟที่เปดมาสักพัก 
ถึงจะอยูติดริมถนน แตดวยความอยูในเขตหมูบาน
วิลลาดาวรุง จึงไมคอยเปนที่สังเกตเห็นสักเทาไหร 

ที่นี้โดดเดนดวยขนมทั้งเคกและขนมอยางอื่นที่ทาง
เจาของรานทำเอง เครื่องดื่มหลากหลาย กาแฟสด
และเครื่องดื่มเย็นๆ รสชาดดี

นอกจากนี้ ทางรานยังมีบริการรับสั่งเคกในโอากส
ตางๆดวยรูปลักษณ และดีไซนที่เกไก  
  
  รานเปด 8.00 - 19.30 น. ปดทุกวันอาทิตย 

...เสนทางจากสวนหลวง ตรงไปทางถ.เจาฟาตะวันออก
ผานสี่แยกดาวรุง มาถึงสามแยกไฟแดงหนาโรงเรียน
ดาวรุง เลี้ยวขวาเขาหมูบานวิลลาดาวรุงและเลี้ยวซาย
หนา 7-11 ขับผานคลินิกหมอคงกฤช ผานทางแยก
รานอยูขวามือ...

“Chocolate Ship ภูเก็ตวิลลาดาวรุง” 

https://www.facebook.com/Chocolate-Ship



“ดวยความสะดวกสบายและความคลองตัวในการเดินทาง ภูเก็ตวิลลา แอรพอรต ติดถนนใหญ
เทพกระษัตรี ใกลสนามบิน ทำเลทอง เดินทางสะดวก พรอมดวยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
และสวนสาธารณะพรอมพื้นที่สีเขียว ที่ใหคุณพักผอนไดทั้งครอบครัว รักษาความความปลอดภัย
24 ชั่วโมง ดวยจุดตรวจกอนเขาหมูบาน และกลอง cctv ภายในหมูบาน รวมเปนครอบครัว
ภูเก็ตวิลลา มั่นใจในคุณภาพ และบริการหลังการขายของภูเก็ตวิลลา ที่มี ชื่อเสียงมามากกวา
25 ป...”

ภูเก็ตวิลลา แอรพอรต บานสบายๆ สไตล ภูเก็ตวิลลา

ที่ตั้งโครงการ
ถนนเทพกระษัตรีในยาง หมู 5 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต


