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“ควันธูปอันตราย สูดดมมากไป กอพิษเทียบ
เทาบุหรี่ !!!”

“DIY กลองของขวัญดวยกระดาษ A4แผนเดียว!!!”

“Singha Park Chiangrai International Balloon 
Fiesta 2019” 

 “Ima cafe อิ่ม - รานกาแฟ ลูกครึ่งญี่ปุน”




“แอพมือถือ ชวยเฝาระวังอาการซึมเศราของผูใช”



“แอพมือถือ ชวยเฝาระวังอาการซึมเศราของผูใช”

  ผูเชี่ยวชาญชี้วา สัญญาณตางๆ ที่เปนตัวเตือนเกี่ยวกับสุขภาพจิตของวัยรุน ไดแกการเปลี่ยนแปลงความเร็วของ
การเขียน คุณภาพเสียงเเละการเลือกใชคำ ตลอดจนวัยรุนหยุดเรียนอยูบานบอยเเคไหน
  ด็อกเตอร ทอมมัส อินเซล (Dr. Thomas Insel) อดีตหัวหนาของสถาบันสุขภาพจิตเเหงชาติสหรัฐฯ (the National 
Institute of Mental Health) ซึ่งเปนสถาบันวิจัยทางสุขภาพจิตที่ใหญที่สุดในโลก กลาววา มีสัญญาณบงบอกสุขภาพ
จิตที่ไดจากการใชโทรศัพทสมารทโฟนมากกวา 1,000 แบบดวยกันนิค อัลเลน (Nick Allen) นักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย
โอเรกอน ไดคิดคนแอพโทรศัพทมือถือขึ้นมาตัวหนึ่ง ซึ่งกำลังใชทดสอบกับคนหนุมสาวที่คิดสั้นมาตลอด การปลิดชีวิต
ตนเองเปนสาเหตุการเสียชีวิตหลักอันดับที่ 2 ในกลุมคนอายุระหวาง 10 ถึง 34 ปในสหรัฐฯ ภายในป ค.ศ. 2015 
อัตราการฆาตัวตายในกลุมเด็กชายวัยรุนในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไปอยูที่ 14 คนตอทุก 100,000 คน เเละ 5 คนตอทุก 
100,000 คนสำหรับเด็กผูหญิง
  ผลการศึกษาชิ้นลาสุดชี้วา การใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟนเพิ่มขึ้นอาจทำใหปญหานี้เลวรายลงไปอีก ด็อกเตอร
อินเซล กลาววา คนที่มีปญหาทางสุขภาพจิตมักไดรับการบำบัดเมื่อเขาขั้นวิกฤติเเลว หรือเมื่อสายเกินไป จึงจำเปนตอง
มีวิิธีตรวจหาสัญญาณของปญหาสุขภาพจิตไดลวงหนาใหมากที่สุด
   หากโทรศัพทมือถือสามารถใชเปนอุปกรณชวยบงบอกปญหาทางสุขภาพจิตไดลวงหนาอยางมีประสิทธิภาพ บรรดา
ผูพัฒนาแอพ กลาววานาจะมีการพัฒนาบริการสงขอความทางมือถืออัตโนมัติ เเละชวยประสานความชวยเหลือหรือ
สงขอความทางดิจิตัลไปถึงพอเเม แพทย เเละทีมเจาหนาที่กูภัย
   การวิจัยตางๆ ที่กำลังดำเนินอยูในขณะนี้ รวมถึงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดเกี่ยวกับวัยรุนราว 200 คน
โดยวัยรุนจำนวนมากเสี่ยงตออาการซึมเศราเพราะถูกรังเเก ปญหาครอบครัว หรือปญหาอื่นๆ วัยรุนในการวิจัยเรียน
อยูในระดับชั้นประถมเเละมัธยม เเละไดรับแอพโทรศัพทที่ใชในการทดลองที่จะถามคำถามตางๆ เกี่ยวกับอารมณวันละ 
3 ครั้ง นานติดตอกัน 2 สัปดาห
   ลอเรล ฟอสเตอร (Laurel Foster) อายุ 15 ป มีสวนรวมในการวิจัยนี้ เธอกลาววา รูสึกเครียดเกี่ยวกับโรงเรียน
เเละความสัมพันธกับเพื่อน เธอบอกวาแอพโทรศัพทมือถือทำใหเธอรูสึกวาถูกสอดแนมตลอดเวลา เเละหนาเว็บไซทจำนวน
มากก็คอยติดตามนิสัยของผูใช สวน เอลิสสา ลิซารากา (Alyssa Lizarraga) อายุ 19 ป ก็เขารวมในการวิจัยนี้ 
เธอกลาววาเปนโรคซึมเศรามาตั้งเเตเขาเรียนมัธยมปลาย และกังวลเกี่ยวกับนิสัยการใชมือถือเเละสื่อสังคมออนไลนมาก
เกินไป เธอเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทางออนไลนในบางครั้ง ซึ่งทำใหรูสึกเศรา
   ที่มหาวิทยาลัยเเคลิฟอรเนีย ลอสเองเจลลีส ทีมนักวิจัยไดเสนอการบริการใหคำปรึกษาทางออนไลนเเละใชแอพ
โทรศัพทมือถือรุนทดลองกับนักศึกษาที่เเสดงอาการซึมเศราในระดับเล็กนอยในระหวางการทดลองและที่มหาวิทยาลัย
อิลลินอยส วิทยาเขตชิคาโก ทีมนักวิจัยกำลังทดลองใช crowdsourcing ทดสอบแอพโทรศัพทมือถือทดลอง มีคน
ดาวนโหลดแอพนี้เกือบ 2,000 คน นอกเหนือจากการวิจัยในมหาวิทยาลัยตางๆ ในสหรัฐฯ เเลว บริษัทเทคโนโลยีหลาย
แหงรวมทั้ง Mindstrong กับ Verily ซึ่งเปนฝายสุขภาพกับเทคโนโลยีของบริษัทกูเกิลก็กำลังทดสอบแอพทดลองของ
ตนเองอยูในขณะนี้ 



“ควันธูปอันตราย สูดดมมากไป กอพิษเทียบเทาบุหรี่ !!!”

  ใกลเทศกาลตรุษจีน และแนนอนคนเชื้อสายจีน ก็มีพิธีกรรมไหวตางๆ และเชื่อไหมถาเราจะบอกวา พิษภัยจากควันธูป 1 
ดอกนั้น ไมตางกับบุหรี่ 1 มวน หรือถาจุดธูป 3 ดอกในบานที่มีการระบายอากาศไมดี มลพิษที่คุณจะไดรับนั้นพอๆ 
กับสี่แยกที่มีการจราจรพลุกพลานเลย

   โดยขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข บอกใหรูวา ในอดีตนั้น การผลิตธูปจะใชไมเนื้อหอมมาทำ ซึ่งเมื่อเผาแลวจะไม
ระคายเคืองตาและจมูก แตปจจุบัน ไมเนื้อหอมมีราคาแพงและหายาก บางชนิดก็เปนพืชคุมครอง ผูผลิตธูปจึงเปลี่ยนมา
นำขี้เลื่อยมาผสมกับกาวกั๊วกาและกลิ่นหอมที่สกัดจากพืช หรือสารเคมี ผลิตเปนธูปแทน เมื่อเราจุดธูป จะเกิดการเผาไหม
ของขี้เลื่อย กาว และน้ำหอมในธูป สารตาง ๆ หลายตัวจะถูกปลอยออกมาคลายกับที่พบในควันบุหรี่ และควันพิษจากทอ
ไอเสียรถยนต เชน ฝุนละอองขนาดเล็ก กาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนอกไซด กาซมีเทน กาซซัลเฟอรได
ออกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด และสารกอมะเร็งหลายชนิด อีกทั้งธูปบางชนิดสามารถสงกลิ่นและควันไดนานถึง 
3 วัน 3 คืนเลยทีเดียว   แนนอนวา สารพิษจากควันธูปนี้ เปนตัวการหนึ่งที่กอใหเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด
    ขณะที่กรมควบคุมโรคก็เปดเผยสถิติการรักษาของหญิงไทยที่ปวยเปนมะเร็งปอด ซึ่งนาแปลกใจวา ผูหญิงที่เปน
มะเร็งปอดรอยละ 50 ไมไดสูบบุหรี่ และไมไดอยูใกลชิดกับผูสูบบุหรี่ดวย อีกทั้งยังไมมีการไดรับสารมะเร็งจากการทำงาน
แพทยจึงคาดวานาจะมีสาเหตุกอมะเร็งอื่น ๆ ที่ไมใชบุหรี่ ซึ่งควันธูปอาจเปนสาเหตุหนึ่ง แตระยะเวลาที่จะสงผลใหเปน
มะเร็งนั้นตองสะสมเปนสิบ ๆ ปเชนเดียวกับการสูบบุหรี่
   อยางไรก็ตาม ควันธูปไมไดมีพิษภัยแคเปนสารกอมะเร็งเทานั้น เพราะยังมีสารพิษชนิดอื่น ๆ ที่สงผลตอกระทบไมนอย
เลย คือ
* ผลตอสุขภาพ เพราะควันธูปมีกาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด ทำใหเกิดการระคายเคือง แสบตา 
แสบจมูก หากคนที่เปนโรคหอบหืด หรือหลอดลมอักเสบ สูดดมเขาไปก็จะเกิดอาการเหนื่อยได
* ผลตอสิ่งแวดลอม รูไหมวา การเผาธูป 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) จะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมาเทากับ 
325 กิโลกรัม ซึ่งเทากับ 1 ใน 3 ของน้ำหนักธูป และมีการคาดวาในปหนึ่ง ๆ มีคนจุดธูปทั่วโลกเปนหมื่นถึงแสนตัน 
นี่จึงเปนอีกหนึ่งพฤติกรรมในกิจวัตรประจำวันของมนุษยที่สงผลใหเกิดภาวะโลกรอน

 *รูแบบนี้แลว ผูที่รูวาจะตองเจอกับควันธูป ตองพยายามหลีกเลี่ยงนะคะ อันตรายจริงๆ!!



“DIY กลองของขวัญดวยกระดาษ A4แผนเดียว!!!”

  สวัสดีคะเพื่อนๆ วันนี้จะมาDIY กลองของขวัญงายๆ  ดวยความที่ไมอยากเสียเงินเยอะ เลยไปดูหางาน DIY 
ทำกลองของขวัญที่ใชกระดาษ A4 แคแผนเดียว ซึ่งคิดวามันเจงดี ประหยัดเงินดวยเลยเอามาแบงปนใหเพื่อนๆ
เผื่อนำไปลองใชกันด
อุปกรณที่ใช  มีแคกระดาษ A4 1แผน กรรไกร กาว โดยกาวที่มีในตอนนั้นคือ กาวUHU All Purpose Twist & Glue
ซึ่งบอกเลยวาเจากาวตัวนี้ เคยยืมใชของเพื่อนแลวติดใจตองซื้อมาพกติดไวในลิ้นชักเลย มันคือกาวสารพัดประโยชน
สำหรับนักประดิษฐจริงๆ หัวปรับได3ระดับ ใชงายและติดดีมากๆ มีหลอดเล็กหลอดใหญใหเลือกตามอัธยาศัยเลย...
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1,2 เริ่มจากการวางกระดาษเปนแนวนอน ใชดินสอและไมบันทัด แนบแลวขีดไปทั้ง
สี่มุมของกระดาษทั้งสี่ดาน ตามรูปเลยคะ 

3.แลวพับฝง ซายและขวา แลวก็พับ
กระดาษทั้งสองมุมเขาหากันตามรูป 
เพื่อสรางแกนกลางของกลองตรง
บริเวณขอพับระหวางฝาบนกับดานลาง

5.จากนั้นใชกรรไกร ตัดตามมุมตางๆ 
ที่เปนรอยพับคะ

4.แลวพับฝง ซายและขวา แลวก็พับ
กระดาษทั้งสองมุมเขาหากัน ตามรูปคะ

6.จากนั้นก็เริ่มแปะกาว ตามจุดตางๆ 
จะมีทั้งหมด 6จุดดวยกัน จุดนี้จะเห็น
ไดชัดวาเริ่มเปนรูปเปนรางแลว

7.แลวก็พับใหเขามุมของทุกๆมุมไดเลย 
เปนอันเสร็จเรียบรอยคะ

8.หาโบวมาติดเพิ่มความนารักอีกนิด 
เทานี้ก็ไดกลองของขวัญ DIY จาก
กระดาษ A4 แคแผนเดียวเทานั้นเอง 
ประหยัดงบไปไดอีกเยอะเลยคะ

Do It 
yourself



“Singha Park Chiangrai International Balloon 
Fiesta 2019” 

   งานบอลลูนนานาชาติที่นักทองเที่ยวตั้งตารอคอย ซึ่งเปนงานบอลลูนที่ยิ่งใหญที่สุดในอาเซียน กับ 
Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta 2019 ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ สิงหปารค (ไรบุญรอด) 
จังหวัดเชียงราย ระหวางวันที่ 13-17 กุมภาพันธ 2562 

# พบกับการแขงขันและงานแสดงบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญที่สุดในอาเซียน ที่จะลอยอยูเหนือนานฟา
   จังหวัดเชียงราย ยิ่งใหญ ตระการตามากกวา 30 ลูก
# เพลิดเพลินไปกับเทคนิคแสง สี เสียง ของงานแสดงโชวบอลลูนริมทะเลสาบ
# รวมเปนสักขีพยานในกิจกรรม ‘Balloon Love’ งานจดทะเบียนสมรส-บอกรักลอยฟา 
# สนุกไปกับคอนเสิรตจากทัพศิลปนชื่อดังทุกค่ำคืน
# ชมการแสดงโขนกลางแปลงกวา 100 ชีวิตสุดงดงาม ตระการตา
# พรอมอิ่มอรอยไปกับสุดยอดรานอาหารกวา 60 รานคา

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ FB : Singha Park Chiang Rai สิงหปารค เชียงราย



   รานนั่งสบายๆ ที่มีเมนูคาวหวานสไตลญี่ปุนแบบจานเดียว
ตองมาลองชิม อิ่ม" ภูเก็ต (ima cafe) โดยเจาของชาวญี่ปุน
ไมวาจะเปน ขาวหนาตางๆ เสริฟจานเดียว ตบทายดวยขนมตางๆ 
และเครื่องดื่มฮอตฮิตอยางชาไขมุก นอกจากมานั่งชิลลๆ ทำงาน
หรือพักผอน ที่นี่ยังมีหองประชุมไดบริการในราคาเบาๆ อีกดวย

“Ima Cafe อิ่ม - รานกาแฟ ลูกครึ่งญี่ปุน” 

FB : Imaphuket
เปดบริการ 09.00 - 20.00 น.
T.099 835 0283 

*รานตั้งอยูขาง รร.ภูเก็ตเมอลิน 
ฝงตรงบานคลังจินดา



2.มอบจักรยาน ใหโรงเรียนบานทาเรือ
บายวันที่ 10 มกราคม 2562 ตัวแทนบริษัทภูเก็ตวิลลา 
ไดมอบของขวัญใหกับตัวแทน โรงเรียนบานทาเรือ 
เพื่อใชสนับสนุนการจัดกิจกรรมสันทนาการตางๆ 
ในวันเด็กแหงชาติ ที่ทางโรงเรียนที่ไดจัดขึ้น
ใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี

3.มอบจักรยาน ใหเทศบาลตำบลวิชิต

บายวันที่ 10 มกราคม 2562 ตัวแทนบริษัทภูเก็ตวิลลา 
คุณ เสนาะ ลิ้นจี่ ไดสงมอบของขวัญใหกับตัวแทนเทศบาล
ตำบลวิชิตเพื่อใชสนับสนุนการจัดกิจกรรมสันทนาการตางๆ 
ที่ทางเทศบาลตำบลวิชิต จะจัดขึ้นในวันเสาร ที่ 12 มกราคมนี้

1.มอบทุนการศึกษา 5 ทุน ทุนละ 3000 บาท

“กิจกรรมวันเด็ก ประจำป 2562”

  เทศบาลตำบลวิชิต ไดจัดงาน "วันเด็กแหงชาติ ประจำป 
2562" ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ และทางภูเก็ตวิลลาได
มีโอกาส เขารวมมอบทุนการศึกษาโดยมี คุณ เสนาะ ลิ้นจี่ 
ในฐานะตัวแทนเปนผูมอบทุนการศึกษา ใหแกนักเรียนที่มี
ผลการเรียนดี ในระดับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป แตขาดแคลน
ทุนทรัพยในระดับประถมศึกษาจำนวน 5 ทุน ทุนละ 
3000 บาท 
   ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมดานการศึกษา อีกทั้งยังเปน
แรงจูงใจใหนองๆหนูๆที่อยูในวัยเรียน ใหมีความตั้งใจศึกษา
เลาเรียนอยางมีความสุขตอไป


