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“โรคฮีทสโตรก ภัยใกลตัวชวงฤดูรอน”

“กระถางแกมลิง จากขวดน้ำ 1.5 L”

“ปนฟาฟารม จ.ปทุมธานี แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
บนวิถีแหงความพอเพียง”

 “Thalang #31”




“แอปฯ เช็ค คาฝุน PM 2.5”



แอปฯ เช็ค ‘คาฝุน PM 2.5’

   เรียกไดวาเปนปญหาใหญระดับชาติเลยทีเดียว สำหรับปรากฏการณ ‘ฝุน PM 2.5’ ที่วันนี้ยังคงลอยละลองอยูใน
หลายจังหวัดของประเทศไทย สงผลใหหนากากปองกันฝุนละอองขนาดเล็กที่เรียกวา N95 กลายเปนไอเทมหลักที่
ตอนนี้คนไทยขาดไมได

1.AirVisual (ระบบ iOS และ Android) เปนแอปฯ ที่ใชงานงาย
มีการแจงขอมูลใหทราบอยางครบถวน แคเปดแอปฯ ขึ้นมา เลือก
ประเทศ ใสขอมูลที่อยู ณ ปจจุบันของเราลงไป ก็จะประเมินคาฝุน
ละอองในพื้นที่ใหทันที และยังบอกไดดวยวา สภาพอากาศเปนอยางไร 
ทิศทางและความเร็วลมเปนแบบไหน  และจัดอันดับความรุนแรงของ
ฝุนละอองในหลายพื้นที่ทั่วโลกใหเรารูแบบเรียลไทมอีกดวย...

2.Air4ASEAN (ระบบ Android) แอปฯ บอกสภาพอากาศและ
รายงานสถานการณของมลพิษทางอากาศใหรู โดยรายงานครอบ
คลุมทั่วทั้ง 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การใชงานงาย 
แคเปดแอป ระบุชื่อประเทศในอาเซียน จังหวัด พรอมทั้งเขตที่เราอยู 
ปกหมุดไวเลย จากนั้นก็จะทราบวา สภาพอากาศที่เราเผชิญอยู 
ณ ตอนนั้น นากังวลหรือไม...

3.Air Matters (ระบบ iOS และ Android) ความพิเศษของแอปฯนี้
คือ สามารถคนหาคาฝุนละออง PM 2.5 ไดแบบรวดเร็วทันใจ โดย
ไมไดบอกคาแคในเมืองไทยเทานั้น แตยังสามารถใชงานตรวจสอบได
กวา 50 ประเทศทั่วโลก โดยดึงขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศจาก 
‘สถานีตรวจสอบสภาพอากาศ’ ที่อยูในบริเวณใกลเคียงมาให 
มีระบบแจงเตือนแบบทันทีทันใด หากเราเขาสูพื้นที่ที่มีฝุนละอองขนาด
เล็กจำนวนมากซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือมีความเสี่ยงสูง
เปนอันตรายตอสุขภาพอยางยิ่ง (Very Unhealthy)

4.Air Pollution – Live PM 2.5 (AQI) (ระบบ Android) ความ
เทพของแอปฯ วัดคาฝุนละอองและสภาพอากาศ นอกจากจะรายงาน
สภาพอากาศใหเรารูไดแบบเรียลไทม  คือ สามารถรายงานสภาพ
อากาศไดถึง 6,000 เมืองทั่วโลก! และไมไดรายงานแคคาฝุน PM 
2.5 เทานั้น และสามารถรายงานคาฝุนประเภทอื่นๆ ไดดวย เชน 
PM 10, NO2, CO, Ozone – O3 มีระบบแจงเตือนเมื่อสภาพ
อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แยลง และเราสามารถแชรให
เพื่อนหรือคนอื่นๆ รูไดทันทีอีกดวย...



“โรคฮีทสโตรก ภัยใกลตัวชวงฤดูรอน”

  “โรคลมแดด” หรือ Heat Stroke เปนภาวะที่รางกายไมสามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความรอนภายในรางกายได 
หากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที อาจทำใหหมดสติและเสียชีวิตได โรคนี้มักเกิดในผูที่ทำงานอยูกลางแจง แดดรอนๆ
นักกีฬา หรือในคนที่มีความเสี่ยง เชน เด็ก ผูสูงอายุ ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และผูปวยโรคอวน 

 อาการ : 
# ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน
# อุณหภูมิรางกายสูง มากกวา 40 องศา
# ตัวรอน กระหายน้ำ เหงื่อออกมากจนกระทั่งไมมีเหงื่อในที่สุด
# หัวใจเตนแรง กระสับกระสาย เปนลม หมดสติ
# ตะคริว เดินเซ  

การปองกัน :
1.หลีกเลี่ยงที่รอนจัด และหองกระจกที่ปดทึบ
2.หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอลและการใชยาเสพติด
3.ไมตองรอใหกระหายน้ำ ดื่มน้ำใหเพียงพอทั้งกอนและหลังออกแดด
4.ใสเสื้อผาที่ระบายความรอนไดดี

*** แลวเราจะปองกันอยางไร? ไมใหเปนโรคลมแดด
ควรดื่มน้ำใหไดอยางนอย 8 แกวตอวัน ดื่มน้ำบอยๆ คอยๆ จิบน้ำไปเรื่อยๆ 
ตลอดทั้งวัน อยาปลอยใหรางกายขาดน้ำจนรูสึกกระหายหรือริมฝปากแหง 
ผิวหนังแหง หลีกเลี่ยงการออกไปอยูในบริเวณที่แดดแรง 
หากจำเปนตองทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจงในชวงนี้ ควรดื่มน้ำชั่วโมงละ 
1 ลิตร ใชคะ! คุณอานไมผิด ชั่วโมงละ 1 ลิตรเพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำ... 



“กระถางแกมลิง จากขวดน้ำ 1.5 L”

     วันนี้จะมาชวนทำกระถางแกมลิงกันคะ เอาไวเพาะเมล็ด ปลูกตนไม แถมยังชวยลดขยะไดอีก 
ขั้นตอนงายๆมาทำกันเลยดีกวาคะ...^_^

***อุปกรณ : - ขวดน้ำ 1.5 L 
  - กรรไกรหรือคัตเตอร
  - หัวแรง

1. ตัดขวดเปน 3 สวน ตามภาพ โดยนับจากลางขึ้นมาขอที่ 5
สวนขางบนนับลงมาขอที่ 3 เราจะใขแตสวนบนกับลาง 
สวนกลางก็ตัดเปนชิ้นเล็กๆ เก็บสะสมไวขายได...

2. เอาหัวแรงเจาะรู...
สวนลาง - เพื่อไวใหน้ำระบายออก
สวนบน - เพื่อใหน้ำซึมเขาตัวกระถาง

>

1

2 แตงขอบของชิ้นลางใหไดสวนโคงตามขวด...

3. เสร็จแลวก็ประกอบสองชั้นเขากัน ก็จะไดหนาตาแบบนี้

3
***เฉลย ขอดีของขวดแบบนี้คือ... มันจะเขาล็อคพอดีเปะเลย เวลาหยิบ หรือยก จะไมหลุดออกจากกัน

“ทุกวันนี้ปริมาณขยะพลาสติกมีมากขึ้นทุกวัน...
ถาหากเราเลี่ยงไมไดก็เอามาทำประโยชนใหมาก
ที่สุดกอนที่จะทิ้งเปนขยะกันก็นาจะดีนะคะ...”

ขวดถาเปนแบบตัวอยางในรูปก็จะดีคะ
 **ดียังไงทำเสร็จแลวจะเฉลยนะคะ....

<



“ปนฟาฟารม จ.ปทุมธานี แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
บนวิถีแหงความพอเพียง”

ปนฟาฟารมปทุมธานี-ลาดหลุมแกว

>>>  พิกัด : เขาซอยวัดเจดียหอย ขับตรงมา 2 กม. เจอวงเวียนเล็กเลี้ยวซาย มาอีก 2 กม.
รานอยูซายมือติดถนน มีปายชื่อรานบอกชัดเจน

* : เปดบริการทุกวัน 08:30 - 17:00 น. ( หยุดทุกวันพุธ ) 
     เบอรติดตอ : 086-5062197, 086-7089066

    ปนฟาฟารม ตั้งอยูที่ตำบลบอเงิน อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรนาเที่ยว 
เปดใหนักทองเที่ยวเขาเที่ยวชม เรียนรูการเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถสราง
รายไดใหกับภาคเกษตรอยางแทจริง ขณะเดียวกันก็เปนการตระหนักใหเห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม 
ที่ถือวาเปนอาชีพหลักของประชาชนชาวอำเภอลาดหลุมแกวอีกดวย

*** ภาพจาก เฟซบุก Swapgap ทองเที่ยว



“Thalang #31”

   รานคาเฟบรรยากาศดี อยูยานเมืองเกา ซึ่งเปนชื่อเดียวกับราน ถนนถลาง มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หลากหลาย ทางรานมีเครื่องดื่มที่ทำจากสัปปะรดซึ่งเปนผลไมขึ้นชื่อของภูเก็ต นำมาทำเครื่องดื่มที่มีรสชาติ
และสีสรรลงตัวมากๆ 

FB : thalangthirtyone
เปด. 09.00 - 19.00 น.
T. 085 694 9551

***ยานเมืองเกา ถนนถลาง



“ภูเก็ตวิลลา รวมมอบเงินสมทบเขากองทุน เพื่อบูรณะ

อาคาร บุญพัฒน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต”

  เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานใหญภูเก็ตวิลลา
ไดมีตัวแทนจาก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เขารับมอบเงินสมทบเขากองทุน จากเครือภูเก็ตวิลลา 
และครอบครัวอุปติศฤงค วัตถุประสงคเพื่อใชในการบูรณะอาคาร บุญพัฒน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
เปนจำนวนเงิน 1,000,000 บาทโดย คุณแกวตา อุปติศฤงค เปนผูมอบ...


