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“ผลวิจัยลาสุดชี้ "ระดับปลอดภัย" ในการดื่ม...
  แอลกอฮอล ไมมีจริง!!!”

“เคล็ดลับงายๆทำความสะอาดบานดวย 
ของที่มีในครัว”

“7 เรื่องนารูเขาชีจรรย ชมพระพุทธรูปแกะสลัก
ลายเสนใหญที่สุดในโลก”

“DOO CAT CAFE Phuket คาเฟแมวนารักๆ”




 “โซฟ นวัตกรรมหุนยนตปลา ชวยทำความ
สะอาดทองทะเล”



   หุนยนตนิ่ม (soft robot) ที่มีรูปรางคลายปลาผลงานการพัฒนาของศูนยวิทยาการคอมพิวเตอรและปญญา
ประดิษฐแหงสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส (MIT CSAIL) ในสหรัฐฯ ไดถูกนำไปปลอยใหแหวกวายในทะเลเคียง
ขางกับเหลาสัตวน้ำ ทีมนักวิทยาศาสตรหวังวาจะสามารถนำหุนยนตชนิดนี้ไปใชแกปญหามลพิษที่กำลังเปนภัย
คุกคามมหาสมุทรทั่วโลกได...

“โซฟ นวัตกรรมหุนยนตปลา ชวยทำความสะอาดทองทะเล”

ที่มา BBC Thai

    ทีมนักวิทยาศาสตรทำการทดสอบโซฟ โดยปลอยใหมันวายน้ำเคียงขางปลาจริง ๆ แลวถายรูปและวิดีโอความ
ละเอียดสูงดวยเลนฟชอาย ศ.แดเนียลา รัส ผูอำนวยการ MIT CSAIL บอกวา หลังจากไดทดลองใชงานโซฟเปน
เวลาหลายชั่วโมงก็พบวามันไมไดเขาไปรบกวนสัตวน้ำ และไมทำใหปลาตื่นกลัวแลววายน้ำหนีไป
    ทีมนักวิทยาศาตรตั้งเปาที่จะปลอยฝูงปลาโซฟออกสูมหาสมุทร เพื่อใชในการนำทางปลาอื่น รวมทั้งใชตรวจจับ
ผูบุกรุกเขาไปในทะเลแถบที่ตองการอนุรักษ หรือใชในการเก็บตัวอยางน้ำ และศึกษาธรรมชาติของมหาสมุทรที่กำลัง
เผชิญปญหามลพิษอยางหนัก ซึ่งโซฟอาจชวยทำแผนที่มลพิษ อีกทั้งยังอาจชวยทำความสะอาดทองทะเลไดดวย



“ผลวิจัยลาสุดชี้ "ระดับปลอดภัย" ในการดื่ม...
  แอลกอฮอล ไมมีจริง!!!”

   หลายคนที่เชื่อเรื่องการดื่มแอลกอฮอลวันละเล็กนอยเพื่อสุขภาพ อาจตองทบทวนพฤติกรรมการดื่มแบบนี้ใหม เพราะผล
วิจัยลาสุดซึ่งทำการศึกษาใน 195 ประเทศทั่วโลก ยืนยันวาปริมาณการดื่มแอลกอฮอลในระดับที่ปลอดภัยและดีตอสุขภาพ
นั้นไมมีอยูจริง แมดื่มเพียงนิดหนอยก็สงผลเสียตอรางกายชนิดที่ไมคุมกันแลว
   มีการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอลและผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้นกับประชากรอายุ 15-95 ป จำนวนกวา
28 ลานคนทั่วโลก ตลอดชวงระยะเวลาระหวางป 1990-2016 ซึ่งจัดวาเปนการศึกษาครั้งสำคัญในวงกวางที่สุดและยาว
นานที่สุดเทาที่เคยมีมา ผลปรากฏวาอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดโรคตาง ๆ เชนมะเร็ง หรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ มีเพิ่ม
ขึ้นเรื่อย ๆ ตามปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลในแตละวัน โดยผูที่ดื่มแอลกอฮอลวันละ 1 หนวย (เครื่องดื่มที่มีปริมาณ
แอลกอฮอลอยู 10 กรัม) มีความเสี่ยงตอโรคภัยและการบาดเจ็บสูงกวาคนที่ไมดื่มเลย 0.5% สวนคนที่ดื่มวันละ 2 หนวย
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 7% และคนที่ดื่มวันละ 5 หนวยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 37%
   ดร.แม็กซ กริสวอลด จากสถาบันเพื่อการประเมินและตรวจวัดมาตรฐานสุขภาพ (IHME) ซึ่งเปนผูนำทีมนักวิจัยระบุวา 
"แมงานวิจัยกอนหนานี้จะบอกวา การดื่มแอลกอฮอลวันละเล็กนอยชวยปองกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง แตผลการ
ศึกษาลาสุดชี้วา ความเสี่ยงตอโรคภัยโดยรวมที่มีอยูสูงนั้น ไมคุมกับการดื่มเพื่อประโยชนทางสุขภาพในบางเรื่อง"
  **แอลกอฮอลเปลี่ยนสมองเขาภาวะหิวโหย พลอยทำใหนักดื่มกินจุขึ้น
  **ดื่มแอลกอฮอลแมเพียงวันละนิด เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเตานม

  ทีมผูวิจัยยังชี้วาหนวยงานสาธารณสุขของรัฐบาลควรออกคำเตือนใหประชาชนงดเวนการบริโภคแอลกอฮอลอยางสิ้นเชิง 
และพิจารณายกเลิกคำแนะนำเรื่องปริมาณการดื่มที่ปลอดภัยที่มีอยูไปเสีย เชนในปจจุบันทางการสหราชอาณาจักรแนะนำให
ประชาชนบริโภคแอลกอฮอลไมเกิน 14 หนวยตอสัปดาห
  งานวิจัยนี้อยูภายใตโครงการศึกษาภาระปญหาของโลกวาดวยเรื่องโรคภัยไขเจ็บ (Global Burden of Disease) ซึ่งจัด
ทำโดยทีมนักวิจัยนานาชาติภายใตการนำของมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐฯ โดยรายงานผลการศึกษานี้ตีพิมพในวารสาร
การแพทยแลนเซ็ต (Lancet) ฉบับลาสุด...ผลการสำรวจดังกลาวยังพบวา ในป 2016 กลุมประเทศที่มีการดื่มแอลกอฮอล
กันหนักที่สุดของโลกสวนใหญอยูในภูมิภาคยุโรปตะวันออก โดยชายชาวโรมาเนียถือวาดื่มหนักที่สุดในโลกถึง 8 หนวยตอวัน
สวนหญิงชาวยูเครนครองแชมปคอทองแดงสตรีดวยปริมาณการบริโภคกวา 4 หนวยตอวัน

   *** สำหรับประเทศไทยนั้น โดยเฉลี่ยประชากรชายดื่มแอลกอฮอลราววันละ 2-3 หนวย ซึ่งถือวาดื่มในระดับปานกลาง 
สวนประชากรหญิงไทยโดยเฉลี่ยดื่มวันละไมถึง 1 หนวยเทานั้น ***

“ความเชื่อที่วาดื่มไวนแดงวันละแกวดีตอ
สุขภาพนั้นไมเปนความจริงอีกตอไป...”

“ดื่มแอลกอฮอลแควันละแกวก็มีความ
เสี่ยงตอโรคภัยหลายชนิดแลว”



“เคล็ดลับงายๆทำความสะอาดบานดวย ของที่มีในครัว”

1.เบกิ้งโซดาทำความสะอาด เตาไมโครเวฟ

.: ใชเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำอุน นำมาผา หรือฟองน้ำ มาชุบแลวเช็ดทำความสะอาดภายในเตาอบใหทั่ว แลวเช็ดทำ
ความสะอาดไดอยางงายดาย เพราะ เตาไมโครเวฟไมเลอะเทาเตาอบ

2.น้ำสมสายชู ฆาเชื้อโรคในฝกบัวอาบน้ำ

.: ทำความสะอาดหัวฝกบัวทำความสะอาดหัวฝกบัวดวย น้ำสมสายชูใสถุงแลวรัดยางตามรูปทิ้งไวสักหนึ่งชั่วโมง 
จะไดฝกบัวที่เหมือนใหม

3.ทำความสะอาดเตารีดงายๆดวยเกลือ

.: ลางเตารีดใหสะอาดหมดจด คราบสกปรกที่ติดอยูบนเตารีดระหวางที่ใชงานหรือเลิกใชงานแลว ธีขจัดคราบแบบงายๆ
ไมตองเปลืองแรง และยังสะอาดเหมือนใหมโดย
   
   3.1 เตรียมโตะรีดผา โรยเกลือปริมาณกวางเทาหนาของเตารีด
   3.2 ปรับระดับความรอนของเตารีดใหอยูที่ระดับความรอนสูงที่สุด และปดระบบไอน้ำ
   3.3 เมื่อถูกความรอนไดที่วางทาบลงบนเกลือ สิ่งสกปรกทิ้งไวสักครู เกลือจะทำหนาที่ดูดคราบสกปรกออก




“7 เรื่องนารูเขาชีจรรย ชมพระพุทธรูปแกะสลักลายเสนใหญที่สุดในโลก”

    พาไปรูจักกับเขาชีจรรย สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของพัทยาและจังหวัดชลบุรี พรอมให
ขอมูลและเกร็ดทองเที่ยวเล็ก ๆ นอย ๆ ทั้งประวัติความเปน การเขาเที่ยวชม และการเดินทาง

เขาชีจรรย  เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีมายาวนานมากกวา 20 ป โดยตั้งอยูที่ตำบลนาจอมเทียน
สัตหีบ ชลบุรี ติดกับทางหลวงชนบท ชบ. 1003...ถามองจากระยะไกลจะเห็นวาเขาชีจรรยมีลักษณะเปนภูเขาสูงโดดเดน 
รูปรางสวยแปลกตา คลายกรวยคว่ำ ทรงยอดแหลม ดานหนึ่งจะเปนหนาผาตัดสูงชัน เนื่องจากเคยมีการระเบิดหินเพื่อใช
เปนวัสดุกอสรางมากอน จึงเปดใหเห็นเนื้อหิน เปนหนาผาคอนขางเรียบจนถึงยอดเขา จากฐานจนถึงยอดเขาสูงประมาณ
180 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเลราว ๆ 248 เมตร...
   แรกเริ่มการปรับปรุงเขาชีจรรย เกิดจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรง
เสียดายเขาชีจรรยที่มีภูมิทัศนสวยงาม แตกำลังจะถูกทำลาย จึงไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสรางเปน
พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 ถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ป...  

   ความโดดเดนและเอกลักษณของเขาชีจรรยอยูตรงที่พระพุทธรูปแกะสลักแบบลายเสน รูปประทับนั่งปางมารวิชัย 
ซึ่งไดแรงบันดาลใจมาจาก "พระพุทธนวราชบพิตร" ศิลปะสุโขทัยผสมลานนา
   สำหรับนักทองเที่ยวที่สนใจเขาเที่ยวชมเขาชีจรรย สามารถมาเที่ยวชมไดทุกวัน ตั้งแตเวลา 06.00-18.00 น. 
เขาเที่ยวชมไดฟรี ไมมีคาบริการใดๆ...
 



“DOO CAT CAFE Phuket คาเฟแมวนารักๆ”

“ในโซนนองแมวสะอาดสะอาน ไมมีกลิ่น 
นองแมวหลายตัวขี้ออนมากๆมานั่งตัก
แถมนวดใหดวย ทาสแมวใจละลาย”

FB : www.facebook.com/doocatcafe/
เปดบริการทุกวัน 10.00-19.00 น. ปดวันพุธ
โทร. 063 309 8884

   “เดือนนี้เรามาเอาใจทาสเหมียวทั้งหลาย ดวยการแนะนำคาเฟแมวในภูเก็ต อยูระหวางทางไปหาดในหาน 
เปนรานเล็กๆ นารัก ดานในรานจะแยกเปนสวนทานขนม และสวนของนองแมว คาเขาในโซนนองแมว ทานละ 
159 บาท และไดรบขนมเคก 1 ชิ้น รสชาติดีดวย’



“Club House Phuket Villa Thalang Open Now!!!”

สระวายนํ้าสโมสรภูเก็ตวิลลา ถลาง

เปดใหบริการแลวทุกวัน วันอังคาร – วันอาทิตย

ตั้งแตเวลา 14.00 น. – 21.00 น. 

**ยกเวนวันจันทร 

เปดใหบริการ ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม เปนตนไป 

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 

คุณศศิธร(คุณเป) 082-2821588 หรือ คุณพรทิพย 061-1721805 

สระวายนํ้าสโมสร “ภูเก็ตวิลลาถลาง” เปดใหบริการแลว...


