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“5 ภัยอันตราย ที่มาในหนาฝน”

“ราวตากผาราคาประหยัด จากทอ PVC” 

“ทัวรสวนผลไม”

“O-Oh Farm Suanluang - 
 โอะ โอ ฟารม สวนหลวง”




“GDPR คืออะไร? กฎหมายใหม ที่ผูใชเน็ตทั่วโลก
ตองรู ”



ทัวรสวนผลไม “ตะวันออก” 
ฮอต 63 สวน เปดชิม-ช็อป ไมอั้น

 กลายเปนธุรกิจฮิตติดตลาดสำหรับ “เทศกาลทัวรผลไม” ภาคตะวันออก ระยอง จันทบุรี ตราด ความรวมมือ
ระหวางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรกรเจาของสวน สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว
จังหวัด สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และชมรมธุรกิจการทองเที่ยว

 ตั้งแตเดือนเมษายนไปจนถึงกรกฎาคมนี้ เจาของสวนภาคตะวันออกเตรียมเปดสวนเพื่อรองรับนักทองเที่ยวถึง 63 แหง
 นอกจากจะไดรับประทานผลไมสด ๆ ในสวน หรือจะซื้อกลับบานไดในราคาถูกกวาทองตลาดแลว ยังจะไดสัมผัสและเก็บเกี่ยว
บรรยากาศวิถีชีวิตของชาวสวนควบคูกันไปดวย

 สำหรับปนี้ขายแพ็กเกจบุฟเฟตเปนรายหัวราคา 299-500 บาท และสามารถซื้อผลไมหนาสวนไดในราคาถูกกวา
ทองตลาด ไมวาจะเปน ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ และมีการรับรองคุณภาพดวย แนนอนวานักทองเที่ยวที่มาทัวรสวน
ผลไม 95% ชื่นชอบ ทุเรียน มากเปนอันดับ 1



 ในวันที่ทองฟาแจมใส แดดแรงสักเพียงใด แตก็อยาชะลาใจไปวา "ฝนจะไมตก" นะคะ เพราะนี่คือฤดูฝนของบานเรา พี่เคาจะ
มาจะไปไมคอยบอกลวงหนาซะดวย ดังนั้นเราจึงตองเตรียมรับมือกับสภาพอากาศและรูเทาทันภัยที่จะเกิดในฤดูฝนใหพรอมเสมอเสียกอน

“5 ภัยอันตราย ที่มาในหนาฝน”

1. ภัยจากกลุมโรคติดตอระบบทางเดินหายใจ
หนาฝน อากาศเย็นและมีความชื้นสูง เชื้อโรคจึงสามารถแพรกระจายไดรวดเร็วกวาฤดูอื่นๆ ถาอากาศในบริเวณนั้นมีเชื้อโรคกระจาย
ตัวอยู เมื่อเราหายใจเขาไปก็เสี่ยงตอโรคระบบทางเดินหายใจทั้ง 4 ชนิดนี้มากกวาฤดูอื่นๆ ไมวาจะเปนโรคหวัด ไขหวัดใหญ 
หลอดลมอักเสบ หรือปอดอักเสบ ซึ่งชวงนี้จึงควรพกผาปดปากและจมูก หรือสวมหนากากอนามัยไวหนอยก็ดีนะคะ

2. ภัยจากกลุมโรคติดตอระบบทางเดินอาหารและน้ำ
เชื้อจุลชีพคือตัวการที่ทำใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารและลำไส ไมวาจะเปนอาการทองเสีย ทองรวงเฉียบพลัน บิด อาหารเปนพิษ
เพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารที่สุกใหมและใชชอนกลางเมื่อตองทานรวมกับคนอื่นจึงเปนทางเลือกที่ดีในการปองกันโรคเหลานี้คะ

3. ภัยจากโรคฉี่หนู
โรคนี้ติดตอไดจากหนูทุกชนิด โดยเชื้อโรคไขฉี่หนูจะเขาสูรางกายไดทางบาดแผลหรือรอยถลอกตางๆ การปองกันที่งายที่สุดคือ
พยายามเลี่ยงการลุยน้ำหรือโคลนขณะที่มีบาดแผล หากจำเปนจริงๆ การใสรองเทาบูทหรือรีบลางเทาและมือหลังจากสัมผัสน้ำที่
สกปรกมาใหสะอาดก็พอชวยใหหางจากโรคนี้ไดแลวคะ

 
4. ภัยจากโรคตาแดง
เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยูในน้ำสกปรกกระเด็นเขาตาหรือไดรับเชื้อที่กระจายอยูในอากาศ การปองกันที่ดีที่สุด คือไมนำมือสกปรกมา
จับหรือขยี้ตาเมื่อรูสึกเคืองตา ควรลางมือทุกครั้งกอนจับบริเวณตา ที่สำคัญเมื่อรูวาเราเปนควรรีบรักษาเพื่อไมใหโรคแพรกระจาย
สูผูอื่น



“ไอเดีย DIY ราวตากผาราคาประหยัด จากทอ PVC 
เคลื่อนยายไดสะดวก งบไมถึง 200 บาท”

      ราวตากผาราคาประหยัด ที่สามารถทำจากทอ PVC ติดลอเคลื่อนยายไดสะดวก ทั้งเขาหาแดด หรือหลบฝน 
น้ำคาง เปนไอเดีย DIY จาก คุณ NOI Rattanachot ที่สามารถใชงานไดอยางแข็งแรง และ ยังชวยประหยัดเงินในกระเปา
ไดอีกดวย เราไปดูไอเดียและวิธีทำนี้กัน

      วันนี้พอมีเวลา เลยหาวิธีทำ ราวตากผาในอินเตอรเน็ต ขอเลียนแบบซะหนอย เพื่อประหยัดงบประมาณ 
ไมถึง 200 บาท หรอก ทัศนาเอาตามรูปประกอบเลยครับ

    ผลงานเรียบรอย ใชเวลาไมนาน ถากลัวคานมันออนนะครับ นำทรายผสมปูนซิเมนตใหเหลวๆหนอยกรอกทอ
ตากแหงไวเลยหาซื้อลอเลื่อน มา 4 ลอ ขนาดใหนเลือกเอาไดครับ สวนผม 4 ตัวนี้ ราคา 48 บาท

สกรูลอติดแผนไมเล็กๆแลวนำไปติดกับของอ อีกขางก็ใสทอสักคืบนึง ตอเสียบเขากับฐาน

1.วัสดุตามรูปเลยครับ
2.ติดกาวใสทอใหเรียบรอย
3.หาไมมาเหลาอุดเขาในรูของทอของอ



GDPR คืออะไร? กฎหมายใหม ที่ผูใชเน็ตทั่วโลกตองรู

 GDPR คืออะไร เปนประเด็นรอนสำคัญที่แมวาจะเปนกฎหมายใหมของยุโรป แตกลับกระทบผูใชอินเทอรเน็ต
ทั่วโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได และเริ่มมีผลบังคับใชแลวเมื่อ 25 พฤษภาคม 2018 ที่ผานมาดังนั้นผูใชอินเทอรเน็ตรวมถึง
ผูใหบริการตางๆทั้งเว็บไซต อีคอมเมิรซ SME ผูประกอบการทองเที่ยว โรงแรม รวมถึงผูพัฒนาแอปอื่นๆ ควร
ทราบเกี่ยวกับ GDPR ดวย
 GDPR (The General Data Protection Regulation) คือ กฏหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของพลเมือง
สหภาพยุโรป หากทำผิดมีโทษคอนขางแรง อยางเชน มีกำหนดคาปรับสูงสุดถึง 20 ลานยูโร หรือ 4% ของรายได
ตอปของบริษัท คาใดคาหนึ่งที่สูงกวา ซึ่งแมบริษัทจะละเมิดขอกำหนดแคบางขอเชน จัดเก็บขอมูลไมตรงตามขอกำหนด,
หรือไมแจงผูดูแลและเจาของขอมูลเมื่อเกิดการรั่วไหลของขอมูล ก็มีคาปรับที่สูงถึง 2% ของรายไดตอป 
นอกจากนี้คุณอาจถูกฟองรองโดยผูที่ไดรับผลกระทบขอมูลดวย

 ดังนั้น เว็บไซตไทยและบริการออนไลนตางๆ เชน เว็บคนหาและจองที่พัก, โฮมสเตย, กิจกรรมทองเที่ยวตางๆ,
หรือแอพฯ จดบันทึกงาน, แอพฯ อานขาวที่มีลูกคาเปนชาวยุโรปจึงตองศึกษาและปรับปรุงการทำงานใหสอดคลองกับ
ขอกฎหมาย GDPR ดวย

 GDPR นั้นถูกสรางขึ้นมาเพื่อปกปองใหประชาชนสามารถควบคุมขอมูลสวนบุคคลของตัวเองได ขณะเดียว
กันก็อำนวยความสะดวกใหกับธุรกิจตางๆ ใหปฎิบัติงานบนมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศในยุโรป โดยออกแบบใหสอด
คลองตอยุคสมัยและธุรกิจดิจิทัลในปจจุบัน

 ขอมูลสวนบุคคล ที่กลาวถึงใน GPDR คือขอมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได ตัวอยางเชน ไอพีแอดเดรส,
ชื่อ, รูปถาย, ที่อยู, อีเมล, ขอมูลทางการแพทย, รวมถึงขอความที่บุคคลไดโพสทบน Social Network และพฤติกรรม
ผูใชงานออนไลน

เนื่องดวยกฎหมายขอมูล GDPR ประกาศบังคับใชแลว ในไทยเองก็มีสิ่งที่คลาย
คลึงกับ GDPR เชนกัน นั่นคือ ราง พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล ผานมติ

เห็นชอบจาก ครม. แลว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 ที่ผานมา 
กอนที่เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 เริ่มบังคับใชกฎหมาย GDPR



“O-Oh Farm Suanluang - โอะ โอ ฟารม สวนหลวง”

 “ราน "O-OH Farm" เปนรานที่คอนขางเนนเมนูไปทางสุขภาพ อาหารหลากหลายที่เลิอกสรรมา จุดเดนคือ 
ผักสลัด ซึ่งทางรานปลูกไวเองพราะๆ บรรกาศของรานสบายๆ ตกแตงสไตลลอฟท นอกจากนั้นทางรานยังจำหนาย
ผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติหลากหลาย ไวคอยบริการสำหรับคอสุขภาพทั้งหลาย ไดเลือกติดไมติดมือกลับบานไป

ปจจุบัน O-OH Farm มีบริการถึง 3 สาขาในภูเก็ต
สวนหลวง ตาเอียด และ กะรน

O-OH Farm สาขาสวนหลวง ตั้งอยูบนถนน 
วิรัชหงษหยก หรือถนนนาคา ใกลทางเขาสวนหลวง
เปดบริการทุกวันตั้งแต 09.00-22.00 น.

www.facebook.com/oohfarmsuanluang



“งานยอนรําลึกเสนทางประวัติศาสตร ๑๐๙ ป ถนนวิชิตสงคราม”

 เมื่อชวงเชา วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตัวแทนภูเก็ตวิลลา ไดเขารวมกิจกรรมนอมรําลึก ในวันมหามงคล 

ยอนรําลึกเสนทางประวัติศาสตร ๑๐๙ ป ถนนวิชิตสงคราม เพื่อเปนการถวายสดุดีแกพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจา

อยูหัว รัชกาลที่ ๖ เมื่อครั้งยังทรงดํารงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จทําพิธีเปดถนนและพระราชทานนามวา

“ถนนวิชิตสงคราม” ตามนามทานพระยาจางวางเมืองภูเก็ต คือ พระยาวิชิตสงคราม (ทัต รัคนดิลก ณ ภูเก็ต)

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๕๒ นับระยะเวลาได ๑๐๙ ป


