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“3 นวัตกรรมไฮเทคจากงานโตโยสึ เจแปน
เฟสติวัล 2018”
“ระวังเด็กใหปลอดภัยจากสัตวเลี้ยง”

“DIY “ติดลอพัดลม”

"วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชียงราย"

“Yoggie’s ice cream & coffee
คาแฟไอศรีมควันลอย ถายรูปสนุก”

“3 นวัตกรรมไฮเทคจากงานโตโยสึ เจแปน เฟสติวัล 2018”
ผูคนทั่วทั้งโลกตางสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นไมเวนแตละวัน ซึ่งมีทั้งสิ่งใหมที่สรางขึ้น
และสิ่งเกาที่ถูกนำมา พัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย
งาน โตโยสึ เจแปน เฟสติวัล 2018 เทศกาลสินคาและอาหาร
จากประเทศญี่ปุนที่จัดขึ้น ณ ชั้น 5 รอยัล พารากอนฮอลล
สยามพารากอน ตั้งแตวันนี้ไปจนถึง 1 กรกฎาคม 2561
ทำใหเราไดเจอนวัตกรรมใหมๆ แปลก สะดุดตา จนอยากมา
แนะนำแกผูอานทุกคน เริ่มตนกันที่...

1. Ha:mo รถยนตไฟฟา ประโยชนของรถยนตไฟฟาคือทำใหผูคนสามารถ
ใชรวมกันเพื่อเดินทางไปยังที่ตางๆ ไดอยางอิสระ โดยสรางผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด สวนรถยนต Ha:mo ตอนนี้ยังไมไดวางขายอยาง
เปนทางการ เพียงแตเปดใหยืมใชภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใน
ชวงระยะเริ่มตนจะมีรถที่ใหบริการทั้งหมด10 คัน และมีแผนจะเพิ่มจำนวน
รถอีก 20 คัน ครอบคลุมในบริเวณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทั้งสองฝง

2. Cogy วีลแชรสัญชาติญี่ปุน อยางที่คนทั่วโลกยอมรับวาประเทศญี่ปุน
เปนอันดับตนๆ ของผลงานความคิดสรางสรรค และ Cogy คือ วีลแชร
สำหรับผูปวยอัมพาตที่สามารถชวยใหผูปวยทำกายภาพบำบัดไปดวยในตัว

---------

3. เครื่องสีขาวสำหรับใชในบาน เครื่องสีขาวขนาดเล็กแบบพอเพียง
ทำใหคุณสามารถสีขาวทานเองไดแลวที่บาน แถมยังเลือกสีขาวไดถึง 7
ระดับ เลือกไดวาอยากไดแบบสารอาหารสูง หรือขาวขาวทานงาย

“ระวังเด็กใหปลอดภัยจากสัตวเลี้ยง”
เด็กนอยคนนักที่ไมชอบสัตวเลี้ยงจะเปนสุนัข(หมา) แมว
ที่สำคัญ คือ สัตวเหลานี้กัดคนทั้งนั้น จะดวยความสนุก
หรือดวยสาเหตุอะไรก็ตาม

ยิ่งสัตวเหลานั้นถูกจับตัวไวหรือบาดเจ็บพรอมที่จะกัด แมแตวาสัตวที่เชื่องที่สุด อาจจะกัดคน หรือเด็ก ถามันถูกรบกวนเมื่อ
มันกำลังกินอาหาร หรือกำลังหลับแลวเด็กแหยมัน
อยาลืม...เมื่อสัตวตกใจ บาดเจ็บ หรือเจ็บปวย ก็จะกัดตายไดเสมอ อีกประการหนึ่ง เมื่อพาเด็ก ๆ ไปเที่ยวชมสัตวที่วาง
ขายตามตลาดหรือหางสรรพสินคาที่ตาง ๆ หรือบางแหงทำเปนสวนสัตว มักจะมีสัตวตัวเล็ก ๆ ขังในกรงไวขาย จะเปนหนู
กระตาย ฯลฯ เด็กชอบแหยนิ้วเขาไปในกรงอาจจะถูกสัตวกัดเอาได
ขอควรระวังอีกประการหนึ่ง จะเปนหมา หรือแมว ก็ตาม ถามีกิริยาทาทางแปลก ๆ เชน ซึม หรือทำทาทางดุราย
ตองใหเด็กอยูหาง ๆ แลวแยกขังในกรง สังเกตอาการไวตางหาก หากเปนไปได พาไปหาสัตวแพทย เพื่อขังไวสังเกตอาการ
หรือรักษาใหเรียบรอย และเมื่อมีแขกมาเยี่ยมบาน ควรผูกหรือขังสุนัขใหเรียบรอย

สัตวกัดทำใหเกิดอันตรายดังนี้

- การติดเชื้อ อักเสบ
- โรคกลัวน้ำ ติดไดจากสัตวเลี้ยงและสัตวปา-หมา แมว คางคาว ฯลฯ
- บาดทะยัก
- บาดแผลเหวอะหวะ จากสัตวขย้ำ ขวน จากเล็บสัตว หรือ กัด
- ปองกันลูกหลาน หรือเด็ก ๆ ไดอยางไร

ตองปกปองดูแลลูกหลาน, เด็ก

- สอนใหเด็กรัก และ เมตตาสัตว คอยดูวามันกำลังทำอะไร เคารพสิทธิของสัตว
- เมื่อซื้อสัตวมาเลี้ยง ตองดูวา สุขภาพเปนอยางไร สัตวโตสมบูรณแคไหน ดูวาเด็กกับสัตวเขากันไดไหม
และดูนิสัยของสัตว
- สัตวบางตัวอาจตกใจอาจจะกัดเด็กได ถาเด็กเอาหนาเขาใกลๆหนาสัตว
- หมา แมว ที่บานควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

DIY “ติดลอพัดลม”
เหตุเกิดจากขี้เกียจยกพัดลมคะ จะซื้อเครื่องใหมแบบมีลอ (พัดลมไอเย็น) เครื่องเกาก็ไมไดผิดอะไร
เลยหาวิธีเคลื่อนยายพัดลมยังไงแบบไมตองออกแรงเยอะ ก็เลยคิดวาติดลอใหพัดลมซะเลย
เริ่มจากอุปกรณ :
# ลอ 4 ลอ เลือกแบบหมุนไดรอบ ราคาลอละ 27 บาท
# กาวตะปู 1 หลอด ราคา 79 บาท
# คอทตอลบัต
# ผารองกันเลอะ

ลงมือ!!
1. หงายทองพัดลมกอน

2. ทากาวบนฐานลอใหทั่ว

4. ติดลอกับฐานพัดลม กะระยะใหลอหมุนไดรอบตัว แลวกดไว
จับเวลาประมาณลอละ 5 นาที ทำแบบเดียวกันทั้ง 4 ลอ

3. ทากาวที่ฐานพัดลมดวย

6. ลองใชงานดู เวิรคมาก พัดลมเลื่อน
ไดแลว ไมตองแบกใหหนักอีกตอไป เย!!

5. ติดลอเสร็จแลวอยาเพิ่งใจรอน ใหกาวออกฤทธิ์สักพัก

ที่มา : คุณ MeaoNoi pantip.com

"วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชียงราย"
นาทีนี้คงไมมีใครรูจัก ถ้ำหลวง นางนอน เปนแนแท วันนี่ เราจะมาทำความรูจักสถานที่นี้พอคราวๆกัน

วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตั้งอยูในทองที่ตำบลโปงผา อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย อยูในเขตปาสงวนแหง
ชาติปาดอยนางนอน มีเนื้อที่ประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร หรืแประมาณ 5,000 ไร

วนอุทยานนี้เปนภูเขาขนาดใหญหลายลูกติดตอกันอยางสลับซับซอน สูงโดยเฉลี่ยประมาณ 779 เมตร โดยมีความลาดชันมาทาง
ทิศตะวันออก สภาพปาของที่นี่ เปนปาเบญจพรรณที่คอนขางอุดมสมบูรณ พันธุไมที่พบไดแก สัก เต็ง รัง เหียง พลวง ประดู มะคา
ตะเคียน ยอปา และมีไมไผขึ้นตลอดทางตามแนวลำหวยและลำธาร สัตวปาที่พบไดแก ชาง เสือดาว กวาง อีเกง หมูปา อีเห็น กระรอก
นกกระยาง นกกะปูด พังพอน กระตายปา คางคาว นกกระจิบจุดดำ เปนตน
ถ้ำนางนอน เปนถ้ำที่กวางใหญ ภายในถ้ำมีน้ำซับตลอดทั้งป และจะมีน้ำไหลในชวงฤดูฝน มีหินงอกหินยอยสวยงาม และมีคางคาว
อาศัยอยูดวย...
ถ้ำหลวง เปนถ้ำหินปูนขนาดใหญ เปนถ้ำประเภทถ้ำกึ่งแหง เนื่องจากบางสวนยังมีการเกิดของหินงอก และหินยอยอยู
และบางสวนแหงแลว โดยปากถ้ำเปนหองโถงกวาง...
**ถ้ำหลวงยังรอคอยความทาทายการสำรวจจากนักทองเที่ยวอยูตลอดเวลา เพราะสำรวจไปไดไมถึงที่หมาย ก็ตองลาถอยออกมา
เพราะพบกับอุปสรรคความยากลำบากภายในถ้ำ นอกนอกจากนี้ภายในถ้ำหลวงยังมีถ้ำเล็กๆ อีก 3 แหงในบริเวณเดียวกันอีกดวย...

มีคนเคยสำรวจ ระบุไววา... ปากทางเขาถ้ำ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 433 เมตร แนวโถงถ้ำมีโถงหลักเพียง
โถงเดียว แตเสนทางคดเคี้ยว บางชวงเดินเขาถึงไดงาย บางชวงมีเพดานต่ำ จนถึงเสนทางเดินลำบาก มีความยาวรวม
759.76 เมตร และโถงแยกฝงตรงขามทางเดินเขาถ้ำ มีความยาว 68.27 เมตร ซึ่งการสำรวจในครั้งนี้ สำรวจจนสิ้นสุ
ดหองลับแล เนื่องจากทางที่จะไปโถงอื่นๆ นั้นลำบากมาก...

รูปภาพ : สุพจน บูรณประภาพงศ

“Yoggie’s ice cream & coffee”
รานคาเฟเปดใหมยานสามกอง จุดเดนเปนเมนูไอศกรีมโฮมเมดที่มาในรูปแบบถังใหญ ๆ
มีควันเย็น ๆ จากน้ำแข็งแหงใหไดถายรูปเลนกัน กินไปดวยเลนไปดวยก็สนุกดี เมนูอื่น ๆ ก็มีเปน
เครื่องดื่มอยางชากาแฟและน้ำผลไมตาง ๆ สวนเคกก็มีใหเลือกทานดวยเชนกัน...

เยื้องกับตลาดทวีสมาน สามกอง
เปดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น.
Tel.094-6285559
FB : Yoggies-ice-creamcoffee

ภูเก็ตวิลลารังสรรคความสมบูรณแบบ
“บานพรอมโอน”
1. โฮมออฟฟศ 3 ชั้น ภูเก็ตวิลลาดาวรุง เฟส 3 : หองนอน 3 หอง หองนํ้า 3 หอง ที่จอดรถ 2 คัน
ราคาเริ่มตน 3.4 ลาน
2. บานแฝดชั้นเดียว วิลลาเจาฟา 2 : หองนอน 3 หอง หองนํ้า 2 หอง ที่จอดรถ 1 คัน
ราคาเริ่มตน 3.3 ลาน
3. ทาวนเฮาส 2 ชั้น ภูเก็ตวิลลา ถลาง : หองนอน 3 หอง หองนํ้า 3 หอง ที่จอดรถ 2 คัน
ราคาเริ่มตน 2.9 ลาน
4. บานแฝดชั้นเดียว ภูเก็ตวิลลา ถลาง : หองนอน 3 หอง หองนํ้า 2 หอง ที่จอดรถ 2 คัน
ราคาเริ่มตน 2.9 ลาน
5. บานแฝด 2 ชั้น ภูเก็ตวิลลา ถลาง : หองนอน 3 หอง หองนํ้า 3 หอง ที่จอดรถ 2 คัน
ราคาเริ่มตน 3.5 ลาน
6. ทาวนเอาส 2 ชั้น ภูเก็ตวิลลา กะทู 2: หองนอน 3 หอง หองนํ้า 2 หอง ที่จอดรถ 2 คัน
ราคาเริ่มตน 3.3 ลาน
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“เพื่อใหคุณไดเริ่มตนกับอนาคตกาวหนาที่นี่ เพราะเรารูวาความใสใจเปนสิ่งที่คุณตองการ ดวยปณิธานอันแนวแนที่จะ
รังสรรคความสมบูรณเพื่อคุณ ทุกๆ โครงการที่เรานําเสนอจึงเปรียบเสมือนงานศิลปะชิ้นเอกจากทีมงานบริหาร
มืออาชีพพบกับดอกเบี้ยพิเศษ สําหรับลูกคาภูเก็ตวิลลา 2.99% ถึง 3 ป”
สนใจสอบถามสํานักงานใหญ 076-353 501-3

