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 ดังน้ัน เพ่ือละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่าน้ี ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดําเนิน
ชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ ๘ ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ ๘ 
ได้แก่  
 ๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง  
 ๒. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ คือ คิดสุจริตต้ังใจทําสิ่งที่ดีงาม  
 ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคําสุจริต  
 ๔. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ คือ ทําการที่สุจริต  
 ๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต  
 ๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละช่ัวบําเพ็ญดี  
 ๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทําการด้วยจิตสํานึกเสมอ ไม่เผลอพลาด  
 ๘. สัมมาสมาธิ ต้ังจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน  
 
 ๒. อริยสัจ ๔ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่  
     ๒.๑ ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกําหนดรู้ให้เท่าทันตามความ
เป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสูห้น้าปัญหา กลา้เผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่า ทุกสิ่งไม่
เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอ่ืน ไม่ยึดติด  
     ๒.๒ สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสําคัญของทุกข์ คือ ตัณหา  
หรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืนๆ  
     ๒.๓ นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดําเนิน
ชีวิตด้วยการใช้ปัญญา  
     ๒.๔ มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ ประการดังกล่าว
ข้างต้น 
 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
 

 
 
 พิธีกรรมที่กระทําในวันน้ี โดยทั่วไป คือ ทําบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรม
เทศนา (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) และสวดมนต์ ดังน้ันในวันน้ีจึงถือว่า พุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ที่เป็น
สาระสําคัญจากอาสาฬหบูชา กล่าวคือ ควรทบทวนระลึกเตือนใจสํารวจตนว่า ชีวิตเราได้เจริญงอกงามข้ึนด้วย
ความเป็นอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันโลกและชีวิตน้ีบ้างแล้วเพียงใด เรายังดําเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมา หรือมีจิตใจ
อิสระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้วเพียงใด 
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 วันเข้าพรรษา เป็นวันเร่ิมต้นที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐานจําพรรษาอยู่กับที่ ไม่เที่ยวจาริก
ไปยังที่ต่าง ๆ เป็นเวลา ๓ เดือน นับต้ังแต่วันแรม ๑ ค่ําเดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๑๑ ของทุกปี ซึ่งการให้
จําพรรษาในสมัยพุทธกาล ก็เพ่ือป้องกันมิให้พระสงฆ์ไปเหยียบยํ่าข้าว และพืชผลของชาวบ้านเสียหาย ต่อมา
ถือเป็นโอกาสดีที่พระภิกษุจะได้มาอยู่ร่วมกันเพ่ือศึกษาธรรมะ ส่วนชาวบ้านก็ได้เข้าวัดถวายทาน รักษาศีล    
ฟังธรรม และเจริญภาวนาเพ่ือเพ่ิมพูนบุญกุศลโดยมีพระภิกษุเป็นแบบอย่าง ครั้นต่อมาจึงเกิดประเพณีนิยมบวช 
๓ เดือน ขณะเดียวกัน ก็มีพุทธศาสนิกชนจํานวนหน่ึงนิยมถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันเริ่มต้นที่จะอธิฐานจิต  
ลด ละ ความช่ัวทั้งหลาย และทําความดีเพ่ิมขึ้น สําหรับประเพณีที่เก่ียวเน่ืองกับวันน้ีคือ การถวายผ้าอาบนํ้าฝน
และการแห่ถวายเทียนพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุพ้นข้อกําหนดทางวินัยที่จะอยู่จําพรรษา นับต้ังแต่วัน
เข้าพรรษาเป็นต้นมา และสามารถจาริกไปค้างแรมท่ีอ่ืนได้ ซึ่งจะมีประเพณีที่เก่ียวข้อง คือ การตักบาตรเทโวโรหนะ 
คือวันถัดจากวันออกพรรษา ๑ วัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนมักจะตักบาตรในวันน้ี ด้วยนิยมว่าเป็นวันคล้ายวันที่
พระพุทธเจ้า เสด็จลงมาจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ หลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาอยู่สามเดือน และถัดจาก   
ออกพรรษา ๑ เดือน ถือเป็น เทศกาลกฐิน ที่จะทําบุญถวายผ้ากฐินตามวัดต่าง ๆ 
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 "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจํา ณ วัดใดวัดหน่ึงระหว่าง
ฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนแก่
ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จําเป็นต้องมีที่อยู่ประจํา แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตําหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืช
อ่ืนๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจําพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจําที่ตลอด ๓ เดือน ในฤดูฝน 
คือ เริ่มต้ังแต่วันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา"  
        ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม ๑ ค่ํา เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวัน
ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ เรียกว่า "ปัจฉิมพรรษา" เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ใน
คราวเดียวกัน ก็ทรงอนุญาตให้ค้างคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน ๗ คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกําหนดน้ีถือว่า
ไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจําพรรษา จัดว่าพรรษาขาด 
 สําหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจําพรรษาท่ีอ่ืนได้ โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษา เว้นแต่เกิน ๗ วัน 
ได้แก่  
 ๑. การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย  
 ๒. การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้  
 ๓. การไปเพ่ือกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชํารุด  
 ๔. หากทายกนิมนต์ไปทําบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบําเพ็ญกุศลของเขาได้ 
 
         นอกจากน้ีหากระหว่างเดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดี พระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันใน
หมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควร แต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพ่ึงโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรม ชาวบ้าน
เห็นพระได้รับความลําบากเช่นน้ี จึงช่วยกันปลูกเพิง เพ่ือให้ท่านได้อาศัยพักฝน รวมกันหลาย ๆ องค์ ที่พัก
ดังกล่าวน้ีเรียกว่า "วิหาร" แปลว่า ที่อยู่สงฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจของท่านครั้ง ถึงหน้า
ฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีก เพราะสะดวกดี แต่บางท่านอยู่ประจําเลย บางทีเศรษฐีมีจิตศัรทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา ก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนัก สร้างที่พัก เรียกว่า "อาราม" ให้เป็นที่อยู่
ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันน้ี  
 
 

๖ 
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 ทั้งน้ี โดยปกติเครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาตให้มีประจําตัวน้ัน มีเพียงอัฐบริขาร    
อันได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน้ํา และมีดโกน และกว่าพระท่านจะหาที่พักแรมได้ 
บางทีก็ถูกฝนต้นฤดูเปียกปอนมา ชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าอาบนํ้าฝนสําหรับให้ท่านได้ผลัดเปลี่ยน และถวาย
ของจําเป็นแก่กิจประจําวันของท่านเป็นพิเศษในเข้าพรรษา นับเป็นเหตุให้มีประเพณีทําบุญเน่ืองในวันน้ีสืบมา 
         อย่างไรก็ตาม แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดี
ที่จะได้ทําบุญรักษาศีล และชําระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทําความสะอาด
เสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอ่ืน ๆ พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทําบุญตักบาตร ถวายเครื่องสักการะบูชา
ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด 
บางคนอาจต้ังใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น อน่ึง บิดามารดา
มักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จําพรรษาในระหว่างน้ีจะได้รับ
อานิสงส์อย่างสูง 
 

 
 
 นอกจากน้ี ยังมีประเพณีสําคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ "ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา" ประเพณีที่
กระทํากันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา ซึ่งมีมาต้ังแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษาน้ี มีอยู่เป็นประจําทุกปี 
เพราะในระยะเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทําวัตรทุกเช้า – เย็น และในการน้ีจะต้องมีธูป - 
เทียนจุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสําหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการ
กุศลทานอย่างหน่ึง เพราะเช่ือกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงส์เพ่ิมพูนปัญญาหูตาสว่างไสว ตาม
ชนบทน้ัน การหล่อเทียนเข้าพรรษาทํากันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก เมื่อหล่อเสร็จแล้ว ก็จะมีการแห่แหน 
รอบพระอุโบสถ ๓ รอบ แล้วนําไปบูชาพระตลอดระยะเวลา ๓ เดือน บางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่ง มี
การแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงาม โดยถือว่าเป็นงานประจําปีเลยทีเดียว 
 
 

รวบรวมและเรยีบเรียงโดย ห้องสมุด กสป.รร.ตท. 
ที่มา : http://www.coj.go.th/day/ash.html 

 
 

๗ 
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ไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) 
 

 ไวรัสเมอร์สคอฟสายพันธ์ุใหม่มาถึงประเทศไทยแล้ว ท่านควรทราบวิธีการป้องกัน เพราะเป็น
เช้ือใหม่ล่าสุด เมื่อติดเช้ือแล้วพบว่า ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง อาจเสียชีวิตได้ 
 

 
 
ทําไมชื่อ เมอร์สคอฟ 
 

 มาจากช่ือเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-
CoV) หรือเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุตะวันออกกลาง 
 
 
ต้นกําเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ 
 

 ไวรัสชนิดน้ีต้นกําเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้น
กําเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเช้ือใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนําเช้ือ และเป็นเช้ือไวรัสใกล้เคียง
ไวรัสในค้างคาวสายพันธ์ุหน่ึง ทั้งน้ีวัสเมอร์สเป็นเช้ือไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory 
Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
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ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ 
 

 ผู้ที่ติดเช้ือไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ 
หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน ๓ -๔ สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดย
เช้ือจะอยู่ในละอองนํ้ามูกนํ้าลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ ๙๖ มีโรค
ประจําตัว ๑ โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต 
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การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ 
 
๑. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ 
๒. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม 
๓. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด 
๔. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจํานวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ 
๕. หมั่นออกกําลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
๖ . มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของเช้ือ ได้แก่ 
ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อังกฤษ ฝรั่งเศส ตูนิเซีย เยอรมนี อิตาลี โอมาน คูเวต 
มาเลเซีย กรีซ และฟิลิปปินส์ 
 

รวบรวมและเรยีบเรียงโดย ห้องสมุด กสป.รร.ตท. 
ที่มา : http://www.momypedia.com/article-๖-๓๕-๖๑๗/ 
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อันตรายจากการใช้โทรศัพท์มือถือ ท่ีต้องระวัง 
 

 
 
 
 ด้วยโทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์ไอทีคู่ใจที่เราจะหยิบโทร แชท เล่นเกม อ่านไฟล์งาน และใช้
งานแทบทุกวัน ซึ่งในช่วงน้ีอาจได้เห็นข้อมูลที่แชร์กันมากมายเก่ียวกับอันตรายจากการใช้โทรศัพท์มือถือ 
รวมท้ังข่าวอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต  เราจึงสอบถามผู้เช่ียวชาญ เพ่ือความถูกต้องชัดเจน เพ่ือเพ่ิมความ
ระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์มือถือ โดยอันตรายจาการใช้โทรศัพท์มือถือมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ   
พร้อมข้อควรระวัง ดังน้ี 
 
ข้อควรระวังการใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงหน้าฝน 
 

 
 

๑๑ 
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 ๑. ผู้ใช้งานไม่ควรใช้งานโทรศัพท์มือถือใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูง ป๊ัมนํ้ามัน ป๊ัมแก๊ส เน่ืองจาก
มือถือเป็นการใช้งานบนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะเหน่ียวนําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเข้ามาในโทรศัพท์มือถือได้ 
 ๒. เมื่อเกิดฝนตกฟ้าคะนอง ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ควรเพ่ิมความระมัดระวัง เนื่องจากมีโอกาสท่ี
จะเหน่ียวนําเข้ากระแสไฟฟ้ามายังเสาอากาศขณะมีการใช้งานได้ เช่นเดียวกันกับโลหะต่างๆ เช่นทองคํา เงิน 
นาก ที่จะกลายเป็นตัวเหน่ียวนํากระแสไฟฟ้าก่อให้เกิดฟ้าผ่า ซึ่งผู้ที่สวมใส่โลหะดังกล่าวจึงควรหลีกเลี่ยงการ
เดินอยู่นอกอาคารบ้านเรือนท่ามกลางฝนตกฟ้าคะนอง 
 
ข้อควรระวังเก่ียวกับการชาร์จโทรศัพท์มือถือ 
 

 การใช้สายชาร์จ ไม่ควรซื้อสายชาร์จราคาถูกแต่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะอาจเกิดไฟลุกหรือ
ระเบิดเหมือนที่เป็นข่าวดังได้ เพราะวัสดุไม่ได้คุณภาพ  ทั้งน้ี สายชาร์จของแท้ แม้จะราคาแพงหน่อย แต่ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพในการผลิตจากผู้ผลิตแล้วมาตรฐานสากล   ยกตัวอย่างเช่น สายชาร์จและอุปกรณ์ต่อ
พ่วงที่มากับตัวโทรศัพท์เลย ตอนซื้อเครื่องมือถือใหม่น้ัน มักผ่านการตรวจสอบคุณภาพในการผลิต จากผู้ผลิต
อยู่แล้ว แต่ที่ไปซื้อแยกต่างหาก อาจไม่ได้มาตรฐาน 
 
การคุยมือถือไปด้วยขณะชาร์จอันตรายหรือเปล่า ? 
 

 วิศวะกรผู้เช่ียวชาญ กล่าวว่า  “การคุยมือถือไปด้วยขณะชาร์จ ทําให้เกิดอันตรายได้ ทั้งน้ี  
เกิดจากแบตเตอรร่ี ซึ่งมีสารเคมี เมื่อมีการชาร์จ จะมีการทําปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นในแบตเตอรรี่  ถ้าหากแบต 
เสื่อมสภาพ หมดอายุ ก็มีโอกาสท่ีจะระเบิดได้ ดังน้ันการคุยไปด้วยขณะชาร์จ จึงเป็นอันตราย อีกทั้ง การคุยไป
ด้วยเป็นการกระตุ้นการทํางานของแบตเตอรี่ให้ทํางานมากกว่าปกติ   เมื่อเทียบกับตอนไม่ได้ชาร์จ  ทําให้เพ่ิม
โอกาสระเบิดได้ในกรณีแบตเสื่อม 
 
การชาร์จไฟมือถือทิ้งไว้ วางบนเตียง แล้วนอน อันตรายไหม ? 
 

 อันตราย  ถึงแม้ว่า ไฟที่อยู่ในสายชาร์จ แล้วเข้าไปยังมือถือ จะถูกแปลงเป็นกระแสตรง ซึ่ง 
โดยทั่วไป ไฟกระแสตรงจะไม่ดูด แล้วก็ตาม  แต่ทว่า ถ้าหากตัว Rectifier ที่ทําหน้าที่แปลงกระแสสลับคือไฟ
จากไฟบ้าน ไปเป็นกระแสตรงเพ่ือเข้าสู่มือถือ มีการชํารุด ทํางานผิดพลาด อาจทําให้มีไฟฟ้ากระแสสลับ     
(ซึ่งดูดเราได้) หลุดเข้าไปยังสายชาร์จที่ว่ิงเข้าสู่มือถือได้  ก็จะทําให้ไฟที่ว่ิงอยู่ในสายชาร์จกลายเป็นไฟที่ดูดได้ 
และถ้าหากสายชาร์จมีรอยขาด หรือชํารุด และมาถูกตัวผู้ใช้ ก็ไฟดูดได้ นั่นเอง 
 ลองนึกภาพดู หากเราวางมือถือไว้บนเตียง โอกาสท่ีจะนอนด้ินไปทับ ทําให้สายชํารุด สายหัก 
หรือสายชํารุดอยู่แล้ว  แล้วเกิดไฟรั่ว ไฟดูดก็เกิดขึ้นได้ ดังน้ันทางที่ดี ไม่ควรชาร์จมือถือ แล้ววางไว้บนเตียง
ข้างๆ ที่เรานอน เพราะเราไม่รู้ว่า สายไฟจะมาพาดตัวเราเมื่อไหร่ ควรวางไว้ที่โต๊ะหัวเตียง หรือที่อ่ืนจะดีกว่า 
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หน้าจอโทรศัพท์มือถือ 
 
 อีกส่วนหน่ึงที่สําคัญ หน้าจอ (Display) หน้าจอมือถือของคุณ เมื่อคุณหยิบโทรศัพท์มือถือ  
มาโทรทีไรก็ต้องแนบกับหน้าทุกครั้งพอคุยเสร็จปุ๊บก็เป็นคราบเลย ทั้งแป้งทั้งเหง่ือทั้งความมัน ถ้าปล่อยไว้
นานๆ อาจได้สิวเป็นของแถมด้วย ดังน้ันการดูและหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกัน ซึ่งสามารถ
ทําได้ไม่ยากคือ ใช้ผ้าสะอาดๆ หรือทิชชู่ สําหรับเด็ก (ทิชชู่ทั่วไปจะทําให้หน้าจอเป็นรอยได้) หรือใช้ผ้าเช็ดแว่น
เป็นอุปกรณ์ในการทําความสะอาดหน้าจอมือถือ ส่วนเช็ดบ่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความถ่ีในการใช้งาน 
 
 

 
 
 
 
 

รวบรวมและเรยีบเรียงโดย ห้องสมุด กสป.รร.ตท. 
ที่มา : http://www.it๒๔hrs.com/๒๐๑๕/danger-using-smartphone 
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นอนไม่หลับ  
 ที่วันน้ียกประเด็นน้ีขึ้นมา เป็นเพราะมีนักเรียนมาปรึกษาว่า “ผมนอนไม่หลับ”  ซึ่งถือว่าแปลกสําหรับ
เด็กวัยรุ่น และนักเรียนเตรียมทหารของเราที่ใช้กําลังกายมากมายในแต่ละวัน ทั้งเหน่ือยทั้งเพลีย น่าที่จะหัวถึง
หมอนก็หลับสนิทได้ทันที 
 

 การนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทุกวัย เมื่อไปพบแพทย์ จะได้รับคําถามว่า  
 ปัญหานอนไม่หลับเป็นอย่างไร 
 เป็นมานานเท่าใด 
 เป็นทุกๆ คืนหรือไม่ 
 สามารถทํางานตอนกลางวันได้หรือไม่ 

เพ่ือแพทย์จะได้วินิจฉัยว่า สาเหตุการนอนไม่หลับน้ัน เกิดจากโรค ยา หรือเป็นปัญหาทางด้านจิตใจ 

อาการนอนไม่หลับ  ไม่ใช่โรคแต่เป็นภาวะหลับไม่พอ ทําให้ต่ืนมาแล้วไม่สดช่ืน บางคนอาจจะ    หลับ
ยาก ใช้เวลามากกว่า ๓๐ นาทีก็ยังไม่หลับ บางคนต่ืนบ่อย หลังจากต่ืนแล้วหลับยาก บางคนต่ืนเช้าเกินไป   ทํา
ให้ต่ืนแล้วไม่สดช่ืน ง่วงเมื่อเวลาทํางาน อาการนอนไม่หลับมักจะเป็นช่ัวคราวเมื่อภาวะกระตุ้นหายก็จะกลับ
เป็นปกติแต่ถ้าหากมีอาการเกิน ๑ เดือนให้ถือว่าเป็นอาการเรื้อรัง 

 

ในแต่ละคนจะมีความต้องการนอนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอายุ เช่น ทารกต้องการนอนวันละ ๑๖ ช่ัวโมง 
วัยรุ่นต้องการนอนวันละ ๙ ช่ัวโมง ผู้ใหญ่ต้องการนอนวันละ ๗-๘ ช่ัวโมง แต่คนบางคนก็อาจต้องการนอนน้อย
เหลือเพียงวันละ ๕ ช่ัวโมง หากนอนไม่พอร่างกายจะต้องการนอนเพิ่มในวันรุ่งขึ้น เราจะทราบว่านอนไม่พอ
โดยดูจาก เวลาทํางานคุณมีอาการง่วงหรือซึมตลอดวัน  อารมณ์แกว่งโกรธง่ายโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอกับ
ครอบครัวหรือเพ่ือนร่วมงาน  หลับภายใน ๕ นาทีหลังจากนอน และบางคนอาจจะหลับขณะต่ืนโดยที่ไม่รู้ตัว  
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วิธีแก้ปัญหาการนอนไม่หลับมีหลากหลายวิธี แต่มีวิธีหน่ึงที่ขอแนะนําน่ันคือ “การฝึกหายใจ”  การฝึก
หายใจแบบลึกถึงท้องจะช่วยกระตุ้นความผ่อนคลายผ่านเส้นประสาทวากัสซึ่งมาเลี้ยงอยู่ที่กระบังลม        การ
หายใจเข้าท้องพอง  หายใจออกท้องยุบจะเป็นการกระตุ้นเส้นประสาทน้ีโดยตรง โดยมีวิธีการดังน้ี  
 ๑. นอนราบแบบสบายๆ (บางรายอาจฝึกในท่าเอนก่ึงน่ังก่ึงนอนก็ได้) 

๒. วางกล่องกระดาษเบาๆ ไว้บนท้องเพ่ือให้สังเกตการขยับตัวของท้องได้ง่าย 
๓. หายใจเข้าช้าๆ สังเกตว่าท้องจะพองเล็กน้อยให้สังเกตการพองของท้องในจังหวะหายใจเข้าน้ี 
๔. หายใจออกท้องยุบช้าๆ 
๕. หายใจเข้าออกเป็นจังหวะช้าๆ โดยเน้นการขยับของท้องเป็นสําคัญ (แต่อย่าถึงกับบังคับมากเกินไป) 
๖. หากฝึกได้ถูกต้องจะรู้สึกผ่อนคลาย อาจรู้สึกว่าผิวหนังอุ่นขึ้น กล้ามเน้ือผ่อนคลายลงและง่วงนอนได้

ในที่สุด 
 ลองดูนะคะ เพราะถ้าคุณนอนหลับได้อย่างเพียงพอคุณจะมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ  
เบาหวาน ความดันตํ่า การนอนอย่างเพียงพอจะช่วยทําให้คุณเฉลียวฉลาดขึ้น ทําให้ระบบการเผาผลาญทํางาน
ได้ดี ซึ่งจะทําให้คุณมีรูปร่างที่ดีได้ และประโยชน์สําคัญอีกอย่างของการนอนหลับคือจะทําให้คุณมีความจําดี 
ได้ผลอย่างไรบอกต่อนะคะ 
 

 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมและเรยีบเรียงโดย  แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท. 
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