เมื่อรู้สึกเครียด หลังเลิกงานแล้วควรทากิจกรรมอื่น เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ
เช่น เล่นกับสัตว์เลี้ยง ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสืออ่านเล่น ปลูกต้นไม้ ไปช็อปปิ้ง
ไปดูภาพยนตร์หรือทาอะไรก็ได้ที่ใจชอบทาแล้วเพลิดเพลินมีความสุข การที่คนเราพักผ่อนหย่อนใจ
หลังการทางาน ไม่ได้แสดงว่าเป็นคนเกียจคร้านหรือรักสนุก แต่ถือว่าเป็นการพักสมองและ
เติมพลังชีวิต ทาให้พร้อมที่จะกลับไปทางานอย่างสดชื่นอีกครั้งหนึ่ง

กิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจมีมากมายหลายอย่าง ควรเลือกที่ถูกใจ ทาแล้วรู้สึกผ่อนคลาย
และควรเลือกกิจกรรมที่ตรงกันข้ามกับงานประจาที่ทาอยู่ เช่น งานประจา ต้องนั่งโต๊ะตลอดวัน
ยามว่างควรทากิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น สังสรรค์กับเพื่อนฝูงไปเที่ยวชายหาด ล่องเรือ เที่ยวชมป่าเขา
ถ้างานประจาต้องให้บริการ อานวยความสะดวกสบายแก่ผู้อื่น ยามว่างควรไปให้ผู้อื่นบริการบ้าง
เช่น ไปเสริมสวย ตัดผม นวดตัว ไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ฯลฯ จะเป็นการชดเชยทาให้
ชีวิตสมดุลขึ้น ยอมเสียเวลา เสียเงิน เสียทอง เพื่อแลกกับความสุขทางใจจากการพักผ่อนหย่อนใจบ้าง
เพราะมันจะได้ผลคุ้มค่า นั่นคือเมื่อกลับมาทางานใหม่จะทาให้รู้สึกสดชื่น มีความกระตือรือร้นใน
การทางานมากขึ้น ความคิดปลอดโปร่งขึ้น สามารถทางานได้ดีขนึ้ และพร้อมจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ
ได้ดีขนึ้ ด้วย อย่าลืมว่าเครื่องจักรยังต้องมีเวลาหยุดพัก ต้องมีการดูแล
ซ่อมบารุง เพื่อไม่ให้สึกหรอหรือเสื่อมสภาพเร็วเกินไป คนเราก็เช่นกัน หลังจากทางานหนักในแต่ละวัน
ควรให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนหย่อนใจบ้าง ชีวิตจะได้ไม่เครียดจนเกินไป
\

(กรมสุขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุข. วิธีปฏิ บัติเพื่ อช่ วยคลายเครี ยดในการทางาน.
พิมพ์ ครั้ งที่ ๒. กรุ งเทพฯ : รสพ, ๒๕๔๓.)

๑. การพักผ่อนหย่อนใจหมายถึงอะไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๒. เหตุใดจึงต้องพักผ่อนหย่อนใจ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
๓. กิจกรรมใดบ้างที่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
๔. บทความนี้เปรียบเทียบการทางานของคนกับสิ่งใด นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใด
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
๕. จากบทความเรื่อง “การพักผ่อนหย่อนใจ” นักเรียนชอบบทความนี้หรือไม่ จงบอกเหตุผล
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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ประสาทสัมผัสในการรับรู้กลิ่นของคนเราแตกต่างกัน กลิ่นบางกลิน่ เป็นกลิ่นหอมสาหรับคนบางคน
แต่อาจจะเป็นกลิ่นเหม็นสาหรับคนอื่นก็ได้ กลิน่ มีอิทธิพลต่อจิตใจ ของคนได้ไม่น้อย ความพอใจ
หรือไม่พอใจในกลิ่นขึ้นอยู่กับความเคยชิน และความชอบของแต่ละคน นอกจากนี้การได้ กลิน่ ใดซ้ากัน
เป็นเวลานาน ๆ ความรู้สึกในกลิน่ จะค่อย ๆ ลดลง จนไม่รู้กลิ่นนัน้ เลย สุนัขเป็นสัตว์ที่มีความสามารถ
ในการจากลิ่นได้ดี ตารวจจึงฝึกสุนขั ไว้จับผู้ร้าย โดยการดมกลิน่ นั่นแสดงว่า คนเรามีกลิ่นตัวที่แตกต่างกัน
ภาวะกลิ่นตัวที่ผิดปกติเกิดกับคนได้อย่างไร ภาวะกลิ่นตัวที่ผิดปกติจะระเหยออกมาจากร่างกาย
โดยเฉพาะผิวหนัง เกิดจากสาเหตุ ๒ ประการ คือ

๑. กลิ่นตัวที่เกิดจากสารเคมี ซึ่งสร้างจากต่อมพิเศษ

ที่ผิวหนัง สารเคมีชนิดนีไ้ ม่มีกลิ่น แบคทีเรียเป็น
ตัวทาให้สารชนิดนี้เปลี่ยนแปลงเป็นสารที่มี
กลิ่น กลิน่ ตัวชนิดนี้พบที่รักแร้ เพราะบริเวณรักแร้
มีต่อมพิเศษนี้เป็นจานวนมาก กลิ่นตัวที่เกิดจาก
สารเคมีนี้จะเริ่มตั้งแต่ย่างเข้าวัยรุ่น ในช่วงวัยรุ่น
ฮอร์โมนเพศจะกระตุ้นให้ต่อมพิเศษทางาน
คนผิวดามักจะมีต่อมนี้โตกว่า
และทางานมากกว่าคนผิวขาว

๒. กลิ่นตัวที่ปนเหงื่อออกมาแล้ว
แบคทีเรียไปทาปฏิกิริยาด้วย
ทาให้เกิดกลิ่นชนิดนี้พบบริเวณ
ที่อับ ๆ เช่น ขาหนีบและเท้า

เมื่อทราบสาเหตุที่ทาให้เกิดกลิ่นตัวแล้ว เราจะมีวิธีป้องกันและรักษาอย่างไร วิธีที่จะช่วยได้ก็คือ
ลดจานวนแบคทีเรียและลดสารที่สร้างจากต่อมพิเศษ โดยการทาความสะอาดร่างกาย ฟอกสบู่
หรือใช้สบู่ยาลดแบคทีเรีย นอกจากนี้อาจใช้ยาดับกลิ่นตัวที่มีส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อโรค น้าหอม
และสารเคมีบางอย่าง ช่วยลดสารจากต่อมพิเศษ ซักผ้าโดย ใส่น้ายาฆ่าเชื้อโรค
หรือใช้สารส้มทาบริเวณรักแร้ เพื่อช่วยลดเหงื่อก็ได้
(วิมลศรี สุวรรณรั ตน์ และมาฆะ ทิพย์คิริ, โครงงานภาษาไทย, ๒๕๔๓, หน้ า ๘๖ – ๘๗)

๑. กลิน่ ตัวเกิดจากสาเหตุใด
๒. วัยรุ่นจะมีกลิ่นตัว เนื่องจากสาเหตุใด
๓. สาเหตุที่ทาให้กลิ่นตัวแรงคืออะไร

๔. นักเรียนมีวิธีป้องกันและรักษาร่างกายอย่างไรที่ช่วยให้กลิ่นตัวลดลง

๕. ถ้าเพื่อนบอกนักเรียนว่า นักเรียนมีกลิ่นตัวแรง นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
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เรือนไทยภาคกลาง

เรือนไทยภาคกลาง เป็นเรือนไทยที่สร้างขึ้น
ภาคกลางของประเทศไทย มีลักษณะ แบบแผน
ของแต่ละหลังที่แน่นอนและคล้ายคลึงกัน
เป็นส่วนใหญ่ มีอายุประมาณ ๑๐๐ – ๑๕๐ ปีมาแล้ว
ลักษณะหลังคาทรงมนิลาสูง มีปั้นลม กันสาดและใต้ถุนสูง เนื่องจากเรือนไทยภาคกลาง
มีลักษณะเฉพาะอย่างนี้ คนทั่วไปจึงเรียกว่า เรือนไทยเดิมภาคกลาง

เรื อนไทยภาคเหนือ
เรือนไทยภาคเหนือ เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงคล้ายเรือนไทยภาคกลางแต่มีลักษณะอื่น ๆ
แตกต่างกันมากเพราะดินฟ้าอากาศ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน
ฤดูหนาว หนาวกว่าภาคกลางมากทาให้ลักษณะเฉพาะทางรูปทรงหลังคาและสัดส่วนของ
เรือนเตี้ยคลุ่มมากกว่าเจาะช่องหน้าต่างแคบ ๆ เล็ก ๆ
กันลมหนาว การจัดกลุ่มอาคาร และการวาง
แปลนห้องต่าง ๆ มีความสมดุลแบบสองข้างไม่
เหมือนกันและเชื่อมต่อเรือนเหล่านั้นด้วยชาน
อย่างหลวม ๆ เรือนทุกรูปแบบมีความกลมกลืน
กับธรรมชาติ และมีคุณค่าทางศิลปะ
ด้านสถาปัตยกรรมอย่างดียิ่ง

เรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนกว้างใหญ่ ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ถึง ๑๗ จังหวัด
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม เช่นเดียวกับภาคอื่น ๆ อาชีพหลัก ได้แก่ การทานาข้าวเหนียว
นอกจากนั้นประกอบอาชีพปลูกพืชไร่
เช่น มันสาปะหลัง ปอ และเลี้ยงสัตว์
ไว้ใช้แรงงานตลอดจนเลี้ยงไว้บริโภค อาชีพเหล่านี้
ต้องพึ่งดินฟ้าอากาศที่เอื้ออานวย จึงจะส่งผลดี
แต่สภาพภูมิประเทศภาคนี้เป็นที่ราบแบบลูกคลื่น
พื้นดินเป็นดินปนทรายน้าซึม ได้ง่าย จึงทาให้บริเวณแถบนี้แห้งแล้ง ขาดแคนน้าในการเพาะปลูกและบริโภค
ทาให้เศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ากว่าภาคอื่น ๆ ของประเทศ
สภาพของบ้านเรือนมีลักษณะเป็นไปตามผลผลักดันทางภูมิศาสตร์
และเศรษฐกิจโดยตรงรวมทั้งคติความเชื่อต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา

๑. นักเรี ยนคิดว่าสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคมีผลต่อลักษณะความแตกต่างของเรื อนไทยอย่างไรบ้าง
๒. หากสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเหมือนกันทุกภาค ลักษณะของเรื อนไทยจะเป็ นอย่างไร
๓. นักเรี ยนคิดว่าลักษณะเรื อนไทยแต่ละภาคสะท้อนวัฒนธรรมในด้านใดบ้าง
๔. นักเรี ยนคิดว่าเหตุใดเรื อนไทยแต่ละภาคจึงมีลกั ษณะต่างกัน

๕.ในปัจจุบนั นี้ปัจจัยใดที่ทาให้คนไทยไม่นิยมปลูกเรื อนไทย
แหล่งที่มา : สารานุกรมสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๑๓ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั .
(๒๕๕๒). ลักษณะเรื อนไทยในแต่ ละภาคคล้ ายคลึงหรื อแตกต่ างกันอย่างไร.
สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน, ๒๕๕๗, จากhttp://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK13/chapter1/t13-1-l1.htm
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย

เมื่อป่วยไข้ไม่สบาย ยาที่แพทย์จ่ายให้ อาจมี ข้อแนะนาพิเศษในการใช้ยา ซึ่งควรรู้
อย่างยิ่งว่า หมายความว่าอย่างไร เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา
๑. รับประทานติดต่อกันทุกวันจนหมด เพื่อให้การรักษาได้ผลดี ยาบางประเภท ต้อรับประทานติดต่อกัน

เป็นระยะเวลานานหรือตามแพทย์สั่ง แม้ว่าอาการจะทุเลาลงหรือไม่มีอาการแล้วก็ตาม เช่น ยาฆ่าเชื้อ อะม็อกซี่
ซิลีน เตตราซัยคลิน หากรับประทานไม่ครบกาหนดเวลา จะทาให้การรักษาไม่ได้ผล และอาจเกิดการดื้อยา
ได้ ยารักษาโรคเรื้อรังบางอย่าง ต้องรับประทานยาเป็นเวลานาน หยุดยาเองไม่ได้ เช่น ยาจาพวกสเตียรอยด์
(เพรดนิโซโลน) ยารักษาความบกพร่องของร่างกาย เช่น ยาเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคกระดูกบาง

๒. เฉพาะเวลามีอาการ

ยาที่ใช้บรรเทาอาการต่าง ๆ เช่น
ยาแก้ไอ ยาลดน้ามูก ยาแก้ปวด ยาแก้ไข้ ยาแก้ทอ้ งเสีย
แพทย์อาจสั่งให้รับประทานเป็นช่วง ๆ เช่น ทุก ๔ ชั่วโมง
เวลามีอาการ เมื่ออาการทุเลาลง ก็สามารถหยุดยาได้
ไม่จาเป็นต้องรับประทานต่อเนื่อง

๓. ก่อนอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหารครึ่ง ถึง ๑ ชั่วโมง อาหารอาจลดการดูดซึม หรือยับยั้งทาให้

ยาบางชนิดออกฤทธิ์น้อยลง เช่น ยาปฏิชีวนะต่าง ๆ ยาบางอย่างต้องการให้ออกฤทธิ์ก่อนอาหาร
เพื่อผลต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น ยาแก้อาเจียน หรือในกรณี ยาเบาหวานบางชนิดที่ต้องรับประทาน
ก่อนอาหาร เพื่อให้การดูดซึมและการออกฤทธิ์มีความสัมพันธ์ กับการลดระดับน้าตาลในเลือด

หลังอาหาร โดยทั่วไปควรรับประทานหลัง
อาหาร ๑๕ - ๓๐ นาที ยกเว้น ยาที่ระบุให้
รับประทานหลังอาหารทันที
๔.

๕. หลังอาหารทันที หรือ พร้อมอาหาร ยาบางชนิดทาให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร

อาจทาให้คลื่นไส้อาเจียนได้ การรับประทานหลังอาหารทันทีหรือพร้อมอาหาร
ก็เพื่อลดปัญหาดังกล่าว เช่น เพรดนิโซโลน แอสไพริน หรือในกรณียาเบาหวานบางชนิด
ให้รับประทานพร้อมอาหารเพื่อช่วยลดการดูดซึมน้าตาล
ที่มา : โอม คนยา่ ป่ า. (๒๕๕๖). เรื่ องยาที่ทุกคนควรรู้ . สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน,๒๕๕๗, จาก
http://www.rongreinkhongnoo.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=192992&Ntype=4

๑. สารคดีที่นกั เรี ยนอ่านเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร
๒. ในสารคดีกล่าวถึงเรื่ องอะไรบ้าง
๓. ยาชนิดใดที่ตอ้ งรับประทานต่อเนื่องจนครบ

๔. ยาชนิดใดที่ผปู้ ่ วยหยุดรับประทานเองไม่ได้
๕.ยาชนิดใดที่ตอ้ งรับประทานหลังอาหารทันที
๖. นักเรี ยนได้ประโยชน์จากการอ่านเรื่ องนี้ อย่างไรบ้าง
๗.นักเรี ยนสรุ ปใจความสาคัญ และข้อคิดได้รับจากการอ่าน เรื่ อง ยาที่ทุกคนควรรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย

ตาเรียกไม้ขัดหม้อของยายว่าไม้ขัดใจ
ยายขัดใจตาไม่ยอมหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้า
โลกพัฒนาแล้วนะคุณ ตาส่งเสียงอยู่ที่ประตูครัว
แล้วจึงเดินส่ายหน้าออกมาพึมพากับกะทิว่า
ยายกลัวคนจะไม่เห็นว่าเป็นชาวบ้านหรือยังไง
ชาวบ้านยังเสียบปลั๊กหุงข้าวกันแล้วเลย แน่นอนว่ายายไม่ใช่แม่บ้านมาทั้งชีวิต ตาบอกว่า
ยายตีบทแตกในช่วงไม่กี่ปี ไม่เหลือร่อยรอยเลขาฯ นายใหญ่โรงแรมห้าดาวเลยสิน่า ตารู้สึก
ขัดอกขัดใจที่ยายชอบทาให้ตัวเองลาบาก บางทีกะทิรู้สึกเหมือนยายกลัวตัวเองว่าง ในครัวจึงมี
งานน้อยใหญ่ ทาขนมแจก ทาขนมใส่บาตร ทาขนมทาบุญ ตาบอกว่าฝีมือก็งั้น ๆ อาศัยทุ่มทุน
ถึงเครื่องเป็นหลัก กะทิมีขนมกินอิ่มท้องเมื่อกลับจากโรงเรียนทุกวัน ถ้าต้องทาการบ้านหรือ
ดูหนังสือเตรียมสอบแบบนี้ยิ่งหายห่วง ยายจะยกมาตั้งข้างตัว ใส่ขวดโหลมาวางเรียงให้เลือกอย่างกับ
ร้านลุงเชียงที่ป้ายรถสองแถว กะทิไม่ห่วงเรื่องสอบ แต่อยากให้เสร็จสิ้นเร็ว ๆ ปิดเทอมนี้น่าสนุก
มีกิจกรรมรออยู่ไม่น้อย อย่างแรกน่าจะเป็นกิจกรรมดูดาว ตาให้กล้องดูดาวกับแผนที่ดาราศาสตร์
เป็นของขวัญเมื่อตอนปีใหม่ ยังไม่ได้แกะกล่องออกมาเลย กะทิยังอยากไปเข้าค่ายที่โรงเรียน
จัดเป็นพิเศษ คงต้องขออนุญาตตาตอนยายอารมณ์ดี ถ้ายายขัดคอตามีหวังกะทิอดไปแน่
บางทีกะทิอาจจะไปส่องนกกับพี่ทอง ส่วนใหญ่เป็นนกน้าหรือนกริมทุ่ง พี่ทองมีสมุดคู่กาย
พอเห็นนกก็จะร่างเป็นภาพเก็บไว้ แล้วเอาไปเทียบดูในตาราว่าเป็นนกอะไร ตาสนับสนุนหาหนังสือ
ต่างประเทศเรื่องนกให้พี่ทองบ่อย ๆ ทุกคนในบ้านดูจะนับพี่ทองเป็นสมาชิกคนหนึ่ง
กะทิสงสัยบ่อย ๆ ว่า พี่ทองทาความดีความชอบอะไรกับตายาย

นอกเหนือจากแวะมาให้ยายขอแรงทานู่นทานี่เสมอ ๆ หม้อข้าวเดือดอยู่บนเตา กะทิมองหา
ไม้ขัดหม้อจะเอามาเช็ดน้าข้าวแล้วดงบนเตาให้ข้าวระอุไม่น่าจะทายาก กะทิเคยดูยายทาบ่อย ๆ
ยายเดินเร็ว ๆ เข้ามา กราดสายตามองไปรอบ ๆ พร้อมกับเดินวนรอบครัว ปากก็บ่นหาไม้ขัดหม้อ
กะทิได้แต่ทาหน้างง ๆ ก็ยายถือไม้ขัดหม้ออยู่ในมือแล้ว แต่กลับบ่นว่าหาไม่เจอ พอกะทิบอกยาย
ก็ทาท่าขัดอกขัดใจไล่ให้กะทิไปตั้งสารับ หมู่นี้ยายดูใจคอเลื่อนลอย
เหมือนมีเรื่องหนักใจให้ต้องคิดมาก
(งามพรรณ เวชชาชีวะ. พิมพ์ ครั้ งที่ ๒. กรุ งเทพฯ: แพรวสานักพิมพ์ . ๒๕๕๑)

๑. ทาไมตาจึงเรี ยก “ไม้ขดั หม้อ” ของยายว่า “ไม้ขดั ใจ”
๒. นักเรี ยนคิดว่าอาชีพเดิมของยายคืออาชีพใด
๓. เมื่อโรงเรี ยนปิ ดเทอม กะทิมีกิจกรรมใดบ้างที่ต้ งั ใจจะทาในช่วงปิ ดเทอม
๔. เหตุใดคนในปัจจุบนั จึงไม่หุงข้าวแบบยายของกะทิ
๕. จากเรื่ องที่อ่าน นักเรี ยนได้แนวทางปฏิบตั ิในการไปดูนกอย่างไร

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย

“...ผลที่ได้เป็ นคะแนน ที่เป็ นประกาศนียบัตร หรื อเป็ นรางวัลนั้น มีประโยชน์อย่างไร ต้องเข้าใจ
ว่าเราเป็ นผูเ้ ยาว์ เป็ นเวลาที่จะต้องสะสมความรู ้ ไม่ใช่การเรี ยนเพื่อเอาคะแนน เป็ นการเรี ยน
เพื่อที่จะเตรี ยมตัวสาหรับดารงชีวิตอยูใ่ นโลกนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่สังคมและเพื่อประโยชน์ของ
ตัวเองไม่ใช่เรี ยนสาหรับให้พ่อแม่หรื อผูป้ กครองหรื อครู ปลื้มใจเท่านั้นเอง แต่สาหรับที่จะให้
ตัวเองมีชีวิตรอดต่อไปในอนาคต แล้วก็เมื่อโตขึ้นจะรู ้ตวั ว่าตัวทาดีหรื อไม่ดี”
(พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในงานวันปิ ดภาคเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๑๓ ของโรงเรี ยน
จิตรลดา ณ ศาลาผกาภิรมย์ สวนจิตรลดา วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๑๔)

“...ผูฉ้ ลาดย่อมรู้ธรรมชาติของเด็ก ว่าเด็กวัยใด ลักษณะใด ชอบฝึ กหัดอบรมแบบใด เขาย่อม
สังเกตทราบว่า เด็กวัยหนึ่งต้องหัด ต้องประคับประคองให้ทา จึงจะได้ผล อีกวัยหนึ่งต้องเคี่ยวเข็ญ
ต้องบังคับ ต้องกวดขันให้ทาจึงจะได้ผล อีกวัยหนึ่งต้องแสดงเหตุผลผิดชอบชัว่ ดีให้เห็นก่อน เพื่อ
ชักนาให้ทา จึงจะได้ผล แต่ไม่ว่าจะสอนเด็กวัยใด ลักษณะใด ผูส้ อนจะต้องลงมือประพฤติเป็ น
ตัวอย่างด้วยตนเองให้ได้เห็นได้ดูอยูต่ ลอดเวลา โดยไม่ละเลยความประพฤติปฏิบตั ิที่ตอ้ งการจะให้
เกิดในตัวเด็ก เป็ นอันขาด ไม่ว่าจะเป็ นข้อปฏิบตั ิเล็กน้อย ปลีกย่อยเพียงใด...ความเพียรนั้นเป็ น
ประธานของงานทุกอย่าง การทางานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว
ยากที่จะให้สาเร็จเรี ยบร้อยทันเวลาได้ การฝึ กฝนความเพียรถึงหากแรก ๆ รู ้สึกเหน็ดเหนื่อย
ลาบาก แต่พอได้เพียรจนเป็ นนิสัยแล้ว ก็กลับเป็ นพลังอย่างสาคัญที่คอยกระตุน้ ให้ทางานอย่าง
จริ งใจด้วยใจร่ าเริ ง และเมื่อใดที่พลังความเพียรนี้เกิดขึ้นเมื่อนั้น การงานทั้งหลายก็สาเร็ จได้
โดยง่ายและรวดเร็ ว
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร แก่
ผู้สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร วันพฤหั สบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๒)

๑. เมื่อได้อ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทาน
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๑๔ นักเรี ยนต้องปฏิบตั ิตนอย่างไร

๒. ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบแนวความคิดเรื่ อง จุดมุ่งหมายในการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่าง
ก่อนอ่านกับหลังอ่านพระบรมราโชวาทพระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๑๔
ว่ามีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร

๓. นักเรี ยนจะนาพระบรมราโชวาทพระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ ไปเป็ นแนวทาง
ในการทางานได้อย่างไร

๔. จากข้อความ “ผูฉ้ ลาดย่อมรู้ธรรมชาติของเด็ก...” พระบรมราโชวาทพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ นักเรี ยนคิดว่า บัณฑิตที่จะจบการศึกษา น่าจะประกอบอาชีพใด
ในอนาคต เพราะเหตุใด

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกลายเป็นปัจจัยที่ ๕ ที่ขาดเสียไม่ได้สาหรับหลายๆ คน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทางานออฟฟิศ ผู้ที่ติดเกมส์หรือผู้ที่ชอบท่องสังคมออนไลน์ไม่ว่าที่ไหนๆเรามักจะเห็นคนที่นั่งจ้องเดิน
จ้องสมาร์ท-โฟนหรือแท็บเล็ตจนเพลิดเพลินโดยไม่สนใจคนรอบข้างเรียกได้ว่าติดสมาร์ทโฟนมากกว่าติดแฟนเสียอีก
หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมเสพติดคอมพิวเตอร์ โปรดฟังคาเตือนจากแพทย์จีน: คอมพิวเตอร์
จะกลายเป็นแดร็กคูล่า “ดูด” เลือดและทาลายสุขภาพคุณทีละน้อยอย่างไม่รู้ตัว
เพราะการใช้สายตาจ้องคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานจะทาลายเลือดในตับ
หลายคนคงมีประสบการณ์กับการใช้สายตาหน้าคอมพิวเตอร์ หรือการอ่านหนังสือติดต่อกันนานเกินไป
จะรู้สึกตาแห้ง ตามัว จริงๆ แล้ว ตาแห้งหรือตามัวเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ อาการที่แสดงว่าตาเราอ่อนล้าแล้ว
ในทัศนะการแพทย์จีน การใช้สายตามากเกินไปจะทาลายเลือดในตับโดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจากตาและตับเป็นอวัยวะ
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นพิเศษโดยจะเกื้อหนุนและส่งผลกระทบโดยตรงซึ่งกันและกัน จึงมีสุภาษิต
การแพทย์จีนว่า ตาเป็นหน้าต่างของตับ ส่วนหนึง่ ในหน้าที่สาคัญของตับคือเก็บสะสมและรักษาความสมดุลของเลือด
ภายในร่างกาย ความสมบรูณ์ของเลือดในตับนอกจากจะทาให้ร่างกายของคนเราแข็งแรง สมบรูณ์ มีชีวิตชีวาแล้ว
ยังมีผลโดยตรงที่จะทาให้ตาเรามองเห็นชัดเจน แยกสีได้อย่างแม่นยา แต่ถ้าตับไม่แข็งแรงก็จะแสดงอาการที่ตา
เช่น
เลือดในตับพร่ องลง
ตับร้อนเกินไป
ตับร้อน-ชื้นเกินไป

ลมในตับ

จะทาให้เกิดอาการตาแห้ง ตามัว มองไม่ชดั ตาบอดกลางคืน
สายตาเสื่ อม
จะทาให้เกิดอาการตาบวมแดง ปวดตา เป็ นแผลที่ตาดา
จะทาให้เกิดอาการตาเหลือง

จะทาให้เกิดอาการตาเข ตาเหลือกขึ้นบน

ในทางกลับกัน การใช้สายตามากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ติดต่อกันเป็นเวลานาน
ย่อมจะส่งผลกระทบต่อตับ ทาให้เลือดในตับพร่องลง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพทั่วทั้งร่างกาย เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หน้าตาซีดเซียว
ไม่มีเลือดฝาด นอนไม่หลับ ฝันบ่อย หาวนอนบ่อย เวียนศีรษะ หน้ามืด ปวดต้นคอ แขนขาชา แขนขายืดหดไม่สะดวก ประจาเดือน
มาไม่ปกติ เป็นฝ้าบนหน้า ผิวหนังเหี่ยวย่น หยาบกร้าน ภูมคิ ุ้มกันต่า เป็นหวัดง่าย ผมแห้งหลุดร่วงง่าย เป็นต้น
จากการศึกษาของการแพทย์ปัจจุบันพบว่า ผู้ที่ทางานหน้าคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสีจะเสี่ยงต่อภาวะเม็ดเลือดขาวต่า
ทาให้อ่อนเพลีย มึนศีรษะ ตาแห้ง ภูมิคุ้มกันต่า เป็นหวัดง่าย คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทั้งหลายจึงกลายเป็น
แดร็กคูล่า “ดูด” เลือดคุณทีละน้อยอย่างไม่รู้ตัว เมื่อมีการบารุงเลือดเป็นประจา อาการทั้งหลายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะค่อยๆ
ทุเลาลงและอาจหายไปในที่สุด

แหล่งที่มา

http://www.thaibio.com สืบค้นเมื่อ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖

๑. “คอมพิวเตอร์ เป็ นแดร็กคูล่า ดูด เลือดคุณ” นักเรี ยนมีความคิดเห็นกับคานิยามนี้อย่างไร
๒. การทางานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกิ นไปส่ งผลกระทบต่ออวัยวะส่ วนใดของร่ างกาย
๓. ผูท้ ี่ทางานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไป จะแสดงอาการที่มีผลกระทบต่ออวัยวะภายในอย่างไร
บ้าง
๔. การแพทย์ในปัจจุบนั ได้คน้ พบผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุ ภาพอย่างไรบ้าง

๕. นักเรี ยนมีวิธีแนะนาผูท้ ี่ทางานหน้าคอมพิวเตอร์อย่างไร

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย

คงกลายเป็นนิสัยของใครหลายๆคนกันไปแล้วสาหรับการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนบางคนติดนิสัยนี้
จนถึงขนาดว่าหากไม่ได้เข้าไปเช็กเฟซบุ๊กสักนิดก่อนนอนก็อาจจะนอนไม่หลับเลยทีเดียว
และถึงแม้จะมีการออกมาเตือนถึงข้อเสียมากมายของการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนแต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่า
ทาไมมันถึงไปรบกวนการนอนได้ก็ในเมื่อพอเล่นไปสักพักแล้วก็รู้สึกง่วงการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพดังนี้

๑. ทาร้ายดวงตา การเล่นโทรศัพท์ก่อนเข้านอนจะทาให้ดวงตาของเราต้องทางานหนักขึ้นโดยจักษุแพทย์
หลายคนตรวจพบอาการตึงเครียดระดับสูงในจอเรติน่าของดวงตาในกลุ่มคนหนุ่มสาวซึ่งอาจนาไปสู่ภาวะ
จอประสาทตาเสื่อมบางรายอาจมีอาการ-หนักถึงขั้นตาบอดหรือเกิดความเป็นพิษของจอประสาทตาได้
๒. ทาให้ขาดสารเมลาโทนินเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆได้ อีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ควรเล่นโทรศัพท์ก่อนเข้านอน
นั่นก็คือแสงจากจอโทรศัพท์จะทาให้กระบวนการผลิตสารเมลาโทนิน (Melatonin) ในสมองลดลง
ซึ่งสารชนิดนี้เป็นสารที่ช่วยให้สามารถนอนหลับได้ดีขึ้นเมื่อร่างกายขาดสารชนิดนี้ก็อาจจะทาให้
เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้น
๓. ทาให้อารมณ์แปรปรวน แสงสีฟ้าจากโทรศัพท์มีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์
และยังทาให้ระดับเมลาโทนินลดต่าลงอีกด้วยซึ่งระดับเมลาโทนินที่ต่าลงก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นอีกด้วย

๔. ทาให้สารเมลาโทนินลดลงจึงส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ การสูญเสียสารเมลาโทนินจะส่ง
ผลกระทบต่อนาฬิกาชีวิตของมนุษย์เพราะสารเมลาโทนินจะช่วยตั้งเวลาให้ร่างกาย ทั้งเรื่อง
การนอนหลับและการทางานของระบบต่างๆการนอนที่ผิดเวลาก็อาจจะทาให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงขึน้
จนใกล้เคียงระดับของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแถมยังทาให้หิวอีกด้วยเพราะเมื่อนาฬิกาชีวิตเปลี่ยนแปลง
ก็จะทาให้สารเลปตินลดลงซึ่งสารชนิดนี้เป็นสารที่ช่วยทาให้รู้สึกอิ่มหลังทานอาหารทาให้เรารู้สึกหิว
ตอนกลางดึกได้ง่าย ผลกระทบที่มีต่อร่างกาย จากการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนจากจะส่งผลต่อร่างกาย
แล้วยังส่งผลกระทบต่อการทางานอีกด้วย เพราะเมื่อการนอนหลับไม่ได้ประสิทธิภาพเมื่อตื่นขึ้นมาแล้ว
ประสิทธิภาพในการทางานหรือการเรียนรู้ก็จะลดลงตามไปด้วย
เพราะฉะนั้นหากใกล้เวลานอนแล้วหยิบโทรศัพท์ไปวางให้ห่างมือจะดีกว่า
แต่ถ้าหากใครที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นโทรศัพท์ก่อนแต่ก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดี
ควรไปพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านการนอนหลับเพื่อขอรับคาปรึกษา
ก่อนที่จะเรื้อรังจนต้องใช้การรักษาด้วยการกินยานะจ๊ะ
แหล่งที่มา : http://www.thaibio.com สืบค้นเมื่อ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖

๑. นักเรียนมีความเห็นอย่างไรกับบทความข้างต้น

๒. การเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร
๓. สารใดในร่างกายที่ได้รับผลกระทบจนทาให้เกิดอาการนอนไม่หลับ
๔. การนอนผิดเวลาส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายอย่างไร
๕. นักเรียนมีวิธีการป้องกันสาเหตุดังกล่าวอย่างไร
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย

ทักษะชีวิต เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ตั้งแต่เล็กจนโต เพราะฉะนั้น มันก็เหมือนกับพัฒนาการในด้าน
ต่างๆ ของเด็กทั่วไป เป็นขั้นบันได เราต้องสร้างฐานให้มั่นคงก่อน แล้วถึงจะทาให้บันไดขั้นต่อๆ ไปมี
ความมั่นคง เพราะฉะนั้น เราก็ต้องฝึกตั้งแต่เด็กเลย

พญ.ปราณี เมืองน้อย กุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลเด็ก กล่าวว่า ทักษะชีวิตวัยรุ่นยุคนี้ สิ่งที่
เป็นปัญหามากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องทักษะที่เกี่ยวกับเรื่องสังคม เช่น การสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น การจัดการ
กับความโกรธ ตรงนี้ถือว่าสาคัญมาก นอกจากนัน้ ก็จะมีเรื่องของทักษะการตัดสินใจ การวางแผนชีวิต ซึ่งเรื่อง
พวกนี้จะทาให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปและปรับตัวอยู่ในสังคมต่อไปได้”
จะเห็นว่า จากข่าวต่างๆ ที่เป็นปัญหา คือเรื่องการควบคุมอารมณ์เป็นหลัก ซึ่งจะมาซ้อนทับกับเรื่องการ
พัฒนาความคิด บ่อยครั้งที่คิดแบบมุทะลุ ไม่ได้คดิ แบบใช้วิจารณญาณ ก็อาจจะนาไปสู่เหตุการณ์ร้ายๆ อย่างที่เรา
เห็นในข่าว
“จริงๆ หมอมองว่าสังคมยุคนี้ไม่ได้ทาให้เด็กมีทักษะชีวิตมากกว่าเดิมนะคะ คิดว่าสาเหตุนี่คือสภาพสังคม
เปลี่ยน เช่น เด็กๆ อยู่กับวัตถุมากขึ้น พ่อแม่มีเวลาให้ลูกน้อยลง และในสังคมของเราก็มีภาวะความเครียด
ค่อนข้างสูง การแข่งขันก็สงู ซึง่ สิ่งเหล่านีจ้ ะส่งผลให้เด็กไม่สามารถฝึกทักษะสังคมได้อย่างรอบด้าน ส่วนใหญ่ก็จะ
มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการเอาตัวรอด เรื่องการเรียน”
แน่นอนว่า เราสามารถสร้างความสุขได้ในหลากหลายรูปแบบ แต่เราจะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ ส่วนใหญ่มักจะสร้าง
ความสุขด้วยเทคโนโลยี ทาให้ลืมธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาตินี่แหละที่สาคัญ เพราะมันจะหล่อหลอมให้มีความ
ละเอียดอ่อน อ่อนโยน

“สาหรับวัยรุ่น ถ้าจะให้เน้นเป็นพิเศษ คือเรื่องของความมั่นใจในตัวเอง เห็นว่าตัวเองมีจุดเด่นด้านไหน ซึง่
ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องเรียนเสมอไป เรื่องอื่นๆ ก็ได้ เพราะจริงๆ แล้ววัยรุ่นหลายคนก็มีความคิดสร้างสรรค์เยอะ
เขาก็สามารถใช้ชีวิตที่ประสบความสาเร็จในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนได้”
อีกส่วนหนึ่งนั้น พญ.ปราณี กล่าวว่า ได้แก่ทักษะสังคมในเรื่องของการตัดสินใจ เพราะว่าธรรมชาติของ
วัยรุ่นจะมีความมุทะลุอยูแ่ ล้ว
“ความมุทะลุก็คือความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเก่ง รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองทาอะไรก็ไม่นา่ จะพลาด อันนี้ทา
ให้วัยรุ่นหลายคนเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ เพราะฉะนั้นจะต้องมีทักษะเรื่องการตัดสินใจ การคิด และการ
ยับยั้งตัวเอง” พญ.ปราณี กล่าว

ที่มา : ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์
แหล่งทีม่ า :สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (สสส.)
ภาพประกอบจาก https://flic.kr/p/adowGU

๑. ทักษะชีวิตเป็นเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้ในวัยใด
๒. สาเหตุใดที่ทาให้วัยรุ่นตัดสินใจผิดพลาด

๓. จากการอ่านบทความนี้ “ การคิดแบบใช้วิจารณญาณ ” เป็นอย่างไร จงอธิบาย
๔. ทักษะทางด้านใดที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่น

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย

คนเราทุกคนมักตั้งความหวังไว้ว่าจะต้องมีอาชี พที่มนั่ คง รายได้ดี ตนเองชอบและ
สังคมยอมรับ ซึ่งการเลือกวิชาที่เรี ยนเพื่อให้มีความรอบรู้ ในสิ่ งที่จะนาไปประกอบอาชี พ
เป็นสิ่ งสาคัญ เพราะการประกอบอาชีพบางอย่างต้องการใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
ดังนั้นความสมหวังในอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่ วนหนึ่ ง จึงขึ้นอยูก่ บั การเลือกวิชาเรี ยน
ของคุณในวันนี้ แนวทางการเลือกวิชาเรี ยนและ เลือกอาชี พ มีดงั นี้

1. ให้ดูความสามารถและความถนัดทางการเรี ยนของคุณว่าชอบวิชาแบบใด และ
จะสามารถเรี ยนสาขาวิชานั้นจนสาเร็ จได้หรื อไม่ ความสามารถทางการเรี ยนคง
ไม่ใช่เพียงแค่สติปัญญาเลิศ หรื อเรี ยนเก่งเท่านั้น แต่รวมถึงสิ่ งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
เช่น ความพร้อมด้านสุขภาพกายและสุ ขภาพจิต ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรี ยน สถานที่เรี ยนซึ่ งอาจอยูห่ ่ างไกลจากบ้าน เป็นต้น
2. ถามความต้องการของตนเองว่าต้องการประกอบอาชี พอะไรในอนาคต และ
อาชีพนั้นมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ต้องเรี ยนวิชาอะไรบ้าง หรื อต้องสาเร็ จ
การศึกษาขั้นใดจึงจะประกอบอาชีพนั้นได้

3. มองความต้องการของตลาดหรื อสาขาวิชาชีพใดที่กาลังขาดแคลนด้วย เพราะบางคน
เรี ยนสาเร็ จแล้วไม่มีงานทา เพราะเลือกเรี ยนตามเพื่อน หรื อตามใจตนเองเพียงอย่างเดียว
ในยุคเศรษฐกิจตกต่า คุณอาจต้องเลือกเรี ยนหรื อประกอบอาชีพที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของคุณนักเพื่อให้มีงานทา แต่คุณก็สามารถจะค้นหาจุดดี จุดเด่น
และประโยชน์ของวิชาที่เรี ยนหรื ออาชีพที่คุณทาได้ หากคุณประกอบอาชี พอย่าง
มีใจรัก ทาอย่างเต็มความสามารถและมีความสุ ขกับงานที่ทา คุณก็จะเป็ นผูห้ นึ่ง
ที่ประสบความสาเร็ จในชีวิตและมีความเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้
ข้อสาคัญในการเลือกอาชีพ คือหากคุณตั้งความหวังไว้วา่ อาชีพเป็นสิ่ งที่ทาให้เกิด
รายได้และทาให้เศรษฐกิจดี มีความมัน่ คง สังคมยอมรับ เพราะเป็นอาชี พที่สุจริ ตแล้ว
คงไม่จาเป็น ที่จะต้องเลือกอาชี พที่โก้หรู ตามความนิ ยมเสมอไป แค่เป็นงานที่คุณรักที่จะทาก็
พอแล้ว ขออวยพรให้คุณโชคดีมีความสุข ประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนและได้ประกอบ
อาชี พที่คุณเลือก หากคุณต้องการปรึ กษาเรื่ องนี้ โทรมาได้ที่ หมายเลข 0 2526 3342
ตลอด 24 ชัว่ โมง
แหล่งที่มา

: สิ นีนาฏ จิตต์ ภักดี กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข

๑. นักเรี ยนมีแนวทางในการเลือกอาชีพของตนเองอย่างไร
๒. นักเรี ยนมีแนวการปฏิบตั ิตนอย่างไร เพื่อให้ประสบความสาเร็ จในชีวิต และมีความเจริ ญ
ก้าวหน้าในอาชีพการงาน

๓. สิ่ งใดที่มีความสาคัญในการเลือกอาชีพของตนเอง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย

เรานี้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง
ไม่ควรให้เสี ยทีที่เกิดมา
แม้ใครตั้งจิตคิดรักตัว
ควรจะร้อนอกร้อนใจ
ชาติใดไร้รักสมัครสมาน
แม้ชาติยอ่ ยยับอับจน
ใครมาเป็ นเจ้าเข้าครอง
เคี่ยวเข็ญเย็นค่ากราไป
เขาจะเห็นแก่หน้าค่าชื่อ
ไหนจะต้องเหนื่ อยยากลาบากกาย
เพราะฉะนั้นชวนกันสวามิภกั ดิ์
ยอมตายไม่เสี ยดายชีวา
สมานสามัคคีให้ดีอยู่
ควรคิดจานงจงใจ

ควรคานึงถึงชาติศาสนา
ในหมู่ประชาชาวไทย
จะมัวนอนนิ่ งอยูไ่ ฉน
เพือ่ ให้พรั่งพร้อมทัว่ ตน
จะทาการสิ่ งใดก็ไร้ผล
บุคคลจะสุ ขอยูอ่ ย่างไร
คงจะต้องบังคับขับไส
ตามวิสยั เชิงเช่นผูเ้ ป็นนาย
จะนับถือพงศ์พนั ธุ์น้ นั อย่าหมาย
ไหนจะอายทัว่ ทั้งโลกา
จงรักร่ วมชาติศาสนา
เพือ่ รักษาอิสระคณะไทย
จะสู ้ศึกศัตรู ท้งั หลายได้
เป็ นไทยจนสิ้นดินฟ้ า

พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั

๑. ในขณะที่บา้ นเมืองกาลังมีความแตกแยกทางความคิดนี้ เราควรวางตัวอย่างไร
จึงจะเหมาะสม

๒. อ่านบทร้อยกรองแล้ว นักเรี ยนอยากให้ประเทศไทยของเราเป็นอย่างไร

๓. นักเรี ยนจะมีวิธีการช่วยให้ประเทศอยูใ่ นความสงบได้อย่างไรบ้าง

๔. นักเรี ยนอยากมีผนู้ าประเทศที่มีลกั ษณะอย่างไร

๕. ถ้าขอพรได้ นักเรี ยนอยากขอพรใดบ้างให้กบั ประเทศไทยของเรา

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย

การที่เราจะคบหาหรื อรู้จกั ใครสักคน ไม่วา่ จะในฐานะอะไรก็ตาม สิ่ งหนึ่งที่
ควรท่องควรจาไว้อยูเ่ สมอก็คือ “คน” เป็นสิ่ งมีชีวิตที่มีท้ งั ด้านบวกและด้านลบ
อยูใ่ นนั้น อย่าตั้งใจกับคนหนึ่ งคนมากเกินไป เพราะไม่มีใครอยากเป็นต้นเหตุ
ของความล้มเหลว อย่าคาดหวังกับคนหนึ่ง
คนมากเกินไป เพราะไม่มีใครอยากเป็ น
ต้นเหตุของความล้มเหลว
อย่าคาดหวังกับคนหนึ่ งคนมากเกินไป
เพราะไม่มีใครสามารถเป็ นทุกอย่างที่ทุกคน
อยากให้เป็น อย่าให้เวลากับคนหนึ่งคน
มากเกินไป เพราะไม่วา่ ใครก็อยากมีช่วงเวลา
ของความเป็นส่ วนตัวคนเดียว อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคนหนึ่ งคนมากเกินไป
เพราะนัน่ จะทาให้เขาไม่หลงเหลือความเป็ นตัวของตัวเอง อย่าควบคุมชีวิตคน
หนึ่งคนมากเกินไป เพราะมนุษย์มกั จะหาวิธีการแทรกตัวเพื่อออกมาจากกฎที่
ถูกกาหนด อย่าบีบบังคับคนหนึ่งคนมากไปกว่านี้ เพราะถ้าคน ๆ นั้น หลุดจาก
ภาวะบีบบังคับมาได้ คุณจะกลายเป็ นคนที่ถูกหันหลังให้ในทันที เธอลองมองดู
ฉันดี ๆ ฉันมีลมหายใจ ไม่ใช่ภาพวาดที่สวยงามอยูต่ ลอดเวลา ฉันเองก็เป็ น
“คน” เป็นสิ่ งมีชีวิตที่มีสองด้านเช่นกัน อยากรู ้จกั ใครสักคนต้องหัดเรี ยนรู ้
ไม่ใช่เปลี่ยนแปลง
(อ้างอิง : http://fat1081009 ‘spaces’live.com’Blog/cns!42F323FD776!267.entey)

๑. “การที่เราจะคบหาหรื อรู้จกั ใครสักคน ไม่วา่ จะฐานะอะไรก็ตาม สิ่ งหนึ่งที่ควรท่อง
ควรจาไว้อยูเ่ สมอก็คือ “คน” เป็ นสิ่ งมีชีวิต ที่มีท้งั ด้านบวกและด้านลบ”
ข้อความนี้ มีความหมายว่าอย่างไร

๒. ผูเ้ ขียนเสนอแนะผูอ้ ่านว่าไม่ควรกระทาในสิ่ งใด

๓. หากมนุษย์ถูกบีบบังคับมาก ๆ จะส่งผลให้เกิดสิ่ งใดตามมา

๔. “เธอลองมองดูฉนั ดี ๆ ฉันมีลมหายใจ ไม่ใช้ภาพวาดที่สวยงามอยูต่ ลอดเวลา
ฉันเองก็เป็น “คน” เป็นสิ่ งมีชีวิตที่มีสองด้านเช่นกัน อยากรู้จกั ใครสักคนต้อง
หัดเรี ยนรู้ ไม่ใช่เปลี่ยนแปลง”
ข้อความนี้ให้แง่คิดกับบุคคลที่ต้งั ความหวังไว้สูงอย่างไร
๕. เรื่ องนี้สะท้อนให้เห็นว่า มนุษย์ตอ้ งการสิ่ งใดมากที่สุด

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย

เพลงอุทยานดอกไม้
คำร้ อง / ทำนอง อำจำรย์สกลธ์ มิตรำนนท์
ชมผกาจาปาจาปี

กุหลาบราตรี พะยอมอังกาบและกรรณิ การ์

ลาดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยีโ่ ถ ชงโคมณฑา สายหยุดเฟื่ องฟ้ า ชบาและสร้อยทอง
บานบุรียสี่ ุ่นขจร ประดู่พดุ ซ้อน พลับพลึงหงอนไก่ พิกลุ ควรปอง
งามทานตะวัน รักเร่ กาหลง ประยงค์พวงทอง บานชื่นสุดซ้อน พุทธชาดสะอาดแซม

พิศพวงชมพู กระดังงาเลื้อยเคียงคู่ ดูสดสวยแฉล้ม
รสสุคนธ์บุนนาคนางแย้ม สารภีที่ถูกใจ
งามอุบลปนจันทน์กะพ้อ ผีเสื้ อแตกกอ พร้อมเล็บมือนาง พุดตานกล้วยไม้
ดาวเรื องอัญชัน ยีห่ ุ บมะลิวลั ย์แลวิไล ชูช่อไสวเร้าใจในอุทยาน

๑. เพลงอุทยานดอกไม้ มีชื่อดอกไม้ท้ งั หมดกี่ชนิด อะไรบ้าง
๒. จงบอกลักษณะของดอกไม้จากเพลงอุทยานดอกไม้ อย่างน้อย ๑๐ ชนิด
๓. จงยกตัวอย่างคาประพันธ์จากวรรณคดีที่มีชื่อดอกไม้จากเพลงอุทยานดอกไม้ปรากฏอยู่
อย่างน้อย ๒ ชนิด

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย

เมื่อคุณตาคุณยายยังเล็ก ๆ อยู่ ถ้ามีใครในบ้านเป็นแผลหรื อฝีเล็ก ๆ น้อย ๆ
ก็จดั การรักษาใส่ ยาเอาเอง ถ้ายุงกัดเล็กน้อยก็เอาปูนในเชี่ ยนหมากแต้ม ๆ เสี ยหน่อย
ก็หายแล้ว ถ้าเป็นแผลที่สมควรใส่ ยาก็ใส่ แต่บางครั้งก็ตอ้ งปิ ดแผล เพื่อไม่ให้
แมลงวันตอม หรื อความสกปรกเข้าแผลได้ คุณแม่ของคุณตามักเอาเศษผ้าที่เป็ นผ้าขาว
เอามา ตัดเป็นวงกลมขนาดต่าง ๆ เก็บใส่กล่องไว้ปิดแผล เอาขี้ผ้ งึ สี แดงบ้าง ดาบ้าง
หรื อสี เหลือง ๆ ทาที่ผา้ กลม ๆ นั้นแล้วปิ ดแผล เด็กบางคนเป็นแผลปุปะก็ปิดผ้ากลม ๆ
นั้นเต็มไปหมด แลดูน่าขัน
ขี้ผ้ งึ เหล่านั้นไม่เหนียวนัก หลุดง่าย ถ้าไปวิ่งเล่นมา บางทีผา้ ปิ ดแผลก็เลื่อนไป
ไม่อยูถ่ ูกที่ เวลาตื่นนอนมักหลุดออกหมด ตอนเช้าจึงต้องปิ ดแผลกันใหม่ เวลาเก็บ
ที่นอนเจอผ้าปิ ดแผลหลุดติดอยูท่ ี่นนั่ ที่นี่เกลื่อนไป ครั้งหนึ่งคุณตาเป็นแผลหลายแห่ ง
น้องคนเล็กเห็นว่า การติดผ้าปิ ดแผลนี้ มันช่างโก้เสี ยเต็มประดา ร้องจะเอาบ้าง คุณแม่
ก็จาต้องติดให้บา้ ง จะได้ไม่นอ้ ยหน้ากัน ให้ติดที่นี่แล้วเปลี่ยนใจย้ายแผลอยูร่ ่ าไป
ตามแต่ใจคิดอยากจะให้เป็นแผลตรงไหนแกะมาติดให้ใหม่ พอวิ่งเล่นผ้าปิ ดแผลหลุด
หายไปก็ร้องไห้ ต้องวิ่งมาให้คุณแม่ติดให้ใหม่

ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. เมือ่ คุณตาคุณยายยังเด็ก. กรุ งเทพฯ : พิมพลักษณ์, ๒๕๔๘.

๑. สาระสาคัญจากบทความเรื่ องยาในบ้านคืออะไร

๒. ผูเ้ ขียนบทความเรื่ องยาในบ้านมีจุดมุ่งหมายอย่างไร

๓. บทความเรื่ องยาในบ้านตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเรื่ องใด
๔. ลักษณะของครอบครัวคุณยายเป็ นอย่างไร

๕. บทความเรื่ องยาในบ้านให้ขอ้ คิดอะไรแก่ผอู้ ่าน

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย

สาเหตุของฟั นสึ ก มักเกิดจากแรงบดเคี้ยวที่ผดิ ปกติ เช่น ชอบกิ นอาหารแข็ง กัดน้ าแข็ง หรื อนอนกัดฟัน
รุ นแรง นอกจากนี้การกินอาหารที่มีฤทธิ์เป็ นกรด จาพวกอาหารรสเปรี้ ยว น้ าอัดลม ไวน์
และการแปรงฟันที่ผดิ วิธี แปรงฟันแรง ๆ หรื อใช้แปรงสี ฟันที่มีขนแข็งก็ทาให้เคลือบฟันสึ กได้เช่นกัน
ลักษณะการสึ กของฟั นที่พบบ่อย ๆ มี ๒ ด้านคือ ด้านบดเคี้ยวและด้านแก้มที่บริ เวณคอฟัน
การสึ กของฟันด้านบดเคี้ยวมักจะพบในฟันกราม ส่ วนฟันสึ กบริ เวณคอฟันมักพบบ่อย
ที่ฟันกรามน้อยและฟันเขี้ยว เพราะเป็ นตาแหน่งที่สัมผัสกับแปรงสี ฟันได้ง่าย

อาการเสี ยวฟั นจะเริ่ มขึ้น เมื่อผิวเคลือบฟันสึ กหายไปจนถึงชั้นของเนื้ อฟัน
และหากปล่อยให้ฟันสึ กต่อไปเรื่ อย ๆ จนถึงชั้นโพรงประสาทฟันจะทาให้มีอาการปวดฟันตามมา

วิธีการป้ องกันฟั นสึ กทีด่ ที สี่ ุ ดคือ พยายามหลีกเลี่ยงสภาวะต่าง ๆ ที่จะทาให้เกิดฟันสึ ก คือพยายามลดความถี่
และปริ มาณการกินของขบเคี้ยวที่มีผลต่อการสึ กของฟัน รวมถึงพยายามฝึ กการแปรงฟันให้ถูกวิธี โดยใช้
ขนแปรงอ่อนนุ่ม เอียงแปรงสี ฟันประมาณ ๔๕ องศากับตัวฟัน แล้วกดแปรงเบา ๆ ลงที่แนวเหงือก
โดยใช้วิธีขยับ-ปัด ฟันบนปัดลงล่าง ฟันล่างปัดขึ้นบนซี่ ละ ๘-๑๐ ครั้ง ระวังการแปรงฟัน
ตามขวางตัวฟันแรง ๆ เพราะจะทาลายผิวเคลือบฟันและอาจทาให้เหงือกเป็ นแผลได้

การแก้ไขกรณี ที่ฟันสึ กไม่มากและมีอาการเสี ยวฟัน แนะนาให้ใช้ยาสี ฟันที่มีส่วนผสม
ของสารลดการเสี ยวฟัน ซึ่ งจะระงับอาการได้เป็ นครั้งคราว เมื่อฟันสึ กลึกขึ้นอาจต้องทาการอุด
หรื อครอบฟัน แต่หากการสึ กลึกถึงชั้นของโพรงประสาทฟัน ผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องได้รับการรักษาคลองรากฟัน
เพื่อระงับอาการปวดก่อนการบูรณะฟันต่อไป

การป้ องกันไม่ให้เกิดการสึ กกร่ อนจนลุกลามมาถึงการเสี ยวฟันเป็ นวิธีที่ดีที่สุดและ
ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุ ขภาพเหงือกและฟันทุก ๖ เดือน หลังการกินผลไม้
หรื ออาหารและเครื่ องดื่มที่มีฤทธิ์เป็ นกรดควรบ้วนปากทันที แล้วรอ ๓๐ นาทีถึง ๑ ชัว่ โมง
ก่อนแปรงฟัน โดยเลือกแปรงสี ฟันที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มและแปรงให้ถูกวิธี จะช่วยลด
การสึ กกร่ อนของฟันได้
(ทพญ.วิมลพรรณ สุ ระวดี. ฟันสึ ก. นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่: ๓๘๑ .มกราคม ๒๕๕๔)

๑. อาการเสี ยวฟันเกิดจากอะไร
๒. การแปรงฟันที่ถูกต้องควรทาอย่างไร ตอบมา ๓ ข้อ

๓. ประโยชน์ที่ได้จากบทความนี้คืออะไร แสดงเหตุผลประกอบ
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ตามข้ อแนะนาของบัญชีสารอาหาร กาหนดว่าคนไทยควรบริโภคโซเดียมไม่เกิน
๒,๔๐๐ มิลลิกรัมต่อวัน แต่ขณะนี ้คนไทยบริโภคล ้าหน้ าตัวเลขดังกล่าวไปแล้ ว โซเดียม
ในบะหมี่สาเร็จรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบะหมี่สาเร็จรู ปแบบซอง "บิก๊ แพ็ก" จะยิ่งไปเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและทาให้ ไตทางานหนัก

เว็บไซต์ ข่าวการแพทย์ WebMD ของสหรัฐรายงานว่า สเตฟานี่ บรู๊กส์ นักโภชนาการ
ในซานฟรานซิสโก เตือนว่าคนที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูง ป่ วยด้ วยโรคหัวใจ กินยาขับ
ปั สสาวะ และยารักษาอาการซึมเศร้ าบางชนิดไม่ควรรับประทานบะหมี่สาเร็จรูปโดยเด็ดขาด
เพราะมีโซเดียมกับผงชูรสสูง บะหมี่ สาเร็ จรูปใส่สี ใส่สารทาให้ กรอบซึง่ เป็ นสารก่อมะเร็ง
เหตุที่ไม่ค่อยเกิดกรณีกนิ บะหมี่สาเร็จรูปมาก ๆ แล้ วป่ วย เป็ นเพราะผู้บริโภคสินค้ าชนิดนี ้
ส่วนใหญ่เป็ นเด็กวัยรุ่น คนหนุ่มสาวซึง่ ร่างกายยังแข็งแรง

ข้ อสงสัยอีกประการเกี่ยวกับพิษภัยของบะหมี่สาเร็จรูปที่แพทย์เตือนไว้ ก็คือ การที่บะหมี่
สาเร็จรู ปใส่สี ใส่สารทาให้ กรอบและผงชูรสในปริมาณมาก ๆ รวมทังถู
้ กทอดในน ้ามันซึง่ ผ่าน
การทอดซ ้าหลาย ๆ ครัง้ อาจจะทาให้ เกิดการสะสมของ "คาร์ บอน" ซึง่ เป็ นสารก่อมะเร็ งขึ ้นมา
ในสินค้ าประเภทนี ้หรื อไม่ ยิ่งไปกว่านันบะหมี
้
่สาเร็จรูปยังใส่ "ผงชูรส" ซึ่งเป็ นสารเพิ่มรสชาติ
มากเกินไป ในกรณีของผู้ที่แพ้ ผงชูรสเมื่อรับประทานเข้ าไป อาจเกิดอาการเหนื่อยอ่อน ปวดหัว
หรื อมีไข้ ด้ วยสภาพเศรษฐกิจบวกกับอุปนิสยั เคยชินกับการบริโภคบะหมี่สาเร็จรูปย่อมทาให้
การละเลิกรับประทานสินค้ าชนิดนี ้เป็ นไปได้ ยาก แต่ถ้าคิดจะรับประทานก็ควรใช้ วธิ ีต่อไปนี ้
เพื่อลด "โทษ" ที่ซกุ ซ่อนอยู่ในบะหมี่สาเร็จรู ป เช่น ควรต้ มให้ สกุ อย่ากินเปล่า ๆ โดยไม่เติมน ้า
เพราะบะหมี่จะเข้ าไปพองในกระเพาะอาจทาให้ เกิดอาการจุกแน่นได้ นอกจากนี ้ควรใส่ไข่
และผักลงไปด้ วยทุกครัง้ เพื่อเพิ่มโปรตีนกับวิตามินรวมทังเมื
้ ่อต้ มเสร็จแล้ วให้ เทน ้าซุปออก
สักครึ่งหนึ่งเพื่อลดปริมาณสารเคมีไม่พึ่งประสงค์ในน ้าซุป

*** รู้ เช่ นนีแ้ ล้ ว...ยังสนใจทานบะหมี่กันอีกเปล่ าค่ ะ.... ***
http://share.psu.ac.th/blog/nui2/7898 / ขวัญเรื อน nui บุญกอบแก้ว

๑. เหตุใดคนเป็ นโรคความดันโลหิตสูงหรื อโรคหัวใจจึงไม่ควรรับประทานบะหมี่สาเร็ จรู ป
๒. เหตุใดคนวัยหนุ่มสาวที่ชอบรับประทานบะหมี่สาเร็ จรู ปจึงไม่ป่วย
๓. การรับประทานบะหมี่สาเร็จรู ปบ่อย ๆ และเป็ นเวลานาน อาจทาให้เกิดโรคใดบ้าง

๔. จากบทความ หากหากนักเรี ยนจะรับประทานบะหมี่สาเร็จรู ปควรปฏิบตั ิอย่างไร
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