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เรื่อง : รวม 4 โรคร้ายคร่าชีวิตเด็ก! ยังต้องระวังรับเปิดเทอม 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
    
    ตอนนี้โรงเรียนต่างๆ เปิดเทอมแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะวุ่นวายอยู่กับการหาข้าวของอุปกรณ์การเรียน
ให้เจ้าตัวน้อย ไม่รู้ว่าช่วงปิดเทอมหายไปไหนหมด เปิดเทอมมาจึงต้องควักกระเป๋าหมดเงินไปกับค่าเทอม        
ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ จนอาจหลงลืมนึกถึงเรื่องสุขภาพของเด็กๆ ว่าส าคัญไม่แพ้กัน! 
       หากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาข้าวของอุปกรณ์การเรียนที่เตรียมไว้ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะลูกน้อยต้องหยุดเรียน
อีกหลายวัน ฉะนั้นเรามาหาวิธีป้องกัน “4 โรคยอดฮิต” ในช่วงเปิดเทอมนี้กันดีกว่าว่า มีโรคอะไรบ้าง            
และรับมืออย่างไร 
       เริ่มจาก “โรคมือ เท้า ปาก” ที่เพ่ิงมีการประกาศเตือนว่ามีสายพันธุ์รุนแรงระบาดหนัก เมื่อประมาณ
กลางเดือน ต.ค.  ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้โชคร้ายเสียชีวิตไปแล้ว 3 ราย ท าให้ช่วงเปิดเทอมนี้ยังน่าเป็นห่วงว่าจะมี
ผู้ติดเชื้อเพ่ิม ซึ่ง นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า “โรคมือ เท้า ปาก” ระบาดในประเทศไทยมานาน ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ
ไวรัสคอกซากีเอ 6 เอ 16 ซึ่งไม่ค่อยรุนแรงนัก เด็กจะมีอาการไข้สูง เป็นตุ่มน้ าใส ที่ฝ่ามือ ฝ่าท้า 
 ส่วนเชื้อที่รุนแรง คือ “เชื้อเอ็นเทอร์โรไวรัส 71” หรือ “อีวี 71” ท าให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อสมอง 
โดยเฉพาะตรงแกนสมอง กล้ามเนื้อหัวใจ และเสียชีวิตได้ ซึ่งอัตราตายจากเชื้ออีวี 71พบว่าถ้าเป็นในเด็กอายุ
ต่ ากว่า 1 ปี โอกาสเสียชีวิต 1 ใน 100 คน ถ้าต่ ากว่า 3 ปี โอกาสเสียชีวิ ตเป็น 1 ต่อ 300 คน แต่ถ้าอายุ
มากกว่านี้โอกาสเสียชีวิตก็น้อยลง อาจจจะเป็น 1 ต่อ 3,000 คน และโอกาสเป็นมือ เท้า ปากก็น้อยลง 
       “โรคมือ เท้า ปาก” ติดต่อง่ายมาก โดยเชื้อจากสารคัดหลั่ง น้ าลาย อุจจาระ และเข้าสู่ร่างกายด้วยการ
ใช้มือสัมผัสของที่มีเชื้อเข้าปาก เมื่อเด็กได้รับเชื้อระฟักตัว 3-5 วัน อาการเริ่มต้นมีไข้ วันเดียวเท่านั้นก็จะเริ่มมี
ตุ่ม มีแผลในปาก บริเวณเพดานอ่อน ลิ้นไก่ รอบทอนซิล กระพุ้งแก้ม ส่วนที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า เป็นตุ่มน้ าใสๆ เล็กๆ 
ในรายที่เป็นมากอาจจะข้ึนที่หัวเข่า ข้อศอก รอบก้น 
        อาการที่พ่อแม่ต้องเฝ้าระวังคือ 1.เป็นไข้สูงไม่ลด 2.ตาลอย ซึม 3.หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง 4.กระตุกที่
ปลายมือ ปลายเท้า หรือหอบ น้ าลายฟูมปาก การรักษาตามอาการอย่าให้ขาดน้ า ให้กินของที่เย็นขึ้นมาหน่อย
เพ่ือให้เจ็บปากน้อยลง ใช้เวลา 3-5 วัน อย่างช้าไม่เกิน 7 วันก็หาย แต่ถ้าเป็นมากจะต้องรักษาด้วยยา ปัจจุบัน
ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือ การล้างมือบ่อยๆ เพราะเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายโดยการที่มือสัมผัสเชื้อ
แล้วเข้าปาก การล้างต้องล้างให้ถูกวิธี ล้างนานจบ 1เพลง กินอาหารที่สุก  
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        ตามมาด้วย “โรคไข้หวัดใหญ่” ที่สามารถแพร่เชื้อได้ทางเดินหายใจ ซึ่งสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ในประเทศไทยข้อมูลในปี 2559 นั้น มีข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบการ
ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ในสัดส่วนที่สูงมากถึง 71.5 % เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ A ทั้ง 2 ตระกูล 
        อีกโรคที่ต้องระวัง ถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม “โรคไอกรน” เป็นโรคที่ติดเชื้อจากทางเดินหายใจ ท าให้
มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ และเกิดอาการไอ ที่มีลักษณะพิเศษ คือไอซ้อนๆ ติดๆ กัน 5-10 ครั้ง 
หรือมากกว่านั้นจนเด็กหายใจไม่ทัน จึงหยุดไอ และมีอาการหายใจเข้าลึกๆ เป็นเสียงวู๊ป สลับกันไปกับการไอ
เป็นชุดๆ จึงมีชื่อเรียกว่า “โรคไอกรน” บางครั้งอาการอาจจะเรื้อรังนานเป็นเวลา 2-3 เดือน โดยโรคนี้เป็นได้
ทุกอายุ ถ้าไม่มีภูมิคุ้มกัน แต่ในวัยผู้ใหญ่อาจไม่มีอาการ หรือไม่มีอาการแบบไอกรนจึงไม่ได้รับการวินิจฉัย      
ว่าเป็น “โรคไอกรน” ส่วนอุบัติการณ์ในประเทศไทยลดลงมาก เป็นผลจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ    
ไอกรน บาดทะยัก ที่ครอบคลุม แต่ยังพบโรคนี้ได้ตามชนบท และในเด็กอายุเกิน 5 ปีมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เด็กท่ีไม่ได้รับวัคซีน พบการระบาดเป็นครั้งคราวในเด็กนักเรียนชั้นประถม แต่ถ้ามีอาการรุนแรงมาก จะมีอัตรา
การเสียชีวิตสูง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก 
       สุดท้ายโรคที่มักถูกมองข้าม คือ “โรคหวัดขึ้นหู” หรือหูชั้นกลางอักเสบ ซึ่งเกิดจากการที่เด็กๆ ติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายในส่วนบน เช่น จะมีอาการหวัด คัดจมูก น้ ามูกไหล ล าคออักเสบ แล้วเชื้อเกิดลุกลามเข้าไป
ในหูชั้นกลาง ท าให้มีอาการปวดหูข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้าง ท าให้มีอาการไข้สูง หู อ้ือ ได้ยินลดลง         
ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะท าให้แก้วหูลทะลุ ดังนั้นการรักษาจึงต้องควบคู่ไปกับโรคไข้หวัดใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ 
ระหว่างนี้คุณพ่อคุณแม่อย่าให้มีน้ าเข้าหูเด็กๆ จึงควรงดกิจกรรมว่ายน้ าไปก่อน 
       ทางที่ดีป้องกันไว้ก่อนอย่าให้เด็กๆ รับเชื้อร้ายเข้าสู่ร่างกายดีที่สุด ด้วยวิธีง่ายๆ ที่แนะน ากันไปแล้ว
ข้างต้น คือ ล้างมือบ่อยๆ เพราะเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายโดยการที่มือสัมผัสเชื้อแล้วเข้าปาก การล้างต้องล้างให้ถูก
วิธี ล้างนานจบ 1เพลง กินอาหารที่สุก รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และฉีดวัคซีนป้องกัน  

คอลัมน์ : Healthy Clean 
โดย : ชญานิษฐ คงเดชศักดา 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/article/607430 
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เรื่อง : ทั่วโลกต้องรู้!! ไทยจะเปิดประมูล “ไฮสปีดเทรน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

ประกาศกันชัดๆ ไปแล้ว กับ “โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง” หรือที่เราๆ ท่านๆ เรียกกันติดปากว่า 
“ไฮสปีดเทรน” กันนั่นแหล่ะค่ะ โดยเฉพาะในพ้ืนที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” 
       ด้วยความที่....เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ การผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ดังนั้นรัฐบาล
จึงได้ชูพ้ืนที่ “อีอีซี” ในภาคตะวันออก เพ่ือน ามาพัฒนาต่อเนื่องจากที่ได้ พัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดกันมากว่า     
30 ปีก่อนโดยก าหนดเขตพ้ืนที่ส่งเสริมการลงทุนเป็นการเฉพาะ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
       ในเมื่อจุดขายส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ คือเรื่องราวของ “อีอีซี” จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแหวกแนวอะไร        
ที่รัฐบาลต้องท าทุกทางเพ่ือดึงเพ่ือดูดนักลงทุนมาลงทุนให้ได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะตามมากันให้เห็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ“ไฮสปีดเทรน” เป็นเหมือนจุดตอกย้ าหรือจุดดึงดูดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้ง
ไทยและเทศ ว่าอย่างน้อยเม่ือไทยมีการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็ว ย่อมท าให้การลงทุนนั้น...“คุ้มค่า” 
       เมื่อดูอัตราความเร็วของ “รถไฟความเร็วสูง” ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า เทียบกับระยะทางระหว่าง
สนามบินดอนเมือง มายังสุวรรณภูมิแล้ว เท่ากับว่า หาก “ฝันเป็นจริง” พวกเราก็จะใช้เวลาเดินทางเพียง    
“45 นาที” เท่านั้น 
       ที่ส าคัญ!!! กระบวนการก่อสร้างก็ต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่ากว่า 5 ปี ขณะที่กว่าจะเข้ารูปเข้าร่าง 
ทดสอบการเดินรถ ตกลงโน่น-นี่-นั่น เวลาก็ต้องเลื้อยออกไปแน่นอน 
       เบื้องต้น “ไฮสปีดเทรน” เฟสที่ 2 นี้  ว่ากันว่าจะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงระยองเพียงแค่         
60 นาที ขณะที่กรุงเทพฯ-จันทบุรี ใช้เวลา100 นาที และกรุงเทพฯ-ตราด 120 นาที จากเดิมที่เราขับรถยนต์
กันไปก็ใช้เวลาตั้งแต่ 2.30 ชม.ไปจนเกือบถึง 4 ชม.โน่นทีเดียว 

คอลัมน์ : เศรษฐกิจจานร้อน 
โดย : ช่อชมพู 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/article/630525 
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เรื่อง : ก่อนถึงเส้นตายรัก 

 
 
 
 
 
 
 
         

นิยายรักแทบทุกเรื่องที่ผมอ่านในวัยเด็กล้วนจบแบบ แฮปปี้ เอนดิ้ง ดังนั้น เมื่ออ่านเจอค าถามใน
คอลัมน์ตอบปัญหาหัวใจของศิราณีว่า "หนูควรแต่งงานกับคนที่หนูรักแต่มีอุปสรรค หรือแต่งงานกับคนที่หนูไม่
รักแต่ไม่มีอุปสรรคดีคะ?" สามัญส านึกในวัยเด็กก็บอกว่า ก็ต้องแต่งงานกับคนที่เรารักสิ เพราะความรักย่อมมี
อ านาจเหนืออุปสรรคทุกอย่าง! 
       ผู้ถามอาจมองโลกแค่สองด้านคือ แต่งงานกับคนที่รักและแต่งงานกับคนที่ไม่รัก ความจริงยังมีอีก
ทางเลือกหนึ่งคือ ไม่ต้องแต่งงานให้รู้แล้วรู้รอดไป! 
       มาถึงวัยนี้ ก็ยังได้ยินค าถามนี้จากคนหนุ่มสาวเสมอ หลายคนพยายามดิ้นรนหาแฟนให้ได้ก่อนถึงเส้นตาย 
ที่เรียกว่า "คานทอง" หลายคนมองว่าการไม่มีคู่เป็นเรื่องเสียหน้า ผู้หญิงไม่น้อยเห็นว่าการไม่มีใครมาจีบเป็น
ปมด้อยขนาดยักษ์ 
       เสน่ห์ของการเดินทางด้วยกันก็คือการมีเพ่ือนสนิท คือชีวิตที่สมบูรณ์เมื่ออยู่คู่กัน เหมือนรางคู่ส าหรับ
รถไฟ ตะเกียบ หรือสองปีกของนก ทว่ามนุษย์ทุกคนไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน การไม่แต่งงานไม่ใช่เรื่อง
ประหลาดหรือท าให้ชีวิตไร้ค่าแต่อย่างไร ในหลายกรณี มันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดด้วยซ้ า ไอน์สไตน์กล่าวว่า 
"ถ้าคุณต้องการมีชีวิตอย่างมีความสุข ผูกชีวิตไว้กับเป้าหมาย ไม่ใช่กับคนหรือสิ่งของ" 
       การแต่งงานเพียงเพราะไม่อยากอยู่คนเดียวอาจเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตก็ได้ ตัวอย่างมี
มากมาย โลกแห่งชีวิตคู่ไม่ใช่โลกแห่งคณิตศาสตร์ที่มีสูตรส าเร็จ ไม่ใช่โลกของสีขาวกับสีด า มันเป็นสีเทาของ
หลายอย่างปนเปกัน ชีวิตคือการปรับตัวไปตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ผู้คน บางครั้งอาจมีโชคเป็นตัว
ประกอบ 
       โลกนี้ไม่มีคนรักที่สมบูรณ์แบบ ชีวิตคู่ที่ "เพอร์เฟ็คท์" มีแต่ในนิยาย ในโลกของความเป็นจริง ความ
สมบูรณ์คือความสามารถที่จะอยู่กับใครคนหนึ่งที่อาจไม่สมบูรณ์แบบอย่างดีที่สุด และหากจังหวะชีวิตไม่
เอื้อให้มีคู่ครอง "คานทองนิเวศน์" ก็ไม่ใช่โลกที่แย่ หากใช้ชีวิตเป็น ก็อาจทั้งสบายและสนุกด้วย 

 
โดย : วินทร์ เลียววาริณ 

ที่มา : https://women.kapook.com/view33652.html 
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เรื่อง วิชา...ที่ไร้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

 
“แล้วมันใช้ประโยชน์อะไรได้” เป็นประโยคที่หล่นจากปากของนายกรัฐมนตรีแห่งอังกฤษหลังจากดู

สาธิตกลไกการท างานของไฟฟ้ากับแม่เหล็กโดยนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง 
       นักวิทยาศาสตร์คนนั้นชื่อ ไมเคิล ฟาราเดย์ เป็นผู้ค้นพบความลับเกี่ยวกับไฟฟ้ามากมายหลายเรื่อง    
งานของเขาล้ ายุค แต่ดูไม่มีประโยชน์อะไร ฟาราเดย์ผู้นี้มีชาติก าเนิดต่ าต้อย ฐานะยากจนมาก เขาเรียนไม่จบ
ชั้นประถมเพราะครูเห็นว่าเขาเป็นเด็กทึ่ม เขาอาจไม่ได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์หากมิใช่เพราะเขาท างาน   
ในร้านท าปกหนังสือ มีโอกาสผ่านตาหนังสือจ านวนมากมาย เขาอ่านหนังสือทุกเล่มท่ีผ่านมืออย่างกระหาย
และพบว่าตัวเองรักวิทยาศาสตร์ เขาเรียนเองทุกอย่าง ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าแทบทุกอย่างที่จินตนาการ
ของเขาโลดแล่นไปถึง  
       โลกต้นศตวรรษที่ 19 รู้จักไฟฟ้าแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไร งานของฟาราเดย์
ก้าวหน้าเกินกาล เขารู้ว่าเขาก าลังก้าวไปสู่พื้นที่ใหม่ที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน แม้ว่าเขาจะสร้างชื่อเสียงในระดับ
หนึ่ง แต่คนในยุคของเขามองไม่เห็นคุณค่าของงานของเขา เป็นที่มาของค าถามของนายกรัฐมนตรีข้างต้น 
       ผ่านไปอีกหนึ่งร้อยปี มนุษย์รู้เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าหมดแล้ว และเริ่มท าความเข้าใจกับอะตอมและอนุภาค 
โลกเคลื่อนเข้าสู่ยุคอวกาศ แต่ค าถามแบบเดิมก็ยังคงอยู่ ทุกครั้งที่มีการส่งจรวดออกนอกโลก มีเสียงค าถามดัง
ขึ้นเสมอว่า “ส่งจรวดไปนอกโลกท าไม ในเมื่อประชาชาตินับพันล้านคนอดอยาก มีคนอดตายทุกวัน เอาเงินค่า
ทดลองจรวดไปช่วยคนพวกนั้นไม่ดีกว่าหรือ?” ทุกครั้งที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องอะตอมและอนุภาคชื่อ
ประหลาด ๆ หลายคนบอกว่า “แล้วมันใช้ประโยชน์อะไรได้?”  
       ในวันนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษถามเขาว่า “แล้วมันใช้ประโยชน์อะไรได้?”  ฟาราเดย์ตอบว่า      
“แล้วทารกแรกเกิดใช้ประโยชน์อะไรได้?” 
       บุคคลส าคัญและผู้สร้างสรรค์สิ่งส าคัญของโลกทุกคนล้วนเป็นทารกไร้ประโยชน์มาก่อนทั้งสิ้น...                  
งานนวัตกรรมทุกชิ้นเป็นทารกแรกเกิด มันอาจโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์ หรืออาจตายเสียก่อน เราไม่มีทางรู้
จนกว่าจะลองเลี้ยงทารกคนนั้น  
       ‘ทารกแรกเกดิ’ ที่ดูไร้ประโยชน์ของฟาราเดย์กลายเป็นรากฐานให้ เจมส์ คลาร์ก แมกซเวลล์ สานต่อ 
แล้วต่อมาเป็นรากฐานให้ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ พัฒนาความคิดของเขา ต่อยอดกลายเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่
แห่งสหัสวรรษ! 
       หากปราศจากผลงานที่ ‘ใช้ประโยชน์อะไรได้?’ ของ ไมเคิล ฟาราเดย์ ในวันนั้น และหากปราศจากการ
ส่งจรวดไปนอกโลกและการศึกษาอนุภาค จักรวาล หลุมด า ฯลฯ โลกเรายามกลางคืนในวันนี้ก็ยังคงเป็นโลกมืด
มิดเช่นเมื่อล้านปีก่อน โลกวันนี้จะไม่มี พัดลม, เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, นาฬิกา, เครื่องดูดฝุ่น, ปั๊มน้ า 
      ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจประดิษฐ์ ทั้งหมดนี้เป็นผลพลอยได้จากการค้นคว้าทดลองที่                     
‘ใช้ประโยชน์อะไรได้?’ ล้วน ๆ              โดย : วินทร์ เลียววาริณ 
                                                                                    ที่มา : https://blog.eduzones.com         

https://blog.eduzones.com/
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เรื่อง : ห้องสามห้อง 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
     
 

   ชีวิตมนุษย์ทุกคนประกอบด้วยห้องสามห้อง... ห้องท้ังสามนี้เรียงต่อกันเป็นแถว มีประตูเชื่อมกัน
แบบ  ห้องต่อห้อง ห้องท่ีหนึ่งคือห้องอดีต เชื่อมกับห้องที่สองคือห้องปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมกับห้องท่ีสามคือห้อง
อนาคต 
       ตวัตนทางกายภาพจริงๆ ของเราอยู่ในห้องปัจจุบัน เราไม่สามารถอยู่ในห้องอดีตและห้องอนาคตได้  
เพราะห้องปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ทางกายภาพ ส่วนห้องอดีตกับห้องอนาคตเป็นห้องเสมือนจริง (virtual rooms)  
      ห้องอดีตเป็นพื้นที่ในฝันของเรา ส่วนห้องอนาคตเป็นเพียงอากาศธาตุ มันเป็นผลรวมของเหตุการณ์ท่ี
สะสมกันมาหรือจินตนาการของเรา มันไม่มีอยู่จริง แต่จิตของเราสามารถอยู่ได้ในทั้งสามห้อง 
      หากจิตของเราอยู่ในห้องปัจจุบัน เรียกว่ามี ‘สติ’ หากจิตอยู่ในห้องอดีตหรืออนาคตเรียกว่า ‘ใจลอย’ 
หรือ ‘ฟุ้งซ่าน’ ห้องอดีต ห้องปัจจุบัน และห้องอนาคตจะเปลี่ยนสภาวะไปทุกวินาที ทุกขณะจิต ห้องปัจจุบัน
จะกลายเป็นห้องอดีต ห้องอนาคตจะกลายเป็นห้องปัจจุบัน  
      ห้องอดีตประกอบด้วยชั้นวางเหตุการณ์เรียงตามล าดับเวลา ชั้นแรกแถวแรกคือเหตุการณ์วันที่เราเกิด   
ถัดมาเป็นเหตุการณ์วันที่เราเติบโตเป็นเด็ก ชีวิตในโรงเรียน วันที่ไม่สบาย วันที่ไปดูหนัง ฯลฯ 
      ห้องปัจจุบันเป็นห้องว่างกับข้าวของนิดหน่อยพอให้เราท าอะไรก็ได้ที่จะท า ห้องอนาคตประกอบด้วยชั้น
วางเหตุการณ์ต่างๆ ไม่เป็นระเบียบ สับสนปนเป เหตุการณ์เหล่านี้เป็นภาพฝันที่เปลี่ยนรูปได้ 
      ห้องอดีตเคยมีตัวตนทางกายภาพจริง แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้ว ห้องอนาคตก็ไม่มีจริงเพราะมันยังมาไม่ถึง   
มันเป็นแค่ภาพที่เราสร้างขึ้นมา ไม่ว่าเราจินตนาการอะไร มันก็จะปรากฏในห้องอนาคต เช่น จินตนาการว่าเรา
จะเป็นแชมเปี้ยนนักวิ่ง ห้องอนาคตก็จะปรากฏเหตุการณ์เราเป็นแชมเปี้ยนนักวิ่งขึ้นมาทันใด แต่มันยังเป็น
พ้ืนที่เสมือนจริง ไม่ใช่ความจริง 
      ชีวิตของเราทุกคนคือเวลาปัจจุบันเท่านั้น ไม่ใช่อดีตหรืออนาคต โอกาสที่จะสร้างสรรค์หรือท าลายชีวิตเรา
อยู่ ณ ขณะจิตนี้ ณ ห้องปัจจุบันนี้เท่านั้น จะท าอะไรก็ท า เพียงแวบเดียวห้องแห่งนาทีนี้ก็กลายเป็นห้องอดีต
และอีกแวบเดียว เราก็อยู่กับนาทีสุดท้ายของชีวิตแล้ว 

โดย : วินทร์ เลียววาริณ 
ที่มา : http://www.homelittlegirl.com/index.php?topic=6960 
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เรื่อง : กระจกเงาสามบาน 
 
 
    
 
 
        
 

สามร้อยกว่าปีถัดจากยุคสามก๊ก จีนเคลื่อนเข้าสู่รัชสมัยราชวงศ์ถัง พระเจ้าถังเกาจู่ ปฐมจักรพรรดิ
แห่งราชวงศ์ถัง ทรงมีโอรสสี่พระองค์ องค์แรกคือหลี่เจี้ยนเฉิง องค์ที่สองนาม หลี่ซื่อหมิง ซึ่งต่อมาขึ้นมาเป็น
ฮ่องเต้โดยฆ่าเชษฐากับอนุชาของพระองค์ ทรงพระนามว่าพระเจ้าถังไท่จง 
       ข้อแตกต่างระหว่างพระเจ้าถังไท่จงกับฮ่องเต้อ่ืนๆ จ านวนมากในประวัติศาสตร์จีนคือ พระองค์ทรงรับฟัง
ความเห็นจากทุกคน โดยไม่สนพระทัยชาติก าเนิด ชาติตระกูล แม้แต่ศัตรู! ทรงดึงศัตรูมาเป็นมิตรและที่ปรึกษา 
       และศัตรูผู้กลายเป็นที่ปรึกษาคนส าคัญก็คือเว่ยเจิง เว่ยเจิงเดิมรับใช้รัชทายาทหลี่เจี้ยนเฉิง พระเชษฐา
ของถังไท่จง เว่ยเจิงมองออกว่าหลี่ซื่อหมิงก าลังคิดการใหญ่ ก็เตือนเจ้านายให้จัดการหลี่ซื่อหมิงเสีย แต่ก็ไม่ท า 
ผลก็คือถูกพระอนุชาฆ่าและแย่งบัลลังก์ไป 
       เมื่อทรงขึ้นเป็นฮ่องเต้แล้ว ถังไท่จงทรงเรียกตัวเว่ยเจิงมาเข้าเฝ้า ตรัสถามว่า “ท าไมเจ้าจึงยุให้เราพ่ีน้อง
ฆ่ากัน?” เว่ยเจิงตอบกลับอย่างไม่สะทกสะท้านว่า “ถ้าพระเชษฐาของพระองค์ทรงรับฟังค าแนะน าของข้า
พระองค์ ก็คงไม่ถูกฆ่าตาย” 
       ความเป็นคนตรงเช่นนี้มิเพียงท าให้เว่ยเจิงรักษาชีวิตได้ ยังได้เป็นเสนาบดี ให้ค าปรึกษาแก่ถังไท่จง         
ตลอดชีวิตในต าแหน่งที่ปรึกษา เว่ยเจิงพูดแย้งจักรพรรดิมากมายหลายร้อยเรื่อง โดยไม่เกรงว่าจะหมิ่นละเมิด
เบื้องสูง เว่ยเจิงเห็นว่าประโยชน์ของแผ่นดินส าคัญกว่าองค์จักรพรรดิ 
       เล่ากันว่าครั้งหนึ่งเว่ยเจิงถกเถียงกับฮ่องเต้อย่างรุนแรง จนพระองค์พิโรธจัด รับสั่งกับพระมเหสีว่า     
“สักวันเราจะตัดหัวไอ้ขุนนางปากไม่ดีคนนี้ ท าให้เราอับอายต่อขุนนางทั้งหลายตลอดเวลา” 
       พระมเหสีตรัสว่า “มีแต่ขุนนางที่ซื่อสัตย์และรักแผ่นดินจึงกล้าท าเช่นนี้ และมีแต่จักรพรรดิผู้ทรงพระ
ปรีชาจึงสามารถมีขุนนางเช่นนี้”เว่ยเจิงจึงยังสามารถรักษาศีรษะบนไหล่ได้ 
       เว่ยเจิงชี้ให้ฮ่องเต้ฟังความรอบด้าน มิเช่นนั้นจะเป็นจักรพรรดิที่โง่งม หากทรงฟังแต่เรื่องดีงามที่ขุนนาง
สอพลอกล่าว ก็ไม่มีทางรู้ความจริง และท าให้ตัดสินความผิดพลาด ผลก็คือแผ่นดินลุกเป็นไฟ 
       ตลอดรัชสมัยยาวนานของฮ่องเต้ถังไท่จง แผ่นดินมิได้ลุกเป็นไฟ ตรงกันข้ามกลับเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน 
เพราะถังไท่จงทรงมองเห็นความส าคัญของ ‘กระจกเงา’ 
       ทรงจารึกว่าโลกมีกระจกเงาอยู่สามบาน กระจกเงาบานที่หนึ่งคือแผ่นทองแดงที่ขัดเงา ใช้เพ่ือแต่งตัว 
กระจกเงาบานที่สองคืออดีต ใช้เพื่อดูและเข้าใจการเกิดและดับของแผ่นดิน กระจกเงาบานที่สามคือคน ใช้เพ่ือ
เข้าใจข้อดีและข้อเสีย คนตรงอย่างเว่ยเจิงก็คือกระจกเงาที่ทุกแผ่นดินจ าเป็นต้องมี เพราะความจริงก็คือความ
จริง กระจกเงาเพียงสะท้อนภาพตามความจริง ขึ้นอยู่กับผู้มองว่าจะมองหรือไม่มอง และรับหรือไม่รับความ
จริง ยามเมื่อกระจกเงาแห่งความจริงแตกสลาย ความจริงยังด ารงอยู่ แต่ภาพสะท้อนหายไป และเราก็เดินลง
เหวด้วยความไม่รู้ 

โดย : วินทร์ เลียววาริณ 
ที่มา : http://www.samkok911.com/2017/12/three-mirror.html 
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เรื่อง : ในตอนจบวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

ผมมีประสบการณ์หาแพทย์ที่เพ่ิงจบใหม่หลายครั้ง พบว่าบางทีค่ารักษากับหมอใหม่แพงกว่าหมอที่มี
ประสบการณ์ยาวนาน ทั้งท่ีขัดกับหลักตรรกที่ว่า หมอที่ท างานยาวนานน่าจะคิดค่ารักษาแพงกว่า เหตุผลก็
เพราะว่า หมอจบใหม่บางคนเกิดอาการเกร็ง อาจเกิดความกลัวชั่ววูบขึ้นมาว่า "จะเกิดอะไรขึ้นหากวินิจฉัยโรค
ผิดพลาด" เมื่อเกร็งก็เกิดความไม่แน่ใจ เพ่ือความปลอดภัยต่ออาชีพของตนก็สั่งให้มีการทดสอบในห้องแล็บ
เพ่ิมอีกหลายรายการ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคนไข้ท้องเสีย ก็สั่งตรวจดูว่าเกิดจากเชื้อโรคชนิดใด ทั้งท่ีคนไข้บอกว่า
ไม่ได้กินอาหารสกปรกอย่างแน่นอน 
       ผลตรวจที่ออกมาสรุปว่าท้องเสียไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค หากจากความเครียด เมื่อรวมค่าตัวของหมอใหม่ 
(ซึ่งไม่สูงนัก) กับค่าตรวจในแล็บและอ่ืนๆ รวมๆ แล้ว ก็มากกว่าที่คนไข้ควรจ่ายเมื่อรักษากับหมอที่มี
ประสบการณ์กว่า 
       ครั้งหนึ่งผมเกิดอาการปวดหัวตึบๆ หมอใหม่ก็จัดการส่งผมไปสแกนสมอง ทั้งที่ผมรู้ว่าไม่เป็นอะไรมาก 
"เพื่อความชัวร์" หมอว่า เมื่อเห็นใบเสร็จ ผมก็เกิดอาการปวดหัวกว่าเดิม 
       ในชว่งชีวิต เราต้องพบกับการตัดสินเลือกของสองอย่างที่เลือกยาก ส่วนมากมักมีเรื่องเงินทองมาเก่ียว 
คนส่วนมากเมื่อเจอกับการตัดสินใจดังกล่าวมักหนีไม่ค่อยพ้นสัจธรรมของ 'เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย' 
ยกตัวอย่างเช่นเมื่อไปสมัครงานสองบริษัทและได้งานทั้งสองแห่ง แห่งหนึ่งให้เงินเดือนสูง แต่งานจ าเจ 
อีกแห่งหนึ่งเงินเดือนต่ ากว่ามาก แต่งานท้าทาย หลายคนเลือกเงินเดือนสูงไว้ก่อน เพราะมันท าให้รู้สึกว่ามีคน
เห็นคุณค่าของเรามากพอท่ียอมจ่ายมากๆ 
       ในชวีิตของเรายังมีอีกหลายเรื่องท่ีเราต้องตัดสินใจเลือกไปทางซ้ายหรือทางขวา และเป็นการเลือกท่ียาก
เอาการ จะเรียนคณะวิชาที่ท าเงิน หรือคณะวิชาที่ชอบ? จะเลือกงานที่ให้เงินเดือนมาก หรือเงินเดือนน้อย 
จะเลือกผู้หญิงที่ความสวยหรือความเก่ง? ฯลฯ 
       จะลงทุนมากหรือน้อย จะท างานใหญ่หรือเล็กไม่ส าคัญเท่ากับว่า ในตอนจบวันคุณเหลือเงินในกระเป๋า
สตางค์เท่าไร บางทีเมื่อวัดกันที่ 'ในตอนจบวัน' ... อาจท าให้เราตัดสินใจหลายๆ เรื่องได้ง่ายขึ้น 
 

โดย : วินทร์ เลียววาริณ 
ที่มา : http://u8.psu.ac.th/blog/startblog/6781 
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