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สมองไม่แก่





สมอง เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญต่อร่ำงกำย

เป็นอย่ำงมำก เพรำะนอกจำกจะเต็มไปด้วยเส้น

ประสำททีม่คีวำมซบัซ้อนนับล้ำนๆ เส้นแล้ว หำก

สมองท�ำงำนผิดปกติแล้ว ยังส่งผลไปถึงอวัยวะ

ส่วนอืน่ๆ และไม่สำมำรถหำมำทดแทนได้อกีด้วย

 “สมอง” ไม่ได้ท�ำงำนตลอดเวลำแต่จะ

ท�ำงำนและพักสลับกันเป็นช่วงๆ ดังนั้นบำงครั้ง

จะมีช่วงที่สมองตื้อ แบบอยู่ดีๆ ก็คิดอะไรไม่ออก

เพรำะดันเป็นช่วงเวลำที่สมองของเรำพักพอดี 

อำกำรแบบนี้เรำสำมำรถแก้ไขได้โดยกำรปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมของเรำเองเพื่อให้สำมำรถใช้

งำนสมองของเรำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

เข้านอนและตื่นเป็นเวลา

 เป็นเร่ืองที่ท�ำได้ง ่ำยแต่บำงครั้งก็ยำก

ส�ำหรบัเรำเพรำะบำงทกีไ็ม่สำมำรถเข้ำนอนและ

ตื่นเป็นเวลำเดียวกันได้

ขยับส่วนต่างๆ ของร่างกาย

 ก่อนเร่ิมท�ำงำนในวันใหม่ควรเริ่มด้วยกำร

ขยบัแข้งขยบัขำ ยดืเส้นยดืสำยเบำๆ เพ่ือให้เลือด

ไปเลี้ยงสมอง 

ก�าหนดเป้าหมายการท�างานในแต่ล่ะวัน

 เพื่อให้สมองรู้จักกำรก�ำหนดก�ำหนดควำม

ส�ำคัญ ในหนึ่งวันเรำอำจจะมีงำนหลำยงำนเข้ำ

มำพร้อมกนั ภำยใต้เวลำทีจ่�ำกดัเรำจงึต้องเลอืก

ว่ำจะหยิบงำนไหนมำท�ำก่อน

บันทึกข้อผิดพลาด

 จดบันทึกข้อผิดพลำดในแต่ล่ะวันเพื่อท่ีเรำ

จะได้ไม่ท�ำซ�ำ้ และเอำไว้ใช้ทบทวนเพ่ือไม่ให้เกดิ

ขึ้นในครั้งถัดไป

เขียนบล็อก

 กำรเขียนเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนำควำมจ�ำได้

เพรำะเมือ่เรำต้องน�ำข้อมลูทีเ่รำได้รบัมำส่งต่อใน

รูปแบบอื่น

4 พฤติกรรมท�าลายสมอง

 1. ควำมเครียด เป็นผลร้ำยต่อสภำพจิตใจ

และส่งผลกระทบต่อสมองท�ำให้เสียสมำธิ

 2. ส่ิงแวดล้อมที่มีมลภำวะ กำรอยู ่ใน

อำกำศท่ีดจีะท�ำให้สมองได้รบัออกซเิจนเพยีงพอ

 3. สูบบุหรี่ ผู้ที่สูบบุหร่ีเป็นประจ�ำท�ำให้

ร่ำงกำยและสมองได้รับออกซิเจนลดลง และเป็น

สำเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง

 4. โรคประจ�ำตัว บำงชนิด เช่น เบำหวำน 

ควำมดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัย

เสี่ยงของโรคสมองหลำยโรค ควรรักษำแต่เนิ่นๆ

เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิผลเสยี เพรำะกำรรกัษำเมือ่

เกิดกำรท�ำลำยของสมองแล้วจะไม่สำมำรถท�ำให้

สมองกลับมำท�ำงำนได้สมบูรณ์ตำมปกติ และ

จิตใจจะท�ำงำนผิดปกติไปด้วย

 ในเวลำท่ีคุณหยุดพัก อย่ำหยุดนิ่งไม่ยอม

ท�ำอะไรเลย เพรำะสมองของคุณจะเสื่อม

ประสิทธิภำพเอำได้ อีกทั้งแรงจุงใจของคุณก็จะ

หมดลง สิ่งที่คุณต้องท�ำในเวลำน้ันคือฝ ึก

พฤติกรรมที่ดีต่อสมอง

ที่มำ : www.sanook.com/health/14481/, https://medium.com, อยู่อย่ำงไรให้สมอง

ไม่แก่
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China 5.0: สจีิน้ผงิ เศรษฐกจิ

ยุคใหม่ และแผนการใหญ ่

AI

โดย อาร์ม ตั้งนิรันดร

China 5.0 สะท้อนภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ทั้งในด้านบวกและ
ลบภายใต้สีจิ้นผิง ผู้น�ารุ่นที่ 5 
ทัง้ยังสะทอ้นภาพความทา้ทาย
ของจีนไฮเทคที่เดินหน้าด้าน
เ ทค โน โ ลยี ไ ป อี ก ขั้ น ด้ ว ย
ความเร็วติดจรวด จากยุค 4.0 
คือเทคโนโลยีดิจิทัล ก้าวสู่ยุค 
5 .0 คือ เทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะเป็น
กุญแจชี้ทิศทางอนาคตของจีน

บุพเพสันนิวาส

โดย รอมแพง

เรื่องราวสนุกสนานเกิดข้ึนเม่ือ 
เกศสุรางค์ อาจารย์สาวร่าง
ท ้วม ประสบอุบัติ เหตุทาง
รถยนต์ แล้วลืมตาตื่นขึ้นมาใน
ร่างของสาวสวย ผอมบาง ท่ี
ตอนแรกเธอเองก็อยากจะดีใจ
หรอก เพียงแต่ว่าเธอกลับรับรู้
ว่าตัวเองได้โผล่มาในยุคพระ
นารายณ์มหาราชย์และไม่รู้จัก
ใครเลย แถมยังเป็นที่เกลียดชัง
ของคนทั้งเรือนยกเว้นบ่าวพี่
เลี้ยงสองคน ในเมื่อเธอ เป็นผู้
หญิงยุค 2010 ดังนั้นการจะมา
น่ังพับเพียบเรียบร้อย ท�าตัว
สงบเสงี่ยม ไม่มีปากมีเสียง ให้
ใ ค ร อื่ น ม า พู ด จ า ก ร ะ ท บ
กระเทียบนั้นไม่มีทาง

Life Guide ใช้ชีวิตอย่างคน

รู้จักชีวิต

โดย เฌอมาณย์  รตันพงศ์ตระกลู

เราคือผู้ที่เลือกได้ว่าจะให้การ
ใช้ชีวิตเป็นเร่ืองที่เหน่ือย น่า
ท ้อแท้ หรือใช ้ชีวิตให ้สนุก 
ท้าทายคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบ
น้ีนะมันถึงจะถูกต้อง หรือคุณ
ต้องเชื่อแบบนี้นะ ท�าแบบนี้นะ
มนัถงึจะดทีีส่ดุ ฉนัอยากจะแชร์
มุมมองในเร่ืองของชีวิตร่วมกับ
คุณ และชวนคุณพูดคุยถึงเรื่อง
น้ันเรือ่งนีเ้กีย่วกบัชวีติให้สนกุๆ 
เป็นการแก้เบื่อ แก้เครียด และ 
ฉันอยากให้คุณได้หันมามอง
ชวีติตวัเอง และทบทวนถงึเรือ่ง
ราวต่างๆ อีกครั้งเผื่อบางทีมัน
อาจท�าให้คุณรู้จักชีวิตตัวเอง
มากขึ้นแหละ



สู่นรกภูมิ (Inferno)

โดย แดน บราวน์

แปล อรดี สุวรรณโกมล

สถานที่อันมืดมนที่สุดในนรก

สงวนไว้ส�าหรับผู้ท่ีธ�ารงความ

เป็นกลางในโมงยามแห่งวิกฤติ

ทางศีลธรรม

“โรเบร์ิต แลงดอน” ศาสตราจารย์

วิชาสัญลักษณ์วิทยาแห่งมหา-

วิทยาลัยฮาร์วาร์ด ตื่นขึ้นใน   

โรงพยาบาลตอนกลางดึกใน

สภาพสบัสนงนุงงและได้รบับาด

เจบ็ทีศ่รีษะ เขาจ�าสิง่ทีเ่กดิขึน้ใน

ช่วงสามสิบหกชั่วโมงที่ผ่านมา 

ไม่ได้เลย รวมทั้งเรื่องที่ว่าเขา   

มาอยูท่ีน่ีไ่ด้อย่างไร... 

แค่เปล่ียนที่ใจ โลกทั้งใบก็

เปลี่ยนตาม

โดย คณิตศร เอี่ยมวงษ์ศรีกุล

น�าเสนอเคล็ดลับ 10 ข้อ ที่จะ

ท�าให้คุณได้พบกับความสุข 

ความส�าเร็จ และความสงบ 

ในใจ ซึ่งเมื่อได้เรียนรู้ แล้ว

น� า ไ ป ฝึ ก ป ฏิ บั ติ จ ริ ง จ น

ช� านาญ ความสุ ขสงบจะ

ปรากฏในจิตใจของคุณตลอด

ไป ท�าให้คุณสามารถอยู่ใน

โลกนี้ได้ด้วยความสุข ไม่ว่า

โลกภายนอกจะวุ่นวายและ

ร้อนรุ่มเพียงใด

ไอแซกนวิตนั: นกัวทิยาศาสตร์
คนแรก และพ่อมดคนสดุท้าย
โดย James Gleick

แปล สฤณี อาชวานันทกุล

ทนัททีีเ่อ่ยชือ่ “ไอแซค นวิตนั” 

หลายคนคงนึกภาพลกูแอปเปิล

หล่นใส่หวัชายทีน่ัง่เหม่ออยูใ่ต้ต้น

แอปเปิล หรอืไม่กน็ิว่หน้าเม่ือความ

ทรงจ�าเกีย่วกบัการสอบไล่เร่ือง

กลศาสตร์ แคลคลูสั และสมการ

แรงโน้มถ่วงทัง้หลายสมัยมัธยม

เวียนวนกลับมาในหวั หากแม้น

ส�าหรับวศิวกร นกัดาราศาสตร์ 

และนักวิทยาศาสตร์แขนงอื่น

ทัง้หมด ชือ่ของนวิตนัย่อมสถติชัว่

นิรันดร์ในฐานะ “บิดาแห่ง

วทิยาศาสตร์สมัยใหม่”

BOOK


