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    วันเข้าพรรษา เป็นวันส�าคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์
อธิษฐานว่าจะพักประจ�าอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลา
ฤดูฝนที่มีก�าหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัย
บัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดย
ทั่วไปว่า จ�าพรรษา (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน “จ�า” แปลว่า 
อยู่) เริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค�่า เดือน 8 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรง
กับวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 และสิ้นสุดลงใน        
วันขึ้น 15 ค�่า เดือน 11 หรือวันออกพรรษา
   

   โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริก
โปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมค�าสอนแก่ประชาชนไปในที่
ต่าง ๆ ไม่จ�าเป็นต้องมีที่อยู่ประจ�า แม้ในฤดูฝนชาวบ้านจึง
ต�าหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธ 
-เจ้า จึงทรงวางระเบียบการจ�าพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจ�าที่
ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน โดยแบ่งเป็น ปุริมพรรษา หรือวันเข้า
พรรษาแรก เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค�่า เดือน 8 ของทุกปี หรือถ้าปี
ใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม   1 ค�่า เดือน 8 หลัง 
และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 11   ปัจฉิมพรรษา หรือ
วันเข้าพรรษาหลัง เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค�่า เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 
15 ค�่า เดือน 12   

อย่างไรก็ตาม หากมีกิจธุระ คือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถ
จะกลับได้ในวันเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้       
คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า “สัตตาหะ” หากเกินก�าหนด
นี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจ�าพรรษาจัดว่าพรรษาขาด 
ส�าหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจ�าพรรษาที่อื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการ
ขาดพรรษา เว้นแต่เกิน 7 วัน ได้แก่ การไปรักษาพยาบาลภิกษุ 
หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย การไประงับภิกษุสามเณรที่อยาก
จะสึกมิให้สึกได้ การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไป
หาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ช�ารุด  หากทายกนิมนต์ไปท�าบุญ ก็ไป
ฉลองศรัทธาในการบ�าเพ็ญกุศลของเขาได้ นอกจากนี้หาก
ระหว่างเดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดี   พระภิกษุสงฆ์
เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตาม
สมควร แต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรม     เมื่อ 
ชาวบ้านเห็นพระได้รับความล�าบากเช่นนี้ จึงช่วยกันปลูกเพิง 
เพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝน รวมกันหลาย ๆ  องค์ ที่พัก  ดังกล่าว
นี้เรียกว่า “วิหาร” แปลว่า ที่อยู่สงฆ์  เมื่อหมดแล้ว พระ
สงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจของท่าน ครั้งถึงหน้าฝนใหม่ท่าน
ก็กลับมาพักอีก เพราะสะดวกดี แต่บางท่านอยู่ประจ�าเลย 
บางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เลือกหา 
สถานที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนัก สร้างที่พัก เรียกว่า 
“อาราม” ให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้   ทั้งนี้ โดยปกติ
เครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาต ให้มีประจ�าตัวนั้น
มีเพียงอัฐบริขาร อันได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร           
รัดประคด หม้อกรองน�้า และมีดโกน และกว่าพระท่านจะหา
ที่พักแรมได้ บางทีก็ถูกฝนต้นฤดูเปียกปอนมา ชาวบ้านที่ใจบุญ
จึงถวายผ้าอาบน�้าฝนส�าหรับให้ท่านได้ผลัดเปลี่ยน และถวาย
ของจ�าเป็นแก่กิจประจ�าวันของท่านเป็นพิเศษในวันเข้าพรรษา
นับเป็นเหตุให้มีประเพณีท�าบุญเนื่องในวันนี้สืบมา   อย่างไรก็ตาม  
แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชน
ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ท�าบุญรักษาศีล และช�าระจิตใจให้ผ่องใส 
ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระท�าความสะอาด
เสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึงวันเข้าพรรษา    
ก็จะไปร่วมท�าบุญตักบาตร ถวายเครื่องสักการบูชา ดอกไม้     
ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น พร้อมฟังเทศน์ 
ฟังธรรม และรักษา อุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้น
อบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น 
อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน
โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จ�าพรรษาในระหว่างนี้
จะได้รับอานิสงส์อย่างสูง นอกจากนี้ยังมีประเพณีส�าคัญที่ขาด
ไม่ได้เลย  คือ   “ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา” ประเพณีที่ 
กระท�ากันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาล 
การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจ�าทุกปี เพราะในระยะ
เข้าพรรษา พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ท�าวัตรทุกเช้า - เย็น 
และในการนี้จะต้องมีธูป-เทียนจุดบูชาด้วย  

  วนัเขา้พรรษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
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  วนัเขา้พรรษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

 วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบนัชัน้นาํในการพฒันา
บุคลากรด้านการบูรณาการงาน
ปกครองเชงิพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยนื”

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
นายอ�านาจ เจริญศรี อธิการวิทยาลัยการปกครอง
เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน เพื่อตรวจดู
สภาพอาคารและห้องพักของผู้เข้ารับอบรม รวมถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโรงอาหารที่ของบประมาณในการซ่อมแซม 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมที่จะมีขึ้นภายหลังจากที่มีมาตรการให้สามารถด�าเนินการฝึกอบรมได้    
            

พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษา
ส�าหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่ง เพราะเชื่อ
กันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญา
หูตาสว่างไสว ตามชนบทนั้น การหล่อเทียนเข้าพรรษาท�ากัน
อย่างสนุกสนาน เมื่อหล่อเสร็จแล้วก็จะมีการแห่แหนรอบพระ
อุโบสถ 3 รอบ แล้วน�าไปบูชาพระตลอดระยะเวลา 3 เดือน 
บางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่ง มีการแห่แหนรอบเมือง
ด้วยริ้วขบวนที่สวยงาม โดยถือว่าเป็นงานประจ�าปีเลยทีเดียว 
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษา
เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยในปีถัดมา ยังได้ประกาศ
ให้วันเข้าพรรษาเป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ัว         
ราชอาณาจักร ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยตั้งสัจจะอธิษฐาน
งดการดื่มสุราในวันเข้าพรรษาและในช่วง 3 เดือนระหว่าง ฤดู
เข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทย ที่มา : https://www.kapook.com 

: https://th.wikipedia.org

รอบรั้ว วปค.
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          การประชมุสดุยอดอาเซยีนสมยัพเิศษ ได้เคยมกีารจัด
ประชุมมาแล้ว  เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน และผู้น�า
อาเซยีนบวกสาม (จนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้) สมยัพเิศษว่าด้วยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านวีดิ
ทัศน์ มีวตัถปุระสงค์เพือ่ประสานความร่วมมือของประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับพันธมิตรที่ใกล้ชิด เพื่อต่อสู้กับการแพร่
ระบาดของโควิด-๑๙    เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ที่
ผ่านมา  ได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษอีกครั้ง 
การประชุมนัดพิเศษครั้งนี้  ไม่เคยปรากฎมาก่อนในตลอด
ประวัติศาสตร์ ๕๔ ปี ของอาเซียน โดยนับเป็นครั้งแรก
ท่ีอาเซียนได้จัดการประชุมหารือในระดับผู ้น�าประเทศ
ในประเด็นที่ “สถานการณ์อันน่ากังวลเป็นกรณีของชาติ
สมาชิกด้วยกันเอง” 
    การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ีกรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของส�านักงานใหญ่อาเซียน  ถือ
เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกันครั้งแรก หลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยมีผู้เข้า
ร่วมประชุมเป็นชาติสมาชิกอาเซียนด้วยกัน  ประกอบด้วย
สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต ่านฮัสซานัล โบลเกียห ์ 
ประธานาธิบดีบรูไน ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ นาย
โจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอนิโดนเีซยี สมเด็จฮุนเซน นายก
รัฐมนตรีกัมพูชา นายมูห์ยิดดิน ยัสซิน นายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย นายลี เซียนหลง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ส่วน
ฟิลิปปินส์   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ไทยส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม
แทน ไทยส่ง นายดอน ปรมัตถ์วินัย ร่วมประชุมแทน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนสุดท้าย   
พลเอกอาวุโส มินอ่องหล่าย หัวหน้าคณะรัฐประหาร และ
ผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพเมียนมา  
     ซึ่งประเด็นส�าคัญที่จะมีการหารือกัน คือ สถานการณ์
ในประเทศเมียนมา ซึ่งจะมีการหาทางออกร่วมกันอย่าง
สันติ ผ่านช่องทางที่สร้างสรรค์ ภายใต้การสนับสนุนจาก
อาเซียน เนื่องจากเสถียรภาพของประเทศเมียนมา ถือเป็น
เสถยีรภาพของอาเซียนด้วยเช่นกัน ซึง่แนวทางเบือ้งต้น คือ
การพูดคุยกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปรองดองในเมีย
นมา นอกจากประเด็นสถานการณ์ในเมียนมาแล้ว การ
ประชุมผู้น�าอาเซียนครั้งน้ี ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการ
สร้างประชาคมอาเซียน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความ
เห็นเก่ียวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
อื่น ๆ ด้วย

  การประชุมสุดยอดอาเซยีนสมัยพเิศษ
ตอน
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  การประชุมสุดยอดอาเซยีนสมัยพเิศษ
          ท้ังน้ี การประชมุผูน้�าสงูสดุอาเซยีน สมยัพเิศษนัดนี้ 
เป็นที่จับตามองจากนานาชาติอย่างมาก เนื่องจาก       
พลเอกอาวุโส มินอ่องหล่าย ผู้น�าคณะรัฐประหาร และ
ผู ้บัญชาการสูงสุดกองทัพพม่า เข้าร่วมการประชุม
ด้วยตนเองและถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศ          
ครั้งแรกของผู้น�าทหารพม่า หลังจากท�ารัฐประหาร ที่
ประชุมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หรืออาเซียน มีมติเห็นชอบในเอกสารฉันทามติ ๕ ข้อ 
เพื่อแก้ปัญหาต่อวิกฤตพม่า ประกอบด้วย 
      ๑) หยุดยั้งการใช้ความรุนแรงในประเทศพม่าโดย
ทันทีและขอเรียกร้องทุกฝ่ายให้ใช้ความยับยั้งชั่งใจขั้น
สูงสุด 
      ๒) ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้กระบวนการเจรจา
อย่างสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาวิกฤติพม่าอย่างสันติ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
      ๓) ผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนจะท�าหน้าที่
เป ็นคนกลางประสานงานการเจรจา โดยมีผู ้ช ่วย
เลขาธิการอาเซียนให้ความช่วยเหลือ 
      ๔) อาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
ผ่านศนูย์ประสานงานเพือ่การช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม
เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ หรือ AHA 
         ๕) สดุท้าย ผูแ้ทนพเิศษ  และคณะผูแ้ทน จะเดนิทาง
เยือนประเทศพม่า เพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน
วิกฤตการณ์ครั้งนี้ 
     ในการประชุม  นายดอน ปรมัตถ์วินัย ในฐานะผู้แทน
พิเศษนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้มีการจัดตั้ง “กลุ่มเพื่อน
ประธาน” (Friends of the Chair) เพื่อท�าการประสาน
งานการหาทางออกให้กับวิกฤตเมียนมา และมีการเสนอ
แนวทางทีเ่รยีกว่า “4D” : De-escalating Violence (ลด
ระดับความรุนแรง) Delivering Humanitarian Assis-
tance (ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม) Discharge 
of Detainees (ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขัง) และ Dialogue 
(การเจรจา)
         สรปุผลการประชมุสมยัพเิศษครัง้ประวตัศิาสตร์ของ
อาเซยีนน้ีน่าจะมผีลให้ทางเมยีนมาหาแนวทางทีจ่ะตอบ
สนองความห่วงใยของปนะเทศสมาชกิทีม่ต่ีอเสถียรภาพ
ของภูมิภาคน้ี  และสะท้อนให้ประชาคมโลกเห็นว่า
ประเทศสมาชิกของอาเซียนมีความพยายามหาทางยุติ
ความรุนแรงในประเทศสมาชิกด้วยกัน
                     
                         **********************

                                  เรียบเรียงโดย : นพพร  วีระกุล
                 ข้อมูลจาก : www.thaigov.go.th

                           : www.prachatai.com
  : www.sanook.com
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  ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“ท�าอย่างไร จึงจะเป็นนักบริหารชั้นยอด”
เขียนโดย สุเมธ  แสงนิ่มนวล   
ส�านักพิมพ์บุ๊คแบงก์
  การเป็นนักบริหารหรือการเป็นนายคน เป็นลูกพี่ เป็นหัวหน้า 
หรือเป็นผู้บังคับบัญชา เป็นสิ่งที่ใครต่อใครมักใฝ่ฝันถึง แต่เมื่อได้เป็นแล้ว 
จะได้เป็นถึงชั้นยอดหรือไม่  เป็นสิ่งที่น่าคิด  การเป็นนักบริหารชั้นยอด  
จะต้องมีศิลปะและจะต้องมีศาสตร์ทางการบริหารท่ีหล่อหลอมรวมกัน
อย่างผสมกลมกลืน อันเป็นความละเอียดอ่อนที่ลึกซึ้ง ซึ่งตรงนี้แหละที่
เป็นความยากล�าบากที่ใครจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้

“การพูด การน�าเสนออย่างมืออาชีพ !”
เขียนโดย เอ แอนด์ ซี แบล็ก  
ส�านักพิมพ์บิสคิต
  ถ้าการพูดและการน�าเสนองานทุกครั้ง ท�าให้คุณประหม่าและ
วิตกกังวล  หนังสือการพูด  การน�าเสนออย่างมืออาชีพ !  เล่มนี้ช่วยคุณได้ 
ด้วยสุดยอดเทคนิคการพูดและการน�าเสนออันยอดเยี่ยมท่ีจะช่วยให้คุณ
พูดและน�าเสนองานได้อย่างมั่นใจและเป็นมืออาชีพ... 

“ค�าสอนและข้อคิดของ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน”
รวบรวมโดย ฐิติพัฒน์  ชยาพัฒน์  
       หนังสือเล่มนี้ จะรวบรวมค�าสอนและข้อคิดที่สามารถน�าไปใช้
ในการด�ารงชีวิต เช่น ประพฤติดี ปฏิบัติดี ประหยัดดี  นั่นหมายความว่า 
เมื่อท�าสิ่งใดจะต้องมีความประพฤติที่ดี มีความมุ่งมั่นดีเสียก่อน แล้วจึง
ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิต
ที่ประหยัด ไม่มัวเมาในอบายมุข ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่มีเหตผล 
เป็นต้น และมีอีกหลายค�าสอนและข้อคิดในหนังสือเล่มนี้ค่ะ...
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

พบ...
บรรณาธิการ

 นายอ�านาจ  เจริญศรี
       บรรณาธิการ

        สวัสดีทุกท่านครับ    จดหมายข่าว 
“วิถีธัญบุรี”ฉบับเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
ช่วงนี้วิทยาลัยการปกครองยังคงเฝ้าระวัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด -๑๙ ระลอก
ใหม่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและ
ค่อนข้างจะมีความรุนแรงท�าให้มีผู้ติดเชื้อ
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นพวกเราควรไปรับการ
ฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
        วิทยาลัยการปกครอง      ในช่วงที่
ยังไม่มีหลักสูตรเข้ารับการฝึกอบรม ก็ได้
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
และภูมิทัศน์ ทั้งที่วิทยาลัยการปกครอง 
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และที่
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิภาค เพื่อให้มีความ
พร้อมในการรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เมื่อสถานการณ์คล่ีคลายและมีมาตรการ
ให้อบรมได้ วิทยาลัยการปกครองพร้อมที่
จะด�าเนินการฝึกอบรมต่อไป
  ส�าหรับวิถีธัญบุรีฉบับนี้ยังคงเสนอ
เนื้อหาเรื่องราวต่างๆ อาทิ  วันเข้าพรรษา 
การประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ 
และเกร็ดความรู้เรื่อง เทคนิคการ  Work 
from home อย่างมีประสิทธิภาพ  แล้ว
พบกันฉบับหน้าครับ         
 

เทคนคิการ
 Work From Home 
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

         ในช่วง Work From Home หรือช่วง
ท�างานที่บ้านเรามี เวลามากข้ึนจากการ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง หากเราจัดสรร
เวลาหรือสิ่งแวดล้อมได้ดีจะช่วยให้เราท�างาน
ไ ด้อย่ า ง มีประสิทธิ ภาพและมี เวลา ให้
ครอบครัวและตนเองมากขึ้น ในทางตรง    
กันข้าม หากจัดสรรสิ่งต่าง ๆ ไม่ดี อาจท�าให้
รู้สึกว่าใช้เวลาท�างานนาน มีเวลาส่วนตัวน้อย 
และเครียดเพิ่มขึ้นได้  เทคนิคที่ช่วยให้ท�างาน
ที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        ๑. จัดพื้นที่การท�างานให้เป็น
สัดส่วน การจัดพื้นที่ในการท�างานให้เป็น    
ที่โล่ง มีเพียงอุปกรณ์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
งาน เช่น คอมพิวเตอร์ สมุดโน้ต ปากกา    
จะช่วยให้สามารถโฟกัสกับงานได้ เต็มท่ี              
หลีกเลี่ยงการนั่งท�างานในบริเวณที่มีคนอื่น
อยู่ เช่น ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น โดยเฉพาะ
กรณีที่ท่านอาศัยอยู่กับครอบครัวใหญ่ มีพ่อ
แม่ พี่น้อง เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งอื่นรบกวน
หรือดึงดูดความสนใจ เช่น ทีวี หรือเสียงคน
พูดคุย
        ๒. ท�างานตามเวลากิจวัตรปกติ
แนะน�าให้ท�างานตามเวลาเดิมท่ีท่านท�าก่อน
ช่วง Work From Home เช่น 8.00-17.00 
หรือ 9.00-18.00 เนื่องจากกรณีที่ท่าน
ต้องการติดต่อผู้อื่น เขาก็สะดวกในช่วงเวลา
นั้นเช่นกัน และเพื่อแยกเวลางานกับเวลาส่วน
ตัวออกจากกัน
       ๓. ตั้งเป้าหมายในแต่ละวัน  ก่อนเริ่ม
งานให้ท่านเขียนรายการของงานท้ังหมด 
ออกมา และวางแผนว่าจะท�าอะไรก่อนหลัง 
และใส่ลงในตารางเวลาคร่าว ๆ และระหว่าง
วันให้บันทึกว่าช่วงไหนท่านท�าอะไรบ้าง 

เพื่อจะได้กลับมาตรวจสอบได้ว่าใช้เวลา
คุณภาพหรือไม่ และควรปรับอย่างไร
       ๔. มีสมาธิ  จดจ่อกับการท�างาน 
เมื่อเริ่มท�างานก็ตั้งใจจดจ่อกับงาน ลดการ
ใช้ social ที่ไม่เกี่ยวกับงาน เช่น ไม่เปิด      
Facebook ในเวลางาน ไม่หมั่นหยิบมือถือ
มาดูไลน์บ่อย ๆ ถ้าจะใช้ ก็ใช้เฉพาะในกลุ่มที่
เกี่ยวกับงานเท่านั้น หากเราฝึกลดการใช้   
social ที่ไม่จ�าเป็น จะช่วยให้เรามีเวลา
ระหว่างวันมากขึ้นเลย
        ๕. พักเป็นระยะๆ ทุกๆ 50 - 60 นาที
แนะน�าให้ลุกมายืดเส้นยืดสาย ดื่มน�้า เข้า
ห้องน�้าบ้าง  เพราะร่างกายเราสามารถจดจ่อ
อย ่างมีประสิทธิภาพได ้ เต็มที่ประมาณ         
50 นาที จึงควรให้ร่างกายได้รับการพักสั้น ๆ 
เพื่อพร้อมส�าหรับการท�างานในชั่วโมงถัดไป 
        ๖. สื่อสารกับคนที่เกี่ยวข้อง   ในการ 
Work From Home การสื่อสารกับผู้อื่น
แบบเห็นหน้าหรือได้ยินเสียงก็เป็นสิ่งส�าคัญ 
เพราะเราสามารถทราบว่าอีกฝ่ายมีปฏิกิริยา
อย่างไรผ่านสีหน้าและน�้าเสียง แต่หากไม่
สะดวกที่จะให้เห็นหน้า อาจจะเลือกแค่ได้ยิน
เสียงก็ได้ ในกรณีที่จะพูดคุยกับหัวหน้า/    
ลูกน้อง หรือประชุมในเวลางาน แนะน�าให้ส่ง
ข้อความไปนัดเวลาไว้ก่อน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดสรรเวลาไว้ก่อนจะได้ไม่ขัดจังหวะเวลาที่
เขามีสมาธิคิดงานอยู่
        ๗. รักษาสมดุลงานและชีวิต นอกจาก
ท�างานแล้ว  เราก็จัดสรรเวลาให้กับครอบครัว
ดูแลสุขภาพ ออกก�าลังกาย ท�างานอดิเรกที่
ชอบ โทรคุยกับเพื่อนบ้าง เพราะชีวิตมีหลาย
องค์ประกอบ ควรใส่ใจด้านอื่นๆ เพื่อให้กาย
แข็งแรงและใจเรามีความสุขด้วย เราจึงสามารถ
ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสุขใน  
ทุก ๆ วัน 

แหล่งที่มา : WWW.workwithpassiontraining.com                                                                               

สารัตถะ


