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การกรีดยาง การพักผ่อน และการดูแลตนเองในการป้องกันปัญหาสายตาจากแสงไฟ

คำ�นำ�

	 การท�าเกษตรกรรมสวนยางพารา	 เป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้หลักให้เกษตรกรสวนยาง	

เนือ่งจากเกษตรกรจะได้รับเงนิเกือบทุกวันในช่วงกรดียาง	ท�าให้เกษตรกรต้องลกุมากรดียางกลางดึก	

เพราะเป็นช่วงที่ได้น�้ายางมาก	การท�างานกลางคืนเช่นนี้	ท�าให้เกษตรกรมีแบบแผนการนอนหลับ

พกัผ่อนเปลีย่นไป	และบางรายพักผ่อนไม่เพียงพอ	ท�าให้เกดิความเมือ่ยล้า	และเกดิปัญหาสขุภาพอืน่

ตามมา	นอกจากนีก้ารกรดียางเวลากลางดกึ	เกษตรกรจ�าเป็นต้องพงึแสงสว่างจากโคมไฟ	ซ่ึงบางคร้ัง

มีแสงที่น้อยหรือจ้าเกินไป	อาจส่งผลกระทบต่อสายตาและคุณภาพการมองเห็นได้	 ดังนั้นชุดการ

เรียนรู้นี้จึงถูกจัดท�าขึ้นส�าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	ตัวแทนเกษตรกรสวนยางพารา	

รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ	 	 ในการใช้เป็นสื่อประกอบการให้ความรู้แก่เกษตรกรสวนยางพาราและ

ประชาชนทั่วไป	 เกี่ยวกับเวลาการกรีดยางที่เหมาะสม	 การดูแลตนเองเพ่ือป้องกันปัญหาสายตา

จากแสงไฟ	 และการพักผ่อนท่ีดีและเหมาะสมส�าหรับเกษตรกรสวนยางพารา	 เพื่อให้เกษตรกร

สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม	 เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นจากการ

พักผ่อนไม่เพียงพอ	และจากการจ้องแสงสว่าง

 คณะผู้จัดทำ�
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ก�รกรีดย�ง ก�รพักผ่อน และ
ก�รดูแลตนเองในก�รป้องกันปัญห�ส�ยต�จ�กแสงไฟ

 1. บทนำ�

 ช่วงที่มีการกรีดยางพารา	 เป็นช่วงท่ีเกษตรสวนยางต้องท�างานกรีดยางช่วงกลางคืน	ท�าให้

แบบแผนการนอนหลับพักผ่อนเปล่ียนไป	บางรายพักผ่อนไม่เพียงพอและเกิดอาการเมื่อยล้า	

นอกจากนี้การท�างานกลางคืนท�าให้เกษตรกรต้องใช้โคมไฟช่วยในการส่องสว่างขณะกรีดยาง	

ซึ่งอาจมีผลต่อดวงตาเมื่อต้องจ้องเป็นเวลานาน	หรือเมื่อโคมไฟมีแสงสว่างไม่เพียงพอ	ดังนั้นในชุด

การเรียนรู้นี้	 จึงได้น�าเสนอถึงความรู้เกี่ยวกับวิธีการกรีดยางที่เหมาะสมที่จะท�าให้ได้ผลผลิตมาก	

ไม่ท�าให้เนื้อยางถูกท�าร้าย	 และเกษตรกรสามารถจัดการเวลา	 ให้มีเวลาในการพักผ่อนนอนหลับ

มากขึ้น	นอกจากนี้ชุดการเรียนรู้ยังได้น�าเสนอผลกระทบจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ	ปัญหาสายตา

จากแสงสว่าง	และการดูแลตนเองที่เหมาะสมในการป้องกันปัญหาและผลกระทบต่างๆ	ด้วย	

 2.  วัตถุประสงค์ของชุดก�รเรียนรู้

 เพื่อให้แกนน�าเกษตรกรสวนยางพารา	อาสาสมัครสาธารณสุข	ผู้น�าชุมชน	และผู้เกี่ยวข้อง

2.1	 สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับการกรีดยาง	การพักผ่อนไม่เพียงพอ	และการดูแล

ตนเองในการป้องกันปัญหาสายตาจากแสงไฟ

2.2	 สามารถดูแลตนเองเพื่อป้องกันผลกระทบจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ	

2.3	 สามารถถ่ายทอดความรู้	 เก่ียวกับเวลาการกรีดยางท่ีเหมาะสม	การพักผ่อน	และ 

การป้องกันปัญหาสายตาจากแสงไฟต่อเกษตรกรรายอื่น	 และส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลตนเอง

ได้อย่างเหมาะสม	
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 3.  เนื้อห�ชุดก�รเรียนรู้ 

 เนื้อหาในชุดการเรียนรู้	 เร่ือง	การกรีดยาง	การพักผ่อน	และการดูแลตนเองในการป้องกัน

ปัญหาสายตาจากแสงไฟ	มีดังนี้	

3.1 ก�รกรีดย�ง

3.1.1	 การกรีดยางที่เพาะจากเมล็ด

3.1.2	 การกรีดยางที่เพาะจากการติดตา

3.1.3	 วิธีการกรีดยาง

3.1.4	 เวลาที่เหมาะสมส�าหรับการกรีดยาง

3.2 ก�รพักผ่อนนอนหลับ

3.2.1	 ความหมายและประเภทของการพักผ่อน

3.2.2	 การนอนหลับและกลไกการนอนหลับปกติ

3.2.3	 ความส�าคัญของการนอนหลับ

3.2.4	 ผลกระทบจากการนอนหลับไม่เพียงพอ

3.3 ก�รดูแลตนเองเพื่อป้องกันปัญห�ส�ยต�จ�กแสงไฟ

3.3.1	 โครงสร้างของตา

3.3.2	 กลไกการมองเห็น

3.3.3	 แสงสว่างและการมองเห็น

3.3.4	 ผลกระทบจากแสงสว่างไม่เพียงพอ	และแสงสว่างมากเกินไป

3.3.5	 โคมไฟและแสงสว่างที่ดีส�าหรับเกษตรกรสวนยาง
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ภ�พที่ 1	การกรีดยางที่เพาะจากเมล็ด

ภ�พที่ 2 การกรีดยางที่เพาะจากการติดตา

3.1 ก�รกรีดย�ง

การกรดียางดว้ยวธิทีีถ่กูตอ้ง	จะท�าใหช้าวสวนยางไดร้บัน�า้ยางปรมิาณมากในแตล่ะ

วัน	และที่ส�าคัญที่สุด	คือ	ท�าให้ต้นยางที่โดนกรีดไม่บอบช�้าเสียหาย

3.1.1	 การกรีดยางที่เพาะจากเมล็ด
	 การกรีดยางที่เพาะจากเมล็ด	แสดงดังภาพที่	1	

3.1.2	 การกรีดยางที่เพาะจากการติดตา
	 การกรีดยางที่เพาะจากการติดตา	แสดงดังภาพที่	2
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3.1.3	 วิธีการกรีดยาง
	 ต้นยางทุกต้นมีท่อน�้ายางอยู่ที่เปลือก	วนเวียนรอบๆ	ต้นจากบนขวามาล่าง

ซ้าย	การกรีดยางจากขวามาซ้าย	ซึ่งกรีดกันมาแต่	ก่อนนั้นท่อน�้ายางถูกตัดขาดน้อยกว่าการกรีดจาก
ซ้ายมาขวา	ฉะนั้นจึงควรกรีดจากซ้ายมาขวา	เพื่อให้ท่อน�้ายางถูกตัดขาดมาก	จะท�าให้ได้น�้ายางมาก
ขึ้น	ดังภาพที่	4	

ภ�พที่ 4 ลักษณะของท่อนํ้ายาง

การกรีดยางท่ีเพาะจากเมล็ด	และจากการติดตา	มีความแตกต่างกัน	ซึ่งสามารถ

เปรียบเทียบความแตกต่าง	ดังภาพที่	3

ภ�พที่ 3 การกรีดยางที่เพาะจากเมล็ด และจากการติดตา
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การกรีดยาง	ต้องกรีดลึกเข้าไป

ภายใต้เปลือกของต้นยางพารา	ประมาณ	 6-10	

มิลลิเมตร	และ	กรีดให้ใกล้เยื่อเจริญ	แต่ต้องไม่

ชิดติดกับเยื่อเจริญ	ดังภาพที่	5	

ภ�พที่ 5 การกรีดยาง

3.1.4	 เวลาที่เหมาะสมส�าหรับกรีดยาง

	 ช่วงเวลา	ที่ได้ผลผลิตดีที่สุดคือ	เวลา	03.00	–	06.00	น.	การกรีดในช่วงเวลา

ต่างๆ		หลัง	06.00	น.	จะได้รับน�้ายางลดน้อยลง	ดังนี้

  ◆	 เวลา	06.00	–	08.00	น.	ผลผลิตลดลง	4	–	5	%

 ◆	 เวลา	08.00	–	11.00	น.	ผลผลิตลดลง	16	%

 ◆	 เวลา	11.00	–	13.00	น.	ผลผลิตลดลง	25	%

การกรดียางในชว่งเวลา	06.00	–	08.00	น.	แมว้า่ผลผลติลดลงกว่าการกรดีกลางคนื

เล็กน้อย	แต่ท�างานได้สะดวก	 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซ้ืออุปกรณ์ให้แสงสว่างและไม่สูญเสียวันกรีด	

จากการที่ฝนตกในตอนกลางคืน

การกรีดยางเวลากลางคืน	ควรมีอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างอย่างเพียงพอ	เพื่อสามารถ

เห็นต้นยาง	รอยกรีดได้ชัดเจนต้องไม่กรีดบาดหน้ายาง	และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ต้องไม่ท�าลายสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม	เช่น	การใช้แบตเตอรี่แทน	การใช้แก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์	เป็นต้น	
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จ�านวนตน้ยางทีค่นกรดียางกรดีได	้ในแตล่ะวนั		ขึน้กบัระดบัความสงูของหนา้ยาง	

ดังแสดงในตารางที่	1	

ต�ร�งที่ 1	จ�านวนต้นยางที่คนกรีดยางกรีดได้

ระดับการกรีด จำานวนต้น

ครึ่งลำาต้น 450 – 500 

1 ใน 3 ของลำาต้น 650 - 700

กรีดหน้าสูง 300 – 350 

  3.2  ก�รพักผ่อนนอนหลับ

	 3.2.1	 ความหมายและประเภทของการพักผ่อน

	 	 การพกัผอ่น	คอื	การหยดุพกัจากการท�างาน	หรอืระหวา่งการท�างาน	เพือ่ผอ่นคลาย 

ความตรึงเครียด	ลดความเหน็ดเหนื่อย	และอ่อนเพลีย	การพักผ่อน	มี	3	ลักษณะ	คือ

	 	 1)		 การพักผ่อนจิตใจ	จากการท�ากิจกรรมต่างๆ	ที่ท�าให้เกิดความเพลิดเพลิน

	 	 2)	 การหยุดพักชั่วคราว	ระหว่างการท�างานที่ต่อเนื่อง

	 	 3)		 การนอนหลับ	ซึ่งถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด

	 3.2.2	 การนอนหลับและกลไกการนอนหลับปกติ

	 	 การนอนหลับเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์		เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของ

ร่างกายและจิตใจภายหลังจากความเมื่อยล้าจากการท�างาน	ถือเป็นเวลาที่ส�าคัญต่อชีวิตและสุขภาพ
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	 	 1)	 กลไกการนอนหลับปกติ

	 	 	 กลไกการนอนหลับ	มีลักษณะเป็นวงจรหมุนเวียน	สามารถแบ่งระยะของ

การนอนหลับได้	โดยใช้	การเคลื่อนไหวของลูกตา	และคลื่นไฟฟ้าสมอง	ดังภาพที่	6

	 	 เวลานอนหลับท่ีเหมาะสมส�าหรับวัยผู้ใหญ่	คือ	 7-	 8	ชั่วโมง

ต่อคืน	ช่วงที่นอนหลับได้ดีที่สุดคือระหว่าง	22.00	น.-	04.00	น.	และ

การนอนหลับควรถูกรบกวนน้อยที่สุด

ภ�พที่ 6 คลื่นสมองขณะตื่นและแต่ละระยะของการนอนหลับ
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	 	 2)	 วงจรการนอนหลับปกติ

	 	 	 การนอนหลบัจะมรีะยะตา่งๆ	เกดิขึน้เป็นวงจร	ประกอบด้วย	ระยะ	หลบัตืน้	

ระยะหลบัลกึ	ระยะหลบัลกึมาก	และระยะหลบัฝนั	ซ่ึงการนอนหลบัปกต	ิ7-8	ช่ัวโมง	จะมวีงจรเกดิขึน้	

4-5	รอบ	โดยหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ	90-110	นาที	วงจรการนอนหลับ	แสดงดังภาพที่	7	

	 2.1)	 ระยะเคลิ้มหลับ	เกิดในช่วง		5	นาทีแรกของวงจร	ร่างกายยังคงรับรู้

สภาพภายนอก		ถ้าตื่นระยะนี้จะเหมือนนอนไม่หลับ

	 2.2)	 ระยะหลับตื้น	 	 ระยะน้ีอุณหภูมิจะต�่าลง	หัวใจเต้นช้าลง	 ร่างกาย

ผ่อนคลายเตรียมเข้าสู่ระยะหลับลึก

	 2.3)	 ระยะหลับลึกและหลับลึกมาก	 ระยะนี้	 ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง	 

โดยท�าหน้าที่ช้าลง	 	 เป็นระยะที่มีความส�าคัญในการส่งเสริมการเยียวยาทางด้านร่างกาย	มีการหลั่ง

ฮอร์โมนการเจริญเติบโต	 มีการซ่อมแซมเน้ือเย่ือ	 สมอง	 กระดูก	 เย่ือบุผิวหนัง	 และไขกระดูก	 

ช่วยเสริมสร้างการท�างานของระบบภูมิคุ้มกัน	

	 2.4)	 ระยะหลับฝัน	 	 คลื่นสมองคล้ายตอนตื่น	 เป็นการเยียวยาทางด้าน

อารมณ์	เป็นระยะท่ีสมอง	ท�าหน้าท่ีส�าคญัส�าหรบัการเรยีนรู	้ความจ�า	และการปรบัตวั	ช่วยให้อารมณ์

แจ่มใส	เตรียมจิตใจให้พร้อมส�าหรับการท�างานในวันต่อไป	

ภ�พที่ 7 วงจรการนอนหลับปกติ
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	 3.2.3	 ความส�าคัญของการนอนหลับ

	 	 ประโยชน์ของการนอนหลับคือส่งเสริมการหลั่งของฮอร์โมนการเจริญเติบโต	

ซึ่งจะหลั่งมากที่สุด	หลังร่างกายหลับสนิท	ประมาณ	60	-	90	นาที	เช่นหากหลับ	23.00	น.	ฮอร์โมน

จะหลั่ง	เที่ยงคืน	และหลั่งมากช่วง	00.30-01.00	น.

	 3.2.4	 ประโยชน์ของฮอร์โมนเจริญเติบโต	หรือ	โกรทฮอร์โมน	

◆	กระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆ		

◆	กระตุ้นเซลล์สร้างกระดูกอ่อน	ท�าให้เกิดการเจริญเติบโตของกระดูก

◆	 ช่วยซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอ	และส่งเสริมกระบวนการหายของแผล	

◆	 ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ

◆	 กระตุ้นให้เกิดการสลายไขมันและยับยั้งการสะสมไขมันในกระแสเลือด
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 ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ใน
ระดับปกติ 

 กระตุ้นให้เกิดการสลายไขมันและ
ยับยั้งการสะสมไขมันในกระแสเลือด 

 

 

3.2.4  โทษจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ 

1)  ท าให้ป่วยง่าย 

เนื่องจากการนอนหลับ ปกติ จะ
ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
ดังนั้นคนที่นอนไม่พอ จึงมี ความ
ต้านทานต่อการติดเชื้อลดลง  จึงท าให้
ป่วยง่าย ดังภาพที่ 8  

  

 

 

2)  ท าให้ร่างกายเมื่อยล้า  

ปกติ เมื่อร่างกายท างานหนัก ร่างกายจะรักษาสมดุลโดยการต้องการการพักผ่อนมาก
ขึ้น แต่เมื่อร่างกายอดนอ นกระบวนก ารฟื้นฟูสภาพของร่างกายจะท างานลดลง ท าให้ เพิ่ม
ระดับของภาวะง่วงนอนในระหว่างวัน  แต่หากยังต้องท างานต่อเนื่อง  จะเกิดความเมื่อยล้า
มากขึ้นส่งผลต่อ การฟื้นตัวของกล้ามเนื้อ และการท างานของระบบประสาท  

ภาพที่ 8 ป่วยง่ายจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ภ�พที่ 8  ป่วยง่ายจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ

	 3.2.5	 ผลกระทบจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ

	 	 1)	 ท�าให้ป่วยง่าย

	 	 	 เนื่องจากการนอนหลับปกติ	 จะช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 

ดังนั้นคนที่นอนไม่พอ	จึงมีความต้านทานต่อการติดเชื้อลดลง	จึงท�าให้ป่วยง่าย	ดังภาพที่	8	
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	 	 2)	 ท�าให้ร่างกายเมื่อยล้า	

	 	 	 ปกติ	 เมื่อร่างกายท�างานหนัก	ร่างกายจะรักษาสมดุลโดยการต้องการการ

พักผ่อนมากขึ้น	แต่เมื่อร่างกายอดนอน	กระบวนการฟื้นฟูสภาพของร่างกายจะท�างานลดลง	ท�าให้

เพิ่มระดับของภาวะง่วงนอนในระหว่างวัน	 แต่หากยังต้องท�างานต่อเนื่อง	 จะเกิดความเมื่อยล้า 

มากขึ้น	ส่งผลต่อ	การฟื้นตัวของกล้ามเนื้อ	และการท�างานของระบบประสาท	

	 	 3)	 ท�าให้ระบบความจ�าและประสาทมีประสิทธิภาพลดลง

	 	 	 ปกติขณะนอนหลับ	 มีการโอนข้อมูลที่เรียนรู้สู ่	 ความทรงจ�าระยะยาว	 

ซึ่งจะท�างานได้ดีเม่ือมีการพักผ่อนเพียงพอ	แต่เมื่อมีภาวะอดนอน	หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ	ท�าให้

ระบบจัดเก็บความทรงจ�าและระบบประสาท	มีประสิทธิภาพลดลง

14 
 

 

 

3)  ท าให้ระบบความจ าและประสาทมีประสิทธิภาพลดลง   
 ปกติขณะนอนหลับ มีการโอนข้อมูลที่เรียนรู้ 
สู่  ความทรงจ าระยะยาว ซึ่งจะท างานได้ดีเมื่อมีการ
พักผ่อนเพียงพอ  แต่เมื่อมีภาวะอดนอน หรือพักผ่อน
ไม่เพียงพอ  จ าท าให้ ระบบจัดเก็บความทรงจ า และ
ระบบประสาท จะมีประสิทธิภาพลดลง 

4)  ท าให้เครียด และอารมณ์แปรปรวน 
เนื่องจากการนอนหลับจะช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล และซ่อมแซมอารมณ์ 

ท าให้สดชื่น ซึ่งเป็นการเตรียมจิตใจ และสมองให้มีประสิทธิภาพในการท างานวันต่อไป แต่
เมื่อมีภาวะอดนอน หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ จะท าให้เกิดความเครียด อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้
ง่ายโดยไม่มีเหตุผล และมีอาการง่วงนอนหรือรู้สึกไม่สดชื่นตลอดทั้งวัน 

5)  ท าให้หิวบ่อย อ้วน ผิวหนังอักเสบ 
 การพักผ่อนไม่เพียงพอ  ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนที่จ าเป็นในการควบคุม

ปริมาณกล้ามเนื้อและไขมันน้อยลง ท าใหร้่างกายสะสมไขมันมากขึ้น 
 การพักผ่อนไม่เพียงพอ ร่างกายจะผลิตสารซึ่งมีบทบาทในการควบคุม

ความอยากอาหารน้อยลง ท าให้มีความอยากอาหารเพิ่มข้ึน   
 การพักผ่อนไม่เพียงพอ ท าให้สารที่มีบทบาทในการปกป้องเซลล์ผิวหนัง

จากสารอนุมูลอิสระต่างๆลดลง  ท าให้ผิวหนัง เกิดการอักเสบหรือภูมิแพ้
ของผิวหนังง่ายขึ้น 

6)  ท าให้เป็นโรคหัวใจ ตายเร็ว 
 การนอนไม่พอ หรือนอนน้อยกว่า 5-6 ชม ต่อคืน มีผลท าให้อัตราการตาย

ที่เพิ่มสูงขึ้น  

ฮิปโปแคมปัส  

	 	 4)	 ท�าให้เครียด	และอารมณ์แปรปรวน

	 	 	 เนือ่งจากการนอนหลบัจะช่วยลดความเครยีด	ความวติกกงัวล	และซ่อมแซม

อารมณ์	ท�าให้สดชืน่	ซึง่เป็นการเตรยีมจติใจ	และสมองให้มปีระสิทธภิาพในการท�างานวนัต่อไป	แต่

เมือ่มภีาวะอดนอน	หรอืพกัผ่อนไม่เพยีงพอ	จะท�าให้เกดิความเครยีด	อารมณ์เปลีย่นแปลงได้ง่ายโดย

ไม่มีเหตุผล	และมีอาการง่วงนอนหรือรู้สึกไม่สดชื่นตลอดทั้งวัน
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	 	 5)	 ท�าให้หิวบ่อย	อ้วน	ผิวหนังอักเสบ

◆	 การพกัผอ่นไมเ่พยีงพอ	รา่งกายจะผลติฮอรโ์มนทีจ่�าเปน็ในการควบคมุ

ปริมาณกล้ามเนือ้และไขมนันอ้ยลง	ท�าใหร้า่งกายสะสมไขมนัมากขึน้

◆	 การพกัผ่อนไมเ่พยีงพอ	รา่งกายจะผลติสารซึง่มบีทบาทในการควบคมุ

ความอยากอาหารน้อยลง	ท�าให้มีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น		

◆	 การพักผ่อนไม่เพียงพอ	ท�าให้สารที่มีบทบาทในการปกป้องเซลล์

ผิวหนังจากสารอนุมูลอิสระต่างๆ	ลดลง	ท�าให้ผิวหนังเกิดการอักเสบ

หรือภูมิแพ้ของผิวหนังง่ายขึ้น

	 	 6)	 ท�าให้เป็นโรคหัวใจ	และตายเร็ว

◆	 การนอนไม่พอ	หรือนอนน้อยกว่า	5-6	ชั่วโมง	ต่อคืน	มีผลท�าให้อัตรา

การตายเพิ่มสูงขึ้น	

◆	 เสี่ยงต่อภาวะเส้นโลหิตในสมองอุดตันหรือโรคหัวใจ	 มากกว่า

คนที่นอน	6-8	ชั่วโมงต่อคืน	ถึง	2	เท่า

◆	 เสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว	มากกว่าคนท่ีนอน	 6-8	 ช่ัวโมงต่อคืน	

ถึง	1.6	เท่า

  3.3  ก�รดูแลตนเองเพื่อป้องกันปัญห�ส�ยต�จ�กแสงไฟ 

	 3.3.1	 โครงสร้างของตา

  ดวงตาขยบัได้ด้วยมัดกลา้ม เนือ้เลก็  6  มัด และภายในตาเต็มไปด้วยของเหลวใส 

เรียกว่า วุ้นตา นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของตาอีกหลายส่วน ดังภาพท่ี 9 ซึ่งแต่ละส่วนก็มี 

หน้าที่แตกต่างกันดังภาพที่ 10 
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ภ�พที่ 9  โครงสร้างของตา

ภ�พที่ 10  ส่วนประกอบของตาและหน้าที่
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	 3.3.2	 กลไกการมองเห็น

  กลไกการมองเห็น	เกิดขึ้นได้	ดังที่แสดงใน		ภาพที่	11

	 3.3.3	 แสงสว่างและการมองเห็น

	 	 ส่วนที่ควบคุมปริมาณแสง

ที่เข้าสู่ลูกตาไม่ให้มากเกินไป	 คือ	ม่านตา	ซึ่งจะ

มีกล้ามเนื้อควบคุมการหดและขยายของม่านตา

เพือ่ใหป้รมิาณแสงเขา้สูล่กูตาได้มากขึน้	และ	เพือ่

ใหม้องภาพไดช้ดัเจนยิง่ขึน้	ในตอนกลางวนั	แสง

จ้ามาก	ม่านตาจะหดเล็กลงเพ่ือลดการรับแสง		

และในกลางคนื	หรอืในทีม่ดื	มา่นตาจะขยายเพือ่

ให้แสงเข้าสู่ลูกตาได้มากขึ้น	ดังภาพที่	12	

ภ�พที่ 11  กลไกการมองเห็น
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3.3.2   กลไกการมองเห็น 

 กลไกการมองเห็น เกิดขึ้นได้ ดังที่แสดงใน     ภาพที่ 11 

 

 

3.3.3  แสงสว่างและการมองเห็น 

 ส่วน ที่ควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่ลูกตา
ไม่ให้มากเกินไป คือ ม่านตา  ซึ่งจะมีกล้ามเนื้อ  
ควบคุมการหดและขยายของม่านตาเพื่อให้ปริมาณ
แสงเข้าสู่ลูกตาได้มากข้ึน และ เพื่อให้มองภาพได้
ชัดเจนยิ่งข้ึน ในตอนกลางวัน แสงจ้ามาก ม่านตาจะ
หดเล็กลงเพื่อลดการรับแสง  และใน กลางคืน หรือ
ในที่มืด ม่านตาจะขยาย เพื่อให้แสงเข้าสู่ลูกตาได้
มากขึ้น ดังภาพที่ 12  

 

           

ภาพที่ 11 กลไกการมองเห็น 

    ภาพที่ 12 การควบคุมปริมาณแสงของม่านตา 
ภ�พที่ 12  การควบคุมปริมาณแสงของม่านตา



ชุดการเรียนรู้ที่ 1

การกรีดยาง การพักผ่อน และการดูแลตนเองในการป้องกันปัญหาสายตาจากแสงไฟ

15

	 3.3.4	 ผลกระทบจากแสงสว่างไม่เพียงพอ	และแสงสว่างมากเกินไป

	 	 1)	 แสงสว่างไม่เพียงพอ	

	 	 	 เมือ่อยูใ่นทีม่แีสงสว่างไม่เพยีงพอหรอืเดนิในทีม่ดื	หรอืต้องเพ่งตลอดเวลา	

รูม่านตาจะขยายออก	เพื่อให้มองภาพได้ชัดเจน	กล้ามเนื้อควบคุมการขยายของรูม่านตาต้อง	ท�างาน

ตลอดเวลา	ท�าให้เกิดการเมื่อยล้าของดวงตา	ปวดกระบอกตามึนศีรษะปวดตา	มองภาพไม่ชัดเจน

เสี่ยงต่อการเกิด	อุบัติเหตุ	ดังภาพที่	13	
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   3.3.4  ผลกระทบจากแสงสว่างไม่เพียงพอ และแสงสว่างมากเกินไป 

 1)  แสงสว่างไม่เพียงพอ  

 เมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือเดิน
ในที่มืด หรือต้องเพ่งตลอดเวลา รูม่านตาจะขยาย
ออก เพื่อให้มองภาพได้ชัดเจนกล้ามเนื้อควบคุม
การขยายของรูม่านตาต้อง ท างานตลอดเวลา ท าให้
เกิดการเมื่อยล้าของดวงตา ปวดกระบอกตา มึน
ศีรษะปวดตา มองภาพ ไม่ชัดเจนเสี่ยงต่อการเกิด                                                                               
อุบัติเหตุ ดังภาพที่ 13  

 

 

2)  แสงสว่างมากเกินไป 

 การมองแสงจากดวงไฟที่ส่องเข้าสู่ดวงตา
ขณะกรีดยาง หรือแสงสะท้อนกลับจากหน้ายาง 
และการจ้องในระยะใกล้ๆ ต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานานโดยไม่กระพริบตา  ท าให้ รูม่านตาหด
เล็กลงเพื่อลดแสงให้น้อยลง จะเพิ่มการท างาน
ของกล้ามเนื้อตาและกล้ามเนื้อแก้วตา  ท าให้เกิด
อาการ ดวงตาเมื่อย ล้า กล้ามเนื้อรอบดวงตาตึง

     กล้ามเนื้อหนังตากระตุก ปวดตา วิงเวียน มึนศีรษะ  
     การมองเห็นลดลง น้ าตาระเหยเร็วกว่าปกติ  ตาแห้ง   
     ระคายเคืองต่อเยื่อยา และกระจกตา และอาจก่อให้เกิด
      อุบัติเหตุ เนื่องจากความสามารถในการ
มองเห็นลดลงได้ ดังภาพที่ 14 

ภาพที่ 13 แสงสว่างไม่เพียงพอท าให้รูม่านตาขยาย 

 

ภาพที่ 13 แสงสว่างมากเกินไป 
ท าให้รูม่านตาหด 

ภ�พที่ 13  แสงสว่างไม่เพียงพอทําให้รูม่านตาขยาย



ชุดการเรียนรู้ที่ 1

การกรีดยาง การพักผ่อน และการดูแลตนเองในการป้องกันปัญหาสายตาจากแสงไฟ

16

	 	 2)	 แสงสว่างมากเกินไป

	 	 	 การมองแสงจากดวงไฟที่ส่องเข้าสู่ดวงตาขณะกรีดยาง	หรือแสงสะท้อน

กลับจากหน้ายาง	และการจ้องในระยะใกล้ๆ	ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยไม่กระพริบตา	 	ท�าให้

รูม่านตาหดเล็กลงเพื่อลดแสงให้น้อยลง	จะเพ่ิมการท�างานของกล้ามเนื้อตาและกล้ามเนื้อแก้วตา	

ท�าให้เกิดอาการดวงตาเมื่อยล้า		กล้ามเนื้อรอบดวงตาตึง		กล้ามเนื้อหนังตากระตุก		ปวดตา		วิงเวียน	

มึนศีรษะการมองเห็นลดลง		น�้าตาระเหยเร็วกว่าปกติ		ตาแห้ง		ระคายเคืองต่อเยื่อยาและกระจกตา	

และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ		เนื่องจากความสามารถในการมองเห็นลดลงได้	ดังภาพที่	14

ภ�พที่ 14  แสงสว่างมากเกินไปทําให้รูม่านตาหด
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	 3.3.5	 โคมไฟและแสงสว่างที่ดีส�าหรับเกษตรกรสวนยาง

	 	 1)	 แสงต้องให้ความส่องสว่างเพียงพอท�าให้มองเห็น	 โดยที่แสงไม่มาก

เกินไปจนตาพร่า	และไม่น้อยเกินไปจนต้องหรี่ตา

	 	 2)	 เป็นแสงที่มาจากหลอดไฟ	หรือแหล่งก�าเนิดที่ดี	 ให้แสงที่มีสีที่เหมาะสม	

คือแสงสีขาวนวล	คล้ายกับแสงจากดวงอาทิตย์มากที่สุด	

	 	 3)	 เป็นแสงทีม่คีณุภาพ	ไม่กะพรบิ	มคีวามสว่างและสทีีส่ม�า่เสมอ	ประเภทของ

แสงจากโคมไฟคาดศีรษะ	แสดงดังภาพที่	15

ภ�พที่ 15  แสงไฟคาดศีรษะ
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