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เทคนิคเรยีนออนไลน์ สไตล์พี�อุ้มใจ
 

1. เตรยีมเนื�อหาก่อนเรยีน ศัพท์ที�เราไมคุ่้นเคยใหแ้ปลไว ้แล้วอ่านครา่วๆ 

2. เวลาเรยีน หาสถานที�ที�เอื�ออํานวยต่อการเรยีน สญัญาณอินเทอรเ์นต

ไมติ่ดขดั เชน่ อาจจะไปนั�งที�คาเฟ� หรอื ถ้าอยูบ่า้นไมค่วรเรยีนในหอ้งนอน

อาจจะเป�นหอ้งนั�งเล่น หรอืสวนในบา้นที�สะดวกต่อการเลคเชอร ์

3.หลังเรยีน ทวนเนื�อหาอีกครั�ง เน้นจุดสาํคัญ และเขยีน shortnote ดว้ย

ลายมอืของตนเอง ที�สาํคัญทํา assignment ใหค้รบและนาํมาทวนดว้ย 

4.ทวนเนื�อหา สาํหรบัใครที�ขี�ลืม(แบบพี� ) แนะนําใหท้วนทกุสปัดาห์

(ทั�งshortnoteและชทีหลัก) เมื�อถึงมดิเทอมหรอืไฟนอลเราจะไดไ้มก่ดดนั

5.หาเวลาทวนกับเพื�อนๆ (call line) เเลกเปลี�ยนความเขา้ใจของแต่ละ

เนื�อหา ตรงไหนที�เพื�อนผดิหรอืเราผดิ ใหd้iscussกัน หรอืมปี�ญหาสงสยั

ตรงไหน ใหเ้มลไปหาอาจารยใ์นเวลาที�เหมาะสม 

ที�สาํคัญ 
 

อยา่ลืมเเบง่เวลา มาทําในสิ�งที�ชอบ 
เพื�อที�จะไมก่ดดนัตัวเองเกินไปนะคะ 

 

สู้ๆ ค่ะ 

ศิรธิร แซะอาหลํา (อุ้มใจ)
สาขาวชิาธุรกิจการบนิ สาํนกัวชิาการจดัการ



สมัยทํางานกทม.
เงินเดือนเหลืออยู่น้อยนิด
เสียงแม่โทรมาถามด้วยความห่วงใย
"ได้กลับมั�ยลูก...."
มันจุกในอก   ภาระเราเยอะด้วยไง
 วันๆมีแต่เรื�องให้คิดเยอะแยะไปหมด
ตอบแม่ไปว่า
"ไม่ได้กลับอ่ะ"
แม่เงียบ......เหมือนอึ�งคิดอะไรอยู่ครู่นึง
เสียงแม่ถอนหายใจ
.
.
"แม่ก็ไม่ได้กลับเหมือนกัน ไม่งั�นเต็มๆ 3 ตัวตรงๆเลยลูก..."

 
               ภาพประกอบ :Pixabay

.

   หัวเราะวันละนิด



      การศึกษาทางจติวทิยาค้นพบวา่ สมองของคนเรา
จะมองเหน็ภาพไดแ้ตกต่างกันตามลักษณะนสิยั
ดวงตาอาจมองเหน็ได้ แต่สิ�งที�สมองสื�อออกมานั�น
สาํคัญกับเรามากกวา่ โดยสิ�งแรกที�เราเหน็ จะเป�ดเผย
บุคลิกที�ซอ่นเรน้ของเราได ้หากพรอ้มแล้ว เรามาเล่น
ทายใจไปพรอ้มๆ กันเลยค่ะ

จบัผดิภาพบอกนิสยั เผยบุคลิกที�ซอ่นอยูใ่นตัวคณุ

     คนที�มองเหน็ภาพหางสนุขัแตกต่างกันเป�นจุดแรก  
 สื�อถึงนสิยัความเป�นคนที�มทัีกษะฉลาด มบุีคลิกภาพที�เท่
ดดีู นอกจากนี�ยงัเป�นพวกชอบความสมบูรณแ์บบ ชอบ
ทําทกุอยา่งใหเ้ป�นไปตามแผนที�วางไว ้ทํางานเป�นระบบ
คิดวางแผนเตรยีมความพรอ้มของงานไวล่้วงหนา้    
 เป�นคนรกัสงบ  แต่บางครั�งก็เดาอารมณที์�แนน่อนไมไ่ด้
เพราะสามารถยิ�มและนิ�งขรมึไดภ้ายในเวลาแค่ชั�วพรบิตา
แต่ลึกๆ แล้วเป�นคนจติใจดี ไมค่่อยคิดรา้ยกับใคร

1.หางสนัุข : ฉลาด จติใจดี ชอบวางแผน รกัสงบ

2.หสูนัุข : มคีวามคิดสรา้งสรรค์ ลึกลับ ลืมง่าย

    คนที�เหน็ภาพความแตกต่างของหสูนุขัเป�นลําดบัแรก
บุคลิกของคณุเป�นคนที�ชอบครเีอทสรา้งสรรค์สิ�งใหม่ๆ
มกัซอ่นความสามารถที�มทํีาเองแบบเงียบๆ จนดเูป�นคน
ลึกลับเขา้ถึงยาก เป�นคนที�หลงลืมอะไรไดง่้ายๆ แต่บุคลิก
หลักยงัเป�นคนที�รอบคอบและกระตือรอืรน้ในการทํางาน
อยูเ่สมอ ซึ�งเป�นเสนห่ที์�ทําใหห้ลายคนอยากที�จะอยูใ่กล้
และยื�นมอืเขา้มาชว่ยเหลืออยูต่ลอดเวลา



www.akerufeed.comที�มา

   คนที�มองเหน็ความแตกต่างของดอกไมเ้ป�นลําดับแรก
สื�อใหเ้หน็วา่ คณุมสีญัชาตญาณลางสงัหรณใ์นการดคูน
ออกเก่งมาก จบัผดิจบัโกหกได้เก่ง จงึมกัทําอะไรไมค่่อย
ผดิพลาดเท่าไหร ่มกัมเีซน้สป์กป�องตัวเองจากสิ�งแย่ๆ     
ที�อยูร่อบตัว แต่ดว้ยสญัชาตญาณที�เฉียบแหลมที�มมีนั
จงึกลายเป�นเรื�องยากในการที�จะเป�ดใจของตัวเองใหกั้บ
คนรอบขา้ง เพราะไวใ้จคนยากมาก  แต่ถ้าไดทํ้าสิ�งใดก็
มกัจะมคีวามพยายามทุ่มเททําจนสาํเรจ็

     คนที�มองเหน็ความแตกต่างของดวงอาทิตยเ์ป�น
ลําดบัแรก สว่นใหญแ่ล้วจะมคีวามเมตตาเขา้ใจความเป�น
ไปของชวีติไดด้ ีเขา้ใจโลกง่าย ในสายตาของเพื�อนและ
ครอบครวัเปรยีบเหมอืนดวงอาทิตยที์�คอยใหค้วามอบอุ่น
มพีลังงานบวก เติมพลังใหท้กุคนอยูเ่สมอ มกัมอบพลัง
บวกใหกั้บคนรอบขา้งเป�นประจาํ ใครๆ ก็อยากอยูใ่กล้
เป�นคนทุ่มเทใสใ่จกับสิ�งที�เลือกทํา ชอบความเรยีบง่าย
สบายๆ แต่ปากไมค่่อยตรงกับใจ เพราะมกัเก็บซอ่นความ
รูส้กึไวภ้ายในมากกวา่ที�จะเผยออกมาใหใ้ครรู ้

 คนที�มองเหน็ภาพความแตกต่างของนกเป�นลําดับแรก
มกัเป�นคนที�ชอบทําตามใจตัวเอง มคีวามสขุกับสิ�งที�ได้
เลือกทํา ไมช่อบใหใ้ครเขา้มายุง่วุน่วาย ในสายตาของคน
อื�นดเูป�นคนไมแ่ครโ์ลกไมใ่สใ่จความรูส้กึใครสกัเท่าไหร ่
 จงึไมค่่อยเป�ดใจใหใ้ครเขา้มายุง่เกี�ยวกับชวีติมากนกั   
 แต่ลึกๆ แล้วเป�นคนที�ดเูยน็ชาแต่แอบซอ่นความอ่อนไหว
ไวใ้นใจ บุคลิกจงึดเูป�นคนลึกลับนา่ค้นหาซึ�งกลายเป�น
สเนห่น์า่ดงึดดูจากคนภายนอก

3.ดอกไม ้: สญัชาตญานดี มคีวามพยายาม ใสใ่จคนรอบขา้ง

5.นก : เอาแต่ใจ อ่อนไหว นา่ค้นหา ไมเ่ป�ดใจให้ใครง่ายๆ

4.พระอาทิตย ์: มพีลังบวก ชอบความเรยีบง่าย ปากไมต่รงกับใจ



ด้วยรกัและกําลังใจ

ชารจ์พลังจากความเหี�ยวเฉา
เมื�อต้องใชช้วีติอยูแ่ต่ในบา้น

             การหากิจกรรมทําในยามที�เราต้องอุดอู้            

อยูแ่ต่ในบา้นนานๆ มนัก็ไมไ่ด้ยากมากขนาดนั�น   

 แต่ที�ยากคือเราไมรู่จ้ะเริ�มที�ตรงไหน แล้วจะทําอะไร
ก่อนดีต่างหาก อยา่เสยีเวลาจดัอันดับ  อะไรที�เพิ�ม
ความสขุ ชารจ์พลังได้ก็ทําเดี�ยวนั�นเลย มอีะไรให้ทํา
บา้งมาดกัูน

1. เคลื�อนไหวรา่งกายให้มากที�สดุ
การที�เอาแต่นอนดซูรีสีห์รอืไถไทมไ์ลนโ์ซเชยีลมเีดยี มนัก็แก้เบื�อไดช้ั �วคราว
เท่านั�น ลองหากิจกรรมที�ต้องขยบัรา่งกายใหม้ากขึ�น ใหเ้ลือดลมไดส้บูฉีด
รบัรองวา่พลังจะกลับมาเลยล่ะ

3. รอ้งเพลง ฟ�งเพลงไง ชว่ยได้นะ เลือกเพลงที�ใหค้วามรูส้กึผอ่นคลายที�สดุ
หากเป�นเสยีงธรรมชาติก็จะดไีมใ่ชน่อ้ย ฟ�งไปดว้ยฝ�กหายใจไปดว้ย การกําหนด
ลมหายใจจะชว่ยเพิ�มออกซเิจนใหกั้บรา่งกาย ใหจ้ดจอ่อยูกั่บป�จจุบนั เพลิดเพลิน
จนหลดุจากความเครยีดในขณะนั�นไดเ้ลยทีเดยีว

2. หาอะไรเพลินๆ ทําให้ลืมเวลา เพราะขณะที�เรากําลังทํากิจกรรมเหล่านั�น   
 เราจะมุง่มั�นจดจอ่กับมนัแบบสดุๆ โดยที�ไมไ่ดส้นใจอะไรรอบขา้งเท่าไร       
 เผลอแป�บๆ เวลาก็ผา่นไปแล้ว ซึ�งกิจกรรมที�เลือกทํา ก็ไมไ่ด้จาํเป�นเลยที�ต้อง    
มสีาระความรูอ้ะไร เอาที�ตัวเองชอบ สบายใจที�จะทํา และรูส้กึเพลิดเพลินก็พอ



4. พกัผอ่นจติใจให้สงบลงบา้ง                                                          
 การพกัผอ่นจติใจหาใชแ่ค่การนั�งสมาธกํิาหนดจติยุบหนอพองหนอไม ่     
 (แต่ถ้าทําไดก็้ดกัีบตัวเอง) มนัคือการทําอะไรก็ไดที้�ใหจ้ติใจตัวเองผอ่นคลาย
ไดจ้ดจอ่อยูน่ิ�งๆ คลายความกังวล

5.หาโอกาสให้นิ�วได้ขยบั ขดีๆ เขยีนๆ บา้ง  พูดใหเ้ขา้ใจง่ายๆ ก็คือ   
 การจดบนัทึกนั�นแหละ เจออะไรที�ประทับใจก็โนต้เก็บไว ้เจออะไรแล้วชอบ
แทนที�จะเก็บไวใ้นหวั ก็ทําใหม้นัเป�นรูปเป�นรา่งจบัต้องได ้หรอืการเขยีน
บนัทึกถึงสิ�งที�เราอยากขอบคณุในชวีติ การที�เราจะเขยีนออก สมองต้อง
ครุน่คิด และตกผลึกจากประสบการณต่์างๆ ของตัวเอง สว่นนี�จะชว่ยให้
เราหา่งไกลจากความรูส้กึแง่ลบชั�วขณะ มสีติ หดหูน่อ้ยลง 

6.หัวเราะ เพราะการหวัเราะไมเ่พยีงแต่ใหค้วามรูส้กึดี
ทางจติใจ แต่ยงัมปีระโยชนต่์อสขุภาพดว้ย ในระยะสั�น
เสยีงหวัเราะชว่ยปลดปล่อยและบรรเทาความตึงเครยีด
ในรา่งกาย สว่นในระยะยาว จะชว่ยเสรมิสรา้งระบบ
ภมูคิุ้มกันทางอารมณใ์หด้ขีึ�น

ที�มา : www.sanook.com/health/27161/



ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ค ร ว่ า ย า ก

คําที�ใช้แทน Yes และ No ในภาษาอังกฤษ

Yes และ No "ใช่" และ "ไม่" เป�นคําภาษาอังกฤษ 2 คําที�ถูกใช้มากที�สุด
คุณอาจไม่ทราบว่ามีอีกหลายคําในภาษาอังกฤษ ที�มีความหมายคล้ายกันกับ
คําว่า "Yes" และ "No" แต่ละคําเหล่านี�แสดงออกมาเป�นเสียงที�แตกต่างกัน 

และบางครั�งก็ใช้ในบรบิทเฉพาะ ลองมาดูกันว่ามีคําอะไรที�ใช้แทนได้บ้าง

คําที�ใช้แทนคําว่า Yes

ไม่เป�นทางการ

Sure

Okay

Yeah

เป�นแบบสบายๆ ผ่อนคลาย และเป�นมิตร
ในการบอกว่า ใช่ สามารถใช้ได้กับทุกวัย

เป�นคําที�นิยมใช้มาตั�งแต่ยุค 1800 

ป�จจุบันมีความหมายใกล้เคียงมากกับคําว่า Yes

เป�นรูปแบบที�สบายที�สุด แต่ฟ�งดูค่อนข้างไม่เหมาะสม
เมื�อใช้กับผู้ใหญ่

เป�นทางการ

Certainly

With pleasure

Indeed

ในบางบรบิทหมายถึงข้อตกลงอย่างสมบูรณ์
และในบรบิทอื�นๆ หมายถึง ใช่
เป�นวิธีที�สุภาพในการแสดงความเต็มใจ

เป�นวลีที�แสดงให้เห็นว่าคุณยินดีที�จะทําอะไรบางอย่างให้

การใช้คํานี�มีความหมายโดยตรงมากกว่าที�จะพูดว่า 'ใช่'
แต่ก็สามารถนาํมาใช้ เพื�อแสดงความเข้าใจได้
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คําที�ใช้แทนคําว่า No

ไม่เป�นทางการ

Nope

Nah

No way

เป�นแบบสบายๆ ของการพูดว่า 'ไม่'
สามารถเข้าใจได้ว่าเป�นคําที�ตรงกันข้ามกับ yeah

เป�นคําที�สื�อสารในระดับหนึ�งของความไม่เห็นด้วย
สาํหรบัความคิดเห็นที�จะตอบ

เป�นคําที�แสดงความคิดเห็นที�ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง

เป�นทางการ

I'm afraid that

I appreciate the offer, however

No, I'm sorry but

หมายถึง ฉันเกรงว่า... 
เป�นการแสดงออกถึงความเสียใจ ที�คุณไม่สามารถ
ตกลงกับสิ�งที�พูด หรอืยอมรบัคําเชิญได้

หมายถึง ฉันขอบคุณในข้อเสนอ แต่อย่างไรก็ตาม...

นี�เป�นวิธีที�อ่อนโยน เพื�อการปฎิเสธ
ให้ฟ�งดูนุ่มนวลขึ�น ก่อนที�จะปฏิเสธสิ�งที�เสนอ

นี�เป�นคําปฏิเสธที�ตรงกว่าคําอื�นๆ ก่อนหน้านี� 
เนื� องจากเริ�มต้นด้วยคําว่า 'ไม่' 
แต่ยังมีคําอธิบายเพิ�มเติมถึงการปฏิเสธ



H E A L T H  &  B E A U T Y

หยุด! 5 พฤติกรรมยอดแย่ ที�ทําร้ายสุขภาพใจของคุณ

How to:  ใครติดเดินห่อไหล่ จงเชิดคางขึ�น แอ่นอก เหยียดไหล่และหลังให้ตรง
              เท่านี�ก็ช่วยให้คุณรูส้ึกดีขึ�นมาเป�นกอง

ไม่ออกกําลังกายเลย
รูห้รอืไม่ หากออกกําลังกาย 3 วันต่อสัปดาห์ จะช่วยลด
ความเสี�ยงเป�นโรคซึมเศรา้ได้ถึง 19% เลยทีเดียว
จากผลงานวิจัยของ JAMA Psychiatry พบว่า อัตราการ
เป�นโรคซึมเศรา้สัมพันธ์กับความเข้มข้นของการขยับ
รา่งกาย สรุปว่าคนที�เป�นโรคซึมเศรา้มักออกกําลังน้อย
หรอืไม่ค่อยแอ็คทีฟ ในขณะที�คนที�ออกกําลังกายหรอืทํา
กิจกรรมแอ็คทีฟ เป�นโรคซึมเศรา้น้อยกว่า

How to:  ลุกขึ�นมาขยับแข้งขยับขากันเถอะ ไม่ต้องใช้เวลานานหรอก
             แค่เดินให้บ่อย เดินขึ�นบันได หรอือะไรก็ได้ที�ไม่ใช่นั�งเฉยๆ น่ะ

เดินห่อไหล่ 

มีงานวิจัยที�ตีพิมพ์ลงใน Journal of Behavior Therapy 

and Experimental Psychiatry อธิบายว่าให้กลุ่มทดลอง
ลองเดินแบบห่อไหล หลังงอ และขยับแขนให้น้อยที�สุด 

ผลปรากฏว่า กลุ่มนั�นมีอารมณ์บูดบึ�งมากกว่าคนที�เดิน
ด้วยท่าทางที�เหมาะสม นอกจากนี�กลุ่มที�เดินห่อไหล่
ยังจดจาํสิ�งไม่ดีหรอืเรื�องลบๆ มากกว่าเรื�องดีๆ อีกด้วย

การสูญเสียคนรกั หรอืเจอเหตุการณ์รา้ยๆ น่าผิดหวัง อาจทําให้คนเรา
เสียสูญได้ หลายคนรุนแรงถึงขั�นเป�นโรคซึมเศรา้ แต่รูไ้หมว่าพฤติกรรรมประจาํวัน
ที�เราทําอยู่ก็อาจส่งผลต่อจิตใจเราได้เช่นกัน และนี�คือ 5 พฤติกรรมยอดแย่ที�คุณควร
ลด ละ เลิก ก่อนสุขภาพใจของคุณจะป�วยไปเสียก่อน



How to:  ก่อนจะลงมือทํางานที�มีป�ญหานั�น ให้ลดความตึงเครยีดของเราเอง
             ด้วยการหาอะไรบันเทิงใจทํา เช่น ฟ�งเพลง ออกไปวิ�ง หรอือะไรก็ได้ 
             กิจกรรมเหล่านี�จะไปช่วยทําลายความกังวลนั�นให้เบาบางลง
             เท่านี�เราก็จะมีแรงพอ ไปต่อสู้กับป�ญหานั�นแล้วล่ะ

How to:  ค่อยๆ ปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมการนอน
  ส่วนใครมีป�ญหานอนไม่หลับเลย ลองปรกึษาแพทย์

How to:  หาเวลาให้กับตัวเองในแต่ละวัน 10 นาที 1 ชั�วโมง หรอื 1 วัน ก็ได้
  เมื�อได้เวลาแล้วก็ไม่ควรทํางานอะไรทั�งสิ�น อยู่นิ�งๆ เฉยๆ 

  ให้รา่งกายและจิตใจได้หยุดพักจรงิๆ บ้าง

ที�มา: https://www.trueplookpanya.com

ผัดวันประกันพรุ่งเพราะกลัว
คุณกําลังกังวลหรอืกลัวว่างานที�ต้องทําจะล้มเหลว
หรอืเปล่า เลยเลือกวิธีผัดวันประกันพรุง่ ประมาณว่า
พรุง่นี�ค่อยทําละกัน ฉันไม่พรอ้ม แต่รูไ้หมว่าการยิ�งหนี
ป�ญหาจะยิ�งเพิ�มความเครยีดให้คุณเข้าไปใหญ่ 
ดังนั�นการผัดวันประกันพรุง่จึงไม่ช่วยอะไรเลย

ไม่หลับไม่นอน
การนอนหลับคือวิธีเยียวยารา่งกายของมนุษย์ คอยจัด
ระบบ เรยีบเรยีงสิ�งต่างๆ ให้เข้าที� การอดหลับอดนอน
จึงไปทําลายกระบวนการนี� และส่งผลต่อสุขภาพรา่งกาย
และจิตใจโดยตรง ทําให้เกิดความเครยีดได้

ยุ่งตลอด 24 ชั�วโมง
ไหนจะงาน ไหนจะลูก ไหนจะสามี พ่อแม่ ญาติพี�น้อง 

และเพื�อนฝูง ไม่เคยมีวันไหนได้อยู่เงียบๆ คนเดียวเลย
คุณอาจเข้าข่ายเป�นโรคซึมเศรา้ หรอืวิตกกังวลสูง
เพราะไม่ได้พักจิตพักใจเลย คุณจึงรูส้ึกเหนื�อยล้ากายใจ



แ น ะ นาํ ห นั ง สื อ น่ า อ่ า น

บรกิารยืม-คืนหนังสือแนวจิตวิทยา ให้กําลังใจ
ห้องสมุดกําลังใจ อาคาร D1 ห้อง 127

วันจันทร-์ศุกร ์เวลา 08.00-16.00 น.

55 ข้อคิด การใช้ชีวิตให้คลายความเจ็บปวด 
เต็มเป�� ยมความมุ่งมั�น ความรกั และความสุข 
ที�จะปลอบโยน และปลุกพลังให้ใจทุกดวง
สว่างไสว ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด มีความหมาย 
และมีความสุขได้ทุกวัน...

ชีวิตไม่ง่าย แต่รบัมือได้ไม่ยาก
ผู้เขียน: Nam In Sook

สาํนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์
หมวด: จิตวิทยา

ไม่เป�นไรนะ ถ้าตอนนี�ยัง
ผู้เขียน: Kim Dan

สาํนักพิมพ์: springbooks

หมวด: จิตวิทยา

พอได้กลับไปอ่านหนังสือที�เคยอ่านตอนเด็ก
แม้ตอนจบจะเหมือนเดิม แต่มุมมองที�เรา
มีต่อเรื�องนั�นอาจแตกต่างออกไป เราอาจเข้าใจ
อะไรได้มากขึ�น ลึกซึ�งกว่าแต่ก่อน หรอืมองเห็น
สิ�งที�เราในวัยเด็กอาจมองข้ามไป...



ที�มา www.scholarship.in.th

แนะแนว...แนะนาํ
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