
R-romdee 
สือ่อารมณ์ด ีฉบบัที ่105 เมษายน 2563                        
        

ภาพประกอบ:ประภาส ชลศรานนท ์ 

  

     จดัท าโดยส านกังานใหค้ าปรกึษาและช่วยเหลอืนกัศกึษา 

Living and Learning Support Center 
    0-5391-6167 ถงึ 9 0-5391-6666 l Student-support@mfu.ac.th 

lfacebook.com/LLSCMFU                 
 



ส ำนกังำนตวัช่วยชวนคยุ 

“คิดถงึแล้ว” 

 
                     รอบๆ มหำวิทยำลัยดูเงียบเหงำ พอนึกถึงบรรยำกำศเก่ำๆ ในยำมปกติ        

ก็รู้สกึ “คิดถงึและหว่งใย” นกัศกึษำทกุคนขึน้มำ ป่ำนนีจ้ะเป็นอย่ำงไรกนับ้ำงนะ จะปรับตวั

ไ ด้ห รือยั ง ในยำมวิ กฤตแบบ นี  ้ จึ งขออนุญำตหยิบยกบำงช่ ว งบำงตอนจำก                            

เพจ @UncleVanchai ให้พวกเรำชำว มฟล.ได้อำ่น เพ่ือมอบเป็นก ำลงัใจให้กนัและกนั 

    “ถึงแม้หำวิทยำลัย จะหยุดกำรเรียนกำรสอน หยุดกิจกรรม แต่เบือ้งหลังจริงๆ       

แล้ว ผู้ บริหำร คณำจำรย์ และพนักงำนทุกคน ไม่ได้หยุดอยู่ น่ิงๆ แต่ประกำรใด                         

เพรำะมหำวิทยำลัยยังต้องขับเคลื่อนเดินไปข้ำงหน้ำตลอดเวลำ ด้วยควำมรับผิดชอบ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ไม่ได้น้อยลงกว่ำเดิม แต่กลบัมีควำมยุ่งยำก และล ำบำก

ในกำรท ำงำนมำกขึน้   



 

  ภำวกำรณ์เช่นนีเ้ช่ือว่ำเกิดขึน้กับทุกมหำวิทยำลัยเช่นเดียวกัน ทุกแห่งมีควำม

ยำกล ำบำกในกำรท ำงำนเหมือนกัน กำรที่เรำจะก้ำวข้ำมควำมยำกล ำบำกครำวนีไ้ปได้ 

เรำทุกคน ทัง้นักศึกษำ คณำจำรย์ ผู้ บริหำร และบุคลำกรทุกคน ต้องมีควำมสำมัคคี       

กลมเกลียว มีควำมเข้ำใจ มีควำมร่วมมือ มีควำมเห็นอกเห็นใจกัน จับมือกันเดินไป

ข้ำงหน้ำ ร่วมมือกันขจัดปัญหำในทุกรูปแบบที่ เ กิดขึน้ ด้วยสปิริตของควำมเป็น

มหำวิทยำลยัแมฟ่้ำหลวงที่มีอยู่ในตวัของพวกเรำทกุคน” 

“ เรำจะจบัมือกนัเดิน เรำจะชนะ เรำจะเติบโตไปด้วยกนั” 

                                                                                            วนัชยั ศิริชนะ  

 1 เมษำยน 2563 

 @UncleVanchai 



ด้วยรักและก ำลังใจ  

“5 ร ดแูลใจสู้ภยัโควิด-19” 

รู้อำรมณ์  หาวิธีผ่อนคลายความเครียด 

เช่น ดหูนงั  ฟังเพลง  ฝึกสมาธิ หลีกเลี่ยงการ       

ดืม่สรุา เสพสารเสพติด 

 

 

 รับส่ืออย่ำงมีสติ   ไมห่มกมุ่นจนเกินไป 

รับเพียงวนัละ 1-2 ครัง้ และท าตามค าแนะน าของ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 

 

รักษำสุภำพ  ดแูลร่างกายให้แข็งแรง

นอนหลบัพกัผ่อนให้เพียงพอ ออกก าลงักาย    

และปอ้งกนัตนเองอย่างเคร่งครัด 

 

รีบปรึกษำ  ถ้ากงัวลใจ โทรสายด่วน

สขุภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง                  
 

ระมัดระวัง  ไมแ่สดงท่าทีรังเกียจ ไม่ตอกย า้ ไมล้่อเลียนคนท่ีเสี่ยง/ป่วยโควิด-19  

 

Cr.www.stocksnap.io/photo/00RNNUWGLM 

Cr.www.stocksnap.io/search/smartphone 

Cr.www.stocksnap.io/photo/KFKZ7ZCIRM 

Cr.www.stocksnap.io/photo/NN4RIQ1ZKI 

Cr.www.stocksnap.io/search/J6RKMHOQ
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ทมีา กรมสขุภาพจิต 



 
 ท่าทางหวัเราะบอกนิสัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบทายใจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา  sistacafe.com 



 
 

5 คู่ศัพทท์ ำสับสน 

ในภาษาองักฤษมีหลายต่อหลายค าท่ีหนา้ตาคลา้ยกัน แต่ความหมายดันไปคนละทาง  
ซึ่งหลายคนมกัจะตกมา้ตายง่ายๆ เมื่อเจอค าเหล่านีใ้นขอ้สอบ ใครไมอ่ยากแปลผิดชีวิตเปล่ียน 
มาดกูนัเลยค่ะว่าค าศพัทท์  าสบัสนท่ีมกัออกสอบบอ่ยๆ นัน้มีค  าอะไรบา้ง 

Accept กับ Except 

 Accept มีความหมายว่า เห็นดว้ย ตกลง ไดร้บั ยอมรบั ตอบรบั 
Ex. After consideration we accepted his project proposal. 
(หลงัจากพิจารณาแลว้ เราตกลงยอมรบัขอ้เสนอโครงการของเขา) 

 Except หมายถึง ยกเวน้ นอกจาก ไมน่บั กรณีพิเศษ 
Ex. All committees except one agreed to his business plan. 
(คณะกรรมการทกุคน ยกเวน้หนึ่งคนเห็นดว้ยกบัแผนธุรกิจของเขา) 

Dessert กับ Desert 

 Dessert (N) ค านี ้ถา้เป็นค านาม แปลว่า ของหวาน ขนมหวาน หรือ ผลไมแ้ละขนม
หวานหลงัอาหารท่ีส  าคญั ค านีอ้อกเสียงว่า “ดิส-เสิท้” (เนน้หนกัท่ีพยางคห์ลงั) 
Ex. I'd like to have cheesecake and a few pieces of apple for dessert. 
(ฉันขอชีทเคก้และแอปเปิล้ 2-3 ชิน้ส  าหรบัของหวานหลงัอาหาร) 

 Desert (N) หมายถึง ทะเลทราย ออกเสียงว่า “เด๊ะ-เสิท้”(เนน้เสียงหนกัท่ีพยางคแ์รก) 
Ex. Don’t forget that desert sand cools off rapidly at night. 
(จงอยา่ลืมว่าทรายในทะเลทรายนัน้จะเยน็ลงอยา่งรวดเรว็ในตอนกลางคืน) 

 

ภำษำอังกฤษใครว่ำยำก 



Principle กับ Principal 

 Principles หมายถึง ท่ีมา สาเหต ุกฎ ทฤษฎี หลกัการ 
Ex. They work on a principle of safety first. 
(พวกเขาท างานโดยยดึหลกัปลอดภยัไวก้่อน) 

 Principal มีความหมายหลายอยา่ง ไดแ้ก่ ส าคญัมาก / หวัหนา้ ครูใหญ่/ ตน้ทนุ 
Ex. He has just become a principal of the high school last week. 
(เขาเพิ่งไดร้บัต าแหน่งครูใหญ่ของโรงเรยีนมธัยมเมื่อสปัดาหท่ี์แลว้) 

Affect กับ Effect 

 Affect (V) มีความหมายว่า มีผลกระทบส่งผลต่อ 
Ex. Climate change affects weather conditions around the world. 
(การเปล่ียนแปลงของภมูอิากาศส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลก) 

 Effect (N) หมายถึง ผลกระทบ ผลลพัธ ์ผลท่ีเกิดขึน้ 
Ex. The effect of global warming is tremendous. 
(ผลกระทบของภาวะโลกรอ้นนัน้มีมากมายมหาศาล) 

Personal กับ Personnel 

 Personal (Adj) แปลว่า ส่วนตวั เฉพาะตวั 
Ex. Do not give your personal information to strangers. 
(อยา่ใหข้อ้มลูส่วนตวัแก่คนแปลกหนา้) 

 Personnel (N) แปลว่า บคุลากรกลุ่มของพนกังาน 
Ex. The Chinese government sent more than 1,200 medical personnel to Wuhan.  
(รฐับาลจีนไดส้่งบคุลากรการแพทยก์ว่า 1,200 คนไปยงัเมืองอู่ฮั่น) 
 

ท่ีมา: https://www.trueplookpanya.com 



 

 

 

 
 

       มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง กําลงัดําเนินการมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน

แก่นกัศกึษาทีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัส COVID-19 ใน

ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา 2562 โดยนกัศกึษาจะได้รับคืนคา่ธรรมเนียม

หอพกันกัศกึษาในมหาวิทยาลยั 50 % และค่าบริการและค่าบํารุงกิจการ

สาธารณะ สําหรับนกัศึกษาทกุระดบัชนั 50 %  

       นกัศกึษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิมเติมได้ที www.mfu.ac.th และ

www.facebook.com/MFUconnect 



  
 
  วันนีม้ีหนังสือแนวจิตวิทยา ฮาวทู ท่ีน่าสนใจมาแนะน าค่ะ เป็นหนังสือแปล        
มาจากนักเขียนชาวญ่ีปุ่ น ใครชอบอ่านหนังสือแนวนี ้มาใชบ้รกิารหอ้งสมดุก าลังใจกันไดท่ี้
ส  านักงานใหค้  าปรกึษาและช่วยเหลือนักศึกษา อาคาร D1 หอ้ง 127  เปิดทุกวันจันทร-์ศุกร ์
เวลา 8.00-16.00 น.  

 

 ฝึกสมองใหม้องแต่ความสุข  

    ผู้เขยีน: Kenichiro  Mogi  
    ส านักพมิพ:์ อมรินทร ์How To 
    หมวด: จติวิทยา  
 

“เปล่ียนความกังวลเป็นความหวัง เปล่ียนความเครียดเป็นพลังบวก ดว้ยเทคนิค
ฝึกสมองใหม้ีความสุข” เคนอิจิโร่ โมงิ นักวิชาการดา้นสมองประจ ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
กล่าวถึงความสขุว่าไมใ่ช่สิ่งท่ีหล่นลงมาจากทอ้งฟ้า แต่เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากสมอง สมองท่ีอยูใ่น
ภาวะความสขุจะท าใหเ้ราคิดแต่เรือ่งท่ีเป็นความสขุ และเลือกใชชี้วิตอยา่งมีความสขุ มาสรา้ง
นิสยัใหส้มองมองเห็นแต่ความสขุดว้ยกิจวตัร 40 ประการ ท่ีจะเปล่ียนความกงัวลเป็นความหวงั 
เปล่ียนความเครียดเป็นพลังบวก การเขียนและการคุยท าใหก้ารจัดระเบียบภายในสมอง      
ง่ายขึน้มาก ค าพดูของคณุคือการตดัสินตวัเองใหส้มองรบัรูที้ละนอ้ย สมองสบัเปล่ียนโหมดได้
แมใ้นยามกลุม้ใจ การสรา้งประสบการณใ์หม่ๆ  อยู่เสมอจะท าใหส้มองมีพฒันาการ สมองดีใจ
เวลาเราเติบโตจากเมื่ออดีต 
 

แนะน าหนังสือน่าอ่าน 



 

 

บอกลาตัวตนทีไ่ม่ด ี

       ผู้เขยีน: Ryunosuke  Koike 
       ส านักพมิพ:์ อมรินทรธ์รรมะ 
       หมวด: จติวิทยา 
 

คนบางคนดูเผินๆ แล้วเหมือนจะเป็นคนท่ีมีความสุขเป่ียมล้น แต่ก็ยังมี              

“ตวัตนท่ีไม่ดี” ไม่มากก็นอ้ย เมื่อปล่อยใหต้ัวตนท่ีไม่ดี หรือ นิสยัเสีย ครอบง าจิตใจ จะท าให ้              

การแสดงออกทางสีหนา้ ท่าทาง รวมทัง้การพดู การฟัง ดไูมผ่่อนคลาย และเกิดขึน้บอ่ยครัง้โดย    

ไมรู่ต้วั แผ่พลงักระจายออกมา ถึงขนาดท่ีท าใหผู้อ่ื้นไดร้บัผลกระทบไปตามๆ กนั  

หากเราบอกลา “ตวัตนท่ีไมดี่” และเสรมิสรา้งนิสยัใหอ้่อนโยน ไมเ่พียงแต่จะท าให้

ตนเองสบายใจขึน้ พลังท่ีแผ่ออกมาจากตัวเรายังเปล่ียนจากหนา้มือเป็นหลังมือเลยทีเดียว  

หากท าไดก้็จะช่วยใหท้กุคนกลายเป็นคนท่ีมีเสน่หด์ึงดดูใจผูอ่ื้นอีกดว้ย นบัจากนีไ้ป มาบอกลา 

ตวัตนท่ีไมดี่กนัเถิด 

งานเขียนของพระชาวญ่ีปุ่ นเล่มนี ้บอกเล่าเรือ่งราวเก่ียวกบันิสัยและพฤติกรรมท่ี

ทุกคนควรปรบัปรุงและพัฒนาใหเ้ป็นคนท่ีน่าคบหามากยิ่งขึน้ ประกอบดว้ยการยกตัวอย่าง

พฤติกรรมท่ีไมดี่ อธิบายเบือ้งหลงัท่ีมาของพฤติกรรมนัน้ๆ พรอ้มทัง้แนะน าวิธีการท่ีจะบอกลา

ตวัตนท่ีไมดี่ ดว้ยภาษาท่ีง่ายกระชบั น าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 



ภาพนี้มคีา่ ...... 
    ....เพราะมมีกุ   5555 

                                ยิม้วนัละนิด....   จติแจม่ใส 

 
 

 

 

 

 

 

 

เครดติจากเพจ ขายหวัเราะ 



 

 

 

 

 

 


