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ชวนคุย

สวัสดีคุณผู้อ่านสื�ออารมณ์ดีทุกคนค่ะ 
ได้ยินหลายคนบ่นว่า.. นี�ก็เข้าสู่เดือนที� 11 ของป�กันแล้ว
ยังไม่มีเรื�องดีๆ เข้ามาบ้างเลย 
พอคิดตาม ก็อาจจะจริง.. ถ้าเราเลือกมองเฉพาะภาพใหญ่
ที�มักจะเห็นแต่เรื�องร้ายๆ รายวัน
จินตนาการแง่ลบ ส่งผลอย่างมากต่ออารมณ์และจิตใจนะคะ 
ทั�งเศร้าใจและหดหู่ไปทั�งวัน

แต่อย่าลืมว่า โลกนี�มีเรื�องราวอีกมากมายเกิดขึ�น
 เราเลือกได้นะคะ
 "ความสุข เป�นการเลือก"
ถ้าต้องการเริ�มต้นวันด้วยความสุข 
เราจงเลือกรับเรื�องดีๆ แม้เพียงเล็กน้อย
จิตใจเราก็จะเบิกบานไปทั�งวันแล้วล่ะค่ะ

 วันนี�อากาศดี ขอตัวไปหากาแฟอร่อยๆ สักแก้วก่อนนะ
                     
                            ด้วยรักและกําลังใจ
                            ทีมงานสื�ออารมณ์ดี
                      อ.ศุภวัลย์ พี�เหมียว พี�ดาว พี�เว พี�เม 
                สํานักงานให้คําปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา



พระอาทิตย์ ที� ชอบ . . .บอกนิสัย

จงเลือกภาพพระอาทิตย์ ที� ชอบเป�นภาพแรก
เลือกได้แล้วไปอ่านคําเฉลยได้เลยค่ะ

หมายเลข  1  คุณเป�นคนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  เข้ า กับคนอื� นได้ ง่าย
มี เพื� อนที� ดีคอยซัพพอร์ตคุณ  แต่ถึงอย่างนั�นก็ ใช่ว่ าคุณจะชอบอยู่
ท่ามกลางผู้คนมากมายหรอกนะ  เพราะคุณชอบที�จะอยู่ กับตัวเอง  

หมายเลข  2  คุณชัดเจนเรื� องพื� นที�ส่วนตัว  เป�นคนที�ชอบ
เว้นระยะอย่างเหมาะสม  โลกส่วนตัวสูง  แต่ก็ไม่ ได้ ถึงกับ
ปลีกวิ เวกจากคนอื� นตลอดเวลา  นิสัยของคุณเป�นคนที�
เรียบง่าย  ใจดีและซื� อสัตย์

หมายเลข  3 คุณเป�นคนฉลาด  มีความกล้าหาญ  ซื� อสัตย์
โปร่งใส  มีจิตใจที�กว้างขวาง  ไม่คดโกงผู้ อื� น  คุณมี ลักษณะ
ที� เป�นผู้นาํ  

แบบทดสอบ . . .ทายใจ



พระอาทิตย์ ที� ชอบ . . .บอกนิสัย

หมายเลข  4  คุณเป�นคนที�มีพลังงานมากมาย  มักจะอยู่ ไม่นิ� ง
ชอบเผชิญกับความท้าทายและสิ�ง ใหม่ๆ  อยู่ เสมอ  ชอบใช้ชีวิต
ให้เ ต็มที�  มีความคิดสร้างสรรค์ออกมาไม่หยุดหย่อน  

หมายเลข  5  คุณเป�นคนฉลาด  แต่คนอื� นมักไม่รู ้ เพราะคุณไม่ ค่อยแชร์
สิ�ง ที�คุณคิดกับคนอื� นๆ  สักเท่าไร  คุณรักที�จะช่วยเหลือคนที� ต้องการ
ความช่วยเหลือ  คนอื� นๆ  มองว่าคุณเป�นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต

หมายเลข  6  คุณเป�นคนสนุกสนาน  ไม่ เครียด  หากเจออุปสรรค
ไม่ว่ ายากแค่ไหน  คุณมองว่า เป�นการเรียนรู ้สิ�ง ใหม่ๆ  และในสายตา
คนอื� นๆ  มองว่าคุณเป�นผู้ นําและน่ า เชื� อ ถือ

หมายเลข  7  คุณเป�นคนแอคทีฟ  ขยัน  เป�นเจ้าแม่ โปรเจกต์
มี เป� าหมายมากมายเต็มไปหมด  จนบางครั�ง เยอะเ กินไป  
คุณต้องเลือกสักอย่างเพื� อ ทํา ให้จริงจัง  เพราะคุณไม่สามารถ
ทําทุกอย่างที� คิดในเวลาเดียวกันทั�งหมดให้สาํ เร็จไ ด้

หมายเลข  8  คุณเป�นคนที�มีความอดทนสูงสุดๆ  มีความคิดความอ่าน
เป�นผู้ ใหญ่  ก่อนที�คุณจะทําอะไรสักอย่างคุณจะคิดว่า ต้องทํายังไงไม่ ให้
ผิดพลาด  และสาํหรับคุณเหตุผลมาก่อนความรู ้สึก  ถึงแม้ความรักจะ
สาํ คัญแค่ไหน  แต่เหตุผลมาก่อนเสมอ
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    เคยไหมที�เวลาเจอะเจอป�ญหา แล้วรูส้ึกตื�อตันไม่อยากสู้ต่อ
ไม่อยากทําอะไรกับมันแล้ว บางคนถึงกับหนีป�ญหา หรอืไม่ก็
ทิ�งป�ญหาใหเ้ป�นภาระของคนอื�น 

   

ด้วยรกัและกําลังใจ
"ให้กําลังใจตัวเอง ยามท้อแท้สิ�นหวัง"

 ถ้าใครกําลังรูส้ึกเบื�อจนไม่อยากสู้ต่อ เหนื�อยหน่ายไม่อยาก
เผชิญหน้ากับป�ญหา แสดงว่าคุณกําลัง “ขาดกําลังใจ”

      กําลังใจคือ “พลังที�เกิดจากการคิดวา่ตัวเองดีและมคีวามดี
พลังชนดินี�จะใชต่้อสูอุ้ปสรรคของชวีติ ทําให้มองเห็นวา่
อุปสรรคนั�นเป�นเรื�องเล็กน้อย สามารถสูไ้ด้ และถึงยงัสูไ้มไ่ด้ 

 ก็ไมย่อมแพง่้าย ๆ”  

     ขอ้ดขีอง “กําลังใจ” คือทําใหเ้กิดแรงฮึด ทําใหค้ณุลกุขึ�นสูกั้บ
ทกุอุปสรรคป�ญหา ดว้ยการมคีวามหวงัลึก ๆ วา่จะประสบชยัชนะ
ในท้ายที�สดุ ซึ�งนกัจติวทิยาไดแ้นะนาํ “การฝ�กสรา้งกําลังใจอยา่ง
ง่าย ๆ” ดงัต่อไปนี�
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5 เสียงดนตรีที�ช่วยลดปวดหัวไมเกรนได้

การใช้ดนตรเีพื�อบาํบัดอาการทางรา่งกายและจิตใจนั�น ถือเป�นธรรมชาติ
บาํบัดอีกแขนงหนึ�งที�ได้รบัความนิยมและได้ผลลัพธ์ที�ดีมาก เพราะการได้ปล่อยใจ
ให้ลอยไปกับเสียงเพลงจะช่วยให้สมองได้พักผ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ�งกับคนที�เป�น
โรคไมเกรน การศึกษาทางวิทยาศาสตรห์ลายชิ�นพบว่าการฟ�งดนตรจีะช่วยลดการ
ปวดหัวไมเกรนได้ และนี�คือดนตรทีี�ช่วยบาํบัดและเยียวยารา่งกายลดปวดไมเกรนได้

ดนตรีที�ช่วยผ่อนคลายต่างๆ (Relaxing)

เมื�อมีอาการปวดหัวไมเกรน การได้ฟ�งเพลงที�
ผ่อนคลาย มีดนตรไีพเราะ จังหวะช้าๆ จะช่วย
ทําให้รูส้ึกสงบ อาการปวดหัวไมเกรนก็จะลดลง 

เสียงคลื�นบาํบัด (Binaural Beat Technology)

เสียงคลื�นบาํบัด เป�นอีกเสียงหนึ�งที�ผู้ป�วยไมเกรน
ชอบเป�ดเมื�อพวกเขามีอาการปวดหัว และนอกจาก
เสียงคลื�นจะใช้ในการบาํบัดไมเกรนแล้ว ยังใช้ใน
การบาํบัดโรคที�เกี�ยวข้องกับความคิดและจิตใจ
อีกหลายโรค เช่น โรคซึมเศรา้ โดยเสียงคลื�นบาํบัด
จะเป�นเสียงสองเสียงที�คล้ายๆ กันแต่มีความถี�ที�
แตกต่างกัน เพื�อช่วยทําให้สมองและรา่งกายได้รบั
การผ่อนคลายและพักผ่อนอย่างเต็มที�
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ที�มา: https://cities.trueid.net

เสียง Dubstep and Heavy Metal

เพลงนี�อาจจะแตกต่างจากเพลงที�แนะนํา
ข้างต้น เพราะเป�นเพลงที�มีจังหวะหนักแน่น
และรุนแรง แต่ผู้ป�วยไมเกรนบางกลุ่ม กลับพบ
ว่าเพลงเหล่านี�จะช่วยทําให้ลืมอาการปวดหัว
ไมเกรนไปได้อย่างคาดไม่ถึง 

ASMR

ASMR เป�นเสียงที�ออกมาจากการตอบสนอง
ของลมหรอืการสัมผัส ซึ�งเสียงเหล่านี�จะทําให้ผู้
ฟ�งมีความสุข กับเสียงที�อ่อนโยน ไม่ว่าจะ
เป�นการพูดเบาๆ ถูแปรง แตะสิ�งของ หรอืเกา
อย่างเบาๆ วนไปวนมา จะช่วยทําให้ผู้ป�วย
ไมเกรนเคลิบเคลิ�ม ผ่อนคลายและสงบ 

เสียงรบกวนที�ไพเราะน่าฟ�ง (White Noise)

เสียงรบกวนเหล่านี�ส่วนใหญ่จะเป�นเสียง
ธรรมชาติ เสียงนํ�า เสียงลม เสียงฝน หรอื
เสียงคลื�นกระทบฝ�� ง เสียงเหล่านี�ก็ช่วยทําให้
คนฟ�งเกิดความสงบ เพลิดเพลิน และดื�มดํ�าไป
กับเสียงอันผ่อนคลายตามธรรมชาติ นอกจาก
จะช่วยลดการปวดหัวไมเกรนแล้ว ยังช่วยลด
ความเครยีดและช่วยให้นอนหลับได้ง่ายอีกด้วย



ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ค ร ว่ า ย า ก

คําเชื�อมในภาษาอังกฤษ (Connectors) ที�พบและใช้บ่อย

Connectors (คําเชื�อม) คือ คําที�ใช้เชื�อมประโยคเข้าด้วยกัน เช่นที�เรา
คุ้นเคยกันดีอย่าง and (และ), but (แต่), or (หรอื) แต่นอกจากทั�งสามคํานี�แล้ว
ยังมีคําเชื�อมอื�นๆ ที�พบและใช้บ่อยอีกมากมาย มีอะไรบ้าง เราได้นํามาแนะนํากัน
โดยแบ่งประเภทได้ดังนี�

And type

ใช้เชื�อมข้อความที�สอดคล้องกันคล้อยตามกัน หรอืเป�นไปในทางเดียวกัน
ได้แก่  and (และ) / both…and… (ทั�ง...และ...) / as well as (เช่นเดียวกับ)  

         and also (และยัง... ด้วย) / besides (นอกจากนี�)
    not only…but also… (ไม่เพียงแต่... แต่ยัง... อีกด้วย)

Ex.  Pim can speak both English and Japanese.

 (พิมสามารถพูดได้ทั�งภาษาอังกฤษและภาษาญี�ปุ�น)

Ex.  She is not only beautiful but also intelligent.

 (เธอไม่เพียงแต่สวยเท่านั�นแต่ยังฉลาดอีกด้วย)

Or type

ใช้เชื�อมข้อความที�มีความหมายให้เลือก
ได้แก่  or (หรอื) / either…..or… (.....หรอื.....ก็ได้)
         neither….nor… (ไม่ทั�ง…และ....) / otherwise (มิฉะนั�น)

    

Ex.  You can use either a pen or a pencil.

 (คุณจะใช้ปากกาหรอืดินสอก็ได้)
Ex.  Hurry up, otherwise you will be late for lunch.

 (เรว็ๆ เข้า มิฉะนั�นคุณไปกินข้าวกลางวันช้านะ)
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ที�มา: https://www.trueplookpanya.com

But type

ใช้เชื�อมข้อความที�มีความหมายตรงข้ามกันหรอืขัดแย้งกัน
ได้แก่  but (แต่) / however (อย่างไรก็ตาม) 

         still (แต่ก็ยัง) / yet (แต่,ยัง)

    

Ex.  She is poor, but she is happy.

 (ถึงเธอจะจนแต่เธอก็มีความสุข)

Ex.  I like listening to music; however, I don't like going to concerts.

 (ฉันชอบฟ�งเพลง อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ชอบไปคอนเสิรต์)

ข้อสังเกต  หน้า but จะมี comma (,) คั�น หรอืไม่มีก็ได้ แต่ถ้าใช้ yet , still, however 

    เชื�อมประโยค จะต้องใช้ comma หรอื semicolon (;) คั�นเสมอ

So type

ใช้เชื�อมข้อความที�เป�นเหตุเป�นผลกัน
ได้แก่  so (ดังนั�น) / because (เพราะว่า) 
         therefore (ดังนั�น) / Since (เพราะว่า)

    

Ex.  She didn't study, therefore she couldn't pass the exam.

 (เธอไม่ตั�งใจเรยีน ดังนั�นจึงสอบไม่ผ่าน)

Ex.  Since she was ill, she didn’t come.

 (เพราะเธอไม่สบาย เธอเลยไม่มา)

ข้อสังเกต  "Since" ในที�นี�เป�นคําเชื�อม ใช้ในความหมายว่า เพราะว่า 
    แต่ถ้าใช้ในเรื�อง Present Perfect Tense "Since" จะหมายถึง ตั�งแต่



แ น ะ นาํ ห นั ง สื อ น่ า อ่ า น

บรกิารยืม-คืนหนังสือแนวจิตวิทยา ให้กําลังใจ
ห้องสมุดกําลังใจ สาํนักงานให้คําปรกึษาฯ อาคาร D1 ห้อง 127

วันจันทร-์ศุกร ์เวลา 08.00-16.30 น.

ชีวิตดีขึ�นทุกด้านด้วยการช่างแม่ง
ผู้เขียน: Sarah Knight

สาํนักพิมพ์: Bingo

หมวด: จิตวิทยา

เคล็ดลับทางจิตวิทยาอันโด่งดังจากอเมรกิา
ที�จะดึงดูดความสุขและความก้าวหน้าเข้ามาในชีวิต
พรอ้มปลดปล่อยคุณจากสิ�งที�ไม่ชอบ คนที�ไม่ใช่ 
และภาระที�คุณไม่เต็มใจทํา!

ก็แค่ปล่อยมันไป
ผู้เขียน: Seong Yong Cho

สาํนักพิมพ์: springbooks

หมวด: จิตวิทยา

ความเรยีงปลอบประโลมจิตใจด้วยข้อความ
ที�ใครก็ต่างอยากได้ยินในยามที�ชีวิตพบเจอกับ
ความหม่นหมอง ต่อให้ล้มลงก็ไม่เป�นไร 
ขอแค่อย่าล่มสลายก็พอ...



หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใส



                               1.Fulbright Scholarships
      ทนุ Fulbright เป�นทนุการศึกษาจากรฐับาลสหรฐัแลกเปลี�ยนกับ 155 ประเทศ
ทั�วโลก ในแต่ละป�นกัเรยีนทนุ Fulbright ประมาณ 1,800 คนที�มรีะดบัผลการเรยีน
ยอดเยี�ยมจะไดเ้รยีนต่อในระดบัปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอกในสหรฐัอเมรกิา โดยที�
ทนุ Fulbright ครอบคลมุทกุค่าใชจ้า่ยตั�งแต่ค่าเล่าเรยีน ค่าหนงัสอืเรยีน ค่าตั�ว
เครื�องบนิ ค่าใชจ้า่ยรายเดอืน และประกันสขุภาพ 

                                  3. Endeavour Awards 
     Endeavour Awards เป�นทนุการศึกษาจากรฐับาลออสเตรเลียซึ�งมอบใหกั้บ
นกัศึกษาหรอืประชาชนจากแถบเอเชยี - แปซฟิ�ค ตะวนัออกกลาง ประเทศแถบ
แครบิเบยีน ยุโรปและอเมรกิาเพื�อเรยีนต่อ ทําวจิยั และพฒันาสายอาชพีของตัว
เองในออสเตรเลีย ทนุนี�ครอบคลมุค่าเล่าเรยีน ค่าใชจ้า่ยรายเดือน ค่าเดินทางและ
ประกันสขุภาพ

                                       4. DAAD Scholarships 
     ทนุ DAAD เป�นทนุการศึกษาจากรฐับาลเยอรมนัที�มอบใหกั้บนกัศึกษาต่างชาติ
ทั�งในระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก จากทกุสาขาวชิา รวมไปถึงสาขาดนตร,ี ศิลปะ
และศิลปะการแสดง โดยที�ทนุสว่นใหญจ่ะครอบคลมุค่าใชจ้า่ยรายเดอืน ค่าเดนิทาง
ประกันสขุภาพ ประกันอุบติัเหต ุหรอืค่าใชจ้า่ยอื�นๆ เป�นจาํนวนกวา่ 70,000 ทนุ 

5. Swiss Government Scholarships 
     ทนุการศึกษาจากรฐับาลสวติเซอรแ์ลนดม์อบใหกั้บนกัศึกษาจากหลายประเทศทั�วโลก   
ทนุนี�มอบใหกั้บนกัเรยีนที�ต้องการศึกษาต่อและทํางานวจิยัในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์       
ทั�งมหาวทิยาลัยรฐับาลหรอืสถาบนัที�เป�นที�ยอมรบัเป�นค่าใชจ้า่ยรายเดอืนจาํนวน1600 -
1920 CHF ในแต่ละป�จะมผีูส้มคัรทนุประมาณ 1,000 คน และมเีพยีงประมาณ 200 คน
เท่านั�นที�ไดร้บัทนุ 

              2. Chevening Scholarships 
      ทนุ Chevening เป�นทนุการศึกษาจากรฐับาลอังกฤษ
ในทกุๆ ป�นกัศึกษากวา่ 1,000 คนจาก 130 ประเทศทั�ว
โลกจะไดร้บัโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโทที�
ประเทศอังกฤษ ทนุ Chevening ครอบคลมุค่าเล่าเรยีน
ค่าใชจ้า่ยรายเดอืน รวมถึงค่าเดนิทางไปกลับยงัประเทศ
อังกฤษอีกดว้ย

ที�มา www.hotcourses.in.th

ทนุการศึกษายอดฮิตสาํหรบันักศึกษาต่างชาติ



พฤ.5     ประชุมนกัศึกษาทนุ ป� 63 (ครั�งที� 2)  ณ  หอ้ง 301 อาคาร 
              D1

ศ. 20     Christmas Pass The Love Forward : Jesus

               born to save (ออนไลน)์ ผา่น เพจ MFU Christian Club

พ. 25- อา.6 ธ.ค.  ติวเสรมิเพิ�มกําลังใจ (ออนไลน์) เพจติว     

ปฏิทินกิจกรรม 
เดือนพฤศจกิายน 2563



LIFE 
IS 

BEAUTIFUL.


