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เรื่อง : อุมาพร โกมลรุจินันท์ 
ภาพ : พิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร
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โจทย์ : จับคู่ถังขยะและขยะประเภทต่างๆ ให้ถูกต้อง
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“คนที่มีทัศนคติเชิงบวกมักจะ
มองทุกอย่างจากหลายมุม

 มองอย่างเข้าใจ ท�าให้เห็นโอกาสของ
เรื่องต่างๆ ที่หลายคนคิดไม่ถึง บ่อยครั้ง
เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เช่นค�าว่า 

“Impossible” ถ้าแยกค�าจะเป็น
“I’m possible.” คิดแบบนี้ก็จะท�าให้

เราเชื่อว่าทุกปัญหามีค�าตอบ ไม่มีอะไร
ยากเกินความสามารถ อย่างที่อัลเบิร์ต 
ไอน์สไตน์ เคยกล่าวว่า “It’s not that 
I’m so smart, it’s just that I stay 
with problems longer.”  การมอง

ปัญหาว่าท้าทายจะท�าให้เรามีพลังมุ่งมั่น
ในการท�างาน วิธีการเสริมพลังใน
การท�างานคือให้เรารักในสิ่งที่ท�า” 

 ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบ�ำรุงศิลป์
 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

“การคิดบวก มองโลกในแง่ดี มั่นใจ
ในตนเอง อดทนพากเพียรเมื่อยังไม่ถึง
เป้าหมาย พยายามสร้างแรงจูงใจให้

ตนเอง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราผ่านพ้น
อุปสรรคและปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

ได้ ยกตัวอย่าง “โปรเม เอรียา 
จุฑานุกาล” นักกอล์ฟหญิงอันดับ 1
 ของโลก ซึ่งเคยรู้สึกท้อแท้ผิดหวังกับ
ฟอร์มการเล่นที่ตกต�่า แต่เธอตั้งสติได้

 มีสมาธิ และคิดในทางบวกว่า
เธอเคยท�าได้ เพียงแค่สนุกกับการเล่น
กอล์ฟ เพราะกอล์ฟคือชีวิต ในที่สุด
 เธอก็สามารถกลับมาเป็นนักกอล์ฟ

หญิงยอดเยี่ยมของโลกได้ส�าเร็จ
 เมื่อปีที่ผ่านมา” 

ศ.กิตติคุณ ดร.สมบัติ กำญจนกิจ
อาจารย์อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์การ

กีฬา จุฬาฯ

“วิธีสร้างพลังบวกที่ยั่งยืนคือการฝึกสติ
อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับคนที่ยังไม่มีโอกาส

ไปฝึกสติจนเห็นผลจริงๆ ก็ให้หมั่นนึก 
“ขอบคุณ” บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นขอบคุณ
ผู้คน  สถานการณ์  ข้าวของเครื่องใช้ 
ขอบคุณที่วันนี้ยังมีชีวิตอยู่ ขอบคุณ

ที่มีไฟฟ้า มีน�้าประปา ฯลฯ  การสามารถ
ขอบคุณแม้กระทั่งความยากล�าบาก

ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะท�าให้เราแกร่งขึ้น 
เก่งขึ้นได้ นี่คือสุดยอดพลังบวก” 

ดร.ณัชร สยำมวำลำ
นิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

วิทยากร โค้ช และนักเขียนด้านความสุข
และความส�าเร็จ

“วิธีสร้างพลังในเชิงบวกเริ่มต้น
จากการรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเอง  

ไม่จ�าเป็นต้องเปรียบเทียบกับใคร 
แค่เป็นเราที่สมบูรณ์ในแบบของตัวเอง

 ทุกอย่างบนโลกนี้มี 2 ด้านเสมอ 
ขึ้นอยู่ที่เราเลือกจะมอง แม้ว่าปัญหา

ที่เข้ามาจะแย่แค่ไหน ก็เป็นบทเรียนชั้นยอด
ให้เราได้เรียนรู้ เป็นบททดสอบให้เราได้
เติบโต การมองมุมกลับ ปรับมุมมอง 

สามารถท�าให้ทุกวันของเราเป็นวันแห่ง
รอยยิ้มได้ พลังในเชิงบวกเหล่านี้สามารถ

ส่งต่อถึงกันได้ เพียงแค่เราเปิดใจ
 เราจะเห็นพลังเชิงบวกที่คนรอบข้าง

ส่งถึงเรา”

ปำณิสรำ อำรยะถำวร 
นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์  จุฬาฯ
 ผู้อัญเชิญพระเกี้ยวงานฟุตบอลประ

เพณีฯ ครั้งที่ 73
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6-7
APRIL
2019
ละครเวทีนิสิต BBA จ�ฬาฯ 
เร�่อง “The Curtain Call”
ณ โรงละครเคแบงก�สยามพ�ฆเนศ
      สอบถามเพ��มเติม : 
https://www.lakornbba.com/

21
APRIL
2019
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“สร�างสรรค� สร�างสุข 
สร�างสุนทร�ย�ประสบการณ�ให�เด็กปฐมวัย” 
(Creative Art Movement Speech Drama)
ณ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะครุศาสตร� จ�ฬาฯ
      สอบถามเพ��มเติม : คณะครุศาสตร� จ�ฬาฯ 
โทร. 0-2218-2565

21 APRIL - 25 MAY 2019
สัมมนาว�ชาการ “การจัดการด�านการตลาดสมัยใหม� (MMM)” รุ�นที่ 62
ณ ห�อง 108 คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี จ�ฬาฯ
     สอบถามเพ��มเติม : คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี จ�ฬาฯ โทร. 0-2218-5794

25-27 APRIL 2019
กิจกรรม “Workshop Art Kids :  คิดหรรษา” ครั้งที่ 10 
ณ หอศิลป�จามจ�ร� อาคารจามจ�ร� 8
      สอบถามเพ��มเติม : หอศิลป�จามจ�ร�  
โทร. 0-2218-3645

26 APRIL 2019
การสนทนาทางว�ชาการ 
“งานออกแบบวางผังแม�บทโรงพยาบาล”
ณ ห�อง 329 คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� จ�ฬาฯ
     สอบถามเพ��มเติม : www.chulaharu.com

26-27 APRIL 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Storytelling Techniques and 
Visualization for Business Presentation #3”
ณ โรงแรมพ�ลแมน กรุงเทพฯ จ� สีลม
      สอบถามเพ��มเติม : คณะอักษรศาสตร� จ�ฬาฯ โทร.0-2218-4802

22
APRIL
2019
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสตัฟฟ�สัตว� ครั้งที่ 11 : ปลา”
ณ ภาคว�ชากายว�ภาคศาสตร� ชั้น 3 
อาคาร 60 ป� คณะสัตวแพทยศาสตร�
      สอบถามเพ��มเติม : 
คณะสัตวแพทยศาสตร� จ�ฬาฯ 
โทร. 0-2218-9696, 0-2218-9658

13-15
APRIL
2019
สงกรานต�เมษา ผ�าขาวม�าสนั่นโลก
ณ สยามสแควร�
      สอบถามเพ��มเติม : สำนักงานจัดการทรัพย�สิน จ�ฬาฯ 
โทร.0-2218-3590 ต�อ 223 
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