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สวัสดีครับ
เดือนกุมภาพันธ์มาถึงนั่นหมายถึงใกล้จะปิ ดเทอมแล้วจ้า อ้าวไม่ใช่ วันวาเลนไทล์ เหรอ
หรือวันมาฆบู ชา ก็ใช่ ทงั้ หมดนั่นแหละจ้า และที่สาคัญที่สุดก็คือเรียนถึงไหนกันแล้ว จบเล่ม
หรือยัง ทบทวนถึงไหนแล้ว มีอะไรที่ยังไม่เข้าใจบ้าง ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทบทวน ใจเย็นๆ
แล้วมาดูกันว่าเราจะทาอย่างไรได้บ้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีต่อไป เพื่อที่จะได้มี
ความพร้อมต่อทุกสถานการณ์
การส่งเสริมสุขภาพจิต หมายถึง การบารุ งรักษาสภาพจิตใจของตนเองให้เข้มแข็ง
สมบู รณ์อยู ่เสมอ ซึ่ งอาจมีวิธีการพอสรุ ปได้ดังนี้
1. รู ้จักและทาความเข้าใจตัวเองให้ดีท่ีสุด ศึกษาจุ ดเด่น ความสามารถพิเศษในตัวเอง
เพื่อให้สามารถนามาใช้ได้อย่างเหมาะสมที่อยู ่บนพื้นฐานของความถูกต้องทางกฎหมายและ
ศีลธรรม ยอมรับจุ ดด้อยของตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ใช้
ความสามารถของตัวเองให้เกิดประโยชน์แก่สังคม กล้าเผชิ ญปั ญหาด้วยความสุขุม
2. ฝึ กทาจิตใจให้สดชื่ นแจ่มใส มองโลกในแง่ดี ฝึ กเป็นคนสุขุมรอบคอบ ไม่ใจร้อน
โกรธง่าย มีอารมณ์ขันไม่เอาจริงเอาจังกับทุกอย่างจนเกินไป แต่ไม่ควรหมกมุ ่นกับเรื่องไร้
สาระ พยายามฝึ กทาอารมณ์ให้สงบ ไม่หวั่นไหวง่าย
3. ฝึ กรับฟั งความคิดเห็นของผู ้อ่นื ด้วยใจกว้าง
รับฟั งเหตุผลมากกว่าอารมณ์
พิจารณาถึงปั ญหาต่าง ๆ ด้วยเหตุผล และข้อมู ลหลาย ๆ ด้าน ไม่ควรโทษตัวเองหรือผู ้อ่นื
ด้วยอารมณ์
4. ปรับปรุ งตนเองให้เข้ากับคนอื่นได้ ทาตนให้เป็นที่รักของคนทั่วไป โอบอ้อมอารี
จริงใจต่อผู ้อ่นื ยินดีช่วยเหลือ มีน้าใจต่อผู ้อ่นื ทาตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ผู ้อ่นื และ
สังคม ลดความเห็นแก่ตัว
5. บารุ งรักษาสุขภาพทัง้ กายและจิตใจให้แข็งแรงสมบู รณ์อยู ่เสมอ ออกกาลังกายเป็น
ประจา รับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ
6. หาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดถือคาสอนในศาสนาที่ตนนับถือ
เพราะคาสอน ในศาสนาจะเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจให้สงบ เยือกเย็น มีสติปัญญา ไม่หลง
โกรธ มัวเมาในสิ่งไม่เป็นประโยชน์ สุขภาพจิตก็จะดีอยู ่เสมอ
7. เมื่อมีปัญหาหรือมีความเครียดทางจิตใจ ควรหาโอกาสผ่อนคลาย ด้วยการทางาน
อดิเรก ออกกาลังกายจะทาให้มีจิตใจผ่อนคลายและสบายขึ้น
8. ฝึ กบริหารจิตใจ ฝึ กทาสมาธิ ทาจิตใจให้ว่าง เป็นการทาให้จิตใจเข้มแข็ง สามารถ
เข้าใจตนเองและปรับปรุ งตนเองได้เสมอ เมื่อมีปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ จะสามารถ
พิจารณาได้อย่างมีเหตุมีผล ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตงั้
จากบทความที่ผ่านมาการเตรียมตัวเตรียมความพร้อม ที่จะเป็นยุ วทูต YES ในสถานะ
นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทย
ก็จะต้องเป็นไปได้ด้วยดีและประสพความสาเร็จอย่าง
แน่นอน
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เหตุอัศจรรย์ในวันมาฆบูชา 4
ประการ

1. เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่า ดวงจันทร์
เสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน 3)
2. พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมโดย
มิได้นด
ั หมาย
3.ภิกษุเหล่านัน้ เป็นพระอรหันต์ผู้ได้
อภิญญา 6 ทั้งหมด ไม่มีภิกษุผู้เป็น
ปุถุชนหรือพระโสดาบัน พระ
สกทาคามี พระอนาคามีแม้สักรูป
เดียวมาประชุมในครั้งนี้
4.พระภิกษุทั้งหมดเป็นผูท
้ ีได้รับการ
บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึงพระ
บรมศาสดาทรงประทานการบวชให้
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ประสบการณ์การแลกเปลีย่ น ประเทศ สหรัฐอเมริกา (ครัง้ แรก)
ประสบการณ์การเดินทางมาประเทศ สหรัฐอเมริกา ครั้งแรก ในฐานะ 'นักเรียน
แลกเปลีย่ น'
วันแรกที่เดินทางถึงประเทศอเมริกา บอกเลยคือมีความแตกต่างแบบเห็น
ได้ชัด ไม่วา่ จะเป็น การจัดวาง หรือ ระเบียบต่างๆ คือไม่เหมือนกับไทยเลย อากาศ
ในวันแรกยังไม่คอ่ ยหนาวมากเนือ่ งจาก ยังคงเป็นช่วง summer อยูแ่ ต่กไ็ ม่ใช่ว่า
ร้อนแบบไทยน้ะจ้ะ ยังไงก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวตัวบางๆ อยูด่ !ี ! พอเหยียบสนามบิน
สุดท้าย เจอ Host family แล้วโล่งใจเลย และแล้ว!! ชัน้ ก็มารอด น้า้ ตาเริม่ ปริม่
55555 หลังจากลงเครือ่ งเสร็จ host fam ก็พาไปทานอาหารทีร่ ้านอาหารส้าหรับ
มือ้ แรก คือกินไม่คอ่ ยลงเลย เพราะเดินทางทัง้ วัน มีความรูส้ กึ อยากนอนมากกว่า
บวกกับ มาวันแรก ภาษาก็ดเี หลือเกิน.. แต่สงิ่ ทีเ่ จอเกือบตลอดทัง้ วันคือ ค้าว่า
'Please' เป็นค้าสุภาพที่ควรพูดติดปากไว้นะจ้ะ
เราเดินทางเร็วเลย มามีเวลาท้ากิจกรรมร่วมกับครอบครัวเยอะหน่อยคือ
เราได้มโี อกาสไป Camping กับครอบครัว ถึงสองครัง้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ นอน
ในรถบ้านของจริง คือเป็นบ้านจ้าลองจริงๆ มีทกุ อย่างทีจ่ ้าเป็นต้องใช้ ได้เจอ
เพือ่ นๆ ญาติๆ มันมากค่ะ หลังจากจบ camping ก็ถงึ เวลาไปโรงเรียนวันแรก!
Frist day at school คือ ทักษะการเอาตัวรอดสูงมาก5555 ภาษาก็ยงั ไม่คล่อง
เพือ่ นก็ยงั ไม่มี ทางก็ไม่รู้จะไปทางไหนดี วันแรกนีห่ นักใจมาก แต่กผ็ ่านมาได้เอา
จริงๆ ประมาณ 1 อาทิตย์กเ็ ริม่ จับต้นชนปลายได้แล้วนะ เดือนแรกยังไม่คอ่ ยมี
อะไร ส่วนมาก จะมีกจิ กรรมในคลาสมากกว่า เพราะโรงเรียนในอเมริกาส่วนใหญ่
เน้นให้เด็กท้ากิจกรรม Share ประสบการณ์ พูดคุยกันมากกว่า แล้วก็มี project
เล็กๆ น้อยๆ ท้าให้สนิทกับเพื่อนมากยิง่ ขึน้
หลังจากเดือนแรกผ่านพ้นไปเป็นทีเ่ รียบร้อย เดือนทีส่ องจร้า เริม่ สนุก
แล้ว เพราะมีกิจกรรมทีท่ กุ คนต่างรอคอย จับจ้อง พูดคุยกันแบบ เมามันมากคือ
Homecoming!!! แน่นอน พูดถึงทุกคนก็ต้องนึกถึงงานเต้นร้าถูกมัย้ แต่นนั่ แค่
ส่วนนึงน่ะ ก่อนจะมีเต้นร้า จะมีการแข่งขันของแต่ละรุน่ คือ freshment, sophomore, junior and senior พวกแบบ มีให้แข่งกันเป็นทีมบ้าง แข่งเดีย่ วบ้าง มัน
มากบอกเลย! แล้วก็สา้ หรับ Week ของ Homecoming จะมี ให้แต่งตัวตามวัน
เค้าจะมี List ให้ ว่าแต่ละวันต้องแต่งอะไร แล้วก็เก็บคะแนน กันเป็นระดับชัน้ คืนวัน
เสาร์คนื ทีท่ กุ คนรอคอย!!! คืนแห่งการ dance มันมาก!! คือไปกับเพือ่ นนีเ่ ต้นมัน
มาก สนุกจริงๆ แต่บางเพลงก็ไม่รู้จะเต้นอะไรนะ ไม่รู้จกั (แฮะๆ) แต่โดยภาพรวมนี่
ถือว่า สนุกมากจริงๆ ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ได้เปิดประสบการณ์ต่างแดนทีไ่ ม่มโี รงเรียน
ไหนในไทยมีแน่นอน บวกกับได้เพือ่ นได้ภาษาไปในตัวด้วยส่วนเรือ่ งเรียน ยังคง
ต้องพยายามหน่อย เพราะบาง part ค่อนข้างยาก อย่างเช่น วิชา U.S History
วิชาทีถ่ กู กล่าวขานกันมากในหมูน่ กั เรียนแลกเปลีย่ นเพราะค่อนข้างยากเนือ่ งจาก
เป็นภาษาอังกฤษบวกกับ เป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับประเทศเค้าทีค่ อ่ นข้างมี detail เยอะ
พอสมควร! ยังไงก็หมัน่ อ่านหนังสือต่อไป~ ในส่วนของวิชา English นัน้ มียาก
บ้าง ปานกลางบ้าง ง่ายบ้าง ผสมๆ กันไป ส่วนทีย่ ากน่าจะเป็น Vocabulary ที่
ต้องอาศัยการอ่านค่อนข้างเยอะพอสมควร Keep working กันนะจ้ะทุกคน!!
เพือ่ นทีน่ คี่ ่อนข้างเฮฮา แต่กไ็ ม่ถงึ ขนาดนัน้ แบบในไทย แต่เค้าจะมีความเป็นกันเอง
แล้วก็แบบ ยิม้ แย้ม ยิง่ วัยแรกนีร่ มุ กันจริงจัง555555 สิง่ ทีเ่ ป็นทีก่ ล่าวขานไม่แพ้กนั
คือ 'Locker' บอกเลยค่อนข้างยากในการเปิด เนื่องจากมันต้องหมุนซ้าย ขวา
แล้วก็ซา้ ย เหมือนลูกเสือ เนตรนารีไปอีก๊ ขนาดจะเปิด locker ยังต้องฝึกหลังจาก
กลับบ้านมาไม่งนั้ เดีย๋ วเข้าคลาสช้าแต่แนะน้าเพื่อนๆ อย่าไปที่ locker ทุกครัง้ นะ
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ไปเฉพาะบางคาบพอไม่งนั้ เดินเหนือ่ ยแน่นอน เพราะบางคาบมันอยูค่ นละชัน้ กัน
เลยนาา
โรงเรียนในอเมริกาจะแตกต่างกับทีไ่ ทยมาก ทัง้ โรงเรียน และระบบการ
สอน คือดีคนละแบบนะ เดือนทีส่ องภาพรวมคือดีขนึ้ ทัง้ ภาษา แล้วก็การอยู่
ร่วมกับ host family และทีส่ ้าคัญมากๆๆ คือต้องช่วยครอบครัวท้างานบ้าน
พวกล้างจาน เช็ดโต๊ะ กวาดบ้าน ต้องช่วยครอบครัวเค้าท้างานบ้านกันด้วยนะทุก
คน!! อาหารทีน่ จี่ ะแตกต่างกับไทยมาก จะเน้นพวกผัก ชีว แล้วก็เนือ้ เค้าจะไม่
ค่อยกินพวกอาหารทะเลกันเท่าไหร่ โดยเฉพาะปลาหมึก ไม่มใี ครกินเลยจร้า
หลังจากผ่านพ้น งาน Homecoming ไปก็เริม่ เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวจริงจัง อากาศ
คือจากทีต่ อ้ งใส่เสือ้ หนาวอยู่แล้ว ยิง่ ใส่หนาขึน้ ไปอีก เพราะอากาศเริม่ จะติดลบ
รุนแรงมากๆ พอจะเริม่ เข้าหน้าหนาว กีฬาบางชนิดก็ต้องจบ season คือ American football, soccer, cross country, volleyball, sidelind line etc. กีฬา
ช่วงหน้าหนาวคือ Competitive cheer, basketball, wrestling, bowling แต่
ทีนคี้ อื ต้องดูโรงเรียนด้วย เพราะบางโรงเรียนมีกฬี าทีแ่ ตกต่าง แนะน้าเล่นกีฬานะ
เพราะอาหารทีน่ กี่ นิ น้อยแต่อ้วนนาน5555555 ติดทนนานมากจร้า
ก้าลังเข้าสูเ่ ดือนทีส่ ามของการเป็นนักเรียนแลกเปลีย่ น เริม่ ชอบแล้วก็
ปรับตัวได้ดมี าก โดยรวมถือว่าก้าลังไปได้ดว้ ยดีเลยล้ะ เพื่อนๆ ทีน่ ี่ดมี าก ช่วย
ตลอด เวลามีอะไรไม่เข้าใจ ครูคอย support เราตลอด คือดีงามพระรามสีม่ าก
ยังไงก็แนะน้าเพือ่ นๆ ใครมีโอกาสควรรีบคว้าไว้เลยนะคะ เพราะประสบการณ์ทไี่ ด้
นี่ คุม้ ค่ามาก ทัง้ ภาษา วัฒนธรรม เพือ่ นๆ ยังไงก็ตงั้ ใจอ่านหนังสือ เตรียมพร้อม
กันเยอะๆ นะคะ fighting!!
พลอยพรรณ (Ploypan)
นักเรียนแลกเปลีย่ น ประเทศ สหรัฐอเมริกา
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