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IMPOSTER SYNDROME



อาการเสี่ยง 
โรคคิดว่าตังเองไม่เก่ง
 IMPOSTER SYNDROME หรือโรคคิดว่าตัวเอง    

ไม่เก่ง ซึ่งเป็นอีกโรคนึงของคนท�างานและเป็นโรคที่

อนัตรายไม่น้อย เพราะถ้าปล่อยไว้นานอาจกลายเป็น

โรคซึมเศร้าและอาจท�าให้ท้อแท้ต่อการใช้ชีวิตเลยก็

เป็นได้

 1. กดดันตัวเอง มีมาตรฐานสูง ประสบความ

ส�าเร็จในทุกเรื่อง แต่ถ้าไม่ส�าเร็จอย่างหนึ่ง จะคิดว่า

ตัวเองไม่เก่งในสิ่งนั้นทันที

 2. พวกบ้าพลงั ท�างานหามรุง่หามค�า่ คดิว่างาน

ท่ีท�าจะต้องท�าได้ดีกว่านี้ เลยมองว่าสิ่งท่ีท�ายังดีไม่

พอ

 3. ขาดความมั่นใจ กลัวความผิดพลาด มักจะ

วติกกงัวลกบัสิง่ทีก่�าลงัเผชญิ และกลวัว่าตวัเองจะท�า

ไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา

 4. ท�าทกุอย่างด้วยตัวเอง คิดว่าตวัเองต้องท�าได้

ทุกอย่าง และเมื่อท�าไม่ได้ก็จะคิดว่าตัวเองไม่เก่ง แต่

จริง ๆ แล้ว แต่ละคนย่อมมีความถนัดที่ต่างกัน

 5. กลัวการเจอสิ่งใหม่ ๆ เมื่อท�างานประจ�าจน

ชิน จึงกลัวท่ีจะต้องเปลี่ยนไปท�างานอย่างอื่น แต่ที่

จริงแล้วมันคือโอกาสในการก้าวหน้า

 ความน่ากลวัของโรค อาจท�าให้เกดิอาการหมด

ไฟในการท�างาน เพราะผู้ป่วยจะรู้สึกเหนื่อยกับการ

ต้องเป็นคนเก่งตลอดเวลา จนอาจน�าไปสู่ความเสี่ยง

โรคซึมเศร้า หรือการแก้ปัญหาไม่ถูกทาง เช่น ใช้

สารเสพติด ติดเหล้า เพราะหาความ

สุขในชีวิตตัวเองไม่ได้

วธิแีก้ไขอาการเสีย่งของโรค
 1. เขียน Diary ว่าในหนึ่งวัน

ท�าอะไรบ้าง บางครั้งเราอาจลืมใน

สิ่งที่ท�าไปในแต่ละวัน

 2. ทกุอย่างเปลีย่นแปลงได้ ไม่

ว่าจะเป็นแผนต่าง ๆ  ระเบียบวธีิการ 

เ พ ร า ะ ถ ้ า คิ ด ว ่ า ไ ม ่ ส า ม า ร ถ

เปลี่ยนแปลงได้ ก็เหมือนบีบตัวเอง

ในการท�าสิ่งนั้น ๆ

 3. อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับ

คนอืน่ เพราะมันเป็นอาวธุทีร้่ายแรง

มาก

 4. ออกไปเท่ียวบ้าง การได้

ปลดปล่อยตวัเองจากชวีติประจ�าวัน

เดิม ๆ เป็นการผ่อนคลายเพื่อการ

เริ่มต้นสู่สิ่งต่าง ๆ ต่อไป

ที่มา : www.jobbkk.com, health.kapook.com



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

การประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพ

ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการ 9101 เพือ่ให้เกษตรกรทีป่ระสบอทุกภยัมอีาหารบรโิภคในครวัเรอืนหลงัน�า้ลด อนัเป็นการ

ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ฟ้ืนฟแูละส่งเสรมิอาชพีด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร

ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 35 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ เซินกาและตาลัส 

ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 



BOOK
การประเมินผลโครงการ

ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไป

ปลูกพืชท่ีหลากหลายฤดู

นาปรัง ปี 2560

โดย ศูนย์ประเมินผล

โครงการปรับเปลี่ยนการปลูก

ข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย 

ฤดูนาปรัง ปี 2560 เพื่อลดรอบ

การท�านาในฤดูนาปรัง ด้วย

การพักการท�านาไปปลูกพืช

ทางเลือกอื่น สร้างรายได้จาก

การปลูกพืชอื่นแทนการปลูก

ขา้ว และสรา้งโอกาสให้ชาวนา

ได้เรียนรู้การปลูกพืชอ่ืน เพื่อ

เป็นทางเลือกในระยะยาว 

การศึ กษาแนวทางการ

พัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ ์

ข้าวของกลุ่มเกษตรกรเพื่อ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

โดย ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 11 

ศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกในการผลิตเมล็ด
ข้าวพันธุ ์ดีของกลุ่มเกษตรกร 
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ และอ�านาจเจริญ 
และแนวทางการพัฒนากลุ ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เป็นข้อมูลระหว่างปี 2558-
2559 จากการสมัภาษณ์สมาชกิ
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว จ�านวน 165 ราย

การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจ

และสั งคมของครัว เรือน 

พ.ศ.2560 กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี  ปทุมธานี และ

สมุทรปราการ

โดย ส�านกังานสถิติแห่งชาติ

เป็นการสรุปผลจากการส�ารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2560 เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ 
ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และ
ทรพัย์สนิของครวัเรอืนทกุเดือน
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งใน
เขต เทศบาลและนอก เขต
เทศบาล โดยน�าเสนอเฉพาะ
ข้อมูลที่ส�าคัญด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน 



BOOK
สภาพการผลิต การตลาด

และพฤตกิรรมการบรโิภคผกั

ในจังหวัดเชียงใหม่

โดย ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพ
การผลิต การตลาด และ
พฤติกรรมการบริโภคผักใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการน�า
เอาการทดสอบไคสแควร์มาใช้
ทดสอบความสัมพันธ ์ของ
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจซื้อผัก ผู ้ที่สนใจได้
เรยีนรูห้รอืน�าไปประยกุต์ใช้เพือ่
ปรับปรุงรูปแบบการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและผู้บริโภค

การ ศึกษาต ้นทุนและผล

ตอบแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ปีเพาะปลกู 2559/60 ในพืน้ที่ 

S1, S2 เปรียบเทียบ S3, N 

จังหวัดเลย ตามโครงการจัด

ท�าแผนที่เกษตรเพื่อบริหาร

จัดการเชิงรุก Zoning by 

Agri-map

โดย ธีรพล พลภักดิ์

การจัดท�าแผนทีเ่กษตรเพ่ือการ
บรหิารจัดการเชงิรกุ เพือ่ใชเ้ปน็
แผนที่ส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือ
บริหารจัดการการเกษตรราย
จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับ
ข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนา
เพิม่ความสะดวกการใชง้าน ให้
เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย

การศึกษาเร่ืองการจัดการ
ความขัดแย้งการพัฒนาการ
เ ก ษ ต ร พื ช ดั ด แ ป ล ง
พันธุกรรม

โดย บุบผา ภู่ละออ

ความขัดแย ้งการพัฒนาการ

เกษตรพืชดัดแปลงพันธุกรรม

หรือพืช GMOs ยังคงมีอย่างต่อ

เนือ่งในสงัคม ระดับความรนุแรง

เป ็นไปตามสถานการณ์และ

เงื่อนไขท่ีเกิดขึ้นตามแต่ละช่วง

เวลา ขณะเดียวกันก็มีการใช้

ประโยชน์จากพืช GMOs อย่าง

ต่อเนือ่งพร้อมกระแสการต่อต้าน

ว ่ายังมีอันตรายหรือมีความ

ปลอดภัยไม่เต็มร้อย ท�าให้ผู ้

บริโภคบางส่วนเกิดความหวั่น

เกรงอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน

จากผลที่ไม่ได้ตั้งใจ และไม่คาด

ว่าจะเกิด
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