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...ความเข้มแข็งในจิตใจ นี้เป็นสิ ่งที ่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก
 เพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที ่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง 

ไม่มีความรู ้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู ้ 
มีอัธยาศัยที ่ดี และมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ
ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ นั้นได้...

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๑๘
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จดหมายจากอาหมอ ฉบับที่ �           
“มาเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจกันเถอะครับ”

 โดย  อาหมอ 

 

	 การมีทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนโยนอยู่ในคนๆ เดียวกันนี้  

 คือ  หัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข 

 นี่เป็นที่มาของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ 

 คำว่า ความเข้มแข็งทางใจ ในที่นี้ หมายถึง ความสามารถในการจัดการปัญหาและวิกฤตที่เกิดขึ้นใน

ชีวิต หากมีเหตุให้ชีวิตต้องล้มลง ก็สามารถลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  และยังได้เรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอีกด้วย 

 ความเข้มแข็งทางใจเป็นความสามารถของจิตใจที่ฝึกฝนและสร้างขึ้นได้ 

 ผมคิดว่าเด็กๆ ทุกคนควรจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้เรื่องนี้ เพราะนี่ควรเป็นสิทธิพื้นฐานอย่างหนึ่ง

ของเด็กไทยในการที่จะได้เรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิต

 การจะสร้างความเข้มแข็งทางใจขึ้นในตัวเรา  จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะความสามารถ

อยู่หลายเรื่อง  ผมจึงจัดหมวดหมู่  แบ่งเนื้อหาความเข้มแข็งทางใจออกเป็นสี่หัวข้อย่อย    หรือสี่องค์ประกอบ   

เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและทำความเข้าใจ  ดังนี้

 1. รู้สึกดีกับตัวเอง 

 2. จัดการชีวิตได้ 

 3. มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน 

 4. มีจุดหมายในชีวิต

 หากคนเรามีสิ่งเหล่านี้ ก็จะมีความเข้มแข็งในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค สามารถเรียนรู้ และมีกำลังใจ

ในเวลาที่ชีวิตพบกับเรื่องยุ่งยาก

 ความรู้สึกดีกับตัวเอง เกิดขึ้นได้เมื่อเรารู้จักตัวเองดีพอ มีความคาดหวังกับตัวเองอย่างเหมาะสม 

รู้ว่าตัวเองถนัดอะไร มีความอดทนในการฝึกฝนสิ่งที่ตนถนัดให้เกิดเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ มองโลกแง่ดี 

พูดให้กำลังใจตัวเองเป็น และที่สำคัญ คือ รู้จักการทำความดี เพราะคนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วว่าอะไรดี อะไรไม่ดี 

แต่ไม่ทำตามสิ่งที่ตัวเองรู้ การฝืนใจทำสิ่งที่รู้ว่าดี ทั้งที่ไม่อยากทำ     และการไม่ทำสิ่งที่รู้ว่าไม่ดี ทั้งที่อยากทำ 

จะช่วยเติมความรู้สึกดีให้กับตัวเราได้อย่างน่าประหลาดใจ 

ในอาชีพการเป็นจิตแพทย์ ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหลากหลายวัย 

ได้คุยกับพ่อแม่,ครูอาจารย์,ผู้บริหารสถานศึกษา,แพทย์,พยาบาล เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางใจเพื่อให้เด็กเติบใหญ่เป็นคนที่เข้มแข็ง กล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค ขณะเดียวกันก็มี

ความอ่อนโยนอยู่ภายในจิตใจ มีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ มีใจโอบอ้อมอารี
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	 การจัดการชีวิตได้   เกิดขึ้นเมื่อเราได้สะสมประสบการณ์ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ  จนเกิดเป็น

ความเชื่อมั่นภายในใจว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะจัดการสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้เสมอ (เท่าที่สถานการณ์อำนวย)

การเพิ่มความสามารถในการจัดการชีวิตทำได้โดยการฝึกฝนการแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ความเครียด อย่าง

ถูกวิธีซึ่งสิ่งเหล่านี้มีหลักการสำคัญเพียงไม่กี่ข้อ ยิ่งฝึกมาก ก็ยิ่งเก่งมาก และยิ่งเชื่อมั่นมาก 

 การมีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน เกิดขึ้นเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างยอมรับใส่ใจเป็นกำลังใจ

ให้กันและกันเราสามารถเติมความเข้มแข็งทางใจโดยการมีสายสัมพันธ์เกื ้อหนุนได้ด้วยการฝึกทักษะ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีวิธีจัดการความขัดแย้งอย่างเหมาะสมและตระหนักเสมอว่าความรักความเข้าใจและ

สายสัมพันธ์ที่ดีคือสิ่งสำคัญที่มีคุณค่าในชีวิต 

 มีจุดหมายในชีวิต หมายถึง การรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิต สิ่งใดสำคัญมาก สิ่งใดสำคัญน้อย 

และสิ่งใดไม่ใช่เรื ่องสำคัญเราต้องการให้ปลายทางชีวิตเป็นแบบไหนและเมื่อมีปัญหาก็รู ้ว่าควรมีเป้าหมาย

ในการแก้ไขอย่างไรการมีจุดหมายในชีวิตจึงเปรียบเสมือนการเดินทางที่มีเข็มทิศแน่ชัดว่าเรากำลังจะไปไหน

ไปเพื่ออะไรจะได้ไม่หลงทางไปกับสิ่งยั่วยุที่อาจทำให้เราเดินออกนอกเส้นทางที่ต้องการ 

 ทั้งสี่ด้าน สี่องค์ประกอบ เป็นเรื่องที่ควรฝึกฝนเรียนรู้ไปด้วยกัน เพราะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

 คนที่รู้สึกดีกับตัวเอง มักจะควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี จึงคิดแก้ปัญหาได้เก่ง สามารถสร้างสายสัมพันธ์

ที่ดีกับคนรอบข้าง และมีจุดหมายในชีวิตที่ชัดเจน 

 คนที่จัดการชีวิตได้ดี ก็มักจะรู้สึกดีกับตัวเอง มีสายสัมพันธ์ที่ดี รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร จึงมีจุดหมาย

ที่ชัดเจนสำหรับชีวิตตนเอง

 คนที่มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุนดี ก็มักจะรู้สึกดีกับตัวเอง มีความสามารถในการจัดการปัญหาและอารมณ์

ความเครียดที่ดี และมีจุดหมายของชีวิต

 คนที่มีจุดหมายในชีวิต มีความชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไร รู้ว่าเรื่องไหนสำคัญ เรื่องไหนไม่ใช่สาระ 

ทำให้จัดการชีวิตได้ดี เป็นผลให้เกิดความรู้สึกดีกับตัวเอง และสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม จึงมีสายสัมพันธ์

ที่ดีกับคนรอบข้าง

 สื่อการเรียนรู้เรื่อง “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” ชุดนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนหลายฝ่าย

หลายคณะ ทุกฝ่ายมีความตั้งใจเป็นอย่างมากกับการทำงานให้ดีที่สุด 

 ผมจึงหวังว่า สื่อการเรียนรู้นี้จะช่วยให้น้องๆ ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตทั้งในช่วง

วัยเรียนและวัยทำงาน 

      ขอให้สนุกกับการเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจครับ

นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
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สื่อชุดนี้...มีอะไร

ชุดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ ชุดที่ 2  

ประกอบด้วย VCD จำนวน 8 แผ่น นำเสนอละคร 8 ตอน

เพื่อการเรียนรู้ 2 องค์ประกอบหลังของ ความเข้มแข็งทางใจ อันได้แก่

 องค์ประกอบที่ � มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน

  ตอนที่ 9     แค่ ‘ไม่’ ก็หมดเรื่อง

  ตอนที่ �0   ขอแค่เข้าใจ

  ตอนที่ ��   ทำไมเป็นคนแบบนี้

  ตอนที่ �2   รักคืออะไร

 องค์ประกอบที่ � มีจุดหมายในชีวิต

  ตอนที่ ��   สิ่งสำคัญในชีวิต 

  ตอนที่ ��   เส้นตายที่ใกล้เข้ามา

  ตอนที่ ��   ต้องเปลี่ยนให้ได้

  ตอนที่ ��   วันที่ฝันเป็นจริง

 ที่มาที่ไป
  สื่อการเรียนรู้นี้ เป็นชุดที่ 2 ของเรื่อง เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ เนื้อหาของละครแต่ละตอน

มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน ดังนั้น เพื่อความเข้าใจ และอรรถรสในการชม ครูหรือวิทยากรควรเริ่มต้นเปิดตั้งแต่

ตอนที่ 9 ไปจนถึงตอนที่ 16 ตามลำดับ อนึ่ง ควรเป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องมาจาก สื่อการเรียนรู้ เรื่อง 

เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจชุดที่ 1 ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ตอนเช่นกัน ในกรณีที่ครูหรือวิทยากรไม่สามารถเริ่มต้น

ตั้งแต่ชุดที่ 1 ได้ ควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและที่มาที่ไปของละครให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนเปิดชม  

 กลุ่มเป้าหมาย
  สื่อชุดนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย  ตลอดจนนักเรียน

นักศึกษาในสถาบันการศึกษาสายอาชีพต่างๆ โดยอาจใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนตามปกติหรือพิจารณาใช้ในสถานที่

และโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ในค่ายการเรียนรู้หรือหลักสูตรเฉพาะที่เกี่ยวข้อง  

  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสื่อการเรียนรู้ชุดนี้จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับ เยาวชนที่มีอายุอยู่ในช่วง

13 – 18 ปี จึงไม่ควรนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยอื่น

อ่านก่อนเติม เริ่มต้นอย่างเข้าใจ

คู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ ชุดที่ 2
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 วิธีการใช้

  สื่อการเรียนรู้แต่ละตอนประกอบด้วยเนื้อหา 2 ช่วง ให้เริ่มเปิด ช่วงที่ 1 ไปจนถึงช่วงคุยกันหน่อยนะ 

ที่จะมีการแสดงข้อคำถามต่างๆ เป็นประเด็นให้ผู้เรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และต่อจากนั้นจะมีข้อความ

ปรากฏบนหน้าจอว่า “พักตอบคำถาม”

  เมื่อมาถึงตอนนี้ ให้ครูหรือวิทยากรหยุดการชมโดยการกดปุ่ม STOP แจกใบคำถามในเรื่องนั้นๆ 

ให้ผู้เรียนแต่ละคน โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อหาคำตอบร่วมกันจากนั้นอาจให้ออกไปนำเสนอหน้าชั้น

ทีละกลุ่ม หรือจะสุ่มเลือกเฉพาะบางกลุ่มก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และสถานการณ์

  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้แล้ว ให้ครูหรือวิทยากรเปิด สื่อการเรียนรู้ ช่วงที่ 2 ต่อไปจนจบ อนึ่ง 

สื ่อการเรียนรู้แต่ละตอนจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมที่ครูหรือวิทยากรสามารถจัดเป็นการเรียนรู้ก่อนและ

หลังการรับชมสื่อ ซึ่งกรณีนี้ ครูหรือวิทยากรสามารถพิจารณาเลือกปรับใช้ได้ตามเงื่อนไขของเวลาและความพร้อม

  อย่างไรก็ตาม  การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความเข้มแข็งทางใจผ่านสื่อชุดนี้ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ

ผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงจำเป็นที่ครูหรือวิทยากรจะต้องพยายามส่งเสริมและสร้างบรรยากาศเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความ

คิดเห็นและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสามารถคิดคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้

จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเต็มที่ 

 หมายเหตุ  
 �. ชุดสื่อการเรียนรู้นี้ เหมาะกับการใช้งานด้วยเครื่องเล่น DVD หรือ เครื่องเล่น VCD

 2. ในกรณีที่ครูหรือวิทยากรเปิดแผ่นด้วย คอมพิวเตอร์ ให้ใช้โปรแกรม Power DVD

     กด Control + O แล้วเลือกคำสั่ง “เล่นจากแผ่น” ละครจึงจะหยุดเมื่อถึงช่วง 

     “พักตอบคำถาม”

 �. ในกรณีที่ละครไม่หยุดหลังช่วง “พักตอบคำถาม”ให้กดปุ่ม STOP จากนั้น เมื่อผู้เรียน

     ตอบคำถามร่วมกันเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยมากด ช่วงที่ 2 เพื่อเปิดต่อไปจนจบ
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8 คู่มือ การใช้ VCD สื่อการเรียนรู้ เรื่อง 
“เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ”(ชุดที่ 2)

           สารบัญ     
 

 จดหมายจากอาหมอฉบับที่ �

 อ่านก่อนเติม เริ่มต้นอย่างเข้าใจ 

 รู้จักความเข้มแข็งทางใจ

 รู้จักกับแดน เดี่ยว อ้อม และจีร่า

 ความเดิมชุดที่ �

 บทที่ � มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน

  ตอนที่ 9     แค่ ‘ไม่ ’ก็หมดเรื่อง

  ตอนที่ �0   ขอแค่เข้าใจ

  ตอนที่ ��   ทำไมเป็นคนแบบนี้

  ตอนที่ �2   รักคืออะไร

 บทที่ � มีจุดหมายในชีวิต

  ตอนที่ ��   สิ่งสำคัญในชีวิต 

  ตอนที่ ��   เส้นตายที่ใกล้เข้ามา

  ตอนที่ ��   ต้องเปลี่ยนให้ได้

  ตอนที่ ��   วันที่ฝันเป็นจริง

 รู้จักอาหมอ

 รู้จักแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย

 แนวร่วมการเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ
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  รู้จักความเข้มแข็งทางใจ

 ความเข้มแข็งทางใจ หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับปัญหาและวิกฤตของชีวิตให้สามารถฟื้นตัว

กลับสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งเกิดการเรียนรู้และเติบโตจากการเผชิญหน้ากับปัญหาและวิกฤตนั้นๆ

 โดยทั่วไป มนุษย์แต่ละคนจะมีวิธีการอธิบายและจัดการกับปัญหาไม่เหมือนกัน  เช่น 

 บางคนชอบคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่เอาไหน ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ เมื่อเจอปัญหาก็มักท้อแท้ยอมแพ้เอาง่ายๆ จึงมัก

ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิด     นานเข้าก็กลายเป็นความเชื่อฝังใจว่าตนเป็นคนไม่เอาไหนจริงๆ   ทำให้ขาดกำลังใจใน

การสู้ชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย 

 ขณะท่ีบางคนจะค่อยๆ พัฒนาความเช่ือม่ันในตัวเอง เป็นความม่ันใจและกำลังใจท่ีจะต่อสู้กับปัญหาอย่างเข้มแข็ง 

ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จ มีปัญหาก็แก้ไข จึงมักประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม  

ตารางแสดงความแตกต่างของวิธีคิด ‘คนที่มีความเข้มแข็งทางใจ VS คนที่ขาดความเข้มแข็งทางใจ’

ประเภทของคน เวลา    ผลกระทบของปัญหา ตัวตน

คนที่มีความ

เข้มแข็งทางใจ

คนที่ขาด

ความเข้มแข็งทางใจ

มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้น  

จะเปลี่ยนแปลงไป 

ไม่อยู่คงทนถาวร

ปัญหาต่างๆ จะดีขึ้น

มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้น

จะอยู่ตลอดไป ไม่มีทางดีขึ้น

มีการจำกัดผลกระทบของปัญหา

ไม่ให้ลุกลามไปกระทบด้านอื่นๆ 

ของชีวิต เพราะชีวิตมีหลายด้าน

และเรายังมีด้านอื่นๆ ที่ดี

เป็นกำลังใจปัญหาต่างๆ จะดีขึ้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ

ลุกลามไปทุกด้านของชีวิต

มองว่าปัญหาบางเรื่องอยู่นอก

เหนือการควบคุมของตน  ปัญหา

จึงไม่ใช่ความผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้ 

ขณะเดียวกัน ถ้าตนมีส่วนผิดพลาด

ก็สามารถทำใหม่ให้ดีขึ้นได้

มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุ

มาจากความผิดพลาด บกพร่อง

ล้มเหลวที่แก้ไขไม่ได้ของตัวเอง
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 คนที่มีความเข้มแข็งทางใจ VS คนที่ขาดความเข้มแข็งทางใจ

  คนที่มีความเข้มแข็งทางใจ ไม่ได้หมายถึง คนที่ชนะในทุกเรื่องของชีวิต หรือคนที่สมหวังในทุกสิ่ง

ที่ปรารถนา แต่หมายถึงคนที่ แพ้ได้ ล้มได้ แต่ไม่ท้อถอย และสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นๆ เพื่อ

พัฒนาเป็นบทเรียนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า  

 คนที่มีความเข้มแข็งทางใจ    มองเห็นโอกาสในปัญหา มองเห็นจุดมุ่งหมายที่ต้องการและรู้สึกว่า

       ตนทำได้ ควบคุมชีวิตตัวเองได้ 

 คนที่ขาดความเข้มแข็งทางใจ   มองว่าตนเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ เป็นฝ่ายถูกกระทำ รู้สึกอ่อนแอ

       ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ขาดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีแต่ความรู้สึกแย่ๆ 

       กับเรื่องที่เกิดขึ้น   ขาดพลังในการต่อสู้ปัญหา   

 คนที่มีความเข้มแข็งทางใจ    เชื่อมั่นว่าทำได้  ถึงจะผิดพลาดบ้าง ก็ถือเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับ

       ครั้งต่อไปเชื่อว่าถ้าพยายามมากพอ ก็จะประสบผลสำเร็จในที่สุด 

 คนที่ขาดความเข้มแข็งทางใจ   เชื่อว่าพยายามขนาดไหนก็คงไม่สำเร็จ ทำไปก็เท่านั้น ไม่เกิด

       ประโยชน์อะไร ชีวิตจึงดำเนินไปอย่างไร้ทิศทาง

 ความเข้มแข็งทางใจ...มาจากไหน

  มาจากการเลี้ยงดูที่อบอุ่นของครอบครัว มีพ่อแม่ที่ให้ความรักและความเข้าใจจึงเติบโตเป็นคนที่

มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาด้วยความเข้มแข็ง

  มาจากความรัก ความอบอุ่นจาก “ผู้ใหญ่คนหน่ึง”  ท่ีห่วงใย เอาใจใส่อย่างจริงจัง โดยท่ีผู้ใหญ่คนน้ัน

อาจเป็นปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือครูอาจารย์ที่เรานับถือ

  มาจากการพัฒนาขึ้นมาในภายหลังด้วยตนเอง  ไม่ว่าจะมีต้นทุนชีวิตมามากน้อยแค่ไหน อย่างไร 

คนทุกคนสามารถสร้างความเข้มแข็งทางใจให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง 
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เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจด้วย � องค์ประกอบ 

�. ‘รู้สึกดีกับตัวเอง’  
 ประสบการณ์ท่ีดีในวัยเด็ก เป็นส่วนสำคัญท่ีจะช่วยสร้างความรู้สึกดีกับตัวเอง เพราะการได้รับความรัก ความเข้าใจ

จากครอบครัวอย่างสม่ำเสมอจะกลายเป็นต้นทุนชีวิตที่มั่นคงเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อาจกล่าวได้ว่าความรู้สึกดีกับตัวเอง

เกิดขึ้นเมื่อเรามีประสบการณ์ชีวิตที่ดี ได้ทำสิ่งดีๆ มองโลกในแง่ดี  รวมทั้งการที่เราค้นพบความถนัดของตัวเอง 

และพัฒนาความถนัดน้ันจนกลายเป็นความสำเร็จ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง

คนเราไม่สามารถเปล่ียนอดีตได้เราเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดในครอบครัวแบบไหนจะพบพ่อแม่แบบใดจะเจอเหตุการณ์ดีร้ายอย่างไร

สิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถกำหนดได้ก็จริง แต่เราสามารถฝึกมองโลกแง่ดี และค้นหาความถนัดของตนเองได้ เพื่อบ่มเพาะ

เป็นความสำเร็จให้ภาคภูมิใจ ส่ิงเหล่าน้ีเราสามารถเลือกทำได้เพ่ือสร้างความรู้สึกดี ให้กับตัวเราเอง

 การสร้างความเข้มแข็งทางใจ ด้วยการสร้างความรู้สึกดีกับตัวเอง จึงเป็นกระบวนการฝึกฝนตนเองให้รู้จักมองโลก

แง่ดี ค้นหาทำความรู้จักตัวเอง และพัฒนาความถนัดที่มีอยู่จนกลายเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ 

2. ‘จัดการชีวิตได้’  
 สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตมาจากหลายสาเหตุที่ไม่อาจควบคุมได้โดยตรง ชีวิตจึงต้องพบกับเรื่องที่ชอบและไม่ชอบ

อยู่เสมอ ความรู้สึกว่าตนเอง ‘จัดการชีวิตได้’ จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในทักษะการแก้ปัญหาและการจัดการอารมณ์

ของตัวเอง ตลอดจนมีความสุขความพอใจในชีวิต และเชื่อมั่นว่าแม้ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ ก็จะยังสามารถเลือกทางเดินที่

คิดว่าดีท่ีสุดได้ โดยการเรียนรู้ท่ีจะยอมรับบางส่ิงบางอย่างซ่ึงเปล่ียนแปลงแก้ไขไม่ได้ และมีความอดทนมุ่งม่ันในการลงมือ

ทำในสิ่งที่ทำได้ จนบรรลุผลที่ต้องการ     

 การสร้างความเข้มแข็งทางใจ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการชีวิตจึงเป็นกระบวนการฝึกฝนตัวเองให้

ยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิต หรือทำใจในสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นอดทนทำในสิ่งที่ทำได้จน

ประสบผลสำเร็จ และเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างถูกต้อง มีทักษะในการจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

�. ‘มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน’  
 ความรัก ความเข้าใจเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการดำเนินชีวิต กำลังใจในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จึง

มักมาจากการที่มีคนใกล้ชิดมอบความรักความเข้าใจ คอยเป็นกำลังใจให้ สายสัมพันธ์เกื้อหนุนถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ

ประการหนึ่งของความเข้มแข็งทางใจ เพราะเป็นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ให้มีทักษะการสื่อสารที่

ดี  เข้าอกเข้าใจกัน  สามารถที่จะไว้วางใจและให้อภัยกันได้แม้เกิดเรื่องหงุดหงิดขุ่นเคืองใจ องค์ประกอบนี้จึงเป็นประหนึ่ง

แหล่งกำลังใจอันทรงพลังในการต่อสู้ชีวิต แม้ในยามที่ต้องพบกับสถานการณ์วิกฤติอันยากจะฝ่าฟัน     

�. ‘มีจุดหมายในชีวิต’    
 คนเราจะมีพลังในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคได้ดีขึ้น เมื่อมีจุดมุ่งหมายในชีวิตชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาก

จุดหมายนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อตัวเองแต่เพียงอย่างเดียว ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายและความรู้สึก

ว่าเรากำลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่มีคุณค่า จะช่วยให้เราเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ เมื่อเทียบกับปัญหาอื่นๆ 

และในที่สุด มันก็จะผ่านไป ขณะที่เรามุ่งเดินหน้าไปสู่จุดหมายที่ต้องการ

การสร้างความเข้มแข็งทางใจด้วยการมีจุดหมายในชีวิต จึงเป็นวิธีฝึกฝนตนเองให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอตลอดจนเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ชีวิต 

ทั้งในสถานการณ์บวกและสถานการณ์ลบ  
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จิรศักดิ์ หรือ จีร่า

หน้าตาดี เรียบร้อย เรียนเก่ง รู้ตัวว่าไม่ใช่ผู้ชายตั้งแต่เด็กๆ แต่ก็ไม่เคยทำอะไร

ให้พ่อแม่หนักใจ สามารถวางท่าเป็นผู้ชายได้อย่างเนียนๆ กับคนที่ไม่คุ้น 

จะออกอาการเฉพาะกับเพื่อนๆ และคนที่สนิท เป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตัวเอง 

ไว้ใจได้ รับผิดชอบ แต่ปากจัด ชอบเหน็บแนม 

ครอบครัว   พ่อเป็นตำรวจ แม่เป็นแม่บ้าน มีพี่ชายและพี่สาวอย่างละคน

พรรณวดี หรือ อ้อม
บุคลิกเปิดเผย เฮฮา คล้ายๆ ทอม แต่ไม่ใช่ แอบชอบแดนอยู่เงียบๆ เรียนปานกลางค่อนไปทางไม่เก่ง เพื่อนเยอะ ชอบดูแล เทคแคร์ ห่วงใยความรู้สึกเพื่อนๆ มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือทุกคน ค่อนข้างเจ้าอารมณ์ มักใช้ความรู้สึกในการตัดสินปัญหา ครอบครัว ฐานะดี พ่อเป็นนักธุรกิจที่ค่อนข้างตามใจลูก ให้เงินใช้ตามสบาย 

ศิริเดช หรือ เดี่ยว
บุคลิกร่าเริง เปิดเผย กล้าได้ กล้าเสีย เป็นคนลุยๆ รักเพื่อน มีน้ำใจ แต่ขี้เบื่อ

สมาธิไม่ค่อยดี เรียนปานกลาง ไม่ค่อยโดดเด่น อยากเป็นตำรวจ แต่ที่บ้านไม่เห็นด้วย 

ครอบครัว  ฐานะปานกลาง พ่อเป็นวิศวกร แม่เป็นครูที่ค่อนข้างเคร่งครัด มีระเบียบ

แดนไท หรือ แดน
หน้าตาดี เป็นคนช่างคิด ไอเดียดี บางทีชอบคิดหรือพูดอะไรที่ซับซ้อนจนเพื่อนๆ ไม่เข้าใจ 
มีโลกส่วนตัวสูง เรียนเก่ง มีเรื่องอะไรชอบเก็บไว้คนเดียวครอบครัว แม่กับพ่อมักมีปัญหาขัดแย้งกัน จนหย่ากันในที่สุด แดนเลือกอยู่กับแม่ 

เพราะอยากดูแลแม่ แต่ก็รักและชื่นชมพ่อที่เป็นคนเก่ง จัดการชีวิตได้ดี

รู้จักกับแดน เดี่ยว อ้อม จีร่า
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ความเดิมชุดที่ �
 เดี่ยว แดน อ้อม จีร่า เป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนเดียวกัน แดนฝันอยากเป็น

วิศวกรแบบพ่อ เดี่ยวอยากเป็นตำรวจ ส่วนอ้อมอยากเป็นพยาบาล เพราะความประทับใจ

วัยเด็กที่เจอคุณพยาบาลแสนดี  อ้อมแอบชอบแดนอยู่เงียบๆ แต่ไม่กล้าบอกเพราะแดนมีอุ๋ยเป็นแฟน

อยู่แล้ว ทั้งคู่จึงเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน

 ด้วยเหตุท่ีท้ังส่ีได้รับโจทย์ให้ไปหาข้อมูลเร่ืองความเข้มแข็งทางใจแดนจึงไปขอความช่วยเหลือ

จากอาหมอ เพื่อนของพ่อที่เป็นจิตแพทย์ จนในที่สุด อาหมอก็กลายเป็นที่ปรึกษาของทั้งสี่คน เวลามี

ปัญหาที่แก้ไม่ตก ทั้งปัญหาของตัวเองและปัญหาของเพื่อนๆ

 ปีนี้ ทั้งสี่คนอยู่ชั้น ม.6 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเลือกเส้นทางชีวิตในอนาคต

 แดน อยู่กับแม่เพียงสองคนและมักมีเรื่องขัดแย้งไม่เข้าใจกับแม่อยู่บ่อยๆ เขายังคงเป็นแฟน

กับอุ๋ยเป็นเพื่อนที่ดีของอ้อม แต่ขณะเดียวกันก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ทำให้แดนเริ่มไม่เข้าใจ

ตัวเอง โดยเฉพาะในเรื่องความรัก แต่แล้วในที่สุดแดนก็ต้องพบกับบททดสอบที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจ

ครั้งสำคัญในชีวิต

 เดี่ยว แม้จะเป็นคนเฮฮาไม่คิดอะไรมากนอกจากจีบหญิง แต่ปีนี้เดี่ยวเริ่มได้คิดมากขึ้นถึงชีวิต  

อนาคต และความฝันที่อยากเป็นตำรวจ เดี่ยวเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความมุ่งมั่น แม้ว่าจะต้องใช้

ความพยายามอย่างหนักก็ตาม 

 อ้อม  ยังคงเป็นลูกสาวคนเดียวที่ป๊าแสนจะเป็นห่วง   ทำให้มีเรื่องไม่เข้าใจกับป๊าเช่นเดียวกับ

แดนอยู่เป็นระยะๆอ้อมยังคงฝันที่จะสวมชุดขาวเป็นพยาบาลงานในฝันที่เธอรัก แต่ความประมาท

ชะล่าใจไม่ค่อยมีวินัยและผลการเรียนท่ีไม่ดีนัก บวกกับเร่ืองความรักท่ีไม่เป็นไปอย่างใจท้ังหมดน้ีรวมกัน

เป็นปัญหาใหญ่ที่อ้อมจะต้องผ่านไปให้ได้ เพื่อเป้าหมายที่เธอต้องการ 

 จีร่า แม้จะไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนเหมือนเดี่ยวและอ้อม แต่ความเป็นคนสมบูรณ์แบบ 

ก็ทำให้จีร่ามักมีเรื่องขัดเคืองไม่เข้าใจกับเพื่อน โดยเฉพาะเดี่ยว แต่สุดท้ายมิตรภาพก็ทำให้จีร่าได้เรียนรู้

ความหมายที่มีคุณค่าของคำว่าเพื่อน และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเดี่ยวกับอ้อมให้ก้าวไปยัง

เป้าหมายที่ต้องการปีสุดท้ายของการเรียนชั้นมัธยม...  

 แดน เดี่ยว อ้อม จีร่า  จะเข้มแข็งเพียงพอที่จะผ่านช่วงเวลาและจัดการปัญหาที่ผ่านเข้ามา

ในชีวิตได้หรือไม่ ทั้งปัญหาเรื่องเพื่อน ความรัก ความฝันและครอบครัว เส้นทางชีวิตในอนาคตของ

พวกเขาท้ัง 4 คนจะเป็นอย่างไรติดตามและร่วมเรียนรู้ไปกับ แดน เด่ียว อ้อม จีร่า และอาหมอ ใน

“สื่อการเรียนรู้เรื่อง เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ ชุดที่ 2”
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บทที่  �
“มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน”
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        มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน
 ว่ากันว่า ในวาระสุดท้ายของชีวิตไม่มีใครที่จะคิดว่า น่าเสียดายเหลือเกิน ที่เราทำงานน้อยเกินไป ตรงกันข้าม 

คนส่วนใหญ่มักจะหวนคิดถึงความรัก ความผูกพันกับคนใกล้ชิดมากกว่าสิ่งอื่นใด นั่นเป็นเพราะความสัมพันธ์มีอิทธิพล

อย่างมากต่อความสุข ความพอใจในชีวิต ผลการวิจัยเร่ืองความสุขจากหลายประเทศท่ัวโลก พบข้อสรุปท่ีสำคัญประการหน่ึง

ว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อความสุข คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนใกล้ชิด

 คือ...ความรักที่เกื้อหนุน
 ในการสอบถามคนทั่วไป ว่าในช่วงเวลาวิกฤติของชีวิต อะไรคือสิ่งที่ช่วยให้เกิดกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหา

คำตอบที่ได้มักจะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นลูก พ่อแม่ สามี ภรรยา

 ความสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นทั้งพลังในการดำเนินชีวิต และเป็นกำลังใจในเวลาที่เราประสบปัญหา

 คือ...ความทุกข์ที่บั่นทอน
 ขณะเดียวกันเมื่อสอบถามถึงเรื่องเลวร้ายในชีวิตและความทุกข์ที่บั่นทอนจิตใจมากที่สุดคำตอบที่ได้มักเป็น

เรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง การนอกใจ เป็นต้น

 คนรัก ครอบครัวและเพื่อน เป็นสิ่งที่ทำให้คนเรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย ไม่ว่างเปล่า 

 การได้รัก และเป็นที่รักเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื่น และสร้างพลังใจให้ชีวิต

 ในทางตรงกันข้าม คนที่มีปัญหาความสัมพันธ์นอกจากจะทำให้รู้สึกซึมเศร้า ล้มเหลว โดดเดี่ยว เปลี่ยวเหงา 

คับแค้นขุ่นเคือง ไม่พอใจแล้ว ความรู้สึกเหล่าน้ีอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเอง การใช้ความรุนแรงทำร้ายผู้อ่ืน หรือขยายผล

ลุกลามเกิดเป็นปัญหาด้านอื่นๆ ในชีวิตตามมา 

 จิตใจ ร่างกาย และสายสัมพันธ์
 สายสัมพันธ์ที่ดีไม่เพียงมีผลดีต่อสภาพจิตใจเท่านั้น หากยังมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายและการทำงานของระบบ

ต่างๆ อีกด้วย รวมทั้งช่วยให้คนเราฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยได้รวดเร็ว 

 ในทางกลับกัน คนที่รู้สึกแปลกแยกกับสังคม กับครอบครัว เช่น กำลังมีปัญหาชีวิตคู่ รู้สึกไม่มีส่วนร่วมกับชุมชน

ที่อาศัยอยู่ จะมีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพ และเจ็บป่วยได้ง่ายกว่า 

 พลังแห่งสายสัมพันธ์ 
 สายสัมพันธ์ที่ดี จะช่วยให้ผู้คนมีความพึงพอใจในชีวิต รู้สึกอบอุ่น มีความหมาย ไม่ว่างเปล่า และมีพลังที่จะ

จัดการต่อสู้กับปัญหาต่างๆ อย่างเข้มแข็ง ไม่โดดเดี่ยว  

 การพัฒนาให้คนเราอยู่ร่วมกันในครอบครัวได้อย่างมีความสุข รวมถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและ

ชุมชน การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่เกี่ยวข้อง มีความรักและกำลังใจเกื้อหนุนกัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นเสมือนเกราะ

ป้องกันปัญหาที่มั่นคงและแข็งแรง  

   เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางใจให้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ  
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ตอนที่ 9 แค่ ‘ไม่ ’ก็หมดเรื่อง

ขอยืม
เงิน ลอกการบ้านหน่อยสิ

ช่วยโกหก
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ตอนที่ 9 แค่ ‘ไม่ ’ก็หมดเรื่อง
 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการเผชิญความขัดแย้ง และรู้วิธีปฏิเสธ เมื่อถูกชักชวนกระทำพฤติกรรมเสี่ยง 

2. เวลา 50 นาที  

3. วิธีดำเนินกิจกรรม

วิธีดำเนินกิจกรรม สื่อ / อุปกรณ์

1. ครูหรือวิทยากรเกริ่นนำเรื่อง การปฏิเสธ

2. ครูหรือวิทยากรเปิด VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน แค่ ‘ไม่ ’ ก็หมดเรื่อง ช่วงที่ 1

3. หยุดการฉายสื่อชั่วคราว โดยกดปุ่ม STOP

   เมื่อ “พักตอบคำถาม” ปรากฏบนหน้าจอ

4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน แจกใบคำถามให้ทุกคนช่วยกันหาคำตอบ 

    แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นทีละกลุ่ม หรือสุ่มถามบางกลุ่มพร้อมกระตุ้นให้

    เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

5. เปิด VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน แค่ ‘ไม่’ ก็หมดเรื่อง  ช่วงที่ 2 ต่อจนจบ  

6. ครูหรือวิทยากรสรุปบทเรียน และแจก “จดหมายจากอาหมอฉบับที่ 9”   

    พร้อมทั้งใบความรู้ “ปฏิบัติการ 2 ขั้นตอนของการปฏิเสธ” ให้ผู้เรียน

 VCD  สื่อการเรียนรู้ 

ตอน แค่ ‘ไม่’ ก็หมดเรื่อง

 สำเนา ใบคำถาม

แจกตามจำนวนผู้เรียน

สำเนา 

“จดหมายจากอาหมอฉบับที่ 9”

และใบความรู้ “ปฏิบัติการ ฯ”  

แจกตามจำนวนผู้เรียน
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  ๏  บางคร้ัง เราคงต้องเรียนรู้ท่ีจะปฏิเสธในบางเร่ือง ถ้าน่ันคือทางเลือกท่ีดีท่ีสุด แม้ว่ามันอาจจะทำให้อีกฝ่าย

หน่ึงรู้สึกไม่ดีบ้างก็ตาม  

5. การประเมินผล   

 1. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

 2. ประเมินจากการแสดงบทบาทสมมติ และการอภิปราย 

หมายเหตุ 

 * ปรับปรุงจาก คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม “มหัศจรรย์วัยใส”

6. กิจกรรมเสริม

 ๏ แบ่งกลุ่มผู้เรียน ช่วยกันระดมสมองถึงสถานการณ์ที่ควรปฏิเสธ แต่ยังปฏิเสธไม่เป็นโดยใช้ใบงาน 7 

คำถามวัดใจ: จะปฏิเสธอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปนี้ เป็นแนวทาง  จากนั้น ให้แต่ละกลุ่มแสดงสถานการณ์

สมมติ และสาธิตวิธีการปฏิเสธ ที่คิดว่าเหมาะสม เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มอื่นๆ ได้ร่วมกันเพิ่มเติมข้อคิด

 ๏ ให้ผู้เรียนเขียนเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนไม่ยอมปฏิเสธ หรือไม่กล้าที่จะปฏิเสธ จนเกิดผลเสียตามมา 

จากน้ัน  วิทยากรคัดเลือกผู้เรียนออกมาเล่าให้เพ่ือนฟังหน้าช้ันเรียน โดยให้กำลังใจเพ่ือการปฏิเสธได้อย่างเหมาะสม

ในโอกาสต่อไป 

4. สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม**

 ๏ ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องปฏิเสธ เราควรมีวิธีปฏิเสธที่หลากหลาย เพื่อใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

ขณะเดียวกันก็ต้องมีทักษะการเจรจาต่อรอง เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีไว้  

 ๏ การต่อรองและรู้จักปฏิเสธ จะช่วยให้เราไม่ต้องรู้สึกผิด หรือรู้สึกไม่ดีจากการทำสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ดีและ

ยังช่วยให้เรามีวิธีจัดการกับความเกรงใจ หรือความกลัวว่าเพื่อนจะรู้สึกไม่ดีกับเรา การต่อรองที่ดีจะช่วยรักษา

สัมพันธภาพ หรืออาจช่วยให้สัมพันธภาพแน่นแฟ้นขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น จากการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มากกว่า

จะตามใจกันจนเกิดปัญหา
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ใบคำถาม

แค่ ‘ไม่’ ก็หมดเรื่อง

1. ถ้าเราเป็นดิว เราจะยอมไปเจออ๊อฟสองต่อสองอีกหรือไม่ ถ้าไม่ยอมจะพูดปฏิเสธอย่างไร

(ยกตัวอย่างคำพูด)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ถ้าเราเป็นเดี่ยว เราจะให้บิวยืมเงินหรือไม่ ถ้าไม่ยอมจะพูดปฏิเสธอย่างไร 

(ยกตัวอย่างคำพูด)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. เรื่องแบบไหนที่ทำให้เราลำบากใจในการปฏิเสธ (ยกตัวอย่างสัก 3-4 ตัวอย่าง) 

และที่ผ่านมาเราทำอย่างไร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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จดหมายจากอาหมอฉบับที่ 9
‘แค่ ‘ไม่’ ก็หมดเรื่อง’
น้องๆ ครับ
 จากตอนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าทุกคนจะมีปัญหาในการปฏิเสธแทบทั้งนั้น

 ถามว่าทำไมการปฏิเสธจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

 ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเวลาที่เราต้องปฏิเสธใครสักคน หรือหลายคนนั้น เราอาจเป็นห่วงว่าจะต้องทำร้าย

ความรู้สึกของคนๆ นั้น ทำให้เขาไม่พอใจ เสียใจ

 แต่ถ้าไม่ปฏิเสธ  ยอมตามไปเรื่อยๆ เราก็จะเสียความเป็นตัวของตัวเอง เพราะถ้าเราทำในสิ่งที่ฝืนใจ 

หรือรู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดี เราก็จะยิ่งลำบากใจมากขึ้น เพราะฉะนั้น ในการปฏิเสธจึงจำเป็นต้องดูเป็นเรื่องๆ ไป

 อย่างในกรณีของดิวนั้น ถ้าดิวเลือกที่จะเลิกคบกับอ๊อฟแน่นอนแล้ว ดิวก็ต้องมีวิธีการพูดที่เหมาะสม และ

ที่สำคัญต้องเชื่อก่อนว่า เรามีสิทธิที่จะเลือกเส้นทางชีวิตตัวเอง ซึ่งถ้าเราเชื่ออย่างนี้ เราก็จะรู้ว่าเมื่อถึงจุดที่จะปฏิเสธ 

เราก็ต้องปฏิเสธ

 แน่นอนว่าเวลาที่เราปฏิเสธ จะทำให้อีกฝ่ายไม่ชอบใจ ไม่พอใจ ผิดหวัง หรือโกรธ

  ดังน้ัน การปฏิเสธจึงควรทำด้วยการใช้คำพูดและวิธีการท่ีนุ่มนวล ถนอมน้ำใจกัน ซ่ึงจะดีกว่าการใช้คำพูดแรงๆ 

เพื่อความสะใจหรือเพราะความโกรธแต่เพียงอย่างเดียว

 เทคนิคในการปฏิเสธ 

ที่อยากแนะนำมีง่ายๆ แค่ 2 ข้อครับ

 1. แผ่นเสียงตกร่อง เมื่อต้องการปฏิเสธให้พูดซ้ำๆ พูดบ่อยๆ ว่าไม่ เช่น ไปเที่ยวไหม ไม่ไปโน่นไปนี่ไหม

ไม่เป็นวิธีง่ายๆ แค่ตอบว่าไม่ ไม่ได้ ไม่ไป แค่นั้นเอง

 2. อย่าอ้างเหตุผล วิธีนี้สำคัญมาก เพราะการให้เหตุผลในการปฏิเสธจะเป็นช่องทางให้อีกฝ่ายหาเหตุผล

มาหักล้าง ซึ่งจะกลายเป็นการโต้เถียงกัน และอาจทำให้เราจนแต้ม จนต้องยอมตาม หรือทำให้อารมณ์เสียได้ทั้งคู่ 

เพราะฉะนั้นให้บอกความรู้สึก อย่าใช้เหตุผล บอกไปเลยว่าไม่อยากทำ ไม่อยากไป ไม่สบายใจที่จะทำ แค่นี้พอ จบ 

 ข้อคิดสำหรับสาวๆ ที่ไม่อยากเจอความรุนแรง
 ส่วนที่ถามว่าถ้าเราลำบากใจที่จะบอกเลิกกับแฟนให้เด็ดขาดเหมือนอย่างดิวที่ไม่กล้าบอกอ๊อฟ เพราะกลัวว่า

จะมีเรื่องมีราวเดือดร้อนนั้น มีข้อคิด 3 ข้อดังนี้ครับ

 1.ดูให้ดีก่อนเลือกเป็นแฟนคนที่มีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงหรือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ มักมีประวัติ

ความรุนแรงหรือมีปัญหาการควบคุมอารมณ์มาก่อน เพราะฉะนั้น ต้องลองสังเกตดีๆว่าหนุ่มที่มาชอบเรานั้นมีแววว่าจะ

เป็นพวกชอบใช้ความรุนแรงหรือไม่เร่ืองน้ีพอสังเกตได้ครับ ถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาจนเกินไป ก็น่าจะมีสัญญาณพอบอก

ให้รู้ล่วงหน้าได้บ้าง
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 2. เลือกปฏิเสธแบบรักษาหน้า คือ ไม่พูดต่อหน้าคนอื่นให้อีกฝ่ายรู้สึกเสียหน้า แต่อย่าไปคุยกันในห้อง

ที่มีความเป็นส่วนตัว ลับหูลับตาคนจนเกินไป เพราะหากเกิดอะไรขึ้นมาจะไม่มีคนมาช่วยได้ทัน ดังนั้น จึงควร

ปฏิเสธอย่างชัดเจน แต่นุ่มนวลเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายเสียหน้า โดยเลือกพูดในสถานเหมาะสม ที่ไม่ลับตาผู้คนจนเกินไป 

 3. ถ้ารู้สึกว่าเรื่องนั้นชักจะบานปลาย ไม่แน่ใจว่าจะรับมือได้ ก็ควรปรึกษาผู้ใหญ่เพื่อให้ท่านช่วยมองหาวิธี

ช่วยเหลือ อาจจะเป็นครู พ่อแม่ ผู้ใหญ่ฝ่ายเรา หรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายคู่กรณี เพราะผู้ใหญ่จะมีประสบการณ์

มากกว่าเรา อาจจะช่วยหาทางออกให้เราได้ดีกว่า และปลอดภัยกว่า

 แฟนขอยืมเงิน แต่ไม่อยากให้ ทำไงดี
 ส่วนในกรณีของเดี่ยว ที่ถูกน้องบิวขอยืมเงินแล้วไม่รู้จะทำยังไงนั้น เรื่องนี้อาจพบเจอได้บ่อยๆ ซึ่งน้องๆ 

หลายคนก็ลำบากใจที่จะปฏิเสธ เพราะถ้าให้ไปตัวเองก็เดือดร้อน ไม่สบายใจ   เรื่องนี้มี 2 ทางเลือกครับ

 1. ถ้าเราปฏิเสธ ก็ต้องยอมรับว่าอีกฝ่ายอาจไม่ชอบใจ และอาจไม่คบหากับเราอีกต่อไป

 2. ถ้าเรายอม ก็อาจถูกขออยู่เรื่อยๆ ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้กับเราต่อไปไม่จบสิ้น

 ทีนี้ สมมติว่าถ้าเราเลือกที่จะปฏิเสธ เราก็ต้องพูดนิ่งๆ ว่าให้ไม่ได้ หรือให้เหตุผลสั้นๆ ว่าให้ไม่ได้ เพราะเงิน

ก้อนนี้ต้องใช้ทั้งเดือน ถ้าเขาถามอีกก็พูดเหมือนเดิม แบบแผ่นเสียงตกร่อง

 

 เบื่อจัง เพื่อนชอบลอกการบ้าน
 สุดท้าย ใครที่เจอปัญหาแบบจีร่า ซึ่งถูกเพื่อนขอลอกการบ้านอยู่บ่อยๆ จะปฏิเสธอย่างไรดี

 เรื่องนี้ถึงแม้จะฟังดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ร้ายแรงหลายคนจึงมักไม่ค่อยกล้าปฏิเสธแต่การให้เพื่อนลอกการบ้าน

อยู่เรื่อยๆ จะทำให้เพื่อนไม่ได้เรียนรู้ และกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบ นี่เท่ากับเรากำลังส่งเสริมให้เพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี 

ซึ่งจะมีผลไม่น้อยต่อการเรียนของเขาในอนาคตด้วย

 เอาละ ถ้าเราตัดสินใจว่าไม่ให้ลอก เราก็ต้องทนกับการยั่วยุ ต่อว่าต่อขานว่าไม่รักเพื่อน ไม่มีน้ำใจ เห็นแก่ตัว 

แต่อยากจะแนะนำว่าลองปฏิเสธดูสักครั้ง สองครั้งสิครับ เพราะหลังจากนั้น จะไม่มีคนมาขอลอกอีกเลย ไม่เชื่อก็ลองดู

         เอาใจช่วยทุกคนครับ

อาหมอ 
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ปฏิบัติการ 2 ขั้นตอนของการปฏิเสธ 
  

ขั้นตอนที่ 1
 1.ปฏิเสธเป็นเรื่องธรรมดา เชื่อว่าเรามีสิทธิที่จะปฏิเสธ  มีสิทธิที่จะเลือกสิ่งที่ดีสำหรับตนเองและคนที่เรารัก 

โดยไม่สร้างปัญหาให้กับผู้อื่น 

 2.คิดให้ดีก่อนปฏิเสธ ว่าเราต้องการปฏิเสธจริงๆ จากนั้น ให้พูดด้วยท่าทาง และน้ำเสียงที่หนักแน่น จริงจัง เพื่อ

แสดงความตั้งใจอย่างชัดเจน แต่ถ้ายังไม่แน่ใจ อาจหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจ หากได้ข้อมูลเพิ่ม

แล้วก็คงยังไม่แน่ใจอยู่ดี ให้เลือกทางที่ปลอดภัยไว้ก่อน โดยหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือกิจกรรมที่อาจนำไปสู่ปัญหา 

หาทางชะลอการตัดสินใจ เพื่อให้เวลาตัวเองได้คิดทบทวนใหม่อีกครั้ง เช่น บอกว่าขอคิดดูก่อน  

 3.อ้างเหตุผลอาจไม่ได้ผล ให้ใช้ความรู้สึกเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผล เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูก

โต้แย้งด้วยเหตุผลอื่น การอ้างความรู้สึกจะทำให้อีกฝ่ายโต้แย้งได้ยากขึ้น 

 4.ขอบคุณที่เข้าใจ เมื่ออีกฝ่ายยอมรับการปฏิเสธของเราแล้ว อย่าลืมขอความเข้าใจ และกล่าวขอบคุณ เช่น 

“ขอบคุณนะที่เข้าใจ” เพื่อเป็นการรักษาน้ำใจของอีกฝ่าย

ตัวอย่างขั้นตอนการปฏิเสธขั้นแรก

ขั้นตอน คำอธิบาย ตัวอย่างคำพูด

แสดงความรู้สึกของตนเอง 

ประกอบเหตุผล

การอ้างความรู้สึกประกอบเหตุผล 

จะทำให้โต้แย้งได้ยากกว่าการอ้าง

เหตุผลอย่างเดียว

“ฉันไม่สบายใจ กลัวคุณแม่จะเป็นห่วง 

ถ้ากลับบ้านช้า”

การปฏิเสธ ตอบปฏิเสธการชวนอย่างชัดเจน 

เพราะคนเรามีสิทธิปฏิเสธในสิ่งที่ตน

ไม่เห็นด้วย

“ขอไม่ไปนะ”

การถามความเห็น เป็นการปฏิเสธโดยคำนึงถึงความรู้สึก

ของอีกฝ่าย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่

ดีต่อกัน

“เธอคงเข้าใจนะ” 

“เธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม... 

ขอบคุณเธอมากเลย”



รวมพลังเซย์ “โน”

วิธีปฏิเสธ คำอธิบาย ตัวอย่างคำพูด

ปฏิเสธซ้ำ ยืนยันการปฏิเสธ 

ตอกย้ำสิทธิของตนเอง
“ฉันไปไม่ได้จริงๆ แค่นี้นะ” 

(พร้อมทั้งเดินออกห่าง)

ต่อรอง หากิจกรรมที่ดีกว่ามาทดแทน
“ไปกินข้าวกันดีกว่า” 

(พร้อมทั้งดึงเพื่อนไปกินข้าว)

ผัดผ่อน
เลื่อนเวลาการตัดสินใจออกไป

ยืดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ชวน

เปลี่ยนความตั้งใจ

“เอาไว้วันหลังค่อยพูดกันใหม่”

(พร้อมทั้งเดินออกห่าง) 
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“เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ”(ชุดที่ 2)

ขั้นตอนที่ 2
 เป็นไปได้ที่เมื่อปฏิเสธไปแล้ว อีกฝ่ายอาจไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับ อาจถูกเซ้าซี้หรือสบประมาท ก็ไม่ต้องรู้สึกหวั่นไหว

ไปตามคำพูดนั้น มีแผนสองให้เลือกใช้ดังนี้

 1.ปฏิเสธซ้ำ ไม่จำเป็นต้องอ้างเหตุผลประกอบ แต่ยืนยันด้วยการกระทำ โดยเดินห่างออกมา พร้อมกับบอกลา

 2.ต่อรอง เพื่อหาทางออกที่ดีกว่าสำหรับทั้งสองฝ่ายมาทดแทน 

 3.ขอเวลาหน่อยนะ  ถ้าทำใจลำบากจริงๆ ให้เลื่อนเวลาการตัดสินใจออกไปก่อน 

ตัวอย่างขั้นตอนการปฏิเสธ เมื่อถูกเซ้าซี้
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ใบงาน

� คำถามวัดใจ : จะปฏิเสธอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปนี้

1. เพื่อนชวนไปเที่ยวฉลองที่สอบเสร็จ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. แฟนชวนไปเที่ยวน้ำตกหรือดูหนังตอนกลางคืน

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. เพื่อนรุ่นพี่ชวนไปฉลองวันเกิดที่บ้าน

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

4. เพื่อชวนหนีเรียน

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. เพื่อนชวนเสพยาเสพติด

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

6. เพื่อนขอให้ช่วยพาไปทำแท้ง

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

7. เพื่อนชวนไปยกพวกตีกัน

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(สถานการณ์ตัวอย่างนี้ ให้ครูปรับตามความเหมาะสม)



ตอนที่ �0 ขอแค่เข้าใจ

ไม่ ให้ไป

ต้องอยู่เป็นเพื่อนแม่

มันอันตราย
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1. ครูหรือวิทยากรเกริ่นนำเรื่อง การคุยกับพ่อแม่  

2. ครูหรือวิทยากรเปิด VCD  สื่อการเรียนรู้ ตอน  ขอแค่เข้าใจ  ช่วงที่ 1

3. หยุดการฉายสื่อชั่วคราว โดยกดปุ่ม STOP

    เมื่อ “พักตอบคำถาม” ปรากฏบนหน้าจอ

4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน แจกใบคำถามให้ทุกคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มัก

    เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างนักเรียนกับพ่อแม่  แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้น

    ทีละกลุ่ม หรือสุ่มถามบางกลุ่ม พร้อมกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

5. เปิด VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน ขอแค่เข้าใจ    ช่วงที่ 2 ต่อจนจบ  

6. ครูหรือวิทยากรสรุปบทเรียน และแจก “จดหมายจากอาหมอฉบับที่ 10 ”

     ให้ผู้เรียน  

VCD  สื่อการเรียนรู้ ตอน 

ขอแค่เข้าใจ

สำเนา ใบคำถาม

แจกตามจำนวนผู้เรียน

สำเนา

 “จดหมายจากอาหมอฉบับท่ี10” 

แจกตามจำนวนผู้เรียน
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ตอนที่ �0 ขอแค่เข้าใจ
1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการพูดคุยกับพ่อแม่ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและ ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน   

2. เวลา 50 นาที 

3. วิธีดำเนินกิจกรรม

วิธีดำเนินกิจกรรม สื่อ / อุปกรณ์
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4. สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม

 ๏ปัญหาความไม่เข้าใจกันกับพ่อแม่เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้บ่อยเมื่อเราย่างเข้าสู่วัยรุ่น เพราะเราเริ่มมีกิจกรรม

ที่แตกต่างจากเมื่ออยู่วัยเด็ก ขณะที่พ่อแม่ยังเป็นห่วงว่าเราจะตกอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย เป็นอันตราย 

 ๏ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ต้องการควบคุมพฤติกรรมของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเราตั้งใจเรียนไม่อยู่ใน

สถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย แต่เรามักมองแตกต่างจากพ่อแม่ (คือมองว่าไม่เห็นจะมีอะไร!)

 ๏เราสามารถป้องกันความขัดแย้งได้ ถ้าเข้าใจมุมมองของพ่อแม่โดยการสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของท่าน

รู้วิธีการต่อรองที่ดี และมีวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในกรณีที่ไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านแต่เนิ่นๆ 

 ๏ การจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาต่อรองที่ดี จะช่วยให้เราคุยกับพ่อแม่เข้าใจกันดีขึ้น

 

5. การประเมินผล 

 1. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเนื้อหาของการอภิปรายผล

 2. พิจารณาจากรายงานของผู้เรียน ว่าได้นำข้อคิดจากบทเรียนไปใช้ในชีวิตจริงบ้างหรือไม่อย่างไร 

6. กิจกรรมเสริม

 1. จัดการแสดงบทบาทสมมติ ปัญหาที่พบบ่อยระหว่างพ่อแม่กับลูก โดยมอบงานเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มออกมา

แสดงถึงสถานการณ์ปัญหา การป้องกันปัญหา และวิธีการคลี่คลายเมื่อเกิดปัญหาขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนใด

คนหนึ่ง หรือหากนำเรื่องของคนใดคนหนึ่งมาแสดง ก็ไม่ต้องระบุว่าเป็นของใคร เพื่อรักษาความลับของเจ้าของเรื่อง 

 2. จัดโต้วาทีในประเด็นปัญหาที่พบบ่อยระหว่างพ่อแม่กับลูก โดยแบ่งผู้เรียนเป็นสองฝ่าย  

ฝ่ายหนึ่งแสดงความเห็นในฐานะเป็นผู้เรียน/วัยรุ่น อีกฝ่ายหนึ่งแสดงความคิดเห็นในฐานะของ

พ่อแม่ 

 3.จัดฉายภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความไม่เข้าใจระหว่างพ่อแม่ลูก เปิดอภิปรายให้

ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากเรื่องราว 

ในภาพยนตร์ 

 4.มอบหมายผู้เรียนทำบันทึกเหตุการณ์ความไม่เข้าใจกับพ่อแม่มาหนึ่งเรื่อง แล้วให้

วิเคราะห์หาทางแก้ไขตามหลักการที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้  
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ใบคำถาม

ตอน  ขอแค่เข้าใจ

1. คิดว่าแม่แดนรู้สึกอย่างไร ตอนที่แดนบ่นว่าเบื่อใส่แม่ แล้วเดินออกจากบ้าน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. พ่อแม่ไม่เข้าใจเราด้วยเรื่องอะไรบ่อยที่สุด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. จากข้อ 2 คิดว่าจะมีวิธีไหนบ้าง ที่จะช่วยทำให้พ่อแม่เข้าใจเรามากขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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จดหมายจากอาหมอฉบับที่ �0
‘ขอแค่เข้าใจ’
น้องๆ ครับ
 การทะเลาะกับพ่อแม่เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในวัยรุ่น 

 ส่วนใหญ่มักมาจากความต้องการที่ไม่ตรงกัน มองกันไปคนละมุม

 เราอาจรู้สึกว่าพ่อแม่ช่างไม่เชื่อใจ ไม่ไว้ใจ และชอบควบคุมบังคับเราเหมือนเด็กๆ ทั้งที่เราก็โตแล้ว ดูแลตัวเอง

ได้แล้วในขณะที่พ่อแม่เองก็อาจจะแค่เป็นห่วง หวังดีต่อเรา กลัวว่าเราจะไม่ปลอดภัย กลัวว่าจะได้รับอันตรายจาก

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

 ดังนั ้นเวลาจะไปไหนแต่ละทีก ็ยากแสนยากบางครั ้งนอกจากจะไม่ได้ร ับอนุญาตให้ไปแล้วยังถูกดุ

ถูกตำหนิอีกต่างหาก  น้องๆ หลายคนจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีไหนบ้างหรือไม่ที่จะช่วยให้ พ่อแม่เข้าใจเราโดยไม่ดุด่าว่ากล่าว

เหมือนที่เคยเป็นมา

 จะคุยยังไงให้พ่อแม่เข้าใจ
 เรื่องนี้ไม่ยากครับ แต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่คนเราโตขึ้น อยากลองทำสิ่งต่างๆ พ่อแม่มักมองต่าง

จากเรา ขณะที่เรามองว่าโตแล้ว รับผิดชอบตัวเองได้ แต่พ่อแม่มักมองว่าโตขึ้นก็จริง แต่ยังขาดประสบการณ์ชีวิต ดังนั้น 

เวลาจะไปไหนก็ตาม ท่านจึงเป็นห่วงว่าเราอาจจะไปเจอคนที่ไม่น่าไว้ใจ หรือที่ที่เราไปอาจจะมีอันตราย

 ดังนั้น การที่พ่อแม่เป็นห่วงเรา  จึงเป็นเพราะท่านไม่ไว้ใจสิ่งแวดล้อมและคนอื่นๆ มากกว่าที่จะไม่ไว้ใจเรา ส่วนที่

บางครั้งท่านตักเตือนเราด้วยความโกรธ ตำหนิ ต่อว่านั้น จะว่าไปก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจท่านอยู่เหมือนกันนะครับ

ผมอยากให้ลองสังเกตดูว่าเวลาที่พ่อแม่โกรธหรือต่อว่าเรา ลองมองให้ลึกลงไปว่า ภายใต้ความโกรธนั้นมีความรู้สึกอะไร

ซ่อนอยู่ 

  ความรักที่ซ่อนลึก
 เราจะพบว่า แท้จริงแล้วภายใต้ความโกรธที่เต็มไปด้วยความหงุดหงิด และการบ่นว่านั้น แท้จริงแล้ว

มีความกังวลใจซุกซ่อนเอาไว้อย่างเงียบเชียบและถ้าเราสังเกตดูแบบนิ่งๆ ไม่โต้ตอบหรือป้องกันตัวเองมองให้ลึกจาก

ความกังวลใจลงไปอีก คราวนี้ เราจะพบความรักและความห่วงใยความรู้สึกดีๆ ที่พ่อแม่แอบซ่อนเอาไว้จนเราแทบมอง

ไม่เห็น  

 เพราะฉะนั้นต่อไปเวลาที่พ่อแม่ดุด่าบ่นว่าเวลาที่เราขอไปทำโน่นทำนี่ก็ลองพยายามมองให้ทะลุความโกรธ

ไปถึงความรู้สึกแท้จริงที่เก็บซ่อนอยู่นั่นคือความกังวลใจและลึกลงไปอีกก็คือความรักและความห่วงใย นั่นเอง ถ้าเรา

เริ่มต้นด้วยความเข้าใจและรับรู้ สัมผัสได้ถึงความรู้สึกดีๆ ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ก็จะทำให้เราคุยกับท่านได้ง่ายขึ้น 

 ส่วนท่ีว่าจะทำยังไงให้ท่านคลายความเป็นห่วงน้ัน อันน้ี ต้องเร่ิมจากตัวเราครับ คือถ้าเรารู้ว่าการท่ีท่านห้ามเรา 

ดุว่าเรา ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ท่านมองต่างไปจากเราเพราะเป็นห่วงสิ่งแวดล้อมกับคนที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้อง ว่าไม่น่า

ไว้ใจ พูดง่ายๆ ว่าท่านมีความรักอยู่ข้างใน แต่ท่านแสดงออกด้วยความกังวล ความโกรธ และการต่อว่า ทีนี้ถ้าเราจะคุย

ให้ท่านยอมรับ เราก็ต้องตอบโจทย์ความต้องการในใจของท่านให้ได้ก่อนครับ

 โจทย์ของท่านหลักๆ ก็คือว่า เราจะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยหรือไม่ เราจะรู้ทันคนไหม และจะมีคนมาช่วยทัน

หรือเปล่าหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา ฉะนั้น เราก็ต้องแสดงให้ท่านเห็นว่า เรารับผิดชอบต่อตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ทำให้

ท่านเห็นว่าเรารู้ทันคนนะ แล้วที่ๆ เราจะไปนั้นเป็นที่ที่ปลอดภัย มีคนช่วยกันดูแล ยิ่งถ้ามีผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้  ก็จะยิ่งดี
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 ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้การคุยกับพ่อแม่เพื่อขอทำอะไรต่างๆ ง่ายขึ้นครับ

 เจรจาดีต้องมีเครดิต
 การเจรจาของเราจะได้ผลดีแค่ไหน เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตหรือความน่าเชื่อถือที่เราสะสมไว้ด้วยครับและ

ความน่าเช่ือถือจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือเราได้ทำตามส่ิงท่ีพูดหรือรักษาสัญญาอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้บางคร้ังสถานการณ์อาจ

ไม่เป็นไปอย่างที่คิด เราก็ควรมีวิธีจัดการอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างนะครับ

 เราไปทำงานกลุ่มที่บ้านเพื่อน แม่ต้องการให้กลับบ้านก่อนมืด ซึ่งหมายถึงช่วงระหว่างหกโมงถึงหนึ่งทุ่ม

ถ้างานของเราอาจเสร็จช้ากว่านั้น  ก็ควรประมาณเวลาและต่อรองให้ท่านเข้าใจ และอาจหาวิธีทำให้ท่านมั่นใจว่าเรา

ปลอดภัยและไม่ได้ไปเถลไถลที่ไหน เช่น ให้พ่อแม่ของเพื่อนที่เราไปอยู่ด้วยโทรมาพูดคุยกับพ่อแม่ของเรา จะดีกว่า

การปล่อยให้พ่อแม่รอคอยด้วยความกังวล จนกลายเป็นความโกรธในภายหลัง อย่างนี้เป็นต้น

 ทำไมผู้ใหญ่เข้าใจยากจัง
 จริงๆไม่ใช่เฉพาะวัยรุ ่นหรอกครับที่รู ้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่เข้าใจอะไรยากจังพ่อแม่เองก็มักรู ้สึกเช่นกันว่า

ทำไมลูกถึงไม่เข้าใจความรักความห่วงใยของพ่อแม่บ้างทำไมถึงเอาแต่ใจตัวเองจริงๆแล้วการที ่ทั ้งสองฝ่าย

ไม่เข้าใจกันน่าจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสที่จะทำความเข้าใจในความต้องการของอีกฝ่ายให้ชัดเจน 

 เพราะการทำความเข้าใจในความต้องการของพ่อแม่การหาวิธีตอบสนองท่ีดี และการหาจุดท่ีลงตัวกับความต้อง

การของเราเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราคุยกับพ่อแม่ได้รู้เรื่อง และเข้าใจกันมากขึ้นครับ 

      อย่าลืมเอาไปใช้นะครับ

       อาหมอ

เทคนิคการคุยกับพ่อแม่รูปแบบใหม่ที่อยากให้ลอง

 �. เริ่มจากฟังสิ่งที่พ่อแม่พูดเพื่อดูว่าท่านต้องการอะไร 

 2. ถามเพิ่มเติม เพื่อให้ชัดเจน และแน่ใจว่าเราเข้าใจถูกต้อง

 �. สรุปประเด็นที่ท่านพูด ย้ำว่าเราเข้าใจแบบนี้ ถูกต้องหรือไม่

 �. ถ้าสิ่งที่ท่านต้องการเป็นไปได้ยาก สามารถต่อรองได้ แต่ควรมี

เหตุผลที่ดีพร้อมวิธีที่จะช่วยให้ท่านสบายใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรา 

จำไว้ว่า…

เมื่อตกลงเรื่องใดกับพ่อแม่แล้ว ควรรักษาสัญญาอย่างเคร่งครัด หากทำไม่ได้ ให้รีบติดต่อบอกให้ท่าน

ทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของตัวเราไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการเจรจาใน

คราวต่อไป  



ตอนที่ �� ทำไมเป็นคนแบบนี้
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ตอนที่ �� ทำไมเป็นคนแบบนี้  
 

�. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่อง การติดต่อสัมพันธ์ และตระหนักถึงผลกระทบในการใช้รูปแบบการติดต่อสัมพันธ์แต่ละ

รูปแบบ ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น  

2. เวลา �0 นาที 

�. วิธีดำเนินกิจกรรม

วิธีดำเนินกิจกรรม สื่อ / อุปกรณ์

1. ครูหรือวิทยากรเกริ่นนำเรื่อง ปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างเพื่อน

    อันเนื่องมาจากการติดต่อสัมพันธ์ที่แตกต่าง

2. ครูหรือวิทยากรเปิด VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน ทำไมเป็นคนแบบนี้ ช่วงที่ 1

3. หยุดการฉายสื่อชั่วคราว โดยกดปุ่ม STOP

    เมื่อ “พักตอบคำถาม” ปรากฏบนหน้าจอ

4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน  แจกใบคำถามให้ทุกคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มัก

   เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างนักเรียนกับเพื่อนๆ  แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้น

   ทีละกลุ่ม หรือสุ่มถามบางกลุ่ม พร้อมกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

5. เปิด VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน ทำไมเป็นคนแบบนี้ช่วงที่ 2 ต่อจนจบ  

6. ครูหรือวิทยากรสรุปบทเรียน และแจก “จดหมายจากอาหมอฉบับที่ 11”          

    และใบความรู้ แบบไหนเขา แบบไหนเรา ให้ผู้เรียน

VCD  สื่อการเรียนรู้ 

ตอน ทำไมเป็นคนแบบนี้

สำเนา ใบคำถาม

แจกตามจำนวนผู้เรียน

สำเนา 

“จดหมายจากอาหมอฉบับท่ี 11”

 และ ใบความรู้แบบไหนเขา 

แบบไหนเรา

แจกตามจำนวนผู้เรียน
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�. สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม 
 ๏ ความขัดแย้งไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดา สำคัญอยู่ที่วิธีการจัดการของเรา ซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการ

ติดต่อสัมพันธ์ที่เคยชิน และมีจุดอ่อนประจำตัวที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น  

 ๏ ในสถานการณ์ความขัดแย้ง หัวใจสำคัญคือ รู้เขา รู้เรา และหาทางตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่าย

อย่างลงตัวตามความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในขณะนั้น

�. การประเมินผล 

 พิจารณาจากการนำเสนอของกลุ่ม การอภิปราย

�. กิจกรรมเสริม 
 ให้ผู ้เรียนแต่ละคนนึกถึงความสัมพันธ์กับคนสำคัญในชีวิตหนึ่งคนแล้วทบทวนดูว่าใช้รูปแบบการติดต่อ

สัมพันธ์แบบใดกับคนๆ น้ัน (เกรงใจ กล่าวโทษ ยึดติดกับเหตุผล หรือเฉไฉ) จากน้ัน แบ่งกลุ่มย่อย  และให้สมาชิกช่วยกัน

ค้นหาวิธีที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกแต่ละคนให้ดียิ่งขึ้น  

 หมายเหตุ

 กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 
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ใบคำถาม

ตอน ทำไมเป็นคนแบบนี้

1. คิดอย่างไรกับการกระทำของแดน เดี่ยว อ้อม จีร่า จากสถานการณ์ต่อไปนี้   

 แดน ชวนอุ๋ยไปด้วยเพื่อแก้ปัญหาว่ามีผู้หญิงไปคนเดียว ดูไม่ดี  แต่ไม่สนใจว่าอ้อมและเพื่อนจะรู้สึกอย่างไร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เดี่ยว มีปัญหาบางอย่าง ทำให้เอากล้องวิดีโอไปไม่ได้ จึงเลี่ยงที่จะไม่รับโทรศัพท์จีร่า และเฉไฉไปมา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 อ้อม ไม่พอใจกับเรื่องที่แดนชวนอุ๋ยมาด้วย ไม่พอใจอุ๋ยในหลายๆ อย่าง แต่เก็บเงียบ ไม่พูด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 จีร่า โกรธที่เดี่ยวมาสาย ไม่รับโทรศัพท์ และไม่เอากล้องวิดีโอมา จึงพูดว่าเดี่ยวด้วยความโกรธ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. จากเหตุการณ์ในข้อ 1 แดน เดี่ยว อ้อม และจีร่า มีวิธีอื่นที่ดีกว่าในการจัดการกับสถานการณ์นี้หรือไม่  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. เพื่อนทำให้เรามีความเข้มแข็งทางใจอย่างไร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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จดหมายจากอาหมอฉบับที่ ��
‘ทำไมเป็นคนแบบนี้’
น้องๆ ครับ
 เคยรู้สึกหงุดหงิดเพราะคนรอบข้างทำอะไรไม่ได้ดังใจ หรือขัดใจเราบ้างไหมครับ

 น้องๆ หลายคนอาจจะบอกว่า โอ๊ย...เจอออกบ่อยไป แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง

 ถ้าพิจารณาดูดีๆ สิ่งเหล่านี้บอกความจริงเราอย่างหนึ่งครับว่า 

 คนเราไม่เหมือนกัน...

 ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีสนิทสนมกันแค่ไหนก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ดี...

 เพราะฉะนั้น ถ้าอยากอยู่ด้วยกันให้ดีและเข้ากันได้ดี  ก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและเข้าใจในเรื่องความแตกต่าง  

 รูปแบบความสัมพันธ์ที่แตกต่าง 
 เรื่องนี้จะเห็นได้ชัดครับ โดยเฉพาะเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับคนอื่น 

 บางคนมีแนวโน้มจะยอมตามคนอื่นง่าย ใครขออะไรก็ยอม บางครั้ง ถึงขั้นยอมคนอื่นจนละเลยความต้องการ

ของตัวเอง อย่างนี้เรียกว่า แบบสมยอม

 บางคนมีความคาดหวัง มีมาตรฐานในใจ เวลาที่คนอื่นไม่ทำตามสิ่งที่ตัวเองคิด ก็จะรู้สึกหงุดหงิด มีการตำหนิต่อว่า 

แบบนี้เรียกว่า แบบกล่าวโทษ

 บางคนก็ใช้แต่เหตุผล โดยไม่ใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกทั้งของตัวเองและคนอื่น ความที่ไม่เข้าใจเรื่องอารมณ์

ความรู้สึกก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ แบบนี้เรียกว่า แบบยึดติดกับเหตุผล

 บางคนใช้วิธีเฉไฉไหลเรื่อย ใช้ความสนุกสนานตลกโปกฮา แต่ไม่ยอมแก้ปัญหา จนดูเหมือนไม่จริงจัง 

ไม่เอาเรื่องเอาราว อย่างนี้เรียกว่า แบบเฉไฉ

 แต่ละคนก็จะคุ้นเคยกับวิธีเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนี้เองครับที่ทำให้คนเราไม่เข้าใจกัน  

จนบางครั้งก็อาจทะเลาะ โต้เถียง หงุดหงิดใส่กัน  

 โดยทั่วไปพบว่าคนเราจะเลือกใช้วิธีเกี่ยวข้องกับแต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น กับคุณครู คุณพ่อคุณแม่ น้องๆ ก็คงมี

แนวโน้มท่ีจะใช้แบบแรก คือมักยอมตาม แต่กับคนท่ีตามใจเรา เราก็อาจเผลอใช้การตำหนิต่อว่า กล่าวโทษ เวลาท่ีเขาไม่ทำตาม

ที่เราต้องการ  

 นี่แหละครับ คือภาพสะท้อนความแตกต่างของคนเรา

 จะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นแบบไหน
 อันนี้ต้องสังเกตตัวเองดีๆ ครับ แต่อย่างไรก็ตาม คนเรามีแนวโน้มที่จะใช้แบบใดแบบหนึ่งมากเป็นพิเศษ 

แต่กับบางสถานการณ์ หรือกับบางคน เราก็อาจเปลี่ยนวิธีการได้เช่นกัน วิธีสังเกตง่ายๆ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ดี

ว่าตอนนี้เรากำลังใช้แบบไหนอยู่ ก็คือการสังเกตดูที่อารมณ์ของเราเองครับ
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 ดูให้ดี ดูที่อารมณ์
 แบบสมยอม คนที่ใช้วิธีนี้มักมีความรู้สึกความเกรงใจ น้อยใจ เสียใจ เวลาไปเกี่ยวข้องกับคนอื่น  ถ้าเรามี

ความรู้สึกแบบนี้ ก็แปลว่าเรากำลังใช้วิธีที่ 1 ในการเกี่ยวข้อง

 แบบตำหน ิกล่าวโทษ คนที่ใช้วิธีนี้มักรู้สึกหงุดหงิด รำคาญ และโกรธ ถ้าเรารู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจใคร นั่นคือ

สัญญาณที่บอกว่า เรากำลังมีความคาดหวังบางอย่างในใจ ซึ่งคนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำตามที่เราต้องการ

 แบบยึดติดกับเหตุผล พวกนี้มักไม่ค่อยรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกทั้งของตัวเองและของคนที่กำลังเกี่ยวข้องด้วย

ถ้าถามว่าตัวเขาเองรู้สึกอย่างไร ก็มักตอบไม่ค่อยได้  หรือถ้าถามว่ารู้หรือไม่ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไร เขาก็จะยิ่งไม่เข้าใจ

เช่นกัน

 แบบเฉไฉ คนที่ใช้วิธีนี้มักดูสนุกสนาน ร่าเริง แต่ลึกๆ มักมีความทุกข์ ความเครียดซ่อนอยู่    เพราะเป็นพวกที่

ไม่ยอมมองหรือหาวิธีแก้ไขปัญหาการละเลยไม่จัดการจึงมักทำให้ปัญหาสะสมนานวันเข้าก็ย่ิงยากท่ีจะแก้ไข ซ่ึงเม่ือถึงตอน

นั้นก็จะยิ่งไม่อยากมองดูปัญหาของตัวเองเข้าไปใหญ่จึงหันไปทำเรื่องอื่นที่สนุกสนานกว่าแทน ในขณะที่ปัญหาพอกพูนขึ้น

เรื่อยๆ  

 โดยทั่วไปคงไม่มีใครชอบอารมณ์โกรธของตัวเองเราจึงรู้สึกไม่ดีเวลามีเรื่องกับเพื่อนๆเพราะเวลาโกรธกัน 

มักทำให้ความสัมพันธ์ดูห่างเหินกันไปคนเราทุกคนอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะ

เพื่อนสนิทเพราะเป็นคนที่มีคุณค่าต่อชีวิตและยังช่วยเติมความเข้มแข็งทางใจให้เราด้วย

 ฉะนั ้นเราจึงควรเรียนรู ้ที ่จะยอมรับความแตกต่างระหว่างกันและสามารถบอกกันได้ในบางเรื ่องที ่คิดว่า

สำคัญในช่วงจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมโดยเลือกพูดเฉพาะคนท่ีพร้อมจะรับฟังเพ่ือให้เกิดการปรับตัวเข้าหากัน และอยู่ร่วมกัน

ได้ดีขึ้นครับ 

 รู้แล้วทำอะไรได้บ้าง
 ใครที่รู้ตัวแล้วว่าใช้แบบไหนบ่อย และอยากรู้ต่อไปว่า แล้วจะทำอะไรได้บ้างเพื่อไม่ให้เราเจอปัญหา หรือ

ความขัดแย้งเดิมๆ ลองใช้วิธีกำจัดจุดอ่อนดังต่อไปนี้ดูครับ

 กำจัดจุดอ่อนแบบที่หนึ่ง ‘เกรงใจ อะไรก็ได้ อะไรก็ยอม’
 ลองฝึกที่จะรับรู้ใส่ใจในความรู้สึกและความต้องการของตัวเองให้มากขึ้นว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไร ต้องการอะไร 

ไม่ต้องการอะไร และหาวิธีบอกคนท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องทนเก็บกดทำในส่ิงเราไม่ต้องการ หรือยอมในเร่ืองที่

เราไม่เห็นด้วย

 กำจัดจุดอ่อนแบบที่สอง ‘กล่าวโทษ โกรธ ตำหนิ’ 
 ลองฝึกที่จะมองจากมุมของคนอื่นบ้าง ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับความคาดหวังและการกระทำของเรา หัดที่จะยอมรับ

ความแตกต่าง หมั่นสำรวจความรู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังเอาแต่ใจ คาดหวังให้คนอื่นทำตามความต้องการ

ของเราอยู่หรือไม่ และอย่าลืมที่จะใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างให้มากขึ้นด้วย
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 กำจัดจุดอ่อนแบบที่สาม ‘หุ่นยนต์ ยึดติดกับเหตุผล ไม่สนความรู้สึก’
 ลองฝึกสำรวจความรู้สึกด้วยการถามตัวเองบ่อยๆ ว่า ตอนนี้รู้สึกอย่างไร เพื่อเป็นการฝึกรับรู้อารมณ์ความรู้สึก

ของตัวเอง ขณะเดียวกันก็ควรให้ความสำคัญหมั่นสังเกตว่าตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องกับเรา เขากำลังโกรธ น้อยใจ เสียใจ หรือ

รู้สึกอย่างไรกับการกระทำของเรา เพื่อฝึกรับรู้จากมุมของคนอื่นด้วย 

 กำจัดจุดอ่อนแบบที่สี่ ‘เฉไฉ ไม่สู้ปัญหา’
 ลองฝึกเผชิญหน้ากับปัญหาหรือเรื่องที่ไม่ชอบใจ แทนที่จะเลือกเฉไฉหลบเลี่ยงไปเรื่อยๆ อาจเริ่มต้นจากเรื่อง

ง่ายๆเพ่ือให้เกิดความม่ันใจและเน่ืองจากเป็นคนข้ีเบ่ือ ความคิดว่ิงเร็ว จึงควรทำอะไรช้าๆ ทีละเร่ือง ถ้าเป็นไปได้ควร มีคนท่ีไว้ใจได้

คอยช่วยเหลือให้กำลังใจ

 แบบที่ห้า....‘ความพอดีที่ลงตัว’  

 จริงๆ แล้ว นอกเหนือจากทั้ง 4 แบบที่กล่าวมา ยังมีอีกแบบหนึ่งซึ่งน่าใช้มากที่สุด นั่นคือ 

 แบบที่ห้า ‘ความสมดุลพอดี ที่ลงตัว’ คนที่ใช้แบบนี้บ่อยจะเป็นคนที่พอดีๆ ระหว่างเหตุผลกับความรู้สึก 

ไม่มากไป ไม่น้อยไป เป็นคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้ดีเหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นตัวของตัวเอง 

แต่ก็รับรู้และ

เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น รู้จักถนอมน้ำใจ ยืดหยุ่น ขณะเดียวกันก็กล้าที่จะแสดงความคิดแตกต่าง ไม่เห็นด้วย 

 คนที่ใช้แบบนี้บ่อยจะกลายเป็นคนที่น่ารัก น่าคบหา ใครอยู่ด้วยก็สบายใจ ไม่ค่อยเกิดปัญหาข้อขัดแย้ง  ดังนั้น

ถ้าสามารถกำจัดจุดอ่อนในรูปแบบที่ใช้บ่อยจนค้นพบความสมดุล พอดี ที่ลงตัวระหว่างความต้องการของเราและของคน

ที่เราเกี่ยวข้องด้วย เราก็อาจพัฒนากลายเป็นคนมีเสน่ห์ขึ้นมาได้แบบไม่รู้ตัวทีเดียว ด้วยการใช้รูปแบบการติดต่อสัมพันธ์

แบบที่ห้าอย่างที่กล่าวมา

 แต่ในความเป็นจริงทุกวันนี้  แบบที่ห้าถือเป็นรูปแบบการติดต่อสัมพันธ์ที่พบน้อยที่สุด ทั้งๆ ที่เป็น

รูปแบบที่ดีและน่าใช้ที่สุด   

 ลองสังเกตตัวเองดูนะครับ ว่าเราใช้แบบไหนมากที่สุด และอยากชวนให้น้องๆ ลองฝึกที่จะกำจัดจุดอ่อนดูเพื่อที่เรา

จะได้มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างราบรื่นขึ้น  

  สุดท้ายนี้ อยากฝากว่าเวลาที่เราจะเลือกใช้วิธีติดต่อสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบนั้น ต้องดูให้เหมาะกับคนและ

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเสมอ เพราะนี่เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องนี้ครับ

      

เป็นกำลังใจให้ทุกคน

               อาหมอ
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‘แบบไหนเขา แบบไหนเรา’

 � รูปแบบการติดต่อสัมพันธ์ที่พบบ่อย
 

 แบบที่หนึ่ง เกรงใจ อะไรก็ได้ อะไรก็ยอม
 คนที ่ชอบใช้วิธีการนี ้ในการติดต่อมักจะเป็นฝ่ายยอมตามและให้ความสำคัญกับความต้องการของผู ้อื ่น

จนมองข้ามความต้องการของตนเอง ลึกๆ แล้วอาจไม่พอใจหรือรู้สึกไม่ดีต่อตัวเอง แต่ปฏิเสธไม่เป็น ขี้เกรงใจ เวลา

เกิดปัญหาก็มักจะขอโทษขอโพย ท้ังท่ีตัวเองอาจจะไม่ได้ผิด หากมีลักษณะน้ีมากๆ จะกลายเป็นคนโลเล ไม่เป็นตัวของตัวเอง

ถูกชักจูงง่าย

 ข้อดีของคนที่ชอบใช้วิธีนี้  คือมักมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดี

 แบบที่สอง กล่าวโทษ โกรธ ตำหนิ 
 คนที่ชอบใช้วิธีการนี้ในการติดต่อ จะให้ความสำคัญกับความต้องการและความคาดหวังของตนเองมาก จนมอง

ข้ามความต้องการของผู้อื่น มักรู้สึกว่าใครๆ ก็ทำอะไรไม่ได้ดังใจ จึงมักหงุดหงิด โกรธ โดยใช้คำพูดตำหนิเตียน ต่อว่า ทำให้

ผู้อื่นไม่อยากเข้าใกล้ จึงมักรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่เสมอ คนกลุ่มนี้หากพบกับคนที่ยอม อาจดูเหมือนไม่มีปัญหา แต่จริงๆ

ในระยะยาวความสัมพันธ์จะไม่ราบรื่น เพราะอีกฝ่ายอาจเก็บกดความไม่พอใจไว้ จนระเบิดเป็นความขัดแย้งลุกลาม

ถึงขั้นยอมรับกันไม่ได้ หรือหากพบกับคนที่ไม่ยอม ก็อาจมีการทะเลาะเบาะแว้งได้ง่าย  

 ข้อดีของคนที่ชอบใช้วิธีนี้ คือมักมีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ 

 แบบที่สาม หุ่นยนต์ ยึดติดกับเหตุผล ไม่สนความรู้สึก
 คนที่มักใช้วิธีการนี้ในการติดต่อ จะให้ความสำคัญแต่เรื่องหลักการและเหตุผลจนละเลยเรื่องอารมณ์ความรู้สึก

ทั้งของคนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งของตนเอง บางครั้งอาจเรียกว่าเป็นพวก “บอดทางอารมณ์” คือไม่สามารถรับรู้ความเป็นไป

ด้านอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน สนใจแต่เร่ืองเหตุผล จนบางคร้ังแสดงออกเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพ เช่น เป็นโรคแผลใน

กระเพาะอาหารเพราะเครียดแต่ไม่รู้ว่าเครียด หรือปวดหัวไมเกรนบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น 

 ข้อดีของคนที่ชอบใช้วิธี คือ ทำให้วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นกลาง 

 แบบที่สี่ เฉไฉ ไม่สู้ปัญหา
 คนที่ชอบใช้วิธีการนี้ในการติดต่อ จะทำตัวเฉไฉ ไหลเรื่อย สนุกสนาน ตลกโปกฮา ไม่เอาเรื่องเอาราว มองอะไร

ก็ไม่เห็นเป็นปัญหาเพ่ือหลีกเล่ียงหรือกลบเกล่ือนความรู้สึกขัดแย้งภายใน  สนใจอะไรเพียงระยะส้ันๆ เปล่ียนความสนใจบ่อย

ภายในใจอาจเต็มไปด้วยความทุกข์ที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ หรืออาจรู้แต่ไม่ยอมรับ เพราะไม่อยากทุกข์ใจ ภายนอกดูเป็น

คนอารมณ์ดี แต่มีแนวโน้มที่จะใช้สุรา ยาเสพติด หรือการหนีจากปัญหาที่ตนรับผิดชอบ 

  ข้อดีของคนที่ชอบใช้วิธีนี้ คือ ทำให้ไม่เครียดมาก ไม่ทุกข์มาก และทำให้คนที่อยู่ด้วยอารมณ์ดี สนุกสนาน 

เฮฮาตามไปด้วย  
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ตอนที่ �2 รักคืออะไร
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ตอนที่ �2 รักคืออะไร
 

�. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ความแตกต่างในเรื่องเพศระหว่างชายและหญิง

 2. เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์แยกแยะเรื่องความรักและความต้องการทางเพศ  ได้รอบด้านขึ้น    

2. เวลา �0 นาที 

�. วิธีดำเนินกิจกรรม

วิธีดำเนินกิจกรรม สื่อ / อุปกรณ์

1. ครูหรือวิทยากรเกริ่นนำเรื่อง ความรัก

2. ครูหรือวิทยากรเปิด VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน รักคืออะไร   ช่วงที่ 1

3. หยุดการฉายสื่อชั่วคราว โดยกดปุ่ม STOP

   เมื่อ “พักตอบคำถาม” ปรากฏบนหน้าจอ

4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน  แจกใบคำถามให้ทุกคนช่วยกันหาคำตอบ 

   แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นทีละกลุ่ม หรือสุ่มถามบางกลุ่ม พร้อมกระตุ้นให้เกิด

   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

5. เปิด VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน รักคืออะไร  ช่วงที่ 2 ต่อจนจบ  

6. ครูหรือวิทยากรสรุปบทเรียน และแจก “จดหมายจากอาหมอฉบับที่ 12”  

    พร้อมใบความรู้ ความแตกต่างระหว่างรักและ SEX ให้ผู้เรียน

VCD  สื่อการเรียนรู้ 

ตอน รักคืออะไร

สำเนา ใบคำถาม

แจกตามจำนวนผู้เรียน

สำเนา

 “จดหมายจากอาหมอ

ฉบับท่ี12”

และใบความรู้ 

ความแตกต่างระหว่างรักและ 

SEX แจกตามจำนวนผู้เรียน



เดินดีๆนะอ้อม ขอบใจนะแดน
ดาวสวยเนอะ
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�. สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม
 ๏ความสนใจในเพศตรงข้ามเป็นเรื ่องธรรมดาของวัยรุ ่นแต่ชายหญิงมีความแตกต่างกันโดยพื ้นฐาน 

ทั้งทางด้านความคิด ความรู้สึก สภาพร่างกาย ความต้องการทางจิตใจ

 ๏การเข้าใจว่าชายหญิงแตกต่างกัน จะช่วยให้เราคบหาและวางตัวได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

 ๏ความรักและความต้องการทางเพศเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน แต่คนที่รักกันไม่จำเป็นต้องมี

เพศสัมพันธ์กัน ขณะเดียวกัน คนจำนวนหนึ่งอาจมีเพศสัมพันธ์กันได้โดยไม่ต้องมีความรัก สิ่งที่ควรนำมาช่วยในการคิด

พิจารณาในเรื่องนี้ คือ การมองที่ผลตามมาของการกระทำ ว่าจะมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างจากการกระทำของเรา  

�. การประเมินผล 
 ประเมินผลจากการมีส่วนร่วม ประเด็นการโต้วาที และอภิปราย

�. กิจกรรมเสริม
 1. จัดกิจกรรมโต้วาที ในประเด็นความแตกต่างระหว่างชายหญิง ในแง่มุมต่างๆ ของความสัมพันธ์ 

 2. ให้ผู้เรียนทำรายงานกลุ่ม นำเสนอความแตกต่างระหว่างชายหญิง ในด้านต่างๆ 

 3. ให้ผู้เรียนทำคำถามทดสอบ คุณรู้เรื่อง SEX ดีแค่ไหน? โดยมีครูหรือวิทยากรชวนคุยให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อคิดและความรู้เพิ่มเติม
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ใบคำถาม

ตอน รักคืออะไร
 

1. การที่แดนทำแบบนี้ แปลว่า แดนรักอ้อมหรือไม่

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ทำไมอ้อมถึงต้องโกรธแดนด้วย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ผู้ชายและผู้หญิง คิดต่างกันอย่างไร ในเรื่องความรัก

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. เมื่ออยู่ใกล้ชิดกันสองต่อสอง ผู้หญิงและผู้ชายจะรู้สึกต่างกันอย่างไร (ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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จดหมายจากอาหมอฉบับที่ �2
‘รัก คือ อะไร’
น้องๆ ครับ
 ความรัก อาจดูเป็นเรื่องเข้าใจยาก เพราะคนเราคิดและแสดงออกไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะผู้ชายกับผู้หญิง 

ที่จะมีวิธีคิดและการแสดงออกต่างกัน ดังนั้น ความรักที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกัน จึงอาจจะเป็นคนละเรื่องที่ต่างกันก็ได้

 เหมือนอย่างเรื่องราวความสับสนของแดนกับอ้อมที่ก็ไม่เข้าใจในหลายเรื่อง เช่น   

 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่เราสนใจรักเราจริงหรือเปล่า 

 เรื่องนี้ตอบค่อนข้างยากครับ เพราะความรักเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา แถมความรักยังเป็นความรู้สึกที่

เปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย ดังนั้น ถ้าจะดูว่า คนๆ หนึ่งรักเราจริงไหม ก็คงต้องดูว่าเขาใส่ใจเรามากน้อยแค่ไหน ให้เกียรติ

เราดีหรือไม่ มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองดีแค่ไหน ซึ่งเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่ต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

 จากเรื่องของแดนและอ้อม เราจะเห็นว่าบรรยากาศเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถพาเราไปทำอะไรได้โดยไม่ตั้งใจ 

ซึ่งจากกรณีนี้ก็ต้องถือว่าแดนสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองได้ดี สามารถหยุดในจุดที่เหมาะสม เพราะโดยสัญชาตญาณของ

ผู้ชายนั้นสามารถมีSEX ได้โดยไม่ต้องอาศัยความรักนี่จึงเป็นบทเรียนสำคัญของทั้งคู่ รวมทั้งน้องๆ ที่กำลังมีความรักด้วย

 อย่าลืม...ผู้ชายมีหลายประเภท
 ส่วนน้องๆ ผู้หญิง ก็คงจะต้องตระหนักไว้เสมอว่าผู้ชายมีหลายประเภทครับ

 บางคนก็เอาแต ่ใจต ัวเองทำตามส ัญชาตญาณทางเพศอย ่างเด ียวพอมีป ัญหาเก ิดข ึ ้นก ็หายต ัวไป 

ไม่ช่วยแก้ไขปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนบางคนอาจแม้จะทำตามความรู้สึก ทำตามสัญชาตญาณความต้องการ แต่พอมี

ปัญหาก็ยังมาช่วยกันแก้ไข อย่างนี้ก็ยังดีที่มีความรับผิดชอบบ้างแต่ถ้าจะให้ดีควรเป็นคนที่รู้จักควบคุมสัญชาตญาณ 

ความต้องการของตัวเอง แล้วป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิด  แบบนี้จึงจะถือว่ามีความรับผิดชอบที่ดีครับ

 การเป็นผู้หญิงจึงเสียเปรียบตรงนี้ เพราะว่าพอมีเรื่องขึ้นมาผู้หญิงมักเป็นคนรับผลที่ตามมามากกว่าผู้ชาย 

ดังนั้น ผู้หญิงถึงต้องระมัดระวังตัวมากกว่า ขณะเดียวกันก็ควรทำความรู้จักกับผู้ชายที่เราคบหาว่าเขาเป็นคนแบบไหน 

รับผิดชอบได้ดีเพียงใด

 รักเป็นเรื่องลึกลับและสับสนได้ในบางครั้ง 
 ความรักยังเป็นเรื่องของความรู้สึกที่บางครั้งก็ทำให้เราสับสนเอาได้ง่ายๆอย่างในกรณีของอ้อมกับแดนที่ทั้งคู่

ต่างก็สับสนในอีกฝ่าย และแถมยังไม่เข้าใจตัวเองอีกต่างหาก เรื่องนี้ต้องบอกว่าความรู้สึกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีได้

หลากหลาย เพียงแต่บางครั้ง เราอาจรู้ไม่ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้น อย่างเช่น อ้อม ที่มีความรู้สึกหลายอย่างผสมปนเปกัน 

ทั้งรัก น้อยใจ ผิดหวัง และโกรธ 
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 แดนเองก็มีเรื่องที่ทำให้สับสนอยู่เหมือนกัน ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่แดนต้องทบทวนว่าการที่อ้อมมีความรู้สึกดีๆ 

ให้นั้น มีผลอย่างไรกับแดนบ้าง หรือตอนที่เกิดเรื่องนั้น มีแค่ความรู้สึกแบบเพื่อนหรือความรู้สึกอย่างอื่นผสมเข้ามาด้วย 

เพราะมันเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันและความสับสนข้างในของทั้งสองคน

 เวลาจะช่วยดูแล
 เรื่องแบบนี้ ต้องใช้เวลาในการคลี่คลายครับ แต่การรับผิดชอบและไม่เอาเปรียบของแดนก็อาจทำให้

การแก้ปัญหาง่ายข้ึนส่ิงสำคัญเวลาท่ีเกิดเร่ืองแบบน้ีข้ึนก็คือเราต้องถามใจตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรกับอีกฝ่าย ถ้าเราคิดกับเขาแค่

เพื่อนก็ควรระมัดระวังที ่จะไม่ส่งสัญญาณหรือทำในสิ่งที ่ทำให้อีกฝ่ายไม่เข้าใจหรือสับสนมากขึ้นและต้องระวังว่า

บรรยากาศอาจมีผลพาเราไปทำในสิ่งที่เราไม่ตั้งใจหรือวางแผนไว้เหมือนอย่างที่แดนกับอ้อมและหลายๆคนเคยถูก 

“บรรยากาศพาไป”มาแล้วนักต่อนัก

 เรื่องของความรักมีหลายแง่มุมให้เรียนรู้ครับ
 อย่างเช่นชาวกรีกโบราณที่มีการแบ่งความรักออกเป็น 6 ประเภทด้วยกัน คือ

 1) ความรักแบบเสียสละ

 2) ความรักระหว่างเพื่อนและพี่น้อง  เกิดขึ้นเมื่อได้ผ่านความยากลำบากมาด้วยกัน 

 3) ความรักประเดี๋ยวประด๋าวแบบเด็กๆ

 4) ความรักแบบเพื่อนคู่ชีวิต  เกิดขึ้นในคู่สมรสที่อยู่ด้วยกันมานาน

 5) ความรักแบบหมกมุ่น เข้าขั้นย้ำคิดย้ำทำ จนทำให้ชีวิตเสียศูนย์ได้ 

 6) ความรักโรแมนติก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง 

 ความรักจึงเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และค้นหาความหมายด้วยใจของเราเอง

 ความรักเป็นได้ทั้งเรื่องไร้สาระและแก่นสารที่สำคัญของชีวิต 

 ความรักเป็นได้ทั้งการสร้างสรรค์ที่งดงามและการทำลายที่น่าสะพรึงกลัว

 ด้วยเหตุนี้ความรักจึงเป็นเรื่องที่เราควรเรียนรู้อย่างเท่าทัน

 ลองดูข้อมูลประกอบที่เอามาฝากนะครับ บางที อาจจะทำให้น้องๆ เข้าใจได้มากขึ้นว่า 

 รัก คืออะไร

        ด้วยความรักและปรารถนาดี

             อาหมอ
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 ความแตกต่างระหว่างรักและ SEX 
 แง่มุมที่แตกต่างระหว่าง ‘รักและ SEX’
  ผู้ชายจะมีจินตนาการทางเพศเป็นภาพของการมีเพศสัมพันธ์ 

  ผู้หญิงจะจินตนาการถึงความสัมพันธ์ที่อบอุ่น โรแมนติค 

 ด้วยเหตุนี้...
  ผู้ชายจึงชอบดูภาพโป๊เปลือย

  ผู้หญิงจึงชอบอ่านนิยายรักหวานแหวว ชวนฝัน

 

 ต้นเหตุที่แตกต่าง
  จินตนาการที่แตกต่างกันระหว่างชายหญิง มีความสำคัญในเชิงวิวัฒนาการ สัตว์เพศเมียต้องรู้จักเลือก

เพศผู้ให้ดี เนื่องจากมีจำนวนไข่ที่จะเติบโตเป็นลูกอ่อนและระยะเวลาที่จะออกลูกได้จำกัด และเมื่อมีลูกก็จะต้องใช้เวลา

ในการเล้ียงดูลูกอยู่นาน ทำให้การเลือกคู่ของเพศเมียมีความสำคัญมากกว่าเพศผู้  ขณะท่ีสัตว์เพศผู้เน้นเพียงแค่การส่งผ่าน

สเปิร์มและยีนให้กับสัตว์เพศเมีย จึงสามารถมีเพศสัมพันธ์กับเพศเมียได้ไม่จำกัด เพื่อแพร่กระจายสายพันธุ์ของตัวเอง

ออกไป 

 ผู้ชายชอบความสวย  ผู้หญิงชอบความมั่นคง
  ผู้หญิงให้ความสำคัญกับผู้ชายที่จะสามารถช่วยกันเลี้ยงลูก 

  ผู้ชายจะเน้นเรื่องการแพร่กระจายพันธุ์เป็นสำคัญ 

 ในการเลือกคู่ 
  ผู้ชายให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความสวยงามของผู้หญิง 

  ผู้หญิงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความมั่นคงในชีวิต  

 ระวัง SEX ที่ปราศจากความรัก
 การที่มนุษย์เราถูกวางโปรแกรมตามธรรมชาติ มีความรักและSEXเป็นสื่อในการแพร่พันธุ์และรักษาเผ่าพันธุ์ไว้ 

วัฒนธรรมส่วนใหญ่จากทุกมุมโลกจึงต้องเน้นการควบคุมการแสดงออกทางเพศของทั้งผู้ชายและผู้หญิง เพราะ SEX 

เกิดขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรัก  

 ขณะเดียวกัน ความรักระหว่างชายหญิงก็มี SEX เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์

ของมนุษย์
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  ผู้ชายเตาแก๊ส ผู้หญิงเตาถ่าน หมายถึงอะไร
  (ความรู้สึกทางเพศของผู้ชายจะเกิดขึ้นเร็วและจบลงเร็ว  แต่ความรู้สึกทางเพศของผู้หญิงจะเกิดขึ้นช้า

  และจบลงช้า)

  ผู้หญิงจะมีเซ็กซ์เมื่อมีความรัก การมีเซ็กซ์ของผู้หญิงจึงเป็นการพิสูจน์ความรัก ใช่หรือไม่ 

  (ไม่ใช่ รักกันไม่จำเป็นต้องมีเซ็กซ์กัน ) 

  ผู้ชายมีเซ็กซ์ได้ทั้งที่ไม่ได้รัก ใช่หรือไม่ (ใช่) 

  บอกวิธีจัดการเมื่อเกิดอารมณ์เพศขึ้น ในเวลาที่อยู่คนเดียวมา � วิธี
  (อาบน้ำเย็น// หาอะไรอย่างอื่นทำ// โทรคุยกับเพื่อน// ดูทีวี// ช่วยตัวเอง )

  บอกวิธีจัดการเมื่อเกิดอารมณ์เพศขึ้น ขณะอยู่ด้วยกันสองต่อสองมา � วิธี
  (อาบน้ำเย็น// แยกย้ายกันไป// ออกมาจากสถานที่นั้น)  

  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ทำให้เกิดอารมณ์เพศ 
  ฮอร์โมน ภาพกระตุ้น การสัมผัส คำพูดหวานหูและเสียงดนตรีเบาๆ กลิ่น การอาบน้ำเย็น 

  (คำตอบคือข้อนี้) 

  การรับประทานยาคุมกำเนิดช่วยป้องกันเอดส์และการติดโรคได้ ใช่หรือไม่ (ไม่ใช่)

  การมีเซ็กซ์ ทำให้รู้สึกดี ใช่หรือไม่ 
  (ไม่จำเป็น ขึ้นกับว่าเรามองอย่างไร เซ็กซ์เป็นประสบการณ์ทางร่างกาย จิตใจเราเป็นอย่างไร 

  ขึ้นอยู่กับการมอง ประสบการณ์นั้น เราอาจกังวลใจ รู้สึกผิด กลัวปัญหาที่จะตามมา 

  หรือรู้สึกสับสนก็ได้) 

  การช่วยตัวเอง (Masturbation) เป็นบาป และไม่ควรทำ ใช่หรือไม่ (ไม่ใช่)

  ผู้หญิงที่เคยมีเซ็กซ์แล้ว จะหมดคุณค่าในตัวเอง ใช่หรือไม่ (ไม่ใช่)

  การหลั่งภายนอก ไม่ทำให้ตั้งครรภ์ ใช่หรือไม่ (ไม่ใช่ ยังตั้งครรภ์ได้)

  หลังเพศสัมพันธ์ ถ้าฝ่ายหญิงรีบถ่ายปัสสาวะ จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ ใช่หรือไม่ (ไม่ใช่) 

  ความรักเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่ง จึงมีขึ้นมีลงได้ ใช่หรือไม ่(ใช่)

  บอกวิธีป้องกันการเกิดอารมณ์ทางเพศมา � วิธ ี

  (ไม่อ่านหนังสือหรือดูภาพที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ// หลีกเลี่ยงการดูภาพยนตร์กระตุ้นอารมณ์//  

  หลีกเลี่ยงการอยู่กับเพื่อนต่างเพศสองต่อสอง// หลีกเลี่ยงการกระตุ้นอารมณ์ต่อกัน เช่น การสัมผัส) 

  บอกสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร � สาเหตุ
  (ไม่ได้คิดคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น (ว่าอาจมีเซ็กซ์ได้)// ใช้ยาเสพติดหรือดื่มสุรา//  

  อยู่ในสถานที่ล่อแหลม// ปฏิเสธไม่เป็น ฯลฯ)

 คำถามทดสอบ คุณรู้เรื่อง SEX ดีแค่ไหน?
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  บอกวิธีป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์ � วิธี    
  (งดการมีเซ็กซ์โดยเด็ดขาด// สัมผัสภายนอกโดยไม่มีเซ็กซ์แบบล่วงล้ำ// 

  หากมีเซ็กซ์ให้ใช้ถุงยางอนามัย)  

  รักร่วมเพศเป็นความวิปริตทางจิตใจ ใช่หรือไม่ (ไม่ใช่)

  คำพูดอะไรที่ผู้ชายมักใช้เพื่อให้ผู้หญิงยอมมีเซ็กซ์ด้วย   
  (ถ้าคุณรักผม ก็ยอมเป็นของผมเถอะนะ// ใครๆ เขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ// คุณนี่ ช่างไม่มี

  ประสบการณ์อะไรเลย// ถ้าไม่ให้ แปลว่ามีคนอื่นหรือเปล่า หรือจะเก็บไว้ให้ใคร// คุณไม่ไว้ใจผมเหรอ

  //คุณไม่เชื่อใจผมเหรอ เป็นของผมเถอะ// ถ้าคุณยอมให้ผม ผมจะรักคุณคนเดียว

  //ถ้าคุณยอมเป็นของผม ผมจะไม่มีคนอื่น) 

  ถ้าผู้ชายพูดว่า ถ้าคุณรักผม ก็ยอมเป็นของผมเถอะ ผู้หญิงควรตอบอย่างไร เพื่อปฏิเสธการมี

 เพศสัมพันธ์ 

  (เช่น ถ้าคุณรักฉัน คุณก็ไม่ควรกดดันฉัน // ฉันยังไม่พร้อม // ยังไม่ถึงเวลา //เรารักกัน แต่ไม่จำเป็น

  ต้องมีเซ็กซ์ก็ได้)

  ถ้าผู้ชายพูดว่า ใครๆ เขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ ผู้หญิงควรตอบอย่างไร
  (เช่น ฉันไม่ใช่คนพวกนั้นนี่ ฉันไม่จำเป็นต้องทำแบบคนอื่น// ฉันยังไม่พร้อม// ยังไม่ถึงเวลา// 

  เรารักกัน ไม่จำเป็นต้องมีเซ็กซ์ก็ได้)

  ถ้าผู้ชายพูดว่า คุณทำไมถึงไร้เดียงสา ไม่มีประสบการณ์ซะเลย เปิดใจหาประสบการณ์ใหม่ๆ สิ

 ผู้หญิงควรตอบอย่างไร 

  (เช่น ฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไร และตอนนี้ฉันยังไม่ต้องการคุณ// ฉันยังไม่พร้อม// ยังไม่ถึงเวลา//  

  เรารักกัน แต่ไม่จำเป็นต้องมีเซ็กซ์ก็ได้)

  ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่พร้อม จะทำอย่างไร 
  (ปฏิเสธ โดยอาศัยเทคนิควิธีการพูดที่ดี// รีบออกจากสถานการณ์นั้น โดยไม่ต้องเกรงใจเพื่อน//

  ชวนทำกิจกรรมอื่นในสถานที่ที่ปลอดภัย)  

  เซ็กซ์ช่วยรักษาสิวใช่หรือไม ่(ไม่ใช่) 

  ออรัลเซ็กซ์ไม่ทำให้ติดโรค (ออรัลเซ็กซ์ก็ติดโรคได้ เป็นการติดเชื้อในช่องปากและลำคอ)

  เวลามีประจำเดือนห้ามมีเพศสัมพันธ์ (ไม่มีข้อห้ามโดยตรง แต่ฝ่ายหญิงอาจได้รับเชื้อโรคง่ายขึ้น)

 คำถามทดสอบ คุณรู้เรื่อง SEX ดีแค่ไหน?



บทที่  �
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          บทที่ �  

มีจุดหมายในชีวิต
 ชีวิตจะมีความหมาย เมื่อเรามีจุดหมายที่มีคุณค่า และต้องการที่จะไปให้ถึง 
 การมีจุดหมายในชีวิตถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการลงมือทำสิ่งต่างๆ  

 เป้าหมายในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ คือ ความสุข แต่ถ้าเราลองสังเกตให้ดีความสุขมักเป็นผลมาจาก

การที่เราลงมือทำในสิ่งที่มีคุณค่า ไม่ใช่จากการพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ตัวเองมีความสุข การมีจุดหมายและลงมือ

ทำเพื่อมุ่งไปสู่จุดหมาย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยสร้างความสุขให้กับชีวิต  

 ความหมายของ ‘การมีจุดหมายในชีวิต’
 การมีจุดหมายในชีวิต หมายถึง การรู้ว่าตนเองต้องการอะไร รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต เป็นวิธีการสร้างความสุข

ความพอใจในชีวิต และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งทางใจ รวมไปถึงการพัฒนาชีวิตให้มีความสุข

เมื ่อใดก็ตามที ่ชีวิตขาดจุดหมายไร้ทิศทางที ่ต้องการก้าวเดินพลังงานทางใจที ่มีอยู ่จะถูกใช้ไปอย่างสะเปะสะปะ 

ไม่มีประสิทธิภาพ 

 จุดหมายในชีวิตกับ � ทิศทางสำคัญ
 1. การงานและความสำเร็จ ประกอบด้วยการมีความมุ่งม่ันในงาน เห็นคุณค่าและประโยชน์ในงานท่ีทำและมอง

งานที่รับผิดชอบเป็นสิ่งท้าทาย ฯลฯ

 2.ความสัมพันธ์ที ่ใกล้ชิดผูกพันประกอบด้วยการมีความสัมพันธ์ที ่ด ีม ีคนที ่เราสามารถไว้วางใจได้ 

มีความสุขในครอบครัว มีกิจกรรมยามว่างกับคนรู้ใจ มีคนที่เข้าใจและคอยเป็นกำลังใจมีคนที่เรารักและรักเรา ฯลฯ

 3.ศาสนาและการพัฒนาจิตใจ ประกอบด้วย ความเช่ือม่ันศรัทธาในหลักคำสอนทางศาสนาความเช่ือในเร่ืองชีวิต

หลังความตาย ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองตามแนวทางของศาสนา ฯลฯ

 4. การทำประโยชน์ต่อสังคมและคนรุ่นหลัง ประกอบด้วย การลดการตอบสนองความต้องการของตน

เองลง ทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและคนรุ่นหลัง รวมถึงการเลี้ยงลูกให้ดี การสอนคนรุ่นหลัง การให้คำปรึกษา 

การช่วยเหลือคนที่

ด้อยกว่า ฯลฯ

 จุดหมายท้ังส่ีด้านน้ีจะช่วยให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากย่ิงข้ึน มีความสุข ความพึงพอใจ 

ความภาคภูมิใจ ช่วยลดความเห็นแก่ตัว ทำให้เรามีความเข้าอกเข้าใจและอยากช่วยเหลือผู้อ่ืนมากข้ึน   
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  ระวัง...จุดหมายที่ไม่เป็นไปเพื่อความสุข
 จุดหมายในชีวิตใช่ว่าจะก่อให้เกิดความสุขเสมอไป ตรงกันข้ามจุดหมายบางเรื่องแทนที่จะทำให้เรามีความสุข

อาจทำให้มีความความทุกข์ ความเครียดเพิ่มขึ้นก็ได้

 จากการศึกษาเรื่องจุดหมายในชีวิตพบว่าหากจุดหมายในชีวิตเป็นไปเพื่ออำนาจ ชื่อเสียง เงินทอง หรือความสวย 

ความหล่อ กลับจะทำให้ความพอใจในชีวิตลดน้อยลง มีความเครียดเพิ่มมากขึ้น ความสุขลดน้อยลง และอาจก่อให้เกิด

ความวิตกกังวล ความเศร้า การหลงตัว รวมไปถึงการเจ็บป่วยทางร่างกายตามมาได้ การให้ความสำคัญกับเป้าหมาย

ภายนอกมากเกินไป จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจนำมาซึ่งปัญหาทางจิตใจรวมทั้งปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

 อย ่างไรก ็ตามพบว่าคนที ่ไม ่ค ่อยม ีความภูม ิใจในตนเองม ีการพัฒนาศ ักยภาพภายในตนเองน ้อย 

และไม่ค่อยพึงพอใจในชีวิต มักจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายภายนอก เช่น ชื่อเสียง เงินทอง ความสวย ความหล่อ 

มากกว่าเป้าหมายภายในที่เป็นไปเพื่อพัฒนาตัวเองและสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่น

 การตั้งจุดหมายเพื่อชีวิตที่มีความหมาย
 ‘จุดหมายในชีวิต’ ควรเป็นเป้าหมายที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาภายใน เช่น ในเรื่องความสัมพันธ์ การทำประโยชน์ 

เร่ืองความสนใจในศาสนาหรือเร่ืองการพัฒนาจิตใจ และท่ีสำคัญควรเป็นเป้าหมายทางบวกท่ีมีแนวทางชัดเจนว่าเราควรทำ

อย่างไรกับเรื่องนั้นๆ ขณะเดียวกันก็มีแรงจูงใจในการไปให้ถึงจุดหมายในทุกย่างก้าวของความพยายาม

 ความหมายของ ‘เป้าหมายทางบวก’ ?
 โดยทั่วไปการตั้งจุดหมายในชีวิตแบ่งได้เป็นสองลักษณะ คือ 

 ‘การตั้งเป้าหมายทางบวก’ กับ ‘การตั้งเป้าหมายทางลบ’ 

 เป้าหมายทางบวก หมายถึงสิ่งดีๆ ที่ต้องการสร้างให้เกิดขึ้น หรือเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง เช่น 

 ฉันอยากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟน ฉันจะดูแลสุขภาพให้ดี ฯลฯ 

 เป้าหมายทางลบ หมายถึงสิ่งไม่ดีที่ต้องการหลีกหนี หรือไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิต เช่น   

 ฉันไม่อยากทะเลาะกับแฟน ฉันจะเลิกบุหรี่ 

 ความแตกต่างของเป้าหมายทั้งสองแบบอยู่ที่ว่าเป้าหมายทางบวกจะช่วยบอกแนวทางและสร้างแรงจูงใจให้เรา

ลงมือทำเพ่ือบรรลุถึงส่ิงท่ีต้องการขณะท่ีเป้าหมายทางลบซ่ึงเป็นความต้องการลด ละ เลิก หรือหลีกหนี หลีกเล่ียงจากส่ิงไม่ดี

แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดี แต่มีจุดอ่อนคือ ไม่บอกทิศทางชัดเจนว่าเราควรจะทำอย่างไรทำให้ขาดแรงจูงใจและขาดแนวทาง

ในการบรรลุความต้องการนั้นๆ

 ก่อนปักธงตั้ง ‘จุดหมายในชีวิต’ ควรพิจารณาให้รอบคอบว่าเป็นเป้าหมายแบบใด

 เป็นเป้าหมายเพื่อการพัฒนาภายในที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง หรือเป็นเพียงเป้าหมายภายนอกที่อาจมี

ความหมายเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 และที่สำคัญควรแยกแยะให้ออกว่าเป็นเป้าหมายทางบวก หรือเป้าหมายทางลบ

  เพราะเป้าหมายที่ดีจะช่วยให้ชีวิตเรามีความหมาย มีคุณค่า และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  



งอน

แดนรักแม่นะครับ
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 ตอนที่ �� สิ่งสำคัญในชีวิต  
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 ตอนที่ �� สิ่งสำคัญในชีวิต  
�. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และทบทวนการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิต และมีแนวคิดในการบริหารเวลา

ของตนเองที่ดีขึ้น     

 2. เวลา �0 นาที

 �. วิธีดำเนินกิจกรรม

วิธีดำเนินกิจกรรม สื่อ / อุปกรณ์

1. ครูเกร่ินนำ ว่าวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยเราจัดลำดับความสำคัญของส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตได้ 

    คือ การสมมติว่าตนเองจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน ต้ังคำถามกับผู้เรียนว่าหากมีชีวิต

    อยู่ได้อีกไม่เกินสามเดือน จะเลือกทำอะไรบ้าง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง

    ความคิดเห็น เพ่ือกระตุ้นความสนใจ โดยยังไม่ต้องมีคำตอบ

2. ครูหรือวิทยากรเปิด VCD  สื่อการเรียนรู้ ตอน สิ่งสำคัญในชีวิตช่วงที่ 1

3. หยุดการฉายสื่อชั่วคราว โดยกดปุ่ม STOP

    เมื่อ “พักตอบคำถาม” ปรากฏบนหน้าจอ

4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน แจกใบคำถามให้ทุกคนช่วยกันหาคำตอบ แล้วออกมา   

    นำเสนอหน้าชั้นทีละกลุ่ม หรือสุ่มถามบางกลุ่ม พร้อมกระตุ้นให้เกิด

    การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

5. เปิด VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน สิ่งสำคัญในชีวิตช่วงที่ 2 ต่อจนจบ  

6. ครูหรือวิทยากรสรุปบทเรียน และแจก “จดหมายจากอาหมอฉบับที่ 13”           

   พร้อมทั้งใบความรู้ อยู่เพื่ออะไร: ความหมายที่ต้องค้นหา ให้ผู้เรียน

VCD สื่อการเรียนรู้ 

ตอน  สิ่งสำคัญในชีวิต

สำเนา ใบคำถาม

แจกตามจำนวนผู้เรียน

สำเนา 

“จดหมายจากอาหมอฉบับท่ี 13”

และใบความรู้ อยู่เพื่ออะไร: 

ความหมายที่ต้องค้นหา 

แจกตามจำนวนผู้เรียน
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�. สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม
 ๏ คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตราวกับว่าตัวเองจะไม่มีวันตาย ทั้งที่ในความเป็นจริง ชีวิตคือความไม่แน่นอน เราอาจ

เสียชีวิตในวันใดวันหนึ่งได้ โดยไม่ทันคาดคิด 

 ๏ การต้ังคำถามกับตัวเองว่า ถ้าอยู่ได้อีกไม่นาน เราจะใช้เวลาท่ีเหลือทำอะไร จะช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดเจนข้ึนว่า

เราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร และการคิดถึงภาพปลายทาง คือมองไป ข้างหน้าว่า หากเราจากโลกนี้ไปแล้ว เราอยากทิ้ง

สิ่งใดไว้ในใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง การคิดในลักษณะเช่นนี้จะช่วยให้เรารู้ว่าควรใช้ชีวิตอย่างไร ณ ขณะปัจจุบัน

 ๏ เมื่อคนเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต ก็มักจะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งมักอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วย  

�. การประเมินผล 
 สังเกตการมีส่วนร่วมอภิปรายและประเมินจากประเด็นเนื้อหาในการอภิปราย

�. กิจกรรมเสริม
 ๏ คัดเลือกและฉายภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสูญเสียที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

อภิปรายถึงความรู้สึกสูญเสียของตัวแสดง และแลกเปลี่ยนกันในประเด็นการใช้เวลาให้มีคุณค่าระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ 

 ๏ ให้ผู้เรียนคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ที่รู้สึกเสียดาย เพราะไม่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างในอดีต จากนั้น ให้คิดต่อว่า 

จะทำอะไรในปัจจุบันได้บ้าง เพื่อจัดการความรู้สึกเสียดายนั้น ให้แต่ละคนเล่าโดยย่อ พร้อมให้กำลังใจ อาจทำในกลุ่มย่อย 

หรือรวมทำในกลุ่มใหญ่ สิ่งสำคัญ คือการได้เรียนรู้ว่าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้ก็จริง แต่เราเลือกได้

เสมอที่จะทำอะไรบางอย่างที่ดีและมีคุณค่าในปัจจุบัน แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ตาม   
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ใบคำถาม

สิ่งสำคัญในชีวิต  

1. ถ้ามีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง 3 เดือน จะเลือกทำอะไรบ้าง เพราะเหตุใด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุด ในชีวิต (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ พร้อมเหตุผล) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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จดหมายจากอาหมอฉบับที่ ��
‘สิ่งสำคัญในชีวิต’
น้องๆ ครับ
 

 เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่า 

 คนเราเกิดมาทำไม  
 เรื่องนี้ ถือเป็นคำถามสำคัญที่เราควรถามตัวเองอยู่บ่อยๆ นะครับ

 ถึงแม้จะเป็นคำถามที่อาจตอบยากอยู่สักหน่อย และตอบได้หลายแง่มุม 

 ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดกับมันอย่างไร และที่สำคัญ คำตอบในวันนี้ของเรา อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีก เมื่อเราโตขึ้น 

และมีประสบการณ์ชีวิตเพิ่มมากขึ้น

 ประเด็นสำคัญของคำถามนี้ คือการที่เราควรทบทวนคำถามนี้เป็นประจำ เพราะคนที่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไม จะมี

ความเข้าใจชัดเจนขึ้นครับว่า เป้าหมายชีวิตของเขาคืออะไร และเมื่อคนเรามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนขึ้น  ก็ย่อมรู้ดีว่าอะไร 

คือสิ่งสำคัญในชีวิต

 ตรงนี้แหละครับ คือ คุณค่าของคำถามยากๆ ข้อนี้

 ทำไมคนเราต้องตาย  

 คำถามนี้ก็ตอบยากอีกเหมือนกันและก็เหมือนกับคำถามข้อที่แล้วว่าประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเรามองมัน

ยังไง และเราได้ทบทวนมันอยู่เรื่อยๆ อยู่เป็นประจำ เพราะคำตอบเป็นเรื่องที่เปลี่ยนได้ตามประสบการณ์ชีวิตของเรา

 การที่คนเราต้องตาย จะว่าไปมันก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งสำหรับการเกิดมาเป็นคนนะครับ

 เพราะมันทำให้เราตระหนักว่าชีวิตเรามีเวลาที่จำกัด เพื่อที่เราจะได้เลือกใช้เวลาที่มีอยู่ให้มีคุณค่า เลือกใช้เวลา

ทำในสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

 

 ขณะเดียวกัน เวลาคนที่เรารักตายจากไป ก็จะเป็นโอกาสให้เราได้ทบทวนถึงสิ่งดีๆ ได้มองเห็นคุณค่าของเขา 

และคุณค่าของความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากในการที่เราจะได้ใช้ในการเตือนตัวเองให้รีบปฏิบัติกับ

คนรักที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ดีโดยไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่ง 

 การที่อ๊อฟเพื่อนของแดนประสบอุบัติเหตุจากไปอย่างกะทันหันนั้น ฟังดูก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายและน่าตกใจ

อยู่มากนะครับ เพราะส่วนใหญ่เรามักไม่ค่อยคิดว่าคนวัยนี้จะเสียชีวิต คิดกันแต่ว่าคงต้องแก่ซะก่อน แล้วถึงค่อยตาย 

ฉะนั้น การที่เรามีเพื่อนในวัยเดียวกันตายจากไป ในด้านหนึ่งคงจะเป็นเรื่องน่าตกใจ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็อาจใช้เป็นเครื่อง

เตือนใจให้เราใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง และไม่ประมาท 
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  ถ้าเรามีชีวิตอยู่ได้อีกแค่ � เดือนเราจะใช้เวลาที่เหลืออย่างไร
 คำถามนี้ก็ไม่มีสูตรสำเร็จอีกเช่นกันครับ มันขึ้นกับว่าเรามองมันอย่างไร แต่ก็เป็นการตั้งคำถามที่ดีที่เราควรจะ

ได้ทบทวนอยู่เป็นประจำ

 น้องๆ ลองสมมติดูเล่นๆ นะครับว่า ถ้าเรารู้ว่าอยู่ได้อีกแค่ 3 เดือน สิ่งแรกที่เราคิดจะทำหลังจากปรับใจยอมรับ

ได้แล้วคืออะไรเดาเอาว่าน่าจะเป็นการลงมือทำในส่ิงท่ีเราเห็นความสำคัญ ทำในส่ิงท่ีเราอยากทำให้ได้ก่อนท่ีจะจากโลกน้ีไป

และคิดว่าหลายคนคงจะเลิกทำในสิ่งที่ไร้สาระไปเลย คำถามนี้จึงเป็นคำถามที่ดี ที่จะช่วยให้เราได้เค้นสิ่งที่เราให้

ความสำคัญออกมาว่า อะไร คือ สิ่งที่สำคัญกับชีวิตของเรากันแน่ ถ้าเรามีเวลาเหลือน้อยขนาดนั้น เราจะทำอะไร 

 ขณะเดียวกันคำถามนี้ก็ยังช่วยเตือนเราด้วยว่าชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอน เราไม่มีทางรู้ชัดได้เลยว่าเราจะมีเวลา

อยู่ในโลกใบนี้ได้อีกกี่วัน กี่เดือน กี่ปี 

 เพราะความตายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย 

 ฉะนั้น อย่าเพิ่งแน่ใจว่าเราจะอยู่ได้อีกนาน แต่ควรเร่งทำในสิ่งสำคัญของชีวิตด้วยความไม่ประมาทมากกว่า

 ว่าแต่ว่า ตอนนี้ น้องๆ รู้หรือยังครับว่า สิ่งสำคัญในชีวิตของน้องๆ คืออะไร 

 และที่ผ่านมา เราได้ให้เวลา ให้คุณค่ากับมันสมกับที่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราหรือยัง

 อย่าลืม หาให้เจอนะครับ

เอาใจช่วยทุกคน

อาหมอ
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 “ทุกวันนี้ เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร” 

 คำถามสั้นๆ นี้อาจมีคำตอบที่แตกต่างไปตามประสบการณ์ ตามวัย หรือตามเป้าหมายชีวิตของแต่ละคน 

 หากเชื่อว่าคนเรามีชีวิตอยู่เพื่อหาความสุขเราก็ควรเรียนรู้เรื่องความสุขให้เข้าใจอย่างถ่องแท้งานวิจัย

หลายช้ินและภูมิปัญญาด้ังเดิมแสดงให้เห็นว่าส่ิงท่ีเป็นความสุขในชีวิตคนเราคือการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนรอบข้าง

และการได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในการกระทำของตนเองส่วนเรื่องเงินทองและวัตถุสิ่งของที่ช่วยอำนวย

ความสะดวกในชีวิตนั้นต้องถือเป็นส่วนประกอบที่ได้มาจากการทำงานที่ตัวเองรักและถนัด และทำอย่างมีความสุข 

การมีสิ่งเหล่านี้มากไปไม่ได้หมายความว่าจะทำให้มีความสุขมากขึ้น แต่ถ้ามีน้อยไปก็อาจสร้างปัญหาเป็นความไม่

สะดวกสบายได้ ที่สำคัญคือต้องรู้จักพอ 

 หากเชื่อว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อสะสมบุญกุศล เพื่อให้ชีวิตภายภาคหน้าดีขึ้นไปเรื่อยๆ เราก็ควรเรียนรู้ เพื่อ

เข้าใจเรื่องบุญกุศลให้ถูกต้อง สิ่งดีๆ ที่เราทำได้และถือเป็นบุญกุศล อาจแบ่งออกได้เป็นสามส่วน หนึ่งคือการทำทาน 

ได้แก่การให้และแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัวหรือคิดถึง

แต่ประโยชน์ส่วนตัว สองคือการรักษาศีล รู้จักควบคุมการกระทำของตนเอง ไม่สร้างปัญหาหรือความเดือดร้อน

ให้กับตนเองและผู้อื่น อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดี และสามคือการภาวนา หมายถึงการฝึกฝนจิตของตนให้ได้สัมผัสกับ

ความสงบภายใน มีความเข้าใจชีวิตเพิ่มมากขึ้น จนเกิดความสุขความพอใจในการดำเนินชีวิต ผู้ที่สะสมบุญกุศล

ได้อย่างถูกต้องย่อมจะมีชีวิตที่เป็นสุข

 หากเชื ่อว่าคนเรามีชีว ิตอยู ่เพื ่อการดำรงเผ่าพันธุ ์อ ันเป็นไปตามหลักวิว ัฒนาการของสัตว์โลก 

เราจะพบความจริงว่า ร่างกายของมนุษย์เราได้ถูกออกแบบมา เพื่อเอาตัวรอดและแพร่เผ่าพันธุ์ โดยธรรมชาติแล้ว 

ร่างกายคนเรามีไว้เพื่อกิน นอน ขับถ่ายและสืบพันธุ์ เซ็กซ์จึงเป็นสิ่งที่มีพลังดึงดูดสูงสุดและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของคนเราเป็นอย่างมาก   

 หากเชื่อว่าคนเรามีชีวิตอยู่เพื่อทำอะไรก็ได้ ที่ตัวเองพอใจ โดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เราอาจพบว่า

ในชีวิตเรายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากทำ อาจเลือกที่จะทดลองทำดู และประเมินดูว่าใช่สิ่งที่เราต้องการ

จริงๆ หรือไม่ 

 มีหลักง่ายๆ แต่สำคัญมาก ที่ควรคำนึงถึงในการคิดหาคำตอบว่า เรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร คือเราควรมี

ภาพในระยะยาวว่าปลายทางของชีวิต เราอยากให้ชีวิตของเราเป็นอย่างไร เราอยากให้คนอื่นๆ จดจำเราไว้อย่างไร 

แล้วลองมองย้อนกลับมาในวันนี้ ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร   

 อยู่เพื่ออะไร : ความหมายที่ต้องค้นหา



เตรียมสอบ
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 ตอนที่ �� เส้นตายที่ใกล้เข้ามา
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 ตอนที่ �� เส้นตายที่ใกล้เข้ามา
�. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนการใช้เวลาของตนเอง ได้เรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วนของแต่ละ

กิจกรรม ตลอดจนสามารถวางแผนใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เวลา �0 นาที

�. วิธีดำเนินกิจกรรม

วิธีดำเนินกิจกรรม สื่อ / อุปกรณ์

1. ครูหรือวิทยากรเกริ่นนำเรื่อง การใช้เวลา

2. ครูหรือวิทยากรเปิด VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน เส้นตายที่ใกล้เข้ามา ช่วงที่ 1

3. หยุดการฉายสื่อชั่วคราว โดยกดปุ่ม STOP

   เมื่อ “พักตอบคำถาม” ปรากฏบนหน้าจอ

4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน แจกใบคำถามให้ทุกคนช่วยกันหาคำตอบ 

   แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นทีละกลุ่ม หรือสุ่มถามบางกลุ่ม

   พร้อมกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

5. เปิด VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน เส้นตายที่ใกล้เข้ามาช่วงที่ 2 ต่อจนจบ  

6. ครูหรือวิทยากรสรุปบทเรียน และแจก “จดหมายจากอาหมอฉบับที่ 14”

    พร้อมทั้ง ใบความรู้ 9 เคล็ดวิชาในการใช้เวลาอย่างฉลาด ให้ผู้เรียน

VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน  

 สิ่งสำคัญในชีวิต

สำเนา ใบคำถาม

แจกตามจำนวนผู้เรียน

สำเนา 

“จดหมายจากอาหมอฉบับท่ี 14” 

และใบความรู้ และใบความรู้ 9 

เคล็ดวิชาในการใช้เวลาอย่าง

ฉลาด แจกตามจำนวนผู้เรียน 
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 �. สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม
 ๏ การใช้เวลาอย่างมีจุดหมาย เป็นสิ่งสำคัญ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทบทวนว่าตนเองใช้เวลาอย่างไร 

จึงมักปล่อยให้ชีวิตล่องลอย ไร้จุดหมาย อย่างน่าเสียดาย

 ๏ การใช้เวลาอย่างมีจุดหมายแยกแยะเร่ืองสำคัญและเร่ืองเร่งด่วนออกจากกันให้ชัดเจนจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

การดำเนินชีวิต และช่วยให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ดียิ่งขึ้น

 ๏ ถ้าผู้เรียนสามารถบริหารเวลาเพื่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดี สิ่งนี้นอกจากจะช่วยให้เกิด

ความภาคภูมิใจแล้ว ยังจะเป็นประสบการณ์และทักษะที่ดีที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้กับการบริหารเวลาในอีกหลายเรื่อง

ของชีวิต

 ๏ ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไป สำหรับการแก้ไขสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นหากที่ผ่านมาเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ

การบริหารเวลา หรือใช้เวลาอย่างเร่ือยเป่ือย ไร้การวางแผน การเร่ิมต้นแก้ไขในวันน้ี ย่อมดีกว่าการจมอยู่กับความรู้สึกไม่ดี

ของตนเอง โดยไม่ยอมลงมือทำอะไร   

�. การประเมินผล 
 ๏ สังเกตการมีส่วนร่วมอภิปราย 

 ๏ ประเมินจากประเด็นเนื้อหาในการอภิปราย

 ๏ ประเมินจากแผนการใช้เวลาของนักเรียนแต่ละคน  

�. กิจกรรมเสริม
 ๏ ให้ผู้เรียนทบทวนการใช้เวลาก่อนสอบในครั้งที่ผ่านมา แล้วช่วยกันวิเคราะห์ในกลุ่มย่อยว่ามีจุดไหนบ้างที่

ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น จากนั้น คัดเลือกผู้นำเสนอหน้าชั้นและอภิปรายร่วมกัน

 ๏ ให้ผู้เรียนทบทวนการใช้เวลาในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยใช้ใบงาน ที่ผ่านมาเราใช้เวลาไปอย่างไร ซึ่งมีการแบ่ง

กิจกรรมต่างๆ ที่ทำเป็น สิ่งสำคัญ เร่งด่วน / สิ่งสำคัญ ไม่เร่งด่วน / สิ่งไม่สำคัญ เร่งด่วน / สิ่งไม่สำคัญ ไม่เร่งด่วน จากนั้น 

พิจารณาดูสัดส่วนการใช้เวลาในกิจกรรมประเภทต่างๆ ทั้งสี่ประเภท และให้ประเมินว่าจะปรับปรุงการใช้เวลาให้ดียิ่งขึ้น

ได้อย่างไร จากนั้น แบ่งกลุ่มช่วยกันระดมสมอง และคัดเลือกผู้แทนออกมานำเสนอ อภิปรายร่วมกัน 
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 ใบคำถาม

เส้นตายที่ใกล้เข้ามา
1. เรื่องอะไรที่รู้ว่าควรทำ แต่ไม่ทำ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. เรื่องอะไรที่รู้ว่าไม่ควรทำ แต่ก็ยังทำ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. อะไรทำให้เราใช้เวลาได้ไม่ดีอย่างที่ควร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. อะไรช่วยให้เราใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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จดหมายจากอาหมอฉบับที่ ��
‘เส้นตายที่ใกล้เข้ามา’
น้องๆ ครับ
 การบริหารเวลาเป็นเรื่องสำคัญ...

 คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมักเป็นคนที่บริหารเวลาได้ดี

 เรื่องนี้จึงเป็นอีกทักษะสำคัญที่อยากให้น้องๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝน เพราะจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับชีวิต

การเรียนในตอนนี้ รวมไปถึงการทำงานและชีวิตด้านอื่นๆ ในอนาคต

 หลักในการบริหารเวลาแบบง่ายๆ 
 หลักในการบริหารเวลา มีหลักการที่ควรรู้ง่ายๆ แค่ 3 ข้อครับ

 1. รู้ว่าอะไรสำคัญ คนเราจะบริหารเวลาได้ดี ก็ต่อเมื่อรู้ว่าอะไร คือ สิ่งสำคัญในชีวิต เพราะฉะนั้น ทุกๆ 

ครั้งที่เราจะทำอะไรก็ตาม ต้องถามตัวเองก่อนว่ามีอะไรอย่างอื่นที่สำคัญกว่านี้หรือไม่ ถ้ามี ก็จงไปทำสิ่งที่สำคัญกว่า 

ซึ่งถ้าฝึกจนเป็นนิสัย เราจะได้ทำในสิ่งที่มีความสำคัญกว่าเสมอ แต่ที่เจอบ่อยๆ มักเป็นประเภท รู้อยู่ว่าอะไรควรทำ 

แต่ก็ไม่ทำ 

 ถ้าใครเป็นแบบนี้  มีเทคนิคดีๆ ที่อยากแนะนำอยู่ 2 ข้อครับ

  1.1 คิดถึงปัญหาที่จะตามมา ว่าถ้าไม่ทำในสิ่งที่รู้ว่าดี จะเกิดปัญหาอย่างไร

  1.2 คิดถึงเป้าหมายที่ต้องการ แล้วตั้งเป้าในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ว่าอยากอ่านหนังสือให้ได้สักกี่เล่ม 

กี่หน้า หัดฝึกตัวเองให้มีเป้าหมายแบบนี้บ่อยๆ และทำให้ถึงเป้าหมายนั้นๆ เรื่อยๆ 

  ข้อสำคัญ คือ ให้ตั้งเป้าหมายเล็กๆ ที่พอไปถึงได้ เพื่อจะได้รู้สึกดี มีกำลังใจที่จะทำต่อ

 2. สะสมวันละนิด หลักของการสะสมมีอยู่ว่า ถ้าเราเก็บสะสมไปทีละเล็กทีละน้อย นานวันเข้าก็จะกลายเป็น

ส่ิงท่ีใหญ่ คนเรามี24 ช่ัวโมงเท่ากัน ถ้าเราใช้เวลาในการอ่านหนังสือวันละ1 ช่ัวโมง ปีหน่ึงก็จะอ่านหนังสือได้ถึง 365 ช่ัวโมง

หรือถ้าอ่านสบายๆ เดือนละ 2 เล่ม ปีหนึ่งก็จะอ่านได้ 24 เล่ม 5 ปีก็ 120 เล่ม ฉะนั้น การอ่านหนังสือวันละนิดเดียว 

เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี 3 ปี 5 ปี มันจะหมายถึงความรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียว หลักสำคัญในการสะสมอีกเรื่อง

คือ ไม่ควรมองเห็นเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แล้วไม่ทำ แต่ควรเก็บไปเรื่อยๆ เหมือนการหยอดเงินใส่กระปุก

 3. รู้ว่าจะทำให้ดีได้อย่างไร เช่น จะอ่านหนังสือก็ต้องรู้วิธีอ่าน ว่าอ่านแบบไหนจดจำได้ดี ถามว่าอ่านหนังสือให้ดี 

ต้องอ่านอย่างไร ง่ายๆ ครับ ร่างกายและจิตใจของเราต้องพร้อมก่อน เพราะร่างกายและจิตใจมีผลต่อการเรียนรู้ 

 ทีนี้ลองมาดูว่าเราจะเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมได้อย่างไร
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 เตรียมตัว
 ร่างกายของเราต้องการพลังงาน อาหาร อากาศ ออกซิเจน ต้องการน้ำ ต้องการการพักผ่อน การออกกำลังกาย 

สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการดูแลร่างกายให้ดี

 ในเร ื ่องอาหารที ่ต ้องย ้ำมากๆก็ค ือคนในวัยเร ียนจำเป็นต้องได้ร ับอาหารที ่ม ีค ุณภาพและที ่สำค ัญ 

ต้องได้รับอาหารเช้า คนที่ไม่ได้กินอาหารเช้า จะทำให้ไม่ได้รับพลังงานเข้าไปในสมองในช่วงเวลาที่เราต้องการ

 เตรียมใจ
 หลักง่ายๆ ครับ ถ้าเรามีสมาธิ ไม่ว่อกแว่ก ก็จะสามารถเรียนรู้และอ่านหนังสือได้ดี แต่ถ้ามีเรื่องกวนใจ 

มีปัญหากวนอารมณ์ ทำให้เรากังวล ก็มีวิธีจัดการอยู่ 2 วิธีด้วยกันคือ

 ๏จัดการปัญหา อย่าปล่อยให้ปัญหาลอยนวล หาวิธีจัดการให้ได้ อย่าปล่อยให้ค้างคาใจ

 ๏ทำใจ ถ้าจัดการไม่ได้ ก็ต้องทำใจล่ะครับ วางเอาไว้ช่ัวคราวในขณะท่ีเราอ่านหนังสือ ตรงน้ีเป็นทักษะท่ีฝึกฝนได้ 

เพราะการมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ จะช่วยเติมความสามารถของสมองได้ดีขึ้น หลายคนพอถึงช่วงใกล้สอบไม่มีเวลา

ไปออกกำลังกาย ไม่ได้ดูแลร่างกายในเรื่องของอาหารการกิน การพักผ่อน สิ่งเหล่านี้กลับจะทำให้การอ่านหนังสือในช่วงนั้น

ไม่สามารถจดจำและเรียนรู้ได้ดีเท่าที่ควร

 เตรียมสมอง
 ในช่วงเวลา 1 วัน สมองทำงานได้ดีไม่เท่ากันครับ 

 โดยเฉลี่ยสมองจะทำงานได้ดีในตอนเช้าบางคนตื่นมาทำงานได้ดีเลยบางคนอาจต้องใช้เวลาสตาร์ทเครื่อง

สักหนึ่งหรือสองชั่วโมงถึงจะทำได้ดีพอทำได้ดีสัก 2-3 ชั่วโมง สมองก็จะค่อยๆ ทำงานได้ลดลง ต้องใช้เวลาพักสักครู่ 

จึงจะเริ่มต้นใหม่ได้ 

 เรื่องนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันครับ เราจึงต้องสังเกตตัวเองว่าสมองเราทำงานได้ดีที่สุดตอนไหน แล้วเอาเวลาที่ดีที่

สุดมาทำสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการอ่านหนังสือ แต่ที่พบบ่อยๆ ก็คือ หลายคนมักเอาเวลาที่ควรจะเรียนหนังสือไปทำอย่างอื่น

ที่ไม่สำคัญ ที่สนุก สบาย แล้วมาเริ่มต้นอ่านหนังสือตอนที่สมองล้าแล้ว เช่น ตอนดึก ซึ่งก็จะอ่านไม่รู้เรื่องและง่วงนอน 

อ่านได้แป๊บเดียวก็หลับ

 เพราะฉะนั้น อย่าลืมนะครับ เอาเวลาที่ดีที่สุด มาทำสิ่งที่สำคัญที่สุด

 อ่านหนังสือตอนเช้ามืดดีไหม
 ถ้าเราได้หลับเต็มที่ การตื่นขึ้นมาตอนตี 4 ตี 5 สมองก็น่าจะสดชื่น มีสมาธิ ทำให้อ่านและจดจำได้ดี แต่ตรงนี้

ขึ้นอยู่กับชั่วโมงในการนอนด้วยครับ ว่าเราหลับได้เพียงพอหรือไม่ แนะนำว่าควรจะนอนให้ได้ประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน

ถ้าน้อยกว่าน้ันก็ต้องลองสังเกตดูสักพักว่าผลเป็นอย่างไร อ่านแล้วจำได้ดีหรือไม่ เพราะแต่ละคนต้องการเวลานอนไม่เท่ากัน

บางคนอาจต้องการมากกว่า 8 ชั่วโมง ขณะที่บางคนอาจต้องการน้อยกว่านี้ 
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  ทำอย่างไรให้สมองจดจำได้ดี
 สมองจะจดจำได้ดีเมื่อเราทำดังต่อไปนี้ครับ

 ๏ ทวนซ้ำ

 ๏ ย้ำอารมณ์

 ๏ ต่อเติม

 ๏ ความสุข

 ทวนซ้ำ 
 เราจะจำได้ดีเม่ือมีการทวนซ้ำมากกว่าหน่ึงรอบ การทวนซ้ำด้วยวิธีท่ีแตกต่างจะช่วยให้เราจดจำได้แม่นยำย่ิงข้ึน

อย่าคาดหวังว่าอ่านเพียงครั้งเดียวแล้วจะจำได้หมด

 ย้ำอารมณ์
 เราจะจำได้ดีถ้าเวลาอ่านหนังสือมีการเชื ่อมโยงเนื ้อหาเข้ากับสิ ่งที ่เราประทับใจจากประสบการณ์จริง

หรือความรู้สึกดีๆในจินตนาการก็ได้บางคนขณะอ่านจะมีการเคลื่อนไหวท่าทางประกอบช่วยการจำลองสังเกตดูนะครับ

ว่าวิธีไหนดีสำหรับเรา แล้วลองเอามาใช้เป็นเทคนิคประจำตัว เพื่อช่วยให้จดจำได้แม่นยำขึ้น

 ต่อเติม
 เมื ่อเราเรียนอะไรใหม่พยายามนำไปต่อยอดกับสิ ่งเก่าๆที ่เรารู ้แล้วเพื ่อจะได้มีฐานของความรู ้ค่อยๆ 

ต่อยอดไปทีละชั้นๆ เพราะถ้ามันแยกกันอยู่คนละส่วนเราจะดึงออกมาใช้ได้ยาก

 ความสุข
 คนเราจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อมีความสุข เพราะฉะนั้น เราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  ซึ่งก็จะช่วยให้สมองเรา

จดจำได้แม่นขึ้น

 เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า คุ้มเวลา 

 อย่าลืมว่าเราทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่ 24 ชั่วโมงนี้จะมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหน อย่างไร ขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการบริหารจัดการของเราโดยตรง ซึ่งเรื่องนี้เป็นทักษะที่ฝึกฝนและเรียนรู้พัฒนาได้ครับ 

 เริ่มได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีมากเท่านั้น
       

ดูแลเวลาดีๆ นะครับ

อาหมอ
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 1.เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง จากผลสำรวจพฤติกรรมนักเรียน พบว่านักเรียนที่เรียนเก่งมีผลการเรียน

ดีมีความแตกต่างจากนักเรียนทั่วไปตรงที่มีความสามารถในการเริ ่มต้นลงมือทำงานที่ควรทำได้เร็วกว่า 

เพราะไม่มัวแต่คิดฝัน ใจลอย หรือทำอะไรอย่างเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมาย 

 2. จัดระเบียบชีวิต ทำสิ่งต่างๆ ที่ควรทำเป็นประจำให้เกิดความเคยชิน การสร้างนิสัยความเคยชินและ

การรู้จักใช้ตารางเวลาช่วยวางแผนการใช้เวลาเป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นฝึกให้เป็นนิสัยว่าหลังรับประทานอาหารเย็น

เดินเล่นย่อยอาหารสักยี่สิบนาที จากนั้น นั่งลงอ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นประจำ

  3. คิดก่อนทำ อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เรารับปากจะทำอะไรกับใครก็ตาม เรากำลังเสียโอกาสในการทำสิ่งที่

มีความสำคัญในชีวิตของเราไปด้วยเช่นกัน การรับปากคนอื่นหมายถึงว่าเราจะต้องตัดกิจกรรมบางอย่างที่เรา

อยากทำหรือให้ความสำคัญออกไป ดังนั้น คิดชั่งน้ำหนักให้ดี ก่อนตัดสินใจ 

 4. อย่าชะล่าใจ อย่ารับปากทำสิ่งใดเพียงเพราะเห็นว่ายังเป็นเรื่องในอนาคต ระยะเวลาที่ไกลออกไป 

อาจทำให้เรารู้สึกชะล่าใจ บางครั้ง เป็นงานชิ้นใหญ่ แต่เนื่องจากเห็นว่ามีเวลานาน จึงรับปากไปก่อน 

ครั้นพอใกล้เวลาจวนเจียน กลับเพิ่งพบว่าเป็นงานที่ต้องใช้เวลามากกว่าที่คิด และยังไปกระทบกับงานอื่น ที่เรา

ให้ความสำคัญอีกด้วย   

 5. วางแผนก่อนทำ แบ่งงานที่ต้องทำออกเป็นชิ้นเล็กๆ ที่สามารถทำให้สำเร็จได้ทีละขั้น  

 6. ทำแต่พอดี อย่าเน้นความสมบูรณ์แบบจนเกินไปงานส่วนใหญ่ต้องการความละเอียดประณีตใน

ระดับหนึ่ง หากเราใช้เวลาและพลังงานมากเกินไป ก็ไม่ได้เพิ่มคุณค่าของงานชิ้นนั้น หรือแม้จะเพิ่มแต่ก็อาจจะ

ไม่คุ้ม เมื่อเทียบกับการใช้เวลาไปทำงานอื่นที่มีความสำคัญเช่นกัน  

 7. ทำให้จบในครั้งเดียว ฝึกทำอะไรให้เสร็จในครั้งเดียว อย่าทำอะไรครึ่งๆ กลางๆ แล้วกลับมาทำต่อ 

เพราะทุกครั้งที่กลับมาทำต่อ ต้องเสียเวลาในการคิดทบทวน ศึกษาและตัดสินใจ ทำให้เสียเวลามากขึ้นอีก ควร

ฝึกนิสัยลงมือทำให้เสร็จในครั้งเดียว ส่วนในกรณีที่เป็นงานชิ้นใหญ่ ก็ให้แบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ ที่ทำเสร็จได้ทีละขั้น 

แล้วทำให้เสร็จแต่ละขั้นในครั้งเดียว  

 8. วางแผนการนัดให้ดี ในการนัดหมายกับใครก็ตาม นอกจากนัดเวลาที่จะพบกันหรือเริ่มต้นทำ

กิจกรรมแล้ว ยังควรนัดเวลาเลิกหรือจบการพบปะไว้ด้วย เพื่อจะได้วางแผนใช้เวลาช่วงต่อไปได้ ขณะเดียวกัน 

การรู้เวลาสิ้นสุดจะทำให้การใช้เวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 9. มีเวลาสำหรับการจัดเวลา เพื่อการวางแผนการใช้เวลา เช่น อาจใช้เวลาทุกวันตอนเช้า วางแผน

การใช้เวลาในวันนั้น และใช้เวลาสุดสัปดาห์วางแผนการใช้เวลาทำกิจกรรมสำคัญในสัปดาห์ต่อไป 

 9 เคล็ดวิชาในการใช้เวลาอย่างฉลาด
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 กิจกรรมเสริม
“ที่ผ่านมาเราใช้เวลาไปอย่างไร”
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขียนใส่ลงในตารางตามลักษณะของกิจกรรมที่ทำ เมื่อเสร็จครบ

ทุกกิจกรรมแล้วให้ทบทวนดูว่าเราใช้เวลาในการทำกิจกรรมแต่ละช่องคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของเวลาทั้งหมด ใส่ตัวเลขลง

ในบรรทัดล่างสุดของแต่ละช่อง จากนั้น จึงพิจารณาว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาของตนเองอย่างไร

 กิจกรรมที่ทำ ได้แก่

เรื่องสำคัญและเร่งด่วน

กิจกรรมที่ทำ ได้แก่

ร้อยละของเวลาที่ใช้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 

......................

เรื่องสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน

กิจกรรมที่ทำ ได้แก่ 

ร้อยละของเวลาที่ใช้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 

......................

เรื่องไม่สำคัญที่เร่งด่วน

กิจกรรมที่ทำ ได้แก่ 

ร้อยละของเวลาที่ใช้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 

......................

เรื่องไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน

กิจกรรมที่ทำ ได้แก่ 

ร้อยละของเวลาที่ใช้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 

......................



สู้ !!
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 ตอนที่ �� ต้องเปลี่ยนให้ได้
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 ตอนที่ �� ต้องเปลี่ยนให้ได้
 

�. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสร้างแรงจูงใจเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม  

2. เวลา �0 นาที

�. วิธีดำเนินกิจกรรม

วิธีดำเนินกิจกรรม สื่อ / อุปกรณ์

1. ครูหรือวิทยากรเกริ่นนำด้วยคำถาม มีใครอยากเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรม

    บางอย่างของตัวเองบ้าง เปิดโอกาสให้ได้นำเสนอข้อคิดเห็นของผู้เรียน

    เพื่อกระตุ้นความสนใจ ก่อนนำเข้าสู่บทเรียน 

2. ครูหรือวิทยากรเปิด VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน ต้องเปลี่ยนให้ได้ ช่วงที่ 1

3. หยุดการฉายสื่อชั่วคราว โดยกดปุ่ม STOP

   เมื่อ “พักตอบคำถาม” ปรากฏบนหน้าจอ

4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน แจกใบคำถามให้ทุกคนช่วยกันหาคำตอบ แล้วออกมา

   นำเสนอหน้าชั้นทีละกลุ่ม หรือสุ่มถามบางกลุ่ม 

   พร้อมกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

5. เปิด VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน ต้องเปลี่ยนให้ได้ช่วงที่ 2 ต่อจนจบ  

6. ครูหรือวิทยากรสรุปบทเรียน และแจก “จดหมายจากอาหมอฉบับที่ 15”

   ให้ผู้เรียน

 VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน  

ต้องเปลี่ยนให้ได้

  

สำเนา ใบคำถาม

แจกตามจำนวนผู้เรียน

 สำเนา  

“จดหมายจากอาหมอฉบับท่ี 15”  

แจกตามจำนวนผู้เรียน
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�. สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม
 1. ทุกคนมักจะมีสิ่งที่ตนเองอยากเปลี่ยนแปลง อยากทำให้ดีขึ้น การรู้วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองจะช่วยสร้างก

ารเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ 

 2. แรงจูงใจมีสองประเภท คือ แรงจูงใจที่เกิดจากความกลัว หรือการอยากหนีจากปัญหา และ แรงจูงใจที่เกิด

จากความอยากได้สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต แรงจูงใจจากความกลัว สร้างขึ้นได้ด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราไม่

เปลี่ยนแปลง ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งเมื่อเราเห็นปัญหาที่จะตามมาอย่างชัดเจน ก็จะเกิดความ

กลัวเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนแบบที่สอง ทำได้ด้วยการฝึกตั้งเป้าหมายเชิงบวกให้ชัดเจน เพื่อให้เกิด

ความอยากที่จะไปให้ถึงสิ่งดีๆ ที่ต้องการ  

  แรงจูงใจจากความกลัว เป็นแรงผลักให้เราก้าวเดินออกจากจุดที่อยู่ เพื่อหนีจากสิ่งที่เราไม่ต้องการ แรงจูงใจ

จากความอยาก เป็นแรงดูดให้เราเข้าหาสิ่งที่เราอยากไปให้ถึง เป็นสิ่งดีๆ ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งสองประเภท

จะช่วยเติมพลังการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเรารู้จักใช้ให้เป็น 

 3. การเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมมีขึ้น มีลง คือ ทำได้บ้าง ทำไม่ได้บ้าง เป็นธรรมดา สิ่งสำคัญคือ การให้กำลังใจกับ

ตัวเองอย่างต่อเนื่อง และหาคนช่วยเติมกำลังใจ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ต้องการประสบความสำเร็จในที่สุด  

�. การประเมินผล 
 สังเกตการมีส่วนร่วมอภิปราย / ประเมินจากประเด็นเนื้อหาในการอภิปราย / ประเมินจากเป้าหมายที่นักเรียน

กำหนดขึ้น 

�. กิจกรรมเสริม
 ให้ผู้เรียนเลือกนิสัยหรือพฤติกรรมที่ตนเองต้องการเปลี่ยนแปลงมาหนึ่งเรื่อง ให้ตอบคำถามและจดบันทึกว่า

ถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมนั้น จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง โดยให้ลงรายละเอียดมากที่สุดเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น จากนั้น 

ให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายเชิงบวกเพื่อการเปลี่ยนแปลง ว่าต้องการจะไปให้ถึงจุดใด และหากไปถึงแล้ว จะมีชีวิตแบบไหน 

มีความรู้สึกดีอย่างไร ให้จดบันทึกไว้ และแบ่งกลุ่มย่อย ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเติมรายละเอียดให้กันและกัน จนแต่ละคน

มีรายงานที่ละเอียดสำหรับตนเอง เลือกสมาชิกในชั้นเรียนมานำเสนอหน้าชั้น เปิดอภิปรายร่วมกัน  
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ใบคำถาม

ต้องเปลี่ยนให้ได้

1. จากเรื่องของเดี่ยวกับอ้อม คิดว่าคนเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้หรือไม่ เพราะอะไร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. มีนิสัยหรือพฤติกรรมใดของเราบ้างที่อยากเปลี่ยนมากที่สุด 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ถ้าเราไม่แก้ไข นิสัยหรือพฤติกรรมนั้นๆ จะเป็นปัญหาต่อเราหรือไม่ อย่างไร 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ถ้าเราแก้ไข หรือเปลี่ยนได้สำเร็จ จะเป็นผลดีต่อชีวิตเราอย่างไร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 จดหมายจากอาหมอฉบับที่ ��
‘ต้องเปลี่ยนให้ได้’
น้องๆ ครับ
 การที่เดี่ยวและอ้อมอยากเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นนั้น 

 ถือเป็นเรื่องที่ดีที่น่าชื่นชมและสนับสนุนครับ

 คนส่วนใหญ่ถ้าเลือกได้ล้วนอยากเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเก่าทั้งนั้น 

 เพราะทุกคนย่อมอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและคนที่เรารัก

 ใครที่เคยพยายามเปลี่ยนตัวเองมาแล้วแต่ไม่สำเร็จ อย่าเพิ่งท้อใจนะครับ 

 คิดซะว่านั่นคือบทเรียนทั้งนั้น เพราะส่วนที่ทำไปแล้ว ไม่สำเร็จก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่จะให้เราได้เรียนรู้ว่าจะต้อง

แก้ไข ปรับปรุงอย่างไร ในส่วนที่ทำแล้วได้ผลดีก็เป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าเราทำสำเร็จได้อย่างไร จะได้ทำต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

 

 เราสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ได้หรือไม่?
 คำตอบคือได้ครับแต่การเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนใหม่ในที่นี ้อาจไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่

แต่หมายถึงการเติมสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นได้ทีละนิดๆซึ่งถ้าเราตั้งเป้าหมายแบบนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอน แต่เป็น

การเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป 

  

 เปลี่ยนทำไม ทำไมต้องเปลี่ยน
 ใครที ่กำลังมีความคิดอยากเปลี ่ยนแปลงบางสิ ่งบางอย่างเกี ่ยวกับตัวเองให้ดีขึ ้นเช่นอยากคุมอาหาร 

อยากออกกำลังกาย อยากอ่านหนังสือหาความรู้เป็นประจำ หรือแม้แต่อยากเลิกบุหรี่ แต่ยังไม่ได้ทำ หรือทำได้ไม่ต่อเนื่อง 

ลองทบทวนตัวเองตามคำแนะนำสามขั้นตอนต่อไปนี้ดูนะครับ

 หนึ่ง ตอบตัวเองให้ได้ว่า สิ่งที่เราอยากเปลี่ยนใหม่ให้ดีขึ้นนั้น มีประโยชน์อะไรกับเราบ้าง

 ตัวอย่างเช่น 

 เต ้อยากเลิกสูบบุหรี่ เมื่อถามว่า การสูบบุหรี่ให้ประโยชน์อะไรกับเขาบ้าง 

 คำตอบคือ ช่วยคลายเครียดและทำให้เข้ากับเพื่อนในกลุ่มได้ง่ายขึ้น ดังนั้น หากเต้จะเปลี่ยนใหม่ คือ เลิกสูบบุหรี่ 

ก็ต้องมีวิธีการคลายเครียดที่ดีกว่า และมีวิธีคบหาเพื่อนฝูงที่ดีขึ้นด้วย จึงจะเลิกสูบได้  

 หนิง บอกว่าอยากเลิกจู้จี้ขี้บ่น ถามว่าความจู้จี้ขี้บ่นให้ประโยชน์อะไรบ้าง 

 คำตอบคือ ช่วยระบายความไม่สบายใจออกมา ดังนั้น ถ้าอยากเปลี่ยน คือ เลิกจู้จี้ขี้บ่น ก็ต้องหาวิธีจัดการกับ

ความอัดอั้นไม่สบายใจแบบอื่นที่ดีขึ้น เป็นต้น  
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  สอง มองให้ชัดว่าสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนให้ดีขึ้นนั้น มันเป็นปัญหาอย่างไร ถ้าเราไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา

บ้างเช่น 

 ถ้าเราไม่เลิกบุหรี่ มันจะเป็นปัญหาอย่างไร 

         ถ้าเราไม่เลิกนิสัยจู้จี้ขี้บ่น มันจะเป็นปัญหาอย่างไร 

       ถ้าเราไม่อ่านหนังสือเป็นประจำ มันจะเป็นปัญหาอย่างไร  

 สาม กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนว่า เมื่อเปลี่ยนใหม่แล้ว มันจะเป็นอย่างไร มันจะดีตรงไหน  

 ชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างไร สิ่งใหม่ที่เราเปลี่ยนใหม่จะมีหน้าตาอย่างไร  

 เปลี่ยนอย่างไรให้สำเร็จ
 เริ่มต้นจากแรงจูงใจ
 แรงจูงใจสำคัญที่มีพลังพอที่จะผลักดันให้เราเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการได้

 ก็คือ แรงจูงใจที่มาจาก ความกลัว และความอยาก... 

 แรงจูงใจจากความกลัว เช่นกลัวว่าจะเกิดปัญหาตามมาถ้าเราไม่เปลี่ยนพอเห็นปัญหามากๆ  ไม่อยากเจอ

ความยุ่งยากเกิดความกลัวท่ีจะทำแบบเดิมความกลัวจึงเป็นแรงจูงใจท่ีมีพลังอย่างหน่ึงท่ีทำให้หลายคนเร่ิมต้นเปล่ียนแปลง

ตัวเอง เช่น เต้กลัวว่าถ้ายังสูบบุหรี่ต่อไปอาจเป็นถุงลมโป่งพองเหมือนพ่อ จึงเกิดความกลัวละต้องการเลิกสูบบุหรี่ เป็นต้น

  แรงจูงใจจากความอยาก เช่น อยากไปถึงจุดหมายดีๆ อยากจะได้สิ่งดีๆ นี่เป็นแรงจูงใจเชิงบวก ที่กระตุ้นให้เรา

สามารถเดินหน้าฝ่าความยากลำบากไปสู่เป้าหมาย แม้ว่าจะต้องอดทน ฝ่าฟันอุปสรรคความเหนื่อยยาก ความอยากจึงเป็น

ตัวกระตุ้นที่ดีที่ทำให้เราเดินหน้าต่อไปอย่างมุ่งมั่น เช่น เต้อยากเลิกสูบบุหรี่เพราะอยากมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มี

กลิ่นเหม็นติดตัว เป็นต้น  

 วิธีที่จะกระตุ้นให้แรงจูงใจทั้งสองแบบมีพลังมากยิ่งขึ้น คือ การคิดทบทวนให้ละเอียดจนเหมือนจริงที่สุด 

เช่นจินตนาการว่าปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว จนเรารู้สึกได้ถึงความกลัวจริงๆ หรือจินตนาการภาพในอนาคตว่าสิ่งดีๆ ได้เกิด

ขึ้นแล้วจนเรารู้สึกได้กับสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นนั้น  

 

 วางแผนง่ายๆ เพื่อลงมือทำ
 เมื่อมีแรงจูงใจแล้ว คราวนี้ก็ถึงการลงมือทำ ขั้นตอนนี้มี  5 วิธีง่ายๆ ครับ

 1. ฝันใกล้ๆ แต่ไปให้ถึง ทำเป้าหมายให้เป็นขั้นตอนย่อยๆ ที่เราสามารถลงมือทำได้ในทันที

 การเริ่มต้นลงมือทำอย่างรวดเร็วมีความสำคัญมากต่อการเปลี่ยนแปลง  เพราะการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่

ต้องอาศัยพลังใจและการเริ่มต้น ความสำเร็จขั้นแรกที่เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้เราทำต่อไป 

เช่น เรามีเป้าหมายว่าจะอ่านหนังสือให้ได้ดี มีสมาธิ ก็อาจตั้งเป้าว่าอาจอ่านหนังสือสักครึ่งชั่วโมง พักสักห้านาที ต่อไปก็

อาจเขยิบเป็นอ่านสัก 45 นาที พักสัก 10 นาที แล้วค่อยๆ ปรับเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ คือพยายามแปลงเป้าหมายให้เป็นการกระทำ

ที่จับต้องได้เพื่อสิ่งดีๆ ที่เราอยากไปให้ถึง



��คู่มือ การใช้ VCD สื่อการเรียนรู้ เรื่อง 
“เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ”(ชุดที่ 2)

 2. จัดให้ดี หมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพราะสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อจิตใจและพฤติกรรมของ

คนเราอยู่ไม่น้อย เช่น การเปิดคอมพิวเตอร์ออนไลน์ไว้ อาจทำให้เราไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ เพราะมีเพื่อนเข้ามา

ทักทายเป็นระยะ เราก็ควรปิดการติดต่อในช่องทางนี้ไว้ชั่วคราว เมื่อต้องการอ่านหนังสืออย่างมีสมาธิ และลองสังเกตตัวเอง

ว่าสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เราอ่านหนังสือได้นานโดยไม่ง่วง ไม่เบื่อ หรือไม่เผลอไปทำในเรื่องที่ไม่ควรทำ

 3. มีคนช่วย หมายถึง การมีที่ปรึกษา พ่อแม่ หรือเพื่อนที่จะช่วยเป็นกำลังใจ และให้คำแนะนำในการช่วยเหลือ 

เปลี่ยนแปลง เช่น ถ้าเราอยากหุ่นดี แต่พ่อแม่ชอบซื้อน้ำอัดลม และขนมอร่อยๆ ที่ทำให้อ้วนเข้าบ้าน ทำให้เราอดใจไม่ไหว 

ไปหยิบมากินบ่อยๆ อย่างนี้ก็ต้องขอร้องท่านว่าอย่าซื้อเข้ามา เพราะเรากำลังทำสิ่งดีๆ ให้กับตัวเอง หรือให้ซื้อเข้ามาเฉพาะ

ประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและต่อการลดน้ำหนักของเรา เป็นต้น

 4. มีกำลังใจให้ตัวเอง ในการกระทำที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย กำลังใจเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก โดยเฉพาะ

การพูดให้กำลังใจตัวเอง เช่น ถ้าเราเผลอกินขนมไปถุงหนึ่ง หลังจากที่คิดว่าจะไม่กิน เราจะพูดกับตัวเองอย่างไร

ในการสร้างกำลังใจให้เดินหน้าทำในสิ่งดีๆ ต่อไป ไม่ใช่ว่าเมื่อทำไม่ได้ก็เลิกไปเลย ดังนั้น จึงควรระมัดระวังความคิดและ

คำพูดที่พูดบอกกับตัวเอง เพราะสิ่งนี้อาจช่วยสร้างกำลังใจหรือบั่นทอนความเชื่อมั่นก็ได้  

     5. รางวัลแด่คนมุ่งมั่น ในแต่ละก้าวของการเปลี่ยนแปลง อาจมีการให้รางวัลตัวเอง ซึ่งรางวัลในที่นี้อาจเป็นอะไ

รก็ได้ ที่ช่วยให้เรารู้สึกดีกับความก้าวหน้าของตัวเอง เช่น คำพูดชมเชยตัวเอง การบอกความก้าวหน้าและความสำเร็จกับ

คนที่เราไว้ใจให้ร่วมรับรู้และชื่นชม การให้เวลากับตัวเองได้อ่านหนังสือที่ชอบ ฟังเพลงโปรด เป็นต้น  

  นี่คือขั้นตอนสำคัญในการเป็นคนใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่เราทำได้ด้วยตัวของเราเอง  
 

ขอให้สนุกกับการเปลี่ยนแปลงครับ

อาหมอ
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 กิจกรรมเสริม  

ต้องเปลี่ยนให้ได้
1. เลือกพฤติกรรมหรือนิสัยหนึ่งอย่างที่ต้องการเปลี่ยน

……………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

2. ทบทวนดูว่า สิ่งที่ทำอยู่ มันให้ประโยชน์กับเราอะไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

3. ทบทวนดูว่า ถ้าเราไม่เปลี่ยน คือยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่ต่อไป มันจะเป็นปัญหาอย่างไร

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

4. ทบทวนดูว่า ถ้าเราเปลี่ยนได้สำเร็จ คือ เป็นแบบใหม่ ที่เราต้องการ มันจะดีอย่างไร ชีวิตจะมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นบ้าง

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

5 ทำแผนการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด คือ 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

   5.1 ขั้นตอนย่อยๆ ที่ไปถึงได้ง่ายๆ

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

   5.2 สิ่งแวดล้อมที่เราต้องจัดการ เพื่อให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

   5.3 คนที่จะช่วยเป็นกำลังใจให้กับเรา เป็นกัลยาณมิตรให้กับเรา คือใคร จะให้เขาช่วยอะไรเราบ้าง

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

   5.4 คำพูดที่เราจะบอกกับตัวเอง โดยเฉพาะเวลาที่เราอ่อนแรง ท้อแท้ เราจะพูดให้กำลังใจตัวเองอย่างไร

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

   5.5 รางวัลความสำเร็จที่เราจะมอบให้กับตัวเอง เมื่อเราทำได้ในแต่ละขั้นตอนย่อย คืออะไร

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………………………..
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 ตอนที่ �� วันที่ฝันเป็นจริง
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 ตอนที่ �� วันที่ฝันเป็นจริง
�. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสรุปบทเรียนเรื่องความเข้มแข็งทางใจให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดในบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด 

2. เวลา �0 นาที

�. วิธีดำเนินกิจกรรม

วิธีดำเนินกิจกรรม สื่อ / อุปกรณ์

1. ครูหรือวิทยากรเกริ่นนำเรื่อง อาจทำได้โดยการเปิดประเด็นว่า แต่ละคนควรมีฝัน

   เป็นของตนเอง และควรพยายามก้าวเดินไปให้ถึง แต่ในบางครั้ง เราก็อาจจะไปไม่   

   ถึงเป้าหมายที่ต้องการ กรณีเช่นนั้น เราควรจะทำอย่างไรบ้างเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

    ได้แลกเปลี่ยน อภิปรายทั่วไป 

2. ครูหรือวิทยากร เปิด VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน วันที่ฝันเป็นจริง ช่วงที่ 1

3. หยุดการฉายส่ือช่ัวคราว โดยกดปุ่ม STOPเม่ือ 

    “พักตอบคำถาม”ปรากฏบนหน้าจอ

4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน แจกใบคำถามให้ทุกคนช่วยกันหาคำตอบ แล้วออกมา

    นำเสนอหน้าชั้นทีละกลุ่ม หรือสุ่มถามบางกลุ่ม 

    พร้อมกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

5. เปิด VCD สื่อการเรียนรู้ ตอน วันที่ฝันเป็นจริง ช่วงที่ 2 ต่อจนจบ  

6. ครูหรือวิทยากรสรุปบทเรียน และแจก “จดหมายจากอาหมอฉบับที่ 16”

    ให้ผู้เรียน

VCD  สื่อการเรียนรู้ ตอน 

วันที่ฝันเป็นจริง

สำเนา ใบคำถาม

แจกตามจำนวนผู้เรียน

สำเนา 

“จดหมายจากอาหมอฉบับท่ี 16” 

แจกตามจำนวนผู้เรียน
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�. สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม
 1. ชีวิตคนเราย่อมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราควรจะมีเป้าหมายที่มีคุณค่าและพยายาม

ก้าวเดินไปให้ถึงเสมอ แต่ไม่ว่าเราจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม ก็สามารถจะเรียนรู้และเติบโตขึ้นได้ตลอดเวลา

 2.ตัวละครทั้งสี่อาจจะโชคดีตรงที่ทุกคนต่างก็ไปถึงเป้าหมายของตนเอง แต่กว่าจะไปถึงเป้าหมาย

คนเราก็อาจจะต้องเผชิญกับความผิดหวังเสียใจ ความสามารถในการดูแลใจตัวเองเวลาที่เราผิดหวัง และรู้วิธีสร้างกำลังใจ

ให้สู้ต่อไปจึงเป็นความสามารถที่สำคัญ 

 3. คนที่เคยผิดหวัง หากรู้จักสรุปบทเรียนให้ดี มักจะเข้าใจชีวิตและเข้าใจคนอื่นได้มากยิ่งขึ้น 

 4.การให้อภัยเป็นหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญของการมีชีวิตที่เป็นสุขเพราะเมื่อเราให้อภัย จิตใจของเราจะเป็น

อิสระ ความสัมพันธ์ที่เสียไปก็จะฟื้นฟูขึ้นใหม่ได้ และที่สำคัญ ชีวิตจะก้าวเดินต่อไปโดยไม่มีสิ่งค้างคาใจ

�. การประเมินผล  
 สังเกตการมีส่วนร่วมอภิปรายและประเมินจากประเด็นเนื้อหาในการอภิปราย

�. กิจกรรมเสริม
 ให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียนท้ังหมดท่ีได้เรียนรู้ไปท้ัง 16 ตอนแล้วเขียนรายงานการเรียนรู้เร่ืองความเข้มแข็งทางใจ

ของฉัน ครูหรือวิทยากรคัดเลือกเพื่อนำมาเสนอให้กับชั้นเรียน พร้อมเปิดอภิปรายประเด็นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตจริง 
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ใบคำถาม

ตอน  วันที่ฝันเป็นจริง
 

1. เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องของ แดน เดี่ยว อ้อม จีร่าในตอนนี้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ระหว่าง แดน เดี่ยว อ้อม จีร่า คิดว่าใครมีความเข้มแข็งทางใจมากที่สุด เพราะอะไร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ใครเคยผิดหวังในชีวิตบ้าง รู้สึกอย่างไร และทำอย่างไรจึงก้าวผ่านจุดนั้นมาได้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. การให้อภัยอาจเป็นเรื่องยาก มีเทคนิคอย่างไรในการทำใจให้อภัยคนอื่น 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



�9คู่มือ การใช้ VCD สื่อการเรียนรู้ เรื่อง 
“เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ”(ชุดที่ 2)

จดหมายจากอาหมอฉบับที่ ��
‘วันที่ฝันเป็นจริง’
น้องๆ ครับ
 

 ชีวิตคนเราย่อมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา 

 มีความสุข มีความทุกข์ 

 มีความสมหวัง มีความผิดหวัง

 มีดีใจและมีเสียใจ  

 ในการศึกษาเรื่อง ความสุข พบว่าคนที่มีความสุขและคนที่มีความทุกข์ต่างก็ต้องพบกับเหตุการณ์การขึ้นลง

ของชีวิตที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นักเพียงแต่คนที่มีความสุข จะมีวิธีคิด วิธีมอง และวิธีจัดการเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา

ในด้านดี ในทางที่ทำให้มีกำลังใจสามารถมีพลังชีวิตต่อสู้ ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้

 คนที่มีความสุขจะมีความสามารถในการสรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดของตัวเอง 

 คนที่มีความสุขจะสามารถชื่นชมสิ่งดีๆ ที่ยังมีอยู่ในชีวิต ชื่นชมความสำเร็จที่เกิดขึ้น 

 คนที่มีความสุขจะสามารถให้อภัยได้เมื่อมีคนทำสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้น

 นอกจากนี้คนที่มีความสุขยังมีความสามารถที่จะหาความสุขได้อย่างง่ายๆซึ่งคนที่มีความทุกข์กลับจะมีวิธีคิด

และวิธีจัดการเรื่องราวต่างๆ ในทางตรงข้ามกัน 

 ประเด็นสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่า ชีวิตเรามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีอะไรขึ้นหรือลง 

 แต่อยู่ตรงที่เราจะมองเรื่องราวที่เกิดขึ้นและจัดการสิ่งต่างๆ อย่างไรมากกว่า 

 การที่น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องของความเข้มแข็งทางใจ จึงเป็นเหมือนการฝึกฝนตัวเองให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต

เป็นเหมือนกับวิชาชีวิตที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งกับชีวิตเราเอง และชีวิตของคนอื่นๆ ที่เราพบเห็น

คงจะยังจำกันได้นะครับว่า ความเข้มแข็งทางใจมีอยู่ด้วยกัน 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 

  

 องค์ประกอบที่ � ความรู้สึกดีกับตัวเอง 

 องค์ประกอบที่ 2 การจัดการชีวิตได้

 องค์ประกอบที่ � มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน

 องค์ประกอบที่ � มีจุดหมายในชีวิต

 คนเราจะรู้สึกดีกับตัวเองได้เมื่อเราค้นพบความถนัด และได้ฝึกฝนบ่มเพาะ

ความถนัดนั้นจนกลายเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ และมีการมองโลกแง่ดี 
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 คนเราจะมีความรู้สึกว่าจัดการกับชีวิตได้ ก็ต่อเมื่อเราได้ฝึกฝนทักษะในการจัดการปัญหา จัดการอารมณ์ของ

ตัวเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆ จนเป็นความสำเร็จ เกิดเป็นความเชื่อมั่นภายใน 

 คนเราจะมีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน ต่อเมื่อเรารู้จักมองจากมุมของคนอื่นแทนที่จะมองจากมุมของตัวเอง

แต่เพียงฝ่ายเดียว สามารถจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และรู้จักการให้อภัย เพราะการให้อภัยเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟู

ความสัมพันธ์  และยังช่วยปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความขุ่นเคืองภายในใจของเราเอง  เพื่อชีวิตจะได้ก้าวเดินต่อไป 

 ประการสุดท้าย การมีจุดหมายในชีวิต จะช่วยให้ชีวิตเรามีทิศทาง รู้ว่าอะไรสำคัญและสามารถใช้เวลาได้อย่าง

มีประโยชน์ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ 

 เรื่องราวของ แดน เดี่ยว อ้อม จีร่า ในละครที่น้องๆ ได้ชมกันมานั้น อาจดูเหมือนเรื่องทั่วๆ ไปที่พบได้ในชีวิต

ประจำวัน แต่จริงๆ แล้วนี่คือบทเรียน เรื่องของความเข้มแข็งทางใจ ที่น้องๆ สามารถเรียนรู้และนำเอามาปรับใช้กับชีวิต

ของตัวเองได้ 

 ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต ผมอยากให้น้องๆ ลองฝึกฝนที่จะเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต

เหมือนกับเป็นบทเรียน ที่เราต้องวิเคราะห์ คิด ใคร่ครวญอย่างรอบคอบ ไม่ทำอะไรเพียงเพื่อความสะใจ หรืออารมณ์ชั่วแล่น  

 เพราะจริงๆ แล้วชีวิตคนเราก็ไม่ต่างอะไรจากละครครับ ต่างแค่ว่าละครชีวิตของเรานั้น เป็นเรื่องที่เราสามารถ

กำกับและเขียนบทให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ แต่จะออกมาดี น่าประทับใจ หรือเป็นได้อย่างที่ใจเราคาดหวังแค่ไหน

ก็คงข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยล่ะครับ และหน่ึงในปัจจัยสำคัญ ท่ีจะช่วยให้ละครชีวิตของเราไม่เป็นละครน้ำเน่า โศกเศร้าเคล้าน้ำตา

จนเกินไป ก็คือ ทักษะเรื่องความเข้มแข็งทางใจ ที่น้องๆ ได้เรียนรู้มาจากละครทั้ง 16 ตอนนั่นเอง 

 ผมหวังอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะสามารถนำข้อคิดความรู้ที่ได้จากละครชุดนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง

เพื่อการก้าวเดินสู่ความฝันด้วยความมุ่งมั่น มีพลังเต็มเปี่ยม 

 ที่สำคัญ ได้พบกับ ‘วันที่ฝันเป็นจริง’ อย่างที่ต้องการนะครับ

เป็นกำลังใจให้ทุกคน

อาหมอ
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รู้จักอาหมอ
นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

อาหมอเรียนที่ไหน 
 อาหมอเป็นคนกรุงเทพ แต่ดั้นด้นไปเรียนแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ก่อนกลับมาเรียนเป็นจิตแพทย์

ที่ศิริราชและข้ามน้ำข้ามทะเลไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านการสาธารณสุขศาสตร์ ที่รัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลีย

ก่อนกลับมารับราชการทำงานเป็นจิตแพทย์จนถึงปัจจุบัน

อาหมอเคยทำงานอะไรมาบ้าง 
 อาหมอทำงานภายใต้สังกัดกรมสุขภาพจิตมาโดยตลอด แต่มักชอบเปลี่ยนงานประมาณทุกๆ สามปี เริ่มต้น

จากงานบริการในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลจิตเวชเด็ก งานวิจัยและพัฒนา 

งานการปรึกษาเรื่องเอดส์ งานดูแลเยาวชนในระบบการศึกษา งานบริหารสำนักซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลงานวิชาการ

ของกรมสุขภาพจิต 

ปัจจุบัน 
 ตอนนี้ อาหมอเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกรมสุขภาพจิต เป็นผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะ

สังคมไทยของ สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) และเป็นจิตแพทย์รักษาคนไข้ ที่มีความสนใ

จเป็นพิเศษในหลายด้านเช่น

 ๏ การประยุกต์ใช้หลักธรรมกับการดำเนินชีวิต 

 ๏ ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากจิตวิทยาตะวันตก 

 ๏ การศึกษาทางด้านสมอง ฯลฯ

สถานภาพ
 อาหมอแต่งงานแล้ว ปัจจุบัน เป็นคุณพ่อลูกสองของลูกชาย 1 และลูกสาว 1

ติดต่ออาหมอได้ที่
 dr.prawate@gmail.com
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รู้จักแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย

ภารกิจ
 ๏ พัฒนาเยาวชนให้มีความเข้มแข็งทางใจ เพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับวัย และสถานการณ์

 ๏ เติมศักยภาพและความมั่นใจให้พ่อแม่เพื่อการเลี้ยงลูกอย่างถูกทางและเท่าทัน

 ๏ ร่วมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในบ้าน เพื่อสุขภาวะสำหรับทุกคนในครอบครัว

ติดต่อได้ที่

 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
 �0/� อาคารเอ.ไอ.นนท์ (ห้อง �0�) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ��000

 โทรศัพท์ 0-2�80-09�8   โทรสาร 0-2�80-09�9 ต่อ ��
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แนวร่วม...การเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ

 ชุดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ เป็นหนึ่งในภารกิจของแผนงานสร้างเสริม

สุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย ที่ต้องการเห็นเยาวชนไทยมีความเข้มแข็งทางใจ สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมกับวัย และสถานการณ์

 โดยพัฒนาจาก แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา  สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)

ร่วมเติมเต็มการทำงานโดย
 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

เติมเต็มข้อคิดและทิศทาง
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

 ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

 นพ.ชาตรี บานชื่น

 นพ.อภิชัย มงคล

 วินัย รอดจ่าย

 นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

 สุจิตต์ ไตรพิทักษ์

 พระดุษฎี เมธังกุโร

 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

 ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม

 ผศ.ดร.กิตติ กันภัย

 ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ

ที่ปรึกษา

 อมรากุล อินโอชานนท์

 วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
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เติมเต็มดนตรี
เพลง “บทเรียน”

“ประพันธ์โดย : ปริญญา พัวนุกุลนนท์”

เรื่องราวชีวิตตั้งมากมาย

ที่เราต้องพบและเจอบนโลกใบใหญ่

ที่เราต้องค้นต้องคว้ากันไปอีกตั้งเยอะ

ผิดถูกเรียนรู้ใช่เรื่องใหญ่

จะหกจะล้มกันไปกี่ครั้งก็เถอะ

ให้ถือว่าเป็นบทเรียนต้องเจอะในชีวิตเรา

ให้เธอคิดจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เดินก้าวไป พื้นและกรวดหินคือบทเรียนทั้งนั้น

ชีวิตเรา เมื่อเดินมาถึงที่สุดแล้วจะทำไง ขวาหรือจะซ้ายหรือต่างไป คงไม่มีใครที่จะรู้

  ก็อยู่ที่วันนี้   ก็อยู่ที่ตรงนี้ ว่าเราจะเลือกทางเดินทางใด

  ให้ออกไปยืนมอง   ดูโลกที่กว้างไกล  ยังมีอะไรให้ทำให้คิด

  ต้องออกไปเรียนรู้  ต้องออกไปลองค้น ถ้าหากจะเปียกฝนก็ยังคุ้มค่า

   เมื่อออกไปเดินตามความฝันวันข้างหน้า ความรู้ที่มีจะพาให้เราไม่หลงทาง


