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 การดำาเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันประชาชนต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต และมี 
ความกังวลหลายด้าน ทั้งความกังวลเรื่องการปรับตัว การดำาเนินชีวิตวิถีใหม่ ความกังวล 
เรื่องผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นการตระเตรียมตนเองให้พร้อมสำาหรับการ 
ดำาเนินชีวิตภายใต้วิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไป เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์แล้ว การมี “พลังใจที่เข้มแข็ง” นับเป็นสิ่งสำาคัญลำาดับแรกๆ 
ก็เพราะด้วยพลังใจนี้ ช่วยให้เรามีความอดทน สามารถยืนหยัด ปรับตัว  และรับมือกับปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้ รวมทั้งนำาพาให้เราเจริญเติบโตไปสู่วิถีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม
 กรมสุขภาพจิตเล็งเห็นความสำาคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ
อึด ฮึด สู้ เพื่อให้ผู้ประสบภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้เข้าถึงและเรียนรู้แนวคิด วิธีการและทักษะ 
ในการเสรมิสรา้ง “พลงัใจ” ซึง่ไดบู้รณาการไปกบัการดำาเนนิงานเสรมิสรา้งพลงัใจในครอบครวั
และในชุมชน 
 กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ผ่านการเรียนรู้หลักสูตรนี้ จะมีพลังใจที่เข้มแข็ง 
มั่นคง มีชีวิตที่ผาสุก สามารถดำาเนินชีวิตผ่านพ้นวิกฤต อีกทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ 
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจนำาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี
กรมสุขภาพจิต

กรกฎาคม 2565

คำ�นำ�

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ก
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 การเผชิญกับวิกฤตรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตความขัดแย้ง 
ทางการเมอืง วกิฤตชีวติ หรอืแมแ้ตก่ารเผชญิกบัการแพร่ระบาดของเชือ้โรคสายพันธุใ์หม่ๆ   
ซึง่ลว้นแตเ่ปน็ปจัจยัทีท่ำาใหเ้กดิความเครยีด วติกกงัวล และสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพจติอยา่ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำาหรับแนวทางในการรับมือกับวิกฤตและปัญหาต่างๆ นั้น กรมสุขภาพจิต  
ไดแ้นะนำาให้ใชพ้ลงั “อดึ ฮึด สู้” ซึง่หากลองนกึยอ้นกลบัไป  ในชวีติเราผา่นวกิฤตมาแลว้นบัครัง้ 
ไม่ถ้วน ทั้งเรื่องการเรียน การทำางาน ความสัมพันธ์ และเราจะพบว่าตัวเราและผู้อื่น 
มักสามารถรับมือกับอุปสรรคดังกล่าวได้ และบ่อยคร้ังหลังการเปล่ียนแปลงความยาก
ลำาบากน้ันทำาให้เราแข็งแกร่งข้ึนมีโอกาสมากข้ึน ซ่ึงเป็นความสามารถของคนที่มีอยู่แล้ว 
ในตัวเอง แน่นอนว่าในช่วงแรกอาจต้องทนทุกข์ ทนกับความเครียดจนกว่าเราจะเร่ิมฮึดสู้ 
บางคนมตีวัชว่ย เช่น ครอบครวั เพ่ือนสนทิ คนใกลชิ้ด บางครัง้ก็เรยีนรูก้ารใชช้วิีตรปูแบบใหม่  
และหาหนทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการเอาชนะอุปสรรคและปัญหา  
 กระบวนการท่ีคนเราเรียนรู้ท่ีจะปรับตัว และปรับเปลี่ยนตนเองจนสามารถ 
พลิกฟื้นชีวิตให้กลับคืนมาสดใสได้นั้น
 เราพบวา่ “พลังใจ” นัน้เปน็ส่ิงสำาคญัอนัดับแรกๆ เพราะด้วยพลงัใจนีเ้องทีท่ำาใหเ้รา
ยนืหยดัอดทนต่อปญัหา สามารถใชท้รพัยากรและตัวช่วยในชีวติไมว่า่จะเปน็ครอบครัว 
คนท่ีเรารักมาสนับสนุน จนเกิดการปรับเปลี่ยนตนเองทั้งความรู้ การประกอบอาชีพ 
หรือแม้กระทั่งการบริหารชีวิต  

 พลังใจนั้นประกอบด้วย พลังอึด พลังฮึด และพลังสู้ ซึ่งประสานกันนำาพาคนเรา
ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้าย

บทนำ�

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ข
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กลยุทธ์การใช้หลักสูตร

 การเรียนรู้ผ่านหลักสูตร
ให้เกิดประสิทธิภาพ ควรคำานึง
ถึงการเตรียมการ การดำาเนิน
กิจกรรม และการติดตามผลและ
คืนข้อมูล ดังนี้ 

เตรียมการ ดำาเนินกิจกรรม
ติดตามผล

และคืนข้อมูล

- กลุ่มเป้าหมาย

- วิทยากร

- สถานที่

- เอกสาร/

 อุปกรณ์

- ติดตาม/  

 ประเมินผล

- คืนข้อมูลแก่ 

 พื้นที่ 

- ชี้แจง

 วัตถุประสงค์

-  ประเมินพลังใจ 

 ก่อนเรียน

- จัดกระบวนการ 

 อบรม

-  ประเมินพลังใจ

 หลังเรียน และ  

 AAR

-  สรุปการอบรม

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ค

 การเรียนรู้หลักสูตรพลังใจอึด ฮึด สู้ ประกอบไปด้วยบทเรียน 6 เร่ือง เร่ิมจาก 
การทีผู่เ้รยีนคอ่ยๆ เรยีนรู ้ประสบการณด์ีๆ  ของผูอ้ืน่ผ่านสือ่ต่างๆ ไปสู่การดึงความสามารถ
และศักยภาพตนเองออกมา บทเรียนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสงบในจิตใจ อดทน
ต่อความยากลำาบาก สามารถสร้างกำาลังใจจากสัมพันธภาพกับคนสำาคัญในชีวิตมีทางเลือก
ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับตนเอง 
 เมื่อผู้เรียนมีความตั้งใจ เปิดใจที่จะเรียนรู้ก็จะพบว่าชีวิตยังมีทางเลือกและทางออก
อีกมากมาย

 1. หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ เป็นคู่มือสำาหรับวิทยากร เช่น บุคลากร
สาธารณสุข อาจารย์ พนักงาน ใช้ในการจัดอบรม/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้กับกลุ่ม
เป้าหมาย 
 2. การดำาเนินอบรม/จัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถทำาในรูปแบบรายบุคคลและ 
แบบกลุ่ม โดยกจิกรรมการเรยีนรูใ้นหลักสตูรประกอบดว้ย 6 เรือ่ง แตล่ะเรือ่งจะมรีายละเอียด
ขั้นตอนของกิจกรรม ใบกิจกรรม สื่อการเรียนรู้และใบความรู้ 
 3. การจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลต้องมีการจัดเตรียมทรัพยากรให้มีความพร้อม 
ควรศึกษารายละเอียดและจุดเน้นของหลักสูตรในแต่ละแผนการสอนรวมถึงศึกษาวิดีทัศน์
ประกอบหลกัสตูรโดยละเอยีด เพือ่การวางแผนดำาเนนิการจดักระบวนการอบรม/จัดกจิกรรม
ให้กับผู้เข้าเรียนหรือผู้เข้าอบรม 

แนวทางการใช้หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้
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เรื่องที่ 1

 ทำาความรู้จักพลังใจ

วัตถุประสงค์ 
 1. อธิบายความสำาคัญของการเตรียมตนเอง  เมื่อเผชิญกับสถานการณ์วิกฤต
 2. ตระหนักถึงพลังในตนเอง การสนับสนุนต่างๆ ในชีวิตและการลงมือกระทำา 
  อย่างเหมาะสมจะเป็นกุญแจไขปัญหาไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิม คือ พลังอึด ฮึด สู้

สาระสำาคัญ 

 1. การเผชิญกับความยากลำาบากในชีวิตประจำาวัน เผชิญกับสถานการณ์ใหม่ 
ท่ีไม่เคยพบมาก่อนหรือไม่มีแนวทางแก้ไขมาก่อน และพยายามพัฒนานิสัยในการเอาชนะ
อุปสรรค ซึ่งเมื่อใดถึงคราวที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากแสนสาหัสในชีวิต ความยืดหยุ่น
ทางจิตใจจะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงสถานการณ์วิกฤตนั้นๆไปได้ด้วยดี หรือที่เรียกว่า 
“พลังอึด ฮึด สู้”
 2.  เราใช ้“พลงัอดึ” เพือ่แปรเปลีย่นความคิด ความเชือ่ โดยไมย่อมจำานน และปล่อย
ตัวเองให้จมปลักกับการใช้ชีวิต ความรู้สึกหรือความคิดที่เป็นทุกข์นานเกินไป “พลังฮึด” ที่
มีกำาลังใจที่ได้จากการสนับสนุนของคนรอบข้าง และ “พลังสู้” นำาพาชีวิตให้ดีขึ้นและเติบโต
สามารถก้าวข้ามวิกฤตชีวิตครั้งนี้ได้  

อุปกรณ์    
 1. วิดีทัศน์ /กรณีศึกษา เรื่อง พลังใจ
 2. ใบกิจกรรมที่ 1.1 และ 1.2
 3. ใบความรู้ที่ 1.1  1.2 และ 1.3
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กิจกรรม

(7 นาที) 1.  วิทยากรเกริ่นนำาและเชิญชวนให้ดูวิดีทัศน์/กรณีศึกษา เรื่อง “พลังใจ”   
   และบรรยายความรู้ (ตามใบความรู้ที่ 1.1)

(3 นาที) 2.  ภายหลงัจากการดวูดิทีศัน/์กรณศีกึษาใหผู้้เรียนสะทอ้นความคดิ ความรู้สึก
   ที่ได้ตามข้อคำาถาม  (ตามใบกิจกรรมที่ 1.1)

(5 นาที) 3.  วิทยากรสรุปคุณลักษณะสำาคัญของบุคคลที่สามารถปรับตัวใช้ชีวิตภายใต ้
   สถานการณ์วิกฤต (ตามใบความรู้ ที่ 1.2)

(10 นาที) 4.  ให้ผู้เรียนนึกถึงสถานการณ์ยากลำาบากท่ีสุดท่ีตนเคยผ่านมาได้ และสรุปว่า 
   เกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง (ตามใบกิจกรรมที่ 1.2)

(5 นาที) 5.  วทิยากรสรปุพลงัอดึฮดึสู้ และชกัชวนใหผู้เ้รยีนตดิตามและเรยีนรูใ้นหวัขอ้
   ต่างๆ จนครบถ้วน (ตามใบความรู้ที่ 1.3)
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ใบความรู้ที่ 1.1  : บทเกริ่นนำา

 วทิยากรเกริน่นำาและเชิญชวนให้ดวีูดทัีศนบ์คุคลทีเ่ดิมประสบปญัหา หรอืวกิฤต  
ในชีวิต และได้ใช้ความพยายามในการปรับตัวจนสามารถประคับประคองตนเองและ
ครอบครัวภายใต้สถานการณ์วิกฤต

วีดิทัศน์เรื่อง“พลังใจ”

 “ชายคนหนึง่ มหีนีส้ิน้จำานวนมากทัง้ผ่อนรถ หนีบ้ตัรเครดิต แถมยงัตกงาน 
ไม่มีเงิน เกิดความทกุขใ์จหาทางออกไมไ่ด ้ทำาใหเ้ขาเกดิความเครยีด และมคีวามคดิ
ในทางทีผ่ดิ .....เขาพยายามหาทางออก โดยตัง้สติทบทวนกบัเร่ืองราวทีเ่กดิขึน้ โดย
การจัดการอารมณ์และความเครียด ทำาให้ระลึกได้ว่าเขายังมีแม่ที่คอยเป็นกำาลังใจ
สำาคัญ เขาจึงลุกขึ้นสู้อีกครั้ง โดยอาชีพใหม่ และหาช่องทางเพิ่มรายได้” 

กรณีศึกษาเรื่อง “พลังใจ”
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 การเตรียมตนเองให้พร้อมสำาหรับการดำาเนินชีวิตภายใต้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เราทุก
คนต้องใช้พลังใจหรือที่เรียกว่า “พลังอึด ฮึด สู้”

 พลังอึด คือ พลังความเข้มแข็งภายในใจของเรา ปัญหาความทุกข์ไม่ว่าจะหนักหนา
แค่ไหน  เราต้องเชื่อมั่นว่าตนสามารถที่จะฟันผ่ามันไปได้  ลุกขึ้นมาใหม่ได้

 พลังฮึด คือ กำาลังใจท่ีเราคิดถึงใครสักคน หรือหลายๆคนที่เราพูดคุยแล้วสบายใจ 
เป็นที่ปรึกษาให้คำาแนะนำาแล้วทำาให้มีพลังฮึดขึ้นมา 

 พลงัสู ้คอื ความสามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหา   ต้ังสติใหดี้ มองหาใหเ้หน็ อะไรทีเ่ราทำาได้ดี  
หรือค้นหาความรู้ใหม่ เรียนรู้สิ่งใหม่นำามาใช้แก้ไขปัญหา 

 อย่าท้อแท้ ตั้งสติ ค้นหาพลังใจ อึด ฮึด สู้ พลิกชีวิตใหม่ สู้ต่อไปด้วยใจที่มีพลัง 
วางแผนชีวิตใหม่ และก้าวเดินต่อไป 

ปรับมุมมองเชิงบวก

 มมุมองท่ีสำาคญัก ็คอื อปุสรรคและปัญหาสามารถเกดิไดก้บัคนทกุคน เราตา่งกม็เีพือ่น 
ร่วมทุกข์ทั้งสิ้น
 มุมมองที่สอง คือ ถ้าเราปรับเปลี่ยนมุมมอง เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
และเอาไปประยุกต์ใช้ก็อาจกลายเป็นโอกาสสำาคัญในชีวิตได้
 มุมมองสุดท้าย คือ เราต้องการมองด้านบวกที่สร้างสรรค์ เรามองเห็นทรัพยากร
และสัมพันธภาพดีงามรอบๆ ตัวและเลือกที่จะลงมือกระทำาบางอย่างท่ีทำาให้โอกาสในชีวิต 
ปรากฏขึ้น
 ตัวอย่างของผู้คนที่ต้องใช้ความอดทนต่อความทุกข์ยากนั้นมีอยู่มากมาย และเรา 
จะพบว่าบางรายท้อถอย บางรายอดทนจนผ่านพ้นช่วงเวลาทุกข์ยาก และมีหลายราย 
ที่เรียนรู้ปรับตัวจนมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม
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แนวคิดการฟันผ่าอุปสรรค

      การสร้างความเข้มแข็งทางใจ โดยการส่งเสริมในสิ่งที่ตนเป็น สิ่งที่ตนทำาได้ และสำารวจ
ในสิง่ทีต่นม ีทำาใหเ้หน็คณุคา่ในตนเองและยอมรบัตนเองเปน็สิง่ทีพั่ฒนาได้ แมว้า่จะยากและ
ต้องใช้เวลาแต่จะช่วยให้มีความทุกข์น้อยลง สุขง่ายขึ้น 

        พลังใจจากตัวเอง 

ฉันเป็นคนที่มีจุดแข็งและมีข้อดี เช่น
1.  นิสัย 
 - อดทน อบอุ่น มีนำ้าใจ 
 -  สุภาพ ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้
2. วิธีคิด
 -  มีเหตุผล มีความอดทน 
 -  มีความคิดสร้างสรรค์
3. รูปแบบการใช้ชีวิต
 - มีความรอบคอบไม่ประมาท
 - รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

           พลังใจจากคนรอบข้าง

-  มีคนรัก 
-  มีครอบครัว 
-  มีเพื่อน 
-  มีชุมชน/หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ 
-  มีการพูดคุยระบายความทุกข์กับคนที่รัก  
 และห่วงใย 
-  ได้รับข้อคิดสอนใจ และคำาปลอบใจ
 จากคนที่หวังดี 
-  มีผู้รู้ช่วยชี้แนะแนวทางและ คอยช่วยเหลือ
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พลังใจจากคนรอบข้าง

(เช่น ครอบครัว ชุมชน)

พลังใจจากตัวเอง

(เช่น นิสัย วิธีคิด รูปแบบการใช้ชีวิต)

ใบกิจกรรมที่ 1.1

อะไรที่ทำาให้คนคนหนึ่งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้
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ใบความรู้ที่ 1.2  : พลังใจ พลังชีวิต

 พลังที่จะฟันฝ่าอุปสรรคมีทั้งที่มาจากปัจจัยภายในตัวเอง เป็นความม่ันคงในจิตใจ 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ที่มาจากภายนอกหรือคนรอบข้าง เป็นการได้รับและ
สนับสนุนให้มีกำาลังใจ อาจเรียกง่ายๆว่า พลังใจ
 พลังใจ คือ ตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยป้องกันเราไม่ให้สูญเสียสุขภาพจิต เมื่อถึงวันที่ชีวิต
เหวี่ยงเราเข้าไปในเหตุการณ์วิกฤตซึ่งเราควบคุมไม่ได้
 นี่คือคุณประโยชน์ประการแรกของพลังใจ
 ลักษณะของอารมณ์และจิตใจที่มีพลังสุขภาพจิตสูง เปรียบได้กับส่ิงของท่ีมีความ
ยืดหยุ่นสูง แม้ว่าจะมีแรงกดแต่ก็สามารถที่จะ “คืนตัว” และ ‘กลับมาเหมือนเดิม’ ได้อย่าง
รวดเร็ว หรืออาจจะเปรียบเปรยได้ว่าเป็นความเข้มแข็งของจิตใจที่แม้มีปัจจัยภายนอกเข้า
มากระทบ แต่ก็ไม่ทำาให้เกิดการกระเทือนจนถึงขั้นแตกร้าว
 พลังใจ จึงช่วยปกป้องตัวเราและครอบครัวของเราจากปัญหาทางสุขภาพจิต เช่น 
เครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล หรือการเจ็บป่วยทางจิต หรือสูญเสียภาวะสุขภาพจิตที่ดีไปหลัง
เผชิญเหตุการณ์ที่มากระทบ รวมทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาคุกคามสุขภาพทางกายที่เป็นต่อ
เนือ่งจากความเครยีด เชน่ โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคหวัใจ เบาหวาน  ความดันโลหติสูง  
เป็นต้น
 อึด ฮึด สู้ คือ สามคำาจำาง่ายๆ ที่ใช้อธิบายลักษณะทางอารมณ์และจิตใจสามด้าน 
ทีห่ลอมรวมกันเขา้แลว้ เป็นพลงัสขุภาพจติท่ีมคีวามสำาคญัทีจ่ะชว่ยใหค้นไทยเราต่อสูเ้อาชนะ
ปัญหาวิกฤตต่างๆ ไปได้
 1. อดึ คือ สภาวะจติใจทีเ่ขม้แขง็ สงบ มัน่คง ทนตอ่แรงกดดนั ควบคมุตวัเองได ้และ
มั่นใจว่าตนเองต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรคและผ่านพ้นวิกฤตได้
 2. ฮดึ คอื การมกีำาลงัใจหรอืมแีรงใจทีจ่ะดำาเนนิชวีติตอ่ไปภายใตส้ถานการณท์ีก่ดดนั 
ซึ่งกำาลังใจนี้มีที่มาสำาคัญ คือ การสนับสนุนจากคนรอบข้าง
 3. สู้ คือ ต่อสู้เอาชนะอุปสรรค ปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์วิกฤต โดยเฉพาะความ
สามารถในการแก้ไขปัญหา และมีทักษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
ในแง่ประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตในภาพรวม พลังใจยังเป็นพลังแห่งชีวิตที่ช่วยให้คนเรา
เอาชนะอุปสรรคและชะตากรรมชีวิตได้ จนอาจนำาไปสู่การประสบความสำาเร็จ ในชีวิต
ด้วยว่าเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ความทุกข์ในใจบีบคั้น จนในที่สุดได้ค้นพบศักยภาพ 
ที่แท้จริงภายในของตนเอง
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ใบกิจกรรมที่ 1.2

ทบทวนตนเอง

 ขอให้ลองทบทวนเหตุการณ์ยากลำาบากที่สุดที่ท่านเคยผ่านมา ว่าเกิดอะไรขึ้น  
เราผ่านมันมาได้อย่างไร และตอบคำาถามต่อไปนี้
1.เหตุการณ์ยากลำาบากที่คุณเคยเจอ คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..........

2. คุณมีจุดแข็งที่ทำาให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..........
3. ใครที่ช่วยให้คุณผ่านอุปสรรคนั้นได้
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..........
4.คุณใช้ทักษะ/ความสามารถอะไรในการฝ่าฟันอุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..........
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ใบความรู้ที่ 1.3

อึด ฮึด สู้ : สามพลังก้าวข้ามวิกฤต

 อึด ฮึด สู้ คือ สามคำาจำาง่ายๆ ที่ใช้อธิบายลักษณะทางอารมณ์และจิตใจสาม
ดา้นทีห่ลอมรวมกันเข้าแลว้ เป็นพลงัสขุภาพจติทีม่คีวามสำาคญัทีจ่ะช่วยใหค้นเราต่อสู้
เอาชนะปัญหาวิกฤตต่างๆ ไปได้

 1. อึด คือ สภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง สงบ มั่นคง ทนต่อแรง
กดดนั ควบคมุตวัเองได ้และมัน่ใจวา่ตนเองตอ้งเอาชนะปญัหา
อุปสรรคและผ่านพ้นวิกฤตได้

 2. ฮดึ คอื การมกีำาลงัใจ หรอืมีแรงใจท่ีจะดำาเนินชวิีตตอ่ไป 
ภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน ซึ่งกำาลังใจนี้มีที่มาสำาคัญ คือ  
การสนับสนุนจากคนรอบข้าง

 3. สู้ คอื ตอ่สูเ้อาชนะอปุสรรค ปญัหาทีเ่กดิจากสถานการณ์
วิกฤต โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ไขปญัหา และมทีกัษะ
ในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
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เรื่องที่ 2  พลังอึด :

ฉันลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้ง

วัตถุประสงค์ 

 1. อธิบายคุณลักษณะภายในตัวบุคคลที่สามารถปรับตัวใช้ชีวิตภายใต้วิกฤตได้ 
 2. ตระหนักว่าความแข็งแกร่งในจิตใจที่ทุกคนมีอยู่ในตัวจะช่วยให้เรายืนหยัด 
  ลุกขึ้นสู้และดำาเนินชีวิตต่อไปได้ 

สาระสำาคัญ 

 1. “พลังอึด” เป็นพื้นฐานจิตใจท่ีสำาคัญของคนมีพลังสุขภาพจิตที่ดี อาจสังเกต 
ไดจ้ากบางคนทีม่คีวามทกุข ์ความเครยีดมาก แตก่ย็งัสามารถดำาเนนิชวีติประจำาวนัตอ่ไป 
และทำาหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบได้ สิง่สำาคญัคอื “พลงัอดึ” สามารถสร้างใหเ้กดิข้ึนได้ในคนทุกคน 
หรือทำาให้มีมากกว่าเดิมได้ เพียงแต่ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง 
 2. การสรา้งแรงจงูใจใหต้วัเอง ไมท่อ้ถอย หรอืมขีวญัและกำาลงัใจจากคนรอบขา้ง  
เชน่ มคีรอบครวัเป็นทีพ่ึง่คอยชว่ยเหลอืและเปน็กำาลงัใจค่อยๆ คดิแกไ้ข ทำาไปทลีะขัน้ตอน  
การที่คนเราจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้ คือเพิ่มความกล้าหาญที่จะทำาตัวให้เข้มแข็ง 
เพื่อลุกขึ้นมาสู้และเอาชนะไปยังเป้าหมายที่ต้องการ

อุปกรณ์    
 1. วิดีทัศน์/กรณีศึกษา เรื่อง พลังอึด
 2. เพลง อึด ฮึด สู้
 3. ใบกิจกรรมที่ 2.1  2.2 และ 2.3
 4. ใบความรู้ที่ 2.1  2.2 และ 2.3

เวลา 30 นาที

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ 13



 (5 นาที) 1. วทิยากรเกริน่นำา (ตามใบความรูท่ี้ 2.1) และเชญิชวนใหดู้วิดีทศัน/์
   กรณีศึกษา เรื่อง“พลังอึด”
 
 (5 นาที) 2. ภายหลังจากการดูสื่อวิดีทัศน์/กรณีศึกษาให้ผู้เรียนสะท้อน 
   ความคิด ความรู้สึกที่ได้ (ตามใบกิจกรรมที่ 2.1)
 
 (5 นาที) 3. วิทยากรสรุปคุณลักษณะสำาคัญของบุคคลที่สามารถปรับตัว 
   ใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์วิกฤต (ตามใบความรู้ที่ 2.2)
 
 (10 นาที) 4. ใหผู้เ้รยีนประเมนิพลงัอดึท่ีมีอยูใ่นตัวเอง (ตามใบกจิกรรมที ่2.2)  
   และวิทยากรอธิบายความหมายของค่าคะแนน 
   (ตามใบความรู้ที่ 2.3)
 
 (5 นาที) 5. ให้ผู้เรียนฟังเพลง “อึด ฮึด สู้” แล้วยกตัวอย่างคำาพูด หรือคต ิ
   ประจำาใจ (ตามใบกิจกรรมที่ 2.3) และวิทยากรสรุป
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ใบความรู้ที่ 2.1

บทเกริ่นนำา

 
 วิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนทุกคน หลายเหตุการณ์เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิด ควบคุม
ไม่ให้เกิดไม่ได้ เมื่อต้องเผชิญแน่นอนว่าในเบ้ืองต้นย่อมทำาให้คนๆ นั้น มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ยากลำาบาก ต้องใช้ชีวิตในรูปแบบท่ีไม่คุ้นชิน เกิดความสับสน ว้าวุ่นใจ ถดถอย ท้อแท้  
หมดเรี่ยวแรง ปวดร้าวใจ หมดกำาลังใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกชนชั้น 
         ถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเหล่านี้อยู่กับเรานานจนเกินไปหรือจน 
ความทุกข์เกาะกินใจจนกลายเป็น “ความท้อที่แท้” จะนำาไปสู่ความเครียดท่ีเร้ือรังภาวะ 
ซึมเศร้า หมดอาลัยตายอยากในชีวิต ยอมจำานนและปล่อยให้ชีวิตพัง หรือมากจนกระทั่ง 
มองชีวิตว่ามีแต่ความมืดมน ไม่มีทางออก ไม่มีทางไป นั่นเป็นเพราะเรามองข้าม บางสิ่ง 
บางอย่างที่มีอยู่ในตัวเราไปหรือไม่ 

 หญิงคนหนึ่งมีอาชีพแม่ค้า เขามีรายได้ 3,000 - 4,000 บาทต่อวัน เมื่อเจอ
กับวิกฤตโรคระบาดทำาให้เขาขายของแทบไม่ได้ รายได้ลดลง ส่วนคนในครอบครัว
ถูกสั่งให้พักงาน แต่ยังพอมีเงินเก็บบ้าง .....เขาเป็นคนมองโลกในทางบวก มองว่า
คนรอบขา้งทีเ่ดอืดรอ้นกวา่ตนเองกม็เียอะ เจอปญัหาเดียวกนั เขายงัมพีลังฮดึท่ีจะสู้  
“เรามีมือมีเท้า เราต้องสู้” เขาจึงอุทิศตนเองเป็นจิตอาสาช่วยดูแลคนด้อยโอกาส
ในหมู่บ้านอีกแรง 

กรณีศึกษาเรื่องพลังอึด

วีดิทัศน์เรื่อง “พลังอึด”
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ใบกิจกรรมที่ 2.1 

จากสื่อวีดิทัศน์/กรณีศึกษา ให้ผู้เรียนตอบคำาถาม 2 ข้อ ดังต่อไปนี้
 1. บุคคลในวีดิทัศน์/กรณีศึกษามีจุดแข็งภายในตัวเองอย่างไร จึงทำาให้เขาลุกข้ึนสู้
ได้อีกครั้ง
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........

 2. ท่านได้ข้อคิดอะไรบ้าง สำาหรับนำามาใช้เป็นแนวทางการใช้ชีวิต
..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….........
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ใบความรู้ที่ 2.2

ลักษณะของผู้มี “พลังอึด”

 การยนืหยดัและลกุขึน้สู้ได้อกีครัง้เปน็สิง่ทีท่กุคนสามารถทำาได ้โดยใชค้วามแข็งแกรง่
ที่มีอยู่ในจิตใจหรือที่เรียกว่า “พลังอึด” ซึ่งหมายถึง สภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง สงบ มั่นคง 
ทนต่อแรงกดดัน ควบคมุตวัเองได ้และมัน่ใจวา่ตนเองตอ้งเอาชนะปญัหาอปุสรรคและผา่น
พ้นวิกฤตได้ ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีอยู่แล้วในตัวคนทุกคน เกิดจากการปลูกฝัง หล่อหลอม ซึมซับ 
เรียนรู้จากประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ผ่านมาของตัวเราเองหรือจากของผู้อื่น ส่ิงสำาคัญคือ 
“พลังอึด” สามารถสร้างให้เกิดขึ้นในคนทุกคนหรือทำาให้มีมากกว่าเดิมได้ เพียงแต่ต้องเริ่ม
ต้นที่ตัวเราเอง 

ลักษณะของผู้ที่มี “พลังอึด” 

 1. เข้าใจดีว่าสถานการณ์ที่ยากลำาบากต่างๆ เหล่านี้ สักวันหนึ่งจะผ่านไป เฉกเช่น
เดียวกับหลายๆ สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเรา 
 2. เชื่อมั่นว่าตนแข็งแกร่งพอ พร้อมที่จะลุกและดำาเนินชีวิตต่อได้ ค่อยๆ คิดแก้ไข 
ทำาไปทีละขั้นตอนอย่ากังวลหรือกลัวไปล่วงหน้า 
 3. เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่เปลี่ยนไปว่าจะมีสิ่งดีใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ 
 4. ยังคงยินดีทำาสิ่งดีๆ ให้แก่คนอื่นๆ และอิ่มเอมใจที่ได้เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ 
 5. ไม่ทำาตามใจ รักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพทั้งของตนเองและผู้อื่น
 6. คิดเชิงบวก โดยคิดว่าเรายังมีสิ่งดีๆอยู่ในตัว ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนของชีวิต คือ  
มีพลังใจ พลังความคิด และพลังแห่งความหวัง เพื่อที่จะนำาสิ่งเหล่านี้มาใช้เป็นแรงขับเคลื่อน
ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตต่างๆ ได้อย่างมั่นคง

Positive

Mental 

Attitude
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ใบกิจกรรมที่ 2.2 

ประเมินพลังใจ

 ท่านมีพลังใจอยู่ในระดับใด  โดยมีช่วงคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน ถึงคะแนน
มากที่สุดคือ 10 คะแนน ขอให้ท่านตอบตรงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดเพ่ือประโยชน์ 
ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

1.ทำาไมท่านจึงคิดว่าท่านอยู่ในระดับนี้  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.ท่านจะทำาอย่างไรให้มีพลังอึดเพิ่มขึ้น  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

น้อย มาก
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ใบความรู้ที่ 2.3

แนวทางการสร้างเสริม “พลังอึด”

 วิทยากรอธิบายความหมายของค่าคะแนนที่ได้ว่า เป็นเพียงมุมมองที่มีต่อตัวเราเอง
ในช่วงเวลาขณะนี้ว่ามีความเข้มแข็งทางใจในระดับใด 
 คะแนนพลังใจตำา่ หมายถงึ  รูส้กึวา่ความเขม้แขง็ทางใจยงัไมม่าก ไมไ่ดห้มายความวา่ 
คุณเป็นคนอ่อนแอ ยอมแพ้  ชีวิตจะไปต่อไม่ได้ มุมมองแบบนี้ไม่ได้คงที่และไม่ได้คงอยู่กับ 
ตัวเราตลอดไป นั่นหมายถึงคะแนนที่ผู้เรียนประเมินตนเองในแต่ละช่วงเวลาอาจได้ 
คะแนนสูงขึ้นหรือคะแนนลงลดได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ที่เราได้เผชิญ 
และความสามารถในการจัดการของตัวเรา  
 คะแนนพลังใจสูง หมายถึง ความเข้มแข็งทางใจมากพอในการเผชญิปญัหา อุปสรรค 
เราควรรักษาระดับพลังใจเหล่านี้ไว้และถ่ายทอดไปยังคนรอบข้าง เช่น รับฟัง และการให้คำา
แนะนำาผู้อื่น
 ที่สำาคัญคือ เมื่อใดก็ตามท่ีประเมินตัวเองแล้วได้คะแนนค่อนไปทางตำ่า ต้องรีบ
กลับมาดูแลใจตนเองให้มากข้ึน โดยให้เวลากับตัวเองในการค้นหาวิธีต่างๆ มาเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งทางใจหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น แล้วเลือกนำามาใช้ให้เหมาะสม 
กับตัวเองเพื่อทำาให้ “พลังอึด” สปริงตัวกลับคืนมาสู่ตัวเราอย่างรวดเร็วและมากท่ีสุด  
รวมทั้งคงอยู่ในตัวเราได้นานที่สุด
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วิธีสร้างเสริม “พลังอึด” ให้ตัวเองแบบง่ายๆ     

 • สังเกตสัญญาณความเครียด สัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะเครียดจะแสดงออกมา
ได้ 3 รูปแบบ คือ 
  - ทางด้านร่างกาย เช่น นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ตื่นเต้นตกใจง่าย 

ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง
  - ทางด้านอารมณ์ เช่น หงุดหงิด มีความเครียด รู้สึกโกรธ ฉุนเฉียว ท้อแท้ หรือ

ซึมเศร้า 
  - ทางดา้นพฤตกิรรม เชน่ ความสมัพนัธก์บัครอบครัวและคนรอบข้างลดนอ้ยลง  

มีความก้าวร้าวมากขึ้น อดทนต่อสิ่งกระตุ้นได้น้อยลง 
 • สร้างความสงบในใจ โดยลองเดินเล่นในบ้าน ฟังเพลงที่ชื่นชอบ หามุมสงบๆ  
เพื่อผ่อนคลาย ฝึกสมาธิ ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ฝึกหายใจคลายเครียด ฝึกสติ 
 • หม่ันให้กำาลังใจตนเอง มองว่าสักวันหนึ่งเรื่องเลวร้ายเหล่านี้จะผ่านไป  
เฉกเช่นเดียวกับหลายๆ สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราและเราเองก็สามารถผ่านมาได้ 
 • มองหาแง่มุมหรือสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น มองว่าเป็นจุดเปลี่ยนเพื่อให้เราปรับทัศนคติ
ในมุมมองใหม่เข้าใจโลกมากขึ้นเตรียมตัวรับเมื่อสถานการณ์เช่นนี้กลับมาอีก
 • ศกึษาการใชช้วีติจากบุคคลอืน่ เชน่ จากสือ่วดิทีศัน ์จากเรือ่งเลา่ของบคุคลตา่งๆ 
ในสังคม หรือจากคนที่เรารู้จัก 
 • หมั่นเติมเต็มคุณค่าหรือความดีงามให้ตนเองอยู่เสมอ เช่น ยินดี แบ่งปัน  
ช่วยเหลือทำาสิ่งดีๆ แก่คนอื่น (มีใจเอื้ออาทร พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นตามกำาลังของตน) 
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เมื่อท้องฟ้าที่เคยสดใส มาเปลี่ยนสีไปในพริบตา

ต้องทำาเช่นไร ถึงจะฟันฝ่า ช่วงเวลาที่เลวร้ายไปได้

ให้เธอค้นหัวใจดูสักนิด หนึ่งชีวิตมีค่ามากมาย

นำ้าตาที่หลั่งไหลมาเป็นสาย

ให้มันล้างตาจนมองได้อย่างชัดเจน

ตรองให้ดี สิ่งใดที่มี

ที่เธอสามารถเอามาใช้เพื่อนำามาสู้ปัญหา

เธอมีพลัง และคุณค่า

ขอพียงแต่เธออย่าเพิ่งเลิกรา

อย่าเพิ่งถอดใจหรือท้อ

(*)วันที่ฟ้าเปลี่ยนสี เธอยังมีความหวัง

มีพลังจะก้าวเดินต่อ

ถ้าอ่อนล้าให้นึกถึงคนที่รอ หนอกำาลังใจที่มี

(พลังที่ตัวของเธอนั้นมี)

วันที่โลกเปลี่ยนผัน เธอยังมีความฝัน

หากตะวันสิ้นแสงริบหรี่

เมื่อความมืดผ่านพ้น เบื้องบนย่อมมี

แสงทองที่ส่องจากฟ้ามาที่เรา

เมื่อท้องฟ้าที่เคยสดใส มาเปลี่ยนสีไปในพริบตา 

ขอจงมั่นใจ ว่าจะฟันฝ่า ช่วงเวลาที่เลวร้ายได้ 

ให้เธอใช้หัวใจและสมอง 

จะมองเห็นหนทางมากมาย 

ก้าวไปข้างหน้า มุ่งสู่จุดหมาย

ที่เธอวาดหวังวางไว้ได้อย่างชัดเจน

ตรองให้ดี สิ่งใดที่มี

ที่เธอสามารถเอามาใช้เพื่อนำามาสู้ปัญหา

เอาพลังและคุณค่าของเธอออกมา

เพื่อช่วยปลอบโยนหัวใจใครๆที่ท้อ

(*) อึดฮึดสู้ต่อไปหัวใจไม่หวั่น

เพราะสักวันเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน

1. ท่านชอบข้อความใดในเพลงนี้  เพราะอะไร
..............................................................................................................................................
2. จงยกตัวอย่างคำาพูดหรือคติประจำาใจ ที่ทำาให้ท่านรู้สึกดีขึ้นและมี“พลังอึด”
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ใบกิจกรรมที่ 2.3 

ปลุกเร้าพลังอึดในตัว

 เม่ือตอ้งประสบปัญหาอปุสรรค เรารูส้กึทอ้หรอืหมดแรง แตเ่มือ่ไดฟั้งเพลงบางเพลง
ก็จะทำาให้มีแรงใจเกิดขึ้น ดังเช่น เพลง “อึด ฮึด สู้” ต่อไปนี้
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การให้กำาลังใจ

กับตัวเองทุกวัน

สำาคัญที่สุด

คติประจำาใจ สโลแกน เพลง 

หรือแบบอย่างที่ดี สามารถสนับสนุน

ให้เรามีพลังใจที่เข้มแข็ง

เธอยังมีความหวัง

มีพลังไปข้างหน้า

เราไม่เคย

ยอมแพ้

ปรับวิถีชีวิตใหม่

สร้างกำาลังใจ

ให้กับตัวเอง
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Module 2

พลังฮึด : กำาลังใจ

เรื่องที่ 3 พลังฮึด : 

ฉันมีสิ่งลำ้าค่าที่เป็นกำาลังใจ
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I have Support
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เรื่องที่ 3

พลังฮึด : ฉันมีสิ่งลำ้าค่า

ที่เป็นกำาลังใจ 

เวลา 30 นาที

วัตถุประสงค์  
 1. สรา้งกำาลงัใจจากตนเองหรือแรงใจจากคนรอบขา้ง เพือ่ดำาเนนิชวีติตอ่ไปภายใต้
  สถานการณ์ที่กดดัน
 2. ประยุกต์ใช้พลังฮึดจากตนเองและความช่วยเหลือจากคนรอบข้างในการฟันฝ่า
  และเอาชนะปัญหาอุปสรรคไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

สาระสำาคัญ   

 1.การมีกำาลังใจท่ีจะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตทำาให้มีแรงใจ 
ที่จะดำาเนินชีวิตต่อไปภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน ซ่ึงแรงใจนี้สามารถหาได้จากครอบครัว
และคนใกล้ชิด 
 2.พลังฮึด คือ พลังที่เมื่อเจอแรงกดดันหรือเจอสถานการณ์ลำาบากแล้วสามารถ 
มีกำาลังใจ แรงใจที่จะลุกข้ึนมาใหม่โดยมองว่าชีวิตยังมีความหวัง ถ้าเราสู้ไม่ไหวให้หาคน 
ที่เราไว้ใจช่วยและขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง

อุปกรณ์       

 1. วิดีทัศน์ /กรณีศึกษา เรื่อง “พลังฮึด”
 2. ใบกิจกรรมที่ 3.1 และ 3.2  
 3. ใบความรู้ที่ 3.1  3.2 และ  3.3      

I have Support
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กิจกรรม

8 นาที 1. วิทยากรเกริ่นนำา (ตามใบความรู้ที่ 3.1) และเชิญชวนให้ดูสื่อวิดีทัศน์/ 
กรณีศึกษา เรื่อง “พลังฮึด”

 
5นาท ี 2. ใหผู้เ้รยีนสะท้อนสิง่รอบตวัท่ีบุคคลในวดีิทศัน/์กรณศีกึษาได้รบัจากคนรอบ

ขา้งแลว้ทำาใหเ้ปลีย่นความคิด มีแรงลุกขึน้มาสูต่้อ (ตามใบกจิกรรมที ่3.1)

5 นาท ี 3. วิทยากรอธิบายแนวทางเติมพลังฮึด และแนะนำาหลักการขอความ 
ช่วยเหลือจากคนรอบข้าง (ตามใบกิจกรรมที่ 3.2) 

5 นาที 4. วิทยากรให้ผู้เรียนทบทวนตนเองว่าสามารถขอความช่วยเหลือจากใคร 
ได้บ้าง และจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไร (ตามใบความรู้ที่ 3.2)

5 นาที 5. วิทยากรสรุปความสำาคัญของพลังฮึด (ตามใบความรู้ที่ 3.3)
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ใบความรู้ที่ 3.1  : บทเกริ่นนำา

 เมือ่ตอ้งเผชญิภาวะวกิฤต ทัง้ปญัหาเศรษฐกจิ ปญัหาสังคม รายได้ทีล่ดลง คา่ใชจ่้าย
ทีเ่พิม่มากขึน้ ทำาใหเ้ราอยูใ่นภาวะยากลำาบาก เราจึงจำาเปน็ตอ้งอาศยักำาลงัใจซึง่มทีีม่าสำาคญั
คือ การสนับสนุนจากคนรอบข้าง
 วทิยากรเชญิชวนใหผู้เ้รียนดสูือ่วดีิทัศน/์กรณศีกึษา เรือ่ง “พลังฮดึ” ซ่ึงเปน็ผู้ประสบ
ภาวะวิกฤต และมีคนรอบข้างยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ 

กรณีศึกษา เรื่อง “พลังฮึด”

 “นายสอ ชายวัยกลางคน อาชีพพ่อค้าตลาดนัด กู้เงินนอกระบบ มาหมุนเวียนใช้
จา่ย แตแ่บกรบัภาระหนีส้นิดอกเบ้ียสงูไมไ่หว จนเงนิหมดตัว ไมม่เีงนิซือ้ข้าว ไมม่เีงนิซือ้ยา
รักษาโรคประจำาตัว ขอหยิบยืมจากเพื่อนฝูงที่เคยช่วยเหลือก็ได้รับการปฏิเสธ จนมีความ
คิดจะจบชีวิตตนเองแลกกับการชดใช้หนี้ แต่วันหนึ่งบังเอิญได้ดูทีวีซึ่งมี เจ๊จง เจ้าของร้าน
อาหาร พดูออกสือ่วา่...ใครไมม่เีงนิ ใหเ้อาขา้วทีร้่านไปขายก่อน  เขาจึงตัดสินใจรับขา้วมา
เดนิขาย ยกมอืไหวข้อรอ้งใหค้นชว่ยซือ้ จนขายหมดและมรีายได้  นอกจากนัน้เจ๊จงยงัยืน่
มือเข้ามาช่วยจัดการหนี้นอกระบบ จนเขาผ่านวิกฤติครั้งนั้นมาได้””

วีดิทัศน์เรื่อง“พลังฮึด”
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ใบกิจกรรมที่ 3.1

บันทึกจากการเรียนรู้

 วิทยากรให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งดีๆ ที่ได้รับ 
จากคนใกลต้วั/คนรอบขา้งในการฟันฝา่เพือ่เอาชนะปญัหาอปุสรรคไปสูเ่ปา้หมายทีต่อ้งการ 

สิ่งที่สนับสนุนให้บุคคลในวีดิทัศน์/กรณีศึกษา มีกำาลังใจ 
ในการต่อสู้กับปัญหาคือ

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

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

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

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

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

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

 หากเราตั้งสติแล้วทบทวนดูจะพบว่า ตัวเรายังมีคนรอบข้างที่พร้อมเป็นกำาลังใจให้
ความช่วยเหลือ ให้มีความกล้า มีความหวัง มีความเข้มแข็ง ลุกขึ้นมาสู้เพื่อเอาชนะหรือไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการได้ 
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ใบความรู้ที่ 3.2 

แนวทางเติมพลังฮึด

 พลังฮึด คือ การมีกำาลังใจหรือมีแรงใจที่จะดำาเนินชีวิตต่อไปภายใต้สถานการณ์ที่
กดดัน ซึ่งกำาลังใจนี้มีที่มาสำาคัญคือ การสนับสนุนจากคนรอบข้าง
 กำาลงัใจ หมายถึง จติใจท่ีมคีวามมุง่มัน่ ไมท้่อถอย มพีลงัท่ีจะเอาชนะปญัหาอปุสรรค
ทำาให้คนเปลี่ยนแปลงจากท้อแท้ สิ้นหวังเป็นความฮึด ลุกขึ้นสู้ได้ ทำาให้คนที่มีปัญหามี 
ความทุกข์กลบักลายเป็นคนท่ีหมดปัญหา มคีวามสขุได ้กำาลงัใจทีม่พีลงัและยัง่ยนืจะตอ้งเปน็
กำาลงัใจทีส่รา้งขึน้มาดว้ยตวัเราเอง สว่นกำาลงัใจทีไ่ด้มาจากบคุคลอืน่จะชว่ยให้เราต้ังหลักได้
และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกำาลังใจให้ตัวเองได้ต่อไป
 คนเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน มีฐานะ ตำาแหน่ง บทบาทหน้าที่การงานใดๆ ย่อมหนี
ไมพ่น้ทีจ่ะตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรอือุปสรรคตา่งๆ ทีท่ำาใหเ้กดิความทกุขใ์จได ้เมือ่ใดทีเ่ราตอ้ง
เผชิญกับเรื่องเหล่านี้มักจะตกใจ ตั้งสติไม่อยู่ ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ไม่รู้จะไปขอความ
ช่วยเหลือจากใครหรือทำาตัวอย่างไร แต่หากเราตั้งสติแล้วทบทวนดูจะพบว่าตัวเรายังมีสิ่ง
ดีๆ มีความสามารถ มีคนใกล้ชิด มีคนรอบข้างที่พร้อมจะเป็นกำาลังใจ ให้ความช่วยเหลือเรา 
ใหม้คีวามกลา้ทีจ่ะทำาตวัใหม้คีวามหวงั มีความเข้มแขง็ ฝนืใจลกุขึน้มาสูเ้พือ่เอาชนะหรอืไปสู่ 
เป้าหมายที่ต้องการให้ได้

29
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หลักการขอความช่วยเหลือ

 การขอความช่วยเหลือหรือการขอรับการสนับสนุนมีหลายลักษณะ เช่นการขอ 
ความเห็นใจ ขอกำาลังใจ การสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือหาทางออกที่เป็นไปได้
สิ่งสำาคัญที่ต้องพิจารณา
 1. เราสามารถขอความช่วยเหลือท้ังด้านกำาลังใจ และการสนับสนุนในด้านต่างๆ 
จากใคร
 2. วธิสีือ่สารทีจ่ะทำาใหบ้คุคลทีเ่ราขอความชว่ยเหลือยืน่มอืเขา้มาชว่ยเหลือควรเปน็
อย่างไร

 ทัง้นีค้วรเกริน่นำาเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและแสดงความรูส้กึโดยใชเ้ทคนคิ I message 
เช่น “แม่ครับ...ตอนนี้ผมรู้สึก.......  อยากจะขอให้แม่ช่วย.........”  ซึ่งโดยธรรมชาติคนที่
เรารักและเป็นห่วงเรา มักจะตอบสนองด้วยคำาพูดที่แสดงความเป็นห่วงและกรณีที่ต้องการ
ความชว่ยเหลอืทีม่ากกวา่นัน้ และอาจไมใ่ช่คนในครอบครัวจะต้องมกีารวางแผนการสนทนา
อย่างไรก็ตามส่ิงสำาคัญคือ ต้องเอ่ยปากสื่อสาร เปิดใจ เปิดกว้างที่จะรับคำาแนะนำา และ 
กำาลังใจจากคนรอบข้าง
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ใบกิจกรรมที่ 3.2

พลังฮึด กำาลังใจจากคนรอบข้าง

 หากท่านรู้สึกท้อใจ ให้ลองนึกถึงคนรอบข้าง ทั้งในครอบครัว ชุมชนหรือท่ีทำางาน 
วา่มใีครบา้งทีท่า่นสามารถขอความช่วยเหลอืได ้และท่านจะพูดอยา่งไรเพ่ือใหค้นคนนัน้ยนิดี
ให้การสนับสนุนท่าน 

• คนที่คอยให้กำาลังใจคุณคือใคร ...................................................................................... 
 .........................................................................................................................................

• พูดอย่างไรให้ผู้อื่นช่วยหลือ .......................................................................................... 
 ........................................................................................................................................

31
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ใบความรู้ที่ 3.3

พลังฮึด กับสิ่งที่ควรทำา

 พลังฮึด ที่จะมีกำาลังใจต่อสู้อุปสรรค มีปัจจัยสำาคัญคือ การขอความช่วยเหลือ 
จากคนรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เราท้อถอยหรือหมดหวัง คนเหล่านี้จะสามารถ
สนับสนุนให้เรามีพลังใจที่จะสู้ต่อไป รวมทั้งอาจให้ความช่วยเหลือที่จำาเป็นที่เขามี

 สิ่งที่เราต้องทำาอันดับแรกคือ การนึกถึงคนเหล่านี้และที่สำาคัญก็คือ การกล้าเอ่ย 
ขอคำาปรึกษาและการสนับสนุน โดยไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นการรบกวนคนเหล่านั้นเพราะที่จริง 
คนเหล่านั้นก็มีความเต็มใจและมีความสุขหากได้ให้กำาลังใจ ให้การสนับสนุนหรือแม้กระทั่ง
ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เขาสามารถช่วยได้

 คำาพูดทีแ่สดงความรูส้กึของเรา เชน่ “ฉนัรูส้กึทอ้แท ้หมดกำาลงัใจ” หรอืสิง่ทีเ่ราเปน็หว่ง  
เช่น “ฉันเป็นห่วงลูก ว่าเขาจะกินอยู่อย่างไรในภาวะแบบนี้” จะเป็นการทำาให้คนรอบข้าง
เข้าใจภาวะที่เราเป็นอยู่ที่เขาจะให้การสนับสนุนได้ อย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก

 “หากท้อแท้ อย่าลืมคิดถึงคนรอบข้าง”
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Module 3

“พลังสู้ : ฉันทำาได้”

เรื่องที่ 4  การจัดการความเครียด

เรื่องที่ 5  ชีวิตคือการปรับตัว

เรื่องที่ 6 ค้นหาหนทางใหม่

         ในการแก้ปัญหา
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เรื่องที่ 4

การจัดการความเครียด

วัตถุประสงค์ 
 1. อธิบายถึงความสำาคัญในการจัดการความเครียด 
 2. แสวงหาวิธีจัดการกับความเครียดและฝึกทักษะคลายเครียด
 3. ฝึกทักษะการป้องกันความเครียดด้วยสติ

สาระสำาคัญ 
 1. สถานการณ์วกิฤตในชวีติเมือ่รวมกบัความกดดันอ่ืนๆ อาจทำาใหเ้กิดความเครยีด
ที่แสดงออกทั้งทางกายใจและพฤติกรรม เราจึงควรเรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียด 
ที่ได้ผล
 2. การฝึกสมาธิจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายจากอารมณ์และความเครียด 
ด้วยการหยุดคิดและปลดปล่อยความคิดและความว้าวุ่นที่สะสมไว้ในจิตใต้สำานึก  
 3. สตท่ีิไดร้บัการฝกึจะทำาใหส้ามารถทำากจิตา่งๆ ดว้ยใจจดจอ่และไมถ่กูสอดแทรก
ด้วยอารมณ์ ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้ความเครียดต่างๆ สะสมเข้ามาในจิต

อุปกรณ์

 1. ใบกิจกรรมที่ 4.1
 2. ใบความรู้ที่ 4.1 4.2 4.3 และ 4.4

เวลา 30 นาที
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กิจกรรม

3 นาท ี 1. วทิยากรเกริน่นำาเรือ่งความเครยีด สอบถามอาการและประเมนิความเครยีด 
(ตามใบกิจกรรมที่ 4.1)

2 นาที 2.  วิทยากรอธิบายความเครียดและวิธีจัดการกับความเครียด 
  (ตามใบความรู้ที่ 4.1)

15 นาท ี 3.  ฝกึทักษะการลดความเครยีดด้วยการทำาสมาธ ิและวทิยากรสามารถแนะนำา
วธิกีารคลายเครยีดเพิม่เติมได ้เชน่ นวดคลายเครียด ฝึกหายใจคลายเครียด 
(ตามใบความรู้ที่ 4.2)

7 นาที 4.  ฝึกสติขั้นพื้นฐานเพื่อการป้องกันความเครียด 
  (ตามใบความรู้ที่ 4.3) 

3 นาที 5. วิทยากรสรุปการจัดการความเครียดด้วยการฝึกสมาธิ สติ 
  (ตามใบความรู้ที่ 4.4)
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ใบกิจกรรมที่ 4.1 

รู้จักระดับความเครียดของตนเอง

  เมื่อมีความเครียด ท่านมีอาการท่ีแสดงออกทางร่างกายจิตใจ และพฤติกรรม
อย่างไร และจัดการความเครียดนั้นอย่างไร

  อาการ
      -  มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก
    -  มีสมาธิน้อยลง
       -  หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ
       -  รู้สึกเบื่อ เซ็ง
  -  ไม่อยากพบปะผู้คน
   อื่นๆ..........................................................................................................

คำาตอบ แทบไม่มี(0) บางครั้ง(1)  บ่อยครั้ง(2)  เป็นประจำา(3)
แปลผล 0 - 4   เครียดน้อย  5 - 7    เครียดปานกลาง
   8 - 9   เครียดมาก  10 - 15 เครียดมากที่สุด

 วิธีการจัดการความเครียดทำาอย่างไร
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
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ใบความรู้ที่ 4.1

ความเครียดและการจัดการความเครียด

 ความเครยีดเป็นความกดดนัรอบตวัท้ังจากปญัหาทางเศรษฐกจิ ครอบครัว การทำางาน  
การเดินทาง สภาพแวดล้อมที่มีผลให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบโต้ออกมาเป็นอาการ ดังนี้

ความเครียดระยะต้น

ร่างกาย   ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ใจเต้นเร็ว อารมณ์แปรปรวน
จิตใจ   มึนงง  คิดมาก คิดอะไรไม่ออก  ไม่มีสมาธิ เบื่อหน่าย สิ้นหวัง วิตกกังวล
พฤติกรรม  สบูบหุรี/่ดืม่สรุามากข้ึน นอนหลบัไมห่ลบั กดัเลบ็ กดัฟนั ขีห้งดุหงดิ ชอบเกบ็ตวั  

ไม่อยากทำาอะไร

เมื่อสะสมเป็นความเครียดเรื้อรัง จะมีผลต่อ

ร่างกาย   โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน 
จิตใจ   โรคซึมเศร้า วิตกกังวล 
พฤติกรรม  ติดสุรา ยาเสพติด การพนัน 

 ที่ผ่านมาคนเรามักจะจัดการความเครียดโดยการเบี่ยงเบนไปทำากิจกรรมอื่น  
เช่น  กิน ช้อปปิ้ง ดูหนัง ฟังเพลง แต่ความเครียดก็ยังคงกลับมาเหมือนเดิม

การจัดการความเครียดที่ถูกวิธี ประกอบด้วย
 1)  ตระหนักในตนเอง โดยสังเกตและยอมรับความเครียดที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่จะเกิดขึ้นและคนส่วนใหญ่จะปรับตัวได้ รวมท้ังมีแบบประเมิน (ST5 และ 2Q 
สำาหรับประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้า)
 2)  มวีธิกีารลดความเครยีดทีเ่หมาะสมกบัตนเอง โดยโปรแกรมนีจ้ะเนน้การฝกึสมาธิ
ในแนวจิตวิทยา ซึ่งจะฝึกได้ง่ายและทุกคนสามารถฝึกได้ ทั้งนี้ยังมีทางเลือกในการจัดการ
ความเครียดด้วยวิธีอื่น ๆ ได้แก่ การนวดคลายเครียด การฝึกหายใจคลายเครียด
 3)  การป้องกันความเครียด ถ้าไม่ให้เกิดความเครียดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากความ
สามารถในการแกไ้ขปัญหา โปรแกรมนีจ้ะใช้การฝกึสตใิหเ้ปน็สภาวะจิตทีท่ำากจิตา่งๆ อยูกั่บ
ปัจจุบัน ช่วยให้ไม่สะสมอารมณ์และความเครียด
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ใบความรู้ที่ 4.2

ฝึกทักษะคลายเครียดด้วยตนเอง

1) การฝึกสมาธิในแนวจิตวิทยา  

 การฝึกสมาธิตามแนวทางจิตวิทยาจะใช้ลมหายใจ เพราะสมองจะทำางานน้อย
มาก จึงทำาให้สามารถลดความเครียดท่ีอยู่ในจิตใต้สำานึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำาให้
เกิดความสงบ ผ่อนคลาย โดยเราสามารถฝึกสมาธิได้ง่ายๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  ฝึกหยุดความคิด (ฝึก 1-2 นาที)
 ให้น่ังตัวตรง ศีรษะตรงหลับตาเบาๆ หายใจเข้าออกยาวๆ  
สัก 5-6 ลมหายใจ รับรู้ลมหายใจที่มาสัมผัสบริเวณปลายจมูกข้างที่รู้สึก
ชัดกว่า การรู้ลมหายใจจะทำาให้หยุดคิด เมื่อรับรู้ได้แล้วให้หายใจปกติ

ขั้นตอนที่  2  ฝึกจัดการกับความคิด (ฝึก 4 นาที)
 ให้รู้ตัวว่ามีความคิดเกิดขึ้น แต่อย่าคิดตาม ปลดปล่อยความคิด
นัน้ไป และกลบัมาหยดุคดิโดยการรูล้มหายใจทีป่ลายจมกู อยา่สัง่ตวัเอง
ให้หยุดคิดหรือว้าวุ้นกับความคิด เพราะจะทำาให้จิตไม่สงบ

ขั้นตอนที่  3  ฝึกจัดการกับความง่วง (ฝึก 8 นาที)
 ให้พยายามยืดตัวให้ตรงเพ่ือให้ร่างกายต่ืนตัว หายใจเข้าออกยาว 
5-6 ลมหายใจ เม่ือหายง่วง ก็ให้กลับมารับรู้ลมหายใจท่ีปลายจมูก 
เหมือนเดิม 
 
 (เมื่อครบ 8 นาที) “ค่อยๆ ลืมตาขึ้น ทำาสมาธิลืมตาต่อไปอีกสัก 
1 นาที  เพื่อให้จิตคุ้นกับการรู้ลมหายใจโดยไม่ต้องหลับตา
 ช่วงเวลาในการฝึกสมาธิที่ดีที่สุด คือ เช้าตรู่ หรือก่อนนอน เนื่องจากสงบ 

ฝึกสมาธิ 3 ขั้นตอน
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2) การนวดคลายเครียด 

https://www.youtube.com/watch?v=SlWGmE8ulaI

 จุดกลางระหว่างคิ้ว
 ใช้ปลายนิ้วชี้ หรือนิ้วกลาง กด 3-5 ครั้ง 

 จุดใต้หัวคิ้ว
 ใช้ปลายนิ้วชี้ หรือนิ้วกลางกด 3-5 ครั้ง

 จุดขอบกระดูกท้ายทอย
 จุดกลาง ใช้นิ้วหัวแม่มือกด 3-5 ครั้ง จุดสองจุดด้านข้างประสานมือ
 ที่ท้ายทอยใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกด 3-5 ครั้ง 
 
 บริเวณตันคอ
 ประสานมือบริเวณท้ายทอยใช้นิ้วหัวแม่มือสองข้าง
 กดตามแนวกระดูกต้นคอ โดยกดไล่จากตีนผมถึงบ่า 3-5 ครั้ง
 
 บริเวณบ่า
 ใช้ปลายนิ้วมือขวาบีบไหล่ซ้ายไล่จากบ่าเข้าหาต้นคอ ใช้ปลายนิ้วมือซ้าย 
 บีบไหล่ขวาไล่จากบ่าเข้าหาต้นคอ 3-5 ครั้ง

 บริเวณบ่าด้านหน้า
 ใช้นิ้วหัวแม่มือขวากดจุดใต้กระดูกไหปลาร้าจุดต้นแขน
 และจุดเหนือรักแร้ของบ่าซ้าย ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดบ่าขวา 
 ทำาซำ้า 3-5 ครั้ง

 บริเวณบ่าด้านหลัง
 ใช้นิ้วมือที่ถนัดของมือขวาอ้อมไปกดจุดบนและจุดกลางของกระดูกสะบัก 
 และจดุรกัแร ้ดา้นหลงัของบ่าซา้ย ใชน้ิว้มอืทีถ่นดัของมอืซา้ยกดจดุบา่ขวา
 ทำาซำ้า 3-5 ครั้ง 
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 • นั่งในท่าที่สบายหลับตา 
  เอามือประสานไว้บริเวณท้อง
  
 
 
 
 • ค่อยๆ หายใจเข้า พร้อมๆ กับนับเลข 1 ถึง 4 
  เป็นจังหวะช้าๆ ให้มือรู้สึกว่าท้องพองออก  
 

 
 
 
 • กลั้นหายใจเอาไว้ชั่วครู่ นับ 1 ถึง 4 
  เป็นจังหวะช้าๆเช่นเดียวกับเมื่อหายใจเข้า  

 
 
 
 • ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก โดยนับ 1 ถึง 8  
  อย่างช้าๆ 1  2  3  4 5  6  7  8 
  พยายามไล่ลมหายใจออกมาให้หมดสังเกตว่า
  หน้าท้องแฟบลง
 • ทำาซำ้าอีก โดยหายใจเข้าช้าๆ กลั้นไว้ 
  แล้วหายใจออก โดยช่วงที่หายใจออก
  ให้นานกว่าหายใจเข้า 
 

3) การฝึกหายใจคลายเครียด

https://www.youtube.com/watch?v=XjRo4TTTrKg&t=173s
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ใบความรู้ที่ 4.3

ประโยชน์และวิธีการฝึกสติ

 แม้การฝึกสมาธิจะช่วยให้จิตสงบลงชั่วคราว ท้ังยังลดความเครียดท่ีสะสมอยู่ใน
จิตใต้สำานึก แต่เมื่อออกจากสมาธิกลับมาอยู่ในชีวิตจริงก็จะเริ่มสะสมความเครียดใหม่  
ดังนั้นการทำางานอย่างสงบโดยไม่สะสมความเครียด จึงต้องอาศัยสภาวะของจิตใจ  
ที่พัฒนาขึ้นระหว่างการทำางานและการใช้ชีวิต  นั่นคือ “การฝึกสติ” นั่นเอง 
 สติจะช่วยควบคุมความคิดของเราไม่ให้ถูกปรุงแต่งด้วยความอยาก ความโกรธ 
และความวิตกกังวล ซึ่งสามารถฝึกสติได้ง่ายๆ โดยอาศัยลมหายใจ ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา
เป็นที่ตั้งของสติควบคู่ไปกับการทำากิจกรรมต่างๆ เพราะลมหายใจมีคุณสมบัติที่สำาคัญคือ 
ความเป็นปัจจุบัน เราไม่สามารถหายใจไปในอนาคตหรือหายใจกลับไปในอดีตได้  
การรู้ลมหายใจเล็กน้อยจึงเป็นการอยู่กับปัจจุบันและช่วยให้เราอยู่กับกิจที่ทำาดีขึ้น  
การฝึกสติอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้การฝึกสติเป็นเรื่องไม่ยาก 
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การฝึกสติ

 เราสามารถฝึกสติได้ โดยรู้ลมหายใจไว้ 
บางส่วนขณะทำากิจต่างๆ โดยจิตท่ีเป็นปัจจุบัน  
เริ่มต้นจากนั่งในท่าที่สบาย หลังตรง หายใจเข้าออก
อยา่งเป็นธรรมชาต ิเริม่จากการทำาสมาธแิบบหลบัตา
สัก 1 นาที และสมาธิลืมตาอีก 1 นาที 

ลองจบัปากกา/ดนิสอ แบบธรรมดาเหมอืนทีเ่ราเคย
จับในเวลาปกติ

ลองจับปากกา/ดินสอ อีกคร้ังโดยให้รู้ลมหายใจ 
ไว้ เ ล็ กน้ อย  พร้ อมกั บ รู้ สั มผั สของมื อที่ จั บ  
แล้วเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ลุกขึ้นยืน โดยรู้ลมหายใจเล็กน้อย รู้สัมผัสของเท้า
ที่พื้น สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับรับรู้ 
ลมหายใจท่ีบริเวณปลายจมูกไปด้วย จะพบว่า
สามารถยืนได้นิ่งมากกว่าท่ีเคยและยืนได้นาน 
โดยไม่รู้สึกเบื่อ 

เดนิไปรอบๆหอ้งสกั 2-3 รอบ ดว้ยความเรว็ตามปกติ 
ขณะเดนิใหรู้ล้มหายใจเลก็นอ้ย พรอ้มรบัรูส้มัผสัของ
เท้าที่พื้นไปด้วย แล้วจะพบว่าเราเดินได้อย่างมีสติ 
ไม่วอกแวกและไม่สอดแทรกด้วยอารมณ์ต่างๆ
เหมือนอย่างที่เคย 
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รู้    รูจ้กัระดบัความเครยีดของตนเองโดยทำาการประเมนิจากแบบ
ประเมินต่างๆ เช่น แบบประเมินความเครียด (ST-5) ของกรม
สุขภาพจิต

   ลดความเครียดที่สั่งสมอยู่ในจิตใจ ผ่อนคลาย และพร้อมทำา 
กิจกรรมต่างๆ โดยการฝึกสมาธิในแนวจิตวิทยาเป็นการ 
หยดุคดิ  โดยใชเ้ทคนคิการรูล้มหายใจทัง้หมด และมทีางเลือก
การนวดคลายเครียด การฝึกหายใจคลายเครียด

  การป้องกันความเครยีดใหม่ๆ  ไมใ่หคุ้กคามจติใจ โดยการฝกึสติ 
ในแนวจิตวิทยาเป็นการอยู่กับกิจที่ทำาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
เทคนิครู้ลมหายใจบางส่วน รู้ในกิจที่ทำา 

ใบความรู้ที่ 4.4

สรุปการจัดการกับความเครียดด้วยการฝึกสมาธิ สติ 

 
 ความเครียดสง่ผลกระทบตอ่รา่งกาย จิตใจ และพฤตกิรรม และหากมคีวามเครียด
สะสมในระยะยาวจะเป็นตน้เหตขุองการเกดิโรคเรือ้รงั และการมพีฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม 
ซึ่งส่งผลเสียในหลายด้าน ดังนั้นเราจึงควรจัดการความเครียดอย่างถูกวิธีโดยใช้หลักการ 
“รู้”  “ลด”  “กัน”

รู้

รู้

ลด

ลด

กัน

กัน

การจัดการ

ความเครียด
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เรื่องที่ 5 

ชีวิตคือ การปรับตัว

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับและเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองในปัจจุบัน 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและประยุกต์ 
  ใช้กับตนเองในภาวะวิกฤตที่ส่งผลต่อรายได้ ด้วยการลดรายจ่ายอย่างเหมาะสม

สาระสำาคัญ 

 พลงัสู ้เปน็ความสามารถในการตอ่สูเ้อาชนะปญัหาและอปุสรรคต่างๆ ในการจัดการ
แก้ไขปัญหาและจัดการกับอารมณ์และความเครียด การแก้ไขปัญหานอกจากเชื่อว่าปัญหา 
มหีนทางแก้ไข มีความเชือ่มัน่วา่ตนเองจะสามารถผา่นพน้อปุสรรค ยงัตอ้งมวีธิคีดิในเชงิบวก
และยดืหยุน่ วิเคราะห์พจิารณาปัญหาอยา่งรอบดา้นก่อนตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกในการแก้ไข
ปญัหาทีเ่หมาะสมซึง่มอียูม่ากมาย การแกไ้ขปญัหาลำาดบัแรก คอื การลดรายจา่ยทีไ่มจ่ำาเปน็
ด้วยการทำาบัญชีรายรับรายจ่าย และการเก็บออม

อุปกรณ์ 
 1. วิดีทัศน์ /กรณีศึกษา เรื่อง “ชีวิตคือการปรับตัว” 
 2.  ใบกิจกรรมที่ 5.1  และ 5.2  
 3.  ใบความรู้ที่ 5.1 และ 5.2

เวลา 30 นาที
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กิจกรรม 

(5 นาที) 1. วิทยากรให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการด้านการเงิน
ในภาวะวิกฤติ (ตามใบกิจกรรมที่ 5.1)

(5 นาที) 2. วิทยากรเชิญชวนให้ดูวิดีทัศน์/กรณีศึกษา เร่ือง“ชีวิตคือการปรับตัว”  
(ตามใบความรู้ ที่  5.1) และสรุปเช่ือมโยงเข้าสู่การปรับตัว 
โดยการลดรายจ่าย 

(5 นาที) 3. วิทยากรให้ผู้เรียนวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของตนเองเพื่อการจัดการ
ปัญหาโดย “ลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็น” (ตามใบกิจกรรมที่ 5.2) 

(5 นาที) 4. วิทยากรสรุปและให้กำาลังใจ (ตามใบความรู้ที่ 5.2)
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เธอลดค่าใช้จ่าย
อย่างไร

ทำาบัญชีรายรับ
รายจ่าย

ลดค่ากาแฟ
ออมเงิน



ใบกิจกรรมที่ 5.1

ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการด้านการเงินในภาวะวิกฤติ 
1. สถานะทางการเงินในครอบครัวของคุณเป็นอย่างไร
 ( )  มีหนี้สิ้น
 ( )  รายได้พอใช้
 ( )  มีรายได้เหลือเก็บ
2. รายจ่ายที่ไม่จำาเป็นของคุณมีอะไรบ้าง 
 ( )  ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต ที่เกินความจำาเป็น
    ( )  ค่าสุรา/บุหรี่
 ( )  ค่าเสื้อผ้าแฟชั่น/เครื่องสำาอางที่ไม่จำาเป็น
 ( )  ค่ากินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อน 
 ( )  ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
 ( )  ซื้อของออนไลน์ที่ไม่จำาเป็น
 ( )  ซื้อหวย/ล็อตเตอรี่ 
 ( ) อื่นๆ โปรดระบุ......................................................
3. ในภาวะวิกฤติ คุณจะจัดการด้านการเงินอย่างไร
 ( )  เพิ่มรายได้ ได้แก่ ทำาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้จากอาชีพหลัก เป็นต้น 
 ( ) ลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็น /ประหยัด
 ( ) แบ่งสัดส่วนเงินออม
 ( ) รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากภาครัฐ/เอกชน
 ( ) อื่นๆ เช่น การขายทรัพย์สิน ............................ฯลฯ
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ใบความรู้ที่ 5.1

 คนสว่นใหญป่ระสบกบัปญัหาการขาดรายได้ กลายเปน็วกิฤตการเงินสว่นบคุคลหรือ
วกิฤตการเงนิ ในครวัเรอืน  บางคนมสีภาพทางการเงนิไมม่ัน่คงอยูแ่ล้ว เมือ่เผชญิภาวะวกิฤต
เศรษฐกิจการทำาความเข้าใจกับปัญหาจึงเป็นขั้นตอนสำาคัญ ที่จะทำาให้เราสามารถเรียนรู้หา
แนวทางการแก้ปญัหาทีเ่หมาะสม โดยใชว้ธิลีดรายจา่ยท่ีไมจ่ำาเปน็ลง พยายามหารายไดเ้พิม่ 
ทำาบัญชีรายรับรายจ่าย ปรับตัวด้วยการออมเงินอย่างมีวินัย
 การตั้งรับกับสถานการณ์อย่างมีสติ แล้วเริ่มบริหารจัดการการเงินของตนเอง
ให้รอบคอบกว่าเดิม ไม่เฉพาะแค่การ “ออมเงิน” แต่รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ให้ “ประหยัด”ให้เกิดความปกติใหม่ทางการเงิน ซึ่งการบันทึกรายการรับจ่าย เป็นพื้นฐาน 
ขั้นต้นของการจัดการด้านการเงินเพ่ือใช้ในการวางแผน การควบคุมการใช้เงินให้เกิด
ประโยชน์

วิทยากรเชิญชวนให้ผู้เรียนดูสื่อวิดีทัศน์/กรณีศึกษา 
เรื่อง “ชีวิตคือการปรับตัว”

วีดิทัศน์เรื่อง

“ชีวิตคือการปรับตัว”

กรณีศึกษา เรื่อง “ชีวิตคือการปรับตัว” 

นายเอ พ่อค้าตลาดนดั เปน็หนีน้อกระบบ ไมม่ตีน้ทนุในการขายของ เขาจงึไปรบัหมู
ทอดมาขาย เขาเริม่จดัการชวีติ นำากำาไรท่ีไดม้าเกบ็สะสม เริม่ทำาบญัชีรายรบั-รายจา่ย  
ลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็นเช่น ลดค่ากาแฟราคาแพง ทำาให้มีเงินทุนสะสมเพ่ิมข้ึน  
จากชีวิตที่เคยล้ม ก็สามารถที่จะลุกขึ้นได้

วีดิทัศน์เรื่อง“ชีวิตคือการปรับตัว”
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การทำาบัญชีรายรับรายจ่าย

อกีสิง่หนึง่ทีค่วรทำาเพือ่ใหส้ามารถ “ประหยดั” คา่ใชจ่้ายได้ตรงตามเปา้หมายมากขึน้ 
นั่นคือ การทำาบัญชีรายรับรายจ่าย วิเคราะห์การใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันว่ามีช่องทาง
ไหนที่จะสามารถลดรายจ่ายได้ในแต่ละวัน การบันทึกรายจ่ายและรายรับที่ปรากฏ  
ในแต่ละวันจะทำาให้เห็นทางออกในการใช้จ่ายบางรายการที่สามารถลดลงได้  
หรือทอนให้ใช้จ่ายน้อยลง

“ออมเงิน” ให้รอบคอบ

เมื่อได้รับเงินให้แบ่ง 10% ของเงินท่ีได้รับ เพื่อเป็นเงินออมทันที และเงินก้อนนี้ 
เพื่อการออมอย่างเดียวเท่าน้ัน ห้ามนำาออกมาใช้เด็ดขาดส่วนที่เหลือก็แบ่งเป็น
ส่วนๆ เพื่อจ่ายหนี้ จ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆ และใช้จ่ายประจำาวัน อย่างน้อยการ  
“ออมเงิน”  อย่างมีวินัยก็จะช่วยชีวิตยามฉุกเฉินได้
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การลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็นของคุณ
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................

รายจ่ายจำาเป็น
 เป็นรายจ่ายที่ต้องใช้เงินต่อการ
ดำารงชีวิต ตัดไม่ได้แต่หาทางเลือกเพื่อ
ลดรายจ่ายได้ เช่น เลือกซื้ออาหารราคา
ธรรมดาที่มีสารอาหารครบ

รายจ่ายไม่จำาเป็น
เป็นรายจ่ายที่ไม่กระทบต่อการดำารงชีวิต 
สามารถทยอยลดหรอืตดัออกได ้เชน่ ลดคา่
กาแฟ เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกซื้อหวย

ใบกิจกรรมที่ 5.2

ลดรายจ่ายที่ ไม่จำาเป็น 

 ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ รายจ่ายท้ังท่ีจำาเป็นและจ่ายไม่จำาเป็น และช่วยกันวิเคราะห์วิธี
การลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็น
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ใบความรู้ที่ 5.2

สรุปการจัดการด้านการเงิน

          เมื่อรายได้ลดลง เราก็ต้องจัดสรรเงินให้พอใช้ โดยการทำา “บัญชีรายรับ 
รายจ่าย” อาจจะต้องเขียนหรือทำาบันทึกออกมาอย่างจริงจัง เพื่อให้รู้ว่าจริง ๆ  แล้ว
มีรายรับและรายจ่ายมากแค่ไหน โดยแผนการใช้เงินที่ดีจะต้องมีรายรับมากกว่า 
หรือเท่ากับรายจ่าย และแบ่งรายจ่ายออกเป็นส่วน ๆ อย่างชัดเจน ดูวิธีทำาแผน 
ใช้เงินได้ที่นี่

เมื่อเราทำาแผนใช้เงินออกมาแล้ว เราก็ต้อง 
ใชจ้า่ยตามทีก่ำาหนดไว ้หากใชส้ว่นไหนเกนิ ก็ให้
ลดรายจ่ายส่วนอื่น เพื่อไม่ให้รายจ่ายมากเกิน
รายรับ ถ้ามีเวลาลองทำาแผนใช้เงินล่วงหน้าสัก 
3 เดือนเพื่อรองรับเหตุการณ์ในอนาคต

แบบบันทึก
รายรับ-รายจ่าย
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 หากเราคิดพิจารณาปัญหาการจัดการด้านการเงินตามหลักของ
เหตุและผลแล้ว จะทำาให้เราตระหนักรู้ว่าสาเหตุของปัญหาต่างๆ นั้น
คืออะไร และหนทางในการแก้ปัญหามีสิ่งใดบ้าง บางกรณีเราสามารถ
วิเคราะห์ด้วยตนเองตามลำาพังและบางกรณีอาจต้องมีที่ปรึกษาในการ
วิเคราะห์ปัญหานั้นๆ การให้เวลาในการตรึกตรองเช่นนี้ จะทำาให้เราไม่
ดำาเนินชีวิตอยู่บนความประมาท 

 หัวใจสำาคัญ ก็คือการนำาข้อมูลรายรับรายจ่ายมาทบทวน เราก็
จะพบว่ารายจ่ายสูงกว่ารายได้เท่าไหร่ แล้วไตร่ตรองดูว่ารายจ่ายอะไร
ที่เราสามารถลดได้ หากตัวเลขที่เราสามารถลดได้ใกล้เคียงกับรายจ่าย 
ที่มากกว่ารายรับ เราก็จะสามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง
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เรื่องที่  6 

 ค้นหาหนทางใหม่ ในการแก้ปัญหา

วัตถุประสงค์ 

 1. ตระหนักถึงทางเลือกในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายรับ 
 2. วางแผนการแก้ปัญหาการขาดรายได้ให้เหมาะสมกับตนเอง

สาระสำาคัญ 
 1. การค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการประกอบอาชพีหรือการเพิม่รายรับจะตอ้งไมย่ึด
ติดกับสิ่งเดิมๆ ที่เคยทำา ท้ังน้ีอาจใช้ความสามารถเดิมท่ีมีอยู่แต่เปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการใหม่ 
(reskill) หรอืแสวงหาอาชพีใหม ่คน้หา เรยีนรูว้ธิกีาร/งานในรปูแบบอืน่ๆ เพิม่เตมิ (upskill) 
 2. การวิเคราะหค์วามสามารถหรอืศกัยภาพทีม่อียูค่วบคูก่บัการหาขอ้มลูจากแหลง่
ช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ จะเป็นทางเลือกในการค้นหาทางออกท่ีหลากหลายในการเพ่ิมรายได้ 
ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อบรรลุเป้าหมายตามความตั้งใจ

อุปกรณ์  

 1. วิดีทัศน์ /กรณีศึกษา เรื่อง “การเพิ่มรายได้”  
 2. ใบกิจกรรมที่ 6.1 
 3. ใบความรู้ที่ 6.1 และ 6.2

53

เวลา 30 นาที
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กิจกรรม 

(10 นาที)  1. วิทยากรเกริ่นนำาว่าคนส่วนใหญ่มักยึดติดกับการทำาแบบเดิมจึงไม่ 
สามารถเพิ่มรายได้  และเชิญชวนให้ ดูวิ ดีทัศน์/กรณีศึกษา  
เรื่อง “การเพิ่มรายได้” (ตามใบความรู้ที่ 6.1) 

(15 นาที)  2. ให้ผู้ เรียนวิ เคราะห์ความสามารถของตนเอง และวางแผน 
เพิ่มรายได้ที่เหมาะสมกับตนเอง (ตามใบกิจกรรมที่ 6.1)

(5 นาที)  3. วิทยากรสรุปและให้ข้อคิดถึงการตั้งเป้าหมายในการบริหารการเงิน 
รวมถึงวิธีการเพิ่มรายรับ (ตามใบความรู้ที่ 6.2)
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วีดิทัศน์เรื่อง“การเพิ่มรายได้”  

ใช้ความสามารถเดิมที่มีอยู่แต่เปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการใหม่ (reskill)

ใบความรู้ที่ 6.1 

บทเกริ่นนำา

 พลังสู้ท่ีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาด้านการเงิน  
หากเราใช้แนวทางการดำาเนินชีวิตแบบเดิมๆ จะทำาให้เราไม่พบหนทางใหม่ ที่จะเป็น 
ทางออกที่ด ีอันดบัแรกคือ การลดรายจ่าย นอกจากนั้นยงัมีวิธ ี“เพิ่มรายรบั” เพื่อให้เราเกิด 
ประสบการณ์ใหม่ ในการแก้ปัญหา โดยดูตัวอย่างการเริ่มอาชีพใหม่โดยวิธีใหม่ๆ  
แล้วหนักลบัมาวเิคราะห์ตวัเอง วา่เราสามารถท่ีจะใชว้ธิกีารทีค่นอืน่ทำาแลว้ประสบความสำาเรจ็ 
ไดห้รอืไม ่หรอือาจปรกึษากบัผูท้ีส่ามารถเสนอแนะไดม้ากกวา่ เพือ่ค้นหาหนทางทีเ่ปน็ไปได ้
สำาหรับตัวเราเอง  
 วทิยากรเชญิชวนใหผู้เ้รยีนดสูือ่วดิทีศัน/์กรณศีกึษา เรือ่ง “การเพิม่รายได”้ 2 รปูแบบ คอื  

 o รูปแบบที่ 1  ใช้ความสามารถเดมิท่ีมอียูแ่ตเ่ปลีย่นรปูแบบ/วธิกีารใหม ่(reskill)
 o รูปแบบที่ 2 แสวงหาอาชีพใหม่ ค้นหา เรียนรู้วิธีการ/งานในรูปแบบอื่นๆ  
    เพิ่มเติม (upskill)
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กรณีศึกษา เรื่อง “การเพิ่มรายได้ รูปแบบ reskill”

 นายสอ อาชีพพนักงานโรงแรม ถูกสั่งพักงาน เขาจึงต้อง
ดิ้นรนหางานใหม่ แต่ไปสมัครงานท่ีไหนก็ไม่มีใครรับ เขาท้อแท้
กับชีวิตที่ไม่มีราย และพยายามครุ่นคิดแก้ปัญหา และลองหาวิธี
เพิ่มรายได้จากต้นทุนและ ทรัพย์สินท่ีมีติดตัว โดยผันตัวเองมา 
ขับวินมอเตอร์ไซต์ แต่ลูกค้ายังน้อย จึงปรับเปลี่ยนวิธีหารายได้ 
โดยประกาศในอินเตอร์เน็ตว่ารับส่งเอกสาร จากนั้นมีบริษัทว่าจ้าง
ใหเ้ขาสง่เอกสาร เขาดใีจมากท่ีมรีายไดเ้ขา้มาอกีทาง เขาคดิวา่ถ้าหาก 
ไม่มีเงิน ไม่มีงาน ปัญหาชีวิตก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ชีวิตเราต้องสู้ 
ไม่ยอ่ทอ้ตอ่ปญัหาและอปุสรรค ปญัหาทีเ่ขา้มาทำาให้เขาเขม็แขง็ขึน้

กรณีศึกษา เรื่อง “การเพิ่มรายได้ รูปแบบ upskill”

 นายบี อาชีพนักบิน เขาประสบกับวิกฤตในชีวิตเนื่องจาก สายการบินหยุด 
เส้นทางบิน ทำาให้รายได้ลดลง เงินไม่พอใช้ เขาจึงฝึกทำาอาหาร โดยทบทวนสิ่งที่ 
ครอบครัวเคยทำาในสมัยเด็กคือ การทำาไส้อั่ว เขาลองผิดลองถูกหลายรอบจนสามารถ 
ทำาไดอ้รอ่ย จงึนำาไปโพสตข์ายในเพจออนไลน์ โดยขายราคาไมแ่พง หวงักำาไรเพียงเลก็นอ้ย  
ทำาให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

วีดิทัศน์เรื่อง “การเพิ่มรายได้”  

แสวงหาอาชีพใหม่ เรียนรู้วิธีการ/งานในรูปแบบใหม่ (upskill)
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ใบกิจกรรม 6.1

ค้นหาความสามารถ/ศักยภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ 

 ใหผู้เ้รยีนทบทวนว่าตวัเองมคีวามสามารถ/ทกัษะ/ตน้ทนุอะไรบา้ง ทัง้ความสามารถ 
ในปัจจุบัน ความสามารถในอดีต จากนั้นวางแผนการเพิ่มรายได้ที่เหมาะสมกับตนเอง

แผนการเพิ่มรายได้
 
 - สิ่งที่ทำาเพื่อเพิ่มรายได้คือ
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
 - วางแผนอย่างไร
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................ 
 - หากมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นจะแก้ไขอย่างไร
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
 - แหล่งขอความช่วยเหลือ
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................

ความสามารถ/ทักษะ/
ต้นทุนที่สามารถนำาไปใช้

เพิ่มรายได้
(เช่น ขายของ ขับรถ 
วาดรูป ทำาอาหาร)

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

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

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

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

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

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

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ 57

ความสามารถของคุณคืออะไร



ใบความรู้ที่ 6.2

จากปัญหา...สู่การแก้ไข

 จะเห็นได้ว่าการเพ่ิมรายรับ เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายพอเพียงสามารถทำาได้ทั้งจากความ
สามารถในอาชีพเดิม แต่หาวิธีการใหม่ๆ และการเรียนรู้วิธีการทำางานในรูปแบบอื่นๆ หรือ
อาชีพใหม่ๆ 
 อย่างไรก็ตาม การจะทำาให้ได้ตามทางเลือกอาจมีอุปสรรคบางประการ แต่ท่าน
สามารถหาวธิแีกไ้ขไดท้ั้งจากตนเองและแหลง่สนบัสนนุต่างๆ สิง่ทีจ่ะชว่ยใหท้า่นมคีวามมุง่มัน่ 
ในการดำาเนนิการกค็อื การมเีปา้หมายทีช่ดัเจนวา่จะมเีงินเกบ็สกักอ้นหนึง่ไวเ้พ่ือทำาส่ิงท่ีต้ังใจ
ในชีวิต เช่น เพื่อตนเอง ครอบครัว หรือผู้ที่เรารักและห่วงใย 
 หากเรารูส้กึเครยีด วติกกงัวลมาก อาจใชว้ธิกีารจดัการอารมณแ์ละความคดิ (ตามลงิค ์
https://www.thaidmhelibrary.org/videocovid19) แต่ถ้ายังคิดไม่ออกและต้องการหา
แหล่งปรึกษา สามารถขอคำาแนะนำา/ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือ Chatbot 
1323 “น้องสายด่วนสุขภาพจิต” 
 หรือแหล่งสนับสนุนด้านอาชีพ อื่นๆ ได้แก่
 • แรงงานจังหวัด (ทุกจังหวัด)
 • ประกันสังคม (ทุกจังหวัด)
 • สำานักงานเขต (กทม.) 
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 ในคนทุกคนจะมีพลังบวกที่อยู่ในตัวและเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้เราสามารถยืนหยัด 
ตอ่สูแ้ละดำาเนนิชีวติภายใตค้วามยากลำาบากได ้ถงึแมจ้ะตอ้งเผชิญกบัเหตกุารณท์ีไ่มท่นัตัง้ตวั  
เชน่ โรคระบาด การเจบ็ปว่ยดว้ยโรคทีไ่มค่าดคดิมากอ่น เศรษฐกจิตกตำา่ ทำาให้ต้องขาดรายได้ 
โดยไม่ทันตั้งตัว โดยพลังดังกล่าวคือ “อึด ฮึด สู้”        

 อดึ  สภาวะจติใจทีเ่ขม้แขง็ สงบ มัน่คง ทนต่อแรงกดดัน ควบคมุตัวเองได้ และมัน่ใจ
ว่าต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรคและผ่านพ้นวิกฤตได้
 ฮึด  มกีำาลงัใจ หรอืมแีรงใจท่ีจะดำาเนินชีวิตตอ่ไปภายใตส้ถานการณท์ีก่ดดนั ซึง่กำาลงัใจ 
นี้มีที่มาสำาคัญ คือ การสนับสนุนจากคนรอบข้าง
 สู ้ ตอ่สูเ้อาชนะอปุสรรค ปัญหาทีเ่กดิจากสถานการณว์กิฤต โดยเฉพาะความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา และมีทักษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

 พลังบวกเหล่าน้ีคือ ตัวช่วยหน่ึงท่ีจะช่วยป้องกันเราไม่ให้สูญเสียสุขภาพจิต เมื่อถึง
วนัทีช่วีติเหวีย่งเราเขา้ไปในเหตกุารณว์กิฤตซึง่เราควบคมุไมไ่ด้ โดยเราต้องมกีารทบทวนพลัง
อึด พลังฮึดและพลังสู้ในตัวเรา ไม่จมอยู่กับความทุกข์ใจ ลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาได้และปรับตัว
ในสถานการณ์วิกฤตได้โดยไม่มีปัญหาสุขภาพจิต มีวัคซีนใจที่คอยป้องกันไม่ให้ทุกข์ใจมาก
นกั ไม่ยอ่ทอ้ต่อปญัหา ป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหาสุขภาพจิตและชว่ยใหส้ามารถเอาชนะปญัหา
อุปสรรคไปสูค่วามสำาเรจ็ทีต่อ้งการ เพือ่หาหนทางในการดำาเนนิชวีติและผ่านพ้นวกิฤติไปได้
อย่างเหมาะสม 

ปัญหามีไว้แก้ ถ้าคุณได้แชร์ 
คุณจะค้นพบทางออก

 “อึด ฮึด สู้”
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1323

แหล่งปรึกษาปัญหาสุขภาพใจ

คุณสามารถโทรปรึกษา

สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือปรึกษาออนไลน์

ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ

สายด่วนสุขภาพจิต 1323

http://www.facebook.com/helpline1323

@helpline1323

ปรึกษาจิตแพทย์หรือบุคลากร 

ทางการแพทย์เพื่อขอคำาแนะนำา

ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาล

ใกล้บ้านทุกแห่ง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก  การใช้วิดีทัศน์

ภาคผนวก ข  แบบประเมินพลังใจ 

ภาคผนวก ง  อินโฟกราฟิก

ภาคผนวก ค  แบบประเมินสุขภาพจิต 

   Mental Health Check In
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 ผู้จัดการเรียนการสอน (User) และผู้ควบคุมวีดิทัศน์ต้องทำาการ  
ศึกษาเนื้อหา จุดเน้นของแต่ละแผนการสอน และช่วงเวลากดหยุด  
เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนทำาใบกิจกรรมและฝึกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมถึง 
เลือกเปิดวิดีโอตัวอย่างจากชีวิตจริงของแต่ละแผนการสอนให้เหมาะสม 
กับกลุ่มเป้าหมาย
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 ขอให้ท่านให้คะแนนพลังใจในแต่ละข้อ แล้วรวมคะแนนทั้ง 3 ข้อ  
หลงัจากน้ันอ่านขอ้แนะนำา ทา้ยแบบสอบถาม จะทราบวา่ทา่นมพีลังใจระดบัใด 
และควรทำาอย่างไรเพื่อเสริมสร้างพลังใจ

แบบประเมินพลังใจ 
- ให้ผู้เรียนประเมินพลังใจก่อนอบรม และหลังอบรมเพ่ือตรวจวัด 

ระดับพลังใจ
- ท่านมีความเชื่อมั่นในประเด็นต่อไปนี้เพียงใด ถ้า 1 หมายถึง น้อย  

และ 10 หมายถึง มาก



หลักสำาคัญในการเสริมสร้างพลังใจ เช่น
1. ท่านสามารถเพิ่มเชื่อมั่นในการเอาชนะอุปสรรค ด้วยการ มองคุณค่าและ 

สิ่งที่ท่านมี รวมทั้งประสบการณ์ที่ท่านเคยผ่านพ้นอุปสรรคมาได้
2.  ท่านสามารถเพิ่มพลังจากคนรอบข้าง ด้วยการขอคำาแนะนำา การช่วยเหลือ

และกำาลังใจ
3.  ท่านสามารถเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา รวมทั้งการลดรายจ่าย  

การเพิ่มรายได้ด้วยปรึกษาผู้มีความรู้ การศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
แล้วนำาไปปฏิบัติ และอาจต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำางานด้วย

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ 65



ประเมินด้วย SBSD 4 ปัจจัย
S : Stress (เครียด)
B : Burnout (ภาวะหมดไฟ)
S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย)
D : Depression (ซึมเศร้า)
แบบประเมินพลังใจ (RQ) 3 ข้อ
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รายนามคณะที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำา  

“หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้”

คณะที่ปรึกษา
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์    อธิบดีกรมสุขภาพจิต
นายแพทย์จุมภฏ  พรมสีดา             รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์   ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

คณะผู้จัดทำา

นายแพทย์เทอดศักดิ์  เดชคง ผู้อำานวยการสำานักวิชาการสุขภาพจิต
นางสาวชิดชนก  โอภาสวัฒนา  สำานักวิชาการสุขภาพจิต
นางสาวสรรกมล  กรนุ่ม   สำานักวิชาการสุขภาพจิต
นางสาวพาสนา คุณาธิวัฒน์ สำานักวิชาการสุขภาพจิต
นางสาวศรัณยพิชญ์  อักษร สำานักวิชาการสุขภาพจิต
นางสาวธิดารัตน์  ทิพโชติ สำานักวิชาการสุขภาพจิต
นางสาวสุรินทร อิวปา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
นางสาวพรณิชา  ป้อมคำา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
นายณัฐกิตติ์  อุดเป็งเครือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
นางสาวจุฑามาศ จ้อยจุมพจน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
นางสาวฉัตรพร เพ็งสุวรรณ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
นางสาวรุจิรา ต๊ะจันทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
นางสาวณัฐธิณี อินทะเนตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
นายสุพัฒชัย ปราบศัตรู ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
นายวีระพงษ์ เรียบพร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
นางสาวศรัญญา ก้อนศรี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
นายธนโชติ เทียมแสง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
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จัดพิมพ์โดย

สำานักวิชาการสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

www.dmh.go.th/www.dmh-bmha.com

สำานักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

02-590-8567



MODULE 1 พลังใจ บนพื้นฐานพลังอึด

MODULE 3 พลังสู� : ฉันทำได�

MODULE 2 พลังฮึด : กำลังใจ
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ทำความ

รู�จักพลังใจ

1.

พลังฮึด :
ฉันลุกข�้นสู�
ได�อีกครั้ง

2.

พลังฮึด :
ฉันมีสิ่งล�ำค�า
ที่เป�นกำลังใจ

3.

การจัดการ
ความเคร�ยด

4.

ช�ว�ตคือ
การปรับตัว

5.
ค�นหา

หนทางใหม�
ในการแก�ป�ญหา

6.

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
สำนักว�ชาการสุขภาพจ�ต

อึด ฮึด สูอึด ฮึด สูอึด ฮึด สู

หลักสูตรเสริมสรางพลังใจ 


