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ในสถานการณ์วิกฤตที่คนเราเผชิญนั้น การมีพลังใจเป็นสิ่งที่มี
ความส�ำคัญต่อการปรับตัว รับมือกับปัญหาและเจริ ญเติบโตไปสู่วิถีชีวิตที่ดี
กว่าเดิม โดยคุณสมบัตทิ งั้ 3 ของพลังใจ อันได้แก่ พลังอึด พลังฮึด และพลังสู้
เป็นสิ่งที่มี ในคนทุกคน
กรมสุขภาพจิตได้จดั ท�ำคูม่ อื สือ่ สารความรู้ เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้
ทีป่ ระกอบด้วยความรู้ในรูปแบบทีก่ ระชับ เข้าใจง่าย ออกแบบมาเป็นตอนสัน้ ๆ
เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ผูน้ ำ� ชุมชนใช้สอื่ สารความรูท้ จี่ ำ� เป็นในการเสริมสร้าง
พลังใจให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีท่ ี่ ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ให้มพี ลังใจ อึด ฮึด สู้ ซึง่ เป็นเสมือนวัคซีนใจทีจ่ ะช่วยป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดตามมา
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แนวทางการใช้คู่มือ สื่อสารความรู้
เพื่อเสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้
คู่มือเล่มนี้ ใช้เป็นข้อมูลที่กระชับ เข้าใจง่าย สามารถสื่อสารไปยัง
ประชาชนในวงกว้าง เช่น ใช้อา่ นออกอากาศในวิทยุชมุ ชน หอกระจายเสียงของ
หมู่บ้านและชุมชน ดังนั้นหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ในระดับหมูบ่ า้ น ชุมชน สามารถใช้คมู่ อื สือ่ สารความรูเ้ ล่มนี้ เสริมสร้างพลังใจ
ประชาชน ให้เกิดความมุมานะ อดทน มีสติ มีก�ำลังใจและมีทางเลือกในการ
ปรับเปลี่ยนการด�ำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไป
เนื้ อ หาความรู ้ เ รื่ องพลั ง ใจนี้ เน้ น ไปที่ ก ารดึ ง เอาศั ก ยภาพ
ความสามารถของแต่ละคนออกมาใช้ ให้เป็นประโยชน์
พลังใจนั้นเป็นพลังภายในใจของแต่ละคนในการฝ่าฟันอุปสรรค
ปัญหา วิกฤตการณ์ ในชีวิต ให้สามารถลุกขึ้นยืนหยัดสู้ปัญหา พลิกฟื้นชีวิต
ให้กลับมามีแรงกายแรงใจทีจ่ ะเดินไปข้างหน้าต่อไป ซึง่ อาจแบ่งความสามารถ
ดังกล่าวนีเ้ ป็น 3 ด้านที่เรี ยกว่า พลังอึด พลังฮึด และพลังสู้
1. พลังอึด คือ สภาวะจิตใจทีเ่ ข้มแข็ง สงบ มัน่ คง ทนต่อแรงกดดัน
ควบคุมตัวเองได้และมัน่ ใจว่าตนเองต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรค
และผ่านพ้นวิกฤตได้
2. พลังฮึด คือ การมีก�ำลังใจหรื อมีแรงใจที่จะด�ำเนินชีวิตต่อไป
ภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ ก ดดั น ซึ่ ง ก� ำ ลั ง ใจนี้ มี ที่ ม าส� ำ คั ญ
คือ การสนับสนุนจากคนรอบข้าง
3. พลังสู้ คือ ต่อสู้เอาชนะอุปสรรค ปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์
วิกฤต โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ไขปัญหาและมีทกั ษะ
ในการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
ผู้ ใช้คมู่ อื สามารถเลือกประเด็นต่างๆ สือ่ สารไปยังประชาชนได้ตาม
ความเหมาะสม
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ความเครี ยดเป็นเรื่ องปกติ
.....และอาจมีประโยชน์
อะไรคือสิง่ ทีค่ นเราจะรูส้ กึ ในยามพบอุปสรรค การสอบตก ผิดหวัง
ในความรัก เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราแทบทุกคนเคยเจอมาแล้ว ยิ่งในภาวะ
การแพร่ระบาดของโรค ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ยิ่งท�ำให้แทบจะทุกคนมี
ความตึงเครี ยดและต้องปรับตัว เรื่ องนี้อาจกล่าวได้ว่าความเครี ยดใน
สถานการณ์แบบนีถ้ ือว่าเป็นเรื่ องปกติ แต่ก็อาจต้องปรับตัวด้วยเทคนิค
วิธีการต่างๆ บ้างนั่นเอง
คนเราเวลามีความเครี ยดจะมีอาการเช่นไร? อาการที่พบได้นั้น
อาจแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1. อาการทางจิตใจ เช่น ตกใจง่าย หมกมุน่ กับความคิด ขาดสมาธิ
2. อาการของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ใจสั่น เหงื่อซึมฝ่ามือ
ฝ่าเท้า หายใจไม่ โล่ง
3. อาการของระบบกล้ามเนือ้ เช่น มีอาการกล้ามเนือ้ เกร็ง ปวดบ่า
ปวดคอ
ความเครี ยดยังถือเป็น “ไฟ” ที่ผลักดันคนเราให้เปลี่ยนแปลง
ตนเองหรื อหาทางออก ทางเลือกในการด�ำเนินชีวิต ในประเด็นนีเ้ ราจะเห็น
ได้ชัด เมื่อแต่ละท่านได้มองย้อนอดีตชีวิตตนเอง เราจะพบว่าความเครี ยด
จากปัญหาต่างๆ นั้น หลายครั้งท�ำให้เราต้องปรับเปลี่ยนเรี ยนรู้และพัฒนา
ตนเอง
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แม่ค้าขายข้าวแกงแถววัดสังฆราชาได้เล่าให้ฟังว่า การค้าในช่วง
การระบาดของโควิด-19 นัน้ ย�ำ่ แย่จนเธอต้องพยายามปรับรูปแบบการขาย
หันมามัดกับข้าวเป็นถุงแล้วปัน่ จักรยานขายในชุมชนแทน ถึงแม้จะยังไม่มาก
เมื่อเทียบกับการขายก่อนหน้านี้ แต่มันก็ยังสร้างรายได้ ให้เธออยู่บ้าง
อย่างไรก็ตามแม้ว่าความเครี ยดจะเป็นประโยชน์ แต่หากมาก
จนเกินไปย่อมเกิดโทษ และหลายครั้งความเครี ยดที่มากจนเกินไปจะท�ำให้
คนเราหมกมุน่ กับความคิดจนมองไม่เห็นทางออกทีค่ วรจะเป็น ดังนัน้ เราก็ตอ้ ง
ดูแลตนเองมิ ให้ความเครี ยดมากจนเกินไปด้วย
มุมมองทีว่ า่ ความเครียดเป็นสิง่ ปกติ มิ ใช่การเป็นโรคจิตโรคประสาทนี้
จะท�ำให้ตวั เรายอมรับและจัดการแปลความเครียดความวิตกกังวลให้กลายเป็น
เชื้อไฟที่ท�ำให้ตัดสินใจลงมือท�ำในสิ่งที่สร้างสรรค์ ท่านอาจใช้ โอกาสนี้
หาช่องทางค้าขาย อาจเรียนเพิม่ เติม อาจขอความรูจ้ ากคนรอบข้าง แม้กระทัง่
อาจพึ่งพาตนเองใช้จ่ายเหมาะสมมากขึ้นก็เป็นไปได้ เมือ่ คิดอย่างนีก้ ็จะรับมือ
ความเครี ยดได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
...นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
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เสริ มพลัง “อึด ฮึด สู้” อย่างไร....
ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

การเผชิญวิกฤตโควิด-19 เป็นการเผชิญวิกฤตที่ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
จะถึงจุดสิน้ สุด ผลกระทบทีเ่ กิดส่งผลต่อทุกด้านของชีวติ ไม่วา่ จะเป็นด้านสุขภาพ
ที่ต้องป้องกันมิ ให้ติดเชื้อ ด้านอาชีพ การงาน รายได้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหยุดชะงักลง.........แต่ชีวิตต้องเดินต่อไป ในระหว่างนี้
เราทุกคนต้องมีพลังใจที่เต็มเปี่ยมพร้อมสู้ ถ้าเมื่อใดรู้สึกท้อแท้ ใจสิ้นหวัง
ไร้หนทาง ขอให้ทุกท่านเติมพลัง “อึด ฮึด สู้” ดังนี้
1. พูดกับตนเองด้วยค�ำเสริ มด้านบวก “ฉันต้องผ่านไปให้ได้”
“ฉันจะต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ ให้ได้” “ฉันผ่านวิกฤตนี้ ได้แน่นอน”
2. เทคนิคที่สามารถช่วยปรับอารมณ์ ให้จิตใจสงบผ่อนคลาย
และมีพลังใจในภาวะที่เผชิญความล�ำบาก ความทุกข์ ความเครี ยดได้ดี เช่น
การท�ำสมาธิ การฝึกหายใจคลายเครี ยด การฝึกจินตนาการ ฯลฯ โดยเฉพาะ
การหายใจเข้าลึกๆ จะท�ำให้จิตใจเข้าสู่ความสงบและลดระดับฮอร์ โมน
ความเครี ยดลง
3. เสริ มคุณค่า ความดี ความปิติ ให้ ใจตน เช่น การให้...ในรูปแบบ
ต่างๆ กับคนในสังคมที่เผชิญภาวะวิกฤตเช่นเดียวกัน เช่น การให้ก�ำลังใจ
การให้โอกาส การให้รอยยิ้ม การช่วยซื้อของ การช่วยแชร์ ฯลฯ
4. ค้นหาศักยภาพ ทักษะที่เคยมีมาก่อน บางคนเมื่อได้ท�ำงาน
ก็จะใช้ทกั ษะเฉพาะอาชีพทีต่ นท�ำอยู่ และท�ำให้ทกั ษะด้านอืน่ ๆ ทีท่ ำ� ได้ดหี ายไป
เช่น เคยท�ำอาหารอร่อย ท�ำขนม เย็บเสือ้ ปักผ้า งานช่าง ซ่อมแซมอุปกรณ์ ฯลฯ
คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)
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5. ตั ด สิ น ใจเรี ย นรู ้ แ ละลงมื อ ท� ำ สิ่ ง ใหม่ ที่ ไม่ เ คยท� ำ มาก่ อ น
และท�ำได้ดี เพือ่ ให้มรี ายได้มกี ารงานเกิดขึน้ เช่น เรียนเย็บหน้ากาก ท�ำหน้ากากขาย
เรี ยนท�ำข้าวหน้าต่างๆ เรี ยนท�ำปาท่องโก๋ นํ้าเต้าหู้ รับส่งอาหารออนไลน์
รับบริ การไปเดินซื้อสินค้า ฯลฯ
6. ติ ด ต่ อ กั บ คนรู้ จั ก เพื่ อ นฝู ง เพื่ อ พู ด คุ ย ปรึ ก ษาหาความรู้
ช่วยหาช่องทางในการเพิ่มแหล่งช่วยเหลือ เพิ่มโอกาสในการไปสู่เป้าหมาย
ทีต่ อ้ งการ การมีเครื อข่ายมากเท่าใด ก็เป็นแต้มต่อในการประสบความส�ำเร็จ
ในสิ่งที่ลงมือท�ำมากยิ่งขึ้น
เป็นอย่างไรบ้าง ลองน�ำเทคนิคในการเสริ มพลัง อึด ฮึด สู้ ไปใช้ดู
จะช่วยท�ำให้ท่านมีความเข้มแข็งมากกว่าที่เคยเป็นมา
...นันท์นภัส ประสานทอง
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มองตัวอย่างที่ดี...แล้วให้มีก�ำลังใจ
เชื่ อ เหลื อ เกิ น ว่ า ช่ ว งเวลานี้เ ราต่ า งก็ มี ค วามทุ ก ข์ ใ จ กั ง วลใจ
ในหลายๆ เรื่ อง เรื่ องเจ็บป่วยก็เรื่ องหนึง่ แถมผลกระทบจากการท�ำงานไม่ได้
ดังเดิม ก็ยิ่งท�ำให้เงินทองร่อยหรอ ต้องประหยัดกันเต็มที่ หลายคนคิด
ต่อไปว่า...วิกฤตครั้งนีจ้ ะยาวนานอีกแค่ไหน นีม่ ันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้ว
เมื่อมองไปรอบๆ ตัว ก็จะพบว่าเกือบทุกคนได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะได้รับผลกระทบที่คล้ายคลึงกันใกล้เคียงกันก็ตาม
แต่บางคนอาจระทมทุกข์ บางคนรับมือได้ บางคนปรับตัวและมีการใช้ชีวิต
การท�ำงานที่ดีขึ้นได้
เมื่อมองดูรอบข้างเราก็จะพบว่าแต่ละคนก็ปรับตัวในรูปแบบที่
แตกต่างกันไป ตามอุปนิสัยและทุนเดิมที่มีอยู่ บางคนลดความฟุ่มเฟือย
ลดการใช้จ่ายที่ ไม่จ�ำเป็นนัก บางคนหยิบเอาข้าวของเครื่ องใช้ที่เก็บเอาไว้
มาปัดฝุน่ และใช้งานได้อกี ในแง่มมุ ทางจิตวิทยาทีส่ ำ� คัญและอยากชักชวนพวกเรา
หันมามองก็คอื แนวคิดทีว่ า่ .... การมีความเชือ่ ของคนเรานัน้ มาจากการมองเห็น
ประสบการณ์ โลกภายนอก ทีน่ า่ สนใจยิง่ ขึน้ ก็คอื เรามักเลือกมองตามมุมมอง
ของเราเอง เช่น หากเราอยู่ ในภาวะอารมณ์เซ็งเบื่อ เราก็มักเลือกมอง
เรื่ องแย่ๆ คล้ายกับว่ามันเกิดขึ้นบ่อยเสียเหลือเกิน ส่วนคนที่อยู่ ในภาวะ
อารมณ์ที่ดี ก็อาจเลือกมองเหตุการณ์ที่น่าชื่นชมกว่า
คุณอาจเคยสังเกตว่าเวลาอารมณ์ดี หลายๆ อย่างก็ดีตามไปด้วย
แต่เวลาอารมณ์ ไม่ดี ค�ำพูดและท่าทีที่เหมือนปกติธรรมดาอาจกลายเป็น
เรื่ องขุ่นข้องหมองใจได้ เข้าท�ำนองใส่แว่นสีอะไรก็มองเห็นไปตามสีนั้นๆ
คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)
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นักจิตวิทยาทีม่ ชี อื่ เสียงท่านหนึง่ คือดอกเตอร์ บาบาร่า เฟเดอริดสัน
พบว่าคนที่อารมณ์ระทมทุกข์นั้น พบเหตุการณ์ ในชีวิตประจ�ำวันไม่ได้ต่าง
ไปจากคนทั่วไปนัก แต่ด้วยมุมมองที่เป็นเสมือนแว่นสีเทา ได้ท�ำให้พวกเขา
มองเห็นสิ่งต่างๆ มืดด�ำไปด้วย
ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือเราสามารถเลือกมองสิ่งต่างๆ รอบตัว
เพื่ อ สนั บ สนุน ความหวั ง ก� ำ ลั ง ใจได้ ด ้ ว ย นั่ น คื อ สิ่ ง ที่ บ ทความนี้ต ้ อ งการ
น�ำเสนอ เริ่ มต้นจากการทีเ่ ราใช้ความตัง้ ใจมองหาสิง่ ทีด่ ี เห็นผูค้ นรอบตัวเรา
ทีส่ ามารถปรับตัวกับภาวะวิกฤต อาจเป็นคนทีเ่ ดิมได้รบั ผลกระทบจากปัญหา
โควิด-19 หรื อจากด้านเศรษฐกิจ อาจตกงาน สูญเสียรายได้ เขาหรื อเธอ
คนนี้ ได้ ใช้ความพยายามในการปรับตัว การลดรายจ่าย การหารายได้ ในแบบ
ที่แตกต่างไปจากเดิม คนที่เคยขายพะโล้แบบข้าวราดแกง อาจหันมาขาย
แบบส่งถึงบ้านด้วยการปั่นจักรยานไปส่งลูกค้าอย่างนี้ เป็นต้น
แน่นอนว่าในสังคมรอบตัวเราคงมีทงั้ ผูท้ ปี่ รับตัวได้ และผูท้ หี่ ดหู่ ใจ
เก็บตัวเงียบ การทีเ่ รามองตัวอย่างทีด่ ี มองเห็นความคิด ความตัง้ ใจ ก็สามารถ
สร้างก�ำลังใจแก่เราได้ไม่มากก็นอ้ ย ยิง่ เรามองลึกลงไปอีกว่าพวกเขาเหล่านัน้
ค้นพบหนทางด้วยความร่วมมือ ด้วยความช่วยเหลือหรื อโดยการท�ำมาค้าขาย
ก็จะท�ำให้เราเกิดก�ำลังใจ เกิดแนวทางการปรับตัว
...เพราะเราก็สามารถท�ำได้เช่นเดียวกันนั่นเอง
...นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
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มองดู ให้ดี..คุณยังมีดอี ีกหลายอย่าง
สถานการณ์ทเี่ กิดอยู่ ในปัจจุบนั นี้ ท�ำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง
แก่ประชาชน ไม่วา่ จะเป็นผลกระทบกับการท�ำงาน การด�ำเนินชีวติ และผลกระทบ
ด้านการเงินกับทุกครัวเรื อน และไม่มี ใครสามารถตอบได้ว่าสถานการณ์
เหล่านีจ้ ะเกิดอีกนานแค่ไหน ด้วยเหตุน.ี้ ..ทุกคนจึงต้องปรับตัวให้อยู่รอด
ในสถานการณ์ดังกล่าวได้
เมื่อมองดูรอบตัวเรา ก็จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
มากมาย การปรับตัวของแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม อุปนิสัย
การด�ำเนินชีวิต การท�ำงานและการเงิน รวมถึงการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด
กับสถานการณ์ ในปัจจุบัน ในขณะนี้พนักงานห้างร้านต่างๆ ถูกเลิกจ้าง
เป็นจ�ำนวนมาก แต่ ในกระแสทางสังคมก็ท�ำให้เราเห็นสิ่งดีดี เช่น ตู้ปันสุข
การบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การบริจาคอาหาร การแบ่งปัน
จากผู้ที่มีผู้ที่ ได้รับผลกระทบน้อยกว่าสู่ผู้ที่มีน้อยและรับผลกระทบมากกว่า
เป็นต้น
ในสถานการณ์เช่นนีส้ ามารถท�ำให้เราค้นพบตัวตนของเรามากขึ้น
ว่าเรามีความสามารถด้านไหนแอบซ่อนอยู่ ในตัวเราบ้าง เราควรใช้โอกาส
ในช่วงนีเ้ ป็นจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ แล้วเราจะรูว้ า่ เรามีดอี กี หลายอย่างกว่าทีเ่ รา
หรื อใครๆ คิดไว้ เราจะเห็นได้วา่ การปรับตัวในปัจจุบนั นัน้ มีหลายรูปแบบ
เช่น การหาอาชีพใหม่เมื่อถูกเลิกจ้างงาน หรื อหาอาชีพเสริ มระหว่างการ
Work From Home สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการขายของออนไลน์
คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)
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ไม่วา่ จะเป็นอาหาร นํา้ ผลไม้ ของหวาน การเติบโตของการขายของออนไลน์นนั้
เป็นไปอย่างก้าวประโดด นอกจากนั้นอาชีพที่มีการเติบโตขึ้นมากก็คือ อาชีพ
ขับรถส่งอาหาร
ในสถานการณ์แบบนี้ เราควรหาความสามารถในด้านอืน่ ๆ ของตัวเรา
ให้แสดงออกมามากยิ่งขึ้น เพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน ยิ่งเรา
ปรับตัวได้เร็ว หาสิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ ในตัวเราได้เร็ว ยิ่งเป็นผลดีกับเรา
มากเท่านัน้ เพือ่ ให้เราและครอบครัวสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ ไปได้ดว้ ยกัน
ความสามารถหลายอย่างของเรานั้นจะต้องมีการบ่มเพาะหรื อ
ดึงออกมาให้ชดั เจน การจะใช้ความสามารถได้นนั้ จึงอาจเกิดจากการพิจารณา
หลายทาง เช่น
1. ตรวจสอบว่าเราเคยท�ำสิ่งใดได้ดี เก่งในเรื่ องใด และเอามาใช้
ในช่วงนี้ ได้ไหม
2. การสอบถามผู้รู้ ผู้ ใกล้ชิด ซึ่งมองเห็นความสามารถในตัวเรา
3. การเรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม ให้ ค วามสามารถที่ มี อ ยู ่ นั้ น เพิ่ ม มากขึ้ น
จนใช้งานได้ เช่น เคยท�ำอาหารได้ก็อาจต้องเรี ยนการท�ำเมนู
อาหารที่จะขายได้
4. ลองตรวจสอบดูว่าคุณมีดีอะไรบ้าง และหยิบออกมาใช้ ให้เกิด
ประโยชน์
...พิไลพรรณ พร้อมมิตรญาติ
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ประคองใจในวันนี.้ ..เพื่อวันพรุ่งนีท
้ ี่ดีขึ้น
ถ้ามีคนถามคุณว่า “คุณเชื่อไหมว่าในโลกใบนี้มีคนที่ ไม่เคยเจอ
วันแย่ๆ ในชีวิตเลยสักครั้ง” ค�ำตอบของคุณคงไม่ต่างกับค�ำตอบของใคร
หลายๆ คนอย่างแน่นอน ทุกคนล้วนมีวันที่อะไรๆ มันไม่เป็นไปดั่งใจ
มีแต่เรื่ องไม่คาดฝัน ปัญหามากมายเข้ามาถาโถมจนรับมือไม่ทัน ส่งผล
ให้วันนั้นหงุดหงิด ผิดหวัง เสียใจ ได้ทั้งวัน
การก้ า วผ่ า นและการเอาตั ว รอดจากวั น แย่ ๆ นั้ น มี ห ลายวิ ธี
การมองหรื อ แก้ ไขต่ า งกั น ออกไป ทั้ ง นี้ขึ้ น กั บ ความแข็ ง แรงของจิ ต ใจ
ประสบการณ์ชีวิตที่สั่งสมมา บางคนเลือกที่จะมองข้ามผ่านไม่เก็บมาใส่ ใจ
บางคนเลือกออกไปท�ำกิจกรรมทีช่ อบ ก็ชว่ ยให้วนั แย่ๆ นัน้ กลายเป็นวันทีส่ ดใส
พร้อมด�ำเนินชีวิตในเช้าวันต่อไปได้อย่างสบายมาก
ส�ำหรับคนทีย่ งั คงไม่รวู้ า่ จะรับมือกับวันแย่ๆ อย่างไรดี ลองดูวธิ คี ดิ
ง่ายๆ ทีจ่ ะช่วยประคับประคองใจให้เราผ่านวันแย่ๆ ทีว่ นุ่ วายใจ ไปได้อกี วัน คือ
1. เดีย๋ วพรุง่ นีก้ ด็ ขี นึ้ ถ้าวันนีม้ นั แย่ ลองนอนพักสักหน่อย เข้านอน
ให้ไว พักผ่อนให้เต็มที่ จบวันนี้ ให้เร็วที่สุดแบบไม่ต้องคิดมาก
เดี่ยวตื่นมาพรุ่งนีอ้ าจจะดีกว่าเดิมก็ ได้
2. ก็แค่วันแย่ๆ จะแคร์ท�ำไม มันก็เป็นเพียงแค่วันที่แย่ ไม่ ใช่
ทัง้ ชีวติ ทีแ่ ย่ ถ้าปัญหาทีเ่ ข้ามามันรุมเร้าเกินกว่าวันนัน้ จะรับมือไหว
หยุดพักสักหน่อย วันนีห้ าทางแก้ไม่ได้ก็ ไม่เป็นไร ท�ำทุกอย่าง
ให้ดีที่สุด พรุ่งนีค้ ่อยว่ากันใหม่
คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)
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3. มันต้องมีข้อดีบ้างแหละ ทุกความโชคร้ายมักจะมี โชคดีซ่อนอยู่
เสมอ ถ้าลองมองให้ดีๆ เราอาจจะพบบางแง่มุมที่อาจท�ำให้
คุณอยากจะขอบคุณวันแย่ๆ ที่เกิดขึ้นก็ ได้ แต่ถ้าหาไม่เจอ
ก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยมันก็ทำ� ให้คณ
ุ เห็นคุณค่าของวันดีๆ มากขึน้
กว่าเดิม
4. เล่ า ให้ ใ ครสั ก คนฟั ง ก� ำ ลั ง ใจจากคนรอบตั ว คื อ สิ่ ง ส� ำ คั ญ
จะท�ำให้คุณมีก�ำลังใจที่จะสู้และเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้น
ถ้าเรื่ องราวในวันนั้นแย่เกินที่คุณจะรับมือไหว ลองมองหา
คนใกล้ตัวที่คุณไว้ ใจ สนิทใจที่จะบอกเล่าเรื่ องราวที่พบเจอ
การได้บอกเล่าเป็นวิธรี ะบายความรูส้ กึ ความอึดอัดในใจอีกวิธหี นึง่
ทีด่ ี นอกจากได้กำ� ลังใจ บางทีคณ
ุ อาจจะเจอทางออกทีด่ สี ำ� หรับ
เรื่ องนั้นก็เป็นได้
5. หยุ ด คิ ด แล้ ว ท� ำ จิ ต ให้ สุ ข ถ้ า จิ ต ใจของคุ ณ ก� ำ ลั ง เป็ น ทุ ก ข์
และวุน่ วายใจ ลองใช้เวลากับสิง่ ทีท่ ำ� ให้คณ
ุ มีความสุข จิตใจสงบ
เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ ใช้เวลากับสัตว์เลี้ยง ท�ำให้
จิตใจสงบและเป็นสุขก่อนแล้วค่อยกลับมาจัดการปัญหานั้น
อย่างไรก็ตาม ชีวิตคนเราไม่เจอวันแย่ๆ ทุกวันเสมอไป ใช้สติ
ทบทวน มองให้เห็นปัญหา ค่อยๆ คิด ค่อยๆ แก้ไขไป เชื่อสิว่าทุกคนจะผ่าน
วันแย่ๆ ไปได้อย่างแน่นอน บางที...พอมองย้อนกลับไปเรื่ องแย่ๆ ในวันนั้น
อาจจะเป็นวันที่มีคุณค่าทางจิตใจกับเราก็เป็นได้
...จารุวรรณ บัณฑิศักดิ์
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คิดเป็น...ชีวิตเปลี่ยน
หลายครัง้ คนเราต้องประสบกับปัญหาชีวติ ที่ ไม่คาดคิด และมีหลายคน
คิดไม่ออกจะไปทางไหนต่อดี แต่มีอีกหลายคนที่คิดออกว่าต้องหาวิธี ใหม่
เพื่อชีวิตที่รอด อะไรที่ท�ำให้คนกลุ่มนีค้ ิดหาทางออกได้ พบกับวิธีการใหม่ๆ
ในการแก้ ป ั ญ หา ผู ้ เขี ย นอยากแบ่ ง ปั น วิ ธี ก ารเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ตนเอง
จากเหตุการณ์ที่ยากล�ำบาก คุณอาจลองปฎิบัติตามได้มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ส�ำรวจตนเอง กับเหตุการณ์ ในอดีตที่ท�ำให้เราต้องเผชิญกับ
ปัญหาและหาทางออกไม่เจอ ด้วยการทบทวนตนเอง 4 ประการ
ได้แก่
Ü เราเคยรับรู้ความต้องการหรื อคุณค่าของตนเองหรื อไม่
Ü Ü เราเคยคิดไหมว่าเราท�ำอะไรได้บ้าง เช่น การท�ำกับข้าว

การปลูกต้นไม้ พูดภาษาอังกฤษได้ เป็นต้น
Ü Ü เราเคยมีความฝันอยากท�ำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคต

ให้ดีขึ้นบ้าง
Ü Ü เรามีความรู้เรื่ องอะไรบ้างที่เคยน�ำมาใช้แก้ปัญหาในชีวิต

2. ตั ด ข้ อ อ้ า งทุ ก ประการ เพราะการที่ คุ ณ คิ ด ถึ ง แต่ ข ้ อ จ� ำ กั ด
หรื อปัญหาที่ต้องเผชิญ จะเป็นการปิดกั้นโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพหรื อค้นพบความสามารถใหม่จากสิ่งที่คุณไม่เคยท�ำ
มาก่อน

คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)
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3. ตัง้ เป้าหมายหรื อหาแรงจูงใจ การทีค่ ณ
ุ ปักธงในใจอย่างจริ งจัง
กับสิ่งที่คุณได้ค้นพบจากการส�ำรวจตนเอง จะท�ำให้คุณมี
ก�ำลังใจอยากก้าวเดินออกจากปัญหาเดิมๆ เพื่อไปเจอสิ่งใหม่
ที่ดีขึ้น
4. วางแผนการแก้ปญ
ั หา การทีค่ ณ
ุ มีแผนภาพระยะสัน้ และระยะยาว
ในการแก้ ป ั ญ หา จะท� ำ ให้ คุ ณ ได้ เห็ น วิ ธี ก ารหรื อ เส้ น ทาง
เดินออกจากปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการส่งแรงเสริ ม
พลังใจให้คุณได้ลุกขึ้นสู้กับสถานการณ์ที่ยากล�ำบากได้
5. ค้ น หาข้ อ มู ล การมี อ งค์ ค วามรู้ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ เป้ า หมาย
ที่ต้องการจะท�ำโดยสอบถามผู้ที่มีความถนัดหรื อเชี่ยวชาญ
หรื อค้นหาจาก google จะท�ำให้คณ
ุ มีความมัน่ ใจและเห็นภาพ
ความส�ำเร็จมากขึ้น
6. ลงมือท�ำทันที หลังจากคุณได้ปฎิบัติตามข้อที่ 1 - 5 แล้ว
คุณต้องลงมือท�ำตามแผนที่ก�ำหนดไว้โดยไม่รี รอและนึกถึง
ภาพเป้าหมายอยู่เสมอ
7. ประเมินสถานการณ์เป็นระยะ การประเมินเหตุการณ์ระหว่าง
การลงมือท�ำ เราอาจจะพบอุปสรรคที่ติดขัด ขอให้กลับไปที่
ข้อ 1- 6 อีกครั้ง และเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะถึงความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย
...ดร.สรรกมล กรนุ่ม
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กว่าจะเป็น...ฮี โร่
“ฮี โร่” เวลาได้ยินค�ำนีค้ ุณนึกถึงอะไร บางคนนึกถึงกลุ่มจิตอาสา
บางคนนึกถึงคนทีม่ นี าํ้ ใจช่วยเหลือผูอ้ นื่ ยามเดือดร้อน คือเป็นการนึกถึงผูอ้ นื่
ที่ ไม่ ใช่ ตั ว เรา แต่ ในที่ นี้ เป็ น การนึ ก ถึ ง ตนเอง ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว
กับสถานการณ์วิกฤตในชีวิตได้กลายเป็น “ฮี โร่” ที่พิชิตความยากล�ำบาก
ของตนเอง คุณก็สามารถเป็นฮี โร่ได้ถ้ามีคุณลักษณะส�ำคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. มีความอดทน การทีค่ นเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ ไม่คาดฝัน
ท�ำให้ตัวเราต้องตกอยู่ ในภาวะเครี ยด นอนไม่หลับ คิดวกวน
อยู่กับปัญหา แต่ถ้าเราสู้ทนกับสถานการณ์ที่ยากล�ำบาก
พร้อมกับการค้นหาทางออกของชีวติ จะท�ำให้เราได้พบหนทางใหม่
ที่ ไม่ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากคนอื่น
2. มีความมานะพยายาม นอกจากความอดทนแล้ว เราทุกคนต้อง
มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ที่ก�ำลัง
ทดสอบความเข้ ม แข็ ง ทางจิ ต ใจ เพื่ อ เอาชนะเหตุ ก ารณ์
ยากล�ำบากได้
3. มีความเด็ดขาด หากคนเรามีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็งและจริ งจังกับการ
ต่อสู้ต่อสถานการณ์วิกฤต จะท�ำให้เราได้พบกับทางออก
ของปัญหา โดยอาศัยความอดทนและความมานะพยายาม
ท�ำไปพร้อมกัน
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4. แสวงหาโอกาสจากสิ่งรอบตัวเสมอ การที่เราท�ำพฤติกรรม
เดิมๆ อยู่กับสิ่งที่คุ้นชินไม่กล้าเปลี่ยนแปลง รอการช่วยเหลือ
จากคนอื่นหรื อรอพรหมลิขิตเพียงอย่างเดียว เราจะไม่มีวัน
ได้พบโอกาสที่ดีจากภายนอก แต่ถ้าเรากล้าออกไปลองท�ำ
สิง่ ใหม่ๆ ที่ ไม่เคยท�ำและเป็นสิง่ ทีถ่ กู กฎหมาย เราจะได้รบั รางวัล
ชีวิตที่ ไม่คาดคิด
5. มีความเสียสละ การทีค่ นเราจะได้สงิ่ ทีด่ ี ในชีวติ ต้องยอมสละ
บางอย่างด้วยการแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ในยามวิกฤต ซึง่ จะท�ำให้
เราได้พบมิตรแท้ระหว่างการเดินทางค้นหาโอกาสใหม่ๆ ให้กบั
ตนเอง
6. เรี ยนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ การเป็นคนไม่หยุดนิง่ กับการเรี ยนรู้
และฝึกฝนตนเองเสมอกับความรู้ใหม่ๆ จนเป็นนิสยั จะท�ำให้เรา
เป็นผู้ที่รู้เท่าทันเหตุการณ์และเตรี ยมพร้อมกับสถานการณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน

“ คุณเป็น ฮี โร่ ได้ทุกวัน ”
...ดร.สรรกมล กรนุ่ม
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คนสู้ชีวิต...หัวใจเกินร้อย
หากว่าเราต้องล้ม ก็อย่ากลัวที่จะลุกขึ้นใหม่ อย่าบอกตัวเองว่า
เมื่ อ ผิ ด หวั ง แล้ ว โลกทั้ ง โลกมั น ถล่ ม ทลายลงมาตรงหน้ า ล้ ม แล้ ว ไม่ ใช่
หมายความว่าท�ำไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนีม้ ีหลายมุม ขึ้นอยู่ว่าเรา
จะมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่มมุ ไหน สิ่งที่เลวร้ายที่สุดบางทีมนั ก็มคี วามดี
แฝงอยู่ ค่อยๆ มองอย่างมีสติแล้วเราจะพบว่าสิง่ ทีเ่ ราเรี ยกว่าความล้มเหลว
บางครั้งก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เรามีหัวใจที่เข้มแข็งและมีสติ พร้อมที่จะเดินต่อ
ไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ
พงศกร ริ น ทอง หรื อ เบี ย ร์ อายุ 30 ปี หนุ่ ม พิ ก ารขาขาด
จากอุบตั เิ หตุ ต่อสูช้ วี ติ ด้วยความฝัน “ตามหาขาวิง่ ” ได้ลกุ ขึน้ จากผูป้ ว่ ยติดเตียง
ท�ำการฝึกซ้อมร่างกายเพือ่ ตามหาความฝันของตัวเอง แถมยังเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับหลายคน
อดีตนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจังหวัดและนักวิ่งมาราธอนท่านนี้
ได้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ ท�ำให้ต้องเสียอวัยวะ
ขาขวาไป ความคิดในตอนนั้นคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ โชคร้ายที่สุด ต้องใช้ชีวิต
แบบไม่เต็มร้อย ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่บนเตียง แต่ด้วยหัวใจนักกีฬา
จึงได้ตั้งความฝันของตัวเองขึ้นมา แม้ ในวันที่เหลือขา 1 ข้าง แล้วลุกขึ้นมา
จากเตียง เริ่ มท�ำการฝึกซ้อมพัฒนาตัวเอง และด้วยก�ำลังใจจากครอบครัว
ญาติ เพื่อนที่มาเยี่ยม และบรรดากลุ่มเพื่อนๆ พี่ๆ ที่มาวิ่งด้วยกันได้ ให้
ก�ำลังใจตลอดมา ได้ช่วยให้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตผ่านพ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้
คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)

15

ชีวิตคนเรามักจะมีเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบ ปัญหาต่างๆ เข้ามา
มากมาย ทั้งเรื่ องเล็กหรื อเรื่ องใหญ่ ในชีวิต แต่ที่ส�ำคัญที่สุดคือ การยอมรับ
ปัญหาและแก้ไขสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หากมีทศั นคติทดี่ ี ความคิดด้านบวก ก�ำลังใจทีด่ ี
ท�ำให้สามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างมีความสุขและรับมือกับเหตุการณ์ปญ
ั หาทัง้ หลาย
ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ดังเช่นคุณเบียร์ หากเป็นคนทีก่ ำ� ลังใจไม่ดี
มีความกลัวหรื อย่อท้อ อาจจะยอมแพ้จนไม่สามารถกลับมาวิ่งหรื อใช้ชีวิต
ได้เหมือนคนปกติอีกครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลตัวอย่างในการสร้าง
แรงบันดาลใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรื อโชคชะตาชีวิต

ข้อคิด

อย่าให้ความผิดหวังอยู่กับเรานาน อย่าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านี้
อยูก่ บั เรานาน เพราะมันเป็นความรูส้ กึ ด้านลบ หันไปคิดถึงความรูส้ กึ ด้านบวก
กลับมาให้ไวที่สุด พยายามนึกถึงแต่ว่าเป้าหมายที่เราวางไว้อยู่ตรงไหน
เราอยากท�ำตามความฝันเหล่านั้นอยู่ไหม ถ้าค�ำตอบคือ “ใช่” ก็เอาพลัง
ที่เหลืออยู่ทั้งหมดมาท�ำให้ตัวเองไปสู่จุดนั้น
ขอบคุณทุกเหตุการณ์ ฝึกให้ตวั เองเป็นคนคิดบวก โดยเริ่ มจากการ
ขอบคุ ณ ในทุ ก เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เรา ไม่ ว ่ า จะเป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ดี
หรื อเหตุการณ์ที่เลวร้าย เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นประสบการณ์ ให้กับชีวิต
อย่าไปท้อ ให้ฮึดสู้ ต้องท่องเอาไว้เสมอว่าคนเราขอให้ล้มแล้วสู้...
อย่าไปท้อ ความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่มี โอกาสรอเราอยู่ข้างหน้า เพราะฉะนั้น
เมื่อเจออุปสรรคหนักเท่าไรก็ตาม อย่าไปท้อ ให้ฮึดสู้ วิธีการจะฮึดสู้ได้
หัวใจส�ำคัญที่สุดก็คือให้รักษาเป้าหมายชีวิตของเราเอาไว้ ให้ดี
...ธัญพิสิฏฐ์ บุญพัฒนาภรณ์
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สร้างพลังใจอย่างไร...ให้เข้มแข็งกว่าเดิม
วิกฤตโควิด-19 ที่ โลกก�ำลังเผชิญอยู่นี้ ท้าทาย...พลังใจที่เข้มแข็ง
ของมนุษย์อย่างยิ่ง... เมื่อโควิดมาเยือนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนีห้ ยุดลงทันที
การเดินทาง การไปท�ำงาน การไปโรงเรี ยน การสมาคมพบปะเพื่อนฝูง
การท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ การไปตลาดไปช้อปปิ้ง ไปไหว้พระ ท�ำบุญ
ท�ำกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ วิกฤตนีท้ ำ� ให้ทกุ คนต้องมาอยูบ่ า้ น มีระยะห่าง
ทางสังคม ต้องสวมใส่หน้ากาก เจลล้างมือแอลกอฮอล์พกพาติดตัวเมือ่ จ�ำเป็น
ต้องออกนอกบ้าน บางคนชีวติ เปลีย่ นแปลงกะทันหัน ตกงานทันที ไม่มรี ายได้
ไม่รู้จะท�ำอย่างไร ไม่รู้จะพึ่งใคร มองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดมน มีแต่
ความพ่ายแพ้ ท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่ร้จู ะน�ำพาชีวิตของตนไปทางไหนดี.. แต่ก่อน
ทีค่ ณ
ุ จะรูส้ กึ สิน้ หวัง หมดหวังในชีวติ ขอให้กลับมาสร้างพลังใจของตนให้กลับมา
เข้มแข็ง ยิ่งกว่าที่เคยเป็น ดังนี้
1. ยอมรับว่าวิกฤตโควิด-19 นี้ ได้เกิดขึ้นแล้ว เราทุกคนในโลกนี้
ล้วนเผชิญชะตาชีวติ นีร้ ว่ มกัน ทุกข์ครัง้ นีม้ เี พือ่ นร่วมทุกข์ทงั้ โลก
เราไม่ได้โดดเดี่ยวเผชิญชะตากรรมอยู่เพียงล�ำพัง มีคนอีก
มากมายที่ประสบชะตากรรม มีคนหลายล้านคนที่ต้องอยู่บ้าน
ท�ำงาน เรี ยนหนังสือที่บ้าน มีคนหลายล้านคนที่ตกงาน มีคน
หลายล้านคนที่ ไม่มีบ้านอยู่ ...
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2. เรี ยนรู้ท�ำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ฝึกการใช้ชีวิตวิถี ใหม่
ฝึกเรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆ ในช่วงการเปลีย่ นแปลง ท่ามกลางวิกฤต
ก็มีผู้คนมากมายที่ ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น หันไปเรี ยนรู้/
ท�ำอาชีพใหม่ๆ ที่จะมีรายได้เข้าบ้าน เช่น จากอาชีพวิศวกร
การบินมาเป็นช่างแอร์ จากอาชีพแต่งหน้ามาท�ำขนมไทย
จากดารามาขายหมูปิ้ง หลายคนมีทักษะใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น
ทักษะการตัดผม ไปซื้อปัตตาเลี่ยนมาฝึกตัดผมให้คนในบ้าน
ทักษะการท�ำอาหาร ทักษะการเย็บผ้า เย็บหน้ากากอนามัย
ทักษะการขายของออนไลน์ เป็นต้น
3. นึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและคนภายในความรับผิดชอบ
เพียงภาพใบหน้าของคนในครอบครัวผุดขึ้นมาในห้วงคิดค�ำนึง
ก็ ท� ำ ให้ ใ ครหลายคนที่ ท ้ อ แท้ ท ้ อ ถอยอยู ่ ลุ ก ขึ้ น มาสู ้ ใ หม่
เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มีชีวิตอยู่รอดและปลอดภัย
4. หามุมบวก ในวิกฤตย่อมมี โอกาส ลองคิดเรื่ องบวกๆ ที่เกิดขึ้น
กับตนเองและคนรอบข้างในช่วงวิกฤตโควิด เช่น ได้ทบทวน
ชีวิตของตนใหม่ ได้อยู่กับตนเองมากขึ้น ได้อยู่กับครอบครัว
มากขึน้ ได้มี โอกาสเรียนรูอ้ าชีพใหม่ ได้ฝกึ ความช�ำนาญในเรื่องใหม่
ได้เรี ยนรู้การปรับตัวที่ดีของคนอื่นๆ ได้เห็นความเอื้อเฟื้อ
การแบ่งปัน คุณงามความดีทเี่ พือ่ นมนุษย์มอบให้แก่กนั เป็นต้น
5. ค้นหาผู้คน แหล่งและโอกาส ที่สามารถช่วยให้เราอยู่รอดได้
ในภาวะวิกฤต เช่น ต้องการความช่วยเหลือเรื่ องการงาน อาชีพ
การฝึกทักษะใหม่ การมีเครื อข่ายขายของออนไลน์ เป็นต้น
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6. อย่าลืมความสัมพันธ์ มิตรภาพของคนในครอบครัว ญาติมิตร
เพือ่ นฝูง คนเหล่านีจ้ ะเป็นก�ำลังใจทีด่ ี ในการด�ำเนินชีวติ ของเรา
โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเช่นนี้ เพียงถ้อยค�ำที่ ให้ก�ำลังใจจาก
เขาเหล่านัน้ ก็สามารถเสริมความแกร่งของใจเราให้เพิม่ มากขึน้ ได้
7. อย่าลืมใส่อารมณ์ขันในการต่อสู้ชีวิตช่วงโควิด-19 ด้วยการ
หัวเราะจะช่วยหลั่งสารแห่งความสุขออกมา ท�ำให้ความรู้สึก
ทุกข์ลดน้อยลง
8. ดูแลสุขภาพร่างกายให้มีสุขภาพที่ดี รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ นอนหลับพักผ่อน ออกก�ำลังกายให้เพียงพอ อยู่ ใน
ที่อากาศถ่ายเท ไม่ดื่มสุรา บุหรี่ ยาเสพติดและสิ่งให้โทษอื่นๆ

ลองน�ำไปปฏิบัติดูนะคะ
พลังใจของท่านจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างแน่นอน
...นันท์นภัส ประสานทอง
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วิกฤตที่ผ่านเข้ามา เป็นเพียงแค่บทหนึ่ง
ในหนังสือชีวิต...ที่เราจะผ่านพ้นมันไปได้
ในปัจจุบันประชาชนชาวไทยจ�ำนวนหลายสิบล้านคน ก�ำลังเผชิญ
อยู ่ ในภาวะวิ ก ฤตการณ์ ก ารระบาดของไวรั ส โคโรนาหรื อโควิ ด -19
ซึ่งมีต้นก�ำเนิดจากเมืองอู๋ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นไวรัสสิ่งมีชีวิตที่มี
ขนาดเล็กไม่สามารถมองด้วยตาเปล่า แต่ช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแสนยานุภาพ
ยิ่งกว่านิวเคลียร์ ใดๆ บนโลกใบนี้ เพราะไวรัสตัวนี้ ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของ
มนุ ษ ย์ ห ลั ง จากนี้ ไปตลอดกาล รวมถึ ง ได้ ค ร่ า ชี วิ ต ผู ้ บ ริ สุ ท ธิ์ ม ากมาย
หลายล้านคน ส�ำหรับคนทีย่ งั มีลมหายใจอยูก่ ต็ อ้ งต่อสูป้ อ้ งกันเพือ่ เอาชีวติ รอด
ต่อไป จนกว่ามนุษยชาติจะค้นพบวัคซีนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้
นับตัง้ แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยเองก็ ได้เกิด
วิกฤตและผลกระทบหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ในทุกส่วนทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้รบั ผลกระทบทัว่ ถึงกัน โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
คนตกงาน การถูกเลิกจ้าง การปิดกิจการ การล้มละลายของบริษทั ขนาดใหญ่
เป็นดั่งห่วงโซ่อาหาร สิ่งที่เราก�ำลังเผชิญในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ไม่สามารถ
เปรี ยบเทียบกับสงครามใดๆ เพราะเดิมพันคือชีวิตของเราเอง
เราจะสูญเสียงานที่รัก เงินทองที่สะสมร่อยหรอ แต่เราหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ แม้รัฐบาลจะล็อคดาวน์ประเทศ สิ่งที่ส�ำคัญในตอนนี้คือเราต้อง
ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด เพราะประเมินจากสถานการณ์ ในตอนนีแ้ ล้ว
ไม่มี ใครที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้นอกจากตัวเราเอง จงพึ่งพาตัวเอง
ให้มากที่สุด ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ อย่าเพิง่ สิน้ หวัง ไม่มอี ะไรจะอยู่
กับเราไปตลอดทัง้ ความทุกข์และความสุข
คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)
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สิง่ ทีเ่ ราเคยเผชิญในช่วงเวลาดังกล่าวทีผ่ า่ นมา ช่วงแรกอาจจะรูส้ กึ
ร�ำคาญใจ ขณะนีม้ ีแนวโน้มที่ดีขึ้นคือ หน้ากากอนามัยขาดแคลน ทางออก
ส�ำหรับตัวเราเองคือการปรับตัวหันมาใช้หน้ากากผ้า ล้างมือให้เป็นกิจวัตร
รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม หรื อ social distance ต่อกันระหว่าง
บุคคล รวมไปถึงในสถานทีท่ ำ� งาน เช่น มีการวัดอุณหภูมไิ ม่ ให้เกิน 37.5 องศา
ก่อนเข้าท�ำงานทุกครั้ง ในห้างร้านขายของต่างๆ ก็ปฏิบัติการเช่นเดียวกันนี้
เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทุกคนเผชิญนั้นก็ ไม่เหมือนกัน แตกต่างกัน
ตามสายงานและอาชีพ และวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล กอปรกับทางเลือกที่มี
ไม่มากในช่วงเวลานี้ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากปัจจัย 4 ของมนุษย์ที่จ�ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีพแล้ว ปัจจัยส�ำคัญอีกอย่างที่ขับเคลื่อนชีวิตของทุกคนคือ
“เงิน” หากเราไม่มีเงินเราก็จะไม่สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างตามปกติ
ท่านที่ท�ำงานกับภาครัฐและเอกชน ขอแนะน�ำว่าอย่าลาออกจาก
งานประจ� ำที่ ท� ำ อยู ่ หากเราออกไปไม่ เ พี ย งแต่ ส ่ ง ผลกระทบต่อตนเอง
แต่จะส่งผลกระทบต่อครอบครัว แต่ท่านสามารถหาอาชีพเสริ มได้ เช่น
ขายของออนไลน์ หรือใช้โอกาสนีท้ ำ� อาหารหรือขนมน�ำมาขายเพือ่ หารายได้พเิ ศษ
ท�ำอาหารตามสัง่ ขีจ่ กั รยานส่งขายในชุมชนของท่าน บ้านใครทีม่ พี นื้ ทีก่ ส็ ามารถ
ปลูกผักสวนครัว เช่น ปลูกพริ ก ปลูกมะเขือเทศ ปลูกมะนาว ฯลฯ ไม่เพียง
แต่คนทีท่ ำ� งานประจ�ำ ไม่วา่ ภาครัฐหรื อเอกชนเท่านัน้ ควรผันตัวปรับเปลีย่ น
อาชีพเพิ่มการท�ำงานพิเศษนอกเวลาในช่วงนี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่ อง
เงินไปก่อน ส�ำหรับท่านที่รับจ้างขับรถ ท่านสามารถใช้ยานพาหนะของท่าน
ให้เกิดรายได้ เช่น ขับแกร๊บ ไลน์แมน ฟู๊ดแพนด้า ส�ำหรับท่านที่มีรถเก๋ง
รถกระบะ ท่านสามารถใช้ยานพาหนะของท่านรับงานขนของจากบริ ษัทส่ง
ของเอกชนได้ เช่น เคอรี่, DHL Domestic, NINJAVAN, DHL, J&T Express
เพือ่ ให้ผา่ นบทหนึง่ ในหนังสือชีวติ ของเราไปจวบจนกว่าทุกอย่างจะคลีค่ ลาย......
คนไทยไม่ทิ้งกัน
...ศิวกานต์ สัมโมทย์
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สุขภาพจิตกับวิกฤตโควิด-19
หลายคนอาจจะสงสัยว่า วิกฤตโควิด-19 เกีย่ วข้องอะไรกับสุขภาพจิต
บางคนอาจเห็นว่าไม่นา่ จะเกีย่ วกันเลย โรคนีเ้ ป็นโรคทีเ่ กิดกับร่างกายของเรา
ไม่ได้เกิดขึ้นกับจิตใจสักหน่อย แม้จะเกิดกับร่างกายแต่การระบาดของโรคนี้
ส่งผลต่อจิตใจมากมาย ดังนี้
1. การเปลี่ยนความคิดจาก “การมีชีวิตอยู่ เป็น เอาชีวิตให้รอด”
ทุกคนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ชีวิตก�ำลังมีอันตราย
และถูกคุกคามจากไวรัสนี้ ดังนัน้ เพือ่ ความปลอดภัยความอยูร่ อด
จึงมีพฤติกรรมการป้องกันตัว การระมัดระวังชีวติ ความเป็นอยู่
ลักษณะการใช้ชีวิตแบบใหม่ เพื่อไม่ ให้ติดเชื้อไวรัสนี้
2. มีความวิตกกังวลเกีย่ วกับเรื่ องสุขภาพอนามัยของตนเองมากขึน้
กลัวว่าตนจะเจ็บป่วย ถ้าตนป่วยขึ้นมาจะล�ำบากคนอื่นๆ ด้วย
ต้ อ งรั ก ษาตั ว ค่ า ใช้ จ ่ า ย และการที่ ค นใกล้ ตั ว ต้ อ งกั ก ตั ว
ต้องตรวจหาเชื้ออีก เป็นความคิดกังวลต่อเนื่อง
3. กลัวว่าคนในครอบครัว ญาติมิตร จะเจ็บป่วยด้วยโควิด-19
4. รู้สึกขาดความมั่นคงต่อหน้าที่การงาน สถานการณ์นหี้ ลายคน
ต้องถูกออกจากงาน ตกงาน ถ้าตกงานจะไปท�ำอะไร จะหา
อาชีพใหม่ได้หรื อไม่ ใครจะจ้าง ระหว่างนีก้ ิจกรรมทุกอย่าง
หยุดหมด
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5. ไม่มั่นคงทางการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่ายในครอบครัว การลด
เงินเดือน การให้ออกจากงาน ปลดพนักงาน มี ในหลายองค์กร
และเป็นภาพที่เกิดขึ้นทั่วโลก
6. การมีวิถีชีวิตแบบใหม่ ที่ต้องมีระยะห่างทางสังคม ธรรมเนียม
ปฏิบัติเปลี่ยนไปทั้งหมด อาจท�ำให้เกิดความคับข้องใจว่าท�ำไม
ต้องมาถูกจ�ำกัดสิทธิเสรี ภาพ สิ่งที่เคยท�ำมาก่อนท�ำไม่ได้
ในตอนนี้ พาลหงุดหงิดโมโห บ่น ด่า ไปเรื่ อย
7. บางคนอาจรู้สึกสิ้นหวัง ไร้ที่พึ่ง เหงา โดดเดี่ยว
เพราะฉะนัน้ การดูแลสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้าง ในระหว่าง
วิกฤตโควิด-19 นี้ จึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ซึง่ การดูแลสุขภาพจิตจะได้กล่าว
ในบทความต่อไป
...นันท์นภัส ประสานทอง
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วิธีการช่วยเหลือคนใกล้ตัว

ที่มีความเครี ยดจากภาวะวิกฤตโควิด-19
ในระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 อาจมีคนใกล้ตัวของท่าน เช่น
สามี ภรรยา ลูก พ่อ แม่ ญาติ ฯลฯ มีความเครี ยดมากจากภาวะดังกล่าว
ท่านสามารถช่วยเหลือและดูแลด้านจิตใจ ดังนี้
1. จงรับฟัง วิธีการช่วยเหลือด้านจิตใจของคนที่มีความเครี ยด
ได้เป็นอย่างดีคือการฟัง ให้เล่าอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
เรื่ องราวต่างๆ ความคิด ความกลัว ความเศร้า ความกังวลทีม่ ี
ในใจ การรับฟังนี้ สิ่งส�ำคัญคือ ไม่ตัดสิน ไม่ต�ำหนิผู้เล่า แต่ ให้
ก�ำลังใจและสนับสนุน ด้วยท่าทีที่พร้อมเป็นเพื่อนเสมอ
2. สังเกตอาการ ทีแ่ สดงว่ามีภาวะเครี ยดมากเกินไป ได้แก่ มีนสิ ยั
การนอนค่อยๆ เปลีย่ นไป มีอารมณ์เปลีย่ นแปลงในทันทีทนั ใด
อยู่ๆ ก็ โกรธ โมโห ฉุนเฉียว ไม่ค่อยอยากท�ำกิจวัตรที่เคยท�ำ
เป็นประจ�ำ การท�ำงาน การเรี ยนด้อยลง ไม่เอาใจใส่สขุ อนามัย
ส่วนตัว นํา้ หนักตัวมีการเปลีย่ นแปลง เช่น ผอมลง หรื ออ้วนขึน้
3. ช่วยเหลือในสิง่ ทีช่ ว่ ยได้ เช่น ท�ำอาหารให้ ช่วยท�ำความสะอาดห้อง
ซื้อของใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน ไปท�ำธุระให้ เป็นต้น
4. แนะน�ำหรื อพาพบจิตแพทย์ ในคนที่มีภาวะเครี ยดมาก ๆ
จนกระทบต่อการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันและคุณภาพชีวติ เพือ่ เข้ารับ
ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือต่อไป
ไม่ยากใช่มยั้ ในการดูแลช่วยเหลือจิตใจคนใกล้ตวั เพียงแต่ ให้เวลา
คนใกล้ตัวในการรับฟัง สังเกตอาการและแนะน�ำในการพบผู้เชี่ยวชาญ
นักจิตวิทยา จิตแพทย์
...นันท์นภัส ประสานทอง
คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)

25

26

คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)

วิกฤต..จะท�ำให้เราเติบโตขึ้น
ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ทุกคนเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล�ำบาก
ต่างๆ ที่แตกต่างกันไป อาจจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ อาจจะเป็นปัญหา
ครอบครัว อาจจะเป็นปัญหาการงาน การเรี ยน อาจจะเป็นปัญหาหลายสิ่ง
หลายอย่างที่ตัวเองนั้นมีความรู้สึกว่า ท�ำไมเมฆหมอกแห่งปัญหานีม้ ันไม่
คลี่คลายเสียที แต่เมื่อเราผ่านมันไปได้...เราจะเติบโตขึ้น
สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งดูเหมือนจะเลวร้าย แต่เมื่อเราผ่านมันไปได้
สิ่งที่ ได้คือ...เราได้เรี ยนรู้และท�ำให้ชีวิตเราเติบโตขึ้น วิธีที่ท�ำให้เราเรี ยนรู้
กับปัญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเรานั้น คือ
1. เราต้องตั้งสติว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอะไร มีที่มาอย่างไร
โดยดูจากผลที่เกิดขึ้น เช่น ครอบครัวเราไม่มีความสุขเกิดจาก
การทีเ่ ราไม่บริ หารเวลาให้กบั ครอบครัว เราอาจจะทุม่ เทเวลา
ให้กบั การท�ำงานมากเกินไปจนละเลยทีจ่ ะใส่ ใจดูแลครอบครัว
หรื อปัญหาสภาวะการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เกิดจากเรา
ไม่มีการวางแผนการใช้เงิน ไม่ส�ำรองเพื่อเป็นเงินเก็บไว้ ใช้
ในยามฉุกเฉินหรื อปัญหาเรื่ องอืน่ ๆ ต้องวิเคราะห์วา่ สาเหตุของ
ปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. เมื่อวิเคราะห์ ได้แล้วก็หาทางแก้ไข
เมื่ อ เราทราบถึ ง ปั ญ หาแล้ ว เราก็ ห าทางแก้ ไข ถึ ง แม้ ว ่ า
บางปัญหามันมาถึงปลายเหตุ เช่น เรื่ องการเงินในสภาวะวิกฤต
เช่นนี้ เราพยายามหาวิธีแก้ไขด้วยตนเอง
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3. มีที่ปรึ กษา
แต่ถ้าเราคิดแล้วว่าไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เราปรึ กษาคนที่เรา
ไว้ ใจได้ อาจจะเป็นคนในครอบครัว หรื อเพื่อน หรื อคนรู้จัก
ที่ เ ราไว้ ใจได้ เพื่ อ ให้ เขาช่ ว ยแนะน� ำ วิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ หา
มีที่ปรึ กษามากย่อมปลอดภัยกว่าคิดคนเดียว
4. อดทน
เมื่อเรารู้วิธีหรื อแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้ว ให้เราอดทน
และท�ำให้ผ่านมันไปได้
5. ทบทวน
ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น จะท�ำให้เราเรี ยนรู้ว่าเราผ่านมันมาได้
อย่างไร เราจะมีประสบการณ์ ในเรื่ องนัน้ ๆ และเราอาจสามารถ
แบ่งปันวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับคนที่ก�ำลังเผชิญเช่นเดียวกัน
กับเราได้
6. ใจที่ขอบคุณ
ขอบคุณสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ขอบคุณปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้เราได้รจู้ กั ตัวเอง
มีสติ รู้จักปัญหา รู้จักวิเคราะห์ รู้จักปรึ กษา ท�ำให้เราเป็นคน
ที่อดทนมากยิ่งขึ้น และเราจะมีความภาคภูมิ ใจในตัวเองว่าเรา
สามารถผ่านมันไปได้
วิกฤตเป็นโอกาสที่จะสร้างชีวิตเราได้เสมอ วิกฤตท�ำให้เราเข้มแข็ง
และเราจะเติบโตขึ้นในด้านความคิด เป็นผู้ ใหญ่ ในการด�ำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น
...รุ่งทิพย์ โสทองเมือง
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สิ่งนีจ้ ะผ่านไปในที่สุด..
ช่วงเวลานี.้ ..คงเป็นช่วงเวลาทีย่ ากล�ำบากของใครหลายคน แต่หาก
เรายอมรับการเปลีย่ นแปลงและปรับตัว ปรับความคิด รวมถึงการมีสติ ในการ
ด�ำเนินชีวิต เราก็จะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากล�ำบากนี้ ไปได้อย่างดี
และเข้าใจชีวิตมากขึ้น ยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันและส่งผล
ท�ำให้เศรษฐกิจถดถอย โดยที่ ไม่รวู้ า่ จะดีขนึ้ เมือ่ ไหร่ ท�ำให้หลายคนต่างพบเจอ
ปัญหาต่างๆ นาๆ เช่น เจ้าของกิจการหลายแห่งอาจต้องปิดตัวลงหรื อกิจการ
หยุดชะงัก เมือ่ เป็นเช่นนีก้ ส็ ง่ ผลต่อผู้ ใช้แรงงานหรื อมนุษย์เงินเดือน บ้างก็ถกู
ลดเงินเดือน บ้างก็ถูกจ้างออก และกลายเป็นคนตกงานชั่วข้ามคืน ดูเหมือน
จะกระทบกันเป็นโดมิโน่เลยทีเดียว ด้วยเหตุนที้ ำ� ให้เราต้องมีสติ ในการปรับตัว
เพื่อรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยการสร้างพลังใจของตัวเอง
ให้เข้มแข็ง และเมื่อตัวเราเองเข้มแข็งแล้ว เราก็จะสามารถช่วยเติมพลังใจ
ให้คนอื่นได้อีกหลายคน เพื่อก้าวผ่านปัญหาและช่วงเวลาที่ยากล�ำบากนี้
ไปด้วยกัน
ปกติแล้ว ตนเองเป็นคนไม่คอ่ ยชอบอ่านหนังสือสักเท่าไหร่ แต่หลัง
จากเกิ ด สถานการณ์ โ ควิ ด -19 ท� ำ ให้ มี เ วลาว่ า งมากขึ้ น จึ ง มี ค วามคิ ด
อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยเริ่ มจากสิ่งที่ ไม่ชอบท�ำ สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ได้ง่ายๆ ที่เราสามารถท�ำได้ด้วยพลังใจของตนเอง
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จึงได้ลองหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่าน แล้วเจอบทความหนึ่ง
ในหนังสือที่บอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาเป็นเรื่ องธรรมดา คือการมองว่าปัญหา
เป็นเรื่ องปกติ ใครๆ ก็ต้องมีปัญหาทั้งสิ้น ซึ่งตรงกับหลักพระพุทธศาสนา
ที่ว่า ทุกอย่างบนโลกนีล้ ้วนอยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลง ต้องเจอกับ
ความทุกข์กายทุกข์ ใจเป็นเรื่ องธรรมดา แล้ววันหนึ่งมันก็จะผ่านไปเพราะ
ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรื อความสุข ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ความสุขทีเ่ คยมีอาจจืดจางไปได้ เช่นเดียวกับความทุกข์กย็ อ่ มลดน้อยถอยลง
และแปรเปลี่ยนไปได้เช่นกัน
ตอนนี้ ใครที่ก�ำลังสับสนและกังวลใจกับปัญหาที่ก�ำลังเกิดขึ้น
ลองสงบจิตใจตนเองด้วยวิธกี ารต่างๆ จากนัน้ ย้อนกลับมาดูปญ
ั หาของตัวเองใหม่
อีกครั้ง เพราะหากเรามีสติและสภาพจิตใจที่แข็งแรง ย่อมมีพลังเพียงพอ
ที่จะท�ำให้เราคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้หรื ออย่างน้อยก็ท�ำให้
เราเห็นลู่ทางว่าควรท�ำอย่างไร เหมือนประโยคหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ว่า
“Don’t waste your time stressing about things you can’t change.”
แปลว่า“อย่าเสียเวลาเครี ยดไปกับสิ่งที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้” อธิบายได้
ประมาณว่าเมื่อมีปัญหาที่เราไม่สามารถเปลี่ยนมันได้หรื อไม่สามารถแก้ได้
ด้วยตัวเอง เหมือนเช่นสถานการณ์ โควิด-19 เราก็อย่าไปเสียเวลาเครี ยด
กับมัน แต่เราควรท�ำความเข้าใจกับปัญหานั้นให้ดี ตั้งสติและหาทางออก
เพราะปัญหาเป็นเรื่ องธรรมดา แล้วมันจะผ่านไปในที่สุด
...นันทินี วงษ์จันทร์
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พลังสุขภาพจิต

…..สู้ปัญหาวิกฤตโควิด-19
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เริ่มต้นขึน้ ในประเทศจีน
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 และได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วทุกทวีป
รวมทั้งประเทศไทยที่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายแรกตั้งแต่ 13 มกราคม 2563
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ ท�ำให้เกิดมาตรการในการ
เฝ้าระวัง ป้องกันหลากหลาย อาทิ การเว้นระยะห่าง การปิดกิจการห้างร้าน
งดจัดงานบันเทิง ตลอดจนการปิดเมือง ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย หลายคนเกิดปัญหาเรื่ องค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน เกิดปัญหา
ขาดทุนหรื อมีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ และมีผู้ที่ตกอยู่ ในภาวะเครี ยดสูง
วิธดี แู ลจิตใจ คือต้องดึงพลังใจในตัวเราทุกคนออกมาใช้ ในการแก้ไข
ปัญหา พลังใจหรื อเรี ยกง่ายๆ ว่า พลังอึด ฮึด สู้ ซึ่งมีอยู่ ในตัว น�ำมาใช้
เพื่อให้ผ่านพ้นความเครี ยด ความทุกข์ครั้งนี้
พลังอึด หมายถึง สภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง สงบ มั่นคง ทนต่อแรง
กดดัน ควบคุมตัวเองได้และมัน่ ใจว่าตนเองต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรคและ
ผ่านพ้นวิกฤตได้
พลังฮึด หมายถึง การมีก�ำลังใจหรื อมีแรงใจที่จะด�ำเนินชีวิตต่อไป
ภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน ซึ่งก�ำลังใจนีม้ ีที่มาส�ำคัญคือการสนับสนุนจาก
คนรอบข้าง
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พลังสู้ หมายถึง ต่อสูเ้ อาชนะอุปสรรคปัญหาทีเ่ กิดจากสถานการณ์
วิกฤต โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ไขปัญหาและมีทกั ษะในการจัดการ
กับอารมณ์และความเครี ยด
หากต้องการเพิม่ พลังอึด น่าจะเริ่มจากการค้นหาคุณสมบัตทิ เี่ ด่นชัด
เช่น คุณสมบัติที่ดี ในตนเองมีอะไรที่ปรับอารมณ์ ให้สงบลงได้ ปรับความคิด
ให้เห็นทางออกของความเครี ยดได้ วิธีที่ง่ายมากคือ ฝึกหายใจเข้าออกช้าๆ
ลึกๆ และคิดถึงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เช่น นึกถึงแม่ และให้คิดถึง
คุณสมบัติที่ดีของแม่ และถ้าพลังฮึดหรื อก�ำลังใจถดถอยไป ต้องเติมมิตร
สร้างความผูกพันกับคนรอบข้าง เพื่อเพิ่มพลังและความหวังให้ตัวเราเอง
พลังสูเ้ พิม่ ได้โดยฝึกคิดหาทางออกในการแก้ปญ
ั หา เริ่มจากแก้ปญ
ั หาเล็กๆ ก่อน
หาทางออก หาข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางออก ให้เลือกวิธที เี่ ป็นไปได้มากทีส่ ดุ
เราสามารถท�ำได้ ซึ่งอาจทบทวนว่าประสบการณ์ที่ทุกข์ยากที่เคยเจอมา
เราผ่านมาได้อย่างไรจัดการอย่างไร ก็เป็นทางหนึ่งที่เราจะมีพลังสู้เพิ่มได้
และสิง่ เหล่านีค้ อื ทางเลือกหนึง่ ทีท่ กุ คนจะได้พฒ
ั นาตนเองให้อยูก่ บั
วิกฤตนี้ ได้ ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกคน หรื อถ้าพลังใจลดลงจนรู้สึกว่ารับมือ
ไม่ไหว ขอให้โทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่มีความยินดี ให้ค�ำปรึ กษาและ
ช่วยเหลือ
...สิริ กุล จุลคีรี
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สิ่งล�้ำค่าใกล้ตัวฉัน
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้สร้างความตระหนก ตกใจกลัว
กังวลไปต่างๆ นาๆ ตั้งสติไม่อยู่ ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไร จะหันไปขอ
ความช่วยเหลือจากใคร หรื อท�ำตัวอย่างไร หากแต่แท้จริ งแล้ว เรายังมี
สิ่งล�้ำค่าข้างกายที่พร้อมจะช่วยเหลือเรา
สิง่ ล�ำ้ ค่าใกล้ตวั เราทีจ่ ะกล่าวถึงหาใช่ ใครอืน่ ไกล แต่คอื คนข้างกาย
คนใกล้ชิด คนในครอบครัว หรื อญาติพี่น้องของเราเอง คนในครอบครัว
คือบุคคลที่คนส่วนใหญ่มี และพร้อมทุกเมื่อที่จะเป็นแรงใจให้กับเรา แม้ว่า
บางครั้งจะเหนื่อยล้าอ่อนแรงสักแค่ไหน เพียงเรานึกถึงใครบางคน นึกถึง
สิง่ ดีๆ ทีเ่ ขาท�ำให้เรา นึกถึงภาพแห่งความสุข นึกถึงนํา้ เสียงของใครคนนัน้ ทีเ่ รา
คุน้ เคยหรื อได้คยุ กับใครบางคนทีเ่ รารักหรื อรักเรา เพียงเท่านี.้ ..เราก็จะรูส้ กึ
ได้ถึงความอบอุ่น รู้สึกถึงความมีพลัง รู้สึกได้พักผ่อน ก�ำลังใจเหล่านีอ้ าจจะ
ไม่ตอ้ งมากมายอะไร บางครัง้ เราก็แค่อยากจะหาเรื่ องหัวเราะ หาเรื่ องท�ำอะไร
ที่มีความสุขหรื อแค่อยากได้ยินค�ำว่า ‘สู้ๆ นะ’ จากคนที่เรารัก สิ่งเหล่านี้
ส�ำคัญยิ่งทีจ่ ะท�ำให้เรานัน้ มีแรงใจ มีพลังวังชา มีความหวัง มีความเข้มแข็ง
เปลีย่ นความคิดทีจ่ ะลุกขึน้ มาต่อสู้ เมือ่ ใดก็ตามทีร่ สู้ กึ ก�ำลังใจถดถอย ถึงเวลา
แล้วที่จะเพิ่มพลังใจให้ตนเอง
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วิธีสร้างพลังใจจากสิ่งล�้ำค่าใกล้ตัวเรา

1. พัก..ตัง้ สติปล่อยวางความคิดทีเ่ ป็นทุกข์ ความอ่อนล้าทัง้ หลาย
ทัง้ ปวง
2. หลับตาเบาๆ นึกถึงถึงสิ่งดีๆ เรื่ องราวดีๆ สิ่งที่ท�ำให้เรามี
ความสุข คนใกล้ตัวที่รักเราหรื อที่เรารัก
3. ติดต่อพูดคุยกับใครคนนั้น บางครั้งเราก็แค่อยากจะหาเรื่ อง
หัวเราะ หรื อแค่อยากได้ยินค�ำว่า “สู้ๆ นะ” จากคนที่เรารัก…
ก็แค่นั้นเอง
ไม่วา่ คุณจะเข้มแข็งเพียงใด ก�ำลังใจจากคนรอบข้าง ยังคงส�ำคัญเสมอ
คนบางคนอาจไม่สมบูรณ์หมือนคนอื่น แต่การได้ก�ำลังใจจากคนรอบข้าง
ก็เป็นพลังให้ท�ำอะไรอย่างที่ ใจอยากท�ำ
...วรรณวิไล ภู่ตระกูล
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ขุมทรัพย์แห่งพลัง...สร้างวิถี ใหม่
“จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” เป็นค�ำพูดที่หลายท่านคงคุ้นชิน
หรื อได้ยนิ มาบ้าง เมือ่ เรายังมีชวี ติ อยู่ ร่างกายกับจิตใจนัน้ เป็นสองสิง่ ทีต่ อ้ งอยู่
ควบคูก่ นั เสมอ และยังส่งผลกระทบซึง่ กันและกันตลอดเวลา ดังนัน้ เมือ่ จิตใจ
อ่อนล้าจะส่งผลให้รา่ งกายอ่อนแรง เราจึงต้องมาเรี ยนรูว้ า่ เราจะสร้างทัง้ คูน่ ี้
ให้แข็งแรงได้อย่างไร คงไม่มี ใครปฏิเสธว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้สร้างความกลัว กังวลไปต่างๆ นาๆ
ตั้งสติไม่อยู่ ไม่รู้จะเริ่ มต้นอย่างไรหรื อท�ำตัวอย่างไร จะหันไปขอความ
ช่วยเหลือจากใคร หากแต่ถ้าเราตั้งสติ มองข้างๆ และรอบๆ ตัว จากวงเล็ก
สู่วงที่ ใหญ่ขึ้นๆ เราจะพบว่าเรามีสิ่งล�้ำค่าทั้งที่อยู่ข้างตัวและรอบตัวเรา
เพียงแต่ ณ ชัว่ ขณะทีเ่ ราตัง้ สติไม่อยู่ ท�ำให้เรามองไม่เห็น มองข้ามไป
แท้จริงแล้วบนโลกใบนีเ้ รายังมีแหล่งขุมพลังทีเ่ ป็นสิง่ ล�ำ้ ค่าทีส่ ำ� คัญ
ไม่ว่าจะจากเพื่อน จะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรี ยน เพื่อนที่ท�ำงาน เพื่อนข้างบ้าน
เจ้านาย คนรูจ้ กั แม่คา้ ทีเ่ ราอุดหนุนสินค้า ผูท้ เี่ ป็นจิตอาสา การได้พดู คุยกับ
บุคคลเหล่านัน้ เราจะรูส้ กึ อบอุน่ ไม่โดดเดีย่ ว รวมทัง้ จะเป็นแหล่งข้อมูลความคิด
ได้รู้มุมมองแนวคิดของแต่ละคนที่อาจจะมีมุมมองแนวคิดที่แตกต่างกัน
บางความคิดอาจจะจุดประกายให้เรามีความหวัง มีพลัง มีแรงใจ มีทางออกใหม่ๆ
นอกจากนีย้ ังเป็นแรงกระตุ้นที่หาจากที่อื่นไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีขุมพลัง
ที่จะหาแรงใจ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งจากการดู การฟัง การอ่าน การถาม
จากแหล่งทีเ่ ป็นเอกสาร ป้ายประกาศ เครื่องมือสือ่ สารต่างๆ สอบถามกับเพือ่ น
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คนรูจ้ กั เป็นต้น ขอเพียงเราตัง้ สติ ลุกขึน้ แล้วก้าวออกไปหาสิ่งล�้ำค่าเหล่านั้น
เพือ่ เสริ มสร้างพลังใจ หามุมมองใหม่ แนวทางใหม่ เพือ่ ให้กา้ วต่อไป พึงระลึก
ไว้เสมอว่าร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กัน จิตใจของเรานั้น สามารถสั่ง
ให้กายท�ำในสิ่งที่ต้องการได้ เช่น คนที่คิดดี กายย่อมแสดงออกมาในทางดี
คนที่จิตใจเข้มแข็ง กายก็จะสามารถอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ได้เช่นกัน
เมื่อใดที่จิตใจท่านแข็งแรง จะสั่งกายให้มีพลังที่จะต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรค
ไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้ แม้หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร พลังจากสิ่ง
ล�้ำค่าที่มีอยู่ จะท�ำให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง “ไม่ว่าคุณจะเข้มแข็งเพียงใด ก�ำลังใจ
จากคนรอบข้างยังคงส�ำคัญเสมอ”

“ก�ำลังใจ” หาได้จากคนรอบข้าง
แต่....ความเข้มแข็ง เราต้องสร้างมันขึ้นมา
...วรรณวิไล ภู่ตระกูล
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ความเข้มแข็งทางใจ สร้างได้ด้วยพลังใจ
อึด ฮึด สู้...สู่การแก้ปัญหารายได้ที่ลดลง
ในภาวะวิกฤตของสถานการณ์การระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2109 (โควิด-19) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เริ่ มส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตของประชาชนไทยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ การเน้นสร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนเกิดภูมคิ มุ้ กันด้านจิตใจ ทัง้ ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
โดยใช้เครื่ องมือการสร้างวัคซีนระดับบุคคลเป็นแนวทางเสริ มสร้างพลังใจ
อึด ฮึด สู้ อย่างไรก็ตามการรับรูแ้ ละเข้าใจในแนวคิดเรื่ องความเข้มแข็งทางใจ
นั้นส�ำคัญ กล่าวคือ... ความเข้มแข็งทางใจ เป็นความสามารถทางร่างกาย
และจิตใจที่ช่วยให้บุคคล กลุ่ม หรื อชุมชน ป้องกัน ลด หรื อขจัดผลเสียจาก
ภัยพิบตั ติ า่ งๆ ซึง่ ความเข้มแข็งทางใจนัน้ เป็นความสามารถพืน้ ฐานของมนุษย์
ความเข้มแข็งทางใจจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบไปด้วย 2 เงื่อนไขคือ
1. การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเลวร้าย คับขัน
สูญเสีย ทุกข์ทรมาน เศร้าโศก วิกฤตหรื อเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ ง
กับความเสี่ยงต่างๆ ที่ส่งผลต่อชีวิต
2. การปรับตัวเชิงบวกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถฟื้นฟู
สภาพจิ ต ใจตนเองให้ ก ลั บ คื น สู ่ ส ภาพปกติ จ ากสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
และเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของการกลับมาใช้ชีวิตที่ปกติตามล�ำดับ
มีการอธิบายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความเข้มแข็งทางใจ
ที่ปรากฏให้เห็นทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของ
ตัวบุคคล
คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)
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กรมสุ ข ภาพจิ ต ได้ อ ธิ บ ายลั ก ษณะทางอารมณ์ แ ละจิ ต ใจที่ เป็ น
ลักษณะของความเข้มแข็งทางใจของบุคคลว่าจะต้องประกอบด้วยลักษณะดังนี้
1. อึด หมายถึง สภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง สงบ มั่นคง ทนต่อแรง
กดดัน ควบคุมตัวเองได้และมั่นใจว่าตนเองต้องเอาชนะปัญหา
อุปสรรคและผ่านพ้นวิกฤตได้
2. ฮึด หมายถึง การมีก�ำลังใจหรื อมีแรงใจที่จะด�ำเนินชีวิตต่อไป
ภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน ซึ่งก�ำลังใจนีม้ ีที่มาส�ำคัญคือการ
สนับสนุนจากคนรอบข้าง
3. สู้ หมายถึง ต่อสูเ้ อาชนะอุปสรรค ปัญหาทีเ่ กิดจากสถานการณ์
วิกฤต โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ไขปัญหาและมีทกั ษะ
ในการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด และจากการที่เรา
ตระหนักถึงพลังใจหรื อความเข้มแข็งทางใจทีม่ อี ยูก่ บั ตัวเราเอง
ทั้งในส่วนของพลังอึด พลังฮึด และพลังสู้ ในการด�ำเนินชีวิต
เพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะกรณีที่มีปัญหาการมี
รายได้ลดลงนั้น หากเราใช้แนวทางการด�ำเนินชีวิตแบบเดิมๆ
อาจท�ำให้เราไม่ค้นพบหนทางใหม่ๆ ที่จะเป็นทางออกที่ดี
ในการเพิม่ รายได้ ให้กบั ครอบครัว เพือ่ ให้เราเกิดประสบการณ์
เรี ยนรู้ ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา บางครั้งเราสามารถดูตัวอย่าง
การริ เ ริ่ ม อาชี พ ใหม่ ๆ หรื อ วิ ธี ใหม่ ๆ ในการเพิ่ ม รายได้
แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ที่ตัวเราเองว่าสามารถที่จะใช้วิธีการ
ทีค่ นอืน่ ท�ำแล้วประสบความส�ำเร็จได้หรื อไม่ หรื ออาจปรึกษา
กับผูท้ สี่ ามารถเสนอแนะได้มากกว่า เพือ่ ค้นหาหนทางทีเ่ ป็นไปได้
ส�ำหรับตัวเองต่อไป
...ธิดา จุลินทร
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แม้ความส�ำเร็จเล็กๆ
ก็นับเป็นชัยชนะได้
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ดูถดถอย มีการเลิกจ้างงาน แม่ค้าพ่อค้า
ก็คา้ ขายได้ไม่ดี คนตกงานก็มาก ท�ำให้หลายคนเกิดความเคร่งเครี ยดในการ
พยายามหาทางออก แน่นอนว่า ขึ้นชื่อว่าวิกฤตการณ์แล้วมันย่อมมีทางออก
แต่ก็มักใช้เวลา อาจต้องใช้ความพยายามและอาจไม่ได้ดีดังเดิม คนที่รายได้
ลดลงอาจเปลีย่ นอาชีพ แต่หลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะเครี ยดไปกับเงินรายได้ทลี่ ดลง
คนที่ขายอาหาร เมื่อปรับตัวมาส่งถึงบ้านก็อาจมีรายได้ไม่มากเท่าเดิม
“คุณน้อง” พนักงานโรงงานผู้หนึ่งต้องออกจากงานเพราะโรงงาน
ทีต่ นเคยท�ำนัน้ ต้องหยุดกิจการชัว่ คราว รายได้ทเี่ คยมีลดลงแต่ภาระยังเท่าเดิม
อย่างไรก็ตามด้วยความทีเ่ ธอเป็นคนมุมานะไม่ยอ่ ท้อ เธอได้พยายามหาลูท่ าง
ในการเสริมรายได้ ด้วยการสอบถามเพือ่ นๆ ในชุมชนของเธอ แน่นอนว่าเพือ่ น
ของเธอแนะน�ำให้เธอไปรับจ้างท�ำความสะอาดให้กบั คนในละแวกบ้านนัน้ เอง
เธอท�ำงานนีส้ ัปดาห์ละ 2 วัน เป็นการเสริ มรายได้อีกสัปดาห์ละ 500 บาท
ซึ่งแม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็ท�ำให้จิตใจของเธอดีขึ้นมาก
ที่จริ งแล้วคนที่มีความเครี ยดมากๆ อาจมองข้ามสิ่งเหล่านี้ ไป
ความตึงเครี ยดท�ำให้เราหดหู่ไม่อยากท�ำอะไร อาจมีความเชื่อว่าพยายามไป
ก็เท่านั้น แต่เรื่ องของคุณน้องนีก้ ็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของการลุกขึ้นยืน
ด้วยการมองหาตัวช่วยต่างๆ เธอสอบถามโดยไม่คิดอาย ซึ่งก็ถูกต้องเพราะ
เธอพยายามหาทางประกอบอาชีพ เป็นเรื่ องทีน่ า่ ยินดี ชืน่ ชม และเมือ่ มีรายได้
เริ่ มเข้ามา แม้จะไม่มาก..แต่ก็มองว่ามันเป็นจุดเริ่ มต้นและน่าจะท�ำให้
สถานการณ์ดีขึ้นได้
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แง่คิดของเรื่ องนีอ้ าจพูดได้ว่า

1. เรามี โอกาสซุกซ่อนอยูเ่ สมอ เพียงแต่ตอ้ งมองหา สอบถามจาก
คนรอบข้าง
2. ความส�ำเร็จแม้เพียงเล็กน้อยก็ควรมองด้วยความรู้สึกปิติ
เสมือนชัยชนะเล็กๆ ที่เป็นก�ำลังใจ เป็นเชื้อไฟให้กับเรา
3. สิ่งใดที่เคยท�ำได้มาก่อน ก็สามารถประยุกต์ ใช้ ในสถานการณ์
แบบนี้ ได้ เรี ยกว่าถ้าเคยซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้าได้ ก็นา่ จะเอาฝีมอื
ซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ามาใช้อีกนั่นเอง
...นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
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ชีวิตที่พลิกผันแต่ต้องสู้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
หรื อ ‘COVID-19’ ท�ำให้เศรษฐกิจทัว่ โลกตกต�ำ่ ครัง้ ใหญ่รวมถึงประเทศไทย
เศรษฐกิ จ ถดถอยท� ำ ให้ ส ถานประกอบการหลายแห่ ง หยุ ด พั ก กิ จ การ
ลดพนักงาน หรื อแม้กระทัง่ ปิดตัวลง พิษเศรษฐกิจส่งผลให้แรงงานไทยตกงาน
เป็นจ�ำนวนมาก ขณะทีห่ ลายคนดิน้ รนหาอาชีพใหม่ ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 นี้ อาชีพขับรถส่งอาหารเดลิเวอรี่ เป็นอีกอาชีพที่ทุกคนมองหา
และนึกถึง เนื่องด้วยสถานการณ์ดังกล่าวท�ำให้ยอดสั่งอาหารออนไลน์ผ่าน
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ในประเทศโตมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เพราะพฤติกรรม
ผู้บริ โภคหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชน หันมาเลือกสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น
กลายเป็นโอกาสส�ำหรับใครหลายคนที่ก�ำลังมองหางานในช่วงนี้
คนทีท่ ำ� งานกับสายการบินเป็นอีกอาชีพที่ ได้รบั ผลกระทบโดยตรง
เมือ่ มีมาตรการให้หยุดบิน สายการบินได้ระงับการบินชัว่ คราวและสัง่ พักงาน
ท�ำให้รายได้ของนักบินและลูกเรื อหายไปกว่า 90 เปอร์เซนต์ แต่ภาระและ
รายจ่ายทีต่ อ้ งรับผิดชอบยังมีเท่าเดิม นักบินและลูกเรือหลายคนจึงเลือกทีจ่ ะหา
รายได้เสริมด้วยการประกอบอาชีพขับรถส่งอาหาร หลายคนมองว่าการขับรถ
ส่งอาหารแม้จะเหนือ่ ยกว่าการท�ำงานบนเครื่ องบิน แต่กต็ อ้ งท�ำเพราะดีกว่า
ไม่มีรายได้เลย ในช่วงแรกรายได้จากการขับรถส่งอาหารอาจจะได้รับไม่มาก
แต่ ถ ้ า มี เป้ า หมายและใช้ เ วลาขั บ เรื่ อ ยๆ รายได้ เฉลี่ ย ประมาณ 5001,000 บาทต่อวัน ซึง่ เป็นค่าตอบแทนทีช่ ว่ ยให้ผา่ นวิกฤตนี้ ไปได้ดเี ลยทีเดียว
คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)

41

นอกจากการมีรายได้ มีเพื่อนใหม่ ที่ตั้งของร้านอาหารอร่อยๆ ที่ ได้รับ
จากการขับรถส่งอาหารแล้ว นักบินและลูกเรื อหลายคนยังได้บทเรียนทีส่ ำ� คัญ
จากวิกฤตครั้งนี้ กล่าวคือต้องมีแผนส�ำรองในการใช้ชีวิต มีการส�ำรองอาชีพ
มี แผนการใช้ เ งิ น ต้ อ งวางแผนในการท�ำ งาน เพื่ อ รั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์
ในวันข้างหน้า
ในทุกปัญหามีทางออกเสมอ ไม่ ใช่เพียงแค่ปัญหาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 นีห้ รอกที่ท�ำให้เราทุกคนต้องเจอกับปัญหา
แต่ ในทุกช่วงชีวิตก็จะมีปัญหาเข้ามาตลอด อยู่ที่ตัวเราเองจะสู้และรับมือกับ
ปัญหาเหล่านัน้ อย่างไร ถ้าเราไม่ยอมแพ้ ให้กบั ปัญหาเชือ่ ว่าเราจะผ่านมันไปได้
ลงมือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนรูปแบบการท�ำงาน ปรับปรุงการใช้จ่ายเงิน
และอดทนรอคอยเวลา เราก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ ไปได้
...จารุวรรณ บัณฑิศักดิ์
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ถึงเวลามองหาก�ำลังใจ
มีค�ำกล่าวว่า “แม้สิ้นเนื้อประดาตัว แต่ถ้ายังมีก�ำลังใจก็นับว่ายังมี
ความหวัง”
ภาวะการค้าขายทีย่ ำ�่ แย่ แม้จะไม่ถงึ กับหมดเนือ้ หมดตัว แต่กท็ ำ� ให้
เกิดความทุกข์ ใจตามๆ กัน
“คุณสมศรี ” เดิมมีอาชีพรับจ้าง ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันและด้วย
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการลดค่าจ้างลดวันท�ำงานลง เรื่ องนีท้ �ำให้เธอ
เครี ยดมากและไม่กล้าเล่าให้ ใครฟัง โชคดีที่วันหนึ่งแม่ของเธอถามไถ่
สารทุกข์สุขดิบและเอ่ยปากบอกว่า “แม่ก็ประหยัดขึ้นและถ้าขาดเหลืออะไร
ก็บอกแม่” ซึ่งเธอก็ร้ดู ีว่าแม่เธอก็ ไม่ได้มีเงินทองมากมาย พอมีพอกินเท่านั้น
แต่ค�ำพูดที่บอกว่า “มีอะไรให้บอกแม่” ได้ท�ำให้เธอเกิดก�ำลังใจที่จะสู้ต่อไป
และเรื่ องก�ำลังใจก็ส�ำคัญมากจริ งๆ ส�ำหรับช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทน
อย่างนี้
บางคนทีก่ ำ� ลังประสบปัญหาอยูน่ อี้ าจก�ำลังเก็บตัวเงียบ ไม่เอ่ยปาก
บอกใคร อาจด้วยความอายความกังวลก็แล้วแต่ อย่างไรก็ตามเรื่ องราว
คุณสมศรี ข้างต้นก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าแม้ปัญหาจะยังแก้ไม่ได้ แต่การมี
ก�ำลังใจไว้ก่อนย่อมเป็นพื้นฐานที่จ�ำเป็น และก�ำลังใจนีเ่ องท�ำให้คนเราเกิด
ความคิดและมองหาลู่ทางอันจะเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไป
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ข้อคิดส�ำหรับเรื่ องนีก้ ็คือ

1. เราควรมีความเชื่อว่าปัญหาในชีวิตเป็นเรื่ องปกติที่เราต้องเจอ
และมันจะผ่านพ้นไปเหมือนที่แล้วมา
2. มองหาก�ำลังใจจากคนหวังดี เป็นผู้ที่มีมุมมองที่ดีสามารถพูด
และแสดงออกให้เราเกิดก�ำลังใจได้
3. ต้องระวังความคิดความเชือ่ ทีเ่ ป็นอุปสรรค เช่น ไม่มี ใครช่วยได้
(เพราะต้องมี ใครช่วยได้แม้จะเป็นบางส่วน) การเล่าปัญหา
เป็นเรื่ องน่าอับอาย (ทีจ่ ริงปัญหาเป็นเรื่ องธรรมดา หากมีขน้ึ มา
ก็หาทางแก้)
4. เมื่อมีก�ำลังใจมากขึ้นก็อาจมองหาตัวช่วย ค�ำแนะน�ำ วิธีการ
ประกอบอาชีพจากผู้มีประสบการณ์
...นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
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แม้ชีวิตช่วงนีจ้ ะยุ่งยาก

....แต่ก็มีบางอย่างที่ท�ำแล้วดีขึ้นได้
นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 โลกได้ร้จู ักการเกิดของไวรัสโคโรนา
2019 หรื อโควิด-19 เป็นไวรัสสายพันธุ์ ใหม่สามารถติดต่อได้ผา่ นทางอากาศ
และคร่าชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลก จนขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนเพื่อยับยั้งไวรัส
ดังกล่าวโดยตรง สร้างความเสียหายในทุกแง่มมุ ของชีวติ มนุษย์อย่างที่ ไม่เคย
เจอมาก่อน ประเทศไทยและประชนชาวไทยเองก็ได้รบั ผลกระทบไปไม่นอ้ ยกว่า
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
การรั บ มื อ ปั ญ หาที่ เข้ า มาในชี วิ ต เป็ น เรื่ อ งที่ ทุ ก คนต้ อ งประสบ
พบเจอในทุกๆ วัน เช่นเดียวกับการรับมือกับปัญหาโควิด-19 ทุกท่านคงรู้
ว่าการรับมือนั้นจะยากง่าย ขึ้นอยู่กับมุมมองการใช้ชีวิตของแต่ละท่าน การมี
สติร้เู ท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถคลายเครี ยดจากปัญหา
ดังกล่าวได้ ไม่มีปัญหาใดจะอยูก่ บั เราตลอดไป ต้องมีกำ� ลังใจสู้ ให้ผา่ นพ้นไป
ในแต่ละวัน โดยการสร้างก�ำลังใจทีด่ นี นั้ ต้องมาจากตัวเราเองเป็นหลัก ต้องรัก
ตัวเอง อย่าคิดว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นจุดจบของชีวติ วิถชี วี ติ ของคนอาจจะเปลีย่ นไป
ความเครี ยดที่เพิ่มมากขึ้นเพราะผิดแปลกไปจากชีวิตประจ�ำวัน แต่เราต้อง
ลุกขึ้นมาสู้ วิธีคลายเครี ยดของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน บางคนชอบดูหนัง
ฟังเพลง เล่นเกมส์ ส่องพระ รดนํ้าต้นไม้ อ่านหนังสือ เรี ยนออนไลน์เพิ่มพูน
ทักษะ เป็นต้น ให้คิดเสียว่าในช่วงเวลาที่เหมือนจะหยุดเดินของเรานี้ ให้เรา
ได้พักเพื่อพัฒนาตัวเอง หรื อค้นพบพรสวรรค์ที่เราหลงลืมไป เช่น วาดรูป
ท�ำกับข้าว หรื อบางท่านอาจจะชอบค้าขาย หรื อหากท่านท้อมากเสียจน
ให้ก�ำลังใจตัวท่านเองไม่ได้ ขอให้ท่านหาแรงยึดเหนีย่ วจิตใจที่ดีของท่าน
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บางท่านอาจจะเป็นศาสนา บางท่านอาจจะเป็นพ่อแม่ ลูก หรื อคนรัก
การที่เราสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอเพราะนั่นหมายความว่าเราจะ
ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
ปัญหาด้านสุขภาพจิตจะเป็นตัวแปรส�ำคัญที่เข้ามากระทบจิตใจ
ทุกคนในช่วงเวลานี้ มากหรื อน้อยขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งทางจิตใจ คนที่
สามารถมองโลกในแง่ ดี จ ะสามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให้ เข้ า กั บ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เร็วกว่าผู้ที่มองโลกในแง่ร้าย การมองโลกในแง่ร้าย
ไม่ผิด เพราะทุกคนต่างมีปัญหาและความกังวลแตกต่างกันไป ขอเพียง
อย่าใจร้ายกับตัวเองมากจนเกินไป ลุกขึน้ สูก้ บั ปัญหา อาจจะท้อถอยในบางครัง้
แต่ทุกอย่างจะไม่เป็นไร เราจะต้องสู้ต่อไปเพื่อตัวของเราเอง
การลุกขึ้นสู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน หากท่านที่ ไม่มีปัญหาเรื่ อง
ค่าใช้จ่าย อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนอยู่ ในคุก รู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุน
มองไม่เห็นว่าเรามีชีวิตอยู่ไปท�ำไม เพื่ออะไร รู้สึกว่างเปล่า ขอแนะน�ำให้ท่าน
หากิ จ กรรมหรื องานอดิ เ รกที่ ส นใจท� ำ เพื่ อ ลดความเครี ย ดที่ เ กิ ด ขึ้ น
และส�ำหรับท่านทีม่ ปี ญ
ั หาค่าใช้จา่ ยมาเกีย่ วข้อง ขอให้ทา่ นประหยัดมากทีส่ ดุ
ลดรายจ่ายที่ ไม่จำ� เป็นออกไปก่อน หากมีหนีส้ นิ ก็ขอให้เจ้าหนีล้ ดดอกเบีย้ หรื อ
ประนอมหนี้ ให้ท่าน รวมถึงมองหาทางที่จะเพิ่มรายได้ของท่านเพิ่มขึ้น เช่น
หาสินค้ามาขาย ท�ำกับข้าวส่งตามบ้าน ตามความสามารถที่ท่านเชี่ยวชาญ
หรื อถนัดเป็นพิเศษ ท่านจงเชื่อมั่นในตนเองว่าการเป็นคนขยันจะเป็นคน
ไม่อดตาย ไม่วา่ จะล�ำบากแค่ไหน แม้จะอยู่วิกฤตการณ์ โควิด-19
เพราะชี วิ ต คื อ บทเรี ย นที่ ต ้ อ งเผชิ ญ จึ ง ขอให้ ทุ ก คนลุ ก ขึ้ น มาสู ้
อย่ายอมแพ้กบั อุปสรรค ทุกคนท�ำได้ หากเราสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ ไปได้
ก็ ไม่มีอะไรในโลกนีท้ ี่เราต้องกลัวต่อไป .....ประเทศไทยต้องชนะ
...ศิวกานต์ สัมโมทย์
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การฮึดครั้งส�ำคัญ

...ให้ก�ำลังใจกันและกันในภาวะวิกฤตการณ์
ภาวะวิ ก ฤตการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ที่ ยั ง คง
แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลกในเวลานี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระทบกับคน
ทุกสาขาอาชีพ ทุกชนชัน้ ในโลกใบนี้ มนุษย์ทกุ คนต้องปรับตัวเพือ่ ความอยูร่ อด
ของตนเอง สัญชาตญาณสอนให้เรารู้ว่าหากเราไม่ฮึดขึ้นมาเปลี่ยนแปลง
วิถชี วี ติ ของเรา ก็ยากทีจ่ ะรอดพ้นและไม่สามารถก้าวข้ามช่วงเวลาล�ำบากนี้ ไปได้
สังคมก�ำลังเปลีย่ นแปลงและก�ำลังเปลีย่ นไป เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมที่เรี ยกว่า New normal หรื อนิวนอร์มอล โดยราชบัณฑิตยสภา
มีมติบัญญัติค�ำดังกล่าวแล้ว หมายความว่ารูปแบบการด�ำเนินชีวิตใหม่
แตกต่างจากอดีตอันเนือ่ งจากมีบางสิง่ มากระทบ การเปลีย่ นแปลงที่ ใกล้ตวั
ที่สุดคือการท�ำงานที่บ้าน ทุกวันนีก้ ็ยังมีความรู้สึกแปลกใหม่และไม่คุ้นเคย
อยู่มาก แต่ก็ต้องปรับตัวและคิดว่าเรายังมีงานให้ท�ำ ยังมีครอบครัวให้ดูแล
ทุกอย่างไม่ ใช่ภาระแต่คือความรับผิดชอบ เนื่องจากงานที่ท�ำเป็นงานประจ�ำ
และไม่ได้โดนออกจากงาน การฮึดจึงไม่ ใช่เรื่องยากอะไรเพราะอยู่ ใน safe zone
(พืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัย) แต่ไม่ ใช่กบั คนทีท่ ำ� อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว รวมถึงธุรกิจ
ขนาดใหญ่ คนเหล่านี้ ได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ เพราะในแต่ละวันของพวกเขา
เหล่านั้น รายรับไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจ บางคนเครี ยด
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในสภาวะเช่นนีก้ ารอดทนรอคอยค่อยๆ แก้ปญ
ั หานัน้ เป็นสิง่ จ�ำเป็น
แต่แน่นอนว่ามันใช้เวลา ถึงตอนนีก้ �ำลังใจย่อมเป็นเรื่ องส�ำคัญมาก ทั้งการ
สร้างก�ำลังใจ การมองหามิตรผู้ ให้ก�ำลังใจและการให้ก�ำลังใจกันและกัน
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สิง่ ทีส่ ำ� คัญคือการให้กำ� ลังใจ ให้คนทีก่ ำ� ลังท้อแท้หาทางออกไม่เจอ
ได้เห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์ เช่นเดียวกันแสงสว่างนั้นก็ ไม่ต่างจาก
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ บางคนอาจจะต้องการก�ำลังใจจากครอบครัว เพื่อน
หรือคนใกล้ชดิ เราต้องไม่ทอดทิง้ ผูท้ เี่ ผชิญกับความยากล�ำบาก หากเราไม่สามารถ
ช่วยในเรื่ องปัจจัย 4 ได้ ขอให้เป็นพลังบวกแก่คนเหล่านี้ อย่าไปซ�้ำเติมเขา
จิตใจคนเราเปราะบาง อ่อนไหวและล�้ำลึกกว่าที่เราคิด
การฮึดขึ้นมาฝ่าฝันความยากล�ำบากต้องใช้แรงใจ ความเข้มแข็ง
ของสภาวะจิตใจเป็นอย่างมาก ไม่ต้องอายหากต้องการความช่วยเหลือ
หากท่านเครี ยดสามารถโทรมาที่สายด่วนสุขภาพจิตที่เบอร์ โทรศัพท์ 1323
หรื อบางท่านเลือกใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ ในการแบ่งปันความสุขหรื อ
แม้กระทัง่ ความทุกข์ ให้กบั ส่วนรวมให้ได้รบั รู้ เป็นวิธที สี่ ามารถช่วยให้แต่ละวัน
ของคนทีก่ ำ� ลังอยู่ ในห้วงล�ำบากของชีวติ ผ่านไปได้ ดังเช่นจะเห็นการปรับเปลีย่ น
ทางสังคมมากมายหลายอาชีพ เกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน ชาวประมงมากมาย
ไม่สามารถส่งออกข้าว ผลไม้ อาหารทะเลได้ จึงได้โพสต์ขายด้วยตนเอง
เพื่อแก้ไขผลผลิตค้างสต๊อก ผ่านทางเฟสบุ๊คหรื อทางทวิตเตอร์ จัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรื อใช้บริ การจากบริ ษัทขนส่งเอกชน ซึ่งราคาที่ผู้บริ โภคได้ซื้อ
โดยไม่ผา่ นพ่อค้นคนกลางท�ำให้เราได้สนิ ค้าราคาดีอย่างมาก รวมทัง้ ยังส่งเสริม
อาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่งสินค้า ผูท้ ขี่ บั ขีพ่ าหนะรับจ้างได้รายได้ทงั้ สองทาง
ท�ำให้เกิดการสร้างรายได้และอาชีพเสริ มในภาวะวิกฤตการณ์ โควิด-19
เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถผ่านพ้นมรสุมชีวิตครั้งนี้ ไปได้
...ศิวกานต์ สัมโมทย์
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เมื่อเจอปัญหา เราจะมองหาด้านบวก
และไม่ตอกย�้ำซ�้ำเติมตนเอง

ในสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่ องยากที่เราจะปฏิเสธ เพราะมัน
ก� ำ ลั ง สร้ า งความล� ำ บากมากมายแก่ โ ลกมนุษ ย์ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น กายหรื อ ใจ
ต่อทุกคนในประเทศและทั่วโลก คนจ�ำนวนไม่น้อยที่ต้องตกอยู่ ในสภาวะ
เครี ยด กดดันและตกงาน เมือ่ ต้องเจอกับสถานการณ์ ในขณะนี้ บางคนเลือก
ที่ จ ะสู ้ แ ละยอมรั บ กั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น และหาแรงบั น ดาลใจใหม่ ๆ
ในการลุ ก ขึ้ น สู ้ อี ก ครั้ ง เพราะแน่ น อนว่ า ไม่ มี ใครอยากให้ ค วามเครี ย ด
และความกดดันอยูก่ บั เรานาน การหาทางออกทีเ่ หมาะสมกับตัวเองทีส่ ดุ ต่างหาก
คือการสู้กับสถานการณ์ ในปัจจุบันที่ดีที่สุด
ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหรื อใหญ่ มันไม่มีวันที่จะอยู่กับเรานาน
เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ รารูส้ กึ ว่าเราเครี ยดกับวิกฤตปัญหาทีเ่ ผชิญอยู่ มัน่ ใจได้เลยว่า
เราไม่ ใช่คนๆ เดียวในโลกทีต่ อ้ งเผชิญกับปัญหา มีคนอีกมากมายอีกหลายคน
ที่ต้องเผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกับเรา บางคนอาจจะเจอปัญหาที่ ใหญ่มากกว่า
เราด้วยซ�ำ้ ไป เราไม่ ใช่คนๆ เดียวที่ต้องพบเจอกับปัญหาและปัญหาของเรา
ก็ ไม่ ใช่ปัญหาที่ ใหญ่ที่สุดเสมอไป หากเราลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้อื่นดูบ้าง เราอาจจะรู้สึกว่าปัญหาของเราเป็นเรื่ องเล็กน้อยไปเลยก็ ได้
ไม่แน่...อาจจะเจอทางออกทีด่ แี ฝงอยูไ่ ด้
ท้ายทีส่ ดุ แล้ว เราควรขอบคุณปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพราะปัญหา
และเหตุการณ์ ในปัจจุบันนี้ท�ำให้เราได้มองเห็นแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
บทเรี ย น วิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หา หรื อ แม้ แ ต่ ใครคื อ คนที่ ค อยช่ ว ยเหลื อ เรา
คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)
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เมือ่ ยามทีเ่ ราเกิดปัญหา แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ เราต้องไม่ตอกย�ำ้ ซ�ำ้ เติมกับปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเราเอง แต่ตอ้ งให้กำ� ลังใจตัวเองให้มากทีส่ ดุ หากเราไม่สามารถ
ให้ก�ำลังใจตัวเอง ก็คงไม่มี ใครบนโลกนี้ ที่จะสามารถท�ำได้อีกแล้ว
“แล้ววันนึง เมื่อผ่านพ้นบางช่วงเวลาแย่ๆ มาได้ เราจะรู้ว่า เราเก่งแค่ไหน”
“แม้จะเป็นเรื่ องร้าย แต่ก็อาจให้บทเรี ยนใหม่ๆ อาชีพแบบใหม่แก่เรา”
“ให้ก�ำลังใจตนเองในทุกวัน และหากจ�ำเป็น ก็หาก�ำลังใจจากคนที่เรารัก”
...พิไลพรรณ พร้อมมิตรญาติ
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ฮึดสู้ เพื่อผ่านวิกฤต...คุณเริ่มได้
หลายคนอาจจะเคยได้ยินค�ำพูดที่ “What doesn’t kill you,
makes you stronger.” โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่เกิดขึ้นอาจจะท�ำให้เรารู้สึกอึดอัด ท้อแท้และสิ้นหวัง แต่เราจะไม่มีวันรู้สึก
เช่นนั้นอีกเป็นครั้งที่ 2 เพราะเราได้เรี ยนรู้แนวทางและวิธีคิดจากเหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ในครัง้ นีแ้ ล้ว เราได้เรี ยนรูว้ า่ วิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ ของการผ่านแต่ละวิกฤต
คืออะไร แล้วเราต้องแก้ไขอย่างไร เมือ่ มีวกิ ฤตเกิดขึน้ และไม่ได้ทำ� ให้เราย�ำ่ แย่
จนหาทางออกไม่ได้ เราก็จะเก่งและเข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอน
ในบางครั้งปัญหาหรื อวิกฤตการณ์ต่างๆ คือบทเรี ยนที่แสนวิเศษ
มันสอนให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิด และสิ่งไหนคือสิ่งที่เราไม่ควรท�ำและจ�ำไว้
ว่ า หากเราไม่ เ คยท� ำ ผิ ด มาก่ อ น เราจะไม่ รู้ เ ลยว่ า อะไรคื อ สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง
และสามารถท�ำได้ เราจึงควรจดจ�ำความผิดพลาดไว้เป็นบทเรียน เพือ่ ทีเ่ ราจะได้
ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม สถานการณ์หรื อปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหรื อใหญ่
มันไม่มีวันที่จะอยู่กับเรานาน พอมันเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านไป วิกฤตการณ์/
เหตุการณ์ต่างๆ อายุสั้น เพียงแค่หันหลังให้ ก็ ไม่สามารถท�ำอะไรเราได้
แต่การหันหลังให้กบั วิกฤตการณ์/เหตุการณ์นนั้ หมายความว่าเราก�ำลังหาทาง
จัดการโดยที่ ไม่ยอมให้สงิ่ นัน้ มาท�ำให้เราทุกข์ ใจ ไม่ได้หมายความว่าเราจะวิง่ หนี
ปัญหาเพียงอย่างเดียว และเราควรเตือนสติตวั เองไว้เสมอว่า “ทุกวิกฤตการณ์/
เหตุการณ์ย่อมมีทางออก” ไม่มีวิกฤตการณ์/เหตุการณ์ ไหนที่ ไม่มีทางออก
หรื อวันสิ้นสุด หรื อไม่มี ใครที่จะแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้ แต่การแก้ปัญหานั้น
คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)
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อาจจะไม่ได้เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยทันที แต่ตอ้ งอาศัยเวลา บางครัง้ สิง่ ทีด่ ี
ทีส่ ดุ มักจะมาในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้เร็วอย่างที่ ใจเราคิด
แต่เราสามารถหาทางออกให้กับตัวเองอย่างแน่นอน ช้าบ้างเร็วบ้าง ขึ้นอยู่
กับความยากง่ายของปัญหาหรื อเหตุการณ์นั้น ๆ
ครัง้ ใดก็ตามทีเ่ รารูส้ กึ วิกฤตการณ์/เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ก�ำลังรุมเร้าเรา
ให้ลองหันไปมองรอบๆ ตัวเรา แล้วเราจะพบว่ายังมีคนอีกหลายคนที่คอย
ให้ ก� ำ ลั ง ใจเราอยู ่ ไม่ มี แ ม้ แ ต่ ค นเดี ย วที่ ต อกย�้ ำ หรื อ คอยสมนํ้ า หน้ า
กั บ ความผิ ด พลาดของเรา ครอบครั ว คื อ ก� ำลั ง ใจที่ ใกล้ ตั ว เรามากที่ สุ ด
เพราะเราจะได้มคี นทีค่ อยช่วยแก้ปญ
ั หาและให้กำ� ลังใจเราเมือ่ ยามทีเ่ ราล้มเหลว
หรื อผิดพลาด
และเมือ่ ก�ำลังใจเกิดบ้างแล้วลองมองดูวา่ มีสงิ่ ใดทีส่ ามารถลงมือท�ำ
เพื่อให้ชีวิตนี้ดีขึ้น ซึ่งมันอาจเริ่ มจากการตั้งสติ การมองหาตัวอย่างที่ดี
และการเริ่ มลงมือกระท�ำขั้นตอนแรกๆ
Reference: Kelly Clarkson – Strong (What doesn’t kill you)
...พิไลพรรณ พร้อมมิตรญาติ
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เพิ่มพลังความสุข
...เอาชนะความเครี ยด

ตัง้ แต่ปี ใหม่มานี้ หลายคนคงเจอสถานการณ์บางอย่างทีเ่ ราควบคุม
ไม่ได้มากขึ้น เช่น สังคมที่เริ่ มมีข่าวความรุนแรงที่ ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเรื่ อยๆ
ปัญหาสิง่ แวดล้อมและภูมอิ ากาศทีแ่ ปรปรวน จนกระทบปัจจัยสี่ ในการด�ำรงชีวติ
เช่น ฝุ่น PM 2.5 หรื อภัยแล้ง เป็นต้น แต่สถานการณ์ที่เป็นปัญหามากที่สุด
และยาวนานมาจนถึงปัจจุบันคงหนีไม่พ้นสถานการณ์ โควิด-19 ที่ท�ำให้
หลายคนเกิดความเครียดสะสมทางใจมากขึน้ เพราะเหตุการณ์รา้ ยแรงต่างๆ
ท�ำให้เรากังวลใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากกลไกป้องกันตัวเองจากความกลัวของเรา
เมื่อรู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัยและเมื่อไม่ทันรู้ตัวนีเ่ อง ความเครี ยดก็สะสม
เป็นตะกอนนอนก้นภายในจิตใจ
เมือ่ ตะกอนทางใจมากขึน้ เราก็จะแสดงอาการเครียดออกมาในรูปแบบ
ที่แตกต่างกัน เราจึงควรรู้วิธีการดูแลความเครี ยดของตัวเองในเบื้องต้น
เพือ่ ให้เรารับมือกับสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ เพราะหากเราเครียดหรือหมดก�ำลังใจ
อาจท�ำให้เราไม่สามารถคิดแก้ปัญหาหรื อหาทางออกได้ และความเครี ยด
อาจน�ำไปสูก่ ารคิด การตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาด เกิดภาวะทางอารมณ์ทรี่ นุ แรงได้งา่ ย
ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ต่อคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงาน
นอกจากนั้นหากเครี ยดมากร่างกายก็จะหลั่งฮอร์ โมนความเครี ยดที่ชื่อว่า
“คอร์ ติ ซ อล” ฮอร์ โมนที่ จ ะท� ำ ให้ ร ะดั บ นํ้ า ตาลในร่ า งกายมี ม ากขึ้ น
และลดภูมคิ มุ้ กันของร่างกายลง ท�ำให้หลายคนทีเ่ ครียดมากกลายเป็นโรคอ้วน
และโรคอื่น ๆ ตามมาได้ง่าย
คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)
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ที่จริ งความเครี ยดนั้นถือเป็นเรื่ องธรรมดาและอาจกลายเป็น
ประโยชน์ เป็นแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลง แต่หากความเครี ยดนีส้ ะสมตัว
อยู ่ น านเกิ น ไปก็ อ าจส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ร่ า งกาย กุ ญ แจหลั ก จึ ง ไม่ ใช่ ก าร
หยุดเครี ยด...เพราะมันยาก แต่อยูท่ กี่ ารดูแลตนเองไม่ ให้ความเครี ยดสะสม
มากจนเกินไปนั่นเอง
ในช่วงสถานการณ์แบบนีท้ �ำให้เรามีเวลาว่างมากขึ้น ลองมองหา
กิจกรรมที่ชอบแล้วลงมือท�ำเพื่อคลายเครี ยด เช่น ออกก�ำลังกาย ดูหนัง
อ่านหนังสือ เพื่อให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นโดรฟินหรื อฮอร์ โมนแห่งความสุข
ที่ ส ามารถต่ อ สู ้ กั บ เจ้ า ฮอร์ โ มนคอร์ ติ ซ อลได้ หรื อ อี ก ทางคื อ เลื อ กการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ที่มีสารอาหารจ�ำพวกวิตามินบีที่ช่วยท�ำให้
สมองท�ำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้วิธีที่ผ่อนคลายความเครี ยดได้ง่ายที่สุด
และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เลย คือการบอกรักกับคนที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็น
พ่อ แม่ ลูก คนรัก เพือ่ นๆ หรื อแม้แต่สตั ว์เลีย้ งก็ตาม เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยเราบ�ำบัด
ความเครี ยดที่ ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อ และสุดท้ายนี้ “Once you control
your mind you control your life” คือ เมือ่ ใดทีเ่ ราควบคุมจิตใจของเราได้
เราก็จะสามารถควบคุมชีวิตเราได้เช่นกัน
...นันทินี วงษ์จันทร์
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สู้วิกฤต ด้วยทัศนคติ ใหม่
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
นับเป็นวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ อย่างกะทันหัน โดยที่ ไม่มี ใครคาดการณ์และเตรียมทีจ่ ะ
รับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ จึงมีมาตรการต่างๆ เพื่อชะลอการระบาด
ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องเผชิญกับวิกฤตนี้ โดยความเครี ยด
มีสาเหตุมาจากความกังวลเรื่ องสุขภาพ การเลีย้ งดูครอบครัวและความมัน่ คง
ในการท�ำงาน ดังนั้นเราควรมีหลักการใช้ทัศนคติเพื่อต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้น
“ทัศนคติ” หมายถึงแนวความคิดเห็น มุมมอง ความรูส้ กึ ต่อสิง่ ใด
สิ่ ง หนึ่ ง เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ซึ่ ง อาจจะดี ห รื อ ไม่ ดี อาจจะลบหรื อ บวก
ทัง้ ๆ ทีค่ วามรูส้ กึ มุมมองความคิดเห็นนัน้ อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริ ง เช่น
ถ้าเรายืนอยูก่ ลางทุง่ นาในยามเย็น เราจะมองเห็นพระอาทิตย์กำ� ลังจะตกดิน
นั่นคือความรู้สึกจากการมองเห็น แต่ ในความเป็นจริ ง พระอาทิตย์ ไม่ได้ตก
ลงไปในดินตามที่เรามองเห็น คนมองเรื่ องเดียวกันอาจจะคิดเห็นเหมือนกัน
หรื อแตกต่างกันก็ ได้ ขึ้นอยู่กับแนวความคิดเห็นของแต่ละคน ทัศนคติมีผล
ต่อชีวิตคนเราอย่างมากมาย ทั้งนี้ ทัศนคติเกิดจากการอบรมเลี้ยงดู สภาพ
แวดล้อมความเป็นอยู่ การศึกษาและประสบการณ์ที่ผ่านมา การมีทัศนคติ
ทีด่ ที ถี่ กู ต้อง เป็นเรื่ องส�ำคัญในการด�ำเนินชีวติ ชีวติ ทีม่ คี วามสุข สดชืน่ สมหวัง
ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากการปลูกฝังทัศนคติที่ดีทั้งสิ้น รวมถึงในการท�ำงาน
ก็ต้องมีทัศนคติ ในการท�ำงาน หากยังคงไม่ยอมปรับทัศนคติเดิมออกไป
ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
และไม่สนใจทีจ่ ะหาความรู้ ในด้านอืน่ ๆ เมือ่ เจออุปสรรค ก็ถอดใจง่ายๆ กังวล
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ไปกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น และคิดถึงแต่เรื่ องแง่ลบ ซึ่งจะยิ่งท�ำให้สถานการณ์
เลวร้ายไปกว่าเดิม
ความส�ำคัญของการมีทัศนคติ ใหม่เพื่อท�ำให้ตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดี
กว่าเดิม เริ่ มจากตัวเราเองก่อน เพียงการยอมรับความเป็นจริ งพร้อมกับการ
ก้าวเดินไปข้างหน้าเป็นจุดเริ่ มต้นทีด่ ี การรูส้ กึ ขอบคุณกับสิง่ ต่างๆ รอบข้าง
สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตนเอง มีความเชื่อและลงมือปฏิบัติ
อยู ่ เ สมอ เพราะมั น คื อ พลั ง ในการใช้ ชี วิ ต ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ อื่ น ซึ่ ง ท� ำ ให้ ผู ้ อื่ น
มีความสุขแล้วตัวเราก็มคี วามสุข ตัง้ เป้าหมายในแต่ละวัน เริ่ มต้นใหม่ สิง่ ดีๆ
ก็จะตามมา
เมื่ อ เปลี่ ย นทั ศ นคติ โ ดยการมองโลกจากความเป็ น จริ ง และ
ปรับเปลีย่ นชีวิตให้เข้ากับวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) เมือ่ เจอปัญหาหรื ออุปสรรคก็จะพยายามหาทางออก
ให้กับปัญหานั้นได้ ในที่สุด
เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นก็ย่อมมี โอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ มาลองเปลี่ยน
ทัศนคติกบั สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพราะจะท�ำให้เรามีพลังใจสู้กับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ และเป็นจุดเปลี่ยนเพื่อให้
เราได้ปรับทัศนคติ ในมุมใหม่ เข้าใจโลกปัจจุบนั มากขึน้ รวมถึงเพือ่ เตรี ยมตัว
ตั้งรับเมื่อสถานการณ์เช่นนีเ้ มื่อมันกลับมาใหม่...อีกครั้ง
ดั ง นั้ น เราอาจมี ตั ว เลื อ กของการปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ วิ ธี คิ ด
เช่น ปลูกผักกินเอง พึ่งพาตนเองมากขึ้น มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นก็ศึกษา
หาความรู้ เรี ยนรู้การประกอบอาชีพแบบอื่นๆ ดูบ้าง สร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัวให้อบอุน่ รูจ้ กั การเก็บออม วางแผนการใช้จา่ ย สร้างวิกฤตให้เป็น
โอกาส ทั้งหมดนีเ้ ป็นตัวอย่างที่ท่านสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับตนเองได้
...ชลลดา แจ่มสว่าง
...ฐิติกาญจน์ บุญรอด
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รายนามผู้เขียนบทความ และคณะผู้จัดท�ำและเรี ยบเรี ยง
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ที่ปรึ กษา

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา
นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
นางสาวสมพร อินทร์แก้ว
		

ผู้เขียนบทความ

นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง
นางธิดา จุลินทร
นางวรรณวิไล ภู่ตระกูล
นางสาวสิริ กุล จุลคีรี
นางสาวนันท์นภัส ประสานทอง
ดร.สรรกมล กรนุ่ม
		
นางสาวจารุวรรณ บัณฑิศักดิ์
นางสาวพิไลพรรณ พร้อมมิตรญาติ
นายธัญพิสิฏฐ์ บุญพัฒนาภรณ์
นางสาวศิวกานต์ สัมโมทย์

อธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ที่ปรึ กษากรมสุขภาพจิต
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิชาการสุขภาพจิต
รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักวิชาการสุขภาพจิต
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ส�ำนักวิชาการสุขภาพจิต
ส�ำนักวิชาการสุขภาพจิต
ส�ำนักวิชาการสุขภาพจิต
กองส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพจิต
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนคริ นทร์
ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์

คู่มือสื่อสารความรู้ เสริ มสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)

57

นางสาวนันทินี วงษ์จันทร์
นางสาวรุ่งทิพย์ โสทองเมือง
นางสาวชลลดา แจ่มสว่าง
นางสาวฐิติกาญจน์ บุญรอด

คณะผู้จัดท�ำและเรี ยบเรี ยง

นางสาวภัคนพิน กิตติรักษนนท์
นางสาวพาสนา คุณาธิวัฒน์
นางสาวศรัณยพิชญ์ อักษร
นางสาวธิดารัตน์ ทิพโชติ
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ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ส�ำนักวิชาการสุขภาพจิต
ส�ำนักวิชาการสุขภาพจิต
ส�ำนักวิชาการสุขภาพจิต
ส�ำนักวิชาการสุขภาพจิต
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