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ทุกสิ่งตามธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ. ดังนั้น ชีวิตคนจึงต้องมีการปรับตัวให้เกิด
ความสมดุลในการดารงชีวิต ตลอดเวลา.
ความเครียด(stress) คือ ผลรวมของปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุ ษย์ ที่เกิดขึ้ นเมื่อต้อง
เผชิญกับปั ญหา การเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ต่างๆ ความเครียดที่เหมาะสม(eustress)จะ
กระตุน้ ให้เกิดการปรับตัวแก้ไขปั ญหา เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์. แต่ความเครียดที่มากเกินไป
เป็ นผลเสียต่อร่างกาย และจิตใจ เกิดความไม่สบายใจ(distress) ทาให้เกิดความไม่สบายทั้ง
ร่างกายและจิตใจ. ปรับตัวไม่ได้ แก้ไขปั ญหาได้ตา่ กว่าความสามารถที่แท้จริง หรือป่ วยเป็ นโรคทาง
กายที่เกิดจากความเครียด โดยที่การแสดงอาการแปรผันไปกับระดับความเครียดในชีวิต
เหตุการณ์ระบาดของเชื้ อ Covid-19 ทัว่ โลกตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2562-3 ที่
คุกคามชีวิตและทุกคนต้องอยูภ่ ายใต้มาตรการของรัฐในการป้ องกันโรค. ทาให้ทุกคนเปลี่ยนตนเอง
ต้องเว้นระยะห่าง ต้องล้างมือ ใส่Mask หยุดทางาน อยูบ่ า้ นนานขึ้ น ธุรกิจหยุดชะงัก ไม่รวู ้ า่
เหตุการณ์นี้จะดาเนิ นไปถึงเมื่อไหร่ ทาให้หลายคนเครียด. วิตกกังวล เป็ นห่วง เศร้า เบื่อหน่ าย อึด
อัด โกรธ น้อยใจ อัดอั้น เสียใจ ผิดหวัง. บางครั้งความรูส้ ึกพรัง่ พรูมาก จนเกินจะกลั้นไหว ได้แต่
ร้องไห้ หรือระเบิดอารมณ์ออกมา

ปฏิกิรยิ าตอบสนองต่อความเครียด
เมื่อเผชิญกับปั ญหารุนแรงยากที่จะเอาชนะ. ทาให้มีการส่งข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสเข้าไปสู่
ประสาทส่วนกลางในสมอง เพื่อแปลผล เกิดเป็ นความรูส้ ึก ความคิด โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์
เดิมในอดีต ความแตกต่างของการเรียนรูต้ ้งั แต่เด็กนี้ เอง ทาให้ในเหตุการณ์เดียวกัน บางคนรูส้ ึก
ตึงเครียด กังวล กลัว แต่บางคนอาจรูส้ ึกเฉยๆ ร่างกายและจิตใจจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเพื่อ
เตรียมตัวต่อสูก้ บั ปั ญหา ตามระยะต่างๆ ดังนี้
1.ระยะตื่นตัว (Alarm stage) เป็ นช่วงที่ต่อมหมวกไตถูกกระตุน้ โดยประสาทอัตโนมัติให้
หลัง่ สารแอดรีนาลีนออกมามากมีฤทธิ์ทาให้หวั ใจสูบฉีดโลหิตเร็วและแรงขึ้ น ความดันโลหิตเพิ่ม
สูง หายใจเร็วและแรงขึ้ น ม่านตาขยายกว้าง กล้ามเนื้ อตื่นตัวและมีเลือดไปเลี้ ยงมากขึ้ น ประสาท
สัมผัสตอบสนองอย่างดี. เรียกว่าเป็ นความเครียดเฉียบ พลัน(acute stress)
2. ระยะต่อสู ้ (Resistance stage) ร่างกายจะปรับลดสารแอดรีนาลีนลดลง และลดความ
ตื่นตัวทัว่ ๆไปโดยยังคงเหลือความตื่นตัวเฉพาะที่จาเป็ นในบางอวัยวะ
ต่อมหมวกไตจะหลัง่ สาร
corticoids เพื่อเตรียมพร้อมในการต่อสู ้

3.ระยะเหนื่อยล้า(Exhaustion stage) อวัยวะต่างๆจะทางานลดลง ทั้งสมองและประสาท
อัตโนมัติ
ระยะที่2และ 3เป็ นระยะความเครียดเรื้ อรัง(chronic stress) ถ้าเกิดขึ้ นต่อเนื่ องนานๆจะ
เกิดโรคเครียด ตามมา

อาการเครียด
1. อาการทางร่างกาย
เมื่อเครียด ประสาทอัตโนมัติภายในจะถูกเร้าให้ทางานเพิ่มขึ้ น ส่งผลทาให้อวัยวะภายในซึ่ง
ถูกกากับโดยประสาทอัตโนมัติถูกกระตุน้ ให้ทางานมากขึ้ นเกิดอาการ ใจสัน่ หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ความดันโลหิตสูง. หลอดลมตีบลง หายใจลาบาก. หลัง่ กรดในกระเพาะอาหารมากขึ้ นทาให้เกิดแผล
ในกระเพาะอาหารและลาไส้. ลาไส้บีบตัว ทาให้ทอ้ งเสีย ปวดท้อง คลื่ นไส้อาเจียน ปั สสาวะบ่อย.
กล้ามเนื้ อสัน่ เกร็ง กระตุก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อ ปวดคอหลังเอว. เหงื่ออกมากเกินปกติ ถ้าปล่อย
ให้อวัยวะเหล่านี้ ทางานมากเกินไป จะเกิดโรคทางร่างกายต่างๆ เช่นโรคความดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลาไส้ โรคหอบหืด เป็ นต้น
2. อาการทางอารมณ์
ความเครียดทาให้ทาให้จิตใจเกิดความรูส้ ึกวิตกกังวล กลัว ตื่นเต้น ไม่สบายใจ ซึมเศร้า
ท้อแท้ร่วมด้วย เบื่อ หงุดหงิด ไม่สนุ กสนานสดชื่นร่าเริงเหมือนเดิม อารมณ์ซึมเศร้ามักเกิดร่วมกับ
การสูญเสียหรือพลาดหวังอย่างรุนแรง อารมณ์ไม่สบายใจเหล่านี้ อาจทาให้เกิดอาการอื่นๆตามมา
ได้แก่ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ เพลีย เหนื่ อยง่าย เหนื่ อยหน่ าย เป็ นต้น
3. อาการทางจิตใจ
ความคิดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ เกิดความคิดไม่ดี คิดร้าย ความคิดกังวล
ล่วงหน้า ย้าคิดย้าทา ไม่สามารถหยุดความคิดตนเองได้ ความคิดควบคุมไม่ได้ คิดมาก มอง
ตนเองไม่ดี มองคนอื่นไม่ดี มองโลกในแง่รา้ ย ถ้าความเครียดมีมากและต่อเนื่ องจะทาให้สมองมึน
งง เบลอ ขาดสมาธิ ความคิดความอ่านและความจาลดลง การตัดสินใจช้า ไม่แน่ นอน ไม่มนั ่ ใจ
ตนเอง
4. พฤติกรรม
สามารถพบพฤติกรรมถดถอย ขาดสมาธิในการทางาน ก้าวร้าว มีปัญหาสัมพันธภาพกับ
ผูอ้ ื่น หมดแรง หมดพลัง ดื่มเหล้า ยาเสพติด คิดทาร้ายตนเองและพยายามฆ่าตัวตาย หรือเป็ นโรค
ความผิดปกติของการกินอาหารทั้งในวัยรุ่นและวัยผูใ้ หญ่

ปั จจัยที่ทาให้เครียด
ความเครียดเกิดขึ้ นจากหลายปั จจัยรวมกันปั จจัยต่อไปนี้ ล้วนเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิด
ความเครียด
1.ร่างกาย สภาพร่างกายอ่อนแอ ป่ วย มีโรคประจาตัว เป็ นโรคร้ายแรงหรือเรื้ อรัง ใช้ยา
หรือสารเสพติดเช่น เหล้า บุหรี่ เป็ นต้น
2. จิตใจ หลายคนเครียดเพราะคิดผิด คิดช้า คิดแก้ปัญหาไม่ได้หรือชอบหลบปั ญหา บาง
คนเครียดจากวิธีคิดของตนเอง เช่น คาดหวังกับผลตอบแทนที่ได้รบั เช่น เงินรางวัล รายได้
ตาแหน่ ง หรือชอบคิดล่วงหน้ามากเกินไป คิดในทางร้าย ไม่รจู ้ กั วิธีหยุดคิด คาดหวังความสาเร็จ
เกินความเป็ นจริง หรือคิดหวาดระแวงว่าถ้าพ่ายแพ้ คนอื่นจะดูถูกเย้ยหยัน จะไม่มีคนสนใจ บางคน
ชอบคิดว่าการพ่ายแพ้เป็ นสิ่งที่น่าอับอาย ทาให้เสียชื่อเสียง ทาให้พ่อแม่รสู ้ ึกอับอายไปด้วย คนที่
คิดผิด มักจะใช้วิธีการปรับตัวต่อปั ญหาผิดตามไปด้วยจึงเกิดความเครียดได้ง่าย
3. ความสามารถต ่า คนที่การยอมรับความจริงได้ยาก ยึดมัน่ ถือมัน่ ตัวเองหรือและยืดหยุน่
ต่อสถานการณ์ได้น้อย มักเครียดง่าย ความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันในแต่ละคนขึ้ นอยูก่ บั พื้ นฐานบุคลิกภาพ วิธีการคิด ความเข้าใจและยอมรับภาพรวมตาม
ความเป็ นจริง การควบคุมตนเอง คุมอารมณ์และยังขึ้ นกับประสบการณ์ที่ผ่านมา
4. สิ่งเร้าภายนอก สิ่งกดดันจากสภาพแวดล้อมในชีวิตระจาวัน เช่น การเรียน หรือการ
ทางาน เป็ นตัวกระตุน้ สาคัญที่ทาให้เครียด วิตกกังวล โดยเฉพาะรับงานที่มีอนั ตราย มีความเสี่ยง
สูง ไม่แน่ นอน มีคนสาคัญความคาดหวังผลงานสูง งานที่ตอ้ งอดนอน เวลานอนไม่แน่ นอน เบือ่
หน่ ายต่ออุปสรรค ขาดการพักผ่อนหรือผ่อนคลาย บางครั้งความเครียดเกิดจากวิธีการทางานที่
ขาด การวางแผนงานหรือการแบ่งงานที่ไม่เหมาะสม เนื้ องาน งานจาเจ ไม่สนุ ก ต้องใช้พลัง
กาย พลังใจ สายตาหรือสมาธิสูงๆ ขาดการแบ่งงานหรือช่วยเหลือกัน
5. สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่รอ้ น เสียงดัง อยูใ่ กล้ชิดคนที่เครียด บรรยากาศที่เร่งรีบ
กดดัน แข่งขันสูง ไม่เป็ นกันเอง
แต่ความเครียดที่พอเหมาะจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู ้ พัฒนา ดังนั้นการเลี้ ยงและ
พัฒนาเด็กจึงต้องทาให้เผชิญหน้ากับความเครียดจากกฎเกณฑ์กติกา
การมอบงานและกดดันที่
เหมาะสม ไม่ช่วยเหลือมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการปรับตัว แก้ไขปั ญหา
ต่างๆได้เพิ่มขึ้ น
ดังนั้น การฝึ กเด็กให้เผชิญกับปั ญหาในชีวิตประจาวัน จะเป็ นการในการเผชิญความเครียด
อย่างพอดี เหมาะสม ถูกต้อง จะทาให้เด็กมีความสามารถในการปรับตัว เผชิญปั ญหามีวิธีการ
แก้ปัญหาได้หลากหลาย การบีบคั้น กดดันมากไปอาจไม่ถูกต้อง และเป็ นผลเสียต่อสมรรถภาพ
โดยคิดว่ายิ่งหนักยิ่งดี เพราะคิดผิดว่ายิ่งฝึ กหนักจะยิ่งได้ผลดี แต่ความเป็ นจริงการฝึ กที่หนักมาก

เกินไปจะทาให้ร่างกายจะทรุดโทรม จิตใจตึงเครียด ทาให้ยิ่งผลงานแย่ลง หลายคนเวลาเตรียมหรือ
ซ้อมทาได้ดี แต่เวลาทาจริงเกิดความเครียด ตื่นเต้นจนทาได้ตา่ กว่าความสามารถที่แท้จริง

เกราะป้ องกันความเครียด ( Resilience Factors)
อย่างไรก็ตาม ชีวิตทุกคนต้องเผชิญกับความเครียดมากมาย ดังนั้น การเลี้ ยงและพัฒนา
เด็กให้มีเกราะป้ องกันความเครียด เป็ นเรื่องที่มีความสาคัญ ในรายละเอียด ดังนี้
1. Sense of Love & To be love
• รักตนเองและมีคนรักอยู่รอบตัว
• อารมณ์ดี EQ ดี เข้าใจความรูส้ ึกของตนเองและปรับอารมณ์ได้ เข้าใจความรูส้ ึกของ

ผูอ้ ื่น ปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้ง่าย
• มีวิธีการสร้างความสุขให้ตนเองหลากหลายวิธี และสามารถแบ่งปั นความสุขให้
ผูอ้ ื่น
2. Competence
• มีสติ รูท้ น
ั การเปลี่ยนแปลงของตนเองได้เร็ว
• พิจารณาอารมณ์ความรูส้ ึกของตนเองบ่อยๆ รูจ้ กั ตนเอง ประเมินและวิเคราะห์

•

•
•

•

•
•

ตนเอง เตือนตนเอง ว่ามีความคิด ความรูส้ ึกอย่างไร และรูต้ วั ได้เร็วเมื่อมีความ
กังวล ความเครียด ความกลัว
จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับตนเอง เสียงไม่ดงั ไม่รอ้ นมากเกินไป สี แสง
บรรยากาศ การมีธรรมชาติ ต้นไม้ ภาพวาด ภาพผนังห้อง ในกรณีที่ปรับแก้
ไม่ได้ ให้หาเวลาออกไปผ่อนคลายในที่อื่นเป็ นระยะ
บริหารจัดการ แบ่งงานให้พอเหมาะ เรียงความสาคัญของงาน โดยสามารถเรียนรู ้
เรื่องใหม่และหัดทางานที่ไม่ชอบไม่ถนัดได้ มีการแบ่งการทางานกันเหมาะสม
แบ่งเวลาทางานเพื่อ พักผ่อน ออกกาลังกาย และนอนหลับพักผ่อนเหมาะสม
เป็ นเวลา มีกิจกรรมผ่อนคลายสลับการทางาน เช่น พักสายตา มองไปไกลๆ
ขยับร่างกาย กายบริหาร ฟั งเพลง ร้องเพลง
มีทกั ษะการสื่อสารดี ทาให้คนอื่นเข้าใจ บอกความคิด ความรูส้ ึก และต้องการ
ของตนเอง สอบถามผูอ้ ื่นเมื่อไม่เข้าใจ มีวิธีพดู บอกกันดีๆ ด้วยเจตนาที่เป็ นมิตร
มีวิธีเตือนผูอ้ ื่นอย่างนุ่ มนวล ชักชวนให้คนทางานด้วยดี มีการชื่นชม ชมเชยผูอ้ ื่น
สร้างแรงจูงใจจากภายในด้วยตัวเอง รักษาความชอบและสนุ กกับการทางาน ไม่
ท้อแท้ผิดหวังง่าย
วางแผนชีวิตเป็ นละปรับแผนได้ทนั ต่อเหตุการณ์ มีเทคนิ คการผ่อนคลายตนเอง

3. Positive Thinking & Problem Solving Skills
• มีวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี พัฒนาตนเองให้ปรับตัวเพิ่มขึ้ นได้ เป็ นคนกล้าเผชิญ

ปั ญหา ไม่หลบเลี่ยง เรียนรูเ้ รื่องใหม่ได้เร็ว และเมื่อล้มเหลวสามารถมองเห็น
ความผิดพลาดและเรียนรูบ้ ทเรียนที่จะพัฒนาตนเอง แก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขนึ้
หรือหาทางออกในการแก้ไขปั ญหาใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม
• มองโลกแง่บวกตามความเป็ นจริงทั้งที่กาลังเผชิญกับอุปสรรค
4. Self Esteem
• พึ่งพาตนเอง
• เชื่อมัน่ ในตนเองและผูอ้ ื่น พร้อมรับฟั งผูอ้ ื่นเพื่อให้ได้วิธีการและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
5. Connection
• มีเพื่อน ที่ปรึกษา ผูใ้ หญ่หรือคนรูจ้ กั ที่สามารถช่วยเหลือได้
• สังคมดี สร้างความสามัคคีในทีมงาน มีการประสานงานกันดี ช่วยเหลือกัน
• มีตน้ แบบที่ดี หรือมีผูใ้ กล้ชิดที่ดี หนักแน่ น

วิธีการแก้ไขเมื่อมีความเครียด
‘การไม่สามารถรับรูอ้ ารมณ์ตนเอง’หรือ Alexithymia เป็ นความบกพร่องในการรับรูถ้ ึงอารมณ์
ตนเอง. ระบุความรูส้ ึกของตนเองที่เกิดขึ้ นในใจไม่ได้ เมื่อไม่เข้าใจอารมณ์ตนเองก็จะไม่เข้าใจอารมณ์
ความรูส้ ึกของผูอ้ ื่นไปด้วย. ผูน้ ้ ันจึงมักมุ่งเน้นกับสิ่งนอกตัว เช่น เหตุการณ์ คนอื่น. โดยจะเล่าเรื่องราวชีวิต
ตัวเองคล้ายกับรายงานข่าว โดยไม่สารวจภายในใจตนเอง และไม่รบั รูว้ า่ ตัวเองรูส้ ึกอย่างไร ความที่ไม่
สามารถรับรูอ้ ารมณ์ตนเอง จึงเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการดูแลจิตใจของตนเองเบื้ องต้น ไม่สามารถเริ่ม
จัดการกับอารมณ์ความรูส้ ึกนั้น ๆ ได้ แต่จะไปจัดการปั ญหาจาก‘สิ่งภายนอก’ โดยละเลยการจัดการปั ญหา
ภายในใจตัวเอง และนาไปสู่ปัญหาที่ซบั ซ้อนยิ่งขึ้ น
เมื่อไม่เข้าใจอารมณ์ตนเองจึงขาดการบริหารจัดการอารมณ์ รักษาภาวะสมดุลไม่ได้. จึงแสดง
ความเครียดออกมา
วิธีการแก้ไขเมื่อเกิดความเครียดจากสถานการณ์ Covid-19
1. ยอมรับว่าตนเองเครียด และพิจารณาหาสาเหตุของความเครียด แก้ไขที่สาเหตุ
2. เปลี่ยนแปลงตนเองให้ยอมรับปั ญหา
a. ใช้เทคนิ คปรับเปลี่ยนวิธีคิด ฝึ กการผ่อนคลายตนเอง ออกกาลังกาย งานอดิเรก
b. พัฒนาตนเอง โดยใช้จุดแข็งของตนเอง นามาต่อยอด หรือสร้างจุดแข็งใหม่ขึ้นมา
3. เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับตนเอง จัดแบ่งเวลาทางาน แบ่งงานเป็ นช่วงๆ มี
เวลาพักผ่อนหย่อนใจ
4. หาที่ปรึกษา
5. การใช้ยารักษาคลายเครียด หรือรักษาอาการที่เกิดขึ้ นทางร่างกาย

เทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิด
1. มีสติกบั ความคิดตนเอง รูว้ า่ กาลังคิดอะไร คิดอย่างไร เข้าใจความคิดตนเอง
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความรูส้ ึก และอาการทางร่างกายหรือพฤติกรรม เมื่อคิด
ดีมีความสุข ไม่มีอาการทางกาย คิดไม่ดีทาให้เครียด ไม่สบายใจ เกิดอาการทางกาย
หรือโรคทางกายกาเริบ
2. การหยุดความคิด การรูต้ วั ว่าคิดไม่ดี คิดวนเวียน คิดมาก ย้าคิด และฝึ กที่จะควบคุม
ความคิด โดยการฝึ กสติ ฝึ กการหายใจ(Breathing exercise)
3. การเบนความคิดด้วยกิจกรรม เช่นงานอดิเรก การสวดมนต์
4. การฝึ กคิดดี ในด้านต่างๆ ดังนี้
5. มองตนเองดี มองด้านบวก หาสิ่งที่ถนัด สิ่งที่ยงั พอควบคุมได้ เช่นความคิดตนเอง สิ่งที่
ทาได้ เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น การทาตัวให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ให้กาลังใจตนเอง ปลุก
ปลอบตนเอง
6. มองผูอ้ ื่น มองในด้านดี ให้อภัย แผ่เมตตา หวังดี ไม่หวังผลตอบแทนจากคนอื่น สุขใจ
ที่ได้ช่วยคนอื่น ทาตัวให้เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น คาดหวังว่าผูอ้ ื่นจะช่วยเหลือเกื้ อกูลกันได้
รูจ้ กั ปรึกษาผูอ้ ื่น
7. มองโลกและอนาคตในแง่ดี มีความหวัง มีทางออก ยอมรับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ หาช่องทางแก้ปัญหาได้

เทคนิคการผ่อนคลายตนเอง
1. ฝึ กเปลี่ยนวิธีคิด คิดดี มองตนเองดี มองผูอ้ ื่นดี มองโลกในแง่ดี หาความสุขได้จากทุก
สถานการณ์
2. มีวิธีการปลุกปลอบใจตนเอง ให้กาลังใจตนเองได้
3. มีที่ปรึกษา เพื่อน พ่อแม่ ครู ที่สามารถระบายความทุกข์ใจได้
4. มีมุมสงบ พักผ่อนจิตใจ ธรรมชาติ ต้นไม้
5. ฝึ กสมาธิ สติ ผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ ผ่อนคลายตนเอง ก ารผ่อนลมหายใจ
6. ออกกาลังกายสมา่ เสมอ แบบแอโรบิค ได้แก่ เดินหรือวิ่ง จักรยาน ว่ายน้ า เต้นแอโร
บิค วันละ 30 นาที อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
7. การฝึ กประสาทอัตโนมัติ เซาน่ า โดยการแช่ในน้ าเย็นจัด สลับกับการอบไอน้ าร้อนจัด
อย่างละ 10-20 นาที เพือ่ ให้ประสาทอัตโนมัติเกิดการเปลี่ยนแปลงตามอย่างรวดเร็ว
วิธีนี้ควรทาเมื่อร่างกายแข็งแรง
8. นวดกล้ามเนื้ อ โดยผูน้ วดที่ได้รบั การฝึ กอย่างดี การนวดจะช่วยคลายกล้ามเนื้ อที่มีการหด
เกร็งปวด ให้คลายออก และความเครียดจะลดลง
9. สร้างจินตนาการที่ทาให้ใจสงบ ผ่อนคลาย เช่น สถานที่ที่เคยไปพักผ่อน ชายทะเล ภูเขา

10. การฟั งเพลง/ดนตรี ที่ผ่อนคลาย ดนตรีตอ้ งมีลกั ษณะนุ่ มนวล จังหวะช้าๆไม่เกิน 60
ครั้งต่อนาที ไม่ควรมีเนื้ อร้อง เสียงธรรมชาติ เช่นเสียงน้ าตก เสียงคลื่น เสียงนก ก็
สามารถทาให้ผ่อนคลายได้เช่นกัน
11. กิจกรรมศิลปะ งานประดิษฐ์ ศิลปะ แกะสลัก เครื่องปั้ นดินเผา กวี
12. กิจกรรมสนุ ก เช่นรายการวิทยุ โทรทัศน์ รายการตลก
13. กีฬา แบบที่เล่นร่วมกับผูอ้ ื่น กีฬาที่ได้ระบายอารมณ์ แต่มีกติกาปลอดภัย
14. กลุ่มช่วยเหลือกันเอง มีโอกาสระบายความทุกข์ใจ และช่วยเหลือกันเอง มีความรูส้ ึกมี
เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข และให้กาลังใจและคาแนะนาแก่กนั
ตัวอย่าง การผ่อนคลายความเครียดวิธีตา่ ง ๆเช่น
1. เป็ นคนที่มีจินตนาการสูง คนที่มีจินตนาการสูงมักชอบด้านศิลปะ เช่น อ่านนิ ยาย ดูละคร ฟั งเพลง
เล่นดนตรี วาดภาพ เป็ นต้น วิธีผ่อนคลายที่ทาได้ง่าย คือ การเบี่ยงเบนความสนใจด้วยกิจกรรมที่ชอบ การ
ผ่อนคลายด้วยวิธีใช้จินตภาพ (guided imagery) ฯลฯ
2. ช่างสังเกต และชอบวิเคราะห์ มักเหมาะกับการฝึ กรูเ้ ท่าทันความคิดและอารมณ์ เพื่อทาความเข้าใจ
ที่มาของความทุกข์ใจที่เกิดขึ้ น เพื่อให้จดั การกับความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้ดีขนึ้
การถ่ายทอดความคิดและความรูส้ ึก รวมทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กงั วล ลงเป็ นตัวอักษร เป็ นวิธีการหนึ่ งที่
ช่วยถ่ายเทสิ่งที่อดั แน่ นอยูใ่ นความคิดออกมาให้เห็นเป็ นรูปธรรม การเขียนเป็ นกระบวนการที่คนเราต้อง
เรียบเรียงความคิด ก่อนจะลงมือเขียนออกมา เปรียบเหมือนการจัดระเบียบความคิดฟุ้งซ่านต่าง ๆ เพื่อ
นามาคลี่ออกบนกระดาษ ทาให้เราสามารถมองเห็นปั ญหาได้รอบด้านมากขึ้ น ทาให้จดั การและทาความ
เข้าใจความคิดความรูส้ ึกของตนเองได้ง่ายขึ้ น
3. คนชอบความสงบ สยบความวุน่ วายใจ คนเราเวลาที่มีความทุกข์ มักเกิดจากการที่ใจไม่
อยูก่ บั ปั จจุบนั อาจนึ กเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว หรือกังวลกับสิ่งที่ยงั มาไม่ถึง การใช้เทคนิ คการมีสติ
อยูก่ บั ปั จจุบนั จะช่วยให้เรารูต้ วั และดึงใจของเราเองมาอยูก่ บั ปั จจุบนั ขณะ ความทุกข์ก็บรรเทาลง
ทันที วิธีนี้การฝึ กสติ หรือการฝึ กดูจิต หรือการเจริญสติ หรือการฝึ กการรูต้ ัวทัว่ พร้อม คือ เรื่อง
เดียวกันทั้งหมด

สรุป
ความเครียดเกิดขึ้ นได้เสมอ การเตรียมตัวและฝึ กฝนให้เผชิญกับความเครียดไม่ใช่เรื่องยาก แต่มี
ความจาเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปรับตัว และมีความสุข การพัฒนาสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้
ควรเริม่ ตั้งแต่วยั เด็ก ให้เป็ นบุคลิกภาพที่ดี จะป้ องกันความเครียดได้ตลอดชีวิต
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