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Health…“a state of complete physical, mental and social well-being and not 
merely the absence of disease or infirmity” (WHO 2001) 

There is no health without mental health 
3 main ideas: 
1. mental health is an integral part of health, 
2. mental health is more than the absence of illness, and 
3. mental health is intimately connected with physical 

health and behaviour. 

What is Health?



Mental Health
� Mental health is described by WHO as: 
... a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, 

can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, 

and is able to make a contribution to his or her community (WHO 2001a, p.1). 

� สุขภาวะ ที�บุคคลเห็นแจ้งถงึความสามารถของตนเอง สามารถจัดการกบั
ความเครียดปกติในชีวิต สามารถทํางานได้อย่างมีผลติผล และสามารถให้การ
ช่วยเหลอืชุมชนของตน 
คุณลักษณะที่ดี ได้แก่ มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความสามารถที่จะอดทนต่อความยากลําบาก 
หรือมีความสามารถที่จะเป็นผู้ให้แก่สังคม



สุขภาพจิตคอือะไรสุขภาพจิตคอือะไร

สุขภาพจิต  คอื สภาพจิตใจที�เป็นสุข
เป็นความรู้สึกที�เป็นสุขในปัจจุบัน ในอดตี
หรืออนาคตอาจเปลี�ยนแปลงขึWนๆลงๆได้



สุขภาพจติดี

1. รู้จักอยู่ร่วมกนักบัผู้อื�นอย่างสงบสุข
• เข้าใจผู้อื�น
• รู้ความต้องการของตนเอง
• สร้างไมตรีและรักษาสัมพนัธภาพยาวนาน
• การช่วยเหลอืเกืWอกลู

2. การรู้จักปรับตวั
• สามารถเผชิญปัญหา-รับรู้-แก้ไข

3. การรู้จักปรับใจ
• รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง

สุขภาพจิตที�ดีมิใช่แค่ความรู้สึกเป็นสุขเท่านั%น แต่ยงัตอ้งมีความ
เขม้แขง็ และความสามารถของจิตใจที�จะลดทุกข ์และสร้างสุขได้
ดว้ย 



• กลุ่มเป้าหมายของการส่งเสริมสุขภาพจิต คือ ประชาชนปกติ เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ ในการพัฒนา คุณภาพการดํ า เ นินชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น  เ ช่ น  ก าร คิ ด
อย่างสร้างสรรค์ การพัฒนา EQ IQ ทักษะการผูกมิตร

• กลุ่มเป้าหมายการป้องกันปัญหา คือ ประชาชนปกติที่อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยง
จ ะ เ กิ ด ปัญห า สุ ขภ าพ จิ ต  เ พื่ อ เ พิ่ ม ภู มิ คุ้ ม กั น มิ ใ ห้ เ กิ ดปั ญห าแ ละ ลุ กล าม
จนมีอาการของโรค เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการอดทนหรือการปรับตัวต่อ
ปัญหาความกดดัน

กลุ่มเป้าหมายของการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิต



สุขภาพจติและจติวิญญาณด ีจะแสดงออกได้

1. ความเชื�อมั�นในตนเอง 2. ความกระตือรือร้น

3. ความรอบรู้ 4. ความคดิริเริ�ม

5. ความจริงใจ 6. ไหวพริบปฏิภาณ

7. ความรับผดิชอบ 8. ความจํา

9. อารมณ์ขนั



ปัญหาสุขภาพจติและจติเวชในชุมชนของไทย 
- 74% ตอ้งการส่งเสริมสุขภาพจิต/
ป้องกนัโรคจิตเวช 

- 20% มีปัญหาสุขภาพจิตบางอยา่ง
ตอ้งการความช่วยเหลือแนะนาํปรึกษา
เบื%องตน้ 

- 5% มีปัญหาสุขภาพจิตที�ตอ้งการการ
ดูแลช่วยเหลือระดบัทุติยภูมิ 

- 0.5-1% ตอ้งการการดูแลรักษาระดบั
ตติยภูมิ (รพ.จิตเวช) 



ตาย
พกิาร

ป่วยมารับบริการ

ป่วยแต่ไม่มารับบริการ
กลวัในเรื�อง stigma

โรคจิตที�ยงัไม่แสดงอาการ

มีภูมิไวรับ

สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

ภูเขานํWาแข็ง

มองไม่เห็น

มองเห็น



สาเหตุ การเกดิปัญหาสุขภาพจติ
• เกิดจากการเสียสมดุลของสารสื�อ
ประสาทในสมอง (eg. Dopamine, 
Norepinephrine, Endogenous opiate) 

• Sensitive ANS

• ความขดัแยง้ในจิตไร้สาํนึกถูกกระตุน้ 
เกิดพฤติกรรมถดถอย ก่อใหเ้กิดอาการ
ขึ%น





Effect of stress on performance
Performance

Stress

Burnout



Signs of Burnout

• ความอ่อนลา้ทางอารมณ์ (Emotional exhaustion): เหนื�อยหน่าย หมดกาํลงัใจ 
ไม่มีแรงจูงใจ หมดความกระตือรือร้น

• การลดความเป็นบุคคล (Depersonalization): ความรู้สึกในแง่ลบต่อเพื�อน
ร่วมงาน เกิดปัญหาความสมัพนัธ์กบัผูอ้ื�น

• การลดความสาํเร็จส่วนบุคคล (Decreased occupational accomplishment): รู้สึก
วา่ตวัเองไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความสามารถ มองตวัเองในแง่ลบ

• ประสิทธิภาพในการทาํสิ�งต่างๆลดตํ�าลง (Low performance): ขาดงานบ่อย ขาด
เรียนบ่อย โกรธง่าย ขี%หงุดหงิด สีหนา้ไม่รับแขก แยกตวั ขาดความกระตือรือร้น
และความคิดริเริ�ม แสดงออกทางโรคทางกาย เช่น ปวดศีรษะ โรคทางเดิน
อาหาร ไขห้วดั



Continuum of Stress         Depression 



สาเหตุที�ทาํใหสุ้ขภาพจิตเสื�อม
• 1. สาเหตุทางร่างกาย ความบกพร่องทางร่างกาย

ความเจบ็ไข้ได้ป่วย ความบกพร่องทางอวยัวะรับสัมผสั สมองได้รับความ
กระทบกระเทอืน ความบกพร่องในด้านอนามยัและโภชนาการ สาเหตุจาก
พนัธุกรรม

• 2. สาเหตุทางจติใจ ความกลวั ความวติกกงัวล ความโกรธ ความเหนื�อยล้า
ของจติ การเปลี�ยนแปลงของสังคมที�ไม่ยอมรับ

• 3. สาเหตุจากสิ�งแวดล้อม อยู่ในแหล่งแออดั เสื�อมโทรม อทิธิพลของสื�อ
สารเสพติด



สุขภาพจติและจติวิญญาณที�ไม่ด ีจะแสดงออกมา
• อาการท้อถอย โกรธ ความเครียด วติกกงัวล ซึมเศร้า

• ความคดิเปลี�ยนไปตามอารมณ์  คดิไม่ด ี คดิร้าย  คดิกงัวลล่วงหน้า ยํWาคดิ
ยํWาทาํ  ไม่สามารถหยุดความคดิตนเองได้ ความคดิควบคุมไม่ได้  คดิ
มาก  มองตนเองไม่ด ี มองคนอื�นไม่ด ี มองโลกในแง่ร้าย

• ความคดิที�ปรับตวัไม่ได้จะกลายเป็นความเครียด  ถ้ามมีากและต่อเนื�อง 
จะทาํให้สมองมนึ งง เบลอ ขาดสมาธิ ความคดิความอ่านและความจํา
ลดลง การตดัสินใจช้า ไม่แน่นอน ไม่มั�นใจตนเอง

• อาการทางความคดิ จติใจที�ผดิปกตมิาก จิตป่วย ต้องรักษา



ความรุนแรงของกลุ่มโรค
Organic disorders

Mania with psychotic features, major depressive disorder with psychotic features

Schizophrenia

Depressive disorders

Anxiety disorders

Somatoform disorders, abnormal illness behaviors, maladaptive behaviors 

Personality disorders

Adjustment disorders



Stressors ในการเรียน ปัจจัยส่วนบุคคล ผลกระทบเฉียบพลนั เป็นโรค
ความตอ้งการเรียนจบ  บุคลิกภาพ  ผลกระทบดา้นจิตใจ โรคหวัใจ
ภาระการบา้น แบบฝึกหดั ป่วยทางจิต โรคหลอดเลือด
   การสอบ ความชอบในสาขาที�เรียน 
การถูกบงัคบัใหเ้รียน ความไม่พอใจในโรงเรียน

ปัจจัยในการจัดการขององค์กรที�เรียน                      ดา้นสรีระ
บทบาทหนา้ที�ของผูส้อน ความดนัโลหิตสูง
วธิีการจดัการเรียนการสอน          หวัใจเตน้เร็ว
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ปัจจัยนอกการเรียน
ภาวะการเงิน     ดา้นพฤติกรรม 
สภาพทางกายภาพ ครอบครัว ติดเหลา้
เสียง ใชส้ารเสพติด
ความร้อน/เยน็ นอนไม่หลบั

ความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตในการเรียน

Modified from: Hurrel JJ, Kelloway EK in Psychological job stress, ROM ed., Environmental and Occupational Medicine, 4 Ed. 



เผาโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์



สลด! หมอศิริราชเครียด ดิ�งตึกหอพกัดบั



กตกิาสําคญัในการดาํเนินชีวติปกตขิองมนุษย์

1. ต้องอยู่รวมกนักบัผู้อื�นได้

2. ต้องเผชิญปัญหาในการดาํรงชีพได้

3. ต้องเผชิญปัญหาภายในจิตใจได้

ทัWง 3 ประการนํามาซึ�งการพฒันาสมรรถภาพจิตใจ 3 ด้าน 
คอื



1. Relationship ( เป็นคนด)ี
ความสามารถ - ผกูมิตร และรักษาความสมัพนัธ์ในการอยู ่
                          ร่วมกนั

 - แกป้ัญหาเมื�อเกิดความขดัแยง้ระหวา่งกนั
 - พฒันาสงัคม การอยูร่่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์ 

              เป็นสงัคมที�เขม้แขง็
ลกัษณะที�พงึประสงค์ - เมตตาต่อกนั จริงใจ ใหอ้ภยั มีความเป็น 
                                     ผูใ้หญ่ มีความเอื%ออาทรต่อกนั 
                                     รู้จกัยอมกนับา้ง 



2.Productivity ( เป็นคนเก่ง )
ความสามารถ - ปรับตวัเขา้กบัสงัคมและสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนได้

  - แกป้ัญหาจากปัจจยัภายนอกที�เป็นอุปสรรคต์่อ  
    การดาํเนินชีวติได้

   - สร้างผลผลิต สร้างความกา้วหนา้ในการดาํเนิน
      ชีวติได้

ลกัษณะที�พงึประสงค์ - ยดืหยุน่ รู้แพรู้้ชนะ กลา้ไดก้ลา้เสีย 
                                     อดทนต่อความยากลาํบาก มีความมุ่งมั�น  
                                     สนใจ ใฝ่รู้ ชอบแกป้ัญหา  
                                     มีความคิดสร้างสรรค ์(คิดนอกกรอบ)   



     

3. Happiness (เป็นคนมคีวามสุข)
ความสามารถ - ลดทุกข ์มีวธิีที�จะจดัการกบัความทุกขใ์นใจได้

 -  แกป้ัญหาที�เกิดจากความขดัแยง้ภายในใจ
 -  สร้างสุข สามารถหาความสุขในทางที�เหมาะสมได้

ลกัษณะที�พงึประสงค์ - มีเหตุผล ยอมรับความจริง มีความภูมิ
    ใจในตนเอง มีอารมณ์ขนั มองโลกในแง่ดี 

    รู้จกัพอ



เทคนิคการสร้างเสริมสุขภาพจิตและจิตวญิญาณ
    เติม 3 อย่าง

• 1.เติมศรัทธา : เชื�อมั�นว่าทุกอย่างจะเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดขีึWน 
เชื�อว่าชีวติมคีวามหวงั มคีุณค่าชีวติย่อมมอีุปสรรคเป็นธรรมดา การ
ปรับเปลี�ยนแนวคดิ (Attitude) การคดิทางบวก การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง

• 2.เติมมติร : มคีนที�ไว้ใจไว้ขอคาํปรึกษา พูดคุยหาทางออก ร่วมคดิ 
ร่วมแก้ปัญหาจากการแลกเปลี�ยนความคดิเห็น

• 3.เติมจิตใจให้กว้าง : รับฟังความคดิเห็นที�แตกต่าง ทาํให้มขี้อมูล
เพิ�ม มองอะไรรอบด้านมากขึWน เห็นความลาํบากและปัญหาของคนอื�น 
การปรับเปลี�ยนแนวคดิในแง่เห็นอกเห็นใจ แทนการรังเกยีจ 



      - ฝึกสติรู้จักใจและตนเอง - ฝึกการมองปัญหาหลายด้าน

  - ฝึกการผ่อนคลาย - ฝึกอารมณ์ให้มั่นคง

  - ฝึกการยอมลดอัตตา - ฝึกมองมุมกลับ

  - ฝึกการปรับใจ - ฝึกการยอมรับความจริง

  - ทักษะการเห็นคุณค่าตนเอง  - ทักษะการปล่อยวาง 

ทักษะแต่ละด้านที่จะนําไปแก้ปัญหาสุขภาพจิต



9 ลกัษณ์ 
กบัการรู้จักตวัเอง

(Enneagram)



9 ลกัษณ์ประกอบด้วย



Final Answer
• Rate the top 3 most like you, in order

–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8
–9



เป็นคนลกัษณะที�เรียกว่าตอ้งการปรับปรุงตนเองและมีชีวิตในแบบที�ถูกตอ้ง เป็น
คนชอบวิพากษว์ิจารณ์ตนเองและผูอ้ื�น ในดา้นเด่นคนลกัษณ์นี% เป็นคนทาํงานหนกั อุทิศ
ตนให้งาน มีวินัยในตนเองสูง ทาํอะไรเป็นแบบแผน ซื�อสัตย์ มีอุดมคติและ
จริยธรรม เมื�อโกรธจะไม่ค่อยแสดงออก ในดา้นดอ้ยอาจมีแนวโน้มชอบตดัสินคน
อื�น ช่างวิตกกงัวล ชอบโตเ้ถียง เหน็บแนม และมกัเอาจริงเอาจงัเกินไป รวมไปถึงนิสัย

ที�ชอบควบคุมคนอื�น

1. คนสมบูรณ์แบบ (Reformer หรือ Perfectionist)



เป็นคนที�ตอ้งการมีคุณค่า เป็นที�รักของคนอื�น มีจิตวิทยาในการสื�อสารกบัคนอื�น
มาก เขา้กบัคนอื�นไดด้ี และมีพลงัเหลือเฟือมาจากความภาคภูมิใจที�มาพร้อมกบั
ภาพลกัษณ์ในฐานะผูใ้ห้ความช่วยเหลือ ชอบทาํตวัเป็นมือขวาในการทาํงาน เหมือนพวก
เลขาฯ รู้ความลบัเจา้นาย ประมาณวา่กุมอาํนาจอยูเ่บื%องหลงั ชอบเป็นศูนยก์ลางขอ้มูล
ของทุกๆ อยา่ง ชอบให้ความช่วยเหลือและคาํแนะนาํ ไม่ว่าคนอื�นตอ้งการหรือไม่ก็
ตาม มีหลายบุคลิก ปรับเปลี�ยนตนเองไปตามสถานการณ์และความตอ้งการของคน
อื�น ดา้นไม่ดีอาจควบคุมคนอื�นดว้ยการประจบ เยนิยอ คนลกัษณ์นี% จดัเป็นนกัสื�อสารตวั

ยง

2. ผู้ให้ (Helper หรือ Giver)



เป็นผูใ้ฝ่ความสําเร็จ แรงจูงใจคือการเป็นที�ยอมรับนบั
ถือ ประสบความสําเร็จในงานทุกดา้น ภายนอกดูเป็นคนมี
ความสุขและมองคนในแง่ดี การรักษาภาพลกัษณ์เป็นสิ�งที�เขา
ใส่ใจทุ่มเททาํงานหนกั บา้งานจนทิ%งครอบครัว ไม่ดูแลตวัเอง
หวงัว่าคนอื�นจะทาํงานหนักด้วย เลี�ยงความลม้เหลวทุก
ประการ เลือกทางที�จะไดร้ับการตอบรับที�ดีเท่านั%น ถา้เกิด
ความล้มเหลวจะโยนใส่คนอื�น ชอบแข่งขัน มุ่ง
เอาชนะ ตอ้งการชิงตาํแหน่งผูน้าํ ทนการวพิากษว์จิารณ์ไม่ได้

3. นักแสดง ( Achiever หรือ Performer )



เ ป็ น ค น ที� ต้ อ ง ก า ร ที� จ ะ เ ข้ า ใ จ ค ว า ม รู้ สึ ก
ตวัเอง แสวงหาความหมายของชีวิต หลีกเลี�ยงความ
สามญัธรรมดา ตอ้งการงานที�แตกต่าง งานที�ใชค้วามคิด
สร้างสรรค์  ประสิทธิภาพของงานขึ% นอยู่กับสภาพ
อารมณ์ มีบุคลิกศิลปิน ช่างจินตนาการ อยากใหค้นอื�น
มองวา่เป็นคนพิเศษ ขอ้ดอ้ยไม่สามารถแยกเรื�องรักใคร่
ส่วนตวัออกจากกิจธุระ กา้วร้าว หรือพยายามขบัคู่แข่งขนั
ออกไปจากพื%นที�การทาํงาน แต่ชอบคนเก่งที�อยู่นอก
ทีม จะวา้วุ่นรู้สึกเหี�ยวเฉาถา้อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�มีแต่
คนเก่งกวา่

4. คนโรแมนตคิหรือโศกซึWง ( Individualist หรือTragic Romantic )



เป็นคนที�ต้องการรู้และเขา้ใจในสิ�งต่างๆ ด้วย
ตนเอง หลีกเลี�ยงความรู้สึกของการถูกครอบงาํหรือบุก
รุก ชอบสะสม ชอบอยูค่นเดียว ใชค้วามคิดหรือในสิ�งที�
ตนสนใจ ตอ้งการอะไรที�คาดการณ์ได้ ตดัสินใจโดย
ปราศจากความรู้สึกส่วนตวั จะถือวา่การแสดงอารมณ์เป็น
การเสียการควบคุมตนเอง หลีกเลี�ยงความขดัแยง้จนถึง
ที�สุด จะมีประสิทธิภาพมากถา้ไม่ตอ้งยุง่เกี�ยวหรือสังสรรค์
กบัใคร ทาํงานหนกัไดถ้า้ไดร้ับความเป็นอิสระและความ
เป็นส่วนตวั

เ ป็ น ค น ที� ค น อื� น อ า จ รู้ จัก เ ข า น้อ ย ห รื อ ไ ม่ ค่ อ ย
เขา้ใจ เพราะไม่ชอบเล่าเรื�องส่วนตวัให้ใครฟัง ยิ�งเขา้ใกลย้ิ�ง
ถอยห่าง ดงันั%น พึงเคารพในพื%นที�ของเขา ปล่อยให้คิดเห็น
อยา่งเป็นอิสระ

5. นักสังเกตการณ์ ( Investigator หรือ Observer )



เป็นคนตอ้งการความมั�นคงปลอดภยั เป็นคนกลวัการขู่คุกคามแลว้จะ
แสดงความกลวัออกมา ระแวดระวงั ขี%สงสัย ลงัเล มองโลกในแง่
ร้าย บางครั% งพยายามทาํตวัใหถู้กใจคนอื�น ส่วนประเภทกลวัแลว้จะสู้จะดู
กลา้หาญ ทา้ทายเพื�อปกปิดความกลวั ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะทั%งสองปน
กนั

6. นักปุจฉาหรือพลรบ
( Loyalist หรือ Questioner )



เป็นคนตอ้งการที�จะมีความสุข หลีกเลี�ยงความทุกข์ ความเจ็บปวด ปิดบงั
ความกระวนกระวายดว้ยการทาํตวัให้ยุ่ง และมีแผนการมากมายที�ยงัไม่ไดล้งมือ
ทาํ มีความรู้สึกขา้งในว่าตวัเองเก่งและมีคุณค่า เปิดรับความคิดใหม่ๆ มากกว่า
ความจาํเจ ละมุนละม่อมในการแกป้ัญหา มกัเป็นเพื�อนร่วมงานที�สร้าง
ความสุข สนุกสนานใหเ้สมอ ดว้ยการมีอารมณ์ขนั ความคิดสร้างสรรคแ์ละการให้
อภยั ชอบความสมัพนัธ์แบบเท่าเทียมกนั

เป็นคนมองโลกในแง่ดี ทาํใหเ้ป็นคนสบายๆ ง่ายๆ แต่บ่อยครั% งก็หละหลวม จึง
ยากที�จะควบคุมคนพวกนี%

7. นักผจญภัยหรือเสพประสบการณ์
(Enthusiast หรือ Adventure )



มีความตอ้งการพึ�งตนเอง เขม้แขง็ มีอิทธิพลต่อโลกเป็นพวกมีปัญหาเกี�ยวกบัความ
โกรธและหลงลืมตวัเอง ชอบสวมบทบาทผูคุ้มกฎ แตกต่างจากลกัษณ์ 1 ตรงที�เขาพร้อม
จะแสดงความโกรธออกมาไดเ้สมอ ในสถานการณ์ที�ไม่มีผูน้าํก็แสดงบทบาทเอง อาจ
มองการประนีประนอมวา่เป็นการยนิยอม อ่อนแอ สนใจเรื�องความถูกตอ้งยตุิธรรมและ
การปกป้องคน ขอ้ดอ้ย มกัมองวา่ตนเองถูกยดึเป็นศนูยก์ลางโกรธอยา่งตรงไปตรงมา ไม่
มีวาระซ่อนเร้น แสดงความโกรธแบบไม่ย ั%ง สนับสนุนกฎเกณฑ์ที�เข้ากับ
ตนเอง เบี�ยงเบนกฎที�ไม่ถูกใจ

ตรงไปตรงมา โกรธหรือตาํหนิติเตียน แต่อยา่เอามาเป็นเรื�องส่วนตวั คนลกัษณ์นี%
รับมือกบัข่าวร้ายไดด้ี แต่หากมองขา้มเขาจะทาํใหรู้้สึกเหมือนถูกทรยศหกัหลงั

8. เจ้านาย (Challenger 
      หรือ The Boss )



เป็นคนหลีกเลี�ยงความขดัแยง้ทุกรูปแบบ ดูผอ่นคลายสบายๆ มีความตอ้งการ
มีสัมพนัธ์ที�ดีกบัเพื�อนร่วมงานและเจา้นาย ชอบการทาํงานชดัเจนหรือทาํงานเป็น
กระบวนการทาํงานไดร้วดเร็ว ประสานงานดี วางลาํดบัความสาํคญังานยาก แต่ก็
ไม่ชอบถูกกะเกณฑ์โดยคนอื�น ทาํงานแข่งกบัเส้นตาย ใช้เวลาจนนาที
สุดทา้ย ขอ้ดอ้ย มกัหลงลืมความตอ้งการ แต่บางทีก็แสดงความโกรธออกมาอยา่ง
ไม่รู้ตวั เพิกเฉยปัญหาแลว้กโ็ทษระบบ โทษการจดัการวา่ไม่ดีซะอยา่งนั%น

หากเขาไม่ตอบรับแสดงว่าเขาปฏิเสธ หากตอ้งการให้ตกลงควรวางกรอบการ
สนทนาที�ชดัเจน พยายามควานหาความตอ้งการของเขาใส่ไปในโครงการดว้ย

9. นักไกล่เกลี�ย หรือประสานไมตรี
( The Peacemaker )
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พฤติกรรมที�เป็นปัญหาของนกัศึกษา

การขาดเรียนบ่อยๆ
-  นิสยัเกี�ยวกบัการเรียนไม่ดี  ประมาณ 6  %

- การปรับตวัของแต่ละบุคคล ประมาณ 9  %

- ความไม่พอใจในวชิาที�เรียน ประมาณ 16  %

- ไม่มีความรับผดิชอบ ประมาณ 17  %

- ความทุกขย์ากจากภายนอก ประมาณ 17  %

- ป่วยหรือเหนื�อยลา้ ประมาณ 35  %
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ปัญหาของคนในครอบครัว

อุบตัิเหตุ

ติดสารเสพติด ติดสุราเรื%อรัง

โรคความเครียด โรคจิต โรคประสาท

ปัญหาเรื�องความรัก

ทาํงานหาเงินมากเกินไป



Resources

• Books
– The Essential Enneagram, David Daniels
– The Enneagram Made Easy, Renee Baron & Elizabeth Wagele  (Recommended as 1st book)
– The Pocket Enneagram, Helen Palmer
– The Enneagram at Love and Work, Helen Palmer
– Principles of the Enneagram, Karen Webb

• Internet
• Video

– Nine Paths to a Productive and Fulfilling Life 

• Helen Palmer Workshop in Austin



แบบทดสอบอารมณ์ : ตอบคาํถาม
คุณคิดวา่ กระจกวเิศษตอบวา่อยา่งไร

• A. “พระนางนั�นแหละงามไม่มีใครเทยีม”

• B. “ขอโทษนะ เราลมืไปแล้วว่าท่านคอืใคร”

• C. “กระจกมันร้าวแบบนีW กระหม่อมกเ็ลยมองไม่เห็นพระนาง”

• D. กระจกวเิศษพูดพมึพาํๆ อย่างฟังยากว่า “ปากของกระหม่อม
แตกไปแล้ว เลยพูดมากกว่านีWไม่ได้แล้ว…” 



แบบทดสอบอารมณ์ : คุณเป็นอยา่งไร
• เฉลย

A.   คุณเป็นคนที�คดิอะไรอย่างรอบคอบจริงจงั  แม้คาํนึงถงึความรู้สึก
ของคนอื�นอยู่ตลอดเวลา  แต่กจ็ริงจงัเสียจนไม่ค่อยจะมอีารมณ์ขนัเลย 

• B.  คุณนึกถงึอารมณ์ขนับ้างในบางครัWง  แต่กเ็ป็นคนจริงจงัอยู่ดนีานๆ 
ครัWงคุณถงึ จะพูดอะไรที�ช่วยหัวเราะอะไรให้มนัตลกบ้าง

• C.   คุณรํ�ารวยอารมณ์ขนัพอสมควร นึกและมองอะไรที�ขาํๆ ได้ในขณะที�
คนทั�วๆ ไปนึกไม่ถงึ

• D.    คุณเปี� ยมล้นไปด้วยอารมณ์ขนั ทัWงยงัเป็นอารมณ์ขนัที�มเีอกลกัษณ์
ชนิดหาตวัจบัยาก



แบบทดสอบอารมณ์ขนัแบบที� 2 : กา / หากขอ้ความนั%นตรงกบัตวัคุณและกา
x หากขอ้ความนั%นไม่ตรงกบัตวัคุณ (รวม 14 ขอ้)

1.....คุณหัวเราะตวัเองไม่ค่อยออก

2.....คุณโกรธถ้ามคีนหัวเราะคุณ

3.....คุณชอบดูหนังตลก

4.....คุณชอบอ่านหนังสือตลก

5.....คุณเคยอารมณ์เสีย ถ้าขณะมนีัดสําคญัหรือกาํลงัประชุมอยู่ แล้วมคีนเล่า
เรื�องตลกขึWนมา

6.....คุณจะขุ่นเคอืงจริงๆถ้าบงัเอญิทาํอะไรโง่ๆแล้วมคีนหัวเราะเยาะคุณ

7.....คุณว่าเรื�องตลกเป็นเรื�องเหลวไหลไร้สาระ



แบบทดสอบอารมณ์ขนัแบบที�2 : กา / หากขอ้ความนั%นตรงกบัตวัคุณและ
กา x หากขอ้ความนั%นไม่ตรงกบัตวัคุณ (รวม 14 ขอ้) 

8.....คุณคดิว่าคนที�หัวเราะมากๆคอืคนที�ไม่โต
9.....คุณจะรู้สึกอดึอดั ถ้าเกดิคุณหัวเราะออกมาดงัๆในโบสถ์หรือโรงพยาบาล
10.....เวลาดูทวี ีคุณชอบดูรายการสารคด ีมากกว่ารายการตลก
11.....คุณคดิว่าสถานภาพอย่างคุณ ไม่ควรที�จะวางตวัเหลวไหลในที�สาธารณะ
12.....คุณจาํได้ว่าคุณหัวเราะมากๆครัWงล่าสุดเมื�อไหร่
13.....คุณเคยหัวเราะดงัๆ เวลาอยู่คนเดยีว
14.....คุณจะอาย ถ้าคุณเกดิขาํข้อความในหนังสือสักเล่ม แล้วปล่อยหัวเราะ

ออกมา



แบบทดสอบอารมณ์
• ได้ 1-4 คะแนน   คุณต้องเรียนรู้ที�จะปลดปล่อยอารมณ์ให้มากกว่านีW เพราะการหัวเราะ

นอกจากจะช่วยให้สุขภาพดแีล้ว ยงัช่วยให้คุณ

  เป็นคนมมีนุษยสัมพนัธ์ดอีกีด้วย

• ได้ 5-10 คะแนน   คุณเป็นคนมอีารมณ์ขนัคนหนึ�ง แต่บางครัWงคุณกส็ะกดกลัWนตวัเองไว้ 
เพราะคดิว่าควรวางตวัให้เหมาะสมกบัมารยาทสังคม ลองปล่อยตวัเองให้มากกว่านีWสักนิด 
ผลที�ได้ทางอารมณ์และสุขภาพอาจมากจนคุณคดิไม่ถงึ

• ได้ 11-15 คะแนน   ขอแสดงความยนิดดี้วย คุณเป็นคนที�มอีารมณ์ขนัจริงๆ เชื�อว่าคุณต้อง
เป็นคนที�มสีุขภาพกายและใจที�ด ีแต่ที�สําคญัคอืคุณไม่จริงจังกบัชีวติมากเกนิไป



Gr. 1

กนธิชา

ฐิติพร

แพร

ศิริกญัญา

สวุณิต

กมล

เกษม

คณชัญ์

ณฐัฐ

วรัญ�ู

สภุกญุช์



Gr. 1 Gr. 2

กนธิชา กอบวั

ฐิติพร นนัทิกร

แพร รุ่งทิพย์

ศิริกญัญา สะคราญ

สวุณิต อรพรรณ

กมล กญัจน์

เกษม โกสนิทร์

คณชัญ์ จิรวฒัน์

ณฐัฐ ทินกร

วรัญ�ู วศิน

สภุกญุช์



Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3

กนธิชา กอบวั ชนกนนัท์

ฐิติพร นนัทิกร ปวีณา

แพร รุ่งทิพย์ วรรณรัตน์

ศิริกญัญา สะคราญ สาวิตรี

สวุณิต อรพรรณ อรอปัสร

กมล กญัจน์ กนัทรากร

เกษม โกสนิทร์ ขวญัชยั

คณชัญ์ จิรวฒัน์ ชวินทร์

ณฐัฐ ทินกร รัฐพงศ์

วรัญ�ู วศิน ศภุณฐั

สภุกญุช์



Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4

กนธิชา กอบวั ชนกนนัท์ ชนิกา

ฐิติพร นนัทิกร ปวีณา พิชญาภรณ์

แพร รุ่งทิพย์ วรรณรัตน์ ศานตมน

ศิริกญัญา สะคราญ สาวิตรี สภุา

สวุณิต อรพรรณ อรอปัสร อรุณี

กมล กญัจน์ กนัทรากร เกศภทั

เกษม โกสนิทร์ ขวญัชยั เขม

คณชัญ์ จิรวฒัน์ ชวินทร์ ชยัณรงค์

ณฐัฐ ทินกร รัฐพงศ์ วรรธนนัทน์

วรัญ�ู วศิน ศภุณฐั ศภุฤกษ์

สภุกญุช์




