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*คาํถามที0ควรมีคาํตอบสาํหรบัตวัเอง

� เราไปเรยีนเพื0ออะไร
� เราเรยีนไปเพื0อใคร
� เรามีศกัยภาพแค่ไหน
� เราไดท้าํเตม็ศกัยภาพที0เราทาํไดห้รอืยงั
� ถา้เรายงัทาํไม่เตม็ที0 วนัหนึ0งเราจะเสยีใจมั4ยเมื0อมองยอ้นกลบัมา

� เราอยากเหน็ภาพตวัเองเป็นอยา่งไร  ในอกี 10 ปีขา้งหนา้



การปรบัตวัในต่างแดน

� การปรบัตวัช่วงแรก
   - jet lag/ที0อยู่/บา้นเมือง/อากาศ/ผูค้น/ความแตกต่าง/ความเหงา etc.

- ระยะเวลาในการปรบัตวัขึ4นอยู่กบับคุคล สว่นใหญ่ 1 อาทติย-์ 1 เดือน
   - หากใชเ้วลาในช่วงการปรบัตวันาน โอกาสมีปญัหาการปรบัตวัไม่ไดม้ากยิ0งขึ4น
� การปรบัตวัระยะสอง
  - ความเหงา/ความสมัพนัธ/์ความสามารถในการพึ0งพาตนเอง/ จบักลุม่แต่
เด็กไทย
  - การเรยีน เช่น ฟงัไม่รูเ้รื0อง ไม่กลา้พดู ไม่กลา้แสดงออก 



หลกัการปรบัตวัใหเ้รว็

� หาขอ้มูล/เรยีนรู/้ศึกษาสถานที0ที0กาํลงัจะไปเรยีนก่อนเดินทาง
� เมื0อไปถงึ “พยายามใชช้ีวติ” อย่าไปจมอยู่กบัโลกสว่นตวัคนเดียว
� สรา้งความกลา้ใหต้วัเองในการพดู ฝึกทกัษะการฟงั พดู 

    (แมจ้ะพดูผิดพดูถกูกใ็หพ้ยายาม)

� อย่าปิดตวัเอง สรา้งเพื0อน เป็นฝ่ายเขา้หาบา้ง 
� เรยีนรูบ้า้นเมือง/วฒันธรรม/ลกัษณะนิสยัของผูค้น/รายละเอยีดการใช้

ชีวติ เช่น การเดินทาง, การท่องเที0ยว, อาหาร, อากาศ etc.

� อย่าตดิอยู่กบัเพื0อนเพยีง 1-2 คน 



เรยีนรูล้กัษณะนิสยัคนต่างชาต/ิสถานที0/วฒันธรรม

� ตรงต่อเวลา

� รกัษามารยาท (ฝั 0งยุโรป) / สบายๆ (อเมรกิา/ออสเตรเลยี)

� ตวัใครตวัมนั “cold people”

� องักฤษบา้บอล อเมรกิาบา้กนิ  มีผลต่อคาํทกัทาย/ประเด็นในการพดูคุย



ปญัหาที0มกัพบในการใชช้ีวติต่างแดนของนกัเรยีนไทย

� ความเหงา
� ความสมัพนัธส์ว่นใหญ่ไม่จรีงั/รวดเรว็/มีเพศสมัพนัธ/์ อกหกั เรยีนไม่จบ
� การรกัษาสมดุลระยะหา่งระหว่างตนเองกบัคนอื0น บางคนตดิคนอื0นๆจนเพื0อน

ราํคาญ บางคนหา่งจนดูแปลก ไม่มีสงัคม
� การเดินทาง/การใชช้ีวติตอ้งมีขอ้มูลareaเรื0องการโจรกรรม/การทาํรา้ย

รา่งกายในเมืองนั4นๆ เพราะสว่นใหญ่ พวกเอเชีย ตวัเลก็ ดูไม่กลา้ มกัชอบถอื
ของแพง แต่งตวัดี ทาํใหถ้กูปลน้/ทาํรา้ยรา่งกายไดบ้่อยๆ

� การทาํตามกฎหมายเมืองที0ไปอยู/่ตอ้งศึกษา ทาํความเขา้ใจ
� โอกาสเสี0ยงยาเสพตดิ ถกูหลอกสูง  



ปญัหาจากการปรบัตวั

� ภาวะปรบัตวัไม่ได ้สง่ผลต่อการเรยีน อารมณ์ ความสมัพนัธ ์พฤตกิรรม 
ที0เปลี0ยนแปลงไป 

� โรคทางสขุภาพจติจากการปรบัตวัไม่ได ้
  - ตดิสรุา ตดิบหุรี0 ตดิสารเสพตดิ

   - adjustment disorder (ภาวะเครยีด ปรบัตวัไม่ได)้

- Depression โรคซึมเศรา้
- Anxiety disorders กลุม่โรควติกกงัวล
- psychosis มีอาการทางจติ หแูว่ว หวาดระแวง 



ป่วยแลว้ทาํอย่างไรดี

� เพื0อนที0คยุได ้
� เจา้หนา้ที0ก.พ./พี0เลี4ยง/รุ่นพี0
� Counsellor มหาวทิยาลยั
� พบจติแพทย/์นกัจติวทิยา/จติบาํบดั
� โทรกลบับา้น?

� บาํบดัความคดิ/จติใจตวัเอง



 



“ การรูจ้กัตนเองเป็นรากฐานการนําชีวติไปสู่
จุดมุ่งหมายไดร้าบเรยีบที0สดุ”



 Who Are You ??



�ใหจ้บัคู่กบัเพื0อนที0ไม่เคยคยุกนัหรอืไม่  
สนิทกนั แลว้รอคาํส ั 0ง



มาทาํความรูจ้กัตวัเองกนั

� ตอบคาํถามดงัต่อไปนี�
   - เรามกัจะตดัสนิใจโดยใชอ้ะไรมากกวา่
     ก. เหตผุล
     ข. ความรูส้กึ
     ค. สญัชาตญาณ



ปญัญา 3 ฐาน

� คนศูนยห์วั  (ความคดิ, ความกลวั, ความหวาดระแวง) 
� คนศูนยใ์จ  (อารมณ์, ความโหยหา, ภาพลกัษณ์) 
� คนศูนยท์อ้ง (การดาํรงอยู่, ความโกรธ, การหลงลมืตน)



www.enneagramthailand.org



  เราเป็นคนแบบไหน

� Introvert

� Extrovert

Eg. Q: ยากไหมที0จะรูจ้กัตวัคุณ
         ก. งา่ยมาก

         ข. งา่ยเมื0อชั4นรูจ้กัใครสกัคนหนึ0งกอ่น

         ค. เพื0อนสนิทยงัไม่รูจ้กัตวัชั4นดีเลย

       Q: คนอื0นมองเราว่าเป็นอย่างไร



ใหเ้ลอืกสตัว ์4 ชนิด

� หมี
� กระทงิ
� หนู
� อนิทรี



หมปีฐพผีูร้อบคอบ

� ผูท้ี/มพีลงัของหมปีฐพจีะเป็นผูท้ี/มนีิสยัละเอยีดรอบคอบในการทาํสิ/งต่างๆ และมี
ความสนใจในรายละเอยีดของงาน ที/บางที/อาจถกูคนอื/นละเลยไป หมปีฐพจีะชอบ
กระบวนการทาํงานที/มคีวามชดัเจนและเป็นข ั�นเป็นตอน หากมกีารเปลี/ยนแปลงอย่าง
กะทนัหนั หมปีฐพอีาจจะรูส้กึหงดุหงดิราํคาญใจไดง้า่ยๆ



กระทงิอคัคผีูพ้ชิติ

� การลงมอืทาํเป็นสิ/งที/กระทงิอคัคใีหค้วามสาํคญัมากเป็นพเิศษ กระทงิอคัคจีะไม่
ชอบการรรีอที/จะลงมอืทาํอะไร เมื/อเริ/มตน้ทาํอะไรแลว้ จะมุง่เนน้ไปที/เป้าหมาย
ของสิ/งที/ทาํเป็นหลกั แมว้า่จะมอีปุสรรคต่างๆ กระทงิอคัคกี็จะพยายามฝ่าฟนั
อปุสรรคเหลา่นั�นไปใหไ้ด ้จนบางคร ั�งอาจเปลี/ยนเป็นความดื�อร ั�น



หนูวารผีูโ้อบออ้ม

� หนูวารจีะเป็นผูส้งัเกตและเอาใจใส่ความรูส้กึของคนรอบขา้งอยู่เสมอ 
เหมอืนกบันิสยัของหนูที/ชอบอยู่รวมกนัเป็นฝูง ผูท้ี/มพีลงัของหนูวารจีะมนีิสยั
ชอบพดูคุย คอยถามไถ่สารทกุขส์ุขดบิ ทาํใหม้นีิสยัที/จะตามใจเพื/อนๆ อยู่เสมอ 
จนบางคร ั�งหนูวารเีองก็ลมืที/จะใส่ใจความตอ้งการของตวัเอง หรอืลาํบากใจที/
จะตอ้งเลอืกตดัสนิใจอะไรบางอย่าง



อนิทรวีายุผูก้วา้งไกล

� พลงัของอนิทรวีายุคอืการมองเหน็ภาพรวมและความเชื/อมโยงของสิ/งต่างๆ ใน
การทาํงานต่างๆ อนิทรวีายุมกัจะเหน็ภาพการทาํงานตั�งแต่ตน้จนจบ ในขณะที/
เป็นคนชอบของใหม ่ชอบการเปลี/ยนแปลง หากตอ้งทาํอะไรซํ �าๆ เดมิๆ จะรูส้กึ
เบื/อหน่าย อนิทรวีายุมกัจะเป็นผูร้เิริ/มความคดิใหม่ๆ  อยู่เสมอ จนบางทอีาจคดิ
เพลนิจนไมไ่ดล้งมอืทาํสกัที



                           คนไหนเป็นโจร? 



       พฤตกิรรม
       

 การปรับตัว
     ความรู้สึก     ความรู้สึกต่อ

ความรู้สึก
                การรับรู้        ความคิดเหน็   ความเชื�อ ทัศนคต ิ

        ค่านิยม ภาพในใจ
     
 ความคาดหวัง        ความต้องการอยากได้

      ความปรารถนา          ความต้องการด้านจติใจ  โหยหา

      
          ความเป็นตัวฉัน         พลังชีวิต  จติวิญญาณ  

                                                                              แก่นชีวิต
                      

ตัวตน
ทุกคน

เหมือนกัน

แต่ละคน
แตกต่างกัน

 ตวัเอง
 คนอื�น
 คนอื�น 
  คาดหวัง

ตัวเอง
คนอื�น
โลก

ส่วนที�อยู่ภายใน

ส่วนที�เหน็ได้ภายนอก
ระ ดับ

นํ 0า

1     

8
7
8



การสื0อสารเชิงบวก





มีแนวทางการจดัการความเครยีดของตนเอง/การพกัผ่อนเพยีงพอ/ การผ่อน
คลายตนเอง /การมีสิ0งยดึเหนี0ยวทางจติใจ (ศาสนา)
(เป้าหมายในชีวติตนเอง/พอ่แม่/สว่นรวม)




