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ภาวะวกฤติของสังคมในยุคปจจุบันก้าว
ความเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทุกวงการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจทัิลทังหลาย แต่แล้วจู ่ๆ ก็เกิดภาวะวกฤติทางสุขภาพ
จากเชือโควดทําให้ผู้คนทัวโลกล้มตาย เจ็บปวย กระทบต่อสภาพการเปนอยู่ของ
คนทัวโลก ทุกเชอืชาติ ทุกวัย เปนเหตุให้ทุกคนต้องปรบัตัวกับการดําเนินชวีตในยุคที
เรยกกันวา่ “new normal” ความเปนอยู่ สภาพเศรษฐกิจ
เบือหน่าย ท้อแท้ หมดกําลังใจ ซมึเศรา้ กลายเปนบุคคลทีอยู่ในภาวะวกฤติทางอารมณ์

บทความในหนังสือ “
เกียวกับเรอง ความเบือหน่าย 
เอาตัวรอดปลอดภัยจากภาวะวกฤตินีได้อย่างมีความสุขทวักัน

นอกจากนีเพือเปนการเสรมขวัญกําลังใจให้พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก
เลียงดูลูกด้วยความผูกพันจากการอ่าน ซงึเปนวธทีีใชกั้นแพรห่ลายทีอาจารย์ประเสรฐ 
ตันสกุลได้กรณุารอ้ยเรยง เล่าสู่กันฟงจากหนังสือของ 
: อ่านหนังสือให้ลูกฟง เสกมนต์ขลังสรา้งคนเก่ง

ประโยชน์ทีได้จากหนังสือเล่มนีข
ข้ามปญหาวกฤติทางอารมณ์จากความเบือหน่าย 
ทีเปนสุขและสรา้งสรรค์ ทังมีกําลังใจในการสรา้งเสรมสมรรถนะของลูกน้อยให้ก้าวสู่
ความสําเรจ็ โดยเฉพาะจากการอ่านทเีปนรากฐานสําคัญในการเรยนรู ้
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คาํนาํ 
 

ภาวะวกฤติของสังคมในยุคปจจุบันก้าวเข้ามาพร้อมกับความเจรญก้าวหน้า
ความเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วขององค์ความรู ้ทางวทยาศาสตร์

โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจทัิลทังหลาย แต่แล้วจู ่ๆ ก็เกิดภาวะวกฤติทางสุขภาพ
จากเชือโควดทําให้ผู้คนทัวโลกล้มตาย เจ็บปวย กระทบต่อสภาพการเปนอยู่ของ
คนทัวโลก ทุกเชอืชาติ ทุกวัย เปนเหตุให้ทุกคนต้องปรบัตัวกับการดําเนินชวีตในยุคที

ความเปนอยู่ สภาพเศรษฐกิจเสือมถอย ผู้คนมากมายจงึรูสึ้ก
เบือหน่าย ท้อแท้ หมดกําลังใจ ซมึเศรา้ กลายเปนบุคคลทีอยู่ในภาวะวกฤติทางอารมณ์

“เรองพิเศษ สําหรบัคนพิเศษ” เล่มนี จงึได้ประมวลความรู้
เกียวกับเรอง ความเบือหน่าย ภาวะซึมเศรา้ และภาวะหมดไฟ มาให้ผู้อ่านรูเ้ท่าทันและ
เอาตัวรอดปลอดภัยจากภาวะวกฤตินีได้อย่างมีความสุขทวักัน  

นอกจากนีเพือเปนการเสรมขวัญกําลังใจให้พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก
เลียงดูลูกด้วยความผูกพันจากการอ่าน ซงึเปนวธทีีใชกั้นแพรห่ลายทีอาจารย์ประเสรฐ 
ตันสกุลได้กรณุารอ้ยเรยง เล่าสู่กันฟงจากหนังสือของ Mom Fox: เรอง 
อ่านหนังสือให้ลูกฟง เสกมนต์ขลังสรา้งคนเก่ง 

ประโยชน์ทีได้จากหนังสือเล่มนีขอมอบเปนของขวัญปใหม่ให้กับทุกท่านทีจะก้าว
ข้ามปญหาวกฤติทางอารมณ์จากความเบือหน่าย ภาวะซมึเศรา้ และภาวะหมดไฟ 

ทังมีกําลังใจในการสรา้งเสรมสมรรถนะของลูกน้อยให้ก้าวสู่
ความสําเรจ็ โดยเฉพาะจากการอ่านทเีปนรากฐานสําคัญในการเรยนรู ้

                                     ด้วยความขอบคุณและ

ศาสตราจารย์ศรยา นิยมธรรม
ประธานมูลนิธเิพอืการศึกษาพิเศษฯ
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เข้ามาพร้อมกับความเจรญก้าวหน้า   
ขององค์ความรู้ทางวทยาศาสตร์ทีหลากหลายใน        

โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจทัิลทังหลาย แต่แล้วจู ่ๆ ก็เกิดภาวะวกฤติทางสุขภาพ
จากเชือโควดทําให้ผู้คนทัวโลกล้มตาย เจ็บปวย กระทบต่อสภาพการเปนอยู่ของ         
คนทัวโลก ทุกเชอืชาติ ทุกวัย เปนเหตุให้ทุกคนต้องปรบัตัวกับการดําเนินชวีตในยุคที

เสือมถอย ผู้คนมากมายจงึรูสึ้ก  
เบือหน่าย ท้อแท้ หมดกําลังใจ ซมึเศรา้ กลายเปนบุคคลทีอยู่ในภาวะวกฤติทางอารมณ์ 

เล่มนี จงึได้ประมวลความรู้
ภาวะหมดไฟ มาให้ผู้อ่านรูเ้ท่าทันและ

นอกจากนีเพือเปนการเสรมขวัญกําลังใจให้พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก ได้พบกับวธี
เลียงดูลูกด้วยความผูกพันจากการอ่าน ซงึเปนวธทีีใชกั้นแพรห่ลายทีอาจารย์ประเสรฐ 

เรอง Reading Magic 

อมอบเปนของขวัญปใหม่ให้กับทุกท่านทีจะก้าว
ภาวะซมึเศรา้ และภาวะหมดไฟ สู่ชวีต

ทังมีกําลังใจในการสรา้งเสรมสมรรถนะของลูกน้อยให้ก้าวสู่

ด้วยความขอบคุณและสวัสดีปใหม่ 
 

ศาสตราจารย์ศรยา นิยมธรรม 
ประธานมูลนิธเิพอืการศึกษาพิเศษฯ 
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สารบัญ 
 หน้า 

คาํนํา   

   

ค้นหา เส้นทาง การก้าวข้าม ความเบอืหน่าย 1 

 นิยาม 1 

 ความเปนมาและประเภทของความเบือหน่าย 2 

 ผลกระทบจากความเบือหน่าย 3 

 มุมกลับของความเบือหน่าย 3 

 สู่เส้นทาง ทก้ีาวข้าม ความเบือหน่าย 4 

 อ้างอิง 5 

   

หลบหลุมพราง ความหดหู่ สู่ภาวะหมดไฟ 6 

 ความหมาย 6 

 ความเปนมา 6 

 สัญญาณเตือนภัย 7 

 รูไ้ด้อย่างไรว่าอยู่ในภาวะหมดไฟ 8 

 การปองกันภาวะหมดไฟ 9 

 ความแตกต่างของภาวะเครยดและภาวะหมดไฟในการทํางาน 9 

 การรกัษา 10 

 อ้างอิง 12 

   

อ่านหนังสือให้ลูกฟง เสกมนต์ขลังสรา้งคนเก่ง 13 
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ค้นหา เส้นทาง ....... 

 การก้าวข้าม ....... 

  ความเบอืหน่าย 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

นิยาม 

ความเบอืหน่าย (boredom) เปนภาวะอารมณ์หนึงของมนุษย์ทีรูสึ้กไม่สบายใจ
ต่อสิงทอียู่รอบตัว ไม่พอใจกับสภาพทีเปนอยู่หรออยากเปลียนแปลงสภาวะทีเปนอยู่ แต่
เปลียนไม่ได้ หรอการขาดสิงเรา้ แรงบันดาลใจมากระตุ้น จนไม่รูสึ้กยินดียินรา้ยกับสิงใด 
โดยเฉพาะความซาซาก จําเจ มักจะนํามาซึงความเบือหน่าย ภาวะอารมณ์นีจะเกิดใน
ชว่งเวลาหนึงแล้วก็จะหายไปเอง ความเบือหน่ายจงึเปนเสมือนเรองกวนใจทีดูไรส้าระ
และไม่รุนแรงมาก แต่ความโน้มเอียงจะเชอืมโยงไปกับปญหาทางจติวทยา การศึกษา 
กายภาพ และสังคมอย่างกวา้งขวาง 

ในด้านจติวทยา ความเบือหน่าย หมายถึง สถานการณ์ทางอารมณ์ทีรูสึ้กไม่พึง
พอใจซงึจะส่งผลในชว่งเวลาหนึงทีมนุษย์ขาดความสนใจ และเผชญิกับความยากลําบาก
ในการใส่ใจ หรอเอาใจจดจอ่กับกิจกรรมทีกําลังทําในปจจุบัน (Fisher, C.D., 1993) ส่วน
เลียร, เอ็ม อาร ์(Leary, M. R., 1986) อธบิายว่า ความเบือหน่ายเปนประสบการณ์
เกียวกับอารมณ์ทเีกียวข้องกับกระบวนการรบัรู ้ความน่าสนใจ 

จากคําอธบิายถึง “ความเบือหน่าย” ทกีล่าวมาสรปุได้ว่า ความเบือหน่ายเกิดจาก
การทีบุคคลไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงได้ มิได้เกิดจากการขาดการ
กระทาํกิจกรรม และผลการวจยัในยุคปจจุบัน พบว่า ความโน้มเอียงของการเบือหน่ายมี
ส่วนเกียวข้องกับความล้มเหลวของการให้ความสนใจอย่างชดัเจน (Fisher, C.D., 1993) 
นอกจากนีทงัความเบือหน่ายและความโน้มเอียงมีส่วนเกียวข้องกับความเศรา้ใจ ทังทาง
หลักวชาการและหลักการสังเกต (Fisher, C.D., 1995) 

 

 

ค้นหา เส้นทาง ....... 

      การก้าวข้าม ....... 

  ความเบือหน่าย 
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เรองพิเศษ สําหรบัคนพิเศษ เล่ม 4 | 3 
 

มูลนิธเิพือการศึกษาพิเศษในพระราชปูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

ผลกระทบจากความเบอืหน่าย 

ทุกคนย่อมเคยผ่านอารมณ์ “เบือ” ในเรองราวและรปูแบบต่าง ๆ มาด้วยกันไม่ว่า
จะอยู่ในวัยใด สาเหตุของอาการเบือก็มีมากมาย อาจเกิดจากการงาน การเรยน ความรกั 
ครอบครวั ชวีตส่วนตัว สภาพแวดล้อม อาการเบือเกิดจากความคิดว่าเราใชช้วีตได้ไม่
เต็มท ีเราสามารถทําอะไรได้ดีกว่านี แต่กลับมีข้อจาํกัดต่าง ๆ เชน่ เรองตารางเวลา ความ
เกียจครา้น ไม่อยากทํา ไม่อยากคุย ไม่อยากพบใคร ไม่อยากทําคนเดียว แต่ก็คิดว่า
อยากเปนทียอมรบั ให้คนอืนมองเห็นค่าของตัว 

จากการวจยัพบวา่ ผู้ทีทาํคะแนนจากมาตรวัดความเบือหน่ายได้คะแนนสูง มัก
มีชว่งความสนใจหรอสมาธ ิ(attention span) สัน 

มาตรวัดอีกแบบทีวัดระดับความเบือในสถานการณ์ต่าง ๆ เฉพาะอย่าง หรอ
เฉพาะชว่งเวลา เชน่ ระดับความเบือ เมือคุณต้องสนทนากับคนทีคุณอยากหลีกเลียง 
หรอเบือตอนทีรถติดมาก ๆ ในตอนเย็น ความเบือทําให้เกิดอารมณ์หงุดหงด ราํคาญ   
จนเกิดความไม่อยากทําอะไร ไม่อยากรว่มมือ 

 

มุมกลับของความเบอืหน่าย 

ความเบือเปนอารมณ์ทผี่านเข้ามาและจะหายไปเอง ในชว่งทีเรารูสึ้กเบือแล้วหยุด
นิง ๆ ไม่ทํากิจกรรมใด ๆ ไม่รว่มมือกับใครนัน แท้จรงแล้วความคิดเราไม่ได้หยุด พลัง
ความคิดยังดําเนินไปเรอย ๆ และผลผลิตของความคิดทําให้เกิดประโยชน์ได้หลาย
รปูแบบ เชน่ การทีคนเราเบือทีจะเดินทางไกล ๆ ด้วยเท้า ก็คิดวธนํีาสัตว์มาชว่ยผ่อนแรง 
เชน่ การขีม้า และยังคิดกลยุทธข์องรูปแบบในการขีม้า มนุษย์ประดิษฐเ์กวยน ล้อเลือน 
รถจักยาน รถยนต์ เครองบิน จรวด ก็มาจากแรงผลักดันของพลังความเบือหน่ายที
ต้องการเปลียนความจาํเจให้สรา้งสรรค์ ตืนเต้น หรอการออกแบบเสือผ้า กระเปา ภาชนะ
ใส่อาหาร หรอการทําอาหารก็ต้องอาศัยการดัดแปลงให้เกิดสิงใหม่ ๆ สิงเหล่านีคือการนํา
พลังจากความเบือหน่ายมาใชอ้ย่างสรา้งสรรค์ 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในทุกวงการปจจุบันก็มีรากฐานจากแรงบันดาลใจทีมุ่งหนีความ
เบือหน่ายนันเอง หากใชพ้ลังนีเปนแรงจูงใจให้ถกูทางก็จะเปนประโยชน์ 
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สู่เส้นทาง ทก้ีาวข้าม ความเบือหน่าย 

มาถึงตอนนีคุณคงมองเห็นเส้นทางทีคุณค้นหาแล้วใชไ่หม หากจะดึงเอาหลักการ
เบืองต้นทางจิตวทยามาชีแนะก็ น่าจะกลับไปดูผลงานวจัยทีพูดถึงแรงจูงใจ 
(motivation) มนุษย์เรามีแรงจูงใจทีใชข้ับเคลือนพฤติกรรมอยู่ 2 แบบ แบบแรก คือ
ประเภททีขับให้เราก้าวออกไปสู่โลกกว้าง (behavioral – action) เพือค้นหาสิงใหม่ ๆ 
กับแรงจูงใจประเภททีดึงเราเข้าอยู่ในทีทีปลอดภัย (behavioral – inhibition) ซงึถ้าเรา
มีแรงจูงใจประเภทใดประเภทหนึงสูงเราก็จะเบือง่าย 

 

ทาํไม 

หากคุณมีแรงจูงใจแบบแรกมากไป คุณก็จะสัมผัสกับสิงใหม่ ๆ มากมายจนรูสึ้กว่า
โลกหมุนชา้ไปก็จะรูสึ้กเบือ ส่วนกลุ่มหลังการอยู่ในทีทีปลอดภัยเดิม ๆ เก็บตัวอยู่ก็มักไม่
เจอกับเรองใหม่ ๆ ทน่ีาสนใจ น่าเรยนรูก็้ทําให้เบือ 

จงึต้องหาจุดสมดุลของแรงจูงใจให้ดี นันคือ เบือให้ถูกประเภท ไม่ต้องต่อต้านกับ
ความเบือหน่าย แต่รูจ้กัดึงพลังของความเบือมาใชอ้ย่างสรา้งสรรค์ ไม่ท้อถอย แล้วจะพบ
คุณค่าในตัวคุณทนํีามาซงึทําให้อยู่รอดอย่างเปนสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 



เรองพิเศษ สําหรบัคนพิเศษ เล่ม 4 | 5 
 

มูลนิธเิพือการศึกษาพิเศษในพระราชปูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

อ้างอิง 

ความเบือทําให้ทําอะไรทมีีความหมาย. 
https://www.theguardian.com/science/2011/may/06/boredom-good-
for-you-claims-study 

ความเบือทําให้สรา้งสรรค์.
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130108201517.htm 

วกิพีเดีย, ความเบือหน่าย. https://th.wikipedia.org/wiki/ความเบือหน่าย 

วัดความเบือหน่ายและวเคราะห์. https://www.thecut.com/article/how-easily-
bored-are-you-take-this-quiz-to-find-out.html 

Boredom is Good For You. (2017). 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/06/make-time-
for-boredom/524514/ 

Fisher, C. D. (1993). Boredom and work: A neglected concept. “Human 
Relation”, 395-417, p 396. 

Leary, M. R., Rogers, P. A., Canfield, R. W. & Cere, encounters. Antecedents 
and social implications. Journal of Personality and Social Psychology, 
51, 968-975, p 968. 
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หลบหลุมพราง ความหดหู่ สู่ภาวะหมดไฟ 

อารมณ์ทอี่อนล้า 
 ไม่เห็นค่าในตัวตน 
  เบอืหน่ายไม่ดินรน 
   หดหู่ ทุกข์ทน จนหมดไฟ 
 ภาวะหมดไฟ “Burnout” ไม่ใชโ่รค แต่อาจนาํไปสู่โรคตา่ง ๆ ได ้เชน่ 
ซมึเศรา้ วตกกังวล 
 

ความหมาย 

ภาวะหมดไฟ “Burnout” คือ ภาวการณ์เปลียนแปลงด้านจติใจทีเกิดจากความ
เบือหน่าย  ไรแ้รงบันดาลใจ  ความเครยดทีต่อเนือง เรอรงั จนรูสึ้กล้มเหลว สินหวัง   
อ่อนแรง กระวนกระวายใจ โดยเฉพาะในการทํางาน โดยมีอาการหลัก 3 ประการคือ     
1) มีความเหนือยล้าทางอารมณ์ ไรเ้รยวแรง รูสึ้กหมดพลัง 2) มองความสามารถของ
ตนเองในเชงิลบ รูสึ้กล้มเหลว ไรค่้า มองความสัมพันธใ์นทีทํางาน (หรอในโรงเรยน) 
ในทางลบ รูสึ้กเหินห่างจากคนอืน อ้างว้าง โดดเดียว 3) ประสิทธภิาพการทํางานลดลง 

 

ความเปนมา 

นักจติวทยาได้ศึกษาเรองความเบือหน่ายในการทํางานมานานตังแต่ป ค.ศ. 1974 
โดยจติแพทย์ชาวอเมรกัน คือ Freudenberger จากการสังเกตตนเองและเพือนรว่มงาน
ทีมักมีอาการเหนือยล้า อ่อนเพลียจากการให้บรการแก่ผู้รบับรการจาํนวนมาก จงึได้ทํา
การวจยัเรอง ภาวะหมดไฟในการทํางาน และมีผู้สนใจทําวจยัต่อมาอีกมาก ทําให้เรอง
ภาวะหมดไฟในการทํางานเปนทียอมรบักันทัวไปในทางสังคมศาสตร ์โดยเข้าใจตรงกัน
ว่าภาวะหมดไฟในการทํางานนันเปนกระบวนการทีบุคคลไม่สามารถจัดการกับ
ความเครยดจากการทํางานและต้องชว่ยเหลือคนอืน จนรูสึ้กอ่อนล้าทางอารมณ์ ท้อแท้ 
มีเจตคติต่อตนเองตา สมรรถภาพการทํางานลดลง จนไม่บรรลุสิงทีตนเองตังความหวัง 
ทงัทไีด้ทุ่มเทกายใจอย่างเต็มที จงึเกิดความเครยดต่อเนือง และรูสึ้กสินหวังในทีสุด ก้าว
สู่อารมณ์ซมึเศรา้และหมดไฟ 
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คือ ครสตินา แมสแลช (Christina Maslach) แบบทดสอบนีได้จดัแบ่งคําถามตามหัวข้อ
ชวีัดภาวะหมดไฟในการทํางานออกเปน 3 ด้าน คือ  

1. ความรูสึ้กหมดเรยวแรง เหนือยล้า พลังชวีตถดถอย (Emotional 
Exhaustion) 

2. ความรูสึ้กไม่อยากทํางานหรอมีทัศนคติเชงิลบต่องานทีทํา (Cynicism)  
3. ประสิทธภิาพในการทํางานลดลง (Professional Efficacy)  

แบบทดสอบนีสามารถทําได้ด้วยตนเองที 
https://www.mindtools.com/pages/article/newTCS_08.htm  

 
การปองกันภาวะหมดไฟ 

 ความเครยดคือสาเหตุสําคัญของการเกิดภาวะหมดไฟ ดังนันการปองกันก็คือการ
ดูแลจัดการกับความเครยดไม่ให้เกิดการสะสมต่อเนือง เรอรัง การจะรับมือกับ
ความเครยดก็ต้องรูจ้กัและเข้าใจกับเรองความเครยดเสียก่อน 

 

ความแตกต่างของภาวะเครยดและภาวะหมดไฟในการทาํงาน 

  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พรชัย สิทธิศรณัย์กุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ได้ให้ข้อสังเกตเกียวกับภาวะเครยดและภาวะหมดไฟในการทํางานไว้
ดังนี 

 เครยด 
 จรงจงัเกินไป จดจอ่หมกหมุ่นกับการทํางานมากเกินไป 
 รูสึ้กเรง่รบกับเรองต่าง ๆ แทบทุกเรอง 
 ไม่มีพลังมากพอทีจะทํางานให้สําเรจ็ 
 วตกกังวล 
 ส่งผลเสียต่อรา่งกาย เชน่ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ความดันโลหิตสูง 
 อาจทําให้เสียชวีตก่อนวยัอันควร 
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หมดไฟ 

 รูสึ้กเฉยเมยกับสิงต่าง ๆ ทุกสิง 
 ท้อแท้ สินหวัง หดหู่ 
 ไม่สนใจความชว่ยเหลือจากใคร 
 ขาดแรงจูงใจและความคิดสรา้งสรรค์ 
 รูสึ้กแปลกแยก โดดเดียว เศรา้หมอง 
 รูสึ้กคุณค่าในตนเองลดลง 
 ส่งผลต่ออารมณ์ เชน่ เบือหน่ายกับสิงรอบตัว 
 รูสึ้กเหนือยล้า หมดเรยวแรง 
 ไม่อยากทํางาน/มีทัศนคติเชงิลบต่อการทํางาน 
 ประสิทธภิาพในการทํางานลดลง 

 

การรกัษา 

1. การรกัษาด้วยตนเอง 
มีบทความของนักวชาการหลาย ๆ สาขา ได้เสนอแนะถึงการดูแลรกัษา

ตนเองเมือตกอยู่ในภาวะเครยดและการอยู่ในภาวะหมดไฟ ซงึสรปุได้ดังนีคือ 
 ผ่อนคลายความเครยด 
 หากิจกรรมอย่างอืนทํา 
 งดใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท 
 นอนพักผ่อนให้เพยีงพอ 
 จดัระเบียบในชวีต เรยงลําดับความสําคัญของสิงทต้ีองทํา 
 ขอความชว่ยเหลือจากผู้อืน 

2. การรกัษาทางจติวทยา 
จากการศึกษาวจยัในประเทศไทย และต่างประเทศ พบว่า การฝกความ

ยืดหยุ่นทางอารมณ์ (Resilient) จะสามารถชว่ยในการปรบัตัวได้อย่างดีเมือประสบกับ
ความยุ่งยาก เจบ็ปวด หรอเครยด ซงึความยืดหยุ่นทางอารมณ์ในประเทศไทยมีคําใช้
เรยกกันหลายคํา เช่น การฟนพลัง พลังสุขภาพจิต ความเข้มแข็งทางจิตใจ ฯลฯ           
คําเหล่านีมีความหมายเดียวกัน  (Resilient)  
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สมาคมนักจติวทยาอเมรกัน (American Psychology Association: APA) 
กล่าวว่า ความยืดหยุ่นทางอารมณ์เปนกระบวนการในการปรบัตัวได้อย่างดี ในขณะที
ประสบความทุกข์จากความเจ็บปวด ความโศกเศร้า การถูกคุกคาม หรอแหล่ง
ความเครยดทีสําคัญ เชน่ ปญหาความสัมพันธ ์ปญหาครอบครวั ปญหาสุขภาพ ปญหา
ในการทํางาน ปญหาด้านการเงน เปนต้น กล่าวคือเปนการฟนคืนสู่สภาพปกติหลังจาก
พบกับประสบการณ์ทียากลําบาก 

การประสบกับความเครยดเปนประสบการณ์ทางอารมณ์ของมนุษย์ทุกคน 
ความเครยดส่งผลเสียต่อสุขภาพจติตามความมากน้อยของระดับความเครยด อาจจะเกิด
ระยะสัน ๆ ตังแต่เบือหน่ายหรอมากจนถึงขันวตกกังวล เครยด ซมึเศรา้ จนถึงภาวะหมด
ไฟได้ 

ความยืดหยุ่นทางอารมณ์เปนความสามารถในการปรบัตัวและฟนตัวสู่สภาวะ
ปกติหลังเกิดความเครยดซงึเปนคุณสมบัติทีชว่ยให้คนก้าวพ้นปญหาและดําเนินชวีต
อย่างมีความสุขต่อไปได้ 

องค์ประกอบความยืดหยุ่นทางอารมณ์มี 3 ระดับ คือ  
1) ด้านทนต่อแรงกดดัน (Hardiness) คือการดูแลจิตใจให้ทนอยู่ได้ 

สามารถจดัการกับอารมณ์ ความรูสึ้กของตนเองได้ในสถานการณ์ทกีดดัน  
2) ด้านมีกําลังใจ (Encouragement) มีเรยวแรงทีจะดําเนินชวีตต่อไป

ภายใต้สถานการณ์ทีกดดัน ซงึอาจมาจากการสรา้งกําลังใจให้ตนเองหรอ
จากคนรอบข้าง  

3) ด้านต่อสู้เอาชนะอุปสรรค (Active Coping) มีความมันใจและพรอ้ม
เอาชนะปญหา อุปสรรคทีเกิดมาจากสถานการณ์วกฤต คือยังตระหนักใน
ความสามารถของตนว่าทําได้ แก้ปญหาได้ 

จะเห็นได้ว่าการแก้ปญหาหรอการรกัษานันจะต้องเกิดในชว่งก่อนก้าวถึงภาวะ
หมดไฟ    
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อ้างอิง 

กมลพร วรรณฤทธ.ิ (2562). ภาวะหมดไฟในการทํางาน (Burnout Syndrome) คณะ
แพทยศาสตร ์ศิรราชพยาบาล มหาวทยาลัยมหิดล. 
https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1385. 25 มิถุนายน 
2562. 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2563). รูจ้กัภาวะหมดไฟ. 
https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1576 
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ผู้เขียนได้เคยทดลองใชว้ธกีารนี สอนเด็กอายุสามขวบทีไม่เคยรูจ้กักันมาก่อน ให้
อ่านได้มาแล้วต่อหน้าสือมวลชน โดยเหตุบังเอิญทีไม่ได้เตรยมกันมาก่อนด้วย ซงึเปน
การเรยนรูจ้ากอารมณ์สนุก ของตัวเด็ก หนังสือทีอ่าน กับคนทีอ่านทีเชอืมโยงประสานกัน
อย่างลงตัวในขณะนัน 

ผู้เขียนเชอืว่า ปญหาการอ่านนัน เปนปญหาทีแก้ยาก แต่ปองกันไม่ให้เกิดขึนได้
ง่าย การเรมให้เด็กหัดอ่านตอนเด็กเข้าโรงเรยนนัน ชา้เกินไปแล้ว เพราะการเจรญเติบโต
ของรา่งกายมนุษย์นัน ตอนแรกเกิดสมองของเด็กจะมีเพียง 25 % ส่วนทีเหลือจะเรม
พัฒนาขึนตามผลของการเลียงดู โดยเฉพาะการเล่นด้วยการเคล้าคลอ รอ้งเพลงให้ฟง 
อ่านให้ฟง ได้จบัต้อง ได้ลิมชมิ ได้ดมกลิน ได้มองเห็น ได้ฟงคนอืนพูดคุยด้วย จะกระตุ้น
ให้การพัฒนาของสมองเรว็ขนึ 

โดยธรรมชาติ ความฉลาด ความคิดสรา้งสรรค์ และการคิดจนิตนาการของเด็กจะ
ได้รบัการวางรากฐานพรอ้มก่อนทีเด็กจะอายุครบหนึงขวบ ซงึตอนอายุหนึงขวบนัน เด็ก
ได้เรยนรูภ้าษาแม่แล้ว และ นีคือคําตอบทีว่า ทําไมเราจงึพูดภาษาอืนไม่ชดั ก็เพราะเรา
ไม่ได้วางรากฐานของภาษาอืนมาตังแต่ต้นนันเอง เราเพิงมาเรมเรยนภาษาอืนตอนอายุ
สิบสองป มันยากไปแล้ว  

ในทางจติวทยาเชอืกันว่า การพูดคุย หัวเราะ และให้ความรกัความอบอุ่นกับเด็ก
เล็ก ๆ วัยก่อนสามขวบ มีผลต่อการพัฒนาของ IQ ของเด็ก คือยิงทํามากจะยิงชว่ยให้เด็ก
ฉลาดมากขึน การอ่านดัง ๆ ให้เด็กฟงจะชว่ยได้มาก เนืองจากคําพูดมีความสําคัญ       
มันเปนตัวทีชว่ยเชอืมโยงความคิดในสมองเข้าด้วยกัน ซึงจะชว่ยให้เด็กมีสมาธิ และ
เรยนรูว้ธีการแก้ปญหาอย่างมีเหตุมีผล ทีเปนทักษะสําคัญด้วย ถ้าสงสัยว่าทักษะ         
จะเกิดขึนได้อย่างไรก็ให้ลองคํานวณดูว่า ถ้าอ่านให้ฟงวันละสามเรองทุกวัน เด็กคนหนึง
ก็จะได้ฟงปละนับเปนพนัเรองแล้ว 

บางท่านอาจเถียงว่า ในยุคนีมีโทรทัศน์ให้เด็กดูได้ทังวันอยู่แล้ว เราให้เด็กดู
โทรทัศน์แทนไม่ได้หรอ ผู้เขียนขอบอกว่าโทรทัศน์ไม่ได้ชว่ยพัฒนาการพูดและคิดของ
เด็กได้เลย เพราะสิงทโีทรทัศน์ทําคือ พูดให้เด็กฟงอย่างเดียว โดยทีไม่ให้เด็กได้พูดตอบ 
ซงึไม่ใชก่ารพูดคุยกับเด็ก เปนการสือสารทางเดียว 

ชว่งชวีตเวลาทีดีทีสุดทีจะเรมการอ่านดัง ๆ ให้เด็กฟง ก็คือตังแต่แรกเกิดไปเลย 
เพราะสิงทีเด็กได้รบัจากการอ่านดัง ๆ ให้ฟง คือความสัมพันธใ์กล้ชดิระหว่างกัน การได้
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คุยกันด้วยสีหน้านาเสียงและอารมณ์แห่งความรกัความอบอุ่น ชว่ยให้มีสมาธตัิงใจฟง 
และมีความผ่อนคลายด้วย ส่วนชว่งเวลาทีดีทีสุด คือตอนเข้านอน เปนเวลาทีความ
โกลาหลทุกอย่างกําลังผ่อนคลาย หยุดเงยบ ด้วยความ
เหนือยล้า การหายใจชา้ลง ตาก็กําลังจะปด เสียงอ่าน
หนังสือทีนุ่มนวลจะชว่ยให้ผ่อนคลายและหลับสบาย 
นันแหละเปนเวลาทีดีทสุีด 

ผู้เขียนได้แนะนําไว้ด้วยว่า ในการอ่านดัง ๆ ให้เด็กฟงนัน องค์ประกอบสําคัญ     
ทีจาํเปนและขาดไม่ได้คือ หนังสือทีจะอ่าน ตัวเด็กทีจะฟง และสถานทีทีจะนังอ่านให้ฟง 
นันส่วนหนึง อีกส่วนหนึงทีจะทําให้การอ่านได้ประโยชน์กับเด็กก็คือ ใชว้ธกีารอ่านทีมี
ชวีตชวีา ทังนาเสียงและสีหน้าท่าทางทีเปลียนไปตามท้องเรอง ซงึจะชว่ยให้เด็กมีสมาธิ
ในการติดตามฟงและคิดจนิตนาการได้ดี และต้องไม่ใชว่ธสีอนเปนทางการอย่างทีครู
สอนในชนัเรยน แต่เปนการเล่นเกมหยอกล้อสนุกกันไปด้วย เชน่ แกล้งเปดอ่านจากหลัง
มาข้างหน้าให้เด็กได้ทักท้วงบ้าง หรอหยิบหนังสือนิทานมาเรองหนึง เปดอ่านทีละหน้า 
แล้วอ่านเนือหาทีเปนคนละเรองให้ทักท้วง หรอเปดหนังสือกลับหัว แล้วอ่าน เปนต้น 
บรรยากาศจะไม่ใชก่ารสอน แต่เปนการเล่น ทีคําทักท้วงว่า “นันผิด” “นีไม่ใช”่ เปนคํา
ทมีาจากเด็กบอกผู้ใหญ่ ไม่ใชจ่ากผู้ใหญ่บอกเด็ก 

หนังสือทีควรเลือกมาอ่านให้เด็กเล็กในวัยนีฟง ไม่ใชนิ่ยายยาว ๆ แต่ควรเปนเรอง
ง่าย ๆ หนังสือทีมีภาพแสดง ทีเปนของง่าย ๆ เชน่ เครองประดับ เครองใชต่้าง ๆ เชน่ 
หมวก รองเท้า รม่ สัตว์ต่าง ๆ แสง พระอาทิตย์ พระจนัทร ์มีคําคล้องจอง หรอโคลง
กลอนทีอ่านเปนจงัหวะ ทีสําคัญคือต้องเลือกหนังสือ ทีใชคํ้าไม่ตะกุกตะกัก เข้าใจง่าย  
ไม่ซบัซอ้น สามารถเล่าเรองไปด้วยชวนเล่นภาษาไปด้วยได้ก็จะดี 

สําหรบัหนังสือประเภทเทพนิยายนันมักไม่มีภาพประกอบ ก็มีประโยชน์ไปอีกแนว
หนึง คือช่วยทําให้เด็กต้องเอาใจจดจ่ออยู่กับรายละเอียดของเรอง ติดตามวธีการ
แก้ปญหาในเรอง ทําให้ต้องใชจ้นิตนาการมากขึน ต้องสรา้งภาพจากคําบรรยาย เปนการ
สรา้งความเข้าใจจากการใชจ้นิตนาการล้วน ๆ เปนการสอนกฎกติกา การดําเนินชวีตใน
สังคมให้กับเด็กไปในตัวด้วย ซงึผู้เชยีวชาญหลายท่านเชอืว่า อาชญากรวัยรุน่ส่วนใหญ ่
จะเปนเด็กทีไม่เคยได้อ่านนิทาน นิยาย หรอเทพนิยายมาเลยในชวีต จงึคิดไม่ได้ถึงผล   
ทจีะเกิดขึนจากอาชญากรรมทตัีวกระทํานัน และนีคือเหตุผลทีต้องมีการอ่านนิทานนิยาย
ดัง ๆ ให้เยาวชนทีต้องโทษในคุกฟงด้วย  
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หนังสือนิทานและเทพนิยาย มีความสําคัญมากในการชว่ยสรา้งพัฒนาการทาง
สังคมในมนุษย์ เพราะหนังสือนิทานและเทพนิยายทุกเรอง จะมีสาระสําคัญทีเปนข้อสรปุ 
คือ คนดีมีสุข คนรา้ยจะต้องรบัโทษจากผลทีทํา ในการอ่านดัง ๆ ให้เด็กฟงนัน สิงทีผู้อ่าน
จะต้องไม่ลืม ก็คือต้องอ่านด้วยความสนุก ทีไม่ใชก่ารอ่านเพือให้ความรู ้แต่ต้องอ่านด้วย
ใจ ทีมีความรกัและผูกพันต่อกัน มันจงึจะชว่ยพัฒนาสมอง และสรา้งความรูสึ้กว่าตัวเอง
มีความสําคัญให้กับเด็ก และทําให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเองด้วย  

สําหรบัโทรทัศน์นันผู้เขียนชวี่า แม้ว่ายุคนีโทรทัศน์จะก้าวหน้ามาก อยากให้เด็กดู
อะไร ก็เปดให้ดูได้ทุกอย่างตลอดเวลา แต่ก็ใชแ้ทนการอ่านหนังสือให้เด็กฟงไม่ได้เลย 
เพราะเปนสือทางเดียวทีไรค้วามรูสึ้ก นอกจากจะไม่สนใจในความสัมพันธกั์บผู้ดูและผู้ฟง
แล้ว ยังไม่ได้ชว่ยให้เด็กชอบการอ่านและการเขียนเลย ผู้เขียนจงึแนะนําให้ห้องทีเด็ก
นอนต้องไม่มีโทรทัศน์อีกด้วย และแถมท้ายว่าสําหรบัเด็กชายถ้าผู้เปนพ่อได้ทําหน้าที
อ่านดัง ๆ ให้ฟงก่อนนอนก็จะเปนผลดีกับพัฒนาการของเด็กทีจะสมบูรณ์มากยิงขึน     
อีกด้วย 
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