คู่มือ
การจัดโปรแกรมแก้ไขฟืนฟูผก้ ู ระทําผิด
: โปรแกรมปัญหาเฉพาะด้าน

กลมุ่ แก้ไขฟืนฟูผก้ ู ระทําผิด
กลมุ่ งานพัฒนาระบบการฟืนฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
กรมค ุมประพฤติ กระทรวงย ุติธรรม

คํานํา
คู่มือการปฏิบตั ิงานแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพ / ติดยาเสพติด, คู่มือการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื นฟู
ผูเ้ สพ / ติดยาเสพติด : โปรแกรมพืนฐาน และคู่มือการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื นฟูผูก้ ระทําผิด :
โปรแกรมปั ญหาเฉพาะด้าน ทัง 3 เล่มนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้กรอบแนวคิดและข้อสรุ ปจากการสัมมนา
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เพือประเมินผลการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด โดยโปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติ
รวมทังการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการครังก่อนมาเป็ นแนวทางในการจัดทําคู่มือซึ งดําเนิ นการในการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ เพือพัฒนาโปรแกรมการแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิดในชุมชน ซึงจัดขึนระหว่างวันที 16 – 18
กุมภาพันธ์ 2548
ณ โรงแรมรอยัลซิ ตี กรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้พนักงาน คุม
ประพฤติใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพหรื อติดยาเสพติดในทุกภารกิจของกรมคุมประพฤติให้
เป็ น มาตรฐานและไปในแนวทางเดียวกัน
กรมคุมประพฤติหวังเป็ นอย่างยิงว่า สํานักงานต่างๆ จะสามารถนําแนวทางตามคู่มือนี
ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และมีความเชื อมันว่าการดําเนิ นงาน
ตามคู่มือนีจะเป็ นส่ วนหนึงของระบบการรับประกันคุณภาพการดําเนินงานแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด ท้ายนี
กรมคุมประพฤติขอขอบคุณคณะผูจ้ ดั ทํา รวมทังผูเ้ กี ยวข้องทุกท่านทีให้ความร่ วมมืออย่างดี ยิง ทําให้
คู่มือเล่มนี สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี หากมีขอ้ สังเกตหรื อข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งไปยังกลุ่มแก้ไข
ฟื นฟู ผูก้ ระทําผิด เพือประโยชน์ในการปรับปรุ งแก้ไขในโอกาสต่อไป จักเป็ นพระคุณยิง
• กลุ่มแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด
• กลุ่ ม งานพัฒ นาระบบการแก้ไ ขฟื นฟู
สมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
เมษายน 2548
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บรรณานุกรม
ภาคผนวก
• แบบประเมินผล
• บทบาทผูน้ าํ กลุ่มและความสําคัญของการจัดกลุ่มสัมพันธ์

(1)
(5)

ชุดของกิจกรรมภายใต้ โปรแกรม
ปัญหาเฉพาะด้ าน
แผนการจัดกิจกรรม
ชือกิจกรรม
วัตถุประสงค์
1. สมาชิกสามารถปฏิเสธสิ งกระตุน้
• แผนการจัดกิจกรรมที 1 1. ทักษะการปฏิเสธ
2. อย่าโกรธเรานะ
ภายนอกได้ (กิจกรรม 1 )
ทักษะการสื อสารและการ
2. สมาชิกสามารถปฏิเสธเพือนใน
3. การสื อสารเพือบอก
ปฏิเสธ
สถานการณ์ทีอาจถูกชักชวนให้
ความต้องการของตนเอง
กลับไปเสพซํา โดยไม่เสี ย
4. ทักษะการสื อสาร สัมพันธภาพ (กิจกรรม 2)
ทักษะทางสังคม
5. พูดอย่างไรผูกใจเพือน 3. สมาชิกเห็นประโยชน์ของการสื อสาร
เพือบอกความต้องการของตนเองและ
6. เตือนเพือนไว้ให้ห่างไกล
รู ้วิธีการรวมทังสามารถบอกความ
ยาเสพติด
ต้องการของตนเองได้ (กิจกรรม 3)
4. สมาชิกสามารถมีทกั ษะทางสังคมที
เหมาะสม (กิจกรรม 4 , 5)
5. สมาชิกสามารถเตือนเพือน หรื อ
ผูใ้ กล้ชิดทีมีพฤติกรรมเสี ยงต่อการ
ใช้สารเสพติดให้หลีกเลียงหรื อ
เปลียนแปลงพฤติกรรมไปในทางที
ถูกต้อง (กิจกรรม 6)
• แผนการจัดกิจกรรมที 2 1. รู ้คิดแก้ปัญหาพาสุ ขใจ
ทักษะการแก้ปัญหาและ 2. การแก้ปัญหา
3. ทักษะการแก้ไขปัญหา
การตัดสิ นใจ
อย่างเป็ นระบบ

1. สมาชิ ก สามารถตัด สิ น ใจและแก้ไ ข
ปั ญหาเมื ออยู่ในสถานการณ์ เสี ยงได้
(กิจกรรม 1)
2. สมาชิกรู ้จกั อดทน สามารถตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (กิจกรรม 2)

ก

แผนการจัดกิจกรรม

ชือกิจกรรม

วัตถุประสงค์
3. เพือให้สมาชิกรู ้และเข้าใจถึงหลักการ
มีแนวทางแก้ปัญหาของตนเองได้

แผนการจัดกิจกรรมที 3
ทักษะการจัดการกับอารมณ์
และความเครี ยด

1.
2.
3.
4.

อารมณ์นนสํ
ั าคัญไฉน
จักรยานนีมีขอ้ คิด
การวัดอารมณ์
ความคิด อารมณ์และ
พฤติกรรม
5. ข้อควรจําง่ายๆ (เคล็ดลับ
จากกลุ่มหลักการ 12
ขันตอน)
6. ความเครี ยดนันสําคัญไฉน
7. การสร้างงานใน
จินตนาการ
8. เทคนิคการผ่อนคลาย
จิตใจโดยวิธีคิดทางบวก
9. การฝึ กสมาธิเพือคลาย
เครี ยด
10. การฝึ กหายใจเพือลด
ความเครี ยด
11. ลูกโป่ งคลายเครี ยด

1. สมาชิกรู ้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง
และ ทราบถึงผลทีเกิดขึนจากการ
แสดงอารมณ์ต่าง ๆ อีกทังสามารถ
เลือกวิธีจดั การกับอารมณ์ได้
เหมาะสม (กิจกรรม 1 , 2 และ 3)
2. สมาชิกเรี ยนรู ้ทีจะปรับเปลียนวิธี
ควบคุมอารมณ์ และเปลียนแปลง
พฤติกรรมให้เลิกยาเสพติดได้
(กิจกรรม 4)
3. สมาชิกสามารถนําหลักการ 12
ขันตอนไปใช้จดั การกับอารมณ์
อันตรายทีต้องเผชิญในระหว่าง
เลิกยา (กิจกรรม 5)
4. เพือให้สมาชิกวิเคราะห์สาเหตุของ
ความเครี ยดและรู ้จกั วิธีการควบคุม
ระดับความเครี ยดของตนเองได้
(กิจกรรม 6)
5. เพือให้สมาชิกรู ้จกั เทคนิคการผ่อน
คลายความเครี ยด (กิจกรรม 7, 8, 9,
10, 11)

• แผนการจัดกิจกรรมที 4
ความเชือและเจตคติ

1. ความเชือทีถูกต้องและ
เจตคติทีร่ วมมือในการ
เลิกยา
2. สิ งยึดเหนียวทางจิตใจ

1. สมาชิ ก เกิ ด ความเชื อมันที ถู ก ต้อ ง
เกี ยวกับ โทษของยาเสพติ ด และมี
เจตคติ ที ดี ต่ อ การรั ก ษา ส่ ง ผลให้
ติ ด ตามการบํ า บั ด รั ก ษาได้ อ ย่ า ง
ต่อเนือง
(กิจกรรม 1)

ข

แผนการจัดกิจกรรม

ชือกิจกรรม
3. เคล็ดลับในการเลิกยา
4. ความสงบสุ ขในชีวิต

• แผนการจัดกิจกรรมที 5 1. บทบาทและหน้าทีของ
ครอบครัว
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และ 2. ก้าวใหม่ของชีวิต
3. คํามันสัญญาของฉัน
สังคม
4. ผูร้ ับเคราะห์
5. สร้างบ้าน
6. โลกสวยด้วยมือเรา
7. สังคมในฝัน

• แผนการจัดกิจกรรมที 6
การสร้างสัมพันธภาพ

วัตถุประสงค์
2. สมาชิกตระหนักถึงสิ งยึดเหนียวทาง
จิตใจทีช่วยให้สามารถควบคุมตนเอง
และนําไปสู่การเลิกยาเสพติดได้
(กิจกรรม 2, 3, 4)
1. สมาชิกรู ้จกั บทบาทและหน้าทีของ
สมาชิกในครอบครัว และเข้าใจ
บทบาทหน้าทีของตนเองต่อ
ครอบครัว
(กิจกรรม 1)
2. สมาชิกเกิดความรับผิดชอบต่อการ
เลิกพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด
ของตน (กิจกรรม 2, 3)
3. สมาชิกสามารถวิเคราะห์ความรู ้สึก
ของตนเองต่อผูไ้ ด้รับผลกระทบจาก
ปัญหาสารเสพติด (กิจกรรม 4)
4. สมาชิกตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (กิจกรรม 5, 6, 7)

1. สมาชิกได้รับรู ้ และเข้าใจถึงข้อดี
ครอบครัวเปิ ดใจ
ข้อเสี ยของตนเอง และคนใน
ครอบครัวในฝัน
ครอบครัว (กิจกรรม 1)
การฟื นฟูสมั พันธภาพ
2. สมาชิกได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลียน
ใคร คือ ใคร
ความคิดเห็นเกียวกับสิ งทีปรารถนา
จดหมายจากใจ
ให้เกิดขึนในครอบครัว (กิจกรรม2)
สายใยผูกพัน
3. สมาชิกมีแนวทางในการวางแผน
ความผูกพันของ
ปรับปรุ งสัมพันธภาพกับผูอ้ ืน และ
ครอบครัวต่อผูต้ ิดยาและ
สามารถเลือกคบเพือนใหม่
การใช้ชีวิตร่ วมกัน
(กิจกรรม 3 ,8)
8. อิทธิพลของเพือน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค

แผนการจัดกิจกรรม

ชือกิจกรรม

วัตถุประสงค์
4. สมาชิกแต่ละครอบครัวได้รู้จกั กัน
มากขึน (กิจกรรม4)
5. สมาชิกในครอบครัวเกิดความรู ้สึกที
ดีต่อกันและสร้างความประทับใจ
(กิจกรรม5,6)
6. สมาชิกครอบครัวเรี ยนรู ้วิธีปรับ
ความรู ้สึกและการกระทํา (กิจกรรม7)

ง

แผนการจัดกิจกรรมที 1 ทักษะการสือสาร / การปฏิเสธ
1.1 “ทักษะการปฏิเสธ”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกพัฒนาสามารถปฏิเสธสิ งกระตุน้ ภายนอกได้
สาระสํ าคัญ
ตัวกระตุน้ ภายนอกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใช้สารเสพติด การทีสมาชิกสามารถปฏิเสธ
สิ งกระตุน้ ภายนอกด้วยวิธีการทีเหมาะสม จะช่วยป้ องกันสมาชิกให้ปลอดภัยจากการใช้สารเสพติดและ
การมีพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมได้
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบความรู ้
2. ใบกิจกรรม
เวลา

60 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มนําเข้าสู่กิจกรรมด้วยการถามความคิดเห็นของ
สมาชิกด้วยประโยคทีว่า “ผูท้ ีเคยใช้สารเสพติดแล้วและ
สมองมีความเคยชินต่อการใช้สารเสพติด แล้วก็เข้าไป
เกียวข้องกับสารเสพติดจะปฏิเสธได้ยาก ดังนัน จึงควร
หลีกเลียงให้มากทีสุ ด”
2. ผูน้ าํ กลุ่มถามสมาชิกว่า “ทีผ่านมาเคยใช้คาํ พูดปฏิเสธบ้าง
หรื อไม่และใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง ให้ยกตัวอย่างคําพูด
ทีเคยใช้และผลทีเกิดขึน”

สื อ / อุปกรณ์

3.
4.
5.
6.

วิธีดําเนินกิจกรรม
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปสิ งทีสมาชิกนําเสนอให้ความรู ้ เรื อง “หลัก
การปฏิเสธ” ตามใบความรู ้
ผูน้ าํ กลุ่มจําลองสถานการณ์สมมติตามใบกิจกรรม เพือให้
สมาชิกได้ฝึกทักษะการปฏิเสธ
ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกสรุ ปว่า “จะนําทักษะการปฏิเสธนีไปใช้
ได้อย่างไรและคิดว่าจะได้รับประโยชน์อย่างไร”
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปสิ งทีสมาชิกเสนอและเพิมเติมสิ งทียังขาด

สื อ / อุปกรณ์
- ใบความรู ้ “หลักการปฏิเสธ”
-ใบกิจกรรม “การฝึ กทักษะการ
ปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ”

การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจของสมาชิกขณะเข้าร่ วมกิจกรรม
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

เอกสารอ้ างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข . คู่มือการปรึ กษาในสถานการณ์ยาเสพติด .
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ใบความรู้
“หลักการปฏิเสธ”
การปฏิเสธเป็ นสิ ทธิขนพื
ั นฐานของทุกคน สมาชิกสามารถปฏิเสธการชวนของเพือน
ให้ไปทําในสิ งทีไม่อยากทํา หรื อสิ งทีไม่ดีได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยเพือน
การปฏิเสธทีดีจะต้องปฏิเสธอย่างจริ งจังทังท่าทาง และนําเสี ยง เพือแสดงความตังใจที
จะปฏิเสธอย่างชัดเจน
ขันตอนการปฏิเสธ
1. บอกความรู ้สึกเป็ นข้ออ้าง ประกอบเหตุผล เพราะการบอกความรู ้สึกจะโต้แย้ง
ยากกว่าการบอกเหตุผลเพียงอย่างเดียว
2. การขอปฏิเสธ เป็ นการบอกปฏิเสธอย่างชัดเจนด้วยคําพูด
3. การถามความเห็นชอบ เพือรักษานําใจของผูช้ วน และควรขอบคุณเมือผูช้ วนยอม
รับการปฏิเสธ
การหาทางออก
ในกรณีทถูี กเซ้ าซีหรือพูดจาสบประมาท เพือให้ไปตามคําชวน ไม่ควรหวันไหวกับ
คําพูดนัน เพราะจะทําให้ขาดสมาธิในการหาทางออก ควรหาทางออกโดยเลือกวิธีต่อไปนี
1. ปฏิเสธซํา โดยไม่ตอ้ งใช้ขอ้ อ้าง พร้อมทังบอกลา แล้วเดินออกไป
2. การต่ อรอง โดยการชวนไปทํากิจกรรมอย่างอืนทดแทน
3. การผัดผ่ อน โดยการขอยืดระยะเวลาออกไป เพือให้ผชู ้ วนเปลียนความตังใจ
ตัวอย่ างประโยคปฏิเสธและหาทางออก สถานการณ์ เพือนชวนไปเทียวสถานบริการทางเพศ
ขันตอน
การปฏิเสธ
1. บอกความรู ้สึก ประกอบเหตุผล
2. ขอปฏิเสธ
3. ถามความเห็น/ขอบคุณ

ตัวอย่ างประโยค
“เราไม่ชอบไปทีอย่างนี เสี ยงต่อการติดโรคด้วย ถึงจะ
ป้ องกันดีแค่ไหนก็เถอะ”
“ขอไม่ไปกับพวกนายนะ”
“นายคงไม่วา่ อะไรนะ… ขอบใจนายมากนะทีเข้าใจเรา”
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ขันตอน
การหาทางออกเมือถูกเซ้ าซี
1. ปฏิเสธซํา
2. การต่อรอง
3. การผัดผ่อน

ตัวอย่ างประโยค
“เราไม่อยากไปจริ งๆ ขอตัวละนะ” (เดินออกไปเมือพูดจบ)
“พวกนายไปนังเล่นบ้านเรามัย จะให้แม่ทาํ ของอร่ อยๆ
ให้กิน”
“เอาไว้วนั หลังพวกนายชวนเราไปทําอย่างอืนดีกว่า แล้วเรา
จะไปด้วย ไปละนะ” (เดินออกไปเมือพูดจบ)
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ใบกิจกรรม
“การฝึ กทักษะปฏิเสธในสถานการณ์ ต่างๆ”
คําชีแจง
ให้ผนู ้ าํ กลุ่มสวมบทบาทสมมติเป็ น “ผูช้ กั ชวน” สมาชิกตามสถานการณ์จาํ ลองที
กําหนดให้
สถานการณ์ จําลอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชวนสูบบุหรี
ชวนเทียวกลางคืน
ชวนหนีเรี ยน
ชวนไปสังสรรค์
ชวนไปดืมสุ รา
ชวนไปใช้สารเสพติด
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แผนการจัดกิจกรรมที 1 ทักษะการสือสาร / การปฏิเสธ
1.2 “อย่ าโกรธเรานะ”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกสามารถปฏิเสธเพือนในสถานการณ์ทีอาจถูกชักชวนให้มีพฤติกรรม
เสี ยงต่อการกลับไปใช้สารเสพติดซํา โดยไม่เสี ยสัมพันธภาพ
สาระสํ าคัญ
เนืองจากการแพร่ ระบาดของสารเสพติด วิธีทีพบมากคือ การชักชวนกันไปใช้
สารเสพติด การยอมรับจากกลุ่มเพือนเป็ นปัจจัยเสริ มทีทําให้เสี ยงต่อการกลับไปใช้สารเสพติดมากขึน
การทีสมาชิกมีทกั ษะในการปฏิเสธเพือน หรื อบุคคลอืนทีชวนไปมีพฤติกรรมเสี ยงต่อการกลับไปใช้
และขายสารเสพติดอย่างได้ผล โดยไม่ตอ้ งเสี ยสัมพันธภาพ
สื อการจัดกิจกรรม
1. สถานการณ์จาํ ลอง
2. ใบกิจกรรม
3. ใบความรู ้
เวลา

120 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีการดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มนําเข้าสู่กิจกรรมโดยถามสมาชิกว่า “เคยปฏิเสธ
เพือนบ้างหรื อไม่และในสถานการณ์ใดบ้าง”
2. ให้สมาชิก 2 คน แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์จาํ ลอง
เรื อง “เพือนชวนลอง ต้องปฏิเสธ” ในการแสดงบทบาทสมมติ
ผูน้ าํ กลุ่มควรเตรี ยมความพร้อมของสมาชิกก่อนชัวโมงสอน
เพือให้ผแู ้ สดงสาธิตได้มีเวลาทําความเข้าใจกับบทสาธิตและ
ได้ฝึกซ้อมมาก่อน โดยผูน้ าํ กลุ่มอาจปรับสถานการณ์จาํ ลอง
ให้เป็ นเหตุการณ์ทีปฏิเสธไม่ดีหรื อไม่สาํ เร็ จก็ได้

สื อ / อุปกรณ์

- สถานการณ์จาํ ลองเรื อง
“เพือนชวนลอง ต้องปฏิเสธ”
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วิธีดําเนินกิจกรรม
แบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 3-4 คนร่ วมกัน
อภิปรายถึงสถานการณ์ทีควรปฏิเสธเพือนตามใบกิจกรรม
ผูน้ าํ กลุ่มสุ่ มถามสมาชิก 2-3 คน ผูน้ าํ กลุ่มช่วยสรุ ป
ประเด็นสาระสําคัญและช่วยสรุ ปสถานการณ์ทีควรปฏิเสธ
ผูน้ าํ กลุ่มบรรยายประกอบใบความรู ้ “หลักการปฏิเสธ”
แบ่งสมาชิกออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 3 คน ผลัดกันฝึ กทักษะการ
ปฏิเสธ ตามสถานการณ์ทีกําหนดในใบกิจกรรม ที2
ประเมินการฝึ ก โดยให้กลุ่มช่วยกันประเมิน หลังจากนัน
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปผลการประเมิน
สมาชิกแต่ละคนตอบคําถามตามใบกิจกรรมที 3
ผูน้ าํ กลุ่มและสมาชิกช่วยกันสรุ ปหลักและขันตอน
การปฏิเสธ

สื อ / อุปกรณ์
-ใบกิจกรรมที1 “อย่าโกรธเรานะ”

-ใบความรู ้ “หลักการปฏิเสธ”
-ใบกิจกรรมที 2 “อย่าโกรธเรานะ”

-ใบกิจกรรมที 3 “อย่าโกรธเรานะ”

การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการร่ วมกิจกรรม
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น

เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับ
กลุ่มผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด ปี งบประมาณ 2546.
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ใบความรู้ เรือง
“หลักการปฏิเสธ”

หลักการปฏิเสธ
การปฏิเสธเป็ นสิ ทธิส่วนบุคคล เมือบุคคลเกิดความตระหนักว่าถูกชักชวนให้กระทําใน
สิ งทีคาดว่าจะเกิดผลเสี ย หรื อผลกระทบในด้านลบติดตามมา
หลักการปฏิเสธ มีดังนี
1. ปฏิเสธอย่างจริ งจังทังท่าทาง คําพูดและนําเสี ยง เพือแสดงความตังใจทีขอปฏิเสธ
1. ใช้ความรู ้สึกเป็ นข้ออ้าง ประกอบเหตุผล เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูก
โต้แย้งด้วยเหตุผลอืน การอ้างความรู ้สึกจะทําให้โต้แย้งได้ยากขึน
2. การขอความเห็นชอบ และแสดงการขอบคุณเมือผูช้ วนยอมรับจะเป็ นการรักษา
นําใจของผูช้ วน
3. เมือถูกเซ้าซีต่อหรื อสบประมาท ไม่ควรหวันไหวไปกับคําพูดเหล่านัน เพราะทําให้
ขาดสมาธิในการหาทางออก ควรยืนยันการปฏิเสธและหาทางออกโดยเลือกวิธี
ต่อไปนี
4.1 ปฏิเสธซําโดยไม่ตอ้ งใช้ขอ้ อ้าง พร้อมทังบอกลาหาทางเลียงจากเหตุการณ์
4.2 การต่อรอง โดยการหากิจกรรมอืนๆทีดีมาทดแทน
4.3 การพักผ่อน โดยการขอยืดระยะเวลาออกไปเพือให้ผชู ้ วนเปลียนความตังใจ
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สถานการณ์ จาํ ลอง เรือง “อย่ าโกรธเรานะ”
ตัม ชัย วิทย์ กันต์ เป็ นเพือนสนิทกัน บ้านอยูใ่ กล้ๆ กัน ไปโรงเรี ยนด้วยกันเสมอ
ต่อมาทัง 4 คนนีไปลองใช้ยาบ้า ตัมไม่สบายใจจึงพยายามเลิกใช้ยา ซึงสามารถหยุดใช้ยาได้ 2 สัปดาห์
แล้ว หลังเลิกเรี ยนวันหนึงพบเพือนกลุ่มเดิมชวนให้กลับไปใช้ยาใหม่
วิทย์ :
เฮ้ย ตัมไป
ตัม :
ไปไหน
ชัย :
ทีเดิมไง
ตัม :
ทีไหนละ
ชัย :
บ้านเจ้ากันต์ไง ไปนะคนละขา
ตัม :
ไม่เอาละ เราจะรี บกลับบ้าน
วิทย์ :
อะไรวะ ทุกทีไม่เห็นจะต้องรี บกลับบ้าน ทําไม?
เดียวนีตีตวั ออกห่ างเรอะ
ตัม :
ไม่ใช่อย่างนันเพือน แต่เราไม่ชอบใช้ยาพวกนัน
ชัย :
เฮ้ย กลัวอะไร มันทําให้พวกเรากระปรี กระเปร่ าดีนะ สนุกดีออก
ตัม :
ไม่เอาดีกว่า ขอบใจพวกนายมากนะ แต่เราไม่ชอบรู ้สึกว่าไม่ดี
กับสุ ขภาพเรา พวกนายคงเข้าใจเรานะ
ถ้านายชวนไปเล่นบอลละก็ ตกลงทันทีเลย
วิทย์ :
เออ ไม่ไปก็อย่าไปวะ เราอยากให้นายมีความสุ ขด้วยนะ
แล้วอย่ามาเสี ยดายทีหลังล่ะ
ตัม :
ขอบใจพวกนายมากทีเข้าใจเรา ไม่โกรธเรานะ ถึงเราจะชอบ
ไม่เหมือนพวกนาย เราก็ยงั เป็ นเพือนกันอยูใ่ ช่ไหม
วิทย์ ชัย :
เออ เข้าใจ ไม่โกรธหรอก
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สถานการณ์จําลองเรืองอืนๆ ทีใช้ เป็ นสื อในการสอนเรือง อย่ าโกรธเรานะ เช่ น
1. สถานการณ์จาํ ลองเรื อง “ไปเล่นเกมส์กนั ดีกว่า”
สถานการณ์จาํ ลองนีใช้สาํ หรับให้ตวั แทนสมาชิกแสดงบทบาทสมมติ วิทยากรควร
เตรี ยมสมาชิกไว้ก่อนชัวโมงสอน เพือฝึ กซ้อมบทสนทนาให้มีความชํานาญ เมือถึงขันตอนการแสดง
บทบาทสมมติ จึงเชิญนักเรี ยนทีเตรี ยมไว้ออกไปแสดงหน้าชัน
สถานการณ์ : ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน
บอย เจ กินข้าวเสร็ จแล้วเราไปข้างๆโรงเรี ยนดีกว่าใกล้ๆนันมีทางออกไปร้านเกมส์
ด้วย เราไปเล่นเกมส์กนั ดีกว่า สนุกนะ
เจ
เฮ้ย! บ่ายมีเรี ยนวิทย์ดว้ ยนะ จะไปเหรอ
บอย ไปเถอะน่า ไม่เป็ นไรหรอก วันเดียวเอง
เจ
ไม่ไปดีกว่า เรากลัวครู จบั ได้
บอย อะไรวะ แค่นีทําเป็ นขีกลัวไปได้
เจ
เรากลัวครู แล้วเราไม่มีเงินด้วย
บอย เรื องเล็ก เดียวเราออกให้
เจ
เราขอไม่ไปดีกว่า เรากลัวครู แล้วเราก็เรี ยนแย่อยูแ่ ล้วด้วย นายเข้าใจเรานะ
ขอบใจนายทีชวน นายไม่โกรธเรานะ
บอย เออ! ตามใจ ไม่ไปก็ไม่ไป
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สถานการณ์ จําลองเรือง “เรายังเป็ นเพือนกันนะ”
สถานการณ์ : โอกับบอยเป็ นเพือนสนิทกันบ้านอยูใ่ กล้ๆ กัน ไปโรงเรี ยนด้วย
กันเสมอ ต่อมาสองคนนีไปลองใช้ยาบ้า แล้วติดมากจนไม่มีเงินซือยาบ้า จึงต้องหาเงินด้วยการ
ขายยาบ้า แล้วได้ค่าตอบแทนด้วยการได้ใช้ยาบ้าฟรี มาก น้อยตามจํานวนทีขายได้ โอและบอย
จึงต้องพยายามชวนเพือนในชันเรี ยนให้ใช้ยาบ้าด้วย
หน้าห้องนําชายของโรงเรี ยน
บอย เฮ้ย! วิทย์ เป็ นงัยบ้างวะ
วิทย์ ถามถึงอะไรล่ะ
บอย ก็ผลการเรี ยนช่วงนีของนายนะสิ
วิทย์ นายมาสนใจอะไรกับผลการเรี ยนของเรา
บอย ก็แพ้เจ้าเฉลิมพลอยูน่ ิดหน่อย
วิทย์ ทําอย่างไรล่ะ
โอ
เรามียาทีทําให้อ่านหนังสื อได้นาน ตืนตัว จะได้เรี ยนได้ดีขึน
วิทย์ ยาบ้าหรื อเปล่า
โอ
เขาเรี ยนยาขยัน นีไง ดีนะ เอาไปลองไหม?
บอย ดีจริ งๆ นะ เราเคยลองแล้ว ได้ผลดีนะ
โอ
เฮ้ย! ไม่ตอ้ งกลัวหรอก ใช้แค่ช่วงใกล้ๆ สอบเท่านัน ไม่ติดแน่ เอ้า!
เราให้นายลองก่อน 1 ขาพรุ่ งนีค่อยมาดูกนั ว่าได้ผลไหม?
วิทย์ ไม่เอาดีกว่า ขอบใจพวกนายมากนะ
บอย อะไรวะ กลับไปได้ เราอยากช่วยนายให้เรี ยนชนะเฉลิมพลนะ จึงแนะนําให้
วิทย์ ขอบใจพวกนายจริ งๆ ว่ะ แต่เราไม่ชอบ มันไม่ดีกบั ร่ างกาย พวกนายเข้าใจเรานะ
ถ้านายชวนเราไปแข่งบอลล่ะก็ ตกลงทันทีเลย
บอย เออ! งันนายพาเราไปซือของหน่อยนะ เราไม่ได้เอารถมา
วิทย์ เราต้องเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ไปกับนายไม่ได้หรอก
โอ
ไปไม่นานหรอกน่ะ ช่วยหน่อยนะ
วิทย์ ไม่ได้จริ งๆ วิชานีสําคัญ เราไม่อยากขาดเรี ยน
บอย อะไร! ไม่รักกันนีหว่า
วิทย์ พวกนายเข้าใจเรานะไม่โกรธเรานะ ถึงเราจะชอบไม่เหมือนพวกนาย เราก็ยงั เป็ นเพือน
กันได้ใช่ไหม?
โอและบอย เออ! เข้าใจ ไม่โกรธก็ได้
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ใบกิจกรรมที 1
“อย่ าโกรธเรานะ”

คําชีแจง ให้สมาชิกแบ่งกลุม่ 3-4 คน วิเคราะห์บทบาทสมมติในสถานการณ์จาํ ลอง ในประเด็นต่อไปนี
1. การปฏิเสธทีเห็นเป็ นการปฏิเสธทีดีหรื อไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2. เป็ นการปฏิเสธทีประสบความสําเร็ จหรื อไม่
.……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
กลุ่ม………………………………………………
วันที………………………………………………
รายชือสมาชิก 1. ………………………………
2……………………………….
3……………………………….
4……………………………….
5……………………………….
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ใบกิจกรรมที 2
“อย่ าโกรธเรานะ”

คําชีแจง แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพือฝึ กทักษะปฏิเสธตามหลักการปฏิเสธทีดี กลุ่มละ 1 สถานการณ์
ต่อไปนี โดยคิดบทสนทนาเอง แล้วผลัดกันชวนปฏิเสธและสังเกตการณ์ แล้วแสดงให้เพือนดู
สถานการณ์ที 1 ถูกพ่อแม่กล่าวหาว่าขโมยเงิน (โดยทีไม่ได้ทาํ ) ชีแจงแล้วพ่อไม่ฟัง จึงน้อยใจ
ออกจากบ้านไปหาเพือน เพือเลยชวนให้ใช้ยาจะปฏิเสธอย่างไร

สถานการณ์ที 2 แฟนบอกเลิก เสี ยใจ ไปเทียวกับเพือนในงานปาร์ตี เพือนชวนใช้ยาจะปฏิเสธอย่างไร

สถานการณ์ที 3 แม่ป่วยต้องใช้เงินในการรักษาตัวมาก เพือนชวนขายยาบ้าจะปฏิเสธอย่างไร
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ใบกิจกรรมที 3
“อย่ าโกรธเรานะ”

ชือ – สกุล……………………………………………….วันที……………………………………..
ประโยชน์ทีได้รับจากการร่ วมกิจกรรมนี คือ
1. …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………

14

แผนการจัดกิจกรรมที 1 ทักษะการสือสาร / การปฏิเสธ
1.3 “การสื อสารเพือบอกความต้ องการของตนเอง”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกเห็นประโยชน์ของการสื อสารเพือบอกความต้องการของตนเอง
2. เพือให้สมาชิกรู ้วิธีการและสามารถบอกความต้องการของตนเองได้
สาระสํ าคัญ
การสื อสารบอกความต้องการของตนเอง ให้ผอู ้ ืนรับรู ้และเข้าใจมีความสําคัญต่อ
ทุกคน จึงจําเป็ นทีต้องให้สมาชิกได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝน ทักษะการบอกความต้องการของตนเองให้ผอู ้ ืน
รับรู ้ได้อย่างเหมาะสม
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบความรู ้
2. ใบกิจกรรม
3. บทสาธิต
เวลา

90 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
1. ผูน้ าํ กลุ่มสุ่ มถามสมาชิก 3-4 คน ว่าทีผ่านมาเคยบอกความ
ต้องการของตนเองให้ผอู ้ ืนรับรู ้บา้ งหรื อไม่ และผลเป็ น
อย่างไร
2. ผูน้ าํ กลุ่มบรรยายตามใบความรู ้
- ใบความรู ้ “การสื อสารเพือบอก
ความต้องการของตนเอง”
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วิธีดําเนินกิจกรรม

สื อ / อุปกรณ์

3. ผูน้ าํ กลุ่มสาธิตการสื อสารเพือบอกความต้องการตามบท
สาธิต
4. ผูน้ าํ กลุ่มแบ่งสมาชิกออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 4-5คน พูดคุยตาม
ใบกิจกรรมที 1
5. ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มรายงานผลการพูดคุยในกลุ่มใหญ่
6. ผูน้ าํ กลุ่มแบ่งกลุ่มตามเดิมให้พดุ คุยตามใบกิจกรรมที 2

- บทสาธิต “การสื อสารเพือบอก
ความต้องการ”
- ใบกิจกรรมที 1 “การสื อสาร
เพือบอกความต้องการ”
- ใบกิจกรรมที 2 “การสื อสาร
เพือบอกความต้องการ”

7. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปซําตามใบความรู ้เดิม

การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและตังใจในการฝึ กปฏิบตั ิในการทํากิจกรรม
2. สังเกตจากความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในการพูดคุยในกลุ่ม
3. จากการรายงานผลการพูดคุยในกลุ่ม

เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับ
กลุ่มผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด ปี งบประมาณ 2546.
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ใบความรู้
การสื อสารเพือบอกความต้ องการของตนเอง

ในการอยูร่ ่ วมกันหากเราสามารถบอกความต้องการของตนเองให้ผอู ้ ืนรับรู ้และเข้าใจได้ ก็จะ
ได้รับการตอบสนองในทางทีดี แต่บางครังเราใช้อารมณ์หรื อพูดไม่ชดั เจน คลุมเครื อทําให้อีกฝ่ ายไม่
เข้าใจ ไม่พอใจ และไม่ให้ความร่ วมมือ ดังนันวิธีการพูดเพือบอกความต้องการของตนเองทําให้ผอู ้ ืน
รับรู ้อย่างเหมาะสมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูพ้ ดู
การสื อสารเพือบอกความต้ องการมีขันตอนดังนี
1. บอกความต้องการหรื อให้ขอ้ มูลและความต้องการ
2. ถามความคิดเห็นของอีกฝ่ าย
3. ตอบสนอง
เช่น พ่อช่วยไปส่ งผมทีโรงเรี ยนด้วยครับ เดียวผมไปโรงเรี ยนไม่ทนั
(ให้ขอ้ มูลและบอกความต้องการ)ได้ไหมครับ (ถามความคิดเห็นของอีกฝ่ าย)
“ได้ลูก รอเดียว พ่อจะไปส่ ง”
“ขอบคุณครับพ่อ” (ตอบสนอง)
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บทสาธิตการสือสารบอกความต้ องการ

สถานการณ์
ชาติชายอายุ 18 ปี เรี ยนอยูช่ นั ม.6 อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ ชาติชายจะหนีออกจากบ้าน
เป็ นประจํา เพราะพ่อ - แม่ทะเลาะกันบ่อย แม่อยากให้ชาติชายพยายามอยู่บา้ น ช่วยพ่อ - แม่
ทํางานบ้าน แม่จึงบอกความต้องการให้ชาติชายรู ้ในขณะเดียวกันชาติชายก็ไม่อยากให้พอ่ - แม่
ทะเลาะกัน เพราะถ้าทะเลาะกันชาติชายไม่อยากอยูบ่ า้ น
บทสํ าคัญ
แม่
ชาติชาย
แม่
ชาติชาย
แม่
ชาติชาย

แม่อยากให้ลูกอยูบ่ า้ น ช่วยแม่ทาํ งานบ้านบ้าง
ได้ครับ
ขอบใจลูกมากจ้ะ
ผมไม่อยากให้พอ่ -แม่ ทะเลาะกันได้ไหมครับ
แม่จะพยายามไม่ทะเลาะกัน และจะพูดกับพ่อเองจ้ะ
ดีครับ ผมก็จะอยูบ่ า้ นช่วยงานพ่อ-แม่

18

ใบกิจกรรมที 1
“การสื อสารเพือบอกความต้ องการ”
1. แบ่งสมาชิกออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน
2. ให้แต่ละกลุ่มพูดคุยในประเด็นทีกําหนดให้ใช้เวลา 10 นาที
3. ให้ตวั แทนแต่ละกลุ่มรายงานผลการพูดคุยในกลุ่มใหญ่
ประเด็น
1. คุณคิดว่าการสื อสารบอกความต้องการตามทีสาธิตมีประโยชน์อย่างไร
2. สามารถนําการสื อสารแบบนีไปใช้ในชีวิตประจําวันได้หรื อไม่ เพราะอะไร

ใบกิจกรรมที 2
“การสื อสารเพือบอกความต้ องการ”
1. แบ่งสมาชิกออกเป็ นกลุ่มเช่นเดิม โดยมีผนู ้ าํ กลุ่ม กลุ่มย่อย
2. ในแต่ละกลุ่มย่อยให้สมาชิกจับคู่กนั ฝึ กปฏิบตั ิตามประเด็นทีกําหนดให้สลับกัน ฝึ ก
ใช้เวลา 15 นาที
ประเด็น
1. เมือต้องการให้พอ่ -แม่พาไปดูหนัง
2. เมือต้องการให้นอ้ งช่วยทํางาน
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แผนการจัดกิจกรรมที 1 ทักษะการสือสาร / การปฏิเสธ
1.4 “ทักษะการสื อสาร – ทักษะทางสั งคม”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกสามารถมีทกั ษะทางสังคมทีเหมาะสม
สาระสํ าคัญ
ทักษะทางสังคม( Social Skill) หมายถึง ความสามารถในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
ความสามารถในการใช้คาํ พูด และภาษาท่าทางเพือสื อสารความรู ้สึกนึกคิดของตนเอง และ
ความสามารถในการรับรู ้ ความรู ้สึกนึกคิดของอีกฝ่ ายหนึง ไม่วา่ จะในการแสดงความต้องการ ความ
ชืนชม การปฏิเสธการ สร้างสัมพันธภาพ การมีทกั ษะทางสังคมทีเหมาะสม จะช่วยให้เกิดการปรับตัวที
ดี และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบความรู ้ที 1 , 2
2. ใบงานที 1 , 2
เวลา

100 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มนําสู่ บทเรี ยนโดยนําเข้าประเด็นด้วยการอธิบาย
ความหมายของทักษะทางสังคม
2. สร้างความรู ้สึก โดยผูน้ าํ กลุ่มพูดคุยและซักถามเกียวกับ
สัมพันธภาพของสมาชิกกับคนอืนทีอยูร่ ่ วมกันว่าเป็ น
อย่างไรบ้าง สมาชิกมีความพึงพอใจต่อสัมพันธภาพนีหรื อ
ไม่ อะไรทีเป็ นอุปสรรคต่อการสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ืน
สมาชิกเขียนในส่ วนของตนเองอย่างละเอียด

สื อ / อุปกรณ์
- ใบความรู ้ที 1 “ทักษะทางสังคม”
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3.
4.
5.

6.
7.

วิธีดําเนินกิจกรรม
แบ่งกลุ่ม 8-10 คน อภิปรายกันในประเด็นทีเขียนไว้ตาม
ใบงานที 1
ผูน้ าํ กลุ่มให้ตวั แทนของแต่ละกลุ่มสรุ ปและอภิปราย
เพิมเติม
ผูน้ าํ กลุ่มมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคน เขียนวิธี
แนวทางปฏิบตั ิเพือสร้างสัมพันธภาพกับคนทีสมาชิกอยู่
ร่ วมด้วย ตามรายละเอียดในใบงานที 2
แบ่งกลุ่ม 8-10 คน อภิปรายกันในประเด็นทีเขียนไว้ตาม
ใบงาน 2
ผูน้ าํ กลุ่มให้ตวั แทนของแต่ละกลุ่มสรุ ปและอภิปรายเพิมเติม

สื อ / อุปกรณ์
- ใบงานที 1 “ทักษะการสื อสาร”

- ใบงานที 2 “ทักษะการสื อสาร”

- ใบความรู ้ที 2 “การสื อสาร”

การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและตังใจในการร่ วมกิจกรรม
2. สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในการพูดคุยในกลุ่ม

เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับ
กลุ่มผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด ปี งบประมาณ 2546.
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ใบความรู้ ที 1
“ทักษะทางสั งคม (Social Skill)”
ทักษะทางสังคม (Social Skill) หมายถึง ความสามารถในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
ความสามารถในการใช้คาํ พูดและภาษา ท่าทาง เพือสื อสารความรู ้สึกนึกคิดของตนและความ
สามารถในการรับรู ้ ความรู ้สึกของอีกฝ่ ายไม่วา่ จะในการแสดงความต้องการ ความชืนชม การ
ปฏิเสธ การสร้างสัมพันธภาพ การมีทกั ษะสังคมทีเหมาะสม จะช่วยให้เกิดการปรับตัวทีดีและ
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
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ใบความรู้ ที 2
“การสื อสาร”
ความหมาย การสื อสาร เป็ นการส่ งข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึงไปยังอีกบุคคล
หนึง การสื อสารอาจทําให้เกิดความพอใจ หรื อไม่พอใจก็ได้ แต่เป็ นสิ งสําคัญทีสําให้คนมี
ปฏิสมั พันธ์กนั
ลักษณะการสื อสาร
การสื อสารทางบวก ทําให้ผรู ้ ับพอใจ ภูมิใจ เช่น การชืนชม ยิมรับ มอง สบตา
จับมือ พูดคุยด้วยความเป็ นมิตร การให้สิงทีต้องการ ฯลฯ
การสื อสารทางลบ ทําให้ผรู ้ ับเสี ยใจ รู ้สึกด้อยน้อยคุณค่า เช่น การพูดดุด่าว่ากล่าว
ประชดประชัน เปรี ยบเทียบกับผูอ้ ืน ท่าทีดูหมิน หรื อมีการให้แต่บ่นว่า ลําเลิกไปด้วย ฯลฯ
การสื อสารทีไม่ตรงไปตรงมา เป็ นการแสดงออกอย่างหนึง แต่มีความคิดและ
ความรู ้อีกอย่างหนึงซ่อนอยู่ เป็ นลักษณะไม่จริ งใจ ไม่ซือสัตย์ เช่น แสดงท่าทีคาํ พูดเหมือนชืนชม
แต่ตอนท้าย ดูจะสับสนหรื อมีความไปทางลบ เช่น
การพูดคุยกันหรื อการสื อสารกันนัน ทัง 2 ฝ่ าย ทีพูดคุยกัน นอกจากจะสื อกันด้วย
คําพูดแล้วยังอาศัยสิ งทีไม่ได้เป็ นคําพูดส่ วนของภาษาท่าทาง เช่น
- การสบตา จะทําให้พดู จากันเข้าใจง่ายขึน การสบตายังช่วยให้ทงั 2 ฝ่ าย ระงับอารมณ์
ทีเกิดขึนระหว่างพูดคุย
- สี หน้า สี หน้าทีรับฟังหรื อยิมแย้มแจ่มใส ย่อมดีกว่าการแสดงสี หน้าเฉยเมย หรื อบึงตึง
นอกจากนีการสังเกตสี หน้าฝ่ ายคู่สนทนา ทําให้ทราบความรู ้สึกได้ดีวา่ เขากําลังโกรธ
กังวล น้อยใจ เสี ยใจ ฯลฯ ซึงจะทําให้เราเลือกทีจะพูดจากับเขาได้เหมาะสม
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ใบความรู้ ที 2 (ต่ อ)
“การสื อสาร”
- ท่าทาง ท่าทางทีแสดงออกซึงรับการรับฟังและทําให้คู่สนทนาอยากพูดคุยด้วย ได้แก่
ผงกศีรษะรับฟัง การโน้มตัวเข้าหา คนทีใช้อารมณ์จะแสดงอีกลักษณะหนึง เช่น
กอดอก ยืนตัวแข็ง ฯลฯ
- การสัมผัส เช่น การจับมือ จับต้นแขน การโอบกอด จะทําให้ความรู ้สึกเข้าใจ อบอุ่น
รักใคร่ สนิทสนมเป็ นอย่างดี
- ระยะห่าง การพูดคุยจะดีขึนหากทัง 2 ฝ่ าย พูดคุยในระยะใกล้กนั การพูดคุยในระยะห่าง
จะทําให้ตอ้ งใช้เสี ยงดัง และไม่มีการสบตากัน จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย
การสื อสารทีดีจะต้องใช้องค์ประกอบของภาษาท่าทางทัง 5 ประกอบกันเป็ นส่ วนช่วยร่ วม
กับทักษะพืนฐานทีครอบครัวควรได้เรี ยนรู ้ คือ
1. การบอกความรู ้สึกนึกคิดของตนเอง ทําให้อีกฝ่ ายเข้าใจถูกต้องว่าเรารู ้สึกอย่างไร
2. การถามและรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ ายหนึง
3. การแสดงความชืนชมและขอบคุณ
ผลการสื อสารทีเหมาะสม
เป็ นสิ งทีช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็ นปัจจัยในการสร้างสัมพันธภาพทีดี
ระหว่างบุคคลในครอบครัว และเป็ นแนวทางให้เรี ยนรู ้ทีจะปรับตัวในสังคมต่อไป ในทางกลับกัน
ถ้าได้รับการสื อสารทางลบอยูเ่ สมอ จะทําให้เกิดความรู ้สึกไม่พอใจ น้อยใจ และไม่ร่วมมือในคํา
ตักเตือน บางครังมีการต่อต้าน เรี ยกร้องความสนใจจากผูอ้ ืนเสมอ ซึงเกิดปัญหาอืนๆ ได้ เช่น
หนีออกจากบ้าน ถูกชักจูงเข้ากลุ่มเสี ยงต่างๆ ติดยาเสพติด มัวสุ มกับกลุ่มอันธพาล ฯลฯ
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ใบงานที 1
“ทักษะการสือสาร”
ให้สมาชิกเขียนความคิดเห็น/ความรู ้สึกของตนเองเกียวกับ
- ความสัมพันธภาพของสมาชิกกับคนอืนทีอยูร่ ่ วมกัน เป็ นอย่างไรบ้าง
- สมาชิกพอใจต่อสัมพันธภาพนีหรื อไม่
- อะไรเป็ นอุปสรรคต่อการถึงสัมพันธภาพกับผูอ้ ืน

ใบงานที 2
“ทักษะการสือสาร”
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเขียนตามความคิดเห็น/ความรู ้สึกของตนเองเกียวกับ
- วิธีการ/แนวทางปฏิบตั ิเพือสร้างสัมพันธภาพกับคนทีสมาชิกอยูร่ ่ วมด้วย
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แผนการจัดกิจกรรมที 1 ทักษะการสือสาร / การปฏิเสธ
1.5 “พูดอย่ างไร…ผูกใจเพือน”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกสามารถใช้คาํ พูดและท่าทางเพือบอกความรู ้สึกนึกคิดต่อความต้องการ
ของตนเองต่อผูอ้ ืนได้อย่างเหมาะสม
สาระสํ าคัญ
คําพูดทีเหมาะสมกับสถานการณ์ ช่วยให้การสื อสารระหว่างบุคคลเป็ นไปด้วยดี
ิ น การฝึ กทักษะการสื อสารทีถูกต้องจะช่วยให้
รวมทังยังส่ งเสริ มสัมพันธภาพระหว่างบุคคลให้ดียงขึ
สมาชิกนําไปใช้เพือสร้างสัมพันธภาพทีดีกบั บุคคลทัวไป
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบชีแจง
2. สถานการณ์จาํ ลอง
3. ใบงาน
เวลา

90 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกช่วยกันเลือกคําพูดให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ตามใบชีแจงโดยมีผนู ้ าํ กลุ่มลอกข้อความ
และสถานการณ์ลงบนกระดาษหรื อฉายแผ่นใส
2. ผูน้ าํ กลุ่มสุ่ มถามสมาชิก 3-4 คู่ (กลุ่มใหญ่)

สื อ / อุปกรณ์
- ใบชีแจง “พูดอย่างไร…ผูกใจ
เพือน”
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วิธีดําเนินกิจกรรม
3. บรรยายสันๆ ถึงความสําคัญของการใช้คาํ พูดและท่าทาง
เพือบอกความรู ้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆ
4. สาธิตการแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์จาํ ลองเรื อง
“ไม่ได้…เรามาก่อน” ในกลุ่มใหญ่
5. ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม 5-6 คน ช่วยกันอภิปรายตามใบงานที 1

สื อ / อุปกรณ์

- สถานการณ์จาํ ลอง เรื อง
“ไม่ได้…เรามาก่อน”
-ใบงานที 1 “พูดอย่างไร ….
ผูกใจเพือน”
- ใบความรู ้ “ประโยชน์ของการ
6. สุ่ มรายงาน 2-3 กลุ่ม และผูน้ าํ กลุ่มช่วยสรุ ปประเด็นสําคัญ
สื อสาร”
ตามใบความรู ้
7. สมาชิกกลุ่ม 3 คน ร่ วมกันฝึ กทักษะการสื อสารตามใบงานที 2 - ใบงานที 2 “พูดอย่างไร….
ผูกใจเพือน”
8. สุ่ มรายงาน 2-3 กลุ่ม ผูน้ าํ กลุ่มช่วยสรุ ปประเด็นสําคัญ

การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อย
2. สังเกตจากการฝึ ก

เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ .คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับ
กลุ่มผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด ปี งบประมาณ 2546.
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ใบความรู้
“ประโยชน์ ของการสื อสารด้ วยวาจา”
1.
2.
3.
4.
5.

เป็ นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
สามารถสร้างความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิ ทธิภาพสูงขึน หากใช้กิริยาท่าทางประกอบ
ประเมินความเข้าใจของคู่สนทนาได้ทนั ที
สามารถแก้ไข ดัดแปลงคําพูดให้เหมาะสมกับโอกาสหรื อสถานการณ์
ได้ดีกว่าการสื อสารวิธีอืนๆ
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ใบชีแจง
ให้สมาชิกจับคู่ 2 คน ช่วยกันเลือกข้อความทีเป็ นคําพูดด้านซ้ายมือ มาใส่
สถานการณ์ทางขวามือ ให้ได้ความหมายและเหมาะสมทีสุ ด
ข้ อความ
สวัสดีค่ะ/ครับ
ขอบคุณค่ะ/ครับ
ขอโทษค่ะ/ครับ
เสี ยใจด้วยนะ
ไม่เอาไม่ไป
สงสารเธอนะ
ดีใจด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อย่าทําลาย
ช่วยฉันหน่อย

8.
9.

สถานการณ์
เมือต้องการความช่วยเหลือจากผูอ้ ืน
ต้องการแสดงความเห็นใจเมือเพือนมีความทุกข์
แสดงความยินดีเมือเพือนประสบความสําเร็ จ
แสดงความไม่เห็นด้วย
แสดงความตังใจปฏิเสธ
เมือได้รับความช่วยเหลือหรื อสิ งของ
เมือทําผิดหรื อคาดว่าการกระทํา/คําพูดของ
ตนเองทําให้คนอืนเดือดร้อน หรื อไม่พอใจ
เมือเพือนได้รับความทุกข์ใจหรื อเสี ยใจ
เมือพบกัน ทักทาย
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สถานการณ์ จําลองเรือง “ไม่ ได้ …เรามาก่อน”
เวลาประมาณ 07.00 น. อ๊อดมาโรงเรี ยนแต่เช้า และมาจองโต๊ะปิ งปอง เพือจะเล่น
กับป้ อมแต่ป้อมยังไม่มา พอดีโอเดินมากับก้อง เพือจะเล่นปิ งปอง อ๊อดไม่ยอมเพราะจองไว้ก่อน
ทังคู่จึงจะทะเลาะกัน
อ๊อดให้เราเล่นปิ งปองกับก้องก่อนได้ไหม คู่นายยังไม่มานีนา
โอ
อ๊อด ไม่ได้หรอก เราอุตส่ าห์ตืนแต่เช้ามาโรงเรี ยน เพือจะเล่นปิ งปองกับป้ อม
เดียวป้ อมก็มาแล้ว
โอ
อะไรวะ ใจดําจริ งๆ ขอเล่นแค่ 15 นาทีไม่ได้เหรอ
อ๊อด ไม่ได้ บอกว่าไม่ได้ ไม่เข้าใจหรื อไง
โอ
คนอะไรหวงก้าง เดียวเราไปฟ้ องครู นะ
อ๊อด เออ! ไปเลย ไม่กลัวหรอก
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ใบงานที 1
“พูดอย่ างไร…ผูกใจเพือน”
จากสถานการณ์จาํ ลองทีผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้ชมไปแล้ว ให้แบ่งเป็ นกลุ่ม 5-6 คน
ช่วยกันวิเคราะห์ตามประเด็นต่อไปนี
1. ถ้าโอกับอ๊อดยังเถียงกันต่อไป จะเกิดปัญหาอะไรตามมา
2. ถ้าไม่ตอ้ งการให้โอกับอ๊อดมีปัญหากัน โอกับอ๊อดควรพูดกันอย่างไร
ให้สมาชิกคิดบทสนทนาใหม่ และเตรี ยมแสดงให้เพือนดู
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ใบงานที 2
“พูดอย่ างไร…ผูกใจเพือน”
ให้สมาชิกกลุ่มละ 3 คน ฝึ กทักษะการสื อสารตามสถานการณ์ต่อไปนีกลุ่มละ 1
สถาน-การณ์โดยคิดสนทนาเอง แล้วเตรี ยมแสดงให้เพือนดูหน้าชัน
สถานการณ์ 1
สถานการณ์ 2
สถานการณ์ 3
สถานการณ์ 4
สถานการณ์ 5

เมืออยูใ่ นสถานการณ์ทีขัดแย้ง
เมือต้องการให้กาํ ลังใจเพือน
เมือต้องการแสดงความขอบคุณเพือน
เมือทําผิดต้องการขอโทษเพือน/ครู
เมือต้องการแสดงความเห็นใจเพือน
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แผนการจัดกิจกรรมที 1 ทักษะการสือสาร / การปฏิเสธ
1.6 “เตือนเพือนไว้ ให้ ห่างไกลยาเสพติด”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกสามารถเตือนเพือนหรื อผูใ้ กล้ชิดทีมีพฤติกรรมเสี ยงต่อการใช้
สารเสพติด ให้หลีกเลียงหรื อเปลียนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีถูกต้อง
สาระสํ าคัญ
กลุ่มเพือนมีอิทธิพลต่อผูต้ ิดยาเสพติดอย่างมาก การทีสมาชิกสามารถเตือนเพือนหรื อ
ผูใ้ กล้ชิดให้หลีกเลียงหรื อเปลียนแปลงพฤติกรรมเสี ยงด้วยวิธีการทีเหมาะสม จะช่วยป้ องกันเพือนให้
ปลอดภัยจากสารเสพติด และกลับมามีพฤติกรรมทีเหมาะสมได้
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบงาน
2. ใบกิจกรรม
เวลา

90 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม

1.

2.
3.
4.

วิธีดําเนินกิจกรรม
ผูน้ าํ กลุ่มนําเข้าสู่กิจกรรมโดยถามสมาชิกว่า “เมือพบเพือน
กําลังทําสิ งทีไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม สมาชิกเคยเตือน
เพือนบ้างหรื อไม่ สถานการณ์ใดบ้าง”
ผูน้ าํ กลุ่มสุ่ มถาม 4-5 ราย
ให้สมาชิกปรึ กษากัน 2 คน สถานการณ์ใดน่าทีจะเตือน
เพือนให้หลีกเลียงหรื อหยุดการกระทําทีไม่ถูกต้อง
ผูน้ าํ กลุ่มสุ่ มถามสมาชิก 3-4 คู่

สื อ / อุปกรณ์
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วิธีดําเนินกิจกรรม
5. ผูน้ าํ กลุ่มชวนกันสรุ ปสถานการณ์ทีควรเตือนเพือน
6. ให้สมาชิก 2 คน แสดงบทบาทสมมติ 1 สถานการณ์
(ของใครก็ได้)
7. แบ่งกลุ่ม 5-6 คน อภิปรายตามประเด็นในใบงานที 1
8. ผูน้ าํ กลุ่มสุ่ มรายงาน 2-3 กลุ่ม ผูน้ าํ กลุ่มรวบรวมข้อสรุ ป
และอภิปรายเพิมเติม
9. ผูน้ าํ กลุ่มบรรยายประกอบใบความรู ้ “หลักการเตือน”
10. แบ่งกลุ่ม 3 คน ฝึ กทักษะเตือนเพือนตามสถานการณ์ที
กําหนดตามใบงานที 2
11. ประเมินการฝึ กโดยสมาชิกในกลุ่มประเมินกันเอง
ผูน้ าํ กลุ่มช่วยสรุ ปผลการประเมิน

สื อ / อุปกรณ์

-ใบงานที 1 “เตือนเพือนไว้ให้
ห่างไกลยาเสพติด”

- ใบความรู ้ “หลักการเตือน”
- ใบงานที 2 “เตือนเพือนไว้ให้
ห่ างไกลยาเสพติด”

การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
2. สังเกตความตังใจและการมีส่วนร่ วมในการฝึ กปฏิบตั ิ

เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับกลุ่ม
ผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด ปี งบประมาณ 2546 .
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ใบความรู้
“หลักการเตือน”
การเตือน เป็ นการสื อสารทีดี และสามารถถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิด ความต้องการ
และความเข้าใจเพือให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
ขันตอนการเตือน
1. บอกความรู ้สึกของตนเองอย่างจริ งใจ โดยอาจมีหรื อไม่มีเหตุผลประกอบ
การบอกความรู ้สึก ทําให้ถูกโต้แย้งได้ยากกว่าการใช้เหตุผล
2. บอกพฤติกรรมทีถูกต้องการเตือนของผูเ้ ตือนอย่างตรงไปตรงมา
3. ถามความเห็นของอีกฝ่ าย เพือเป็ นการรักษานําใจของอีกฝ่ าย แสดงถึง
ความสัมพันธภาพทีดีต่อกัน

35

ใบงานที 1
“เตือนเพือนไว้ ให้ ห่างไกลยาเสพติด”
จากบทบาทสมมติของเพือนตามสถานการณ์จาํ ลองทีผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้ชมไปแล้ว
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมรวมกลุ่ม 5-6 คน ช่วยกันวิเคราะห์ตามประเด็นต่อไปนี (15นาที) เสร็ จแล้ว
เตรี ยมตัวแทน 1 คน เพือรายงานหน้าชัน (กลุ่มละ 5 นาที)
1. การเตือนทีเห็นเป็ นการเตือนทีดีหรื อไม่ เพราะเหตุใด
2. การเตือนทีเห็นประสบความสําเร็ จหรื อไม่ เพราะอะไร
3. ถ้าจะให้เป็ นการเตือนทีดี ควรมีแนวทางอย่างไร
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ใบงานที 2
“เตือนเพือนไว้ ให้ ห่างไกลยาเสพติด”
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมรวมกลุ่ม 3 คน ผลัดกันฝึ กทักษะการเตือน ตามสถานการณ์
ทีกําหนดให้ต่อไปนี กลุ่มละ 1 สถานการณ์ โดยวิทยากรสนทนาเองและใช้หลักการเตือน ตามที
ได้เรี ยนรู ้ไปแล้ว (ใช้เวลา 15 นาที) เสร็ จแล้วเตรี ยมแสดงหน้าชัน (ใช้เวลา 15 นาที)
กิจกรรมที 1 เตือนเพือนทีสูบบุหรี
กิจกรรมที 2 เตือนเพือนทีดืมสุ รา หรื อเบียร์
กิจกรรมที 3 เตือนเพือนทีใช้ยา
กิจกรรมที 4 เตือนเพือนทีเทียวคาราโอเกะ
กิจกรรมที 5 เตือนเพือนทีชวนหนีเรี ยนไปเทียวมัวสุ ม
กิจกรรมที 6 เตือนเพือนทีชวนไปร่ วมงานสังสรรค์ทีมีการใช้สารเสพติด
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แผนการจัดกิจกรรมที 2 ทักษะการแก้ ปัญหาและการตัดสิ นใจ
2.1 “รู้ คดิ แก้ ปัญหาพาสุ ขใจ”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกสามารถตัดสิ นใจ และแก้ไขปั ญหาเมืออยูใ่ นสถานการณ์เสี ยงได้
สาระสํ าคัญ
มี สถานการณ์ ห ลายสถานการณ์ ที จู ง ใจให้สมาชิ ก เกี ยวข้องกับ การรั บฝากของหรื อ
ปั ญหาเกียวกับการทีสมาชิกอาจถูกชักชวน ล่อลวงให้ลองมัน ให้ซือและขายสารเสพติด ตลอดจนขยาย
และไปสู่ ผอู ้ ืนมากขึน จากบุคคลใกล้ชิดหรื อคนแปลกหน้า หากสมาชิ กได้ฝึกทักษะการตัดสิ นใจและ
แก้ไขปั ญหาจนเกิดทักษะแล้ว จะสามารถนําไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพือป้ องกันตนเองจากสถานการณ์
เสี ยงต่างๆ และยังแนะนําเพือนผูใ้ กล้ชิดได้อีกด้วย
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบความรู ้
2. ใบงาน
3. กรณี ศึกษา
เวลา

90 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มเล่าให้สมาชิกฟังเรื องจากข่าวหนังสื อพิมพ์เกียวกับ
งานปาร์ตีของกลุ่มดาราหรื อวัยรุ่ นบางกลุ่มมีการใช้สาร
เสพติดร่ วมด้วยแล้วถูกตํารวจจับ
2. ผูน้ าํ กลุ่มถามว่า “สมาชิกคิดว่าเพราะเหตุใด จึงมีเรื องนีและ
ผลทีตามมาจะเป็ นอย่างไร” สุ่ มถาม 4-5 คน
3. ผูน้ าํ กลุ่มช่วยสรุ ปสถานการณ์เสี ยงและเพิมเติมว่าเราควร
ป้ องกันตนเองโดยมีการตัดสิ นใจทีดี

สื อ / อุปกรณ์
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วิธีดําเนินกิจกรรม
4. บรรยาย “ขันตอนการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหา” เพิมเติม

สื อ / อุปกรณ์
- ใบความรู ้ที 1

5. เลือกตัวแทนสมาชิกอ่านกรณี ศึกษาเรื อง
“ปั ญหาของพิมพา”
6. มอบหมายงานให้สมาชิกกลุ่ม 4 คน ทํางานตามใบงานที 1
7. สุ่ มกลุ่มรายงาน ผูน้ าํ กลุ่มช่วยสรุ ปประเด็นสําคัญตาม
ใบความรู ้
8. มอบหมายงานให้สมาชิกกลุ่มคิดฝึ กแก้ไขปัญหาจากกรณี
ศึกษาต่างๆ ตามใบงานที 2
9. ตัวแทนกลุ่มรายงาน ผูน้ าํ กลุ่มช่วยสรุ ป
10. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปขันตอน การตัดสิ นใจแก้ปัญหา

-กรณี ศึกษา “ชะตากรรมของพิมพา”
- ใบงานที 1 “รู ้คิดแก้ปัญหาพาสุ ขใจ”

- ใบงานที 2 “รู ้คิดแก้ปัญหาพาสุ ขใจ”

การประเมินผล
สังเกตจากการมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น/อภิปรายกลุ่ม

เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับกลุ่ม
ผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด ปี งบประมาณ 2546 .
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ใบความรู้ที 1
“ขันตอนการตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหา”

การตัดสิ นใจในการแก้ไขปัญหา เป็ นการเลือกทางในการแก้ปัญหาทีมีทางเลือก
มากกว่า 1 ทางเลือก ในการเผชิญปัญหาทีหาทางออกไม่ได้ และการตัดสิ นใจแก้ปัญหานัน อาจจะส่ งผล
กระทบต่อตนเอง ต่อผูอ้ ืน ซึงจะนําไปสู่ ความสําเร็ จ หรื อความล้มเหลว ฉะนัน จึงควรให้ความสําคัญ
ต่อการตัดสิ นใจทีรอบคอบ โดยอาศัยข้อมูลทีถูกต้อง หรื อความล้มเหลว ทันสมัย และเพียงพอ
ในการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาแต่ละครัง ควรกําหนดขันตอนการเลือกกระบวนการ
ตัดสิ นใจด้วยวิธีการทีมีระบบและมีเหตุผล เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหา 5 ขันตอน คือ
1. การกําหนดปัญหา เป็ นขันตอนทีกําหนดให้ชดั เจนว่า อะไรคือปั ญหาทีแท้จริ ง
2. การค้นหาสาเหตุของปั ญหาและกําหนดทางเลื อก โดยพิจารณาจากสาเหตุของ
ปั ญหาและพัฒนาทางเลือกหลายๆ ทางเลือกทีมีความเป็ นไปได้ในการแก้ไขปัญหา
3. การวิเคราะห์ทางเลื อก โดยการประเมิ นทางเลื อกแต่ละทางว่าเกิ ดผลดี ผลเสี ย
อะไรตามมา และสามารถปฏิบตั ิได้หรื อไม่ โดยใช้ขอ้ มูลต่างๆ ทีมีอยู่ หรื อหา
ข้อมูลประกอบเพิมเติม
4. การตัดสิ นใจเลือกวิธีแก้ปัญหาจากทางเลือกต่างๆ ด้วยเหตุผลและข้อมูลทีมี โดย
อาศัยหลักจริ ยธรรม ค่านิยม และหลักกฎหมายมาเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ
5. การแก้ไขข้อเสี ยของทางเลือก เสนอแนะวิธีการแก้ไขข้อเสี ยทีเกิดจากวิธีแก้ปัญหา
ทีเลือกใช้ ถ้าทดลองใช้แล้วได้ผลก็สรุ ปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิจริ ง
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กรณีศึกษาเรือง “ชะตากรรมของพิมพา”
พิมพาเป็ นนักเรี ยนชัน ม.5 ของโรงเรี ยนแห่งหนึง พ่อของพิมพาเคยทํางานบริ ษทั
เงินทุนหลักทรัพย์ แต่ขณะนีถูกปลดออก เนืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจไม่ดี แม่ของพิมพา เคยเป็ น
แม่บา้ นเฉยๆ ตอนทีพ่อมีงานทํา แต่ขณะนีทังพ่อและแม่ตอ้ งช่วยกันทํางาน โดยการเปิ ดร้านอาหาร ที
บ้าน พิมพาและน้องๆอีก 2คน ต้องมีภาระช่วยงานทางบ้านมากขึน โดยเสิ ร์ฟอาหารเหน็ดเหนือย
เพราะกว่าจะได้พกั ผ่อนและทําการบ้านเสร็ จก็ประมาณเทียงคืน ค่าใช้จ่ายรายวันทีเคยได้รับก็นอ้ ยลง
กานดาและโสภี เป็ นเพือนสนิทของพิมพาทีเคยเทียวเล่นด้วยกัน เมือครังฐานะครอครัว
ของพิมพายังดีอยู่ ได้มาแสดงความเห็นใจปลอบโยนในชะตากรรมทีพิมพาได้รับ และเชิญชวนให้
พิมพากินยาชนิดหนึงซึงจะทําให้สดชืน กระปรี กระเปร่ า ทํางานและอ่านหนังสื อเพิมปริ มาณยาขึน
เรื อยๆ เป็ นผูใ้ ช้แรงงานเสี ยส่ วนใหญ่ เพราะเป็ นคนงานโรงงานประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขอให้
พิมพาติดต่อขายยานีกับคนงานเหล่านัน เพือจะมีรายได้เพิมขึน แต่เมือเวลาผ่านไปพิมพากลับรู ้สึก
อ่อนเพลียมากขึน ในขณะนีพิมพารู ้สึกตัวว่าตนเองคิดผิดทีใช้ยาบ้านี เธอต้องการจะเลิกใช้ยาบ้า
ให้ได้ และไม่อยากเป็ นผูเ้ ผยแพร่ มหันตภัยตัวนีแก่คนอืนต่อไปอีกแต่ไม่รู้จะทําอย่างไร ถ้าให้พอ่ แม่
รู ้กลัวพ่อแม่เสี ยใจ ถ้าครู รู้คงไล่ออกจากโรงเรี ยนแน่
ถ้าสมาชิกเป็ นพิมพา สมาชิกจะตัดสิ นใจแก้ไขปัญหาอย่างไร
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ใบงานที 1
“รู้คดิ แก้ปัญหาพาสุ ขใจ”
ให้สมาชิกรวมกลุ่ม 4 คน ร่ วมกันแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษา เรื อง “ชะตากรรมของ
พิมพา” โดยวิเคราะห์ขนตอนต่
ั
างๆ ตามหลักการแก้ไขปัญหา 5 ขันตอนทีเรี ยนมา และบันทึกลงใน
แบบบันทึกนี (รวม 20 นาที)
1. การกําหนดปัญหา ปั ญหาของพิมพาคือ………………………………………………………..
2. กําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาของพิมพา มี……...ทางเลือก คือ
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
3. วิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ยของแต่ละทางเลือก คือ
ทางเลือก
ข้อดี
ข้อเสี ย
1. …………………… ………………………. …………………………..
2. .………………….. ………………………. …………………………..
3. ………………….. ………………………. …………………………..
4. พิมพาควรตัดสิ นใจเลือกทางเลือก……………………………………………………………..
เพราะว่า……………………………………………………………………………………….
5. วิธีแก้ไขข้อเสี ยของทางเลือกทีตัดสิ นใจเลือกคือ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
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ใบงานที 2
“รู้คดิ แก้ปัญหาพาสุ ขใจ”
คําแนะนํา
ให้สมาชิกรวมกลุ่มกัน 5-6 คน ร่ วมกันวิเคราะห์การตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาตาม
กรณี ศึกษาทีมอบหมายให้โดยยึดหลักการแก้ปัญหาทีได้เรี ยนมาแล้ว (เวลา 15 นาที) หลังจากนันให้ส่ง
ตัวแทนกลุ่มเสนอรายงาน (เวลา 15 นาที)
กรณีศึกษาทีมอบหมาย
(กลุ่มที 1-2) สาขาของพีเบิม
เขตเป็ นนักเรี ยนชัน ม.4 ของโรงเรี ยนมัธยมแห่ งหนึง เขาเห็นพีเบิมเป็ นนักเรี ยน ม.6
กําลังขายยาบ้าให้เพือนในห้องนําชายหลังโรงเรี ยน พีเบิมขู่เขตว่าถ้านําเรื องนีไปบอกครู เขตต้องเจ็บตัว
แน่ ทางทีดีขอให้เขตมาเป็ นสาขาหาลูกค้าให้กบั พีเบิมดีกว่า จะได้มีเงินใช้มากๆด้วย เขตรู ้วา่ พีเบิมเป็ น
ผูท้ ีมีอิทธิพลในโรงเรี ยน ถ้าเขายอมตามดีๆ เขาจะไม่เจ็บตัว แต่เขาคงเป็ นทาสพีเบิมตลอดไป
ถ้าผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นเขต ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหานี
อย่างไร………………………………………………………………………………………………….
(กลุ่มที 3-4) วิทย์ กบั นคร
วิทย์กบั นครเป็ นเพือนทีรักกันมาก วันหนึงวิทย์ชวนเพือนๆ หลายคนรวมทังนครไปที
บ้านเพือจัดงานปาร์ตีฉลองปิ ดเทอมกัน ในงานนีวิทย์และเพือนบางคนใช้สารแปลกๆ ผสมลงใน
เครื องดืม เมือดืมกันแล้วทุกคนก็รู้สึกคึกคัก สนุกสนานกันมาก หลังจากนันอีกหลายวัน ต่อมาก็นดั
ชุมนุมกันอีก นครก็ไปร่ วมงานอีก คราวนีเพือนๆ มีขอ้ ตกลงกันว่ามีการจ่ายเงินลงขัน เพือซือสารมา
ปรุ งเครื องดืม แต่วิทย์บอกว่า ถ้านครไม่มีเงินก็ไม่เป็ นไร ก็ติดไว้ก่อนได้ และแนะนําให้นครชวนเพือน
คนอืนๆ มาร่ วมให้มากๆ และเรี ยกเก็บค่าลงขันจากคนมาใหม่ให้มากขึน แล้วค่อยนําเงินมาใช้คืนวิทย์
นครนึกเอะใจว่า เมือสิ นสุ ดงานเลียงทุกครัง เขารู ้สึกปวดศีรษะ เมือยล้าและอ่อนเพลียมาก ไม่อยาก
อ่านหนังสื อหรื อทํางานใด น่าจะมีผลมาจากการดืมเครื องดืมในงานเลียงแน่ๆ เขาจึงอยากถอนตัวจาก
การเป็ นสมาชิกงานปาร์ตีของวิทย์
ถ้าผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นนคร ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาของนคร
อย่างไร…………………………………………………………………………………………………..
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(กลุ่มที 5-6) แม่ เลียงของธันวา
แม่ของธันวาหย่ากับพ่อไปมีสามีใหม่ ธันวาอยูก่ บั พ่อ ซึงไม่นานก็แต่งงานใหม่ และมี
น้องอีก 1 คน พ่อมีอาชีพขับรถแท็กซี ซึงมีรายได้ไม่แน่นอนและไม่ค่อยมีเวลาอยูบ่ า้ นดูแลธันวา แม่
เลียงมักยักยอกเงินบางส่ วนของพ่อเอาไปเล่นไพ่และดืมเหล้า ไม่ให้ธนั วาใช้ ธันวามีแม่เลียงดูบา้ ง
จนธันวาติดเหล้าและเลยลองเสพยาบ้าตามคําชวนของเพือนบ้านอีกด้วย นอกจากนีเพือนบ้านคนนัน
ยังแนะนําว่าควรจะเอาชนะแม่เลียง ด้วยการขายยาบ้านหาเงินเลียงตัวเองธันวาเริ มนึกคล้อยตาม แต่ยงั
ลังเลใจ
ถ้าผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นธันวา ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหานี
อย่างไร…………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดกิจกรรมที 2 ทักษะการแก้ ปัญหาและการตัดสิ นใจ
2.2 “การแก้ ปัญหา”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกรู ้จกั อดทน รอคอยและแก้ไขอารมณ์ทีเกิดขึนในสถานการณ์ต่างๆ
ได้
2. เพือให้สมาชิกตัดสิ นใจและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
สาระสํ าคัญ
ความสามารถอดทน อดกลัน รอคอยต่อสภาพแวดล้อมและสถานการณ์เป็ นคุณลักษณะอย่างหนึงของบุคคลทีสามารถใช้ความฉลาดทางอารมณ์ มีแนวทางในการจัดการกับอารมณ์ที
เกิดขึนอย่างเหมาะสม รวมทังได้ฝึกทักษะการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้ จะไม่ทาํ ให้ผล
กระทบทังต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง ทําให้มีความสุ ขกับชีวิตไม่วา่ จะเป็ นด้านการเงิน การงาน หรื อ
ชีวิตส่ วนตัว
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบงาน
2. ใบความรู ้
3. กรณี ศึกษา
เวลา

90 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มสุ่ มถามสมาชิก 3-4 คน โดยให้เล่าเหตุการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจําวันทีต้องใช้ความอดทน รอคอย

สื อ / อุปกรณ์
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วิธีดําเนินกิจกรรม
2. ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มละ 5-6 คน แล้วร่ วมกันอภิปรายถึงผลดี
ผลเสี ยของการอดทน รอคอย และแนวทางการจัดการกับ
อารมณ์ทีเกิดขึนจากการอดทน รอคอย ตามใบงานที 1
3. ผูน้ าํ กลุ่มอภิปราย สรุ ปเพิมเติมตามใบความรู ้ที 1

สื อ / อุปกรณ์
- ใบงานที 1 “การแก้ปัญหา”

- ใบความรู ้ที 1 “ทักษะการอดทน
รอคอย และการจูงใจตนเอง”
- ใบความรู ้ที 2 “การแก้ปัญหา”

4. ผูน้ าํ กลุ่มบรรยายขันตอนการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหา
เพิมเติมตามใบความรู ้ที 2
5. ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มๆ 5-6 คน ศึกษากรณี ศึกษาและ
- ใบงานที 2 “การแก้ปัญหา”
อภิปรายตามประเด็นในใบงานที 2 แล้วส่ งตัวแทนนําเสนอ
6. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปเพิมเติมตามแนวความคิดทีควรได้ตาม
- ใบความรู ้ที 3 “แนวคิดทีควร
ใบความรู ้ที 3
ได้”

การประเมินผล
สังเกตจากการมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น/อภิปรายกลุ่ม

เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับกลุ่ม
ผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด ปี งบประมาณ 2546 .
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ใบความรู้ ที 1
“ทักษะการอดทนรอคอยและการจูงใจตนเอง”
มีความสําคัญต่อชีวิตทีจะช่วยให้ประสบความสําเร็ จ หรื อล้มเหลวทีมีความมุ่งมัน
พากเพียรพอจะใช้หลักอิทธิบาท 4
ฉันทะ รู ้จกั ให้กาํ ลังใจตนเอง รู ้ประโยชน์ เป้ าหมายของสิ งทีตนเองทํา
วิริยะ มีความพากเพียร พยายาม อดทน ต่อสิ งต่างๆ เพือให้ได้สิงทีตนต้องการ
จิตตะ มีความตังใจแน่วแน่
วิมงั สา คิดทบทวน ถึงสาเหตุและผลต่างๆทีจะตามมา และปรับปรุ งแก้ไข

ใบความรู้ ที 2
“การแก้ ปัญหา”
การแก้ไขปัญหามี 5 ขันตอน
1. กําหนดปัญหา
2. กําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
3. วิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อเสี ยของแต่ละทางเลือก
4. ตัดสิ นใจเลือกทีดีทีสุ ด
5. แก้ไขข้อเสี ยของทางเลือก
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ใบความรู้ ที 3
“แนวคิดทีควรได้ ”
การตัดสิ นใจในการแก้ปัญหา เป็ นการเลือกทางในการแก้ปัญหาทีมีทางเลือกมากกว่า 1
ทางเลือก ในการเผชิญปั ญหาทางออกไม่ได้ และการตัดสิ นใจแก้ปัญหานัน อาจจะส่ งผลกระทบต่อ
ตนเองและผูอ้ ืน ซึงจะนําไปสู่ความสําเร็ จ หรื อความล้มเหลว ฉะนัน จึงควรให้ความสําคัญต่อการ
ตัดสิ นใจทีรอบคอบ โดยอาศัยข้อมูลทีถูกต้อง เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอ
ในการตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหาแต่ละครัง ควรกําหนดขันตอนเลือกกระบวนการ
ตัดสิ นใจด้วย วิธีการทีมีระบบและมีเหตุผล เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหา 5 ขันตอน คือ
1. การกําหนดปัญหา เป็ นขันตอนทีกําหนดให้ชดั เจนว่า อะไรคือปั ญหาทีแท้จริ ง
2. การค้ นหาสาเหตุของปัญหาและกําหนดทางเลือก โดยพิจารณาจากสาเหตุของ
ปั ญหาและการพัฒนาทางเลือกหลายๆ ทางเลือกทีมีความเป็ นไปได้ในการแก้ไข
ปั ญหา
3. การวิเคราะห์ ทางเลือก โดยการประเมินทางเลือกแต่ละทางเลือกว่าเกิดผลดี
ผลเสี ย อะไรตามมา และสามารถปฏิบตั ิได้หรื อไม่ โดยใช้ขอ้ มูลต่างๆทีมีอยู่
หรื อหาข้อมูลประกอบเพิมเติมและตัดสิ นใจเลือก วิธีแก้ปัญหา จากทางเลือก
ต่างๆ ด้วยเหตุผลและข้อมูลทีมีโดยอาศัยหลักจริ ยธรรม ค่านิยม และหลัก
กฎหมาย มาเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจด้วย
4. การแก้ไขข้ อเสี ยของทางเลือก เสนอแนะวิธีการแก้ไขข้อเสี ยทีเกิดจากวิธีแก้
ปั ญหาทีเลือกใช้ถา้ ทดลองใช้แล้วได้ผลก็สรุ ปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิจริ ง
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ใบงานที 1
การแก้ ปัญหา
ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน แล้วร่ วมกันอภิปรายในประเด็นต่างๆ ดังนี
1. ผลดีและผลเสี ยของการอดทนรอคอย
ผลดี
1.
2.
3.
4.
5.

ผลเสี ย
1.
2.
3.
4.
5.

2. แนวทางหรื อวิธีการจัดการกับอารมณ์ทีเกิดขึนจากการอดทนรอคอย
1. …………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………….……………………………………………

49

ใบงานที 2
ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน โดยวิเคราะห์ขนตอนต่
ั
างๆ ตามหลักการแก้ไขปัญหา
5 ขันตอน ทีเรี ยนมาและบันทึกลงในแบบบันทึกนี (รวม 15 นาที)
1. ปัญหาของตัวละครในกรณี ศึกษา คือ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
2. กําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาและข้อดี ข้อเสี ย ของแต่ละทางเลือก
ทางเลือก
ข้อดี
ข้อเสี ย
1. ……………………. ……………………………….. ………………………………….
2. ……………………. ………………………………. ………………………………….
3. ……………………. ………………………………. ………………………………….
3. แต่ละกลุ่มเลือกทางเลือกใดในการแก้ปัญหา………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
4. วิธีแก้ไขข้อเสี ยของทางเลือกทีตัดสิ นใจเลือกคือ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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กรณีศึกษา
(กลุ่มที 1-2) สาขาของพีเบิม
เขตเป็ นนักเรี ยนชัน ม.4 ของโรงเรี ยนมัธยมแห่งหนึง เขาเห็นพีเบิมเป็ นนักเรี ยน ม.6
กําลังขายยาบ้าให้เพือนในห้องนําชายหลังโรงเรี ยน พีเบิมขู่เขตว่าถ้านําเรื องนีไปบอกครู เขตต้องเจ็บตัว
แน่ ทางทีดีขอให้เขตมาเป็ นสาขาหาลูกค้าให้กบั พีเบิมดีกว่า จะได้มีเงินใช้มากๆด้วย เขตรู ้วา่ พีเบิมเป็ น
ผูท้ ีมีอิทธิพลในโรงเรี ยน ถ้าเขายอมตามดีๆ เขาจะไม่เจ็บตัว แต่เขาคงเป็ นทาสพีเบิมตลอดไป
ถ้าสมาชิกเป็ นเขต ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหานี อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
(กลุ่มที 3-4) วิทย์ กบั นคร
วิทย์กบั นครเป็ นเพือนทีรักกันมาก วันหนึงวิทย์ชวนเพือนๆ หลายคนรวมทังนครไปที
บ้านเพือจัดงานปาร์ตีฉลองปิ ดเทอมกัน ในงานนีวิทย์และเพือนบางคนใช้สารแปลกๆ ผสมลงใน
เครื องดืม เมือดืมกันแล้วทุกคนก็รู้สึกคึกคัก สนุกสนานกันมาก หลังจากนันอีกหลายวัน ต่อมาก็นดั
ชุมนุมกันอีก นครก็ไปร่ วมงานอีก คราวนีเพือนๆ มีขอ้ ตกลงกันว่ามีการจ่ายเงินลงขัน เพือซือสารมา
ปรุ งเครื องดืม แต่วิทย์บอกว่า ถ้านครไม่มีเงินก็ไม่เป็ นไร ก็ติดไว้ก่อนได้ และแนะนําให้นครชวนเพือน
คนอืนๆ มาร่ วมให้มากๆ และเรี ยกเก็บค่าลงขันจากคนมาใหม่ให้มากขึน แล้วค่อยนําเงินมาใช้คืนวิทย์
นครนึกเอะใจว่า เมือสิ นสุ ดงานเลียงทุกครัง เขารู ้สึกปวดศีรษะ เมือยล้าและอ่อนเพลียมาก ไม่อยาก
อ่านหนังสื อหรื อทํางานใด น่าจะมีผลมาจากการดืมเครื องดืมในงานเลียงแน่ๆ เขาจึงอยากถอนตัวจาก
การเป็ นสมาชิกงานปาร์ตีของวิทย์
ถ้าสมาชิกเป็ นนคร ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาของนครอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
(กลุ่มที 5-6) แม่ เลียงของธันวา
แม่ของธันวาหย่ากับพ่อไปมีสามีใหม่ ธันวาอยูก่ บั พ่อ ซึงไม่นานก็แต่งงานใหม่ และมี
น้องอีก 1 คน พ่อมีอาชีพขับรถแท็กซี ซึงมีรายได้ไม่แน่นอนและไม่ค่อยมีเวลาอยูบ่ า้ นดูแลธันวา แม่
เลียงมักยักยอกเงินบางส่ วนของพ่อเอาไปเล่นไพ่และดืมเหล้า ไม่ให้ธนั วาใช้ ธันวามีแม่เลียงดูบา้ ง จน
ธันวาติดเหล้าและเลยลองเสพยาบ้าตามคําชวนของเพือนบ้านอีกด้วย นอกจากนีเพือนบ้านคนนันยัง
แนะนําว่าควรจะเอาชนะแม่เลียง ด้วยการขายยาบ้านหาเงินเลียงตัวเองธันวาเริ มนึกคล้อยตาม แต่ยงั ลังเล
ใจ
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ถ้าสมาชิกเป็ นธันวา ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหานี อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………

แผนการจัดกิจกรรมที 2 ทักษะการแก้ ปัญหาและการตัดสิ นใจ
2.3 “ทักษะการแก้ ไขปัญหาอย่ างเป็ นระบบ”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกรู ้และเข้าใจถึงหลักการและมีแนวทางการแก้ปัญหาของตนเองได้
อย่างเหมาะสม
สาระสํ าคัญ
การทีสมาชิกยึดติดอยูก่ บั ปัญหาโดยไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ เป็ นอุปสรรคสําคัญ
ต่อการเลิกยา ดังนัน การรู ้ถึงสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาจะช่วยให้สมาชิกสาสมารถดําเนินชีวิตอยูใ่ น
สังคมได้
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบกิจกรรม
2. ใบความรู ้
เวลา

40 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
1. ผูน้ าํ กลุ่มนําเข้าสู่กิจกรรมโดยการสนทนาเพือสํารวจปัญหา - ใบกิจกรรม “แนวทางการแก้ไข
หรื อให้สมาชิกได้ทาํ กิจกรรมตามใบกิจกรรม ดังต่อไปนี
ปัญหาอย่างเป็ นระบบ”
1.1 สํารวจปัญหาของตนเอง และเขียนลงในใบกิจกรรม
(อาจมีมากกว่า 1 ปั ญหา)
1.2 จัดลําดับความสําคัญของแต่ละปัญหา โดยเขียน
หมายเลขกํากับไว้
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วิธีดําเนินกิจกรรม
2. ผูน้ าํ กลุ่มให้ความรู ้แก่สมาชิกเรื องขันตอนการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็ นระบบตามใบความรู ้
3. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกทํากิจกรรมใบเดิมต่อ โดยพิจารณาหา
แนวทางหรื อวิธีการแก้ไขปัญหาทีตนเองได้จดั ลําดับความ
สําคัญไว้และยึดหลักการพิจารณาข้อดี ข้อเสี ย และความ
เป็ นไปได้ตามทีผูน้ าํ กลุ่มให้ความรู ้และบอกเหตุผลทีเลือก
วิธีแก้ไขปั ญหาแบบนัน
4. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกนําเสนอ จากนัน ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปและ
เพิมเติมสิ งทีขาด

สื อ / อุปกรณ์
- ใบความรู ้ “ขันตอนการแก้ไข
ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ”

การประเมินผล
สังเกตจากความสนใจของสมาชิกขณะร่ วมกิจกรรม

เอกสารอ้างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข . คู่มือการปรึ กษาในสถานการณ์ยาเสพติด .
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ใบกิจกรรมที 1
“แนวทางการแก้ ไขปัญหาอย่ างเป็ นระบบ”
คําชีแจง
1. ให้สมาชิกระบุปัญหาทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั และเขียนใส่ ใบช่องปั ญหา/สถานการณ์
2. ให้สมาชิกจัดลําดับความสําคัญของปัญหา โดยเขียนหมายเลขระบุไว้
3. ให้สมาชิกพิจารณาแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมทังเหตุผล
(ตามข้อความข้างล่าง)
ปัญหา/สถานการณ์

แผนการ/วิธีการแก้ปัญหา

คุณเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยวิธี……………………………………..
เหตุผล……………………………………………..
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ใบความรู้
“ขันตอนการแก้ ปัญหาอย่ างเป็ นระบบ”
การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีขนตอนพื
ั
นฐาน 4 ขัน ดังนี
ขันตอนที 1 สํ ารวจปัญหา และทําความเข้ าใจว่ าปัญหาคืออะไร
ขันตอนนีถือว่าเป็ นขันตอนแรกทีสําคัญมาก เนืองจากอุปสรรคในการแก้ปัญหาหลาย
ครังเกิดจากความไม่ชดั เจนว่าปัญหาคืออะไร ผูน้ าํ กลุ่มอาจให้สมาชิกนึกถึงช่องว่างระหว่าง “สถานการณ์
ทีสมาชิกเป็ นอยู่ กับสถานการณ์ทีสมาชิกอยากให้เป็ น”
ขันตอนที 2 พิจารณาทางเลือก และผลดี ผลเสี ยของแต่ ละทางเลือก
ขันตอนนีมีความสําคัญเนืองจาก คนจะมักไม่ค่อยพิจารณาทางเลือกและผลดี ผลเสี ย
ของแต่ละทางเลือก แต่จะไปคิดหาทางแก้ไขทันที ซึงแนวทางนันอาจไม่สามารถแก้ไขได้จริ ง หรื อเกิด
ผลเสี ยมากกว่าผลดี หรื อเป็ นแนวทางทีไม่ใช่ดีทีสุ ด เหมาะสมทีสุ ด
วิธีการ
1. วิเคราะห์สาเหตุ และทางเลือกทีพอเป็ นไปได้พร้อมทังคิดว่า แต่ละทางเลือกมี
ข้อดี ข้อเสี ย อย่างไร ข้อเสี ยทีมีพอหาทางแก้ไขได้หรื อไม่
2. พิจารณาเลือกทางเลือกทีมีขอ้ ดีมากทีสุ ด ข้อเสี ยน้อยทีสุ ด หรื อมีขอ้ เสี ยและแนว
ทางทีแก้ไขได้
ขันตอนที 3 ดําเนินการ
ขันตอนนีผูน้ าํ กลุ่มมีหน้าทีช่วยเหลือสมาชิกให้ลงมือกระทําตามแนวทางทีเลือก โดย
วิธีการ
1. ให้สมาชิกกําหนดเป้ าหมายระยะสันอย่างชัดเจน ทําทีละขัน
2. ถ้าสมาชิก - ขาดข้อมูล
ผูน้ าํ กลุ่มให้ขอ้ มูล แนะนําแหล่งช่วยเหลือ
- ขาดความมันใจ
ผูน้ าํ กลุ่มให้กาํ ลังใจ
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ขันตอนที 4 ติดตามผล
ขันตอนนีผูน้ าํ กลุ่มจะต้องให้ความใส่ ใจ โดยร่ วมวางแผนการติดตามผลกับสมาชิกใน
ความก้าวหน้าของการแก้ปัญหา และสรุ ปบทเรี ยนทีได้จากการปฏิบตั ิ เพือดูจุดอ่อน/จุดแข็ง และนําไป
ปรับปรุ งต่อไป

แผนการจัดกิจกรรมที 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
3.1 “อารมณ์ นัน สํ าคัญไฉน”
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพือให้สมาชิกเปรี ยบเทียบผลทีเกิดขึนจากการแสดงอารมณ์ต่างๆ ได้
เพือให้สมาชิกเลือกวิธีการจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้
เพือให้สมาชิกสามารถแสดงอารมณ์ได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
เพือให้สมาชิกแนะนําเพือนในเรื องวิธีควบคุมอารมณ์ได้

สาระสํ าคัญ
เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตมีผลทําให้เกิดอารมณ์ เมือตรงกับความมุ่งหวังก็พอใจ ดีใจ
เมือผิดหวังก็เสี ยใจ หรื อโกรธ การแสดงออกทางอารมณ์ ทางด้านใดก็ตามทีเกินความพอดี หรื อขาด
การควบคุม เป็ นสิ งทีไม่พึงประสงค์ของสังคม จนเกิดเป็ นปัญหาทีลุกลามได้ จึงจําเป็ นอย่างยิงทีเราต้อง
มีการฝึ กทักษะการจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
สื อการจัดกิจกรรม
1. กรณี ศึกษา
2. ใบงานที 1, 2
3. ใบความรู ้ที 1, 2
เวลา

100 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. นําเข้ากลุ่มกิจกรรมโดยผูน้ าํ กลุ่มถามสมาชิกว่าเคยโกรธ

สื อ / อุปกรณ์
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เสี ยใจ น้อยใจหรื อเศร้าใจบ้างไหม โดยสุ่ มถาม 4-5 คน
และถามต่อว่า เมือมีอารมณ์เหล่านันแล้วแสดงอาการ
อย่างไรบ้าง

2.
3.
4.

5.
6.
7.

วิธีดําเนินกิจกรรม
ผูน้ าํ กลุ่มอ่านกรณี ศึกษา เรื อง “อารมณ์ วูบเดียว”
แบ่งกลุ่มละ 5-6 คน ให้สมาชิกอภิปรายตามประเด็น
ใบงานที 1
ผูน้ าํ กลุ่มสุ่ มถามตัวแทน รายงาน 2-3 กลุ่ม
- ผูน้ าํ กลุ่มรวบรวมข้อสรุ ป และเพิมเติมประเด็น
สําคัญตามใบความรู ้ที 1
- ผูน้ าํ กลุ่มบรรยายความรู ้เรื อง “ขันตอนการจัดการ
กับอารมณ์” ตามใบความรู ้ที 2 พร้อมทังให้
สมาชิก ฝึ กปฏิบตั ิตาม
ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม 4-5 คน อภิปรายประเด็นตาม
ใบงานที 2
นํากลุ่มสุ่ มตัวแทนกลุ่มออกมารายงาน 2-3 กลุ่ม
ผูน้ าํ กลุ่มรวบรวมข้อสรุ ปและเพิมเติมประเด็นสําคัญตาม
ใบความรู ้ 1 ในส่ วนแนวคิดทีควรได้

สื อ / อุปกรณ์
- กรณี ศึกษา “อารมณ์ วูบเดียว”
- ใบงานที 1

- ใบความรู ้ที 1 “อารมณ์นนั
สําคัญไฉน”
- ใบความรู ้ที 2 “ขันตอนการจัด
การกับอารมณ์”
- ใบงานที 2 “อารมณ์นนั
สําคัญไฉน”

การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . คู่มือกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับกลุ่ม
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ผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด ปี งบประมาณ 2546 .

กรณีศึกษาเรือง “อารมณ์ …วูบเดียว”
นําเชียวเป็ นนักเรี ยนชัน ม.3 ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีชือเสี ยงแห่งหนึง เขาเป็ น
นักกรี ฑายอดเยียมของโรงเรี ยน และได้รับเลือกเป็ นตัวแทนของจังหวัด เพือเข้ารับการคัดเลือกเป็ น
ตัวแทนนักกรี ฑาระดับเขต ก่อนทีจะมีการแข่งขันคัดเลือก เขาหิ วนําและได้มีผยู ้ นนํ
ื าให้ดืม เขาดืม
จนหมดขวด รู ้สึกสดชืนขึน ระหว่างการแข่งขันคัดเลือก เขาสามารถทําลายสถิติเดิม นักกรี ฑาคน
อืนๆ อิจฉาว่าเขาเสพติดยาบ้า จึงมีเรี ยวแรง นําเชียวรู ้สึกโกรธและโมโหมาก จึงตรงเข้าไปต่อว่า
กลุ่มทีว่าถึงขันลงไม้ลงมือกันแต่กรรมการเข้าห้ามไว้และว่านําเชียวทํารุ นแรงไป เขาคิดว่ากรรมการ
ไม่ยตุ ิธรรมเข้าข้างฝ่ ายทีกล่าวหา เขาโกรธจึงเถียงว่ากรรมการ ด้วยถ้อยคําทีหยาบคาย เขาจึงถูก
กรรมการไล่ออกจากการแข่งขัน และถูกตัดสิ ทธิการเป็ นนักกรี ฑาระดับเขต ความหวังทีจะได้เป็ น
ตัวแทนระดับเขตจึงหมดสิ นไปทันที
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ใบงานที 1
คําแนะนํา
ให้รวมกลุ่ม 5-6 คน ร่ วมอภิปรายเพือให้ได้ขอ้ สรุ ปตามหัวข้อทีผูน้ าํ กลุ่มมอบหมาย (ใช้เวลา
15 นาที ) แล้วส่ งตัวแทนกลุ่มรายงานในกลุ่มใหญ่ (เวลากลุ่มละ 15 นาที)
1. ท่านมีความคิดเห็นว่า นําเชียวแสดงออกเหมาะสมหรื อไม่ เพราะเหตุใด
2. ถ้านําเชียวรู ้จกั ระงับอารมณ์ ไม่แสดงกิริยาเช่นนันกับเพือนกรรมการ ผลทีเกิดขึนกับ
นําเชียวน่าจะเป็ นอย่างไร
3. ให้วเิ คราะห์ขนตอนต่
ั
างๆ ตามหลักการการจัดการกับอารมณ์ 4 ขันตอน ตามทีเรี ยนมา
• สํารวจอารมณ์ นําเชียวรู ้สึกอย่างไรทีถูกกล่าวหาและตัดสิ นให้หมดสิ ทธิจากการเป็ นตัวแทนระดับ
เขต…………………………………………………………………………………………………..
• คาดการณ์ผลดี-ผลเสี ย ของการแสดงอารมณ์นนั
การแสดงอารมณ์
- ถ้านําเชียวแสดงอารมณ์
- ถ้านําเชียวไม่แสดงอารมณ์

ผลดี
………………………………
………………………………

ผลเสี ย
………………………………
………………………………

 นําเชียวควรเลือกวิธีควบคุมอารมณ์โดย……………………………………………………
 สํารวจความรู ้สึกครังสุ ดท้าย……………………………………………………………….
• ถ้านําเชียวควบคุมอารมณ์ไม่ได้เธอจะรู ้สึก………………………………………………………….
• ถ้านําเชียวควบคุมอารมณ์ได้เธอจะรู ้สึก…………………………………………………………….
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ใบงานที 2
“อารมณ์ นัน สํ าคัญไฉน”
คําแนะนํา
ให้รวมกลุ่ม 5-6 คน ร่ วมอภิปรายเพือให้ได้ขอ้ สรุ ปตามหัวข้อทีผูน้ าํ กลุ่มมอบหมาย
(ใช้เวลา 20 นาที) แล้วส่ งตัวแทนกลุ่มรายงานในกลุ่มใหญ่ (เวลากลุ่มละ 10 นาที)
เมือท่านได้เรี ยนรู ้วิธีการจัดการกับอารมณ์แล้ว ท่านจะนําไปใช้กบั ใครบ้าง และ
อย่างไรบ้าง
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ใบความรู้ ที 1
“อารมณ์ นัน…สํ าคัญไฉน”
ประเด็นอภิปราย
1. ท่านมีความคิดเห็นว่านําเชียวแสดงออกเหมาะ
สมหรื อไม่ เพราะเหตุใด
2. ถ้านําเชียวรู ้จกั ระงับอารมณ์ ไม่แสดงกิริยา
กับเพือนและกรรมการ ผลทีเกิดขึนกับ
นําเชียวน่าจะเป็ นอย่างไร
3. วิเคราะห์ขนตอนต่
ั
างๆ ตามหลักการจัดการ
กับอารมณ์
3.1 สํารวจอารมณ์ นําเชียวมีความรู ้สึก
อย่างไร เมือถูกกล่าวหา และตัดสิ นให้
ตัดสิ ทธิจากการเป็ นตัวแทนระดับเขต
3.2 คาดการณ์ผลดี-ผลเสี ย ของการแสดงอารมณ์
- ถ้านําเชียวแสดงอารมณ์

- ถ้านําเชียวไม่แสดงอารมณ์

3.3 นําเชียวควรเลือกวิธีควบคุมอารมณ์โดย
3.4 สํารวจความรู ้สึกครังสุ ดท้าย
- ถ้านําเชียวควบคุมอารมณ์ไม่ได้เธอจะรู ้สึก

แนวคิดทีควรได้
- ไม่เหมาะสม เพราะนําเชียวไม่รู้จกั ระงับ
อารมณ์กิริยาไม่เหมาะสมกับกรรมการ
- ได้รับการคัดเลือกเป็ นตัวแทนระดับเขต

- โกรธจนมีอาการมือสัน กัดฟัน กํามือ

ผลดี ได้ระบายความโกรธ
ผลเสี ย ไม่สามารถหยุดอารมณ์ได้ และไม่ได้
เป็ นตัวแทนนักกรี ฑาระดับเขต
ผลดี ได้เป็ นตัวแทนนักกรี ฑา มีผลดีต่อตนเอง
โรงเรี ยน และจังหวัด
ผลเสี ย มีความกดดัน สุ ขภาพจิตเสี ย เก็บกด
- หายใจเข้า-ออกยาวๆ
- ขอเวลานอกเดินออกไป
- เสี ยใจกับการกระทําของตนเอง
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- ถ้านําเชียวควบคุมอารมณ์ได้เธอจะรู ้สึก
4. เมือท่านได้เรี ยนรู ้วิธีการจัดการเก็บอารมณ์
แล้วท่านจะนําไปใช้กบั ใครบ้างและอย่างไร

- ชืนชมกับการทีตนเองสามารถควบคุมอารมณ์
ได้และได้เป็ นตัวแทนนักกรี ฑาเขต
- ใช้ได้กบั ตนเอง และอธิบายให้คนใกล้ชิดหรื อ
เพือนให้ใช้ได้ถูกต้องตามขันตอนการจัดการ
กับอารมณ์

ใบความรู้ ที 2
“ขันตอนการจัดการกับอารมณ์ ”
อารมณ์เป็ นความรู ้สึกอย่างหนึงทีเกิดขึนจากผลกระทบต่างๆ ภายนอก อารมณ์มีทงั
ทางบวกและทางลบ การแสดงอารมณ์บางอย่างโดยปราศจากการควบคุม อาจก่อให้เกิดผลเสี ยได้
การจัดการหรื อการควบคุมอารมณ์ เป็ นทักษะทีเรี ยนรู ้และฝึ กฝนได้ โดยมีขนตอน
ั
4 ขันตอนคือ
1. สํารวจอารมณ์หรื อความรู ้สึกทีเกิดขึนขณะนัน เช่น โกรธจนมีอาการมือสัน
ใจสัน ตัวสัน กัดฟัน กํามือ เป็ นต้น
5. คาดการณ์ถึงผลดีหรื อผลเสี ยของการแสดงอารมณ์นนออกมา
ั
6. ใช้วิธีควบคุมอารมณ์ดว้ ยวิธีต่างๆ เช่น
วิธีที 1 “ฝึ กหายใจยังอารมณ์ ”
คนส่ วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเวลาโกรธจึงจะฝึ กการหายใจ แล้วจะยังอารมณ์โกรธ
ไว้ได้ทนั ใจ ความจริ งต้องฝึ กใช้เสมอในขณะมีอารมณ์ปกติ เพือให้เคยชินและทําได้เร็ วในทุกครังที
อยากจะทํา
วิธีการ การฝึ กให้ผอ่ นคลายร่ างกายทุกส่ วนแล้วหายใจเข้าลึกๆ และค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ…พร้อมกับสังตนเองว่า เราได้รับอากาศ(O2) เข้าไปเลียงร่ างกายและสมอง ทําให้เรา
สดชืน…สบาย ทําติดต่อกัน 3-5 ครัง ทําบ่อยๆ เป็ นประจํา
วิธีที 2 “ชีวติ ต้ องติดเบรค”
ภาพจักรยาน/มอเตอร์ ไซค์
ให้สมาชิกดูภาพและอภิปรายถึงองค์ประกอบสําคัญทีช่วยให้การขับขีรถ
ปลอดภัย (ก่อนการปะทะหรื อต้องการหยุดต้องใช้ส่วน/ความสําคัญของเบรค) ซึงเปรี ยบเทียบเหมือน
ชีวิตคนเราก็ตอ้ งติดเบรค รู ้จกั หยุดความคิด/อารมณ์ไว้บา้ ง
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วิธีที 3 “การนับเลขเบรคอารมณ์ ”
วิธีการ โดยการฝึ กนับเลขคู่ๆ ในใจ ตามลําดับขัน ดังนี
1. 1………1,2………2,3………3,4………4,5………5,
3. 1………1,2………2,3………3,4………4,5………5,6………6,
4. 1………1,2………2,3………3,4………4,5………5,6………6,7………7,
วนจนกระทังครบ 10

ใบความรู้ ที 2 (ต่ อ)
“ขันตอนการจัดการกับอารมณ์ ”
วิธีที 4 “ทิงขยะในใจ”
ความโกรธเหมือนของในใจทีสะสม เมือย้อนคิดจะยังโกรธไม่หายทําให้
อารมณ์ข่นุ มัว หงุดหงิด สะสมตะกอนอารมณ์อยูร่ ําไป ถ้ามีเหตุการณ์ใหม่มากระตุน้ ปฏิกิริยาโกรธ
อาจรุ นแรงเกิดเหตุเป็ นผลเสี ยต่อตนเองและผูอ้ ืน ดังได้กล่าวมาแล้ว
อยากให้เราตระหนักถึงประโยชน์ของการทิงขยะในใจ คือ
- เราได้เห็นความเสี ยหายของขยะถ้ายังอยูก่ บั เรา
- เป็ นการให้สิงดีๆ ต่อใจตัวเอง (เมตตาตัวเอง) ไม่ทาํ ร้ายจิตใจตนด้วยการหัดทิงขยะในใจ
วิธีการ
1. ตังใจก่อนว่าจะกําจัดออกไปจากใจ
2. การให้อภัย
3. สังตัวเองว่า………………
- เรื องจบแล้ว….จ๊ะ
- เกมแล้ว
- ปิ ดฉากแล้ว
- เป็ นอดีตแล้ว
- ได้ผา่ นพ้นไปแล้ว
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แบบวัดการจัดการกับอารมณ์
คําชีแจง
โปรดอ่านสถานการณ์ทีกําหนดต่อไปนีให้เข้าใจ แล้วตอบคําถามโดยใส่ เครื องหมาย X ลงหน้า
ตัวอักษรทีมีขอ้ ความตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยนมากทีสุ ด
สถานการณ์
ในชัวโมงอิสระของชัน ม.3/2 เด็กชายเอ กับ เด็กชายบี กําลังเล่นหยอกล้อกันอยู่ บริ เวณ
สนามบาสเกตบอล เด็กชายเอพลังมือผลักเด็กชายบีเสี ยหลักล้มลง เด็กชายบีรู้สึกเจ็บ จึงลุกขึนมาผลัก
เด็กชายเออย่างแรง จนเด็กชายเอเซไปหลายก้าว จึงเกิดการต่อว่ากันขึน ดังบทสนทนาต่อไปนี
ทําไมนายเล่นแรงจัง
ประโยคที 1 เด็กชายเอ
:
ประโยคที 2 เด็กชายบี
:
นายผลักเราล้มก่อนทําไม
ประโยคที 3 เด็กชายเอ
:
เราไม่ได้ตงใจนี
ั นา นายมาโกรธเราทําไม
ประโยคที 4 เด็กชายบี
:
อย่ามาแก้ตวั เลย (พร้อมต่อยเด็กชายเอ)
ประโยคที 5 เด็กชายเอ
:
นายนีมันอันธพาล
1. ท่านคิดว่าสถานการณ์ขา้ งต้นนี ใครเป็ นผูแ้ สดงอารมณ์ไม่เหมาะสม
ก. เด็กชายเอ
ข. เด็กชายบี
ค. ทังเด็กชายเอและเด็กชายบี
2. ถ้าท่านต้องการให้สถานการณ์ขา้ งต้นมีการจัดการกับอารมณ์ทีเหมาะสม ท่านคิดว่าเด็กชายเอควร
จะตอบประโยคที 3 ว่าอย่างไร
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ก.
ข.
ค.
ง.

เราไม่ได้ตงใจนี
ั นา นายมาโกรธเราทําไม
ขอโทษนะ เราไม่ได้ตงใจ
ั
เราไม่ได้แกล้ง เราพลังมือไปหน่อย
เราไม่ได้เจตนา

3. ถ้าท่านต้องการให้สถานการณ์ขา้ งต้น มีการจัดการกับอารมณ์ทีเหมาะสม ท่านคิดว่าเด็กชายบี
ควรตอบประโยคที 4 ว่าอย่างไร
ก. อย่ามาแก้ตวั เลย
ข. งันนายขอโทษเราสิ
ง. งันก็แล้วกันไป
จ. นายจะเอาอย่างไรบอกมา
4. จากสถานการณ์ขา้ งต้น ถ้าท่านจะใช้วิธีการจัดการกับอารมณ์ทีเหมาะสมวิธีใด
ก. นับ 1 ถึง 10 ก่อนจะพูดโต้ตอบ
ข. เดินออกมาจากสถานการณ์นนไป
ั
ค. พยายามอธิบายเหตุผลให้เพือนฟัง
ง. เบียงเบนความสนใจไปในเรื องทีผ่อนคลาย
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เฉลย
แบบวัดการจัดการกับอารมณ์

ข้อ 1. ค

ข้อ 2. ข

ข้อ 3. ค

ข้อ 4. ค
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แผนการจัดกิจกรรมที 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
3.2 “จักรยานนีมีข้อคิด”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกตระหนักถึงความสําคัญในการควบคุมตนเอง
2. เพือให้สมาชิกทราบวิธีการควบคุมตนเอง และตอบสนองต่อสภาวะอารมณ์ทางลบ
ได้อย่างเหมาะสม
สาระสํ าคัญ
การควบคุมตนเองเป็ นกระบวนการทีใช้ในการปรับเปลียนพฤติกรรมของตนเองเพือ
นําไปสู่พฤติกรรมเป้ าหมายทีพึงประสงค์ โดยสมาชิกจะกําหนดเป้ าหมายและเลือกวิธีการทีจะนําไปสู่
เป้ าหมายด้วยตนเอง
เวลา

40 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกดูภาพจักรยานและให้ตวั แทนสมาชิก
อ่านเรื องต่อไปนี สมมติวา่ สมาชิกได้รถจักรยานมาคัน
หนึงสมาชิกเป็ นเจ้าของต้องรับผิดชอบดูแลรักษาให้มี
สภาพดี และใช้ประโยชน์ได้เต็มที หากสมาชิกยังขี
จักรยานไม่เป็ นก็หาวิธีให้เป็ น โดยให้ผอู ้ ืนควบคุมดูแล
ไม่ให้รถล้ม เมือขีจักรยานเป็ นแล้วสมาชิกก็สามารถ

สื อ / อุปกรณ์
- ภาพจักรยาน
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ควบคุมรถได้ดว้ ยตนเอง รู ้จกั ห้ามล้อหรื อเบรค ในการลด
ความเร็ วหรื อหยุดทันที เพือไม่ให้ชนสิ งกีดขวางต่างๆ ทํา
ให้สมาชิกมีความปลอดภัย ซึงเปรี ยบเสมือนเวลาทีสมาชิก
โกรธเพือน และทําร้ายเพือนของสมาชิก สมาชิกต้องรู ้จกั
ลด หรื อหยุดการกระทํานัน เพือหลีกเลียงการปะทะ

2.

3.

4.

5.
6.

วิธีดําเนินกิจกรรม
การทําลาย หรื อการแสดงออกทีจะมีผลเสี ยต่อตัวสมาชิก
ต่อเพือน หรื อผูอ้ ืน
สมาชิกและผูน้ าํ กลุ่มอภิปรายร่ วมกัน เกียวกับความสําคัญ
ของการควบคุมหรื อหยุดความโกรธและทําร้ายเพือน ซึง
เปรี ยบเสมือนจักรยานทีต้องมีเบรค เป็ นต้น
ให้สมาชิกคิดหาวิธีฝึกควบคุมหรื อหยุดความโกรธและ
ทําร้ายเพือน เพือไม่ให้แสดงการกระทําทีไม่เหมาะสม
ตามใบกิจกรรมที 1
ให้สมาชิกเลือกวิธีทีคิดว่าตนเองมีโอกาสปฏิบตั ิได้มาก
ทีสุ ดหรื อมากกว่า หากว่าสมาชิกสามารถปฏิบตั ิได้ ให้
วางแผนการปฏิบตั ิทีละเอียดชัดเจน รวมทังบันทึกการ
ปฏิบตั ิดว้ ย ตามใจกิจกรรมที 2
ให้สมาชิกประเมินตนเอง หลังจากครบกําหนดปฏิบตั ิวา่
ทําได้หรื อไม่ได้ อย่างไร ตามใบกิจกรรมที 3
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปเพิมเติมตามใบความรู ้

สื อ / อุปกรณ์

- ใบกิจกรรมที 1 “วิธีฝึกควบคุม
หรื อหยุดความโกรธ”
- ใบกิจกรรมที 2 “วิธีฝึกควบคุม
ตนเอง”

- ใบกิจกรรมที 3 “การประเมิน
ตนเอง”
- ใบความรู ้ “วิธีการฝึ กการควบ
คุมตนเอง”

การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากความตังใจในการฝึ กปฏิบตั ิ
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เอกสารอ้างอิง
ดัดแปลงจากกิจกรรมจักรยานนีมีขอ้ คิด ในคูม่ ือการจัดกิจกรรมบําบัด ฟื นฟู เด็กและ
เยาวชน ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน. 2547 ; หน้า 116-118.

ใบกิจกรรมที 1
“วิธีฝึกควบคุมหรือหยุดความโกรธ”
ให้สมาชิกคิดหาวิธีฝึกควบคุมหรื อหยุดความโกรธและทําร้ายเพือน เพือไม่ให้แสดง
การกระทําทีไม่เหมาะสม เช่น นับ 1-10 ในใจ, บอกตนเองว่า จะไม่ต่อสู ห้ รื อปะทะให้มากเรื อง,
ให้อภัยทุกคน ฯลฯ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ใบกิจกรรมที 2
“วิธีฝึกควบคุมตนเอง”
สมาชิกเลือกวิธีการทีคิดว่าตนเองมีโอกาสปฏิบตั ิได้มากทีสุ ด ดีทีสุ ด หรื อมากกว่า
หากว่าสมาชิกสามารถปฏิบตั ิได้ โดยการวางแผนการปฏิบตั ิให้ละเอียดชัดเจน รวมทังบันทึกการ
ปฏิบตั ิดว้ ย
ตัวอย่ างการวางแผน เมือเพือนมาแกล้งเราก่อน
1. เลือกวิธีควบคุมอารมณ์ หรื อหยุดความโกรธโดยเตือนตัวเอง ด้วยการนับ 1-10
ในใจ
2. หาวิธีแก้ไขปัญหาโดยพูดกับเพือนดีๆ ว่าเราไม่ชอบทีเขามาแกล้ง ถ้าไม่พอใจ
อะไรก็ให้มาพูดคุยกันดีกว่าจะทําให้อารมณ์เสี ย
ระยะเวลาปฏิบัติ 10 วัน
บันทึกการปฏิบัติ วันที…………………ถึง…………………..
วัน เดือน ปี

แผนงาน

ผล
ทําได้

ทําไม่ ได้
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ใบกิจกรรมที 3
“การประเมินตนเอง”
ขอให้สมาชิกประเมินตนเอง หลังจากครบกําหนดปฏิบตั ิวา่ ทําได้หรื อไม่ได้ อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ถ้าสมาชิกปฏิบตั ิไม่ได้ตามแผนทีวางไว้
สมาชิกคิดว่าเลือกวิธีการ หรื อวางแผน
การปฏิบตั ิใหม่อย่างไร
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

ถ้าสมาชิกปฏิบตั ิได้ผลดีควบคุมความโกรธ
และการทําร้ายเพือนได้สมาชิกมีแนวคิด
หรื อจะปฏิบตั ิอย่างไรเพือให้สามารถควบคุม
ความโกรธและการทําร้ายเพือนได้ตลอดไป
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………..
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ให้สมาชิกประเมินตนเองหลังจากปฏิบตั ิ
ตามแผนการใหม่เรี ยบร้อยแล้ว

ใบความรู้
“วิธีการฝึ กการควบคุมตนเอง”
สมาชิกสามารถเลือกใช้วิธีทีเหมาะสมสอดคล้องกับบุคลิกลักษณะนิสยั ของตนเอง และ
พฤติกรรมทีต้องการเปลียนแปลง ดังตัวอย่างต่อไปนี
วิธีการ

หมายเหตุ
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การสั งเกตพฤติกรรมตนเอง
ต้องใส่ ใจ และรู ้เท่าทันตนเอง ว่าพฤติกรรมทีต้องการเปลียนแปลง
นันเกิดขึนเมือใด เพือจะได้กระทําตามแผนการปฏิบตั ิทีวางไว้เพือการ
เปลียนแปลงพฤติกรรมตนเองอย่างทันท่วงที
การบันทึกพฤติกรรม
บันทึกพฤติกรรมทีต้องการเปลียนแปลง เพือให้ทราบผลของการ
ปฏิบตั ิตามแผนการ ซึงเป็ นวิธีการทีสามารถควบคู่กบั การสังเกต
พฤติกรรมตนเอง โดยต้องมีแบบบันทึกอย่างง่ายๆ และกําหนด
รายละเอียดทีจําเป็ น เช่น ช่วงเวลา จํานวนวัน เป็ นต้น
ตัวอย่ าง สมใจต้องการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษให้ดีขึน โดยไม่คุยกับ
เพือนในขณะเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ เป็ นเวลา 15 วัน มีแบบบันทึกอย่าง
ง่าย ให้ขีด 1 ครัง ต่อการคุย 1 ครัง
วันที/ครังที ว.ด.ป.
1
2
3
4

10 ก.ค.39
11 ก.ค.39
11 ก.ค.39
1 ส.ค.39

จํานวนครัง
ทีคุยกับเพือน
//// //// ///
//// //// ////
//// ////
///

ต้องใช้กบั ทุกพฤติกรรม

ควรใช้ในทุกพฤติกรรม

รวม
13
14
9
3

วิธีการ
หรื อเป็ นแบบบันทึกในรู ปแบบอืน เช่น
สมศรี ต้องการให้ตนเอง…รู ้จกั พูด “ขอบคุณ” กับผูค้ นบ้าง ตังใจว่า
ต้องพูดทุกครังทีมีสภาพการณ์เอือต่อการพูด โดยกําหนดระยะเวลาฝึ กฝน
10 วัน และทําแบบบันทึกดังนี

หมายเหตุ

พูดขอบคุณ
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วันที ว.ด.ป.
สภาพการณ์
พูด
1 10 ก.ค.39 -พีสาวให้ของ
/
-ยืมดินสอเพือนแล้วคืน -มีคนถือกระเป๋ านักเรี ยน /
ให้บนรถเมล์
2

ไม่ ได้ พดู
/

10

วิธีการ

หมายเหตุ

การสอนหรือเตือนตนเอง
เป็ นการใช้หลักเหตุและผล หรื อปรัชญาคําสอนต่างๆ ทังจากบุคคล ใช้ได้กบั ทุกพฤติกรรม
ต่างๆ หรื อจากศาสนาทุกศาสนาเพือเตือนหรื อบอกตนเอง ตัวอย่าง เช่น
1) การรู ้จกั พิจารณาไตร่ ตรองถึงเหตุและผล อันเนืองมาจากการมี
พฤติกรรมนันๆ เช่น ถ้าหยิบของผูอ้ ืน โดยไม่ขออนุญาตเจ้าของ จะทํา
ให้ตนเอง/ผูอ้ ืนเดือนร้อนอย่างไร มีผลเสี ยหายอย่างไร มีเหตุผลอะไรที
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ทําเช่นนัน และจะแก้ไขปรับปรุ งอย่างไร เป็ นต้น
2) การมีความคิดความรู ้สึกละอายใจและเกรงกลัวต่อผลของการ
กระทําในสิ งทีไม่ดีไม่เหมาะสม เช่น รู ้สึกละอายใจเมือคิดจะขโมยของ
ของเพือน ซึงถ้าถูกจับได้กจ็ ะต้องถูกลงโทษ เป็ นต้น
3) การมีความอดทน ไม่หวันไหวต่ออารมณ์ทีมายัวยุให้โกรธ
ชิงชัง หรื อหว่านล้อมให้คล้อยตาม เช่น เพือนด่าเสี ยดสี ก็สอนตนเอง
ว่าต้องอดทน อย่าโต้ตอบกลับไป จะได้ไม่มีเรื อง เป็ นต้น
การควบคุมสิ งเร้ า
ใช้ได้กบั ทุกพฤติกรรม
เป็ นการปรับเปลียน หรื อหลีกเลียง หรื อกําจัด ปัจจัย หรื อ
สภาพแวดล้อมทีมีผลต่อพฤติกรรมทีต้องการเปลียนแปลง เช่น ปกติ
ระหว่างทางก่อนถึงบ้าน นักเรี ยนต้องแวะกินขนมกับเพือนๆ แต่ช่วง
ใกล้สอบ นักเรี ยนต้องรี บกลับบ้านเพืออ่านหนังสื อ จึงวางแผนการว่า
ในช่วงใกล้สอบจนถึงวันสอบเสร็ จ นักเรี ยนจะไม่เดินไปทางเดิม แต่จะ
เดินไปเส้นทางอืน
การยับยังทางร่ างกาย
ใช้ได้ดีกบั พฤติกรรม
เป็ นการแสดงออกทางร่ างกาย เพือควบคุมพฤติกรรมทีไม่พึง
ประสงค์ เช่น นักเรี ยนไม่ตอ้ งการด่าเพือนด้วยคําหยาบคาย เมือเพือน ภายใน เช่น ความรู ้สึก
ทําให้โกรธ ซึงนักเรี ยนกระทําเป็ นประจํา นักเรี ยนจึงใช้วิธีการนับ 1-10 ความคิด เป็ นต้น
ด้วยเสี ยงอันดัง หรื อยิงฟัน 2-3 ครัง

วิธีการ
การยุติพฤติกรรม
เป็ นการหยุดพฤติกรรมทีเป็ นสาเหตุของพฤติกรรมทีต้องการ
เปลียนแปลง เช่น นักเรี ยนชอบดืมนําอัดลม เมือกลับถึงบ้านทุกวัน
ทําให้เป็ นโรคกระเพาะ เพราะท้องว่าง และทําให้ทานอาหารได้นอ้ ยลง
นักเรี ยนจึงงดการดืมนําอัดลม จนกว่าจะหายจากการเป็ นโรคกระเพาะ

หมายเหตุ
ใช้ได้ดีกบั พฤติกรรม
ภายนอก
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แล้วต่อไปถ้าหากดืมก็จะไม่ดืมขณะทีท้องว่าง
การฝึ กผ่ อนคลาย
เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ซึงมีวธิ ีการมากมายแต่ตอ้ งเลือกวิธี
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมทีต้องการเปลียนแปลง รวมทัง
สภาพแวดล้อมทีจะเอือต่อการปฏิบตั ิ ในทีนีขอเสนอแนวทาง 4 อย่าง คือ
1) การผ่ อนคลายกล้ามเนือ
โดยทําให้กล้ามเนือแต่ละส่ วนมีความตึงแล้วให้ผอ่ นคลาย ซึงจะ
ทําให้สามารถแยกแยะความแตกต่างของระดับการผ่อนคลายกล้ามเนือ
(วิธีการฝึ ก ดูภาคผนวก)
2) การทําสมาธิ
การฝึ กสมาธิมีประโยชน์หลายประการ ทังในด้านการผ่อนคลาย
ร่ างกาย-จิตใจ, ลดความฟุ้ งซ่าน ฯลฯ ซึงมีรายละเอียดการฝึ กหลาย
รู ปแบบ นักเรี ยนจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะนิสยั ของตนเอง
เช่น การอยูก่ บั ลมหายใจ, การจินตนาการ เป็ นต้น โดยนักเรี ยนต้องหา
ครู ทีมีความรู ้ฝึกให้
3) การฝึ กโยคะ
มีประโยชน์ต่อร่ างกายและจิตใจ หลายประเภท เช่น ร่ างกาย
แข็งแรง ไม่ปวดเมือยกล้ามเนือ ลดความวิตกกังวล ลดความเครี ยด
เป็ นต้น ซึงโยคะมีท่าต่างๆ ในการฝึ กทีจะมีประโยชน์แตกต่างกันไป แต่
ในทีนีขอเสนอท่าพืนฐาน 1 ข้อ ทีมีประโยชน์อย่างกว้างๆ ต่อร่ างกาย
และจิตใจ (ดูภาคผนวก)

ใช้ได้ดีกบั การลด
ความเครี ยด ความวิตก
กังวล หรื อความเจ็บป่ วย
ทางกายทีมีสาเหตุจากจิตใจ
เป็ นสําคัญ

วิธีการ

หมายเหตุ

การฝึ กทักษะชีวติ
ทักษะชีวิตเป็ นทักษะทีจําเป็ นในชีวติ ประจําวัน ซึงมีอยู่
มากมาย เช่น ทักษะการตัดสิ นใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
ปฏิเสธ ทักษะการพูดเชิญชวน ทักษะการเลือกบริ โภคสื อต่างๆ เป็ น
ต้น ซึงนักเรี ยนจะต้องมีความตังใจในการฝึ กฝน เรี ยนรู ้จากครู ทีมี

เป็ นวิธีทีสามารถใช้ร่วมกับ
วิธีการอืนๆ เพือให้นกั เรี ยนมี
การควบคุมตนเองทีดี พร้อม
กับมีความมันใจในตนเองด้วย
76

ความรู ้ความสามารถ

เอกสารอ้างอิง
คัดลอกจาก คูม่ ือการพัฒนาโรงเรี ยนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา เรื องการควบคุมตนเอง
และการปรับตัว. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539: หน้า 19-23.

แผนการจัดกิจกรรมที 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และความคิด
3.3 “การ์ ดอารมณ์ ”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกรู ้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและผูอ้ ืน
สาระสํ าคัญ
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มนุษย์ทุกคนมีอารมณ์แตกต่างกัน แต่การแสดงอารมณ์ทีไม่เหมาะสมจะเกิดปัญหาทาง
สุ ขภาพกายและจิตใจ และส่งผลกระทบต่อคนอืนทีอยูร่ ่ วมด้วยในสังคม ฉะนัน จึงควรมีโอกาสได้
สํารวจอารมณ์ของตนเอง และสังเกตการแสดงออกทางอารมณ์ของผูอ้ ืน เพือให้เกิดความเข้าใจและ
ปรับตัวอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
เวลา

30 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม

1.

2.
3.
4.
5.

วิธีดําเนินกิจกรรม
ผูน้ าํ กลุ่มสุ่ มถามสมาชิก 3-4 คนว่า “เคยมีอารมณ์โกรธ
เกิดขึนบ้างหรื อไม่ และเมือโกรธมีการแสดงออกอย่างไร
บ้าง
ให้สมาชิกทุกคนออกมาเลือกการ์ดอารมณ์คนละ 1 ใบ
ไม่ให้คนอืนเห็นว่าตนเลือกอะไร
ให้สมาชิกจับคู่และสับเปลียนกันแสดงอารมณ์ให้คขู่ อง
ตนเองทายตามทีเห็น
ผูน้ าํ กลุ่มถามสมาชิกว่ามีคู่ใดสามารถทายได้ถูกทังคูบ่ า้ ง
ผูน้ าํ กลุ่มถามสมาชิกทีทายถูกว่ามีวิธีการอย่างไร ถึง
สามารถทายอารมณ์คู่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง

สื อ / อุปกรณ์

- ภาพการ์ดอารมณ์ต่างๆ ตาม
จํานวนสมาชิก

วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
6. ผูน้ าํ กลุ่ม สรุ ปเพิมเติมตามใบความรู ้
- ใบความรู ้ “การ์ดอารมณ์”
7. ให้สมาชิกบอกหรื อเขียนถึงประโยชน์ของการรับรู ้ถึง
- ใบกิจกรรม “การ์ดอารมณ์”
อารมณ์ทีถูกต้องของผูอ้ ืนและให้สมาชิกสรุ ปความคิดเห็น
ตามใบกิจกรรม
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การประเมินผล
สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก

เอกสารอ้างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข . คู่มือการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาเด็กด้อยโอกาส .
โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ ; 2544, หน้า 202-205 .

ใบความรู้
“กิจกรรมการ์ ดอารมณ์ ”
การทีคนเรามีความสามารถทีจะเข้าใจอารมณ์ของตนเองและพยายามทีจะศึกษาถึง
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อารมณ์ของคนอืนๆ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการพัฒนาตนเอง และการจัดการกับอารมณ์ที
ไม่เหมาะสมของตนเอง ตลอดจนทําให้เกิดความเข้าใจเมือผูอ้ ืนแสดงอารมณ์ทีไม่เหมาะสม
และจะทําให้สามารถทีจะปรับตัวอยูร่ ่ วมกันได้

ใบกิจกรรม
“การ์ ดอารมณ์ ”
คําแนะนํา

: ให้สมาชิกเขียนถึงประโยชน์ของการรับรู ้ถึงอารมณ์ ของผูอ้ ืนลงใน
80

ใบกิจกรรมนี
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
ชือ……………………..สกุล…………………...

ภาพตัวอย่ าง
“กิจกรรมการ์ ดอารมณ์ ”
วิธีทาํ : ตัดกระดาษเป็ นสี เหลียมจัตุรัสแล้ววาดหน้าการ์ตูนทีแสดงอารมณ์ต่างๆ ตามจํานวนเด็ก
81

ทีเข้าร่ วมกิจกรรม

ในแต่ละแผ่นทําอย่างละ 5 แผ่น ใส่ ลงในตะกร้าใบเดียวกัน

แผนการจัดกิจกรรมที 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
3.4 “ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกสามารถแยกแยะความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมออกจากกันได้
2. เพือให้สมาชิกเรี ยนรู ้ทีจะปรับเปลียนวิธี ควบคุมอารมณ์ และเปลียนแปลง
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พฤติกรรมเพือเลิกยาเสพติดได้
สาระสํ าคัญ
1. สารเสพติดจะเปลียนวิธีของบุคคลซึงจะมีผลต่ออารมณ์และพฤติกรรม
2. การเรี ยนรู ้ทีจะเปลียนช่องทางในการคิด การควบคุมอารมณ์และการเปลียนแปลง
พฤติกรรมจะก่อให้เกิดผลดีต่อการเลิกยา
50 นาที

เวลา

วิธีดําเนินกิจกรรม

1.
2.
3.
4.
5.

สื อ / อุปกรณ์
วิธีดําเนินกิจกรรม
ผูน้ าํ กลุ่มทักทาย พูดคุยถึงกิจกรรมต่างๆ ทีได้นาํ มาแล้ว
และเชือมโยงสู่ ข้อ 2
ให้สมาชิก 1 คน อ่านข้อความในใบความรู ้ที 1 พร้อมทังให้ - ใบความรู ้ที 1 “ความคิด อารมณ์
และพฤติกรรม”
สมาชิกได้อภิปรายร่ วมกัน
- ใบความรู ้ที 2 “ความคิด อารมณ์
ให้สมาชิก 1 คน อ่านข้อความในใบความรู ้ที 2 และ
และพฤติกรรม”
อภิปรายร่ วมกันในประเด็น “พฤติกรรมเสพติด”
ให้สมาชิกแต่ละคนทําตามใบกิจกรรมและอภิปรายร่ วมกัน - ใบกิจกรรม “ความคิด อารมณ์
และพฤติกรรม”
ในประเด็น “แนวทางในการเลิกยาเสพติด”
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปเพิมเติม

การประเมินผล
สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายของสมาชิกกลุ่ม

เอกสารอ้างอิง
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กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข . คู่มือการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาเด็กด้อยโอกาส.
โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ : 2544 , หน้า 382-386.

ใบความรู้ ที 1
“ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม”
ยาเสพติดจะเปลียนวิถีชีวติ ของบุคคลซึงจะมีผลต่อความรู ้สึกและพฤติกรรมของบุคคล
การเปลียนแปลงนีจะมีผลกระทบต่อกระบวนการเลิกเสพยาอย่างไร
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ความคิด
ความคิดเป็ นส่วนทีให้เหตุผลในสมอง มันคล้ายกับภาพในโทรทัศน์ฉายให้เห็นความ
คิดเห็นภายในใจ ความคิดสามารถควบคุมได้ ถ้าคุณตระหนักในความคิดของตนเอง คุณจะสามารถ
เรี ยนรู ้ทีจะเปลียนช่องทางในการคิดเรี ยนรู ้วธิ ีเปลียนความคิดเกียวกับยาเป็ นเรื องสําคัญในกระบวนการ
เลิกเสพยามันไม่ใช่เรื องง่ายในการตระหนักในสิ งทีคุณกําลังคิดอยูแ่ ละเรี ยนรู ้ทีจะเปลียนแปลง
กระบวนการคิด แต่ถา้ ฝึ กมันก็ง่ายเข้า
อารมณ์
อารมณ์เป็ นเรื องของความรู ้สึก ความสุ ข ความเศร้า ความโกรธ และความกลัว
ความรู ้สึกเหล่านี เป็ นอารมณ์พืนฐาน ความรู ้สึกเหล่านีไม่ใช่สิงทีดีหรื อเลว มันเป็ นสิ งสําคัญในการ
ตระหนักในอารมณ์ของตนเอง การพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว เพือนและผูร้ ักษาจะช่วยให้คุณ
ยอมรับในอารมณ์ของตนเอง บางครังบางอารมณ์ก่อให้เกิดความพอใจมากกว่าอารมณ์อืนๆ แต่เป็ น
เรื องปกติทีบุคคลจะมีทุกอารมณ์ สิ งเสพติดสามารถเปลียนอารมณ์ของคุณโดยมีผลต่อการทํางานของ
สมอง ในระยะเลิกเสพยามีบ่อยครังทีการแสดงออกทางอารมณ์มีลกั ษณะหลายอย่าง บางครังคุณรู ้สึก
หงุดหงิดง่ายโดยไม่มีเหตุผลหรื อบางครังรู ้สึกว่าตนเองยิงใหญ่หรื อมีความสําคัญทังๆ ทีไม่มีเหตุการณ์
ทีดี ทีน่าประหลาดใจเกิดขึนเลย คุณไม่สามารถควบคุมหรื อเลือกความรู ้สึกได้แต่คุณสามารถควบคุม
ว่าคุณจะทําอย่างไร เพือตอบสนองอารมณ์นนได้
ั อย่างเหมาะสม

ใบความรู้ ที 1 (ต่ อ)
“ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม”
พฤติกรรม
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อะไรทีคุณเรี ยกว่าพฤติกรรม การทํางาน การเล่น การไปหาหมอและการเสพยา
พฤติกรรมเป็ นผลของอารมณ์ ความคิดหรื อทังสองอย่างรวมกัน การติดยาจะเป็ นตัวกระตุน้ ทีรุ นแรง
ต่อความคิด และอารมณ์ของคุณในการทีจะนําไปสู่การเสพยา ผลของการติดยาเสพติดนีมีพลัง
อย่างมาก เป็ นกระบวนการอัตโนมัติทีนําบุคคลกลับไปเสพยาอีกทังๆ ทีอยูภ่ ายใต้การควบคุม
เพือการเลิกเสพยา การมีการกําหนดตารางการใช้เวลาทีแน่นอน การเข้าร่ วมกลุ่มผูต้ ิดยาเสพติด
นิรนามและการเข้าร่ วมกิจกรรมใหม่ๆ ทีไม่เกียวกับการใช้สารเสพติดทังหมดนี เป็ นวิธีการทีช่วย
ควบคุมการเสพยาอีกครังหนึง เป้ าหมายของการเลิกเสพยาคือ การเรี ยนรู ้ทีจะรวมความคิด
ความรู ้สึกและพฤติกรรมของตนเองในวิธีการทีจะก่อให้เกิดผลดีทีสุ ด ต่อตัวท่านเองและชีวิต
ของท่าน

ใบความรู้ 2
“ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม”
เมือการเสพยาเพิมมากขึน ผูเ้ สพยาก็จะพยายามดําเนินชีวิตภายใต้การควบคุมตนเอง มันจะเพิม
ความยากลําบากในการควบคุมตนเองมากขึนเรื อยๆ ในทีสุ ดผูท้ ีเสพยาจะมีพฤติกรรมทีล่อแหลมหรื อ
พฤติกรรมทีเป็ นอันตรายเพือพยายามทําให้ตนเองอยูใ่ นภาวะปกติ พฤติกรรมทีล่อแหลมนีถูกเรี ยกว่า
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พฤติกรรมเสพติด มีพฤติกรรมหลายพฤติกรรมทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเสพยา บางครังก็มี
เพียงพฤติกรรมเดียวทีเกิดขึนเมือบุคคลกําลังเสพยา หรื อนําตนเองไปสู่การเสพยา การเรี ยนรู ้ทีจะยอมรับ
เมือไรทีจะเริ มต้นต่อสูห้ รื อปรับเปลียนพฤติกรรมล่อแหลมเพียง 1 หรื อมากกว่า 1 พฤติกรรมล่อแหลม
นีอย่างจริ งจัง เพือให้สามรถออกห่ างจากสถานการณ์กลับเสพยาซํา
คุณคิดว่ าพฤติกรรมเหล่ านีมีความสั มพันธ์ กบั การเสพยาของคุณหรือไม่
- การพูดเท็จ
- การขโมย
- ขาดความรับผิดชอบ (ไม่พบปะกับบุคคลในครอบครัว/ในข้อตกลงในการ
ทํางาน)
- สนใจในสุ ขภาพและการดูแลตนเองน้อยลง (การขาดความสนใจในการ
ดูแลเสื อผ้าตนเอง การหยุดการออกกําลังกาย ไม่สนใจในเรื องการ
รับประทานอาหาร ดูสบั สนยุง่ เหยิง)
- ขาดความสนใจในการดูแลบ้านเรื อน ปล่อยให้เลอะเทอะ
- มีพฤติกรรมทําอะไรซําๆ (เช่น กินมากเกินไป ทํางานมากเกินไป
หมกมุ่นเกียวกับเรื องเพศ เป็ นต้น)
- นิสยั การทํางานเปลียนไป (ทํางานมากหรื อน้อยกว่าปกติ หรื อไม่ทาํ เลย
เปลียนงานใหม่ เปลียนเวลาในการทํางาน)
- ขาดความสนใจในสิ งต่างๆ (เช่น กิจกรรมนันทนาการ ชีวิตใน
ครอบครัว เป็ นต้น)
- แยกตัว (ใช้เวลาอยูค่ นเดียวมากเกินไป)
- ขาดหรื อเข้าร่ วมกลุ่มบําบัดรักษาช้ากว่าปกติ
- ใช้ยาอืนๆ หรื อดืมสุ รา
- หยุดการรับประทานยาตามทีแพทย์สงั

ใบกิจกรรมที 1
“ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม”
1. ให้สมาชิกบอกวิธีของตนเองในการเลิกยาเสพติด
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. ให้สมาชิกบอกแนวทางในการควบคุมอารมณ์ตนเองในการป้ องกันการเสพยาเสพติด
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. ให้สมาชิกบอกวิธีการปรับเปลียนพฤติกรรมเพือเลิกยาเสพติด
อาชีพการงาน………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
งานอดิเรก……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
กิจกรรมนันทนาการ…………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
กลุ่มช่วยเหลือตนเอง…………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
อืนๆ โปรดระบุ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

แผนการจัดกิจกรรมที 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
3.5 “ข้ อควรจําง่ ายๆ”
(เคล็ดลับจากกลุ่มหลักการ 12 ขันตอน)
วัตถุประสงค์
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1. เพือให้สมาชิกอธิบายเกียวกับความสําคัญของข้อคิดบางประการจากกลุ่มหลักการ
12 ขันตอน และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
2. เพือให้สมาชิกสามารถนําข้อคิดทีเป็ นประโยชน์จากหลักการ 12 ขันตอน
มาสร้างพลังใจในการเลิกยา
3. เพือให้สมาชิกทราบถึงกระบวนการ 12 ขันตอน ทีสามารถนําไปสู่ ความสําเร็ จใน
การเลิกยา
4. เพืออธิบายถึงวิธีการจัดการกับอารมณ์อนั ตรายทีต้องเผชิญในระหว่างการเลิกเสพยา
สาระสํ าคัญ
โปรแกรมผูต้ ิดยาเสพติดนิรนาม (NA) ใช้แนวคิดของกลุ่มนิรนามเกียวกับการไม่ดืม
สุ รา และนําไปสู่ การพัฒนาเป็ นเคล็ดลับ 12 ขันตอน โดยศึกษาในเรื องต่อไปนี
1. การหยุดเสพยาทีละวัน ซึงเป็ นกุญแจสําคัญให้สมาชิกหยุดเสพยาอย่างต่อเนือง
2. อย่ายึดติดกับปั ญหา ควรหาทางออกหรื อวิธีการต่างๆ ทีจะแก้ไขปัญหา แต่ถา้ เป็ น
ปัญหาทีไม่สามารถแก้ไขได้ ควรปล่อยวาง
3. ทําเป็ นเรื องง่าย (ธรรมดา) เป็ นการเรี ยนรู ้ทีจะอยูโ่ ดยไม่เสพยา ต้องระลึกไว้เสมอ
ว่าการเลิกยาไม่ใช่เรื องยากซับซ้อนแต่อย่างใด
4. ศึกษากระบวนการ 12 ขันตอน และนํามาใช้กบั ตนเองให้มากทีสุ ด เพือพัฒนา
ไปสู่ การหยุดเสพยา การจัดการกับอารมณ์อนั ตราย 4 อย่าง เช่น หิ ว โกรธ เหงา
เหนือย ก่อนทีอารมณ์เหล่านีจะนําไปสู่การใช้ยา
เวลา

40 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มอภิปรายถึงความหมายของเคล็ดลับจากหลักการ
12 ขันตอน ตามใบความรู ้ที 1

สื อ / อุปกรณ์
- ใบความรู ้ที 1
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2. ให้สมาชิก 1 คน อ่านการจัดการกับอารมณ์อนั ตรายตาม
- ใบความรู ้ที 2 “การจัดการกับ
ใบความรู ้ที 2
อารมณ์อนั ตราย”
3. แบ่งกลุ่ม 4-5 คน ให้อภิปรายในประเด็น “การเกิดอารมณ์
และความรู ้สึกหิ ว โกรธ เหงา และเหนือย มีผลต่อการเลิก
เสพยาอย่างไร และจะจัดการหรื อหลีกเลียงกับสิ งต่างๆ
ดังกล่าวอย่างไร”
4. ตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม นําเสนอผลการอภิปราย ผูน้ าํ กลุ่ม
สรุ ปจากข้อคิดเห็นของกลุ่ม
5. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปเพิมเติมตามใบความรู ้ 1 และ 2

การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย

เอกสารอ้างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข . คู่มือการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาเด็กด้อยโอกาส .
โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ : 2544 , หน้า 387 – 392 .

ใบความรู้ ที 1
(เคล็ดลับจากกลุ่มหลักการ 12 ขันตอน)
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โปรแกรมผูต้ ิดสุ รานิรนามเกียวกับการไม่ดืมสุ ราให้พฒั นาข้อเตือนใจสันๆ ทีช่วยให้
ผูต้ ิดสุ ราใช้ชีวิตในแต่ละวัน โดยไม่ดืมสุ ราสามารรถนํามาใช้ได้ดีกบั ผูร้ ับการบําบัดยาเสพติดมีดงั นี
1. หยุดเสพยาทีละวัน
ความคิดนีเป็ นกุญแจหรื อเป็ นหัวใจสําคัญในการทีบุคคลจะดํารงชีวิตด้วยการไม่เสพยา
อย่าครุ่ นคิดถึงเรื องการเลิกยาถาวร แต่จงมุ่งความสนใจไปทีการไม่เสพยาในวันนีให้ได้
2. อย่ ายึดติดกับปัญหา
การทีบุคคลหมกมุ่นอยูก่ บั ปัญหาใดปัญหาหนึงทีไม่สามารถแก้ไขได้จะเป็ นผลร้ายต่อ
การเลิกเสพยาของเขาได้ ดังนันจึงควรปล่อยวางปั ญหาทีไม่สามารถแก้ไขได้ เพือให้สามารถใช้ชีวิตโดย
ปราศจากยาได้
3. ทําเป็ นเรืองง่ ายๆ (ธรรมดาๆ )
การเรี ยนรู ้ทีจะดําเนินชีวิตโดยไม่ใช้ยาเสพติด อาจเป็ นกระบวนการทีซับซ้อน และ
ดูเหมือนว่าจะเป็ นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม พยายามทําให้เป็ นเรื องง่ายๆ ให้ได้
4. การเข้ าร่ วมกิจกรรมในกลุ่มนิรนาม
พยายามไปเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มแล้วจิตใจของคุณก็จะปรับเปลียนตามมาภายหลัง
แง่มุมหนึงทีสําคัญในหลักการ 12 ขันตอน คือ การเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม สักพักหนึงคุณจะรู ้สึกผ่อนคลาย
หรื อรู ้สึกสบายได้ พยายามเข้าร่ วมในกิจกรรมกลุ่มต่างๆ พยายามพบปะผูค้ น อ่านเอกสารประกอบ
โปรแกรมนีไม่ใช่เป็ นโปรแกรมทีสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามถ้าคุณสนใจทีจะเป็ นส่ วนหนึงของกลุ่ม
คุณก็จะพบว่าคุณจะได้ประโยชน์ และควรเลือกเฉพาะสิ งทีคุณต้องการจากกลุ่มเท่านัน

ใบความรู้ ที 2
“การจัดการกับอารมณ์ อนั ตราย”
หยุด (HALT)
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คํานีเป็ นตัวย่อทีผสมมาจากอักษรต้นของชือเต็ม (Hungry, Angry, Lonely, Tired) ซึง
เป็ นทีคุน้ เคยของบุคคลทีเข้าร่ วมโปรแกรม 12 ขันตอน เป็ นคําทีช่วยเตือนความจําให้กบั ผูท้ ีตังใจเลิก
เสพยา ให้ระลึกถึงสภาวะทีเฉพาะเจาะจง ทีทําให้บุคคลอ่อนแอ และอาจกลับไปเสพยาซํา ได้แก่ เมือ
มีความรู ้สึกหิว โกรธ เหงา และอ่อนเพลียมากเกินไป
หิว (Hungry)
ขณะผูต้ ิดยายังคงใช้ยาอยู่ บ่อยครังทีเขาจะไม่สนใจเกียวกับเรื องภาวะโภชนาการของ
ตนเอง บุคคลทีกําลังเลิกเสพยาจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ใหม่ถึงความสําคัญของการรับประทานอาหารให้เป็ น
เวลา (หรื อรับประทานทุกมือเมือถึงเวลารับประทานอาหาร) ความหิวจะเป็ นสาเหตุให้มีการ
เปลียนแปลงสารเคมีในร่ างกายซึงจะทําให้ความสามารถในการควบคุมตัวเอง และความสามารถในการ
เผชิญกับปัญหาต่างๆ ลดลง หลายครังทีเขารู ้สึกวิตกกังวลหรื อหงุดหงิด แต่ไม่เคยรู ้วา่ ความรู ้สึกนี
เกียวข้องกับความหิว การรับประทานอาหารให้ตรงเวลาจะช่วยเพิมความมันคงทางอารมณ์
โกรธ (Angry)
สภาวะการทีบุคคลอยูใ่ นอารมณ์โกรธมักจะเป็ นสาเหตุทีพบบ่อยทีสุ ดในการกลับไป
เสพยาซํา คนจํานวนมากเรี ยนรู ้ทีจะจัดการกับอารมณ์โกรธได้ยาก มันไม่เป็ นการสร้างสรรค์เลยทีจะ
ตอบโต้สิงทีทําให้โกรธทันทีทนั ใด โดยไม่พิจารณาถึงผลลัพธ์ทีจะตามมาภายหลังหรื อเก็บความโกรธ
ไว้และซ่อนเร้นทําเป็ นว่าไม่โกรธ การพูดถึงสถานการณ์ทีก่อให้เกิดความโกรธและเรี ยนรู ้วิธีจดั การกับ
ความโกรธเป็ นส่ วนหนึงทีสําคัญในกระบวนการเลิกเสพยา
เหงา (Lonely)
การเลิกยาเป็ นกระบวนการทีทําให้รู้สึกเหงา การติดยาทําให้สูญเสี ยสัมพันธภาพกับ
หลายๆ คน ซึงกลับคืนดีกนั ได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง เมือผูต้ ิดยาเข้ารับการบําบัดเขาต้องเลิกคบเพือนทีดืมและ
ใช้ยา ความรู ้สึกเหงานีเกิดขึนจริ ง และทําให้เจ็บปวดซึงจะนําไปสู่การเสพยาซํา

อ่อนเพลีย (Tired)
ความผิดปกติในการนอน เป็ นปัญหาทีพบได้บ่อยในระยะแรกของการเลิกเสพยา
บ่อยครังผูเ้ ลิกเสพยาจําเป็ นต้องเลิกใช้ยานอนหลับทีเคยใช้ในอดีต ความอ่อนเพลียเป็ นตัวกระตุน้ ให้
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กลับไปเสพยาซํา ความรู ้สึกอ่อนเพลีย และหมดกําลังจะทําให้คุณอ่อนแอ และไม่สามารถทีจะทํา
กิจกรรมต่างๆ อย่างปกติได้

บ่ อยครังเพียงใดทีคุณพบว่ าคุณมีภาวะทางอารมณ์ ดงั ทีกล่าวมานีอย่ างน้ อยหนึงอย่ างหรือมากกว่ านัน
คุณมีวธิ ีการอย่ างไรบ้ าง ทีจะหลีกเลียงสิ งทีทําให้ คุณอ่อนแอ

แผนการจัดกิจกรรมที 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
3.6 “ความเครียดนัน สําคัญไฉน”
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วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกประเมินเพือระบุระดับความเครี ยดของตนเองได้
1. เพือให้สมาชิกวิเคราะห์สาเหตุของความเครี ยดของตนเองได้
2. เพือให้สมาชิกรู ้จกั วิธีการควบคุมระดับความเครี ยดของตนเองได้อย่างหลากหลาย
สาระสํ าคัญ
ความเครี ยดทําให้เกิดความไม่สมดุลของร่ างกายและจิตใจ ซึงทําให้เกิดการเจ็บปวดได้
ทังทางด้านร่ างกายและจิตใจ หากได้รับการฝึ กทักษะการจัดการกับความเครี ยดและสามารถนําไปปฏิบตั ิ
ได้ จะทําให้บงั เกิดผลดีต่อสุ ขภาพและจิตใจของตนเอง อีกทังนําไปใช้กบั บุคคลในครอบครัวและสังคม
ได้อีกด้วย
สื อการจัดกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
เวลา

แบบประเมินผลและวิเคราะห์ความเครี ยดด้วยตนเอง
ผลการประเมินและวิเคราะห์ความเครี ยด
ใบงานที 1
ใบความรู ้ที 1 , 2

60 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มนําเข้าสู่กิจกรรมโดยถามสมาชิกว่า “ใครเคยมี
ความเครี ยดบ้างและเมือเครี ยดแล้วมีลกั ษณะอย่างไร”

วิธีดําเนินกิจกรรม
2. ให้สมาชิกประเมินความเครี ยดของตนเองด้วยการทําแบบ

สื อ / อุปกรณ์

สื อ / อุปกรณ์
- แบบประเมินและวิเคราะห์
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3.
4.

5.
6.
7.

ประเมินและวิเคราะห์ความเครี ยดด้วยตนเอง
ให้สมาชิกตรวจคําตอบเพือดูวา่ ตนเองมีความเครี ยดระดับ
ตาม “ผลการประเมินและวิเคราะห์ความเครี ยด”
ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มพูดคุยถึงสาเหตุของความเครี ยดและผล
กระทบของคนทีมีความเครี ยดตามใบกิจกรรม 1 แล้วให้
ตัวแทนกลุ่มนําเสนอในกลุ่มใหญ่
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปเพิมเติมตามใบความรู ้ 1
ให้สมาชิกพูดคุยกันถึงวิธีจดั การกับความเครี ยดว่ามีวิธีใด
บ้าง
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปเพิมเติมตามใบความรู ้ 2

ความเครี ยดด้วยตนเอง
- ผลการประเมินและวิเคราะห์
ความเครี ยด
- ใบงานที 1 “ความเครี ยดนัน
สําคัญไฉน”
- ใบความรู ้ที 1 “ความเครี ยด”

- ใบความรู ้ที 2”วิธีจดั การกับ
ความ เครี ยด”

การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับกลุ่ม
ผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด ปี งบประมาณ 2546 .

แบบประเมินและวิเคราะห์ ความเครียดด้ วยตนเอง
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โปรดเขียนเครื องหมาย x ลงในช่องแสดงระดับอาการทีเกิดขึนกับตัวท่านตามความเป็ นจริ งมากทีสุ ด
อาการ พฤติกรรมหรือความรู้สึก

ระดับอาการ
ไม่ เคยเลย เป็ นครังคราว เป็ นบ่ อยๆ เป็ นประจํา

1. นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรื อกังวลใจ
2. รู ้สึกหงุดหงิด รําคาญใจ
3. ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครี ยด
4. มีความวุน่ วายใจ
5. ไม่อยากพบปะผูค้ น
6. ปวดหัวข้างเดียวหรื อปวดบริ เวณขมับทัง
2 ข้าง
7. รู ้สึกไม่มีความสุ ขและเศร้าหมอง
8. รู ้สึกหมดหวังในชีวิต
9. รู ้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า
10. กระวนกระวายอยูต่ ลอดเวลา
11. รู ้สึกว่าตนไม่มีสมาธิ
12. รู ้สึกเพลียจนไม่มีแรงทําอะไร
13. รู ้สึกเหนือยหน่ายไม่อยากทําอะไร
14. มีอาการหัวใจเต้นแรง
15. เสี ยงสัน ปากสัน หรื อมือสันเวลาไม่พอใจ
16. รู ้สึกกลัวผิดพลาดในการทําสิ งต่างๆ
17. ปวดหรื อเกร็ งกล้ามเนือบริ เวณท้ายทอย
หลังหรื อไหล่
18. ตืนเต้นง่ายกับเหตุการณ์ทีไม่คุน้ เคย
19. มึนงงหรื อเวียนศีรษะ
20. ความสุ ขทางเพศลดลง

ผลการประเมินและวิเคราะห์ ความเครียด
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ระดับคะแนน 0-5 คะแนน
ท่านคิดว่าความเครี ยดอยูใ่ นระดับตํากว่าเกณฑ์อย่างมาก ทฤษฎีถือว่าความเป็ นไปได้
เพียงเล็กน้อยเท่านัน ทีจะมีความเครี ยดในระดับตํามากขนาดนี ในกรณี ของท่านอาจมีความหมายว่า
 ท่านตอบคําถามไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง หรื อ
 ท่านอาจเข้าใจคําสังหรื อข้อคําถามคลาดเคลือนไป
 ท่านอาจจะเป็ นคนทีขาดแรงจูงใจในการดําเนินชีวิต มีความเฉือยชา ชีวิต
ประจําวันซําซาก จําเจ น่าเบือหน่าย ปราศจากความตืนเต้น
ระดับคะแนน 6-17 คะแนน
ท่านมีความเครี ยดอยูใ่ นระดับปกติ สามารถจัดการกับความเครี ยดทีเกิดขึนใน
ชีวิตประจําวัน และสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู ้สึกพึงพอใจเกียวกับตนเอง
และสิ งแวดล้อมเป็ นอย่างมาก รู ้สึกมีพลัง มีชีวิตชีวา กระตือรื อร้น มองสิ งทีเร้าหรื อเหตุการณ์รอบตัว
ว่าเป็ นสิ งทีท้าทายความสามารถ มีความสามารถในการจัดการกับสิ งต่างๆ ได้อย่างเหมาะ ผลผลิตของ
การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสูง ความเครี ยดในระดับนี ถือว่ามีประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันเป็ น
แรงจูงใจทีจะนําไปสู่ ความสําเร็ จได้
ระดับคะแนน 18-25 คะแนน
ท่านมีความเครี ยดอยูใ่ นระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย มีความไม่สบายใจอันเกิดจากปัญหา
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยทีปั ญหาหรื อข้อขัดแย้งของท่านอาจจะยังไม่ได้รับการคลีคลายหรื อ
แก้ไข ซึงถือว่าเป็ นความเครี ยดทีพบได้ในชีวิตประจําวัน อาจไม่รู้ตวั ว่ามีความเครี ยดหรื ออาจรู ้สึกได้
จากการเปลียนแปลงของร่ างกาย อารมณ์ ความรู ้สึก และพฤติกรรมบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ชดั เจนและยัง
พอทนได้ แม้วา่ ท่านจะมีความยุง่ ยากในการจัดการกับปัญหาอยูบ่ า้ ง และอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัว
มากขึนกว่าเดิม ท่านก็สามารถจัดการกับความเครี ยดได้ และไม่เป็ นผลเสี ยต่อการดําเนินชีวิต ในกรณี นี
ท่านควรผ่อนคลายความเครี ยดด้วยการหาความเพลิดเพลินใจ เช่น ออกกําลังกาย ดูหนัง
ฟังเพลง สังสรรค์กบั เพือน ฯลฯ
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ระดับคะแนน 26-29 คะแนน
ท่านมีความเครี ยดอยูใ่ นระดับสูงกว่าปกติปานกลาง ขณะนีท่านเริ มมีความตึงเครี ยดใน
ระดับค่อนข้างสูง และได้รับความเดือดร้อนเป็ นอย่างมากจากปั ญหาทางอารมณ์ทีเกิดจากปัญหาความ
ขัดแย้งและวิกฤติในชีวิต เป็ นสัญญาณเตือนขันต้นว่าท่านกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤติ และความขัดแย้ง
ซึงท่านจัดการแก้ไขด้วย ความยากลําบาก ลักษณะอาการดังกล่าวจะเพิมความรุ นแรง ซึงมีผลกระทบ
ต่อการทํางาน จําเป็ นต้องหาวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ให้ลดน้อยลง หรื อหมดไปด้วยวิธีการอย่างใด
อย่างหนึง และควรคลีคลายความเครี ยดด้วยการพูดคุย ปรึ กษากับคนทีไว้วางใจ หรื อปรึ กษาทาง
โทรศัพท์ (Hotline)
ระดับคะแนน 30-60 คะแนน
ท่านมีความเครี ยดอยูใ่ นระดับสูงกว่าปกติ กําลังตกอยูใ่ นสภาวะตึงเครี ยดหรื อกําลัง
เผชิญกับวิกฤติในชีวติ อย่างรุ นแรง เช่น การเจ็บป่ วยทีรุ นแรง เรื อรัง ความพิการ การสูญเสี ย ปัญหา
ความรุ นแรงในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ซึงส่ งผลต่อสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตอย่างชัดเจน ทําให้
ชีวิตไม่มีความสุ ข ฟุ้ งซ่าน ตัดสิ นใจผิดพลาด ขาดความยับยังชังใจ อาจเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย
ความเครี ยดในระดับนี ถือว่ามีความรุ นแรงมาก หากปล่อยไว้โดยไม่ดาํ เนินการอย่าง
เหมาะสมและถูกวิธี อาจนําไปสู่ความเจ็บป่ วยทางจิตทีรุ นแรง ซึงส่ งผลเสี ยต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิด
ต่อไปได้ ในระดับนีควรขอรับบริ การ Hotline และคลินิกคลายเครี ยด ซึงมีอยูต่ ามสถานบริ การทัวไป
หมายเหตุ
การให้คะแนน ไม่เคยเลย
เป็ นครังคราว
เป็ นบ่อยๆ
เป็ นประจํา

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

0
1
2
3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ใบงานที 1
“ความเครียดนัน สํ าคัญไฉน”
1. สาเหตุของความเครี ยดมีอะไรบ้าง
1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
3. .………………………………………………………………………………
4. .………………………………………………………………………………
5. .………………………………………………………………………………
6. .………………………………………………………………………………
7. .………………………………………………………………………………
8. .………………………………………………………………………………
9. .………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………..
2. คนทีมีความเครี ยดส่ งผลกระทบอย่างไรบ้าง
1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
3. .………………………………………………………………………………
4. .………………………………………………………………………………
5. .………………………………………………………………………………
กลุ่ม……………………………………….
วันที………………………………………..
รายชือสมาชิก 1…………………………
2…………………………
3…………………………
4…………………………
5…………………………

ใบความรู้ ที 1
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“ความเครียด”
ความเครียด
ความเครี ยดเป็ นภาวะทีเกิดขึนเมือจิตใจถูกกระตุน้ ด้วยสิ งเร้าทีทําให้ตืนเต้นหรื อวิตก
กังวล ส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงทางร่ างกายหรื ออาจผิดปกติทางร่ างกายขึนได้ หากความเครี ยดนันมี
มาก และคงอยูเ่ ป็ นเวลานาน
ความเครี ยดทีไม่มากนักจะเป็ นแรงกระตุน้ ให้คนเราเกิดมุมานะทีจะเอาชนะอุปสรรค
และปัญหาต่างๆ ได้ คนทีมีความรับผิดชอบสูงจึงมักหนีความเครี ยดไม่พน้
แต่ถา้ หากความเครี ยดมีมากเกินไป ประกอบกับไม่สามารถหาทางผ่อนคลายด้วยวิธีที
เหมาะสมก็อาจจะทําให้เกิดความผิดปกติทางร่ างกายและจิตใจตามมา เป็ นผลให้ขาดความสงบสุ ขใน
การดําเนินชีวติ ครอบครัวมีปัญหา และความสามารถในการทํางานหรื อการเรี ยนก็ลดลง ดังนัน คนเรา
ควรรู ้จกั การผ่อนคลายความเครี ยดทีถูกวิธีเพือให้การดําเนินชีวิตของเราป็ นสุ ข
สาเหตุของความเครียด
เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ
1. สาเหตุทางด้ านจิตใจ ได้แก่ ความกลัวว่าจะไม่สมหวัง กลัวจะไม่สาํ เร็ จ หนักใจ
ในงานทีได้รับมอบหมาย รู ้สึกว่าตัวเองต้องทําสิ งทียากเกินความสามารถ มีความ
วิตกกังวลล่วงหน้ากับสิ งทียังไม่เกิดขึน เป็ นต้น
2. สาเหตุการเปลียนแปลงในชีวติ ได้แก่ การเปลียนวัย การตังครรภ์ การเริ มทํางาน
การเปลียนงาน การเกษียณอายุ การย้ายบ้าน การสูญเสี ยคนรัก เป็ นต้น
3. สาเหตุจากการเจ็บป่ วยทางกาย ได้แก่ การเจ็บไข้ไม่สบายทีไม่รุนแรง ตลอดจน
ถึงทีรุ นแรงและเรื อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ ง ความดันโลหิ ตสู ง
ตามปกติความเครี ยดในจิตใจจะส่ งผลให้เกิดอาการทางกาย ทีสังเกตได้อย่างชัดเจน
ได้แก่
1. ปวดศีรษะ
2. หลับยาก หลับไม่สนิท
3. เหนือยง่ายกว่าปกติ
4. กินมากกว่าปกติหรื อเบืออาหาร
5. ท้องผูกหรื อท้องเสี ยบ่อยๆ
6. ท้องอืดท้องเฟ้ อ
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ใบความรู้ ที 1 (ต่ อ)
“ความเครียด”

7. รู ้สึกตืนเต้นตกใจง่าย
8. ฝันร้าย
9. หายใจไม่อิม
10. ประจําเดือนมาไม่ปกติ หรื อสมรรถภาพทางเพศลดลง
11. หงุดหงิดกับคนรอบข้าง
12. ปวดต้นคอและไหล่
13. มือเท้าเย็น
14. ใจสัน
15. ไม่มีสมาธิ
ผลเสี ยทีเกิดจากความเครียด
หากปล่อยให้ตวั เองมีความเครี ยดสะสมไว้เป็ นเวลานาน โดยไม่ได้ผอ่ นคลาย
ความเครี ยดเลย จะส่ งผลให้เกิดการเจ็บป่ วยรุ นแรงได้ เช่น
- โรคประสาท
- โรคแผลในกระเพาะอาหาร
- โรคความดันโลหิ ตสู ง
- โรคหัวใจ
- โรคมะเร็ ง
นอกจากนียังมีผลเสี ยต่อการดํารงชีวิตด้วย เช่น ขาดสมาธิในการทํางาน ทําให้งาน
ผิดพลาดบ่อยๆ เบือหน่ายไม่อยากพบผูค้ น รู ้สึกไม่มีความสุ ข เศร้าหมองและหมดกําลังใจ
ดังนัน ไม่ควรปล่อยให้ตวั เองเครี ยดอยูเ่ ป็ นเวลานาน ควรหาทางผ่อนคลายความเครี ยด
ทุกวัน จะช่วยให้จิตใจสงบ เป็ นสุ ข และสุ ขภาพร่ างกายก็จะดีขึนด้วย
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ใบความรู้ ที 2
“วิธีจดั การกับความเครียด”
คนเรามีความสามารถในการจัดการกับความเครี ยดได้ทุกคนแล้ว เพียงแต่
1. ต้องรู ้ตวั ก่อนว่าตัวเองกําลังเครี ยด
2. รู ้จกั ทบทวนสาเหตุของความเครี ยด
3. ยอมรับสภาพความเป็ นจริ งของชีวิตในปัจจุบนั และพร้อมทีจะปรับเปลียนเท่าทีจะทําได้
เพือให้ชีวิตดีขึน
4. เต็มใจทีจะเปลียนแปลงตัวเองก่อนเป็ นอันดับแรก
วิธีจัดการกับความเครียด มีดังนี
1. การเสริมสร้ างสุ ขภาพกายให้ แข็งแรง
1.1 การรับประทานอาหารทีมีคุณค่า ครบทัง 5 หมู่
1.2 ออกกําลังกายเป็ นประจําสมําเสมอ โดยเลือกการออกกําลังกายทีเหมาะกับตัวเอง
1.3 นอนหลับให้เพียงพอ หากนอนไม่หลับควรปรึ กษาแพทย์ อย่าให้ยานอนหลับเอง
1.4 หลีกเลียงการกระทําทีจะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เช่น การใช้ยาเสพติด
2. การเปลียนแปลงสภาพการณ์ ททํี าให้ เครียด
2.1 ปรับปรุ งสถานทีให้เหมาะสม ทังบ้านและทีทาํ งานให้บรรยากาศดี
2.2 เปลียนบรรยากาศชัวคราว เช่น เดินหนีจากสถานการณ์ทีไม่ชอบ หรื อไปเทียว
พักผ่อนเพือนผ่อนคลายความเครี ยด
2.3 ปรับปรุ งการทํางาน หรื อการเรี ยน โดยจัดลําดับความสําคัญของงาน กิจกรรม
ทีต้องรับผิดชอบ เพือให้งานหรื อการเรี ยนบรรลุเป้ าหมาย
2.4 ให้ความสําคัญกับทีอยูอ่ าศัย จัดบ้านให้น่าอยู่ ทําบรรยากาศในบ้านให้ดี รวมทัง
การเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีภายในบ้านด้วย
3. การเปลียนแปลงทางจิตใจ
2.1 รู ้จกั มองโลกในหลายๆ แง่มุม คิดทางบวก
2.2 มีอารมณ์ขนั รวมทังการอ่านหนังสื อการ์ตูนและดูหนังตลก
2.3 ให้อภัย ทําให้สบายใจขึน และไม่มีผลเสี ยกับร่ างกาย
2.4 ไม่ทอ้ ถอย ความพยายามจะช่วยให้พน้ อุปสรรคต่างๆไปได้
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ใบความรู้ ที 2
“วิธีจดั การกับความเครียด” ( ต่ อ)

4. การฝึ กผ่ อนคลายความเครียด (สาธิตจากแถบเสี ยงทัง 3 วิธี)
4.1 การฝึ กเกร็ งและผ่อนคลายกล้ามเนือ
4.2 การฝึ กหายใจ
4.3 การฝึ กใช้จินตนาการ
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แผนการจัดกิจกรรมที 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
3.7 “การสร้ างภาพในจินตนาการ”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกใช้วิธีการสร้างภาพในจินตนาการเพือผ่อนคลายความเครี ยดได้ดว้ ย
ตนเอง
สาระสํ าคัญ
สื อการจัดกิจกรรม
กระดาษวาดเขียน หรื อกระดาษ A4
เวลา

30 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
1. ผูน้ าํ กลุ่มอธิบายให้สมาชิกทราบถึง “พลังของการสร้าง
ภาพในจินตนาการ” เพือผ่อนคลายความเครี ยด
2. ให้สมาชิกเขียนภาพเหตุการณ์ทีประทับใจ เช่น เหตุการณ์ - กระดาษวาดเขียน หรื อ
วันได้รับรางวัลเรี ยนดี วันได้รับถ้วยกีฬาดีเด่น เป็ นต้น
กระดาษ A4 คนละ 1 แผ่น
ทีเมือนึกถึงทุกครังจะทําให้รู้สึกมีความสุ ขและสบายใจ
โดยวาดภาพและเขียนบรรยายเหตุการณ์ลงในกระดาษ
3. เมือเขียนเหตุการณ์เสร็ จสิ นแล้ว ให้สมาชิกนังเก้าอีทีสบาย
หลับตา สํารวจกล้ามเนือส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย และ
ผ่อนคลายอย่างรวดเร็ ว
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วิธีดําเนินกิจกรรม
4. ต่อไปให้จินตนาการภาพเหตุการณ์รืนรมย์ทีเขียนไว้ใน
แผ่นกระดาษ โดยใช้การจินตนาการได้สมั ผัสถึงสี เสี ยง
และความรู ้สึกของตนเองอย่างชัดเจน คงภาพไว้สกั ครู่
สัมผัสถึงความรู ้สึกสดชืนทุกครัง
5. สอบถามถึงความรู ้สึกของสมาชิกหลังการฝึ กว่ารู ้สึก
ผ่อนคลายหรื อไม่

สื อ / อุปกรณ์

ข้ อสั งเกต
ในการสร้างภาพจินตนาการแต่ละครัง สมาชิกบางคนอาจมีภาพจินตนาการในด้านลบ
แวบเข้ามาได้ เช่น ภาพความผิดหวัง ล้มเหลว หรื อ ความลําบากยากแค้นต่างๆ ซึงมารบกวนทําให้
ไม่สามารถผ่อนคลายได้ ซึงผูน้ าํ กลุ่มจะต้องสังเกตท่าที กระสับกระส่ ายของสมาชิกขณะฝึ กให้ดี
พูดคุยและลองพยายามใหม่ แต่ถา้ ไม่สาํ เร็ จ วิธีการอาจไม่เหมาะสมกับสมาชิกคนนันๆ ให้เลือก
วิธีการผ่อนคลายแบบอืนแทน
การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากความตังใจในการฝึ กปฏิบตั ิ

เอกสารอ้างอิง
คู่มือการจัดกิจกรรมบําบัด ฟื นฟู เด็กและเยาวชน ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน .
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน, 2547.
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แผนการจัดกิจกรรมที 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
3.8 “เทคนิคการผ่ อนคลายจิตใจโดยวิธีคดิ ทางบวก”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกสามารถปรับเปลียนวิธีคิดเพือผ่อนคลายความเครี ยดได้
สาระสํ าคัญ
ความคิดของคนเรา มี 2 ทาง การคิดในทางบวกช่วยในการผ่อนคลายความเครี ยดและ
ความคิดในทางลบ ทําให้คนเรามีความเครี ยด แต่เราสามารถปรับเปลียนวิธีการคิดให้เป็ นไปในทางบวก
ได้ เพือใช้ชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบความรู ้
2. แบบฟอร์มตารางปรับเปลียนความคิด
เวลา

40 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
1. ผูน้ าํ กลุ่มอธิบายให้สมาชิกเข้าใจถึงประโยชน์ของการ
- ใบความรู ้ที 1 “การปรับเปลียน
ปรับเปลียนความคิดจากการคิดทางลบในการคิดทางบวก
ความคิด”
ต่อการผ่อนคลายความเครี ยด
2. ผูน้ าํ กลุ่มอธิบายตัวอย่างของกระบวนการคิดทางบวกโดย
2.1 ยกตัวอย่างสถานการณ์ทีทําให้เกิดความรู ้สึก เช่น
วันหนึงเพือนสนิทเดินผ่านแล้วไม่ยมหรื
ิ อทักทายกับเรา
2.2 ให้สมาชิกระดมความคิดทีเกิดขึน เมือประสบ
เหตุการณ์เช่นนัน
2.3 ขอให้เลขากลุ่ม จดบันทึกความคิดทีเพือนๆ บอก
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วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
2.4 ให้สมาชิกพิจารณาว่า เมือเกิดความคิดในแต่ละครัง
นันๆ แล้วสมาชิกรู ้สึกอย่างไร หลังจากเกิดความคิด
นันๆ แล้ว เช่น
- ความคิด “คิดว่า เพือนคงจะมีอะไรไม่พอใจเราแน่”
- ความรู ้สึกขณะนัน น้อยใจ เสี ยใจ ระดับความ
เครี ยดสูง
2.5 ให้สมาชิกเปลียนความคิดใหม่ ให้เป็ นความคิด
ทางบวก (Positive Thinking)
- ความคิดใหม่ “เพือคงมองไม่เห็นเรา” หรื อ
“เพือนอาจมีเรื องไม่สบายใจทีมีสาเหตุจากคนอืน”
- ความรู ้สึกใหม่ สบายใจขึน ระดับความเครี ยด
ปานกลาง
- แบบฟอร์มตารางปรับเปลียน
3. ให้สมาชิกลองคิดถึงเหตุการณ์ในชีวติ ประจําวันของ
สมาชิกเองทีทําให้สมาชิกเครี ยดและลองฝึ กปรับเปลียน
ความคิด
ความคิดเป็ นขันตอนตามแบบฟอร์มตารางปรับเปลียน
ความคิดทีผูน้ าํ กลุ่มแจกให้
4. ผูน้ าํ กลุ่มประเมินการฝึ ก การปรับเปลียนความคิดของ
สมาชิกและกระตุน้ ให้สมาชิกฝึ กเป็ นประจําเมือเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆทีทําให้เครี ยด
- ใบความรู ้ที 2 “วิธีการใช้
5. กรณี ทีสมาชิกมีความยากลําบากในการปรับเปลียนความ
ความคิดทีมีเหตุผล”
คิด ผูน้ าํ กลุ่มอาจให้แนวทางของวิธีการคิดอย่างมีเหตุผล
10 แบบ เพือช่วยให้สมาชิกสามารถพัฒนาความคิด
ทางบวกได้ดีขึน
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การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากความตังใจในการฝึ กปฏิบตั ิ

เอกสารอ้างอิง
คู่มือการจัดกิจกรรมบําบัด ฟื นฟู เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน, 2547.
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ใบความรู้ ที 1
“การปรับเปลียนความคิด”
การปรับเปลียนความคิด เป็ นวิธีการจัดการกับความเครี ยดในเชิงรุ กทีมีประสิ ทธิภาพ
ทีสุ ด ในบรรดาวิธีการต่างๆ ทีเราเคยได้เรี ยนรู ้กนั มา ลักษณะความคิดของคนเรามี 2 ประเภท คือ
ความคิดทางลบ และความคิดทางบวก
(1) คิดแล้ วเครียด/คิดทางลบ เป็ นการคิดทีนําความทุกข์มาสู่ ตน โดย
• การตังความหวังทีคาดสู งเกินไป
: ต่ อตนเอง
“ฉันน่าจะทําได้ดีกว่านี”
“ฉันอยากรู ้จกั คนมากๆ แต่ฉนั เป็ นคนขีอาย”
: ต่ อคนอืน
“คนอืนน่าจะเห็นความสําคัญของงานทีฉันทํา”
• การตําหนิตนเอง
: ต่ อสิ งทีทําไปแล้วพลาด
“ดูซิเรื องนีเรื องเดียวทําให้ชือเสี ยงของฉันเสี ยหมด”
: ต่ อสิ งทีไม่ ควรทํา
“ฉันไม่น่าทําเลย”
• การไม่ อยู่กบั ปัจจุบัน
คนทีคิดในทางลบ มักติดอยูก่ บั อดีตอันหมกมุ่นกับความทุกข์ของตนเอง คิดถึงแต่
สิ งทีตนจะได้รับ มองการกระทําของคนอืนว่าจะมีผลต่อตนเองอย่างไรบ้าง ทําให้การรับรู ้โลกภายนอก
ค่อนข้างแคบ ขณะเดียวกันก็มกั วิตกกังวลกับอนาคตทียังมาไม่ถึง ชีวิตจึงไม่มีความสงบสุ ข เครี ยด
กังวลตลอดเวลา
(2) คิดแบบไม่ เครียด/คิดทางบวก เป็ นการคิดทีนําเอาความสุ ขมาสู่ตน โดยการตังเป้ าหมาย
ชีวิตทีสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งของชีวิตตน มีสติอยูก่ บั ปัจจุบนั รู ้วา่ ตนเองทําอะไร เพืออะไร
(3) มองปัญหาว่ ามีทางแก้ไข เมือมีปัญหาเกิดขึนให้มองว่า “อะไรผิด” มากกว่าทีจะมองว่า
“ใครผิด”

109

ใบความรู้ ที 1 (ต่ อ)
“การปรับเปลียนความคิด”

(4) หาสิ งตอบแทนจากการสู ญเสี ย ความผิดพลาดทีเกิดขึนเปรี ยบเสมือนครู ทีจะสอนแนวทาง
ให้แก่ตน หรื อมองว่าอุปสรรคเป็ นบทเรี ยน ทีจะทําให้เราเข้มแข็งขึน พัฒนาตนเองได้มากขึน
(5) มีอารมณ์ ขัน
(6) รู้จักนําหลักพุทธศาสนามาใช้ เช่น การรู ้จกั ปล่อยวาง การฝึ กหัดมีเมตตา ให้อภัย เพือ
ลดแรงอาฆาต โกรธแค้นจะทําให้ได้มิตรมากกว่าศัตรู ทําให้จิตใจเรามีความสุ ขมากขึน
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ใบความรู้ ที 2
“วิธีการใช้ ความคิดทีมีเหตุผล”

ในกรณี ทีฝึ กให้สมาชิกปรับเปลียนความคิดแล้ว เห็นว่าสมาชิกมีความยากลําบากใน
การปรับเปลียนความคิด ผูน้ าํ กลุ่มอาจให้แนวทางของวิธีการคิดอย่างมีเหตุผล 10 แบบ เพือช่วยให้
สมาชิกสามารถพัฒนาความคิดทางบวกได้ดีขึน ดังนี
วิธีการใช้ ความคิดทีมีเหตุผล 10 แบบ
1. ฉันอยากให้คนบางคนชอบหรื อยอมรับฉันและฉันก็คงผิดหวังมากหากมันไม่เป็ น
เช่นนัน แต่ฉนั ก็ยอมรับความรู ้สึกนีได้ และจะทําสิ งทีดีเพือความสัมพันธ์ทีดี
ต่อไป
2. ฉันต้องการจะทําสิ งต่างๆ ให้ดี แต่ทุกคนรวมทังฉันด้วยมีโอกาสจะพลาดได้
ทังนัน ซึงถ้าสิ งทีเกิดขึน ฉันก็คงรู ้สึกไม่ดี และฉันจะพยายามทําให้ดีในครัง
ต่อไป
3. บางครังคนบางคนก็ทาํ ให้อารมณ์ฉนั ไม่ดี แต่การมีอารมณ์โกรธมากๆ ไม่ได้ทาํ
ให้สิงใดดีขึน
4. ฉันคงผิดหวัง ถ้าสิ งทีฉันคาดหวังไว้ไม่เป็ นไปตามทีตังใจ แต่ฉนั จะหาทางให้เป็ น
ไปใกล้เคียงกับทีฉันวางแผนไว้ให้มากทีสุ ด หากมันเป็ นไปไม่ได้จริ งๆ ฉันจะไม่
ผิดหวังจนเกินไป
5. ปัญหาส่ วนหนึงของฉันมาจากปัจจัยภายนอก แต่ความคิดและการกระทําของฉัน
เองก็มีผลเหมือนกัน และเป็ นส่ วนทีฉันควบคุมมันได้
6. การกังวลว่าสิ งร้ายๆ จะเกิดขึนก็ไม่ได้ช่วยทําให้เหตุการณ์นนไม่
ั เกิดขึนได้ มีแต่
จะทําให้ไม่มีความสุ ข ฉันควรเตรี ยมตัวรับมือกับปัญหาทีอาจเกิดขึนเท่าทีจะ
เป็ นไปได้ ไม่ควรกังวลกับอนาคตจนเกินไป
7. การทีต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายๆ อาจทําให้ฉนั รู ้สึกไม่ดี แต่การหลีกหนีไม่ได้
ช่วยทําให้อะไรดีขึน กลับทําให้ฉนั ต้องกังวลกับมันนานขึนเสี ยอีก
8. เป็ นเรื องดีทีฉันจะต้องพึงพาคนอืนบ้างในยามจําเป็ น แต่ตวั ฉันก็ยงั ต้องเป็ นหลัก
ให้กบั ตนเองเสมอ

111

ใบความรู้ ที 2 (ต่ อ)
“วิธีการใช้ ความคิดทีมีเหตุผล”

9. ปั ญหาของฉันอาจมีผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต แต่เพราะเหตุใดปั ญหาของฉันจึง
ยืดเยือถึงตอนนี คําตอบก็คือเพราะความคิดและการกระทําของฉันเองนันแหละ
ดังนัน ฉันจะต้องควบคุมความคิดของตัวเองให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งเสมอ
10. ฉันคงรู ้สึกไม่สบายใจเมือเห็นคนอืนตกอยูใ่ นฐานะลําบาก แต่การทีฉันจะพลอย
เศร้าไปด้วย ก็ไม่ได้ช่วยให้เขาสบายใจขึน ถ้าเป็ นไปได้ ฉันพยายามช่วยเขา
มากกว่า

“ อารมณ์ จะดีขนึ ถ้ าคิดให้ ดี ชัดเจนและมีการกระทําทีสร้ างสรรค์ ”
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ตารางปรับเปลียนความคิด (ตัวอย่ าง)
ชือ
สถานการณ์
มีความขัดแย้งในการ
ทํางานกับเพือน

- เพือนสนิทเดินผ่าน
แล้วไม่ยมทั
ิ กทายเรา
- เถียงกับแม่เรื องไป
เทียวเธคกับเพือนๆ

วันที
ระดับความคิด
ปฏิกริ ิยาเดิม
การเปลียนแปลง
ตํา ปานกลาง สู ง
ความคิด
อารมณ์
ความคิด
อารมณ์
- ความขัดแย้งเป็ นเรื อง - สบายใจ
/ - เพือนเห็นแก่ตวั
- หงุดหงิด
ไม่ช่วยทํางาน
กระวนกระวาย ปกติในการทํางานร่ วมกัน - ความโกรธ
เพราะแต่ละคนมีบุคลิก
ส่ วนรวม
โกรธ
ลดลง
นิสยั ความคิดและมุมมอง
แตกต่างกันและมีความ
ถนัดในการทํางานไม่
เหมือนกัน
/
/

- เพือนคงมีอะไรไม่ - เสี ยใจ น้อยใจ - เพือนคงมองไม่เห็นเรา
พอใจเราแน่
- แม่ไม่เคยเข้าใจ
- คงยากทีแม่จะอนุญาต
- โกรธและ
หรื อไว้วางใจเราเลย ผิดหวัง
เพราะเธคเป็ นสถานทีมัว
สุ มของวัยรุ่ นมันอันตราย
ถ้าฉันไม่ระวังตัว แม่
อาจจะเป็ นห่วงฉัน

ระดับความเครียด
ตํา ปานกลาง สู ง
/

- สบายใจขึน

/

- เข้าใจแม่
ความโกรธลดลง

/
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แผนการจัดกิจกรรมที 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
3.9 “การฝึ กสมาธิเพือลดความเครียด”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกฝึ กสมาธิอย่างง่าย เพือลดความเครี ยดได้
สาระสํ าคัญ
การฝึ กสมาธิเป็ นการฝึ กทีเอาใจจดจ่อไว้กบั สิ งใดสิ งหนึงเพียงสิ งเดียว ซึงจะช่วยลดสิ ง
กระตุน้ ทังจากภายนอกและภายในจิตใจอย่างมาก ทําให้ร่างกายผ่อนคลาย และความเครี ยดก็จะลดลง
เวลา

30 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
1. ผูน้ าํ กลุ่มอธิบายถึงความหมายและประโยชน์ของการฝึ ก
- ใบความรู ้ “การฝึ กสมาธิเพือลด
สมาธิเพือลดความเครี ยดตามใบความรู ้
ความเครี ยด”
2. บอกให้สมาชิกเตรี ยมตัวเพือสมาธิดงั นี
2.1 เลือกท่านังใดท่าหนึงทีเหมาะสมกับสถานการณ์
มากทีสุ ด ต่อไปนี
λ นังบนเก้าอีทีสามารถพักขาและแขนในท่าทีผ่อน
คลายได้ นังตัวตรงแบบสบายๆ ไม่แอ่นอกหรื อ
เกร็ งตัว ไหล่ตก ไม่ควรเอนพิงไปบนพนักข้างหลัง
λ นังขัดสมาธิ บนพืนหรื อเบาะรองนัง
λ นังคุกเข่าแบบญีปุ่ นโดยให้หว
ั แม่เท้าสัมผัสหรื อ
เกยกัน ส้นเท้าแรกห่างออกจากกัน เข่าแยกจากกัน
ห่างพอทีจะให้เป็ นฐานสามเหลียม เพือให้นงได้
ั
มันคง ทิงนําหนักลงระหว่างเท้าทังสองข้าง อาจ
ใช้เบาะหรื อหมอนรองก้น
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วิธีดําเนินกิจกรรม
λ มือควรวางไว้บนตักในท่าทีเป็ นธรรมชาติมากทีสุ ด
ให้ฝ่ามือหงายขึน ข้างขวาทับข้างซ้าย
นิวหัวแม่มือแตะกันเบาๆ ไม่เกร็ งมือและขน
2.2 ควรนังให้ตวั ตรงสบายๆ ไม่แอ่น ไม่เกร็ ง ให้นาหนั
ํ ก
ศีรษะทิงลงมาบนกระดูกสันหลัง
2.3 โยกตัวเบาๆ ไปทางซ้ายขวาสองสามครังคล้ายลูกตุม้
นาฬิกาเพือให้กลับเข้าสู่ท่าทีสมดุลมากทีสุ ด
2.4 เตรี ยมร่ างกายสําหรับการฝึ กสมาธิโดยมุ่งความสน
สนใจไปยังส่ วนต่างๆทีละส่ วนและผ่อนคลายมันไป
เป็ นลําดับ ดังนี
λ ขยับนิ วเท้า หมุนเท้าไปเป็ นวงกลมแล้วผ่อนคลาย
บริ เวณนัน
λ สังเกตว่ามีความตึงบริ เวณน่ องหรื อเปล่า แล้ว
ผ่อนคลายมันเสี ย
λ สังเกตความรู ้สึกบริ เวณนัน เอว สะโพก กระดูก
เชิงกรานและบริ เวณต้นขา แล้วผ่อนคลายให้มาก
ทีสุ ดเท่าทีจะมากได้
λ สู ดลมหายใจลึกๆ สองสามครัง หายใจเข้าและ
ออกช้าๆ ผ่อนคลายขึนเรื อยๆ
λ กลืนนําลายสองสามครัง สังเกตว่ามีอาการเจ็บ
เกร็ งในลําคอหรื อไม่ หมุนศีรษะช้าๆ เป็ นวงกลม
ตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาสองสามรอบ
เพือให้กล้ามเนือทีคอดคลายออก
λ เลือนความสนใจไปยังบริ เวณศีรษะแล้วสํารวจ
ดูวา่ บริ เวณไหนทีมีความตึงเครี ยดอยูบ่ า้ งไหม เช่น
บริ เวณส่วนบนของศีรษะ ขมับ รอบๆดวงตาหรื อ
ข้างในกระบอกตา
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λ บริ เวณขากรรไกรสังเกตดูวา่ กําลังกัดฟั นหรื อเม้ม
ปากอยูห่ รื อเปล่า สังเกตบริ เวณใบหูแล้วสํารวจ
รอบๆ บริ เวณศีรษะทังหมดอีกครัง ให้แน่ใจว่า
ผ่อนคลายทุกส่ วน
λ สํารวจทังร่ างกายอีกครัง หากพบส่ วนไหนยังตึงก็
คลายออก
3. เริ มฝึ กสมาธิในแต่ละแบบดังต่อไปนี (ให้เลือกฝึ กแบบใด
แบบหนึงทีถนัด และรู ้สึกผ่อนคลายมากทีสุ ด)
แบบที 1
- เมือเริ มมีความคิดมารบกวน ลองสังเกตดูมนั เงียบ ๆ
ปล่อยให้ตวั สมาชิกได้สมั ผัสกับทุกอย่างทีเข้ามาในใจ
ขณะนัน ความรู ้สึก เสี ยง กลิน อารมณ์ ความรู ้สึก
ทางกายภาพจากอดีต ฯลฯ ปล่อยใจให้ล่องลอยไป
อย่างอิสระ อย่าบังคับมัน อย่าพยายามแยกแยะตัดสิ น
ว่าดีเลว หรื อยึดติดกับอันใดอันหนึง ให้ความสนใจ
ทุกอย่างเท่ากันหมด บอกตัวเองว่า “ฉันรู ้สึกถึงเสี ยง
ต่างๆ ทีอยูร่ อบๆ ตัวฉัน…ขณะนี”
- สังเกตให้เห็นว่าใจของเราเป็ นทีมาของความคิดต่างๆ
และเราสามารถทีจะเอาตัวถอยออกมาจากความคิด
เหล่านัน และสังเกตมันอย่างเป็ นกลางโดยไม่ตกอยูใ่ น
อิทธิพลของมัน
- บอกกับตัวเองว่า “ฉันรู ้สึกถึงความคิดของตนเอง การ
รับรู ้สภาพแวดล้อมร่ างกาย และความรู ้สึกของฉันเอง
ทีมีและขณะนี ฉันมีชีวิตของฉันเองและขณะนีฉัน
กําลังเผชิญกับมันอยู”่
- อยูก่ บั การรับความคิดและความรู ้สึกต่างๆ ทีเป็ นกลาง
อย่างนีไปอีกสัก 10 นาที แล้วลองสํารวจทบทวน
ประสบการณ์นีดู สังเกตดูวา่ สมาชิกมักจะคิดถึงเรื อง
อะไรมากทีสุ ด ความคิดเรื องอะไรทีเกิดขึน ความคิด
เรื องอะไรทีบ่งว่าสมาชิกเป็ นคนอย่างไร
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- สมาชิกทําได้หรื อทําไม่ได้ อะไรทีสมาชิกควรทํา
หรื อไม่ควรทํา ฯลฯ พยายามระลึกไว้เสมอว่าสมาชิก
คืออะไร ทีมากกว่าความคิดและการรับรู ้เหล่านี
สมาชิกคือคนทีกําลังสัมผัสกับมันในขณะทีกาํ ลังผ่อน
คลายตืนตัวและเป็ นกลางและจากจุดนีเองทีสมาชิกจะ
ได้เรี ยนรู ้เกียวกับตัวเองและยอมรับตัวเองอย่างเต็มที
มากขึน
- ฝึ กด้วยวิธีนีจนกระทังสมาชิกรู ้สึกว่าทําได้อย่างสบาย
มากๆ ก่อนทีจะก้าวไปสู่ ระดับต่อไป สมาชิกอาจจะ
เลือกวิธีนีเป็ นส่ วนหนึงของโปรแกรมการฝึ กสมาธิกไ็ ด้
- ฝึ กแบบฝึ กหัดนีในหลายๆ สถานที เช่น ขณะนัง
รถเมล์ หรื อเข้าคิวซือของ เป็ นรถ
แบบที 2
- วิธีนีเป็ นวิธีทีนิยมปฏิบตั ิกนั ในหลายแห่ งทัวโลก
เหมาะทีจะทําให้เกิดการผ่อนคลายแบบลึกและเรี ยนรู ้
เรื องการสร้างวินยั ให้กบั ตนเอง
א. หาทีเงียบสงบเพือฝึ ก แล้วนังลงในท่าทีเลือกแล้วว่า
สบายและมันคง เริ มสงบใจ มุ่งความสนใจสํารวจไป
ให้ทวที
ั ละส่ วนของร่ างกาย สังเกตดูวา่ มีส่วนไหนทีตึง
เครี ยดอยูห่ รื อเปล่า แล้วผ่อนคลายมันเสี ย สมาชิก
อาจจะหลับตาหรื อจะทอดสายตาลงหรื อจะทอดสายตา
(ไม่ใช่เพ่งหรื อจ้อง) ไปยังจุดหนึงบนพืนทีห่างจาก
ตัวเองไปประมาณสี ฟุต
ב. หายใจทางจมูก หายใจเข้า หายใจออก หยุดสักครู่
ก่อนทีจะหายใจเข้าอีก หายใจเข้าให้ลงไปถึงปอด
ส่ วนล่างอย่างเป็ นธรรมชาติ มีสติรู้ตวั ถึงการหายใจ
ของสมาชิกเอง
ג. เมือสมาชิกหายใจออกให้พดู ในใจว่า “หนึง” หายใจ
ออกต่อไปเรื อยๆ ทุกครังทีหายใจให้พดู ว่า “หนึง”
เสมอ
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ד. เมือเริ มมีความคิดเรื องต่างๆ มารบกวนจิตใจให้หนั เห
ออกไปจากการหายใจ ให้ดึงใจให้กลับมาทีการหายใจ
แล้วพูดในใจว่า “หนึง” อีก ลองทําแบบนีดูประมาณ
ครังละ 10 หรื อ 20 นาที
จ. ในแต่ละครังทีสมาชิกทําแบบฝึ กหัดนีเสร็ จ ให้นงั
เงียบๆ ต่อไปอีก สามนาที อย่ารี บลุกขึนไปไหนๆ ต่อ
ทันที แต่ให้นงหลั
ั บตาอยูส่ กั ครู่ การให้เวลาสักเล็ก
น้อยเพืออิมเอิบกับผลของการนังสมาธิเป็ นส่ วนสําคัญ
ส่ วนหนึงของโปรแกรมการฝึ กสมาธิ
ฉ. พยายามทําแบบฝึ กหัดนีสัก 5 ถึง 7 ครัง ในแต่ละ
สัปดาห์ ลองทําอย่างนีดูสกั หนึงเดือนก่อนทีสมาชิกจะ
ตัดสิ นใจว่าจะฝึ กด้วยวิธีนีต่อไปหรื อเลิกแล้วหันไป
ลองวิธีอืนๆ
ช. วิธีอืนๆ ทีอาจเลือกใช้แทนวิธีในข้อ ค. โดยเลือกทํา
อย่างใดอย่างหนึงคือ
- เมือสมาชิกหายใจออกให้พดู ในใจว่า “หนึง” เมือ
สมาชิกหยุดหายใจ ให้พดู ในใจว่า “และ” เมือ
หายใจเข้าอีกครังให้พดู ในใจว่า “สอง” แล้วทํา
ซําต่อไปเรื อยๆ โดยพูดในใจว่า “หนึง…และ…
สอง…หนึง…และ…สอง”
- ในขณะทีสมาชิกหายใจเข้า พูดในใจว่า “หนึง”
แล้วนับต่อเมือหายใจเข้าทุกครังว่า “สอง…สาม
…สี ” แล้วก็ตงต้
ั นที “หนึง” ใหม่อีก
- ขณะทีหายใจเข้าพูดในใจว่า “เข้า” และเมือ
หายใจออกพูดว่า “ออก”
- สังเกตติดตามลมหายใจไปเรื อยๆ โดยไม่ตอ้ งพูด
ในใจเลย
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4. ประเมินผลการฝึ ก ด้วยการพูดคุยว่าสมาชิกรู ้สึกอย่างไร
หลังทําสมาธิและกระตุน้ ให้สมาชิกใช้การทําสมาธิเพือ
ผ่อนคลายความเครี ยดบ่อยๆ เมือเริ มเผชิญกับความเครี ยด
บ่อยครังเท่าทีทําได้
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การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการฝึ กปฏิบตั ิของสมาชิก
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ประโยชน์ ของการฝึ กสมาธิ
การฝึ กสมาธิจะช่วยให้เราเอาใจไปจดจ่อไว้กบั สิ งใดสิ งหนึงเพียงสิ งเดียว ซึงเป็ นการ
ฝึ กตนเองทีจะช่วยให้เราตังเป้ าหมายในชีวติ ได้อยางมีประสิ ทธิภาพได้ดียงขึ
ิ น เมือมีความชํานาญสู งขึน
สมาชิกก็จะพบว่าสมาชิกสามารถทุ่มเทพลังความสามารถให้กบั อะไรก็ตามทีสมาชิกกําลังทําอยูไ่ ด้อย่าง
เต็มที
พบว่าการฝึ กสมาธิสามาถทําให้เกิดความผ่อนคลายอย่างลึกได้ในเวลาอันสัน การเผา
ผลาญอาหารของร่ างกายจะช้าลง ในขณะทีการใช้ออกซิเจน การสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ อัตราการ
เต้นของหัวใจ การหายใจ และความดันโลหิ ตจะลดลง ยิงไปกว่านัน กรดแลคติกซึงเป็ นสารทีสร้าง
ขึนมาในขณะทีกล้ามเนือเผาผลาญอาหาร และเกียวพันกับความวิตกกังวล และความเครี ยดก็จะลดลง
คลืนสมองแบบอัลฟ่ า ซึงพบในคนผ่อนคลายมากก็จะเพิมขึน ทังนีเพราะการผ่อนคลายทีเกิดขึนจากการ
เอาใจจดจ่อสิ งหนึงเพียงอย่างเดียว ในขณะทําสมาธิจะช่วยลดสิ งกระตุน้ ทังจากภายนอกและภายใน
จิตใจอย่างมาก
การฝึ กสมาธิสามารถนําเอาไปใช้ในการป้ องกันและการรักษาอาการความดันโลหิ ตสูง
โรคหัวใจ และอาการเส้นเลือดในสมองแตกได้ นอกจากนียังช่วยลดอาการ คิดซําซาก กังวล เศร้า
และโกรธ เพิมความตังใจและความสนใจในการทํางานได้อีกด้วย
หลักการเบืองต้ นในการฝึ กสมาธิ
การฝึ กสมาธิไม่วา่ จะเป็ นแบบไหน จะมีหลักการเพียง 4 ประการ
1. การอยูใ่ นสถานทีทีเงียบสงบ สําคัญมาก โดยเฉพาะในเวลาทีเริ มฝึ กใหม่ๆ ควรให้
มีสิงเร้าจากภายนอกน้อยทีสุ ด ควรเป็ นทีทีแยกออกไปจากความยุง่ เหยิงรี บร้อนใน
ชีวิตประจําวัน เป็ นทีทีสมาชิกจะใจจดจ่ออยูก่ บั ความสงบเท่านัน
2. การทําสมาธิจะง่ายขึนถ้าสมาชิกอยูใ่ นท่าทีสบายพอทีจะคงอยูใ่ นสภาพนันได้
อย่างน้อย 20 นาที โดยไม่รู้สึกเครี ยด พยายามไม่ฝึกสมาธิหลังอาหารอย่างน้อย
สองชัวโมง เพราะการย่อยอาหารจะไปขัดขวางการทีร่ างกายจะผ่อนคลายและ
ตืนตัวอยูเ่ สมอ
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3. ควรทีจะมีสิงยึดเหนียวในใจ เช่นคําพูดคําหนึงหรื อเสี ยง วัตถุหรื อสัญลักษณ์
บางอย่างสําหรับมองหรื อนึกถึง ความรู ้สึกหรื อความคิดบางอย่าง เมือมีความคิด
ฟุ้ งซ่าน เข้ามารบกวนจิตใจ ก็ปล่อยมันให้ผา่ นไปแล้วค่อยๆ กลับมาใจจดจ่ออยู่
กับสิ งทีเราเลือกไว้ก่อนอีก
สิ งสําคัญทีสุ ดทีจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายในการฝึ กสมาธิคือ การรักษาทัศนะแบบ
เปิ ดใจให้ยอมรับสิ งทีเกิดขึนอย่างสงบ ในตอนแรกๆ ของการฝึ กพยายาม ไม่หงุดหงิดหรื อโมโห เพียง
บอกตัวเองว่ามันเกิดขึนหลังจากนันค่อยๆ จูงใจให้กลับมาหาสิ งทีเลือกไว้สาํ หรับยึดเหนียวจิตใจอีก
ทัศนคติแบบนีหมายถึงการไม่ตาํ หนิ วิจารณ์ตวั เองว่าทําได้ดีหรื อไม่ หรื อวิธีเลือกทีใช้นนดี
ั หรื อ
ั
บกพร่ องอย่างไรด้วย ไม่เช่นนันผูฝ้ ึ กก็จะมัวแต่ไปเสี ยเวลาวิจารณ์แยกแยะอะไรต่างๆ อยูโ่ ดยไม่ได้ตงใจ
ฝึ กจริ งๆ สักที

120

แผนการจัดกิจกรรมที 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
3.10 “การฝึ กหายใจเพือลดความเครียด”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกสามารถใช้วิธีการฝึ กหายใจเพือผ่อนคลายความเครี ยดด้วยตนเองได้
สาระสํ าคัญ
การฝึ กหายใจลึกๆ สามารถทําได้ง่ายในชีวิตประจําวัน อย่างน้อยวันละ 10 ครัง หาวิธี
เตือนความจําในการฝึ กโดยเอาวิธีการหายใจไปสัมพันธ์กบั งานทีทําบ่อยๆ เช่น เมือเกิดความเครี ยดจาก
การเรี ยนหรื อการทํางาน เมือเริ มปวดศีรษะ เป็ นต้น ก็จะทําให้สมาชิกสามารถผ่อนคลายความเครี ยดให้
เป็ นนิสยั โดยง่าย
เวลา

30 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
1.

2.
3.

4.
5.

วิธีดําเนินกิจกรรม
ผูน้ าํ กลุ่มกล่าวนําถึงเหตุการณ์ต่างๆ ทีก่อให้เกิดความ
เครี ยดในชีวิตประจําวัน และสมาชิกเล่าถึงเหตุการณ์ที
ทําให้ตนเองเกิดความเครี ยด
ผูน้ าํ กลุ่มอธิบายให้สมาชิกทราบถึง “พลังของการฝึ ก
หายใจ” เพือลดความเครี ยดตามใบความรู ้
ผูน้ าํ กลุ่มสาธิตวิธีการฝึ กหายใจเพือลดความเครี ยด ตาม
หลักการฝึ กหายใจ โดยเลือกรู ปแบบการฝึ กทีคิดว่าง่าย
สําหรับสมาชิก
ให้สมาชิกฝึ กหายใจพร้อมกับการสาธิตของผูน้ าํ
ให้สมาชิกฝึ กประจํา โดยอาจฝึ กก่อนเริ มปฏิบตั ิจริ ง
ประมาณครังละ 1-2 นาที

สื อ / อุปกรณ์

- ใบความรู ้ “การฝึ กหายใจเพือ
ลดความเครี ยด”
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6. ติดตามผลการฝึ กหายใจเมือเกิดความเครี ยดของสมาชิก

การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการฝึ กปฏิบตั ิของสมาชิก

เอกสารอ้างอิง
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน . คูม่ ือการจัดกิจกรรมบําบัด ฟื นฟู เด็กและ
เยาวชนในศูนย์การฝึ กอบรมเด็กและเยาวชน. 2547 : หน้า 336-339 .
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ใบความรู้ ที 1
“การฝึ กหายใจเพือลดความเครียด”
พลังของการฝึ กหายใจ
การหายใจลึกและเต็มปอดเป็ นการหายใจทีถูกต้อง และเป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ ช่วย
เพิมปริ มาณออกซิเจนในเลือด ช่วยเพิมความแข็งแรงให้กล้ามเนือท้อง และลําไส้ เมือสมาชิกเครี ยด
หรื อหงุดหงิดการหายใจของสมาชิกตือและไม่สมําเสมอ และหัวใจของสมาชิกมักจะเต้นเร็ วขึน เมือ
สมาชิกผ่อนคลายการหายใจก็จะลึกขึน และหัวใจก็จะเต้นช้าลง
การหายใจทีถูกต้องเป็ นรากฐานของการฝึ กหัดหายใจหลายๆแบบ สมาชิกเรี ยนรู ้มนั ได้
อย่างง่ายๆ และนํามาใช้ในตารางกิจกรรมประจําวันทีค่อนข้างยุง่ ของสมาชิกได้ อย่ารอให้เกิดเหตุการณ์
ตึงเครี ยดขึนในชีวิตเสี ยก่อน แล้วจึงฝึ กหายใจลึกๆ เมือคนมีความเครี ยด ก็มกั จะลืมหายใจและเกร็ ง
กล้ามเนือบริ เวณอกและกระบังลม ลองสู ดหายใจลึกๆ ช้าๆ สักครังแล้วสมาชิกอาจจะประหลาดใจทีจะ
พบว่าความเครี ยดของสมาชิกละลายหายใจไปได้อย่างรวดเร็ว
หลักการฝึ กหายใจเพือลดความเครียด
เอามือข้างหนึงวางใต้ชายโครงลงไปเล็กน้อย (บริ เวณส่ วนบนของท้อง) สูดหายใจลึกๆ
หนึงครัง
ในขณะทีสู ดหายใจเข้านี ให้สงั เกตการเคลือนไหวของมือดูวา่ เคลือนเข้าหรื ออก หรื อ
เคลือนทีหรื อเปล่า ถ้าสมาชิกหายใจอย่างถูกต้องท้องควรจะพองออก เวลาหายใจเข้าสังเกตว่าสมาชิก
หายใจได้ลึกเพียงใด
ในการหายใจเพือผ่อนคลายนัน ควรหายใจเข้าทางจมูกและอัดอากาศเข้าไปให้เต็มปอด
ลองหายใจเข้าทางจมูก นึกภาพปอดมีอากาศเข้าไปให้เต็มอย่างช้าๆ รู ้สึกถึงความเคลือนไหวของท้อง
แล้วหายใจออกทางปากและรู ้สึกถึงลมอุ่นๆ ระบายออกไปจากร่ างกาย โดยให้เริ มหายใจแบบลึกแทน
การหายใจถี และตืนลงไปถึงแค่ไหลและหน้าอก ขณะหายใจเข้าลึกๆ ให้กลันหายใจไว้สิบวินาที รู ้สึก
ถึง “การทอดถอนใจ” ช่วงทีเงียบทีสุ ดและสงบทีสุ ดคือ ระหว่างการหายใจเข้า ถ้าสามารถสังเกตความ
นิงของการหายใจออกได้กแ็ สดงว่าเริ มทีจะเรี ยนรู ้ทีจะผ่อนคลายแล้วสู ดหายใจเข้าอีกครัง แล้วหายใจ
ออกด้วยเสี ยงถอนหายใจเบาๆ ในขณะทีหายใจออกอย่างเต็มทีนีให้สงั เกตถึงความตึงเครี ยดทังหมดที
สลายออกไป พยายามสังเกตช่วงของความนิงสงบระหว่างลมหายใจ เมือไรก็ตามทีพบตัวเองอยูใ่ น
สถานการณ์ทีตึงเครี ยด ให้พยายามจําความรู ้สึกนีไว้ และพยายามทําให้ความรู ้สึกสงบเกิดขึนอีกครัง
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ใบความรู้ ที 2
รู ปแบบของการฝึ กหายใจ
การฝึ กหายใจเพือผ่ อนคลายความเครียดนัน อาจทําได้ หลายรูปแบบ ดังนี
1. นับ 1 ถึง 8
สู ดลมหายใจลึกเข้าหนึงครัง และหลับตาลง หายใจออกให้เต็มทีและให้ลมหายใจออก
ไปจากปอดให้หมดจริ งๆ หายใจเข้าอีกครัง ในขณะทีสูดลมหายใจเข้านีให้จินตนาการเห็นเลข 1 ในใจ
และในขณะเดียวกันก็จดจ่ออยูท่ ีลมหายใจเข้ากลันใจไว้สกั สามวินาที หายใจออกและในขณะทีสมาชิก
หายใจออกอย่างเต็มทีนีให้พดู คําว่า “สอง” ในใจ พร้อมกับนึกให้เห็นมโนภาพเลข 2 ไปด้วยใน
ขณะเดียวกันหายใจเข้าอีกครังพร้อมนึกภาพเลข 3 และพูดคําว่า “สาม” ในใจไปด้วย พร้อมกันกับทีมุ่ง
ความสนใจอยูท่ ีการหายใจเข้านัน กลันหายใจไว้ สามวินาทีแล้วจึงหายใจออกให้หมดเต็มทีและขณะ
เดียวกับทีหายใจพูดในใจว่า “สี ” นึกภาพเลข 4 พร้อมกับมุ่งใจให้จดจ่ออยูก่ บั การหายใจออกนันด้วย
หายใจเข้าอีกครัง พูดในใจว่า “ห้า” หายใจออกพร้อมกับพูดว่า “หก” พยายามนึกภาพ ตัวเลขและมุ่ง
ความสนใจอยูท่ ีการหายใจด้วย ในขณะเดียวกันหายใจเข้านับ 7 และหายใจออกนับ 8 ทําทังหมดซําอีก
ครังตังแต่ 1 ถึง 8 แล้วจึงค่อยลืมตาขึนช้า
2. นับ 1 ถึง 4
หายใจเข้าลึกเต็มทีหนึงครัง แล้วหายใจออกให้หมดเต็มทีจริ งๆ หายใจเข้าอีก และนับ
หนึงถึงสี ในใจ กลันหายใจไว้นบั หนึงถึงสี แล้วนับหนึงถึงแปดช้าๆ ในขณะทีหายใจออกให้ลมระบาย
ออกไปจนปอดว่างจริ งๆ ทําทังหมดนําซําอีกสี รอบ
3. นับ 5 ถึง 1
พูดคําว่า “ห้า” ในใจ และในขณะทีใจจดจ่ออยูก่ บั เลขห้า ให้สูดลมหายใจเข้าลึกช้า
และเต็มปอดจริ งๆ หายใจออกให้เต็มที ให้ลมออกไปจนหมดปอดจริ งๆ นับ “สี ” ในใจแล้วหายใจเข้าอีก
ในขณะทีเริ มหายใจออกให้บอกตัวเอง ในใจว่า “ตอนนีฉันผ่อนคลายมากกว่าตอนทีนับเลขห้า” พยายาม
อย่าคิดอย่างเร่ งรี บ หายใจเข้าอีกครังพร้อมกับนับว่า “สาม” และเมือสมาชิกหายใจออกก็ให้บอกตัวเอง
ในใจว่า “ตอนนีฉันผ่อนคลายมากกว่าตอนทีนับเลขสี ” แล้วหายใจออกให้หมดเต็มทีจริ งๆ นับสองแล้ว
ตามด้วยหนึงในขณะทีพูดในใจว่า “ตอนนีฉันผ่อนคลายมากกว่าตอนทีนับเลขสอง” ปล่อยให้ตวั สมาชิก
เองรู ้สึกผ่อนคลายทีเพิมขึนมากขึนเรื อยๆ เมือสมาชิกนับใกล้หนึงเข้าไป สมาชิกควรจะ
รู ้สึกสงบและผ่อนคลายมากขึน
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ใบความรู้ ที 2 (ต่ อ)
รู ปแบบของการฝึ กหายใจ
4. การหายใจสามส่ วน
สู ดลมหายใจลึกๆ ด้วยการใช้กระบังลมหนึงครัง จินตนาการว่าปอดของสมาชิกแบ่ง
ออกเป็ นสามส่ วน นึกภาพปอดส่ วนล่างสุ ดของสมาชิกมีอากาศเข้าไปเต็ม ให้ใช้เฉพาะกระบังลม
บริ เวณอกควรอยูน่ ิงๆ นึกภาพปอดส่ วนบนมีอากาศเข้าไปจนเต็ม และให้ปอดของสมาชิกมีอากาศอยู่
เต็มทังหมด ไหล่ของสมาชิกจะขยับยกขึนเล็กน้อยและแบะออกไปด้านหลัง หายใจออกให้หมดใจใน
ขณะทีปอดส่ วนบนของสมาชิกเริ มแฟบลงไป ไหล่ของสมาชิกควรจะลดตําลงเล็กน้อย นึกภาพไหล่
เลือนออกจากปอดส่ วนกลางและสังเกตให้เห็นชายโครงของสมาชิกหดตัวเข้าแขม่วท้องเข้าเพือทีจะบีบ
เอาลมทีเหลือเพียงเล็กน้อยออกจากปอดส่วนล่างของสมาชิก ลองทําแบบฝึ กหัดนีซําอีกสี ครัง
5. การหายใจสลับรูจมูก
เมือสมาชิกรู ้สึกคุน้ เคยกับการหายใจแบบสามส่ วนแล้ว ให้ลองทําแบบฝึ กหัดทียากขึน
ไปอีกต่อหนึง เอานิวชีมือขวากดเบาๆ บนรู จมูกข้างขวาเพือให้มนั ปิ ดสนิท หายใจเข้าเต็มปอดลึกๆ โดย
ให้ลมหายใจวิงผ่านรู จมูกซ้าย นึกภาพปอดของสมาชิกมีอากาศเข้าไปอัดจนพองเต็มที คลายนิวออกจาก
รู จมูกขวาแล้วย้ายนิวไปปิ ดรู จมูกขวาแล้วหายใจ ออกทางรู จมูกซ้าย ทําซําช้าๆ ให้เป็ นจังหวะสมําเสมอ
อีกสิ บครัง
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แผนการจัดกิจกรรมที 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
3.11 “ลูกโป่ งคลายเครียด”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกได้ระบายความรู ้สึกคับข้องใจ
2. เพือให้สมาชิกเกิดการเรี ยนรู ้ปัญหาของตนเองและผูอ้ ืน ทําให้เข้าใจตนเองดีขึน
และนําไปสู่การแก้ไขปัญหาทีถูกต้อง
สาระสํ าคัญ
มนุษย์ทุกคนย่อมจะมีความสมหวังและผิดหวังเกิดขึนด้วยกันทังนัน เมือใดทีมีความ
ผิดหวังเกิดขึน จะทําให้รู้สึกไม่สบายใจ อึดอัด ทุกข์ใจ การระบายปัญหาเป็ นวิธีการหนึงทีจะช่วยลด
ความทุกข์ใจนันลงได้
เวลา

55 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม

1.
2.
3.
4.

วิธีดําเนินกิจกรรม
ผูน้ าํ กลุ่มแจกลูกโป่ งให้สมาชิกในกลุ่มทุกคน และให้เป่ า
ลูกโป่ งทีแจกให้แตก
แบ่งกลุ่มสมาชิกเป็ นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน และให้สมาชิกแต่
ละกลุ่มพูดคุยกันว่า เพราะอะไรลูกโป่ งจึงแตก
สุ่ มถามสมาชิก 2-3 กลุ่ม ถึงความคิดเห็นทีลูกโป่ งแตก
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปข้อคิดทีได้จากกิจกรรมตามใบความรู ้ 1

สื อ / อุปกรณ์
- ลูกโป่ ง (ชนิดบางทีแตกง่าย/
หนังยาง)
- ใบกิจกรรม “ลูกโป่ ง
คลายเครี ยด”
- ใบความรู ้ที 1 “ลูกโป่ ง
คลายเครี ยด”

5. ผูน้ าํ กลุ่มสาธิตการเป่ าลูกโป่ งให้สมาชิกกลุ่มดูโดยเป่ าให้ตึง
เต็มที ผูกยางไว้สกั ครู่ แล้วแกะยางออก ค่อยๆ ปล่อยลม
ออกเล็กน้อย จนลูกโป่ งแฟบ
6. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปข้อคิดทีได้จากกิจกรรมตามใบความรู ้ 2
- ใบความรู ้ที 2 “ลูกโป่ ง
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คลายเครี ยด
วิธีดําเนินกิจกรรม
7. ให้สมาชิกจับคู่ 2 คน ผลัดกันเล่าเรื องความไม่สบายใจ
ของตนเองทีผ่านมาคนละ 5 นาที จะเป็ นเรื องอะไรก็ได้
เวลาทีใช้ 10 นาที พร้อมทังแจ้งกติกาให้สมาชิกทราบว่า
ปัญหาทีสมาชิกเล่าในกลุ่มให้เก็บไว้เป็ นความลับ ห้ามนํา
ล้อเลียนหรื อพูดคุยกันนอกกลุ่ม
8. ผูน้ าํ กลุ่มสุ่ มถามความรู ้สึกของสมาชิก 2-3 คู่ ในขณะเป็ น
ผูเ้ ล่าปั ญหาและขณะเป็ นผูฟ้ ังเรื องราวคนอืนว่ารู ้สึก
อย่างไร ลักษณะคําถามให้ถามตามใบชีแจง
9. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปตามใบความรู ้ 3

สื อ / อุปกรณ์

- ใบความรู ้ที 3 “ลูกโป่ ง
คลายเครี ยด”

การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

เอกสารอ้างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข . คู่มือการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาเด็กด้อยโอกาส .
2546 ; หน้า 206-210 .
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ใบชีแจง
“ลูกโป่ งคลายเครียด”
ผูน้ าํ กลุ่มชีแจงให้สมาชิกทราบถึง หัวข้อคําถาม
ผู้เล่ า
# ขณะทีเล่าปัญหามีความรู ้สึกอย่างไร
# เมือเล่าปั ญหาจบแล้วมีความรู ้สึกอย่างไร
# เมือเห็นเพือนตังใจฟังมีความรู ้สึกอย่างไร
ผู้ฟัง
# เมือฟังเรื องทีผูอ้ ืนเล่ารู ้สึกอย่างไร

ใบกิจกรรม
“ลูกโป่ งคลายเครียด”
สาเหตุทีลูกโป่ งแตกเป็ นเพราะอะไร ?
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
กลุ่มที……………………….
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ใบความรู้ ที 1
“ลูกโป่ งคลายเครียด”
จากกิจกรรมการเป่ าลูกโป่ ง ลมทีเป่ าเข้าไปในลูกโป่ ง เปรี ยบเสมือนปัญหามากมายที
คนเราสะสมไว้เป็ นเวลานาน วันแล้ววันเล่า จนกระทังทนไม่ไหว ระเบิดออกมา เหมือนลูกโป่ งทีแตก
ตัวเราก็เช่นกัน เมือมีปัญหาทับถมมากๆ และไม่สามารถแก้ไขได้ ก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจ เกิด
ความเครี ยด ความกดดัน ความคับข้องใจ และในทีสุ ดก็เกิดอาการเจ็บป่ วยทางร่ างกายและจิตใจตามมา
เหมือนลูกโป่ ง

ใบความรู้ ที 2
“ลูกโป่ งคลายเครียด”
การปล่อยลมออกจากลูกโป่ ง เปรี ยบเสมือนวิธีแก้ปัญหา ซึงเราได้ใช้วธิ ีระบายปัญหา
ก็คือ การพูดคุยเรื องทีเราไม่สบายใจ จะทําให้เรารู ้สึกดีขึน ลดความอึดอัดใจลงได้

ใบความรู้ ที 3
“ลูกโป่ งคลายเครียด”
การระบายปั ญหาโดยการพูดให้คนอืนฟัง เป็ นวิธีการแก้ไขปั ญหาทีเหมาะสมวิธีหนึง
ผูท้ ีรับฟังปัญหาจะมีความรู ้สึกว่า ผูอ้ ืนก็มีปัญหาเช่นกัน และจะเกิดความภาคภูมิใจทีมีคนไว้วางใจมา
เล่าปัญหาของเขาให้เราฟัง
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(รายบุคคล)

แผนการจัดกิจกรรมที 4 ความเชือและเจตคติ
4.1 “ความเชือทีถูกต้ องและทัศนคติทร่ี วมมือในการเลิกยา”

วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกเกิดความเชือมันทีถูกต้องเกียวกับโทษของยาเสพติด และมีทศั นคติทีดี
ต่อการรักษา ส่ งผลให้ติดตามการบําบัดรักษาได้อย่างต่อเนือง
สาระสํ าคัญ
ผูเ้ สพหรื อผูต้ ิดยาเสพติดส่ วนใหญ่มีความคิดความเชือทีไม่ถูกต้องเกียวกับการเสพและ
เลิกยา เช่น มองว่าไม่ใช่ปัญหา คิดว่าสามารถแก้เองเมือไรก็ได้ ต้องการใช้เพือเกิดผลประโยชน์
บางอย่าง เห็นว่าเพือนๆ ใช้กนั หรื อแม้แต่การรักษาก็คิดว่าเป็ นการเสี ยเวลาเปล่า ทําให้ผเู ้ สพมักจะเห็น
ผลดีของการเสพแทน หรื อมองข้ามผลเสี ยทีจะตามมา จุดนีเป็ นอุปสรรคในการบําบัดรักษาให้ต่อเนือง
ดังนัน ต้องขจัดความเชือทีผิด หรื อปรับเปลียนทัศนคติความเชือให้เหมาะสมถูกต้อง โดยพูดคุยลงลึก
ในความเชือหรื อทัศนคติเหล่านัน ชีให้เห็นชัดเจน ตรงประเด็นของข้อเท็จจริ งในการเสพ
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบงานที 1
2. ใบความรู ้
เวลา

40 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูใ้ ห้บริ การปรึ กษาให้ขอ้ มูลสมาชิกเกียวกับประเด็นของ
ความเชือว่าส่ งผลต่อการกระทํา การมีความเชือบางอย่าง
อาจรบกวนต่อกระบวนการบําบัดรักษา

สื อ / อุปกรณ์
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2.
3.

4.
5.

วิธีดําเนินกิจกรรม
ผูใ้ ห้บริ การปรึ กษาช่วยให้สมาชิกสํารวจความเชือเกียวกับ
ยาเสพติดโดยอาศัยใบกิจกรรมเป็ นแนวทางในการสํารวจ
ผูใ้ ห้บริ การปรึ กษาอภิปรายกับสมาชิกถึงเหตุผลและทีมา
ของความเชือ จากนันจึงให้ขอ้ มูลทีถูกต้องในแต่ละหัวข้อ
ของความเชือ ตามใบความรู ้
ผูใ้ ห้บริ การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้สมาชิกซักถาม
ผูใ้ ห้บริ การปรึ กษาสรุ ปสิ งทีได้สนทนามา

สื อ / อุปกรณ์
- ใบงานที 1 “ความเชือของผู ้
เสพยาเสพติด”
- ใบความรู ้ที 1 “การสร้างความ
เชือทีถูกต้องและทัศนคิตทีดีต่อ
การบําบัดรักษา”

การประเมินผล
สังเกตจากความสนใจของสมาชิกขณะเข้าร่ วมกิจกรรม

เอกสารอ้างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข . คู่มือการปรึ กษาในสถานการณ์ยาเสพติด .
หน้า 68-71 .

หมายเหตุ
กิจกรรมนีเป็ นการให้บริ การปรึ กษารายบุคคล
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ใบงานที 1
“ความเชือของผู้เสพยาเสพติด”
ความเชือของผู้เสพยาเสพติด
1. ผูเ้ สพมองว่าไม่ใช่ปัญหา คิดว่าสามารถแก้เอง
เมือไรก็ได้
2. ผูเ้ สพต้องการใช้เพือผล/ประโยชน์ทีเกิดขึนกับ
ตนเอง
3. ผูเ้ สพคิดว่าตนไม่สามารถอดทน อดกลันต่อ
การเย้ายวน/การชักชวน
4. ถ้าผูเ้ สพหยุดแล้ว จะเกิดสิ งทีไม่ดีกบั ตัวเอง
5. ผูเ้ สพเห็นว่าใครๆ/เพือนๆ ก็ใช้กนั
6. ผูเ้ สพคิดว่าการรักษาเป็ นการเสี ยเวลาเปล่า
7. …
8. …
9. …

ความเชือ
มี


ไม่ มี


















หมายเหตุ
ผูใ้ ห้บริ การปรึ กษาสามารถเพิมความเชือ/ทัศนคติ ทีไม่ถูกต้องเหมาะสมได้เอง ถ้าเห็น
ว่ายังไม่มี เพราะจะเป็ นประโยชน์ในการให้บริ การปรึ กษากับ Case รายอืนๆ ด้วย และเป็ นแนวทาง
การให้บริ การครังต่อไป
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ใบความรู้ ที 1
“การสร้ างความเชือทีถูกต้ องและทัศนคติทดีี ต่อการบําบัดรักษา”
ความเชือและทัศนคติเป็ นผลมาจากประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ทงโดยรู
ั
้ตวั และไม่รู้ตวั
ความเชือเหล่านีหลายอย่างเป็ นความเชือทีไม่ถูกต้อง และอาจรบกวนต่อทัศนคติและแรงจูงใจในการ
บําบัดรักษา การสํารวจความเชือเหล่านี และการให้ขอ้ มูลเพือปรับเปลียนความเชือ จนเกิดทัศนคติทีดี
ต่อการติดตามการรักษาจึงเป็ นสิ งสําคัญ
ความเชือ
แนวทางการให้ ข้อมูลของผู้บริการปรึกษา
1. การใช้ยาเสพติดไม่ใช่ปัญหาสามารถเลิกเมือไร 1. ควรใช้คาํ ถามเพือค้นหาปัญหาทีมีอยูไ่ ม่วา่ จะ
ก็ได้
เป็ นด้านครอบครัว การเรี ยน การทํางาน ฯลฯ
และช่วยให้ผใู ้ ช้บริ การได้เห็นปัญหาทีชัดเจนขึน
2. ใช้ยาเสพติดเพือผลดี/ประโยชน์บางอย่าง
1. ควรสอบถามถึงผลดี/ประโยชน์เหล่านันว่ามี
อะไรบ้าง
2. ควรช่วยให้ผใู ้ ช้บริ การได้เปรี ยบเทียบผลดีและ
ผลเสี ยทีเกิดขึน
3. ควรช่วยให้ผใู ้ ช้บริ การได้เปรี ยบเทียบผลดีและ
ผลเสี ยทีจะตามมาในอนาคต
3. ไม่สามารถอดทนต่อการเย้ายวนหรื อ
1. ควรสอบถามถึงการปฏิเสธ ความสามารถอดทน
การชักชวนได้
ต่อเรื องต่างๆในอดีตว่าเกิดขึนได้อย่างไร
2. ควรชีให้เห็นว่าบางครังเขาก็สามารถทนต่อการ
ชักชวนได้หากมีการตระเตรี ยมและตังใจทังที
อาจไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติ
3. ควรชีให้เห็นว่าความดทนนี บางครังก็เกิดจาก
การฝึ กฝนให้มีเทคนิค/ทักษะ
4. การหยุดใช้ยาเสพติดอาจทําให้เกิดผลเสี ย
1. สํารวจผลเสพทีผูใ้ ช้บริ การวิตกว่ามีอะไรบ้าง
(เสี ยเพือน ไม่ได้รับการยอมรับ, ความขยัน 2. ช่วยให้ผใู ้ ช้บริ การเปรี ยบเทียบผลเสี ยทีคิดว่าจะ
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ลดลง ฯลฯ)

เกิดกับผลดีของการเลิกเสพยาเสพติดในด้าน
ต่างๆ

ใบความรู้ที 1 (ต่ อ)
“การสร้ างความเชือทีถูกต้ องและทัศนคติทดีี ต่อการบําบัดรักษา”
ความเชือ
5. ใครๆ เขาก็ใช้กนั

1.
2.

6. เสี ยเวลาทีจะมารักษา

1.
2.

แนวทางการให้ ข้อมูลของผู้บริการปรึกษา
การสํารวจความเชือนีอาจทําได้ดว้ ยการถามว่า
“มีใครบ้างทีเขารู ้จกั ทีใช้ยาเสพติด”
ให้ขอ้ มูลเกียวกับคนส่ วนใหญ่ทีไม่ได้ใช้
ยาเสพติดมีเพียงส่ วนน้อยเท่านันทีใช้
ยาเสพติด (เพียงแต่เขาอาจคบแต่กลุ่มเพือนที
เสพยา จึงทําให้คิดว่าเป็ นเรื องนัน)
การใช้คาํ ถามว่า “เขารู ้สึกอย่างไรกับการต้อง
บําบัดรักษา” จะช่วยให้เข้าใจความเชือข้อนี
ชีให้เห็นความเป็ นจริ งว่าเขามีปัญหาหลาย
อย่างและต้องเร่ งทีจะแก้ไข

7. ความคิดเห็นอืนๆ
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แผนการจัดกิจกรรมที 4 ความเชือและเจตคติ
4.2 “สิ งยึดเหนียวทางจิตใจ”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกตระหนักถึงสิ งยึดเหนียวทางจิตใจ ทีช่วยให้สามารถควบคุมตนเอง และ
นําไปสู่การเลิกยาเสพติดได้
สาระสํ าคัญ
ในกระบวนการเลิกยาเสพติด สมาชิกจะต้องเผชิญกับความยุง่ ยากต่างๆ ในด้านอารมณ์
ความคิดและพฤติกรรม การทีสมาชิกไม่กลับไปเสพยาซําอีกนัน จะต้องค้นหาสิ งยึดเหนียวทางจิตใจ
ภายในตนเองให้พบ ซึงจะช่วยเป็ นทีพึงทางใจและเป็ นพลังใจในการเผชิญ การจัดการกับปั ญหา
อุปสรรคต่างๆ ทีเกิดขึน
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบงานที 1
2. ใบความรู ้ที 1 , 2
เวลา

40 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มให้ความรู ้แก่สมาชิกตามใบความรู ้ 1
2. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกสํารวจและค้นหาสิ งยึดเหนียวในใจมี
ส่ วนช่วยให้สมาชิกควบคุมตนเองได้ในการไม่กลับไปใช้
ยาซําอีกตามใบกิจกรรม

สื อ / อุปกรณ์
- ใบความรู ้ที 1 “สิ งยึดเหนียว
ทางจิตใจ”
- ใบงานที 1 “สิ งยึดเหนียวทาง
จิตใจ”
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3. ผูน้ าํ กลุ่มเชือมโยงสรุ ปให้เห็นว่าสมาชิกมีสิงยึดเหนียวจิตใจ - ใบความรู ้ที 2 “สิ งยึดเหนียวทาง
อยูซ่ ึงเป็ นสิ งทีจะช่วยให้กาํ ลังใจ และช่วยให้เอาชนะสิ งที
จิตใจ”
เป็ นอุปสรรคต่อการเลิกยาได้สาํ เร็ จตามใบความรู ้ 2

วิธีดําเนินกิจกรรม
4. ผูน้ าํ กลุ่มช่วยให้สมาชิกสามารถใช้สิงยึดเหนียวทางจิตใจ
การประคับประคองตนเองให้ปลอดยาเสพติด เช่น การ
ระลึกถึง การสวดมนต์ การใช้รูปถ่าย ฯลฯ

สื อ / อุปกรณ์

การประเมินผล
สังเกตจากความสนใจและความตังใจขณะเข้าร่ วมกิจกรรม

เอกสารอ้างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข . คู่มือการปรึ กษาในสถานการณ์ยาเสพติด .
หน้า 77-78 .
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ใบความรู้ ที 1
“สิ งยึดเหนียวทางจิตใจ”
การทีคนเราจะเลิกยาเสพติด บางครังเป็ นเรื องทียากลําบากมาก เพราะยาเสพติดเคย
เป็ นทีพึง เคยเป็ นสิ งทีคุน้ เคย เคยเป็ นสิ งทีช่วยให้เรามีความสุ ขในชีวติ ประจําวันโดยไม่เดือดร้อนใน
ั
วิตที
สภาพการณ์ต่างๆ นัน ทุกครังทีเลิกยาเสพติด เราจะรู ้สึกเหงา ว้าเหว่ โดดเดียว รู ้สึกไม่มนใจในชี
จะต้องดําเนินไปโดยไม่มียาเสพติด (ไม่มีทีพึง) และทําให้เราต้องหวนกลับไปพึงมันอีก เมือเราไม่
สามารถจะพึงอะไรรอบข้างได้ ทีจริ งแล้วเราลืมนึกถึงธรรมชาติของเราและมนุษย์ทุกคนว่า ไม่มีใคร
สามารถอยูโ่ ดดเดียวในโลก โดยไม่มีสิงยึดเหนียวพึงพิงได้ เพราะสิ งยึดเหนียวทําให้เรามีกาํ ลังใจยาม
ท้อแท้ สิ นหวัง หรื อฝ่ าฟันอุปสรรคและช่วยให้เราสงบ เมือมีความว้าวุน่ ใจ เมือเหตุการณ์เหล่านี
เกิดขึนด้วยตัวเองเพียงลําพังจะรู ้สึกอ่อนแอ ไม่มีพลัง หากเราไม่มีสิงยึดเหนียวประจําตัวของแต่ละคน
เอาไว้ ก็จะทําให้เราต้องหวนกลับไปพึงยาเสพติดได้ง่าย
สิ งพึงพิงทางจิตใจของแต่ละบุคคลอาจไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนจะต้องมีเฉพาะของ
ตนเองซึงคําจํากัดความของสิ งยึดเหนียวทางจิตใจในความหมายของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไป
โดยทีคุณสามารถตรวจสอบความหมายได้จากข้อความเหล่านี
สิ งยึดเหนียวทางจิตใจ หมายถึง
1. ความรู ้สึกหรื อความสัมพันธ์ทีดีกบั ตนเอง (เช่น รู ้สึกดีต่อตัวเอง รักตัวเอง ภูมิใจ
ในตัวเอง นับถือตัวเอง เป็ นต้น)
2. ความรู ้สึกหรื อความสัมพันธ์ทีดีกบั ธรรมชาติ (เช่น ลําธาร นําตก ต้นไม้ ทะเล
เป็ นต้น)
3. ความรู ้สึกหรื อความสัมพันธ์ทีดีกบั บุคคลอืน (เช่น พ่อ แม่ พีน้อง เพือนฝูง แฟน
เป็ นต้น) และสัตว์ ( เช่น หมา แมว หมู ไก่ ปลา เป็ นต้น)
1. ความรู ้สึกหรื อสัมพันธ์ทีดีกบั สิ งศักดิสิ ทธิหรื อสิ งทีเราเคารพนับถือ ไม่มีตวั ตน
(เช่น เทพเจ้า ศาลพระภูมิ เจ้าทีเจ้าทาง รู ปเคารพ เป็ นต้น)
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2. ความรู ้สึกหรื อความสัมพันธ์ทีดีกบั ศาสนา (เช่น คําสอน นักบวช ความเชือ/
ศรัทธาในศาสนา เป็ นต้น)

ใบความรู้ ที 2
“สิ งยึดเหนียวทางจิตใจ”

ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปให้เห็นต่อไปว่า เมือมีสิงทียึดเหนียวทางจิตใจ
เป็ นกําลังใจ
ทําให้เอาชนะอุปสรรคได้
ไม่ใช้ยาซํา
ทําสิ งต่างๆ ตามทีต้องการได้สาํ เร็ จ (เป้ าหมายระยะ
ทํา
สันในแต่ละวัน) เมือสําเร็ จเกิดความภาคภูมิใจและรู ้วา่ ตนเองมีความหมาย มีคุณค่ามากขึน
สิ งต่างๆ ทีเป็ นเป้ าหมายในระยะยาวได้ต่อไป และคงการหยุดใช้ยาได้อย่างต่อเนือง
เมือสมาชิกมีความรู ้สึกและความสัมพันธ์ทีดีกบั สิ งยึดเหนียวทางจิตใจ สมาชิกได้ใช้
เวลาแต่ละวันอย่างพอใจกับสิ งเหล่านัน ก็จะก่อให้เกิดความรู ้สึกสงบ เยือกเย็น และมีพลังในการ
ดําเนินชีวิต โดยทีไม่ตอ้ งใช้ยาเสพติด
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ใบงานที 1
“สิ งยึดเหนียวทางจิตใจ”
สิ งยึดเหนียวทางจิตใจของฉัน ได้ แก่
1. ความรู ้สึก หรื อความสัมพันธ์ทีดีกบั ตนเอง (เช่น รู ้สึกดีต่อตัวเอง รักตัวเอง ภูมิใจ
ในตัวเอง นับถือตนเอง เป็ นต้น)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. ความรู ้สึก หรื อความสัมพันธ์ทีดีกบั ธรรมชาติ (เช่น ลําธาร นําตก ต้นไม้ ทะเล
เป็ นต้น)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. ความรู ้สึก หรื อความสัมพันธ์ทีดีกบั ธรรมชาติ (เช่น พ่อ แม่ พีน้อง เพือนฝูง
แฟน เป็ นต้น)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. ความรู ้สึก หรื อความสัมพันธ์ทีดีกบั สิ งศักดิสิ ทธิ หรื อสิ งทีเราเคารพนับถือไม่มี
ตัวตน (เช่น เทพเจ้า ศาลพระภูมิ เจ้าทีเจ้าทาง รู ปเคารพ เป็ นต้น)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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5. ความรู ้สึก หรื อความสัมพันธ์ทีดีกบั ศาสนา (เช่น คําสอน นักบวช ความเชือ/
ศรัทธาในศาสนา เป็ นต้น)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(รายบุคคล)

แผนการจัดกิจกรรมที 4 ความเชือและเจตคติ
4.3 “เคล็ดลับในการศึกษา”
วัตถุประสงค์
เพือให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
1. เข้าใจเกียวกับเคล็ดลับการเลิกยา
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตวั ตามเคล็ดลับการเลิกยา
3. สามารถปฏิบตั ิตามเคล็ดลับการเลิกยาได้
สาระสํ าคัญ
เคล็ดลับในการเลิกยาให้สาํ เร็ จ ประยุกต์มาจากแนวคิดของกลุ่มเลิกสุ รานิ รนาม
( AA = Alcoholic Anonymus ) ประกอบด้วยแนวคิดในการปฏิบตั ิตวั ขณะหยุดเสพยา เพือช่วยให้
สามารถเลิกยาได้สาํ เร็ จ
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบกิจกรรม “แบบสํารวจเพือช่วยเลิกยา”
2. ใบความรู ้ เรื องเคล็ดลับในการเลิกยาให้สาํ เร็ จ
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาถามถึงปัญหา อุปสรรคของผูร้ ับการ
ปรึ กษาทีคิดว่าทําให้เลิกยาได้ยาก

สื อ / อุปกรณ์
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2. ทําแบบสํารวจเพือช่วยให้เลิกยาตามใบกิจกรรม
3. ผูใ้ ห้การปรึ กษาพูดคุยตามประเด็นในใบกิจกรรม และ
อธิบายเคล็ดลับการเลิกยาตามใบความรู ้
4. ให้สมาชิกพิจารณาเคล็ดลับแต่ละข้อในประเด็น ความ
เข้าใจและการปฏิบตั ิได้จริ งตามเคล็ดลับ

วิธีดําเนินกิจกรรม
อาจวางแผนปฏิบตั ิตามเคล็ดลับบางข้อทีสามารถทําได้ง่าย
ก่อน หรื อทําทุกข้อขึนอยูก่ บั ความสามารถของสมาชิก
5. ยุติการพูดคุย นัดพบพูดคุยครังต่อไป

- ใบกิจกรรม
- ใบความรู ้

สื อ / อุปกรณ์

การประเมินผล
สังเกตจากการมีส่วนร่ วมของสมาชิก

เอกสารอ้างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข . คู่มือการปรึ กษาในสถานการณ์ยาเสพติด .
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ใบความรู้
เคล็ดลับในการเลิกยาให้ สําเร็จ

ในการเลิกยาให้สาํ เร็ จนัน ผูเ้ ข้ารับการบําบัดจําเป็ นต้องมีการเปลียนแปลงความคิด ความเชือ
และฝึ กทักษะจําเป็ น เพือทําให้จิตใจเข้มแข็ง มีความรู ้สึกทีดีต่อการบําบัด และมีเพือนทีดีในการช่วย
สนับสนุนให้การบําบัดประสพผลสําเร็ จ ดังนี
1. หยุดเสพยาทีละวัน
ความคิดนีเป็ นกุญแจหรื อหัวใจสําคัญทีช่วยให้เราอยูไ่ ด้โดยไม่เสพยา อย่าครุ่ นคิดถึงการ
เลิกยาอย่างถาวร แต่จะมุ่งความสนใจไปทีการไม่เสพยาในวันนีให้ได้
2. อย่ ายึดติดกับปัญหา
การทีหมกมุ่นอยูก่ บั ปั ญหาใดปัญหาหนึงทีไม่สามารถแก้ไขได้จะมีผลร้ายต่อการเลิกเสพยา
ดังนัน ควรปล่อยวางปั ญหาทีไม่สามารถแก้ไขได้ เพือให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากยา
3. ทําเป็ นเรืองง่ ายๆ (ธรรมดาๆ)
การเรี ยนรู ้ทีจะใช้ชีวิตโดยไม่ใช้ยาเสพติด อาจเป็ นกระบวนการทีซับซ้อนของผูเ้ คยใช้ยา เช่น
ไม่รู้วา่ หาความสุ ขได้อย่างไร กลมใจไม่รู้วา่ จะทําอย่างไร การมาเข้ากลุ่มบําบัดจะช่วยทําให้ได้เรี ยนรู ้
วิธีการทีอยู๋ได้โดยไม่ใช้ยา จงอย่าคิดว่ายุง่ ยาก คิดว่าความทุกข์ ความสุ ขทีเราพบนันเป็ นเรื องธรรมดาที
ใครๆ ก็พบเจอ
4. การเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
นอกจากการมาเข้ากลุ่มบําบัดทําให้ได้เรี ยนรู ้และพบกับคนทีเคยเสพยาและกําลังเลิก จะทํา
ให้เราไม่รู้สึกอ้างว้าง แต่มีเพือนทีเข้าใจความรู ้สึกได้ดี ประสบการณื และความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
เป็ นสิ งทีมีค่าทีเราสามารถนําไปลองปฏิบตั ิหรื อเป็ นตัวอย่างทีดี นอกจากนีควรเข้ากลุ่มบําเพ็ญประโยชน์
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หรื อกิจกรรมของชุมชนด้วย เพือจะทําให้เราได้เห็นผูอ้ ืนทีมีความทุกข์ยงกว่
ิ า เช่น ผูพ้ ิการ และการ
ทําประโยชน์จะช่วยให้เรามีความรู ้สึกดี และมีคุณค่า

ใบกิจกรรม
แบบสํ ารวจเพือช่ วยเลิกยา

1) โปรดทําเครื องหมาย 3 หน้าข้อตามกิจกรรมทีท่านได้ทาํ ตังแต่เข้ารับการบําบัด
…….. 1. กําจัดอุปกรณ์เกียวกับการเสพยา
…….. 8. มารับการปรึ กษาเพือเลิกยาเสพติด
…….. 2. หลีกเลียงการดืมเหล้าและเครื องดืม …….. 9. เข้ารับการบําบัดยาเสพติดด้านวิธีต่าง ๆ
มีแอลกอฮอล์
…….. 10. ยอมรับว่าเป็ นผูเ้ สพยา / ติดยา และ
…….. 3. หลีกเลียงการเสพยา
พยายามตังใจเลิก
…….. 4. หลีกเลียงการเทียวผับ / คาราโอเกะ …….. 11. ออกกําลังกาย / เล่นกีฬา / หางานอดิเรกทํา
…….. 5. หลีกเลียงตัวกระตุน้
…….. 12. เข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม
…….. 6. หยุดเสพยาและสารเสพติดทุกชนิด …….. 13. เข้าร่ วมทํากิจกรรมทางสังคม
…….. 7. ใช้วิธีหยุดความคิดเมืออยากยา
…….. 14. การกระทําอืน ๆ (ระบุ) ………………
2) ข้อใดทีท่านทําง่ายทีสุ ด ………………………………………….
3) ข้อใดทีท่านต้องใช้ความพยายามมากทีสุ ด ………………………
4) ท่านยังไม่ได้ทาํ ข้อใดบ้าง ………………………………………..
เพราะอะไร ………………………………………………………
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แผนการจัดกิจกรรมที 4 ความเชือและเจตคติ
4.4 “ความสงบสุ ขในชีวติ ”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกเข้าใจเรื องการหาความสงบสุ ขในชีวิต
2. เพือให้สมาชิกมีแนวทางในการปฏิบตั ิเพือให้จิตใจมีความสงบและเป็ นสุ ข
สาระสํ าคัญ
1. การเรี ยนรู ้วิธีการทีจะทําจิตใจให้สงบสุ ข จะช่วยให้บุคคลไม่ตอ้ งแสวงหาความสุ ข
จากการเสพยาเสพติด หรื อสิ งอืนใดทีนําอันตรายมาสู่ชีวิต
2. เคล็ดลับของความสงบสุ ขของจิตใจ เกิดจากการทีบุคคลเรี ยนรู ้วิธีการทําจิตใจให้
สงบด้วยการอยูก่ บั ภาวะความเป็ นปัจจุบนั ทําให้ไม่เป็ นทุกข์จากความกังวลต่อสิ ง
ทีล่วงไปแล้ว หรื อกลัวกับอนาคตทียังมาไม่ถึง และการเรี ยนรู ้ขอ้ จํากัดว่าอะไรคือ
สิ งทีเราควบคุมได้ และไม่อาจควบคุมได้ ซึงจะทําให้ยอมรับหรื อมีความคาดหวัง
สิ งต่าง ๆ ตามทีไม่จริ ง ไม่คบั ข้องใจเมือเผชิญกับสิ งทีไม่สมหวัง
สื อการจัดกิจกรรม
ใบกิจกรรมที 1 , 2
เวลา

30 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มนําเข้าสู่หวั ข้อ การเรี ยนรู ้เคล็ดลับของการทําให้จิตใจ

สื อ / อุปกรณ์
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มีความสงบสุ ข จะช่วยทําให้เขาสามารถเลิกยาเสพติดได้ง่ายขึน
2. ให้สมาชิกทําใบกิจกรรมที 1 แล้วอภิปรายร่ วมกันในประเด็น - ใบกิจกรรมที 1 “สิ งควบคุม
ตามใบกิจกรรม
ได้และไม่ได้”

วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
3. ให้สมาชิกอ่านข้อความตามใบกิจกรรมที 2 แล้วให้ทุกคนตอบ - ใบกิจกรรมที 2 “การเข้าถึง
ความสงบสุ ขและเกิด
คําถามและอภิปรายร่ วมกันทีละข้อ
ปั ญญา”
4. ผูน้ าํ กลุ่มกล่าวสรุ ปตามสาระสําคัญทัง 2 ข้อ และให้สมาชิก
แลกเปลียนวิธีการและแนวทางปฏิบตั ิทีเป็ นไปได้ทีจะทําให้
จิตใจเกิดความสงบสุ ข

การประเมินผล
1. สังเกตจากการตังใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

เอกสารอ้างอิง
สํานักงานคุมประพฤติภาค 7 กรมคุมประพฤติ . แนวทางการวางแผนและจัดกิจกรรม
ฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดสารเสพติด สําหรับพนักงานคุมประพฤติ .
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ใบกิจกรรมที 1
สิ งทีควบคุมได้ และไม่ ได้

ขอให้พิจารณา และตอบคําถามต่อไปนี
1. ขอให้นึกถึงเรื องทีคุณเคยผิดหวัง เสี ยใจ หรื อไม่พอใจกับบางสิ งบางอย่าง หรื อคนบางคน และคุณ
ทําอย่างไรเมือคุณผิดหวัง เสี ยใจ หรื อไม่พอใจ (อย่างน้อย 1 เรื อง)

2. ข้อให้พิจารณาเหตุการณ์นนว่
ั าสิ งทีเกิดขึน อะไรเป็ นสิ งทีควบคุมได้ และอะไรเป็ นสิ งทีควบคุม
ไม่ได้ อย่างไรบ้าง
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ใบกิจกรรมที 2
การเข้ าถึงความสงบสุ ขและเกิดปัญญา
คําชีแจง ขอให้อ่านข้อความต่อไปนี แล้วอภิปรายร่ วมกันในประเด็นต่อไปนี
ทีนีและเดียวนี
ทีนี หมายความถึงขณะนีและตรงนี ซึงเป็ นสิ งสําคัญและจริ งจังทีสุ ด
เป็ นตัวแทนคุณค่าแท้จริ งของชีวิต เพราะเป็ นตัวชีวิตทีแท้จริ ง
อดีตผ่านไปแล้วเหมือนความฝัน ไม่กลับมาอีก
อนาคตเป็ นสิ งทีเราเก็งหรื อพยากรณ์ ยังไม่มีจริ ง
ปัจจุบนั ต่างหากทีเป็ นจริ ง ทุกสิ งทีเราทําในปัจจุบนั จึงสําคัญมาก
จะดีทีสุ ดก็ดว้ ยการทําสิ งทีดีทีสุ ด ทีนี และเดียวนี ทุกขณะปัจจุบนั ทีมาถึง
ถ้าหากว่าเราพยายามจะหนีไปจากปัจจุบนั
เพราะอาจเห็นว่ามันน่าเบือ หรื อเพราะผิดหวัง
จึงสร้างภาพอนาคตในฝันไว้สวยงาม
หรื อเห็นว่าทีนีไม่สบายพอ ไม่ดีพอ คิดแต่วา่ ทีอืนดีกว่าเสมอ
จึงเผชิญชีวิตปัจจุบนั อย่างเบือหน่ายและหดหู่
ถ้าเป็ นเช่นนีชีวิตก็เสี ยเปล่า
เพราะชีวติ แท้จริ งมีอยูใ่ นขณะปัจจุบนั
เมือใดเราเผชิญชีวิตขณะนีตรงนีอย่างซึงหน้า
ทําทุกสิ งในปัจจุบนั ให้ดีทีสุด เท่าทีจะทําได้
แล้วก็ไม่จาํ เป็ นต้องห่ วงอนาคตเพราะจะดีเอง
1. ข้อความข้างต้นมีความหมายกับคุณอย่างไร
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2. คุณมีวิธีการอย่างไรบ้างทีจะทําให้จิตใจสงบและเป็ นสุ ข

แผนการจัดกิจกรรมที 5 ความรับผิดชอบต่ อตนเอง ครอบครัวและสั งคม
5.1 “บทบาทและหน้ าทีของครอบครัว”

วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกรู ้จกั บทบาทและหน้าทีของสมาชิกในครอบครัว และสามารถเข้าใจ
บทบาทหน้าทีของตนเองต่อครอบครัว
สาระสํ าคัญ
การทีสมาชิกในครอบครัวรู ้จกั บทบาทและหน้าทีของตนเอง ตลอดจนเข้าใจบทบาท
และหน้าทีของตนเองทีมีต่อครอบครัวนัน หากปฏิบตั ิได้จะทําให้ตนเองและครอบครัวมีความสุ ข
สื อการจัดกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
เวลา

กระดาษ A4 หรื อสมุดบันทึก
ปากกาหรื อดินสอ
กระดาษขาวเทา หรื อกระดาษวาดเขียน
สี ไม้หรื อสี ชอล์ก กรรไกร
ใบความรู ้
ใบกิจกรรมที 1 , 2

40 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม

สื อ / อุปกรณ์
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1. ให้สมาชิกหลับตาคิดถึงครอบครัวตนเอง มีใครบ้างเป็ น
สมาชิกในครอบครัว แต่ละคนทําหน้าทีอะไร แล้วบันทึกลง
ในกระดาษ

2.

3.
4.
5.

6.

วิธีดําเนินกิจกรรม
ให้สมาชิกรวมกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน ช่วยกันกําหนดบทบาท
หน้าทีของสมาชิกในครอบครัว ซึงได้แก่บทบาท พ่อ แม่ พี
น้อง
ให้ตวั แทนกลุ่มออกมารายงานความคิดของกลุ่มตนเอง
ให้ผนู ้ าํ กลุ่มอภิปรายเพิมเติม ถึงแนวคิดทีสมาชิกควรได้รับ
ให้สมาชิกเลือกบทบาททีคิดว่าตนเองอยากจะเป็ นและคิดว่า
ตนเองทําได้ดีทีสุ ด และนํามาวาดเป็ นหน้ากาก โดยการใช้
สัญลักษณ์แทนบทบาททีตนเองอยากเป็ น และนํามาเล่าให้
สมาชิกฟัง
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปและอภิปรายเพิมเติมตามใบความรู ้

- ใบกิจกรรมที 1 “บทบาท
และหน้าทีของครอบครัว”

สื อ / อุปกรณ์

- ใบกิจกรรมที 2 “บทบาท
และ หน้าทีของครอบครัว”

- ใบความรู ้ “บทบาทและ
หน้าทีของครอบครัว”

การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

เอกสารอ้างอิง
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน . คู่มือการจัดกิจกรรมบําบัด ฟื นฟู เด็กและ
เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน .

149

ใบกิจกรรมที 1
“บทบาทและหน้ าทีของครอบครัว”
1. สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย

2. บทบาทของสมาชิกแต่ละคน
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ใบกิจกรรมที 2
บทบาทและหน้ าทีของครอบครัว
ให้สมาชิ กช่วยกันวาดหน้ากากเพือแสดงถึงสัญลักษณ์ทีตนเองอยากจะเป็ น
ลงในกระดาษวาดเขียน และบรรยายภาพประกอบ เพือนํามาเล่าให้สมาชิกฟัง
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ใบความรู้ ที 3
“บทบาทและหน้ าทีของครอบครัว”
มนุษย์ทุกคนต้องมีบทบาทหน้าที ซึงเป็ นบทบาทหน้าทีทีเปลียนไปตามสถานการณ์และวัน
เวลา ในวัยเด็กในครอบครัวมีบทบาทเป็ นลูก เมือโตขึนมีครอบครัวมีบทบาทเป็ นพ่อ แม่ ดังนัน
การทีจะอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข เราควรรู ้ถึงบทบาทและหน้าทีของตนเอง
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บทบาทของลูก
การเชือฟังปฏิบตั ิตามคําสอนของพ่อแม่
เป็ นเด็กดี นิสยั ดี มีความประพฤติดี
ตังใจขยันเรี ยนหนังสื อ
ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ช่วยงานบ้าน
บทบาทของพ่อ
เป็ นสามีทีดีของภรรยา
ประกอบสัมมาชีพดูแลครอบครัว
ให้เกียรติภรรยาและครอบครัวของภรรยา และเพือน ๆ
บทบาทของแม่
เป็ นภรรยาทีดีของสามี
ประกอบสัมมาชีพดูแลครอบครัว
ให้เกียรติสามีและครอบครัวสามี และเพือน ๆ
บทบาทของพ่อแม่ ต่อลูก
เป็ นแบบอย่างทีดีของลูก
หลีกเลียงอบายมุขทุกอย่าง
ดํารงตนอยูใ่ นคุณธรรม คือ รู ้จกั หา รู ้จกั เก็บ รู ้จกั ใช้จ่าย
แสดงความรักให้ขยันพรําเตือน
เอาใจใส่ อย่าให้ลูกรู ้สึกเปล่าเปลียว
ร่ วมมือแก้ไขปัญหากับโรงเรี ยน
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แผนการจัดกิจกรรมที 5 ความรับผิดชอบต่ อตนเอง ครอบครัว และสั งคม
5.2 “ก้ าวใหม่ ในชีวติ ”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกเกิดความรับผิดชอบต่อการเลิกพฤติกรรมใช้สารเสพติดของตน
2. เพือให้สมาชิกมีความรับผิดชอบทีจะเปลียนแปลงพฤติกรรมของตนไปในทางที
สามารถตอบสนองต่อเป้ าหมายชีวิตของตนได้
สาระสํ าคัญ
บุคคลทีก้าวพลาดพลังในชีวติ ครังหนึงเคยมีประสบการณ์การเสพยาเสพติด ทีแสดง
ให้เห็นถึงพฤติกรรมทีอ่อนแอและพ่ายแพ้ ต่อมาบุคคลเหล่านีได้รับการบําบัดรักษาให้มีเสถียรภาพทาง
จิตทีเข้มแข็ง และมีสภาพร่ างกายทีแข็งแรง พร้อมทีจะเผชิญชีวิตและก้าวเดินในหนทางชีวิตใหม่
ดังนัน บุคคลเหล่านีจึงควรได้รับการส่ งเสริ มให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ในการเลิกพฤติกรรมใช้
สารเสพติด ตลอดจนการเปลียนแปลงพฤติกรรมเพือให้บรรลุเป้ าหมายชีวิตใหม่
สื อการจัดกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
เวลา

กระดาษ A4
ปากกาหรื อดินสอ
ใบความรู ้
ใบงานที 1 , 2 , กรณี ศึกษา

50 นาที
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วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
1. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกอ่านกรณี ศึกษาเรื อง “ชีวิตใหม่ของโก้” - กรณี ศึกษาเรื อง “ชีวิตใหม่ของ
และตังคําถามว่าสมาชิกรู ้สึกอย่างไรกับเรื องราวชีวิตใหม่
โก้”
ของโก้

2.

3.

2.
3.

4.

วิธีดําเนินกิจกรรม
สมาชิกวิเคราะห์วา่ โก้เลิกสารเสพติดและปรับปรุ งตนเอง
ได้เพราะอะไร สมาชิกคิดว่าความสําเร็ จเหล่านีเกิดขึนกับ
สมาชิกได้หรื อไม่ เพราะเหตุใดตามใบงานที 1 ข้อ 1
สมาชิกช่วยกันวิเคราะห์จุดอ่อนของตนเองว่ามีอะไรบ้างที
จะทําให้สมาชิกกลับไปใช้สารเสพติดอีก และสมาชิกจะ
ป้ องกันหรื อแก้ไขจุดอ่อนเหล่านีอย่างไร ตามใจกิจกรรม
ที 1 ข้อ 2
ตัวแทนกลุ่มรายงานทีละประเด็น จากนัน ผูน้ าํ กลุ่ม
อภิปรายเพิมเติมตามใบความรู ้
ให้สมาชิกระบุวิธีปฏิบตั ิตนเพือป้ องกันมิให้ตนเองกลับไป
ใช้สารเสพติดซําอีก ตามใบงานที 2 และเขียนคํามันสัญญา
ในใบสัญญาตามใบสัญญา
ให้สมาชิกแต่ละคนรายงานสัญญาของตนเอง และผูน้ าํ กลุ่ม
ให้กาํ ลังใจ (ประเมินความสําเร็ จของสัญญาด้วยกิจกรรม
คํามันสัญญาของฉัน)

สื อ / อุปกรณ์
- ใบงานที 1 “ก้าวใหม่ในชีวติ
ของฉัน”
- ใบงานที 1

- ใบความรู ้ “ก้าวใหม่ในชีวิตของ
ฉัน”
- ใบงานที 2 “ก้าวใหม่ในชีวติ
ของฉัน”
- ใบสัญญา

หมายเหตุ
เมือทํากิจกรรมก้าวใหม่ในชีวิตเสร็ จ ให้เวลาแก่สมาชิกได้ทดลองปฏิบตั ิตามสัญญาที
ให้ไว้ หลังจากนัน จึงทํากิจกรรมคํามันสัญญาของฉัน
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การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและความตังใจในระหว่างการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
3. สังเกตจากใบกิจกรรม

เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด สําหรับกลุ่ม
ผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด . 2546, หน้า 117-122 .
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กรณีศึกษาเรือง “ชีวติ ใหม่ ของโก้”
หลังจากเหตุการณ์เลวร้ายได้ผา่ นพ้นไปในชีวิต โก้ได้รับการฟื นฟูสภาพจิตใจได้รับ
กําลังใจจากพ่อแม่ ทําให้โก้เข้มแข็งทีจะต่อสู ช้ ีวิตต่อไป โก้เริ มรับรู ้ทุกๆ สิ งทีเกิดขึนกับชีวิตของตนเอง
อย่างเข้าใจ ไม่วา่ สิ งทีโก้เคยประสบความสําเร็ จหรื อสิ งทีล้มเหลว โก้รับรู ้วา่ มันเกิดจากการกระทําของ
ตนเอง โก้กท็ าํ ลายสิ งเหล่านีด้วยความพลังเผลอไปเสพยาบ้าของโก้เอ มันไม่ได้ทาํ ลายชือเสี ยงเกียรติยศ
ของโก้เท่านัน มันทําลายร่ างกายและสมองของโก้ดว้ ย และทีสําคัญมันทําร้ายจิตใจของพ่อแม่รวมทัง
คนทีโก้รัก เมือเห็นผลกระทบทีเกิดขึนจากยาบ้าอย่างชัดเจน โก้จึงสัญญากับตัวเองว่าต่อไปโก้จะไม่
เกียวข้องกับยาบ้าและสารเสพติดใดๆ อีกแล้ว และมีความมุ่งมันตังใจอย่างแท้จริ ง ทีจะนําพาชีวิตของ
ตนเองไปในทางทีสร้างสรรค์และงอกงาม เพือพิสูจน์ความสามารถของตนเองให้พอ่ แม่ได้ชืนชมอีกครัง
จนในทีสุ ดโก้กไ็ ด้รับความสําเร็ จคืนมา และเป็ นลูกทีดีของพ่อแม่ตลอดไป
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ใบความรู้
“ก้ าวใหม่ ในชีวติ ฉัน”
ประเด็นอภิปราย
แนวคิดทีควรได้
1. ให้สมาชิกช่วยกันวิเคราะห์วา่ โก้เลิกสารเสพ - โก้เลิกสารเสพติดได้เพราะโก้ได้รับบทเรี ยนอัน
ติดและปรับปรุ งตนเอง เพราะอะไร สมาชิก
ยิงใหญ่จากการใช้สารเสพติด ทําให้พอ่ แม่ผดิ
คิดว่าความสําเร็ จเหล่านีสามารถเกิดขึนกับ
หวังเสี ยใจและทําให้การเรี ยนแย่ลง ถ้าผูเ้ ข้าร่ วม
สมาชิกได้หรื อไม่ เพราะเหตุใด
กิจกรรมนําเรื องราวชีวิตของโก้เป็ นอุทาหรณ์
เตือนใจในสิ งทีได้ทาํ ผิดพลาดไปและเรี ยนรู ้ที
จะปรับปรุ งตนเอง ก็จะทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ก้าวไปสู่ความสําเร็ จนันได้
2. สมาชิกช่วยกันวิเคราะห์จุดอ่อนของตนเองว่า - ทุกคนย่อมมีจุดอ่อนของตนเอง ถ้าผูเ้ ข้าร่ วม
มีอะไรบ้างทีจะทําให้สมาชิกกลับไปใช้ยาเสพ
กิจกรรมเรี ยนรู ้ทีจะปรับปรุ งจุดอ่อนของตน
เองให้เข้มแข็งและป้ องกันมิให้เกิดขึนอีก โดย
ติดอีก ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมแก้ไขจุดอ่อนเหล่านี
ยึดถือสิ งทีผ่านมานันเป็ นบทเรี ยนของตนเอง
อย่างไร
เพือให้เกิดความมานะอดทนและมุ่งมันทีจะก้าว
ไปข้างหน้าเพือจุดหมายปลายทางทีสดใส
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ใบงานที 1
“ก้ าวใหม่ ในชีวติ ”
แบ่งกลุ่ม 3-4 คน ร่ วมอภิปรายจนได้ขอ้ สรุ ปและส่ งตัวแทนนําเสนอในหัวข้อต่อไปนี
1. ให้สมาชิกช่วยกันวิเคราะห์วา่ โก้เลิกยาเสพติดและปรับปรุ งตนเองได้เพราะอะไร
สมาชิกคิดว่าความสําเร็ จเหล่านีสามารถเกิดขึนกับสมาชิกได้หรื อไม่ เพราะเหตุใด
2. สมาชิกช่วยกันวิเคราะห์จุดอ่อนของตนเองว่ามีอะไรบ้างทีจะทําให้สมาชิกกลับไปใช้
สารเสพติดอีก และสมาชิกจะป้ องกันหรื อแก้ไขจุดอ่อนเหล่านีอย่างไร เวลา 15 นาที
นําเสนอกลุ่มละ 5 นาที

ใบงานที 2
“ก้ าวใหม่ ในชีวติ ของฉัน”
ให้สมาชิกแต่ละคนคิดวิธีปฏิบตั ิดงั นี
1. ให้สมาชิกระบุวิธีปฏิบตั ิตนเพือป้ องกันมิให้ตนเองกลับไปใช้สารเสพติดซําอีก
2. สมาชิกเขียนสัญญา
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ใบสั ญญา
ให้ สมาชิกระบุวธิ ีปฏิบัตติ นพร้ อมกับเขียนคํามันสั ญญาในข้ อความ ดังนี

สั ญญาของข้ าพเจ้ า
ข้าพเจ้า (ชือ – สกุล)………………………………………………………………………………..
มีความต้องการหรื อเป้ าหมายชีวิต………………………………………………………………….
จึงสัญญากับตนเองและเพือนๆ ว่าข้าพเจ้าจะ (สิ งทีปฏิบตั ิ)………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
สัญญาฉบับนีข้าพเจ้าจะทําสําเร็ จเมือ (วัน เดือน ปี )……………………………………………….
ซึงสัญญาว่าจะติดตามถามข้าพเจ้าในวันที………………………………………………………..
ลงชือ……………………………….ผูส้ ญ
ั ญา
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แผนการจัดกิจกรรมที 5 ความรับผิดชอบต่ อตนเอง ครอบครัว และสั งคม
5.3 “คํามันสั ญญาของฉัน”

วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกเกิดความรับผิดชอบต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมทีสัญญาไว้ และ
สามารถเปลียนแปลงพฤติกรรมของตนได้จริ ง
สาระสํ าคัญ
การเปลียนแปลงพฤติกรรมใดๆ จะประสบความสําเร็ จหรื อไม่ ตามพันธะสัญญาทีให้
ไว้ยอ่ มขึนอยูก่ บั ความมีวินยั ของบุคคลนันๆ ทีจะเอาชนะต่อตนเองโดยไม่มีขอ้ อ้างหรื อข้อแก้ตวั ใดๆ
ทังสิ น ตนเองเท่านัน จะเป็ นผูเ้ ปลียนแปลงการกระทําของตนเองได้ และสนองตอบความต้องการของ
ตนได้สาํ เร็ จ เมือบุคคลมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตน
เวลา

1 ชัวโมง 30 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ให้สมาชิกเล่าถึงผลการปฏิบตั ิของตนว่าทําได้หรื อไม่
อย่างไร ตามประเด็นต่อไปนี
1.1 วิเคราะห์วา่ ทําได้สาํ เร็ จเพราะอะไร และรู ้สึกอย่างไร
เมือทําได้
1.2 สมาชิกทีทําไม่ได้ วิเคราะห์ตนเองว่าทําไม่ได้เพราะ

สื อ / อุปกรณ์
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อะไร อะไรเป็ นอุปสรรคให้ทาํ ไม่ได้
2. แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5-6 คน ให้อภิปรายตามประเด็น
ต่อไปนี
2.1 การปฏิบตั ิได้สาํ เร็ จ / ไม่สาํ เร็ จ เกิดผลกับสมาชิก
อย่างไร

วิธีดําเนินกิจกรรม
2.2 สมาชิกช่วยกันปรับปรุ งแผนการปฏิบตั ิของสมาชิกที
ทําไม่สาํ เร็ จให้เหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
2.3 สมาชิกทีทําได้สาํ เร็ จ ให้วางแผนการปฏิบตั ิเพือไปสู่
เป้ าหมายชีวิตของตนต่อไป
3. ตัวแทนกลุ่มรายงานในประเด็นข้อ 1 ส่ วนประเด็นข้อ 2
และ 3 ให้สมาชิกแต่ละคนรายงาน จากนันผูน้ าํ กลุ่มสรุ ป
ในประเด็นที 1 และช่วยชีแนะแผนการปฏิบตั ิตนของ
สมาชิกในข้อ 2 และ 3 ให้มีความเหมาะสมยิงขึน ตาม
ใบความรู ้
4. ผูน้ าํ กลุ่มเขียนสัญญาถึงแผนการปฏิบตั ิตนใหม่
5. ผูน้ าํ กลุ่มให้กาํ ลังใจแก่สมาชิก

- ใบกิจกรรมที 1 “คํามันสัญญา
ของฉัน”

สื อ / อุปกรณ์

- ใบความรู ้ “คํามันสัญญาของ
ฉัน”

หมายเหตุ
กิจกรรมคํามันสัญญาของฉันทําต่อจากกิจกรรมก้าวใหม่ในชีวิต แต่ควรให้เวลาสัก
ระยะหนึงแก่สมาชิก เพือปฏิบตั ิตามสัญญาทีให้ไว้
การประเมินผล
1. สังเกตจากความมุ่งมันในการฝึ กปฏิบตั ิตามสัญญาของสมาชิก
2. สังเกตจากความคิดเชิงวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิของสมาชิก
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เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับกลุ่ม
ผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด . 2546 , หน้า 123 – 125 .

ใบกิจกรรมที 1
“คํามันสั ญญาของฉัน”

ให้สมาชิกช่วยกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนีจนได้ขอ้ สรุ ป และมอบหมายให้ตวั แทนกลุ่มนําเสนอใน
กลุ่มใหญ่
1. การปฏิบตั ิได้สาํ เร็ จ / ไม่สาํ เร็ จ เกิดผลกับสมาชิกอย่างไร
2. ให้สมาชิกช่วยกันสรุ ป ปรับปรุ งแผนการปฏิบตั ิของคนทีทําไม่สาํ เร็ จใหม่ ให้เหมาะสมจน
สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
3. สมาชิกทีทําได้สาํ เร็ จ วางแผนการปฏิบตั ิเพือไปสู่ เป้ าหมายชีวิตต่อไป เวลา 20 นาที และ
นําเสนอกลุ่มละ 5 นาที
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ใบความรู้
“คํามันสั ญญาของฉัน”
ประเด็นอภิปราย
1. การปฏิบตั ิได้สาํ เร็ จ / ไม่สาํ เร็ จเกิดผลกับ
สมาชิกอย่างไร

แนวคิดทีควรได้
- ถ้าสมาชิกปฏิบตั ิได้สาํ เร็ จก็จะเกิดความภาคภูมิ
ใจมีกาํ ลังใจทีจะก้าวไปสู่เป้ าหมายชีวิตทีดีต่อไป

2. สมาชิกช่วยกันปรับปรุ งแผนการปฏิบตั ิของ - ถ้าไม่สาํ เร็ จอาจทําให้สมาชิกเกิดความรู ้สึกท้อ
คนทีไม่สาํ เร็ จใหม่ให้เหมาะสมสามารถปฏิบตั ิ แท้เบือหน่าย แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากสมาชิกมี
ได้จริ ง
ความพากเพียรพยายามมีความอดทนและมุ่งมัน
และพยายามหาจุดบกพร่ อง แก้ไขอุปสรรคที
เกิดขึน จะทําให้สมาชิกสามารถบรรลุเป้ าหมาย
ในชีวิตได้
3. สมาชิกทีทําได้สาํ เร็ จวางแผนปฏิบตั ิเพือไปสู่
เป้ าหมายชีวิตตนต่อไป
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แผนการจัดกิจกรรมที 5 ความรับผิดชอบต่ อตนเอง ครอบครัวและสั งคม
5.4 “ผู้รับเคราะห์ ”

วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกวิเคราะห์ความรู ้สึกของสมาชิกต่อผูไ้ ด้รับผลกระทบจากปั ญหา
สารเสพติด
2. เพือให้สมาชิกแสดงความเห็นใจต่อผูท้ ีได้รับผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด
3. เพือให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นเกียวกับแนวทางการช่วยเหลือผูท้ ีได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด
สาระสํ าคัญ
ทุกสังคมย่อมมี ปัญหา ถ้าเรารู ้ และตระหนักในปั ญหา รู ้ บทบาทของตนเองต่อการ
สร้างสรรค์สังคมโดยแสดงความเห็นใจและแสดงความคิดเห็ นเกียวกับแนวทางการช่วยเหลือ ต่อผูท้ ี
ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด จะทําให้สงั คมนันน่าอยูย่ งขึ
ิ น
สื อการจัดกิจกรรม
1. กรณี ศึกษา
2. ใบความรู ้
3. แบบวัดความเห็นใจผูอ้ ืน
เวลา

1 ชัวโมง

วิธีดําเนินกิจกรรม
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วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มนําเข้าสู่เนือหาโดยพูดคุยกันในคําถามว่า “ถ้ามี
ครอบครัวในละแวกบ้านซึงลูกติดยาบ้าแล้วเกิดอาการคลุม้ คลัง
ฆ่าแม่ สมาชิกรู ้สึกอย่างไร”

2.
2.
3.
4.
-

5.
6.
-

7.
8.

สื อ / อุปกรณ์

วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
ผูน้ าํ กลุ่มสุ่ มถามสมาชิก
ผูน้ าํ กลุ่มขออาสาสมัครอ่านบทความ
- กรณี ศึกษา เรื อง “ลูกทรพี”
ผูน้ าํ กลุ่มสอบถามความรู ้สึกของสมาชิกหลังจากฟังบทความ
ดังกล่าว
ให้แบ่งกลุ่มสมาชิกกลุ่มละ 10 คน และให้ร่วมกันตอบคําถาม
ดังต่อไปนี
ถ้าสมาชิกเป็ นเพือนบ้านของนางดี สมาชิกจะรู ้สึกอย่างไร
เพราะเหตุใด
จากเหตุการณ์ทีเกิดขึน ส่ งผลให้นายแต้วต้องติดคุก สมาชิก
รู ้สึกอย่างไร เพราะเหตุใด
ถ้าในสังคมมีบุคคลอย่างนายเตือนเป็ นจํานวนมาก สมาชิกคิด
ว่าจะส่ งผลกระทบต่อสมาชิกในสังคมนันอย่างไร และสมาชิก
รู ้สึกอย่างไรต่อผูท้ ีได้รับผลกระทบนัน
ให้ตวั แทนกลุ่มรายงานและร่ วมกันอภิปรายเพิมเติม
ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกกลุ่มร่ วมกันอภิปรายเพิมเติมในหัวข้อ
สมาชิกจะมีแนวทางในการช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวที
ได้รับผลกระทบจากการทีสมาชิกของครอบครัวใช้สารเสพติด
อย่างไร
สมาชิกมีแนวทางในการช่วยเหลือบุคคลในสังคมทีได้รับ
ผลกระทบจากการทีสมาชิกของสังคมใช้สารเสพติดได้อย่างไร
จากนันผูน้ าํ กลุ่มในแต่ละกลุ่มรายงานและร่ วมกันอภิปราย
- ใบความรู ้
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปและปิ ดกลุ่ม
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การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

เอกสารอ้างอิง
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน . คู่มือการจัดกิจกรรมบําบัด ฟื นฟู เด็กและ
เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน .
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กรณีศึกษาเรือง “ลูกทรพี”
“กิจกรรมผู้รับเคราะห์ ”
ลูกฆ่ าแม่
ทรพี ทาสยาบ้ าก่อคดีมาตุฆาต แทงแม่ ตนเองอาการปางตาย เหตุเพราะหายานรกเสพไม่ ได้
นายแต้ว โตมา อายุ 30 ปี ผูต้ อ้ งหาฆ่าน้องชาย คือนายเตือน โตมา อายุ 25 ปี บุตร
นางดี โตมา อายุ 60 ปี ได้ให้การว่านายเตือน น้องชายของตนไม่มีอาชีพ ติดยาบ้ามาหลายปี
ต้องเสพอย่างน้อยวันละครึ งเม็ดทุกวัน ระยะหลังยาบ้าราคาแพงขึน แต่นายเตือนเลิกไม่ได้เลย
ดืมเหล้าแทน แล้วคุยกับตนเสี ยงดัง แม่ตะโกนด่าว่าอะไรจําไม่ได้ ตอนนันนายเตือนเมามาก
ประกอบกับอารมณ์หงุดหงิด เพราะอยากยาบ้า เกิดโมโหเลือดขึนหน้า เลยคว้ามีดจะไปแทงแม่
ตนร้องห้าม แต่นายเตือนไม่ฟัง เข้าไปแทงแม่ถูกทีแขนซ้าย และจะแทงซําตนจึงคว้าปื นมายิง
นายเตือนตายคาที
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ใบความรู้สําหรับผู้นํากลุ่ม “แนวคิดทีควรได้ ”
“กิจกรรมผู้รับเคราะห์ ”
ประเด็นการอภิปราย
แนวคิดทีวางไว้
1) ถ้าสมาชิกเป็ นเพือนบ้านของนางดี สมาชิกจะ - รู ้สึกสงสารและเห็นใจครอบครัวของนางดี
รู ้สึกอย่างไร เพราะเหตุใด
เพราะมีลูกทีใช้สารเสพติดจนทําให้ครอบครัว
เดือดร้อน
2) จากเหตุการณ์ทีเกิดขึน ส่ งผลให้นายแต้วต้อง - รู ้สึกสงสารเห็นใจ และเข้าใจถึงความจําเป็ นที
ติดคุก สมาชิกรู ้สึกอย่างไร เพราะเหตุใด
นายแต้วต้องฆ่าน้องชาย
3) ถ้าในสังคมมีบุคคลอย่างนายเตือนเป็ นจํานวน - ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม อุบตั ิเหตุ เกิด
มาก สมาชิกคิดว่าจะส่ งผลกระทบต่อสมาชิก
ความไม่สงบในสังคมขาดบุคคลทีมีคุณภาพ
ทําให้บุคคลทีอยูใ่ นสังคมนันรู ้สึกไม่ปลอดภัย
ในสังคมนันอย่างไร และสมาชิกรู ้สึกอย่างไร
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ต่อผูท้ ีได้รับผลกระทบนัน
- รู ้สึกสงสารและเห็นใจบุคคลในสังคมนัน
และไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนีเกิดขึนใน
สังคมไทย
4) สมาชิกจะมีแนวทางในการช่วยเหลือบุคคลใน - ให้การยอมรับไม่แสดงความรังเกียจ
ครอบครัวทีได้รับผลกระทบจากการทีสมาชิก - ให้กาํ ลังใจให้คาํ ปรึ กษา รับฟังความทุกข์
ของครอบครัวใช้สารเสพติดอย่างไร
- ให้ความช่วยเหลืออืน ๆทีอาจช่วยเหลือได้
5) สมาชิกมีแนวทางในการช่วยเหลือบุคคลใน - กระตุน้ ให้สมาชิกในสังคมเกิดความตระหนัก
และเข้ามามีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบต่อ
สังคมทีได้รับผลกระทบจากการทีสมาชิกของ
ปัญหายาเสพติด
สังคมใช้สารเสพติดอย่างไร
- ร่ วมปรึ กษากับตัวแทนในสังคมเพือหาวิธี
ป้ องกัน และช่วยเหลือกันเพือให้บุคคลใน
สังคมอยูอ่ ย่างสงบสุ ข
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- เสนอกิจกรรมรณรงค์เพือป้ องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
- ช่วยกันสอดส่องดูแลเพือป้ องกันเหตุร้าย และ
พบเห็นเหตุการณ์ทีอาจเกียวข้องกับสารเสพ
ติดควรแจ้งเจ้าหน้าที

แผนการจัดกิจกรรมที 5 ความรับผิดชอบต่ อตนเอง ครอบครัว และสั งคม
5.5 “สร้ างบ้ าน”

วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
สาระสํ าคัญ
การใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคม ทุกคนต้องรู ้บทบาท หน้าทีของตนเองทีมีต่อสังคม จะทําให้
อยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข
สื อการจัดกิจกรรม
1. จัดอุปกรณ์ประกอบด้วยกระดาษโปสเตอร์ กระดาษสี กาว ดินสอ / ปากกา สี นาํ
และกรรไกร
2. ใบความรู ้
3. กระดาษ A4
4. ใบกิจกรรม
เวลา

1 ชัวโมง

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มแบ่งสมาชิกออกเป็ นกลุ่มละ 5 – 6 คน แจกอุปกรณ์

สื อ / อุปกรณ์
- อุปกรณ์
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กลุ่มละ 1 ชุด
2. ให้สมาชิกร่ วมกันสร้างบ้านขึนมาตามความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม

3.

4.
5.
6.
7.

วิธีดําเนินกิจกรรม
เมือสร้างบ้านเสร็ จ ให้สมาชิกร่ วมกันพูดคุยถึงวิธีการ
ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ปัญหาอุปสรรคทีพบและวิธีการ
แก้ปัญหาทีเกิดขึนของกลุ่มตามใบกิจกรรม ที1
ผูน้ าํ กลุ่มสุ่ มตัวแทนประมาณ 2 – 3 กลุ่ม นําเสนอผลงาน
พูดคุยและให้กลุ่มทีมีความคิดเห็นแตกต่าง นําเสนอเพิมเติม
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปเพิมเติมตามใบความรู ้
ให้สมาชิกแต่ละคนเขียนบทบาท หน้าทีของตนเองขณะเข้า
ร่ วมกลุ่มสร้างบ้าน ว่าได้ทาํ อะไรบ้างตามใบกิจกรรม ที2
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปเพิมเติม

สื อ / อุปกรณ์
- ใบกิจกรรมที 1 “สร้างบ้าน”

- ใบความรู ้ “สร้างบ้าน”
- ใบกิจกรรมที 2 “สร้างบ้าน”

การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

เอกสารอ้างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข .คู่มือการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาเด็กด้อยโอกาส .
โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ : 2544 .
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ใบความรู้
“กิจกรรมสร้ างบ้ าน”
บทบาทหน้าทีในการทํางานร่ วมกัน ถ้าแต่ละคนสามารถทํางานตามทีตนเองถนัดจะทํา
ให้งานนันง่าย แต่ถา้ ไม่สามารถทํางานในสิ งทีถนัด แต่สามารถเกือกูลช่วยเหลือกันงานจะออกมาดี
แต่ถา้ คนใดคนหนึ งในสังคมขาดความรับผิดชอบทีมีต่อหน้าที และต่อการทํางานร่ วมกับคนอืน
เปรี ยบเหมือนการใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคม ถ้าทุกคนรู ้บทบาทหน้าทีของตนเองทีมีต่อสังคมแล้ว จะทํา
ให้อยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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ใบกิจกรรมที 1
“กิจกรรมสร้ างบ้ าน”
วิธีการช่วยเหลือกันในขณะทีช่วยกันสร้างบ้าน มีวิธีการอย่างไร

ปั ญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง

เมือมีปัญหาอุปสรรคมีวิธีแก้ไขอย่างไร
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ใบกิจกรรมที 2
“กิจกรรมสร้ างบ้ าน”
ให้สมาชิกแต่ละคนเขียนบทบาทหน้าทีของตนเองขณะเข้าร่ วมกลุ่มสร้างบ้านว่าได้ทาํ อะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
ชือ ………….………..สกุล ………………....
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แผนการจัดกิจกรรมที 5 ความรับผิดชอบต่ อตนเองครอบครัว และสั งคม
5.6 “โลกสวยด้ วยมือเรา”

วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
สาระสํ าคัญ
การทํางานร่ วมกัน ควรจะมีการเกือกูลและช่วยเหลือซึงกันและกันในสังคม
สื อการจัดกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
เวลา

ใบชีแจง
กระดาษโปสเตอร์
กระดานดําหรื อบอร์ด
ปากกาไวท์บอร์ด
ดินสอสี , สี เทียน, สี เมจิก ฯลฯ
ใบความรู ้

30 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มแนะนําตัวและให้สมาชิกแต่ละคนแนะนําตัว

สื อ / อุปกรณ์
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2. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกทุกคนพูดถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั เป็ น
อย่างไรบ้าง
3. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 – 6 คน

4.
5.
6.

7.
8.

วิธีดําเนินกิจกรรม
ผูน้ าํ กลุ่มแต่ละกลุ่มพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ ตามใบชีแจง
ผูน้ าํ กลุ่มให้ตวั แทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการพูดคุยใน
กลุ่มใหญ่
ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกแบ่งออกเป็ นกลุ่ม โดยให้ตวั แทนแต่ละ
กลุ่มออกมาวาดรู ปเกียวกับ ป่ าไม้ อากาศและนํา ลงใน
กระดาษโปสเตอร์แผ่นเดียว โดยทัง 3 องค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์ซึงกันและกัน
ผูน้ าํ กลุ่มกล่าวสรุ ปเพิมเติม ตามใบความรู ้
ผูน้ าํ กลุ่มกล่าวสรุ ปปิ ดกลุ่ม

สื อ / อุปกรณ์
- ใบชีแจง

- กระดาษโปสเตอร์
- ดินสอสี , สี เทียน / สี เมจิก

- ใบความรู ้

การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

เอกสารอ้างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข . คู่มือการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาเด็กด้อยโอกาส .
โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ : 2544 .
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ใบชีแจง
“กิจกรรมโลกสวยด้ วยมือเรา”
กลุ่มที 1 เรืองป่ าไม้
ให้สมาชิกในกลุ่มอภิปรายเรื องป่ าไม้ในประเด็นต่อไปนี
1. สภาพป่ าไม้ในปั จจุบนั นีในความคิดของกลุ่มเป็ นอย่างไร ?
2. สมาชิกในกลุ่มมองปัญหาของป่ าไม้เป็ นอย่างไร ?
3. สมาชิกในกลุ่มมีวิธีการช่วยแก้ปัญหานีอย่างไร ?
กลุ่มที 2 เรืองอากาศ
ให้สมาชิกในกลุ่มอภิปรายเรื องอากาศในประเด็นต่อไปนี
1. สภาพอากาศในปั จจุบนั นีในความคิดของกลุ่มเป็ นอย่างไร ?
2. สมาชิกในกลุ่มมองปั ญหาของอากาศเป็ นอย่างไร ?
3. สมาชิกในกลุ่มมีวิธีการช่วยแก้ปัญหานีอย่างไร ?
กลุ่มที 3 เรืองนํา
ให้สมาชิกในกลุ่มอภิปรายเรื องนําในประเด็นต่อไปนี
1. สภาพนําในปัจจุบนั นีในความคิดของกลุ่มเป็ นอย่างไร ?
2. สมาชิกในกลุ่มมองปั ญหาของนําเป็ นอย่างไร ?
3. สมาชิกในกลุ่มมีวิธีการช่วยแก้ปัญหานีอย่างไร ?
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ใบความรู้
“กิจกรรมโลกสวยด้ วยมือเรา”
โลกเราจะน่าอยูห่ รื อไม่นนั ขึนอยูก่ บั มนุษย์โลกจะช่วยกันทําให้โลกมีสภาพเป็ นอย่างไร
ดังคําทีว่า “โลกสวยด้วยมือเรา” ถ้าเราช่วยกันดูแลและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ อากาศ
นํา ให้ได้ประโยชน์มากทีสุ ด โดยให้มีการสูญเสี ยน้อยทีสุ ด หรื อมีการเสริ มสร้างทดแทนส่ วนที
ถูกทําลาย ก็จะทําให้สิงแวดล้อมน่าอยูไ่ ปด้วย
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แผนการจัดกิจกรรมที 5 ความรับผิดชอบต่ อตนเอง ครอบครัวและสั งคม
5.7 “สั งคมในฝัน”

วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
สาระสํ าคัญ
ทุกสังคมย่อมมี ปัญหา ถ้าเรารู ้ และตระหนักในปั ญหา รู ้ บทบาทของตนเองต่อการ
สร้างสรรค์สงั คมแล้ว จะทําให้สงั คมนันเป็ นสังคมทีน่าอยู่
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบกิจกรรมที 1 , 2 , 3
2. ดินสอ / ปากกา
3. ใบชีแจง
เวลา

30 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มแนะนําตัวและให้สมาชิกแต่ละคนแนะนําตัว
2. ผูน้ าํ กลุ่มกล่าวนําถึงเรื อง องค์ประกอบของสังคม
ประกอบด้วยสถาบันทางสังคมหลายสถาบัน เช่น สถาบัน

สื อ / อุปกรณ์
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ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ เป็ นต้น
3. แบ่งสมาชิกออกเป็ นกลุ่มๆ ละ เท่าๆ กัน ให้ทาํ งานตามใบ
ชีแจงและเขียนบรรยายลงในใบกิจกรรม 1

4.
5.
6.
7.

8.
9.

- ใบกิจกรรมที 1 “สังคมในฝัน”

วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
สุ่ มตัวแทนกลุ่มประมาณ 2 – 3 กลุ่ม ออกมารายงานผลงาน
กลุ่มและให้กลุ่มทีมีความเห็นแตกต่างนําเสนอเพิมเติม
- ใบกิจกรรม 2 “สังคมในฝัน”
ให้สมาชิกร่ วมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกียวกับ
สภาพแวดล้อมทีเป็ นปัญหาตามใบกิจกรรม 2
สุ่ มเลือกสมาชิกประมาณ 2 – 3 กลุ่ม มานําเสนอผลการพูดคุย
และให้กลุ่มทีมีความคิดเห็นแตกต่างนําเสนอเพิมเติม
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปสภาพสังคมตามความเป็ นจริ ง โดยการหยิบ
สถานการณ์ในปัจจุบนั มาประกอบเช่น ปัญหาเศรษฐกิจ
ปั ญหาสังคมและปัญหาการเมือง
- ใบกิจกรรม 3 “สังคมในฝัน”
ให้สมาชิกจับคู่กนั เขียนบรรยาย สังคมทีพึงปรารถนา ตาม
ความคิดเห็นหรื อความต้องการของสมาชิกตามใบกิจกรรม 3
ผูน้ าํ กลุ่มกล่าวสรุ ปปิ ดกลุ่ม

การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

เอกสารอ้างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข . คู่มือการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาเด็กด้อยโอกาส .
โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ : 2544 .
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ใบชีแจง
“สั งคมในฝัน”
คําแนะนํา
กลุ่มที 1

แบ่งสมาชิกออกเป็ นกลุ่มละ 5 – 6 คน มอบหมายประเด็นให้พดู คุยกัน
ให้เขียนบรรยายถึงสภาพสังคมทีดีตามประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน

กลุ่มที 2

ให้เขียนบรรยายถึงสภาพสังคมทีเป็ นปั ญหาตามประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคน
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ใบกิจกรรมที 1
“สั งคมในฝัน”
ให้เขียนบรรยายถึงสภาพสังคมทีดีตามประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน (ใช้เวลา 10 นาที)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
กลุ่ม …………………………………
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ใบกิจกรรมที 2
“สั งคมในฝัน”
ให้เขียนบรรยายถึงสภาพสังคมทีเป็ นปัญหาตามประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคน (ใช้เวลา 10 นาที)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
กลุ่ม ………………………………
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ใบกิจกรรม 3
“สั งคมในฝัน”
ให้สมาชิกจับคูเ่ ขียนสังคมทีพึงปรารถนา มีอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ชือ………………….. สกุล ………………
ชือ………………….. สกุล ………………
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แผนการจัดกิจกรรมที 6 การสร้ างสั มพันธภาพ
6.1 “ครอบครัวเปิ ดใจ”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกได้รับรู ้ และเข้าใจถึงข้อดีขอ้ เสี ยของตนเองและคนในครอบครัว
2. เพือให้สมาชิกได้รับรู ้และเข้าใจถึงการปรับปรุ งของตนเองและคนอืน
สาระสํ าคัญ
ครอบครัวทีสมาชิกมีความขัดแย้งกัน และเกิดความคับข้องใจตามมานัน ส่ วนหนึงเกิด
จากความล้มเหลวในการสื อสารภายในครอบครัว ส่ งผลให้ครอบครัวเดือดร้อน สมาชิกของครอบครัว
ไม่มีความสุ ข เพราะแต่ละคนต้องยึดมันในตนเอง ไม่มีใครกล้าบอกกล่าวซึงกันและกัน จึงทําให้
สมาชิกแต่ละคนไม่มีการปรับปรุ งจุดบกพร่ องของตนเอง และจุดดีของแต่ละคนในครอบครัวทีไม่ถูก
กล่าวถึง การสนับสนุนให้ครอบครัวได้เปิ ดใจแก่กนั และกันจึงเป็ นการทําลายกําแพงทีมาสกัดกันการ
รับรู ้และความเข้าใจซึงกันและกันของสมาชิกในครอบครัว
สื อการจัดกิจกรรม
1. กระดาษขนาด 2 x 4 นิว
2. กระดาษฟลิบชาร์ต
3. ใบงานที 1 , 2 , 3
เวลา

1 ชัวโมง 15 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม

สื อ / อุปกรณ์
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1. ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม ๆละ 6 – 8 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มลูก กลุ่ม
พ่อและกลุ่มแม่
2. ผูน้ าํ กลุ่มแจกกระดาษแผ่นเล็กให้สมาชิก 7 คนๆ ละ 6 – 8 แผ่น - กระดาษขนาด 2 x 4 นิว
ให้แต่ละคนเขียนข้อดี (สิ งประทับใจ) ประมาณ 3 – 4 ข้อ
- ใบงานที 1 , 2 , 3

วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
และข้อทีควรปรับปรุ งประมาณ 3 – 4 ข้อของสมาชิกในครอบครัว
ดังนี
กลุ่มลูก เขียนข้อดีและข้อทีควรปรับปรุ งของพ่อ / แม่
กลุ่มพ่อ เขียนข้อดีและข้อทีควรปรับปรุ งของลูก / แม่
- กระดาษฟลิบชาร์ต
กลุ่มแม่ เขียนข้อดีและข้อทีควรปรับปรุ งของลูก / พ่อ
3. เมือสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเขียนของตนเองแล้วให้นาํ มาพูด
แลกเปลียนกันในกลุ่มของตน และหาข้อสรุ ปรวมของกลุ่มตาม
ประเด็นในใบงาน (นํากระดาษคําตอบของสมาชิกแต่ละคนติด
บนบอร์ดหรื อกระดาษฟลิบชาร์ต)
4. ผูน้ าํ กลุ่มขออาสาสมัคร นําเสนอผลการอภิปรายประมาณ 6 – 9
กลุ่ม
5. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปผลการอภิปราย โดยเน้นให้สมาชิกเห็นถึงสิ งดี
ของแต่ละฝ่ ายทีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
สิ งทีควรปรับปรุ งของแต่ละฝ่ ายเพือสร้างให้ครอบครัวมี
ความสุ ขมากยิงขึน

การประเมินผล
1. สังเกตจากใบงาน
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
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เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับกลุ่ม
ผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด ปี งบประมาณ 2546 .

ใบงานที 1 ( กลุ่มแม่ )
ประเด็นอภิปราย 1. ข้อดีของลูก / พ่อ (สิ งทีประทับใจหรื อต้องการให้ลูก / พ่อ ยังคงไว้เหมือนเดิม)
2. ข้อควรปรับปรุ งของลูก / พ่อ (สิ งทีต้องการให้ลูก / พ่อ ปรับปรุ งเปลียนแปลง
เพราะอะไร ควรปรับปรุ งอย่างไร)
ข้ อดี (สิ งทีประทับใจ)

(ข้ อควรปรับปรุ ง)

ลูก

พ่อ
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ใบงานที 2 ( กลุ่มพ่ อ )
ประเด็นอภิปราย 1. ข้อดีของลูก / แม่ (สิ งทีประทับใจหรื อต้องการให้ลูก / แม่ ยังคงไว้เหมือนเดิม)
2. ข้อควรปรับปรุ งของลูก / แม่ (สิ งทีต้องการให้ลูก / แม่ ปรับปรุ งเปลียนแปลง
เพราะอะไร ควรปรับปรุ งอย่างไร)
ข้ อดี (สิ งทีประทับใจ)

(ข้ อควรปรับปรุง)

ลูก

แม่

187

ใบงานที 3 ( กลุ่มลูก )
ประเด็นอภิปราย 1. ข้อดีของพ่อ / แม่ (สิ งทีประทับใจหรื อต้องการให้พอ่ / แม่ ยังคงไว้เหมือนเดิม)
2. ข้อควรปรับปรุ งของพ่อ / แม่ (สิ งทีต้องการให้พอ่ / แม่ ปรับปรุ งเปลียนแปลง
เพราะอะไร ควรปรับปรุ งอย่างไร)
ข้ อดี (สิ งทีประทับใจ)

(ข้ อควรปรับปรุ ง)

พ่อ
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แม่

แผนการจัดกิจกรรมที 6 การสร้ างสั มพันธภาพ
6.2 “ครอบครัวในฝัน”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกแต่ละคนของครอบครัวได้นึกถึงภาพครอบครัวทีตนเองปรารถนา
2. เพือให้สมาชิ กแต่ละคนของครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็น
เกียวกับสิ งทีปรารถนาให้เกิดขึนในครอบครัว
3. เพือให้สมาชิกในครอบครัวหาข้อสรุ ปร่ วมกันเกียวกับสิ งทีปรารถนาให้เกิดขึนใน
ครอบครัว
สาระสํ าคัญ
การเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กแต่ละคนในครอบครั ว ได้แสดงความคิดเห็ นอย่างอิ สระ
เกียวกับภาพครอบครัวทีตนต้องการ รวมทังสมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในการช่วยกันผนึ กความคิดในการ
สร้ า งสรรค์ค รอบครั ว ที ตนปรารถนา เปรี ย บเสมื อนกระจกเงาที สมาชิ ก ทุ ก คนได้ส่ อ งภาพออกมา
สมาชิกของครอบครัวทุกคนได้เข้าใจในความคิดเห็นของแต่ละคน
สื อการจัดกิจกรรม
1. กระดาษสี ขาวขนาด A4
2. กระดาษวาดเขียนแผ่นใหญ่
3. สี เทียน สี ไม้ หรื อสี เมจิก
เวลา

1 ชัวโมง 30 นาที
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วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มแจกกระดาษวาดเขียนหรื อกระดาษขนาด A4 ให้
สมาชิกคนละ 1 แผ่นพร้อมสี

2.

3.

4.

5.

6.

วิธีดําเนินกิจกรรม
แบ่งกลุ่มตามครอบครัว และให้สมาชิกแต่ละคนนึกภาพครอบ
ครัวในฝัน หรื อลักษณะของครอบครัวทีตนปรารถนาอยากให้
เป็ นและถ่ายทอดโดยการวาดภาพลงในกระดาษทีแจกให้
(การวาดภาพไม่มุ่งเน้นความสวยงาม อาจจะใช้สญ
ั ลักษณ์หรื อ
ข้อความประกอบในการวาดภาพก็ได้ แต่ทงนี
ั สมาชิกจะต้อง
อธิบายภาพของตนเองได้)
เมือสมาชิกแต่ละคนวาดภาพของตนเสร็ จแล้ว ให้อธิบายภาพ
ครอบครัวในฝันของตนให้แก่ครอบครัวฟัง โดยมีกติกาว่าห้าม
วิพากษ์วจิ ารณ์ตาํ หนิรูปภาพของสมาชิกทีกําลังอธิบาย แต่
สามารถซักถามข้อสงสัยหรื อรายละเอียดเพิมเติมได้
เมือสมาชิกในครอบครัวผลัดกันอธิบายรู ปของตนเองจนครบ
แล้ว ผูน้ าํ กลุ่มแจกกระดาษวาดเขียนแผ่นใหญ่ให้ครอบครัวละ
1 แผ่น
ให้สมาชิกแต่ละครอบครัวช่วยกันนําข้อคิดเห็นหรื อภาพ
ครอบครัวในฝันของแต่ละคนมาสรุ ปร่ วมกันเป็ นภาพใหญ่ของ
ครอบครัว รวมทังเขียนชือครอบครัว และคิดคําขวัญหรื อ
ข้อความประจําครอบครัวด้วย
ผูน้ าํ กลุ่มขอครอบครัวอาสาสมัครมาอธิบายภาพครอบครัวใน
ฝันประมาณ 4 – 5 ครอบครัว

สื อ / อุปกรณ์
- กระดาษวาดเขียนหรื อ
กระดาษ A4
- สี เทียน สี ไม้หรื อสี เมจิก

สื อ / อุปกรณ์

- กระดาษวาดเขียนแผ่นใหญ่
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การประเมินผล
1. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมของครอบครัว
2. สังเกตจากภาพครอบครัวในฝัน
เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับกลุ่ม
ผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด ปี งบประมาณ 2546 .

แผนการจัดกิจกรรมที 6 การสร้ างสั มพันธภาพ
6.3 “การฟื นฟูสัมพันธภาพ”

วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกตระหนักรู ้และทบทวนถึงความผิดพลาดในอดีต
2. เพือให้สมาชิกรู ้จกั ให้อภัยตนเองและผูอ้ ืน
3. เพือให้สมาชิกมีแนวทางในการวางแผนปรับปรุ งสัมพันธภาพกับผูอ้ ืน
สาระสํ าคัญ
1. การฟื นฟูสมั พันธภาพกับคนใกล้ชิด คนในครอบครัวเป็ นเรื องจําเป็ น
2. การฟื นฟูสมั พันธภาพจะทําได้ตอ้ งอาศัยการให้อภัยตนเองและผูอ้ ืนเป็ นเบืองต้น
การมีแนวทางเพือทีจะฟื นฟูสมั พันธภาพ จะทําให้ง่ายต่อการปฏิบตั ิจริ ง
สื อการจัดกิจกรรม
ใบกิจกรรม
เวลา

40 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
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วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มอ่านข้อความ ก. ให้สมาชิกฟัง และอภิปรายถึง
พฤติกรรมในช่วงเสพยาทีมีผลกระทบต่อคนใกล้ชิด
2. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกทํากิจกรรม ข. ร่ วมกันแลกเปลียน
ประสบการณ์

สื อ / อุปกรณ์
- ใบกิจกรรม “การฟื นฟู
สัมพันธภาพ”

วิธีดําเนินกิจกรรม
3. ให้ผนู ้ าํ กลุ่มอ่านข้อความ ค. และให้สมาชิกทุกคนตอบคําถาม
และแลกเปลียนความคิดเห็น
4. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปถึงความสําคัญของการฟื นฟูสมั พันธภาพทีมีผลต่อ
การเลิกยาเสพติดของสมาชิก

สื อ / อุปกรณ์

การประเมินผล
สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

เอกสารอ้างอิง
สํานักงานคุมประพฤติภาค 7 กรมคุมประพฤติ . แนวทางการวางแผนและจัดกิจกรรม
การฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด สําหรับพนักงานคุมประพฤติ . 2546 .
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ใบกิจกรรม
การฟื นฟูสัมพันธภาพ
א. เป็ นเรื องปกติทีผูต้ ิดยาจะทําให้ผอู ้ ืนเจ็บปวด ทังนี เนื องมาจากผูต้ ิดยาเสพติดมักจะไม่สามารถดูแล
รับผิดชอบตนเองได้ ดังนันเขาย่อมไม่สามารถทีจะดูแลเอาใจใส่ ผอู ้ ืนได้เช่นเดียวกัน
“ ในระยะฟื นจากภาวะเสพติด คุณควรทีจะนึกถึงคนทีคุณเคยทําร้าย ทังทางร่ างกาย
และจิตใจในระหว่ างทีคุณติดยา และควรทีจะพูดหรือทําอะไรสั กอย่ างกับพวกเขา
เหล่ านัน เพือเป็ นการสร้ างสั มพันธภาพทีดีขึนมาใหม่ ”
ข.
1. มีพฤติกรรมอะไรบ้างในอดีตทีคุณทําให้คนทีรักเสี ยใจ ทีคุณต้องชดใช้
……………………………………………………………………………………………………….
2. มีอะไรบ้างทีคุณน่าจะทําแต่ไม่ได้ทาํ
……………………………………………………………………………………………………….
3. คุณได้วางแผนทีจะทําอะไรบ้างเพือเป็ นการชดใช้สิงทีคุณได้กระทําลงไปแล้วในอดีต
……………………………………………………………………………………………………….
4. คุณรู ้สึกว่าระยะเวลาทีได้เข้าสู่ระยะฟื นตัวจากยาเสพติด และหยุดใช้ยานัน เป็ นการเพียงพอหรื อไม่
สําหรับการชดใช้สิงทีคุณกระทําต่อผูอ้ ืนในอดีต (สําหรับการเลิกใช้ยาเสพติด)
……………………………………………………………………………………………………….
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ค.
“ การกระทําเพือฟื นฟูสัมพันธภาพดังกล่ าวข้ างต้ นนี คุณไม่ จําเป็ นต้ องทําให้ มันยุ่งยากมากนัก
เพียงแต่ คุณยอมรั บว่ าการติดยาเป็ นการทําร้ ายเขา ก็จะช่ วยลดความขัดแย้ งของสั มพันธภาพได้ มาก
ไม่ ใช่ ทุกคนทีพร้ อมจะยกโทษให้ คุณ สิ งทีสํ าคัญของการฟื นฟูสัมพันธภาพคือการเริ มต้ นทีจะให้ อภัย
ตัวเองในขณะทีส่ วนหนึงของการฟื นฟูสัมพันธภาพขึนมาใหม่ นัน คุณจะต้ องให้ อภัยผู้อืนสํ าหรั บสิ ง
ต่ าง ๆ ทีพวกเขาทํากับคุณในระหว่ างทีคุณติดยา (อย่ ารอให้ คนอืนให้ อภัยคุณ แต่ คุณต้ องให้ อภัยคนอืน
ก่อน รวมทังตัวคุณเองได้ ด้วย) ”
1. คุณต้องการให้อภัยใครบ้าง
……………………………………………………………………………………………………….
2. มีความขุ่นข้องหมองใจอะไรบ้างทีคุณอยากให้ผา่ นไปโดยไม่ตอ้ งการพูดถึงมันอีก
……………………………………………………………………………………………………….

แผนการจัดกิจกรรมที 6 การสร้ างสั มพันธภาพ
6.4 “ใครคือใคร”

วัตถุประสงค์
1. เพือสร้างความคุน้ เคยระหว่างครอบครัว
2. เพือให้สมาชิกแต่ละครอบครัวได้รู้จกั กันมากขึน
3. เพือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน
สาระสํ าคัญ
การรวมตัวของแต่ละครอบครัวในการทํากิ จกรรมใด ๆ ต้องใช้กิจกรรมเป็ นสื อกลาง
เพือให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวเกิดความคุน้ เคยกัน มีการสื อสารกันและบรรยากาศของการทํากิจกรรม
ควรผ่อนคลายสนุกสนาน
สื อวัสดุอปุ กรณ์
1. ใบงาน
2. ปากกาหรื อดินสอ
เวลา

1 ชัวโมง
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วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มเตรี ยมใบงานล่าลายเซ็นให้ครบตามจํานวนครอบครัว
2. ผูน้ าํ กลุ่มแจกแบบล่าลายเซ็นให้ครอบครัวละ 1 แผ่น
3. เมือผูน้ าํ กลุ่มให้สญ
ั ญาณเริ มเล่น ให้สมาชิกแต่ละครอบครัวนํา
ใบงานล่าลายเซ็นไปสัมภาษณ์และล่ารายชือ / นามสกุลของ
สมาชิกในครอบครัวอืน ๆ ตามหัวข้อในใบงาน

วิธีดําเนินกิจกรรม
4. เมือแต่ละครอบครัวล่ารายชือสมาชิกในครอบครัวอืน ๆได้ตาม
ใบงานครบแล้ว ผูน้ ํา กลุ่ ม ให้ ค รอบครั ว อาสาสมัค รแนะนํา
สมาชิกครอบครัวทีล่าลายเซ็นได้

สื อ / อุปกรณ์
- ใบงาน “ล่าลายเซ็น”
- ปากกา / ดินสอ

สื อ / อุปกรณ์

การประเมินผล
สังเกตจากบรรยากาศในกลุ่มทีสมาชิกคุน้ เคยกันมากขึน และมีบรรยากาศทีมีความ
สนุ กสนาน

เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับกลุ่ม
ผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด ปี งบประมาณ 2546 .
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“ ล่ าลายเซ็น ”

1. ครอบครัวใดทีชอบไปเทียวทะเล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ครอบครัวใดทีชอบดูภาพยนตร์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ครอบครัวใดทีชอบเล่นกีฬา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ครอบครัวใดทีชอบรับประทานแกงส้ม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ครอบครัวใดทีชอบปลูกต้นไม้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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6. ครอบครัวใดทีมีแต่ลูกสาว
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. ครอบครัวใดทีชอบรับประทานอาหารหวาน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. ครอบครัวใดทีชอบร้องเพลง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

แผนการจัดกิจกรรมที 6 การสร้ างสั มพันธภาพ
6.5 “จดหมายจากใจ”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกได้สือสารความในใจทีต้องการบอกแก่ครอบครัว
2. เพือให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความรู ้สึกทีดีต่อกัน
สาระสํ าคัญ
การสื อสารเพือบอกสิ งดี ๆ แก่สมาชิกในครอบครัว เป็ นวิธีทีช่วยจูงใจครอบครัวให้มี
ความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น หากแต่ยงั มีหลายๆ ครอบครัวทีไม่สามารถสื อสารกันได้ ดังนัน การจัด
กิจกรรมเพือช่วยให้ครอบครัวได้เริ มต้นรู ้จกั การสื อสารจึงเป็ นการช่วยให้สมาชิกครอบครัวเกิดความรู ้สึก
ทีดีต่อกัน และการดํารงชีวิตในครอบครัวมีความสุ ขต่อไป
สื อการจัดกิจกรรม
1. กระดาษสี ขนาด 4 x 5 นิว หรื อ ตัดเป็ นรู ปหัวใจ
2. ปากกา หรื อ ดินสอ
เวลา

15 นาที
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วิธีการดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มแจกกระดาษสี ให้กบั สมาชิกคนละ 1 แผ่น
2. ให้สมาชิกแต่ละคนเขียนจดหมายถึงครอบครัว ดังนี
ลูกเขียนถึงพ่อ – แม่
สามีเขียนถึงลูก – ภรรยา
ภรรยาเขียนถึงลูก – สามี
(ข้อความทีเขียนอาจจะเป็ นทีประทับใจ สิ งทีปรารถนาหรื อ
ความในใจทีต้องการให้อีกฝ่ ายหนึงรู ้และเข้าใจ)

สื อ / อุปกรณ์
- กระดาษสี
- ปากกา หรื อ ดินสอ

วิธีดําเนินกิจกรรม
3. ให้สมาชิ กในครอบครั วผลัดกันอ่านจดหมายทีตนเขียนให้อีก
ฝ่ ายหนึ งฟั งและมอบจดหมายให้สมาชิกในครอบครัว และพูด
ทํา ความเข้า ใจกัน (เปิ ดเพลงคลอเบา ๆ เป็ นเพลงที มี ค วาม
หมายถึงความผูกพันในครอบครัว เช่น ใครหนอ ฯลฯ แต่ไม่
ควรเปิ ดดังจนเกินไปเพราะจะรบกวนการพูดคุยของครอบครัว)
4. ผูน้ าํ กลุ่มขออาสาสมัครครอบครัวมาอ่านจดหมายทีตนเองได้รับ
ประมาณ 4 – 5 ครอบครัว

สื อ / อุปกรณ์

หมายเหตุ หากสมาชิกภายในกลุ่มเขียนหนังสื อไม่ค่อยคล่อง ให้
สมาชิกช่วยกันบอกตัวอักษรหรื อถ้าเขียนไม่ได้ให้บอกว่าต้องการ
เขียนอย่างไร ให้สมาชิกช่วยเขียน

การประเมินผล
1. สังเกตจากความตังใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากบรรยากาศในกลุ่ม
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เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับกลุ่ม
ผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด ปี งบประมาณ 2546 .

แผนการจัดกิจกรรมที 6 การสร้ างสั มพันธภาพ
6.6 “สายใยผูกพัน”

วัตถุประสงค์
เพือเป็ นการสร้างความประทับใจ ความผูกพันแก่สมาชิกก่อนทีจะแยกย้ายกัน
สาระสํ าคัญ
กิจกรรมอําลาก่อนทีสมาชิกจะแยกย้ายจากกัน ช่วยส่ งเสริ มให้สมาชิกมีความรู ้สึกทีดี
ต่อกัน เกิดความประทับใจต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมซึงช่วยเกือหนุ นให้กิจกรรมต่าง ๆ ทีจัดให้แก่สมาชิก
ยกระดับความมีคุณค่าและผลักดันให้สมาชิกของครอบครัวมีการปฏิบตั ิต่อกันเชิงบวก
สื อการจัดกิจกรรม
1. ด้ายสายสิ ญจน์สาํ หรับผูกข้อมือ 1 ม้วน
2. กรรไกรตัดกระดาษ 5 อัน
เวลา

15 นาที
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วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
1. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกยืนเป็ นรู ปวงกลม
2. ให้สมาชิกคนหนึงถือส่ วนปลายของด้ายสายสิ ญจน์ แล้วโยน
- ด้ายสายสิ ญจน์
ม้วนด้ายไปยังสมาชิกทียืนอยูต่ รงข้าม เมือสมาชิกคนใดรับได้ - กรรไกร
แล้วก็จบั ด้ายไว้และโยนม้วนด้ายไปยังคนทีอยูต่ รงข้ามต่อไปจน
ครบทุกคน
3. สมาชิกทุกคนช่วยกันร้องเพลง “ก่อนจากกัน” พร้อม ๆ กับการ
โยนม้วนด้ายให้แก่กนั

วิธีดําเนินกิจกรรม
4. เมื อสมาชิ ก ทุ ก คนจับ เส้ น ด้า ยครบแล้ว ผูน้ ํา กลุ่ ม ให้ ส มาชิ ก
ช่ วยกันตัดเส้นด้ายสายสิ ญจน์เพือนําไปผูกข้อมื อให้แก่ เพือน
สมาชิกด้วยกัน พร้อมกับการอวยชัยให้พร

สื อ / อุปกรณ์

สรุปข้ อคิด ก่อนทีสมาชิกจะแยกย้ายจากกัน ผูน้ าํ กลุ่มกล่าวให้
ข้อคิดแก่สมาชิกโดยยกคํากลอนสุ นทรภู่ในบททีว่า
“ ผูกสนิทชิดเชือนีเหลือยาก
ถึงเหล็กฝากผูกไว้กไ็ ม่มนั
จะผูกด้วยมนต์เสกเลขลงยันต์
ก็ไม่มนเหมื
ั อนผูกไว้ดว้ ยไมตรี ”

การประเมินผล
สังเกตจากบรรยากาศในกลุ่มทีมีความประทับใจ และความผูกพันซึงกันและกัน
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เอกสารอ้างอิง
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสําหรับกลุ่ม
ผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด ปี งบประมาณ 2546 .

แผนการจัดกิจกรรมที 6 การสร้ างสั มพันธภาพ
6.7 “ความผูกพันของครอบครัวต่ อผู้ตดิ ยาและการใช้ ชีวติ ร่ วมกัน”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกครอบครัวเข้าใจถึงความรู ้สึกและการกระทําของตนเองทีมีต่อผูต้ ิดยา
เสพติด เช่น การผูกพันมากไป เศร้าใจทุกข์ใจ หรื อรู ้สึกตนเองผิด
2. เพือให้สมาชิ ก ครอบครั วเรี ยนรู ้ วิธีก ารปรั บความรู ้ สึกและการกระทํา เพือเป็ น
ประโยชน์ในการบําบัดผูต้ ิดยา และเพือการดําเนินชีวิตตามปกติของครอบครัว
สาระสํ าคัญ
ความรู ้สึกผูกพันของสมาชิกในครอบครัวทีมีต่อผูต้ ิดยาอาจเกิดขึนหลายลักษณะ เช่น
รู ้สึกผูกพันยึดติดกับผูต้ ิดยา ทุ่มเทและคาดหวังมาก เมือติดยาครอบครัวอาจรู ้สึกทุกข์ใจเสี ยใจมาก เป็ น
ห่ วง สงสาร และบางครังรู ้สึกตนเองเป็ นผูผ้ ิด ครอบครัวอาจสนใจเอาใจใส่ มากเกินไป เช่น คอยเฝ้ า
ติดตามใกล้ชิด ตรวจสอบผูต้ ิ ดยาโดยเฉพาะขณะรับการบําบัด ซึ งบางครั งไม่เป็ นประโยชน์ต่อการ
บําบัดและอาจเป็ นตัวกระตุน้ ให้กลับไปใช้ยาซําได้
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สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบกิจกรรม
2. ใบความรู ้
เวลา

1 ชัวโมง

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนทําใบกิจกรรมที 1 “แบบสํารวจ
ความผูกพันของครอบครัวต่อผูร้ ับการบําบัด”
2. แบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นในคําตอบแต่ละข้อ

3.

4.
5.

6.
7.

สื อ / อุปกรณ์
- ใบกิจกรรมที 1 “แบบสํารวจ
ความผูกพันของครอบครัว
ต่อผูร้ ับการบําบัด”

วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
ตัวแทนกลุ่มเสนอสิ งทีพูดคุยกันในกลุ่ม และผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปและ
อธิบายเน้นถึงความรู ้สึกผูกพันใกล้ชิด และการแสดงออกถึง
ความห่วงใยของครอบครัวทีไม่ส่งเสริ มการบําบัด เช่น
ตรวจสอบเฝ้ าติดตาม สงสารให้เงินไปซือยา
ผูน้ าํ กลุ่มถามสมาชิกครอบครัว “ในช่วงทีเข้ารับการบําบัดครังนี
คุณรู ้สึกอย่างไรกับผูร้ ับการบําบัด”
ผูน้ าํ กลุ่มกล่าวสรุ ปถึงความรู ้สึกทีเกิดขึนอาจเป็ นเพราะความไม่ - ใบกิจกรรมที 2 “การใช้
ชีวิตร่ วมกับผูต้ ิดยา”
แน่ใจ กลัวว่าผูเ้ ข้ารับการบําบัดจะกลับไปติดยาอีกครัง และให้
สมาชิกครอบครัวกับผูเ้ ข้ารับการบําบัดช่วยกันทํากิจกรรมตาม
ใบกิจกรรมที 2
ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกครอบครัวและผูร้ ับการบําบัดแต่ละราย
นําเสนอผลการทํากิจกรรม
- ใบความรู ้
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปการปฏิบตั ิตนในการอยูร่ ่ วมกับผูต้ ิดยาตามใบ
ความรู ้
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การประเมินผล
1. สังเกตจากความตังใจและการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
2. สังเกตจากใบกิจกรรม

เอกสารอ้างอิง
สํานักพัฒนาสุ ขภาพจิต กรมสุ ขภาพจิต . คู่มือกลุ่มครอบครัวศึกษา โปรแกรม 3 เดือน
.

ใบกิจกรรมที 1
แบบสํ ารวจความผูกพันของครอบครัวต่ อผู้รับการบําบัด
คําชีแจง 1. สมาชิกครอบครัวตอบคําถามต่อไปนีตามความเป็ นจริ งและอภิปรายในกลุ่ม
2. กรณี มีวิดีทศั น์ ให้สมาชิกพิจารณาคําตอบภายหลังดูวิดีทศั น์อีกครังว่าจะเปลียนคําตอบ
หรื อไม่ และอภิปรายในกลุ่ม
1. ใครบ้างในครอบครัวทีมีความผูกพันใกล้ชิดหรื อยึดติดกับผูต้ ิดยาเสพติด
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2. ท่านหรื อคนในครอบครัวแสดงความผูกพันใกล้ชิด หรื อยึดติดกับผูต้ ิดยาเสพติดบ้างหรื อไม่
(โปรดอธิบายรายละเอียด) ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. ท่านเคยทุ่มเทสิ งใดในชีวิตให้กบั สมาชิกในครอบครัวทีติดยาเสพติดบ้างหรื อไม่
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(โปรดอธิบายรายละเอียด) ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
4. การผูกพันหรื อยึดติดของครอบครัวทีมีต่อผูต้ ิดยามีส่วนทําให้เขากลับไปเสพยาได้หรื อไม่
(โปรดอธิบายรายละเอียด) ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
5. ท่านมีวิธีปฏิบตั ิตวั ในการช่วยให้ผรู ้ ับการบําบัดเลิกยาโดยไม่ทาํ ร้ายจิตใจท่านเองหรื อไม่
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
6. ท่านมีวิธีให้กาํ ลังใจแก่สมาชิกในครอบครัวของท่านอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

ใบกิจกรรมที 2
การใช้ ชีวติ ร่ วมกับผู้ตดิ ยา
คําชีแจง ให้สมาชิกครอบครัวและผูร้ ับการบําบัดอ่านข้อความทัง 6 ข้อ โดยแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
ในแต่ละข้อและตอบคําถามข้างล่าง
1. คนทีกําลังเลิกยาเสพติด จําเป็ นต้องรู ้จกั ข้อจํากัดในการใช้ชีวิตของตนและสัญญาณการ
กลับไปเสพยาซํา
2. คนทีกําลังเลิกยาเสพติด จําเป็ นต้องจัดการกับสัญญาณการกลับไปเสพซําเป็ นเรื องแรกของ
ชีวิต
3. คนทีกําลังเลิกยาเสพติดและสมาชิกครอบครัวต้องเห็นความสําคัญของการป้ องกันการ
กลับไปเสพยาซํามากกว่าเรื องอืน ๆ ในครอบครัว
4. ผูท้ ีกําลังเลิกเสพยาเสพติดจําเป็ นต้องวางแผนการดําเนินชีวิตทีพอดี ให้มากกว่าก่อนติดยา
5. การเลิกยาเสพติดเป็ นกระบวนการทีเกิดขึนอย่างช้า ๆ ต่อเนืองกัน และทุกเรื องทีเกียวข้อง
กับการเลิกยา เช่น การมีเพศสัมพันธ์ปกติ การกลับไปเรี ยน การทํางาน ตลอดจนการทํา
ให้คนรอบข้างไว้วางใจก็จะค่อย ๆ เกิดขึน
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6. สมาชิกครอบครัวมักจะวิตกกังวลเกียวกับการกลับไปเสพยาซําของผูเ้ ลิกยาเสพติด
คําถาม
א. ข้อใดทีตรงกับสถานการณ์ของครอบครัวคุณ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ב. ข้อใดทีคุณลําบากใจในการยอมรับ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ג. มีวิธีใดบ้างทีคุณสามารถช่วยเหลือกันเพือเผชิญความจริ งทีเกิดขึนทัง 6 ข้อ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ใบความรู้

การปฏิบัตติ นในการอยู่ร่วมกับผู้ตดิ ยา
 เรียนรู้ และยอมรับข้ อจํากัดของการใช้ ชีวติ ร่ วมกัน
 เรียนรู้ สัญญาณเตือนการกลับไปเสพยาซํา
 เรียนรู้ เกียวกับตัวกระตุ้นและวิธีการ
 เรียนรู้ สภาวะทางอารมณ์ และการจัดการกับอารมณ์
 ฝึ กการสร้ างสั มพันธภาพและทักษะการสื อสาร
 อดทนกับกระบวนการเลิกยา
 มีจุดมุ่งหมายร่ วมกัน
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แผนการจัดกิจกรรมที 6 การฟื นฟูสัมพันธภาพ
6.8 “การสร้ างเพือนใหม่ ”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกสามารถเลือกคบเพือนใหม่ (ทีไม่เสพยา)
2. เพือให้สมาชิกสามารถระบุความแตกต่างระหว่างเพือนและผูท้ ีคุน้ เคยได้
สาระสํ าคัญ
1. เพือนและคนคุน้ เคยมีความแตกต่างกัน
2. เพือน คือ คนทีรัก และหวังดี ให้อภัยเมือเราผิดพลาด การสร้างเพือนใหม่มีส่วน
สําคัญต่อการปรับเปลียน หรื อเลิกพฤติกรรมของการเสพยา ดังนันผูร้ ับการบําบัด
จําเป็ นต้องเปลียนพฤติกรรมและสถานทีใหม่ในการพบปะผูอ้ ืนเพือการสร้าง
เพือนใหม่ทีดี
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สื อการจัดกิจกรรม

ใบกิจกรรม

เวลา

1 ชัวโมง

วิธีดําเนินกิจกรรม

1.
2.
3.
4.

วิธีดําเนินกิจกรรม
ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิก 1 คน อ่านข้อความ ก. ในใบ
กิจกรรมและร่ วมกันอภิปราย
ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิก 1 คนอ่านบทกวีแล้วทํากิจกรรม ข.
และ ค. แล้วอภิปรายกันทีละข้อ
ให้สมาชิกร่ วมกันอภิปรายแนวทางการปรับเปลียนตนเอง
เพือการสร้างเพือนใหม่
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปสาระสําคัญ

สื อ / อุปกรณ์
- ใบกิจกรรม “อิทธิพลของเพือน
และการหาเพือนใหม่”

การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

เอกสารอ้างอิง
สํานักงานคุมประพฤติ ภาค 7 กรมคุมประพฤติ . แนวทางการวางแผนและจัดกิจกรรม
การฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด สําหรับพนักงานคุมประพฤติ .
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ใบกิจกรรม
“อิทธิพลของเพือน และการหาเพือนใหม่ ”

ก. อิทธิพลของเพือน (Peer Pressure)
ความเป็ นมิตรเป็ นสิ งสํ าคัญ บางครังเพือนเท่ านันทีทําให้ คุณรู้สึกสุ ขสบาย
ปฏิกิริยาของเพือนและการดําเนินชีวิตของเพือนมีอิทธิพลต่อคุณ คุณอาจลงท้ายด้วยการทําบางสิ ง
บางอย่างเพียงเพราะว่า เพือนของคุณทําสิ งนัน แต่อย่างไรก็ตาม เพือนแท้จะไม่ทาํ ให้คุณต้องทําในสิ งที
คุณไม่ตอ้ งการจะทํา
“อิทธิพลของเพือน คืออะไร”
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
“คุณเป็ นคนหนึงใช่ไหมทีถูกชักจูงโดยคนอืนได้ง่าย”
…………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………
“คุณเคยทําอะไรบางอย่างเพียงเพราะเหตุผลว่าเพือนคุณทําสิ งนันหรื อเปล่า”
“ถ้าเคย สิ งนันคืออะไร”
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
ระหว่างการฟื นฟูสมรรถภาพ ไม่มีสิงใดสําคัญเท่าสัมพันธภาพของเพือนและครอบครัว ซึงจะ
สะท้อนภาพให้รู้วา่ เราคือใคร มีคนกล่าวว่าเราจะเป็ นเหมือนคนทีเราใช้เวลาอยูด่ ว้ ย

ใบกิจกรรม
“อิทธิพลของเพือนและการหาเพือนใหม่ ”

ข. คุณคิดว่ าเพือนของคุณเป็ นอย่างไร ?
1. คุณมีเพือนทีมีลกั ษณะเหมือนในบทกวีขา้ งต้นหรื อไม่ ?
…………………………………………………………………………………………
ถ้ามี เขาคือใคร………………………………………………………………………..
2. คุณเป็ นเหมือนคนทีอยูล่ อ้ มรอบคุณหรื อเปล่า ?
…………………………………………………………………………………………
3. คุณจะหาเพือนใหม่ได้ทีไหนบ้าง
…………………………………………………………………………………………
4. มีพฤติกรรมอะไรบ้างทีคุณต้องการเปลียนแปลง เพือจะคงสัมพันธภาพทีดีต่อกันต่อไป

209

…………………………………………………………………………………………

ใบกิจกรรม
“อิทธิพลของเพือนและการหาเพือนใหม่ ”

ค. การหาเพือนใหม่
ในระหว่างการเลิกยาเสพติด จะมีความรู ้สึกกังวล ไม่แน่ใจและความกลัวทีต้องอยูค่ นเดียว
โดยไม่ได้คบหากับเพือนสนิทกลุ่มหนึงทีมีความคุน้ เคยกันในขณะเสพยา บางครังการหา
เพือนใหม่แม้จะเป็ นสิ งทีดี แต่กย็ ากทีจะนึกออกว่า เพือนใหม่ควรจะเป็ นใคร จะไปหา
จากทีไหนก็ถกู คอกันหรื อไม่
คําถามต่อไปนี จะช่วยให้คุณคิด เรื องการสร้างสัมพันธภาพใหม่ให้เกิดขึน
ข้อ 1. คุณมีเพือนทีมีลกั ษณะเหมือนในบทกวีขา้ งต้นบ้างหรื อไม่
ข้อ 2. คุณมีคนรอบข้างทีรู ้ใจและเข้าใจคุณบ้างหรื อไม่ ?
ข้อ 3. อะไรคือความแตกต่างระหว่างเพือนและเพือนสนิท
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ข้อ 4. หากคุณคิดจะหาเพือนใหม่ หรื อ กลุ่ม 2-3 คน คุณคิดว่าคุณจะหาได้จาก (หรื อจากการทํา
กิจกรรมใดบ้าง)
ข้อ 5. หากคุณต้องการเพือนสนิท คุณคิดว่าคุณจําเป็ นต้องปรับเปลียนนิสยั ของตัวเองอย่างไรบ้าง

ใบความรู้
“อิทธิพลของเพือน และการหาเพือนใหม่ ”
บทกวี
พรอันประเสริ ฐสําหรับชายหญิงคนใดก็ตาม คือ การมีเพือน
เพือนเป็ น ผูม้ ีจิตวิญญาณทีเราสามารถพึงพาได้อย่างแท้จริ ง
เพือน คือ คนทีรู ้ขอ้ ดีทีสุ ดและข้อเสี ยทีสุ ดของเรา
และคือผูท้ ีรักเราได้ แม้วา่ เราจะมีขอ้ ผิดพลาด
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มีคาํ กล่าวว่ า
“เพือน” เปรี ยบเสมือน “ฆ้อน” หากคุณสามารถหาเพือนทีดีในชีวิตคุณก็จะเป็ น
คนทีโชคดีทีเปรี ยบเทียบเสมือนได้ฆอ้ นไว้ใช้ประโยชน์ในการสร้างบ้าน แต่ถา้ คุณได้
เพือนทีไม่เหมาะสมก็เปรี ยบเสมือน คุณได้ฆอ้ นทีใช้ในการทุบทําลายบ้านเรื อนให้
พังทลายลงได้เช่นกัน
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ภาคผนวก

(สําหรับผูถ้ กู คุมฯ / ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ)

แบบประเมินผล
กิจกรรม
วันที
ณ
แบบประเมินผลนีจัดทําขึนเพือนําข้ อมูลทีได้ รับไปใช้ ประโยชน์ ในการปรับปรุงกิจกรรมต่ อไป
คําชีแจง กรุ ณาทําเครื องหมาย 3ลงในช่อง ( ) หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเห็นและ
ความรู ้สึกทีแท้จริ งของท่าน
1. ข้ อมูลทัวไป
( ) ชาย
( ) หญิง
1.1 เพศ
1.2 อายุ
ปี
1.3 อาชีพปัจจุบนั
( ) รับจ้างทัวไป
( ) ทํางานบริ ษทั
( ) รับราชการ
( ) กําลังศึกษา
( ) ค้าขาย
( ) เกษตรกร
( ) แม่บา้ น
( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพใด
( ) อืนๆ ระบุ
1.4 การศึกษา
( ) ไม่รู้หนังสื อ
( ) ประถมต้น
( ) ประถมปลาย
( ) มัธยมต้น
( ) มัธยมปลาย
( ) ปวช. / ปวส.
( ) ปริ ญญาตรี
( ) อืนๆ
1.5 ท่านเป็ น
( ) ผูถ้ ูกคุมความประพฤติตามคําสังศาล ( ) ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ตามคําสังคณะอนุกรรมการ
( ) ผูพ้ กั การลงโทษ / ลดวันต้องโทษ
( ) เด็กและเยาวชน
2. ความรู้สึกของท่ านต่ อหัวข้ อวิชาและกิจกรรมต่ าง ๆ
กิจกรรม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุ ง

(1)

ข้อเสนอแนะเกียวกับหัวข้อวิชาและกิจกรรม ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ท่ านมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครังนีเพียงใด
ระดับความคิดเห็น
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย

รายละเอียด

น้อยทีสุด

1. การจัดวิทยากร / ผูน้ าํ กลุ่ม
2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
3. สถานที
4. การอํานวยความสะดวกและการให้บริ การต่าง ๆ
3. ความรู้สึกต่ อพนักงานคุมประพฤติ
ภายหลังจากเข้าร่ วมกิจกรรมครังนี ท่านมีความรู ้สึกอย่างไรต่อพนักงานคุมประพฤติ
( ) รู ้สึกแย่
( ) รู ้สึกเฉยๆ
( ) รู ้สึกดี
( ) รู ้สึกดีมาก
4. ท่ านคิดว่าได้ อะไรจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมในครังนี (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) อืน ๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. ท่ านมีข้อคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครังนีอย่ างไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทีท่านให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สํานักงานคุมประพฤติ ……………………………………

(2)

(สําหรับครอบครัว)

แบบประเมินผล
กิจกรรม
วันที
ณ
แบบประเมินผลนีจัดทําขึนเพือนําข้ อมูลทีได้ รับไปใช้ ประโยชน์ ในการปรับปรุงกิจกรรมต่ อไป
คําชีแจง กรุ ณาทําเครื องหมาย 3ลงในช่อง ( ) หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเห็นและ
ความรู ้สึกทีแท้จริ งของท่าน
1. ข้ อมูลทัวไป
( ) ชาย
( ) หญิง
1.1 เพศ
1.2 อายุ
ปี
1.6 อาชีพปัจจุบนั
( ) รับจ้างทัวไป
( ) ทํางานบริ ษทั
( ) รับราชการ
( ) กําลังศึกษา
( ) ค้าขาย
( ) เกษตรกร
( ) แม่บา้ น
( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพใด
( ) อืนๆ ระบุ
1.7 การศึกษา
( ) ไม่รู้หนังสื อ
( ) ประถมต้น
( ) ประถมปลาย
( ) มัธยมต้น
( ) มัธยมปลาย
( ) ปวช. / ปวส.
( ) ปริ ญญาตรี
( ) อืนๆ
1.8 ท่านเป็ น
( ) ผูถ้ ูกคุมความประพฤติตามคําสังศาล ( ) ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ตามคําสังคณะอนุกรรมการ
( ) ผูพ้ กั การลงโทษ / ลดวันต้องโทษ
( ) เด็กและเยาวชน
6. ความรู้สึกของท่ านต่ อหัวข้ อวิชาและกิจกรรมต่ าง ๆ
กิจกรรม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุ ง

(3)

ข้อเสนอแนะเกียวกับหัวข้อวิชาและกิจกรรม ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ท่ านมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครังนีเพียงใด
ระดับความคิดเห็น
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย

รายละเอียด

น้อยทีสุด

1. การจัดวิทยากร / ผูน้ าํ กลุ่ม
2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
3. สถานที
4. การอํานวยความสะดวกและการให้บริ การต่าง ๆ
7. ความรู้สึกต่ อพนักงานคุมประพฤติ
ภายหลังจากเข้าร่ วมกิจกรรมครังนี ท่านมีความรู ้สึกอย่างไรต่อพนักงานคุมประพฤติ
( ) รู ้สึกแย่
( ) รู ้สึกเฉยๆ
( ) รู ้สึกดี
( ) รู ้สึกดีมาก
8. ท่ านคิดว่าได้ อะไรจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมในครังนี (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) อืน ๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
9. ท่ านมีข้อคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครังนีอย่ างไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทีท่านให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สํานักงานคุมประพฤติ ……………………………………

(4)

บทบาทผู้นํากลุ่ม
เป็ นผูน้ าํ ในการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม แจ้งวัตถุประสงค์ วิธีการทํากลุ่ม
แนะนําตัว และให้สมาชิกแนะนําตัว
กระตุน้ ให้สมาชิกร่ วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น
ดูแลกลุ่มให้ดาํ เนินไปตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้
กล่าวชมเชยสมาชิกทุกครังทีแสดงความคิดเห็น และมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทางทีเหมาะสม
6. ตรงต่อเวลาและสมําเสมอในการทํากลุ่ม

1.
2.
3.
4.
5.

ความสํ าคัญของกิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพือเป็ นการสร้างความคุน้ เคยให้กบั สมาชิกในกลุ่ม ซึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิงสําหรั บการอยู่ร่วมกัน การทํางานด้วยกันและการจัดฝึ กอบรมแต่ละครั ง เพือเป็ นการ
กระตุน้ ให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดงออก และมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
บําบัดนันๆ อันจะเป็ นผลทําให้การอยู่ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม และการทํากลุ่มบําบัดดําเนิ นการไปด้วย
ความราบรื น

วัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพือสร้างความรู ้จกั คุน้ เคยให้กบั สมาชิกภายในกลุ่มซึงพบกันครังแรก
เพือให้สมาชิกภายในกลุ่มได้รู้จกั สนิทสนมกันเร็ วยิงขึน
เพือให้เกิดความสนุกสนาน ตืนตัว และเป็ นการสร้างบรรยากาศให้กบั สมาชิกในกลุ่ม
เพือเป็ นการส่ งเสริ มสมาชิกกลุ่มได้มีการแสดงออกในทางทีดี
เพือเตรี ยมความพร้อมให้กบั สมาชิกกลุ่ม
เพือเสริ มสร้างความคิดริ เริ มสร้างสรรค์

(5)

ขันตอนการดําเนินกิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
ในการดําเนิ นกิ จกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผูจ้ ดั กิ จกรรมเพือพิจารณาถึ งปั ญหาและประโยชน์ก่อน
ตัดสิ นใจว่าจะเลือกใช้กิจกรรมทีเหมาะสม ควรมีการเตรี ยมการดังนี
1. วางแผนดําเนินการโดยศึกษาทําความเข้าใจและทบทวนลําดับขันตอนก่อนการลงมือทํากิจกรรม
ว่าเรื องอย่างไรปฏิบตั ิอย่างไร และจบลงด้วยอะไร จะใช้อุปกรณ์ สถานทีและเครื องอํานวยความสะดวก
อะไรได้บา้ ง
2. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการทํางานให้พร้อม รวมทังผูป้ ่ วยในการดําเนินกิจกรรม (ถ้ามี)
3. ดําเนินกิจกรรมโดยยึดถือขันตอน ดังนี
3.1 ทักทายผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่มบําบัด
3.2 การสร้างบรรยากาศก่อนการนําเข้าสู่กิจกรรม
3.3 อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีเล่น
3.4 บอกกติกาและเงือนไขต่าง ๆ
3.5 เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม (ยกเว้นในบางกิจกรรมห้ามซักถาม)
3.6 ควบคุมเวลาการดําเนินการให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้
3.7 สร้างบรรยากาศและกระตุน้ ให้แต่ละคนมีส่วนร่ วมในกลุ่มของตน
3.8 สังเกตพฤติกรรมของสมาชิกแต่ละกลุ่ม
4. สรุ ปและประเมินผล
ในระหว่างการปฏิบตั ิการนัน ผูน้ าํ กลุ่มสัมพันธ์ตอ้ งคํานึงถึงคือ ปฏิกิริยาของผูร้ ่ วมกลุ่ม
ว่าดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้หรื อไม่ รวมถึงปั ญหาและการปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละกิจกรรมด้วย

(6)

สําหรับพนักงานคุมประพฤติประเมิน

แบบสั งเกตการจัดกิจกรรมกลุ่ม
1. ข้อมูลทัวไป
ชือหน่วยงาน …………………………………. ชือผูท้ าํ กลุ่ม ………………………………………
ชือกิจกรรม ………………………………………………… ครังที ………………………………..
จํานวนผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ………………….... คน ( ชาย ………… คน / หญิง …………. คน )
วัน / เวลาทีทํากลุ่ม …………………………………………………………………………………..
หัวข้ อ
2. กระบวนการกลุ่ม
- การเปิ ดกลุ่ม
- การดําเนินกลุ่มเป็ นไปตามกิจกรรม
- การมีส่วนร่ วมของสมาชิก
- การปิ ดกลุ่ม
- บรรยากาศในการทํางาน
- ผลสําเร็ จของการทํากลุ่ม
3. บทบาทของผูน้ าํ กลุ่ม
- สัมพันธภาพกับสมาชิก
- การใช้ทกั ษะการสื อสารเหมาะสม
และเกิดผลดี
- ความสามารถในการควบคุมและ
จัดการกับปัญหาขณะทํากลุ่ม
- ความสามารถในการอธิบายแนวคิด
การเชือมโยงประเด็น เพือให้สมาชิก
เข้าใจในการทํากิจกรรม

ดี

ควรปรับปรุง/ข้ อเสนอแนะ

4. ความคิดเห็น / ข้ อสั งเกตอืน ๆ ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
ลงชือ …………………………………. ผูบ้ นั ทึก
(……………………………………)
ตําแหน่ง ………………………………..
…………. / ……………… / ………..

(7)

สําหรับพนักงานคุมประพฤติประเมิน

แบบสั งเกตการจัดกิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
ชือกิจกรรม …………………………………….…… ชือผู้ทาํ กลุ่ม ……………………………..…..…..
วัน / เวลาทีทํากลุ่ม ……………………………………………………………………………………….
ขันตอน
1. การทักทาย / เกริ นนําเข้าสู่กิจกรรม

ดี

ข้ อเสนอแนะ

2. อธิบายกฎ / กติกา
3. เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม / ซักซ้อมความเข้าใจ
4. ควบคุมให้เป็ นไปตามกระบวนการ
5. สรุ ป / ข้อคิดทีได้จากการจัดกิจกรรม

ข้อคิดเห็น / ข้อสังเกตอืน ๆ ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ลงชือ ……………………………. ผูบ้ นั ทึก
( ……………………………… )
ตําแหน่ง ………………………….
………. / ………………… / ………..

(8)

เอกสารชุ ด การปฏิบัตงิ านแก้ ไขฟื นฟูผ้ ูเสพ / ติดยาเสพติด
มีจาํ นวน 3 เล่ม ดังนี
1. คู่มอื การปฏิบัตงิ านแก้ไขฟื นฟูผู้เสพ / ติดยาเสพติด
2. คู่มอื การจัดโปรแกรมแก้ ไขฟื นฟูผู้เสพ / ติดยาเสพติด
: โปรแกรมพืนฐาน
3. คู่มอื การจัดโปรแกรมแก้ ไขฟื นฟูผู้กระทําผิด
: โปรแกรมปัญหาเฉพาะด้ าน

