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อาจารยจิตวิทยาติว-รับมือความเครียด จูงนักเรียน-นักศึกษา
แกปญ
 หาดวยสติ
คอลัมน รายงานการศึกษา

นับเปนชวงเวลาแหงความเครียดโดยแท สําหรับนักเรียนทีก
่ ําลังรอผลการ
สอบเขามหาวิทยาลัย และเมือ
่ บวกเขากับเหตุการณรา ยที่เกิดขึ้นมากตอมาก
ครั้งในกลุมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อันมีสาเหตุเนื่องมาจากความเครียด
นําสูการกระทําตอตนเองชนิดรุนแรงเกินแกไข
ทําใหตองตั้งคําถามวาควรแกปญหาเยียวยากันอยางไรดี เพื่อสังคมและครอบครัวจะไดไมตองสูญเสีย "อนาคตของ
ชาติ" ไปอยางนาเสียดายและเสียใจ
เพื่อปองกันไมใชเกิดเหตุซา้ํ แลวซ้ําเลาเชนทีผ
่ านมา นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ มีคําแนะนํา
ผศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมนุภาพ อาจารยประจําคณะครุศาสตร โปรแกรมจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสต
ิ ระบุ
เหตุแหงความเครียดของนักเรียน นักศึกษา ดังนี้ 1.ตัวบุคคลซึ่งเปนไปตามลักษณะเฉพาะของเด็ก 2.สิ่งแวดลอม
เฉพาะหนาที่เขามากระทบ เชน ความเครียดในการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
หรือวัยรุนที่เริ่มเปนหนุม-สาว ตอมฮอรโมนเติบโต อยากเรียนรูเรื่องเพศ นําไปสูการปรับตัวตามบุคลิกภาพภายใน
เรื่องเดียวกัน อาทิ ความรัก เด็กบางคนอาจเครียดมากกวาคนอื่นๆ และ 3.สิ่งเราที่เขามากระทบจิตใจ
ิ ไมหนีปญหา แตไมควร
การปองกันคือตองฝกใหเด็กไมเครียด รูจักมองปญหา เขาใจวาเปนธรรมชาติของชีวต
แกปญหาดวยอารมณ ตอสอนใหเด็กรูจ
 ักระงับอารมณ ใชสติพิจารณาปญหา ทีส
่ ําคัญอยาคิดโทษตัวเอง จะนําไปสู
การฆาตัวตายไดงาย รวมทั้งตองรูจักพึ่งพาตนเอง ไมโยนความผิดใหคนอืน
่ ซึ่งปญหาเหลานี้จะตามมาดวยการไป
ฆาผูอื่นทีท
่ ําใหเจ็บช้ําดวยอารมณโกรธ ดังนัน
้ วัยรุนควรมองปญหาใหเปนระบบ ไตรตรองอยางมีเหตุผล เริ่มจาก
สาเหตุของปญหาและวางแผนแกปญหา ดูวาแตละวิธีวาจะมีผลลัพธ
อยางไร

"หากตั้งสติไมไดก็ใหออกจากเรื่องที่เครียด พักผอนชั่วคราว ทํางานอดิเรก
ที่เราชอบ เชน ไปดูหนัง เห็นโลกที่ตา งจากเรา ดูชีวต
ิ คนอื่นที่มีความทุกข
มากกวาเรา ทําใหปลอยวางได หรือการฟงเพลง เลนดนตรี เพราะเวลา
เครียดเราจะใชสมองซีกซายมาก แตเมื่อเลนดนตรีจะใชซีกขวา หรือพูดกับ
ใครสักกคน ทั้งนี้ ขณะเลาจะสามารถรวบรวมเรื่องราวกระทั่งเห็นมุมมอง
ทางออกได" ผศ.ดร.เมธาวี กลาว
ดาน นายยะผาด วิวัฒนพงษ อาจารยประจําโปรแกรมจิตวิทยา คณะ
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ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กลาววา ปญหาการฆาตัวตายในหมูว ัยรุนและนักศึกษา เกิดจาก
ปญหามากกวา 50 ปญหา โดย 5 เรื่องสําคัญที่นําไปสูการฆาตัวตายคือ 1.ไมสมหวังในความรัก 2.หนี้สิน 3.การ
เจ็บปวยเปนโรคเรื้อรังที่รักษาไมหายขาด 4.ลัทธิ ความเชื่อตางๆ ที่เชื่อวาการฆาตัวตายพรอมกันจะไดพบกับพระ
่ ื่อนําเสนอขาวคนดัง
เจา และ 5.ปญหาทั่วไปที่ไมใชปญหาใหญ แตวัยรุนที่อยูในอาการเครียดเลียนแบบจากการทีส
ฆาตัวตาย ดังนั้นเมื่อมีปญหา แตมีพอแม ครู และเพื่อนใหคําปรึกษา จะชวยถวงเวลาการฆาตัวตายออกไป และอาจ
ทําใหลมเลิกความคิดนั้นได โดยคนที่ฆาตัวตายสําเร็จ สวนใหญไมมท
ี ี่ปรึกษา อยางไรก็ตาม คนใกลชิดตองสังเกต
พฤติกรรมแปลก เชน การพูดวาถาตายแลวคงทําใหอะไรดีขึ้น หรือมีอาการซึมเศรา มีอารมณปรวนแปร
"เวลาวัยรุนมีปญหาควรมีคนใกลชิดคอยชี้นํา แนะนําไมใหมีความคิดคลอยตามสือ
่ ตางๆ ที่เสนอเรื่องการ
ฆาตัวตาย เชน เพลงมรณะในเว็บไซตที่มเี นื้อหาหดหูใจ บอกเลาเรือ
่ งราวความโศกเศราเรื่องความรัก
อยางรุนแรง ที่สําคัญตองมีคนที่ไวใจไดคอยใหคําปรึกษา เพราะวัยรุนมักขาดสติ ดวยความออน
ั ศึกษาบางคนเปนเด็กตางจังหวัดเขามาเรียนในมหาวิทยาลัย
ประสบการณในการดําเนินชีวิต ซึ่งมีนก
ไมไดอยูใกลชิดกับพอแม ดังนั้นอาจารยโปรแกรมจิตวิทยาเปดศูนยรับฟงปญหา ใหคําปรึกษาตลอด และ
อาจารยทป
ี่ รึกษาควรสอดสองดูแลดวย ขณะที่มหาวิทยาลัยใหญๆ มักจะตั้งศูนยแนะแนวเพือ
่ เปนเปน
คลินิกใหคําปรึกษาเรือ
่ งความเครียดของนักศึกษาดวย" นายยะผาด กลาว
นพ.ประเวศ ตันติพิวัฒนสกุล ผูท
 รงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กลาววา การฆาตัวตาย ในทางจิตวิทยาถือวาเปนอาการ
ทางดานจิตใจ คนที่ฆาตัวตายมักเกิดจากเรื่องซับซอนหลายเรื่องมารวมกัน เชน มีปญหาเรือ
่ งความภาคภูมิใจ มีแรง
กดดันกับตัวเองในเรื่องตางๆ เกิดภาวะจิตใจสิน
้ หวัง มองไมเห็นทางออกของปญหา รูส
 ึกเหมือนโดนบีบคั้น จึงเกิด
ความเครียดแฝงเอาไวในใจ บางคนรูต
 ัว บางคนไมรต
ู ัว ความเปนจริงอาการเหลานี้จะมีสญ
ั ญาณบางอยางบอก เชน
ซึมเศรา พูดนอยลง ทานขาวไมได ไมมีสมาธิ จิตใจหดหู ของเคยชอบกลับไมชอบ อาการเหลานี้คนใกลชิด
สามารถสังเกตได
คนที่ไมมท
ี างออกจากปญหาจะมีวิธีมองปญหาชีวิตคือ ไมวาปญหาอะไร เราสามารถฝาปญหาได 1.อยามองปญหา
วาจะอยูกับเราตลอดไป 2.อยามองวาปญหาวาจะสงผลกับชีวิตของเราตลอดไป 3.ปญหาตางๆ ไมไดเกิดจากความ
ลมเหลว ความบกพรอง จากตัวของเราเพียงคนเดียว ปญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากปจจัยหลายๆ อยางมารวมกัน
"เมื่อคนเราเจอกับปญหาจะมีความรูส
 ึกวาลมเหลว มองวาปญหาแกไมได คนเหลานีต
้ องการกําลังใจเปนอยางมาก
เพราะเมื่อเริ่มมีอาการเครียดรางกายจะออนแอ จากแรงกดทีเ่ กิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจะมีผลตอสมอง และจิตใจ
การฟนตัวไมสามารถแกไดในระยะสั้น สิ่งที่จะชวยไดคือ มีเวลาพักผอนสมอง พักคิดเรื่องตางๆ ทานอาหารที่มี
ประโยชนและเปนเวลา ทีส
่ ําคัญควรออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ"
นายวัลลภ ปยมโนธรรม ที่ปรึกษาศูนยใหคาํ ปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร กลาววา ขณะนี้ขอมูลภาวะของโรคซึมเศราในประเทศไทยนาตกใจมาก โดยจากประสบการณคลินิกที่
รับใหคําปรึกษา พบวา เยาวชน วัยรุนมีแนวโนมปวยดวยโรคซึมเศรามากขึ้น โดยขณะนี้พบวาเด็กอายุเพียง 5-6
ขวบ มีอาการของโรคซึมเศราแลว สิ่งที่นาเปนหวงมากคือ การฆาตัวตายสามารถพัฒนาเปนแฟชั่นในรูปแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะเมื่อมีดารา นักรอง คนที่มช
ี ื่อเสียงคิดสั้นฆาตัวตาย ก็มักจะทําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบตามมา โดยใน
 ึกอยากฆาตัวตาย เพราะมีดาราดังที่
ประเทศเกาหลี ไดมีการสั่งหามเปดรายการวิทยุท่เี ปดเพลงโหยหวน ฟงแลวรูส
ฟงรายการแลวคิดฆาตัวตาย ซึ่งเปนเรื่องนากลัวมาก
นายวัลลภ กลาววา ทั้งนี้โรคซึมเศราในทางจิตเวช เรียกภาวะซึมเศรา โดยขณะนี้มีผูปวยดวยโรคนี้เปนอันดับหนึ่ง
ของโลก เกิดไดจากหลายสาเหตุ อาทิ ทํางานหนักเกินไป รางกายไมไดขับเคลื่อนหรือเปลีย
่ นแปลง ทําอะไร
ซ้ําซาก จําเจ ผิดหวัง หมดหวัง ปรับตัวไมได สูญเสีย เปนตน
ผูปวยดวยโรคนี้ไมควรอยูค
 นเดียว ควรไดรับการดูแลจากคนรอบขางคอยพูดคุยและทําใหอารมณดข
ี ึ้น
ไดหัวเราะ เพื่อหลั่งสารอดรีนาลีนออกมาทําใหรูสก
ึ สดชื่นมากขึ้น
หนา 24
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