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การจดัการกบัความโกรธ 
เนือ้หาของบทความนีเ้ป็นฉบบัที่ไดร้บัการแปลความหมายแตจ่ะใชฉ้บบัภาษาจีน
เป็นหลกั 
 

**โปรดทราบ** 
แผ่นพบันี้ระบุถึงวิธีการจดัการความโกรธเบือ้งตน้เท่าน้ัน หากคุณลองใชวิ้ธีแลว้แต่พบว่า
ยงัมองเห็นผลกระทบไดไ้ม่ชดัเจน หรือพบว่าความโกรธยงัคงปรากฎขึน้มาอก คุณอาจ
กําลังมีปัญหาดา้นความโกรธในระยะยาว ในกรณีนี้ คุณอาจจําเป็นตอ้งขอความ
ชว่ยเหลือจากผูเ้ชีย่วชาญ (เชน่ นักจิตวิทยาทางคลินิค) เพ่ือเรียนรูวิ้ธีการจดัการความ
โกรธเพ่ิมขึน้ และประเมินว่าคุณมีปัญหาทางอารมณอื์่น ๆ หรือไม่  
 
 

1. การทําความเขา้ใจถึงอารมณโ์กรธ 
เราทุกคนมีอารมณค์วามรูสึ้กท่ีแตกต่างกนัในเวลาท่ีแตกตา่งกนั เชน่ ความสุข โกรธ 
เสียใจ และสนุก เป็นตน้ ความโกรธเป็นหน่ึงในหลากหลายอารมณ ์ มนัเป็นอารมณป์กติ
ของมนุษย ์ และไม่ว่ามนัจะดี หรือไม่ดีก็ตาม เราทุกคนจะมีความโกรธ และมีสิทธิท่ีจะโกรธ 
 
ความโกรธ เป็นเหมือนกบัอารมณอื์น่ ๆ โดยทัว่ไปประกอบดว้ยสี่องคป์ระกอบดงันี:้ 
i) ความรูสึ้ก: ความรูสึ้กส่วนตวัเกี่ยวกบัสิ่งตา่ง ๆ เชน่: เราจะรูสึ้กโกรธเม่ือคนอืน่พูดในสิ่ง
ท่ีทํารา้ยจิตใจเรา 
ii) ความคิด: การประเมิน หรือตดัสินสถานการณข์องความโกรธ เชน่: เม่ือใครบางคนพูด
ในสิ่งท่ีทํารา้ยจิตใจเรา เราจะคิดว่า “บุคคลน้ันตัง้ใจทําใหฉั้นรูสึ้กแย่” 
iii) ความประพฤติ: การแสดงอารมณ ์ ทุกคนอาจมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัเม่ือพวกเขา
โกรธ เชน่: การสรา้งทฤษฎีกบัซึง่กนัและกนั การทําลายสิ่งต่าง ๆ การแขง่ขนักบัผูค้น 
หรือ การอดทนกบัความโกรธ เป็นตน้  
iv) การตอบสนองทางสรีรวิทยา (รา่งกาย): การตอบสนองของรา่งกายตามธรรมชาติเม่ือ
มีอารมณโ์กรธ  
 
การตอบสนองทางสรีรวิทยาเมื่อโกรธ  

ปวดศีรษะ เจ็บใจ ปวดทอ้ง เกร็งกลา้มเนือ้ หายใจถี่ หวัใจเตน้เร็ว หนา้แดง เหง่ือออก 
และตวัสัน่ 
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สถานการณท่ี์อาจกอ่ใหเ้กิดความโกรธ: 
- งาน เชน่: ถูกเจา้นายตําหนิ และการไม่เห็นดว้ยกบัเพ่ือนรว่มงาน  
- ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล เชน่: การโตเ้ถียงกบัสมาชกิในครอบครวั และถูกเพ่ือน
ทรยศ 
- ชวิีตประจาํวนั เชน่: ถูกใครบางคนแซงคิว 
 
หากมีการควบคมุอย่างเหมาะสม จริง ๆ แลว้ความโกรธมีคณุค่าบางอย่าง และมี
ประโยชนส์ําหรบัเรา: 
 � เตือนเราว่าบางสิ่งบางอย่างผิดปกติ และทําใหเ้รามีปฏิกิริยาตอบโต ้ 
 � ทําใหร้า่งกายของเราเต็มไปดว้ยพลงังาน 
 � ทําใหเ้รามีความกลา้ และแขง็แกรง่เพ่ือแสดงออกถึงความไม่พอใจ และการไม่มี

ความสุขของเรา  
 � เตือนใหเ้ราปกป้องตนเอง รวมทัง้ปกป้องศกัดิศ์รี และสิทธิของเรา 
 
ในความจริงแลว้ ความโกรธไม่เท่ากบักนักบัความรุนแรงแมว้ว่าในเวลาท่ีคณุ
โกรธมาก ๆ กต็าม เรายงัสามารถรบัมือกบัอารมณ ์ และเหตกุารณต์า่ง ๆ ใน
ลกัษณะท่ีสงบ และมีเหตผุลไดโ้ดยไม่ทํารา้ยผูอื้น่ และตวัเราเอง 
 
 
2. แบบสอบถามความโกรธ 
น่ีเป็นบางประโยคท่ีอธิบายถึงประสบการณค์วามโกรธของมนุษย ์ สําหรบัแต่ละคําอธบิาย 
โปรดเลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม / ใกลเ้คียงมากท่ีสุดกบัสถานการณข์องคุณ 
 
 ใช ่ ไม่ใช ่
รูสึ้กโกรธอยู่ตลอดเวลาหรือไม่   
มีการตอบสนองต่อความโกรธอย่างรนุแรงหรือไม่   
ความโกรธไม่บรรเทาลงแมว้่าเวลาผ่านไปนานแลว้ก็ตามใชห่รือไม่   
คอยคิดครัง้แลว้ครัง้เล่าเกี่ยวกบัสิ่งต่าง ๆ ท่ีทําใหคุ้ณโกรธใชห่รือไม่    
ด่าว่าผูอื้่นอย่างไม่คิด หรือแมก้ระทัง่ขดัแยง้กบัผูอื้่นใชห่รือไม่ ทํา
วตัถุเสียหาย (ขวา้งปาไปรอบ ๆ / เตะสิ่งของ) ใชห่รือไม่? 
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ทํารา้ยตวัคุณเอง หรือผูอื้น่ดว้ยความรนุแรง (การทุบฝาผนัง / การ
ทุบตีผูอื้่น) ใชห่รือไม่? 

  

พ่ึงพาแอลกอฮอล ์ หรือยาเสพติดเพ่ือควบคมุความโกรธใชห่รือไม่    
ครอบครวั และเพ่ือน ๆ คิดว่าฉันมีปัญหาในการควบคมุความโกรธ
ใชห่รือไม่  

  

 
 
3. ฉนัตอ้งจดัการกบัความโกรธของฉนัหรือไม ่
เราตอ้งจดัการกบัความโกรธหรือไม่โดยวิเคราะหไ์ดจ้ากมุมมองสามดา้นดงัตอ่ไปนี:้ 
 
1. หากคําตอบตอ่คําถามท่ีระบุไวใ้นแบบสอบถามขา้งตน้ของคณุ คือ “ใช”่ น่ัน

หมายความว่าคุณควรเริม่ท่ีจะใหค้วามสนใจกบัอารมณโ์กรธของคุณ และวิธใีนการ
จดัการกบัความโกรธ  

2. ความโกรธแตะถึงระดบัท่ีไม่สามารถควบคมุไดใ้ชห่รือไม่ 
i. เม่ือมีความโกรธอยู่นานเกินไป: หลงัจากเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ คุณยงัไม่สามารถ

ทําใหอ้ารมณข์องคณุสงบลงได ้ คุณคิดเกี่ยวกบัมนัซํา้ ๆ และมนักระทบต่อการ
นอนหลบั และความอยากอาหารของคุณ 

ii. เม่ือความโกรธมีความรนุแรงมากจนเกินไป: คุณรูสึ้กไม่สบายเม่ือคุณกําลงัโกรธ 
เชน่: หวัใจเตน้แรง หายใจถี่ เกร็งกลา้มเนือ้ และหนา้แดง มีปัญหาในการคิด 
เชน่ ไม่มีสมาธิ ทําซํา้ ๆ และไม่สามารถคิดเกี่ยวกบัปัญหาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ กระทําอย่างหุนหนัพลนัแล่น และจดัการกบัความโกรธอย่างไม่
เหมาะสม 

3. คุณเคยประสบกบัผลกระทบดา้นลบจากการจดัการความโกรธท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ 
น่ีเป็นตวัอย่าง: 
 

ความรุนแรงทางวาจา และพฤติกรรม 
แกแ้คน้ หรือระบายความโกรธดว้ยการทําลายสิ่งของต่าง ๆ ด่าว่าผูอื้่น กลา่วคําสบถ 
ทุบตีใครบางคน วิธีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่สามารถแกปั้ญหาไดเ้ท่าน้ันแต่ยงัเพ่ิมความโกรธ
มากขึน้อีกดว้ย  
 
ความเสียหายของความสมัพนัธ ์
การแสดงความโกรธออกมาดว้ยความรนุแรง บางครัง้สามารถทําใหรู้สึ้กบรรเทาลงได ้
ช ัว่คราว และผูค้นรอบ ๆ ตวัคุณอาจสนองความตอ้งการของคุณเพราะพวกเขารูสึ้กกลวั 
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แต่ในระยะยาว ไม่มีใครจะชอบอยู่ใกลก้บัคนหงุดหงิด และคนอืน่ ๆ ก็จะหลบหนีคณุ ทํา
ใหคุ้ณสูญเสียความสมัพนัธอ์นัมีคา่ไปในท่ีสุด 
 
ปัญหาทางอารมณ ์
ความโกรธระยะยาวอาจนําไปสูภ่าวะซมึเศรา้ วิตกกงัวล นอนไม่หลบั และปัญหาอืน่ ๆ 
เม่ือความโกรธลดลง คุณจะรูสึ้กผิด ละอาย และดอ้ยค่าเพราะการกระทําท่ีหุนหนัพลนั
แล่นของคณุ 
 
ปัญหาสุขภาพ 
หากรา่งกายอยู่ในภาวะโกรธเป็นเวลานาน อาจเพ่ิมโอกาสท่ีจะเป็นโรคหวัใจ ความดนั
โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาอื่น ๆ ไดสู้งมาก  
 
ปัญหาทางกฎหมาย / การเงิน 
เม่ือคณุโกรธ คณุจะไม่สามารถวิเคราะหสิ์่งต่าง ๆ ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล และจะทําการ
ตดัสินใจ และประพฤติตนอย่างหุนหนัพลนัแลน่ เชน่: การใชจ้า่ยเงินมากเกินไป การ
ลาออกจากงาน การทํารา้ยตนเอง และการทํารา้ยผูอื้่น เป็นตน้ ในกรณีท่ีรนุแรง บาง
คนอาจละเมิดกฎหมาย เชน่ การใชค้วามรนุแรง และขม่เหงลูก ๆ ของพวกเขา เพราะ
เด็ก ๆ ไม่มีกําลงัใจในการลงโทษเด็ก ๆ 
  
 
4. ฉนัจะรูไ้ดอ้ยา่งไรเมือ่ฉนัตอ้งจดัการกบัความโกรธของฉนั  
ภาพทางดา้นขวา เป็นเครือ่งมือวดัความโกรธ สีเขยีว แสดงถึง อารมณส์งบ และสีสม้ 
แสดงใหเ้ห็นวา่อารมณเ์ริม่ไม่มีความอดทนตอ่ความหงุดหงิด น่ีเป็นเวลาท่ีควรเริม่จดัการ
กบัความโกรธ หากเราไม่จดัการมนัใหท้นัเวลา และปล่อยใหค้วามโกรธเพ่ิมมากขึน้ไปถึง
พืน้ท่ีสีแดงจนกระทัง่เต็มไปดว้ยเพลิงไฟ หรือแมแ้ต่มีการประทุความโกรธขึน้ อาจไม่
สามารถควบคุมความโกรธได ้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
สงบ  ไม่มี

ความ
อดทน 

 หงุดหงิด   เต็ม
ไป
ดว้ย
ไฟ 

 การประทุ!! 
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5. ฉนัจะจดัการกบัความโกรธอยา่งไร 
คําถาม: ความโกรธ เป็นสิ่ง “ไม่ดี” และ “ไม่เป็นท่ียอมรบัของผูอื้่น” ฉันควรจะตอ้งระงบั 
และซอ่นมนัเอาไว ้ ใชไ่หม  
คําตอบ: การแสดงความโกรธออกมาอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งท่ีดี ตวัอย่างเชน่ เพ่ิมพลงัใหก้บั
รา่งกาย เตือนเราถึงสิ่งท่ีผิดพลาด และทําใหเ้รามีปฏิกิริยาตอบโต ้ เป็นตน้ หากคุณ
ปฏิเสธ หรือระงบัความโกรธเอาไว ้ คุณจะเก็บสะสมอารมณเ์ชงิลบมากจนเกินไปซึง่จะเพ่ิม
โอกาสประทุความโกรธในระยะยาว  
 
คําถาม: การกําจดัความโกรธดว้ยการระบายความโกรธของคณุกบัผูอื้น่ หรือสิ่งของเป็น
วิธีท่ีดีหรือไม่ (เชน่ การทําลายสิ่งของต่าง ๆ การทุบตีผูค้น การทํารา้ยตวัเอง การดื่ม
แอลกอฮอลม์ากจนเกินไป) 
คําตอบ: การวิจยัทางจิตวิทยาชีใ้หเ้ห็นอย่างชดัเจนวา่ วิธีการระบายขา้งตน้ไม่เพียงแต่ไม่
สามารถบรรเทาอารมณไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเท่าน้ัน แต่วิธีเหล่าน้ันยงัเพ่ิมโอกาสของ
ความโกรธ และการใชค้วามรนุแรง / การกระทําท่ีมีความเสี่ยงสูงอีกดว้ย 
 
การระงบัความโกรธในระยะยาว หรือระบายความรุนแรงนัน้เป็นการจดัการ
ความโกรธท่ีไมมี่ประสิทธิภาพ และวิธีท่ีไม่ดีตอ่สุขภาพทัง้สองอย่าง  
 

 
ดา้นล่างเป็นสญัญาณไฟจราจรทางอารมณ ์ ข ัน้ตอนในน้ันสามารถชว่ยใหเ้ราจดัการกบั
ความโกรธได ้ สญัญาณไฟจราจรเริม่ตน้จากข ัน้ตอนแรกของการเปิดไฟสีแดง จากน้ันเปิด
ไฟสีเหลือง แลว้จากน้ันเปิดไฟสีเขยีวตามลําดบั  
 
ไฟสีแดง － ใหค้วามใส่ใจว่าความโกรธของคุณรนุแรงขึน้หรือไม่ หากคุณแตะถึง 5 
คะแนน (เชน่ หงุดหงิด) หรือสงูกว่าเครือ่งมือวดัความโกรธ ควรบอกตวัเองใหห้ยุดทนัที 
 
ไฟสีเหลือง － หายใจเขา้ลึก ๆ อย่างชา้ ๆ เพ่ือสงบจติใจของตวัคณุเอง และเตือนตวัเอง
ใหอ้อกจากเหตุการณน้ั์นเพ่ือหลีกเลี่ยงความขดัแยง้อย่างตอ่เน่ือง  
 
ไฟสีเขยีว － หลงัจากออกไปจากเหตุการณแ์ลว้ ใหฝึ้กการหายใจดงัตอ่ไปนี้ หรือใชวิ้ธี
อื่น ๆ เพ่ือผ่อนคลาย และทําความโกรธของคุณใหล้ดลง  
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 การฝึกการหายใจ: มุ่งความสนใจไปท่ีการหายใจของคณุ ทุกครัง้ท่ีคุณหายใจเขา้ ให ้
คิดถึงคาํว่า “ผ่อนคลาย” ไวใ้นใจ คุณยงัสามารถหลบัตาของคุณเพ่ือชว่ยทําใหคุ้ณ
มุ่งความสนใจไปท่ีการหายใจไดม้ากขึน้ ฝึกการหายใจซํา้ ๆ จนกวา่อตัราการเตน้
ของหวัใจของคุณจะชา้ลง หรือคุณรูสึ้กสงบลง 

 
 วิธีอืน่เพ่ือผ่อนคลาย: การนับตวัเลข การเล่นกีฬา (การวิ่ง โยคะ…) การฟังเพลง 

และการเพลิดเพลินไปกบัการอาบนํ้าอุ่น เป็นตน้ … 
 
สญัญาณไฟจราจรทางอารมณ ์
หยุด! บอกกบัตวัคุณเองให ้“หยุด”! 
รอ! ทําจิตใจของคณุใหส้งบลง / หายใจเขา้ลึก ๆ แลว้ออกไปจากเหตุการณน้ั์น  
การลงมือทําเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด! ฝึกการหายใจ และวิธีอื่น ๆ เพ่ือผ่อนคลายตวั
คุณเอง  
 
นอกเหนือจากการฝึกสญัญาณไฟจราจรทางอารมณข์า้งตน้แลว้ ยงัมีวิธีอืน่ ๆ 
อีกมากมายท่ีชว่ยจดัการปัญหาของความโกรธได ้ เช่น การเรียนรูวิ้ธีการผ่อน
คลายอืน่ ๆ วิธีการแกปั้ญหา การฝึกทกัษะการส่ือสาร และการฝึกทกัษะ
ทางสมัคม 
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