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ค�ำน�ำ
	 กว่าสิบปีของการก่อตั้งคลินิกการให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลโดยศาลอาญาธนบุร	ี 
ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	
คดีความรุนแรงในครอบครัว	คดีท่ีมีโทษไม่ร้ายแรงท่ีได้รับการปล่อยชั่วคราวด้วยการประกันตัว	โดย 
ผู้ให้ค�าปรึกษาท่ีผ่านการอบรมอย่างมีมาตรฐานด้านการให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคมจะเข้าไปช่วยเหลือ	
แนะน�าแนวทางเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงเวลาวิกฤติ	 เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีโอกาสเลือก 
ทางเดินของชีวิตที่จะไม่ซ�้ารอยกับเส้นทางเดิม	และลดโอกาสที่จะกลับมากระท�าผิดซ�้า	การท�างานของ
คลนิกิจติสงัคมท่ีผ่านมาถกูยืนยันความส�าเรจ็ด้วยข้อมูลท่ีว่า	ในปี	2561	การด�าเนนิงานของ	5	ศาลน�าร่อง	
สามารถให้ค�าปรกึษาผูต้้องหาและจ�าเลยไปกว่า	4,106	คด	ีการประเมินคลนิกิจติสงัคมของศาลอาญาธนบุรี	
สามารถเบ่ียงเบนคดีไม่ต้องจ�าคุกได้มากถึงร้อยละ	20	ของคดีท้ังหมดในศาล	ลดอัตรากระท�าผิดซ�้า 
ได้มากกว่าร้อยละ	99	และยังช่วยลดวิกฤตินักโทษล้นคุกได้อย่างเป็นรูปธรรม
	 การพฒันาศกัยภาพและฝึกอบรมเตรยีมความพร้อมให้กบัผูใ้ห้ค�าปรกึษา	รวมถงึการพฒันาหลกัสตูร	
บทเรยีน	และกจิกรรม	เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืให้ผูใ้ห้ค�าปรกึษามีแนวทางในการน�าไปปฏบัิตใินสถานการณ์จรงิ
ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะท�าให้การให้ค�าปรกึษาด้านจติสงัคมในระบบศาลสามารถบรรลผุลตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้	สสส.	ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางผู้ให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคม 
ในระบบศาล	มีความยินดีท่ีกรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข	โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	 
ได้พัฒนา	 “หลักสูตรการให้ค�าปรึกษาครอบครัวส�าหรับผู้ให้ค�าปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล”  
ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรแกนกลาง	3	หลักสูตรได้แล้วเสร็จ
	 หลกัสตูรเล่มนีต่้อยอดจาก	1.	หลกัสตูรการให้ค�าปรกึษาขัน้พืน้ฐาน	และ	2.	หลกัสตูรการให้ค�าปรกึษา
การจดัการภาวะเสพติด	ส�าหรบัผู้ให้ค�าปรกึษาคลนิกิจิตสงัคมในระบบศาล	ท่ีผูใ้ห้ค�าปรกึษาต้องผ่านการ
อบรมทั้ง	2	หลักสูตรข้างต้น	และมีประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการให้ค�าปรึกษารายบุคคล	เนื้อหา
ของหลกัสตูรการให้ค�าปรกึษาครอบครวั	จะประกอบด้วย	การประเมนิครอบครวั	กระบวนการและทักษะ
ในการให้ค�าปรึกษา	เพื่อน�าไปสู่การเยียวยาบาดแผลทางใจให้กับผู้รับค�าปรึกษา	
	 “ครอบครัว”	ถือเป็นหน่วยทางสังคมท่ีมีความส�าคัญ	เป็นพ้ืนท่ีในการบ่มเพาะกรอบความคิด	 
ค่านยิม	ความเช่ือ	ฯลฯ	หล่อหลอมความเป็นตวัตนในการเตบิโต	การใช้ชีวติในปัจจบัุนและอนาคตของบุคคล	
พลังของครอบครัวจะเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้ผู้ท่ีเคยกระท�าผิดได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน	
สสส.	หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าหลกัสตูรเล่มนี	้จะเป็นองค์ความรูท่ี้ส�าคญัในการพัฒนาศกัยภาพให้กบัผูใ้ห้ค�าปรกึษา
ด้านจิตสังคมในศาลต่าง	ๆ 	ที่สนใจต่อไป
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	 คลินิกจิตสังคมมีจุดมุ ่ งหมายเ พ่ือให ้
ค�าปรึกษาแก่ผู ้กระท�าผิดในคดีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด	คดีความรุนแรงในครอบครัว	และคดี
ท่ีมีโทษไม่ร้ายแรงซ่ึงได้รับการปล่อยช่ัวคราว
โดยการประกนัตวั	ผูใ้ห้ค�าปรกึษาในคลนิกิจติสงัคม
จึงมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้กระท�าผิดให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด�าเนินชีวิต
และลดการก่อคดีซ�้า	 ส�านักงานศาลยุติธรรม
กรมสุขภาพจิต	กรมการแพทย์	กรมคุมประพฤติ	
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	ศาลอาญา
ธนบุรี	ศาลจังหวัดเชียงใหม่	ศาลจังหวัดนนทบุรี	
ศาลจงัหวดัปทุมธาน	ีศาลจงัหวดัตลิง่ชัน	ส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	และ
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จึงได้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ	เพื่อ
การพัฒนาระบบการให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคม
ในระบบศาล	และยังได้รับความร่วมมือทาง
วิชาการจากศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข	โดย
สถาบันกลัยาณ์ราชนครนิทร์	จึงได้พัฒนาหลกัสตูร
ฝึกอบรมส�าหรับผู้ให้ค�าปรึกษาคลินิกจิตสังคม
ในระบบศาล	ซ่ึงเป็นหลกัสตูรแกนกลาง	3	หลกัสตูร
ได้แก่	 หลักสูตรการให้ค�าปรึกษาข้ันพื้นฐาน
หลักสูตรการให้ค�าปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด	
และหลักสูตรการให้ค�าปรึกษาครอบครัว
	 เม่ือผู ้ให้ค�าปรึกษาได้ส�ารวจปัญหาของ
ผู้รับค�าปรึกษาจะพบว่า	ครอบครัวเป็นปัจจัยท่ีมี
ผลต่อผูใ้ห้ค�าปรกึษาอย่างมาก	เน่ืองจากครอบครวั
เป็นสังคมแรกส�าหรับผู ้รับค�าปรึกษา	มีผลต่อ
ค่านิยม	ความเชื่อ	ลักษณะนิสัยใจคอ	แบบแผน
การรบัมือกบัปัญหา	ความเช่ือมัน่ในตนเอง	ตลอดจน
คุณธรรมของผู้รับค�าปรึกษา	ครอบครัวจึงเป็นท้ัง
ปัจจัยท่ีน�ามาก่อน	ปัจจัยกระตุน้	และปัจจยัท่ีท�าให้
ปัญหาของผู้รับค�าปรึกษายังคงอยู่	ขณะเดียวกัน	
พลังของครอบครัวก็เป็นปัจจัยปกป้องที่จะช่วยให้
ผู้รับค�าปรึกษาได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ี
ดีข้ึน	การให้ค�าปรึกษาครอบครัวท่ีถูกต้องจะช่วย

บทน�ำ
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ฟนฟูความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เข้มแข็งข้ึน	
เป็นพลังส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวก
ส�าหรบัสมาชกิครอบครวั	คณะท�างานจงึได้ออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรการให้ค�าปรึกษาครอบครัว
ซ่ึงเป็นหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรท่ี	3	 โดย
ผู้ให้ค�าปรึกษาจ�าเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
การให ้ค�าปรึกษาข้ันพื้นฐาน	 และหลักสูตร
การให้ค�าปรึกษาการจัดการภาวะเสพติดมาก่อน	
และจะต้องมีประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ
การให้ค�าปรึกษารายบุคคล	เนื้อหาของหลักสูตร
การให้ค�าปรึกษาครอบครัวประกอบด้วยภาพรวม
ของการให้ค�าปรึกษาครอบครัว	การประเมิน
ครอบครัว	กระบวนการและทักษะให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว	 โดยเฉพาะการใช้ทักษะการถามวน
เป็นวง	(circular	question)	เชือ่มโยงความสมัพนัธ์
ระหว่างครอบครัวกับบาดแผลทางใจ	อันน�ามาสู่
การเยียวยาบาดแผลทางใจด้วยพลงัของครอบครวั	
จดัการกระบวนการเรยีนรูเ้ป็น	8	หัวข้อ	ในรปูแบบ
การบรรยาย	การอภิปราย	การสาธิต	และการฝึก
ปฏบัิตจิรงิ	ใช้เวลาฝึกอบรม	2	วนั	ซ่ึงเป็นระยะเวลา
ท่ีผู้ให้ค�าปรึกษาสามารถจัดสรรเวลามาฝึกอบรม
ได้จริง	มีเวลาเพียงพอต่อการเรียนรู้และการฝึก
ปฏบัิต	ิเนือ่งจากการให้ค�าปรกึษาท่ีดต้ีองบูรณาการ
ระหว่างความรู้และทักษะอย่างลงตัว	การสาธิตจะ
ช่วยให้เข้าใจกระบวนการและทักษะการให้ปรกึษา
ได้อย่างรวดเรว็	กระบวนการอภปิรายและสร้างเสรมิ
การมีส่วนร่วมในหลกัสตูรนีจ้ะช่วยให้เกดิการระดม
ความคิด	และน�าประสบการณ์ชีวิตมาช่วยเติม
องค์ความรูส้�าหรบัการให้ค�าปรกึษาครอบครวั	ซ่ึงมี
ความแตกต่างจากการให้ค�าปรึกษารายบุคคล

	 แผนการสอนประกอบด้วยวัตถุประสงค์	
กิจกรรม	สื่อการเรียนรู ้	 และการประเมินผล	
วิทยากรควรศึกษาและท�าความเข้าใจแผนการสอน
อย่างละเอียด	ควรศึกษาสื่อการเรียนรู้ก่อนน�าไป
ถ่ายทอดจรงิ	ท้ังนีค้วรให้ความส�าคญักบักระบวนการ
จัดการเรียนรู ้	 เพ่ือให้ผู ้เข้ารับการอบรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้	คณะท�างานได้เขียน
วัตถุประสงค์และวิธีการส�าหรับกิจกรรมย่อยไว้
โดยละเอียดส�าหรับเป ็นแนวทางให้วิทยากร
สามารถน�าไปใช้ได้โดยง่าย	อย่างไรกต็าม	วิทยากร
แต่ละท่านสามารถปรับกระบวนการเรียนรู ้ให้
เข้ากบัแนวทางของตนเองและลกัษณะของผูเ้รยีน	
โดยยึดโครงร่างและวัตถปุระสงค์ของกจิกรรมตาม
แผนการสอนนี้	วิทยากรต้องน�าความรู้และทักษะ
การให้ค�าปรึกษารายบคุคลจากหลักสูตรกอ่นหนา้
ท้ัง	2	หลักสูตรมาเช่ือมโยงกับความรู้และทักษะ
ในหลักสูตรนี้ด้วย	ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องศึกษา
หลักสูตรโดยละเอียด	
	 เนือ่งจากการฝึกอบรมตามหลกัสตูรนี	้มีเวลา
เพียง	2	วัน	ดังนั้นผู้ให้ค�าปรึกษาจึงจ�าเป็นต้อง
ฝึกปฏิบัติและมีกระบวนการเรียนรู้นอกหลักสูตร	
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการให้ค�าปรึกษาต่อไป	
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1. ระบุบทบาทของผู้ให้ค�าปรึกษาครอบครัวในคลินิกจิตสังคมได้อยางถูกต้อง
2. ระบุความส�าคญัและบทบาทของครอบครวัตอเปาหมายของการให้ค�าปรกึษาในคลนิกิจติสงัคม
 ได้อยางถูกต้องและครอบคลุม 
3. ประเมิน และสะท้อนปญหา ความคาดหวงั ความสมัพนัธ ตลอดจนการสือ่สารภายในครอบครวั
 ได้อยางถูกต้องและเหมาะสม
4. สามารถระบุเปาหมาย วัตถุประสงค หลักการและวิธีการให้ค�าปรึกษาครอบครัว และเลือกใช้
 ทักษะตาง ๆ ได้อยางถูกต้องและเหมาะสม
5. สามารถฝกปฏิบัติการให้ค�าปรึกษาครอบครัวได้อยางถูกต้องและเหมาะสม 
6. สามารถประเมินความสัมพันธของบาดแผลทางใจกับการเสพสารเสพติดและการกอคดีจาก
 การให้ค�าปรึกษาครอบครัวได้พอสังเขป

ระยะเวลำ 2 วัน

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ
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วันที่ 9.00-10.00 น. 10.15-12.00 น. 13.00-14.45 น. 15.00-16.00 น.

วันที่	1 หัวข้อที่ 1
การให้ค�าปรึกษา
ครอบครัวในคลินิก

จิตสังคม

หัวข้อที่ 2
การประเมิน

สภาพครอบครัว

หัวข้อที่ 3
หลักการและวิธีการ

ให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว	

หัวข้อที่ 4
การสัมภาษณ์
โดยใช้ทักษะ

การถามวนเป็นวง	
(Circular	Question)

วันที่ 9.00-10.30 น. 10.45-12.00 น. 13.00-15.00 น. 15.00-16.00 น.

วันที่	2 หัวข้อที่ 5
ฝึกปฏิบัติ

การให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว
ครั้งที่	1

หัวข้อที่ 6
การเยียวยา	

บาดแผลทางใจ
ด้วยการให้ค�าปรึกษา

ครอบครัว

หัวข้อที่ 7 
ฝึกปฏิบัติ

การให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว
ครั้งที่	2

หัวข้อที่ 8
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประเมินผล

ตำรำงกำรฝึกอบรม

ห้อข้อวิชา ประกอบด้วย
 หัวข้อที่ 1 การให้ค�าปรึกษาครอบครัวในคลินิกจิตสังคม
 หัวข้อที่ 2 การประเมินสภาพครอบครัว
 หัวข้อที่ 3 หลักการและวิธีการให้ค�าปรึกษาครอบครัว
 หัวข้อที่ 4 การสัมภาษณโดยใช้ทักษะการถามวนเปนวง (Circular Question)
 หัวข้อที่ 5 ฝกปฏิบัติการให้ค�าปรึกษาครอบครัว ครั้งที่ 1
 หัวข้อที่ 6 การเยียวยาบาดแผลทางใจด้วยการให้ค�าปรึกษาครอบครัว
 หัวข้อที่ 7 ฝกปฏิบัติการให้ค�าปรึกษาครอบครัว ครั้งที่ 2
 หัวข้อที่ 8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผล



กำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว
ในคลินิกจิตสังคม

หัวข้อที่ 1 
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เนื้อหา
ควำมส�ำคัญของกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว
	 ครอบครวัเป็นสงัคมแรกท่ีผูร้บัค�าปรกึษาได้
ใช้ชีวติด้วย	เป็นสงัคมท่ีมีผลต่อค่านยิม	ความเช่ือ	
ลักษณะนิสัยใจคอ	แบบแผนการรับมือกับปัญหา	
ความเชื่อมั่นในตนเอง	รวมท้ังเป็นแหล่งปลูกฝัง
คุณธรรมให้กับผู้รับค�าปรึกษา	เม่ือส�ารวจปัญหา
ของผู้รับค�าปรึกษามักจะพบว่า	ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวมีส่วนเกี่ยวกับปัจจัยที่น�ามาก่อน	ปัจจัย
กระตุ้น	หรือปัจจัยท่ีท�าให้ปัญหาคงอยู่	 ซ่ึงท�าให้

ผู้รับค�าปรึกษามีวิธีจัดการกับปัญหาชีวิตได้ไม่ดี
เท่าท่ีควร	จนท�าให้มีพฤตกิรรมคด	ีในขณะเดยีวกนั
ความสัมพันธ์ในครอบครัวยังเป็นปัจจัยปกป้อง
ให้กับผู้รับค�าปรึกษา	สามารถเป็นแรงผลักดัน
ในทางบวกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในทางท่ีดข้ึีน	ผูใ้ห้ค�าปรกึษาต้องช่วยให้ครอบครวั
ได้ประเมินตนเองและสมาชิกในครอบครวั	มองเห็น
จุดแข็งและจุดเปราะบาง	ค่านิยมและกฎของ
ครอบครัวท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว	

1.	อธบิายความส�าคญัและบทบาทของครอบครัวตอการปองกนัการกระท�าผดิซ�า้ผานกระบวนการ
 ให้ค�าปรึกษาได้พอสังเขป
2. ระบุบทบาทของผู้ให้ค�าปรึกษาในการให้ค�าปรึกษาครอบครัวได้อยางถูกต้อง 
3. ระบุความแตกตางระหวางการให้ค�าปรึกษารายบุคคลกับการให้ค�าปรึกษาครอบครัวได้
 พอสังเขป
4. ระบุประเด็นส�าคัญของการประเมินครอบครัวได้อยางถูกต้อง

ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ



12   

กำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัวในคลินิกจิตสังคม

หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว 12   

รวมท้ังรับทราบและเข้าใจเป้าหมายของคลินิก
จิตสังคมในแต่ละระยะท่ีผู ้รับค�าปรึกษามาพบ
ผูใ้ห้ค�าปรกึษา	นอกจากนียั้งต้องช่วยให้ครอบครวั
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวว่ามีส่วนช่วยป้องกันการก่อคดีซ�้า	และ
เป็นพลงัให้ผูร้บัค�าปรกึษาเกดิการแก้ไขปัญหาชีวิต
ได้ดียิ่งขึ้น	ด้วยการผ่านกระบวนการให้ค�าปรึกษา	
ก็จะช่วยเปลี่ยนแปลงปัจจัยท่ีท�าให้ปัญหาคงอยู่
กลายเป็นปัจจัยปกป้องให้มากที่สุด

บทบำทของผู้ให้ค�ำปรึกษำครอบครัว
	 ผู้ให้ค�าปรึกษาครอบครัว	มีบทบาทหลัก
3	บทบาท	ได้แก่
	 1.	Facilitator	คือ	ผู้เอ้ืออ�านวยให้เกิดการ
เรยีนรู	้สนบัสนนุให้เกดิความตระหนกั	ความเข้าใจ
ตนเอง	เปดโอกาสให้ผู้รับค�าปรึกษาส�ารวจตนเอง
ท้ังด้านบวกและด้านลบ	อะไรท่ีเป็นสาเหตุของ
พฤตกิรรมต่าง	ๆ 	อารมณ์	ความรูส้กึนกึคดิ	ค่านยิม	

ความคาดหวังท้ังต่อตนเองและผูอ่ื้น	อะไรท่ีท�าให้
ผดิหวงัซ่ึงเช่ือมโยงกับการก่อคดี	ความปรารถนา
ลึก	ๆ 	ในจิตใจ	เช่น	ความรัก	การยอมรับ	เสรีภาพ
ในการคดิ	การตดัสนิใจ	อยากได้ความรูส้กึท่ีม่ันคง		
ปลอดภัย	และเอื้อให้เกิดการส�ารวจความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้ค�าปรึกษาและครอบครัว	เพื่อให้ได้มี
โอกาสสือ่สารกนัด้วยความเข้าใจ	ยอมรบักนัมากขึน้
ได้ปรับช่องทางสื่อและรับภาษารักระหว่างกัน
เกดิการพัฒนาความสมัพันธ์ในครอบครวัท่ีกระชับ
แน่นแฟ้น	สามัคคีกันมากข้ึน	 ซ่ึงจะเป็นปัจจัย
ปกป้องส�าหรบัผูร้บัค�าปรกึษา	การเป็นผูเ้อ้ืออ�านวย
ต้องไม่เป็นผู้ที่สั่งสอน	แต่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี	มีการ
ถามท่ีท�าให้ผูฟั้งรูส้กึว่ามคีวามปลอดภยัท่ีเปดเผย
ความรูส้กึ	ความคดิของตนให้สมาชิกในครอบครวั
ได้รับฟัง	 เพื่อปรับความเข้าใจกัน	จนสามารถ
สัมผัสพลังชีวิตของครอบครัวร่วมกัน	เกิดความ
สัมพันธ์ในครอบครัวท่ีม่ันคง	และต่างก็รู ้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า	เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
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2. Life - coach	คือ	ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ
มีการถามเพื่อให้คิด	 เลือกเส้นทางเดินชีวิตท่ี
เจาะจง	มีเป้าหมายในการด�าเนนิชีวติและเป็นไปได้
และน�าไปสู่ความส�าเร็จ	เม่ือผู้รับค�าปรึกษาและ
ครอบครัวเกิดผิดพลาด	ท้อถอย	ผู้ให้ค�าปรึกษา
ควรให้ก�าลังใจ	เป็นท่ีปรึกษา	ร่วมกันหาวิธีการ
แก้ปัญหา	ประคับประคองและผลกัดนัให้สูจ่ดุหมาย
ผู้ให้ค�าปรึกษาสามารถน�าพลังของครอบครัว
ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาเป็น
แรงผลกัดนัให้ผูร้บัค�าปรกึษาเกดิการเปลีย่นแปลง
ในทางที่ดีขึ้นได้
 3. Psychoeducator	คือ	ผู ้ท่ีให้ความรู ้
เกี่ยวกับสุขภาพจิตเบื้องต้นแก่ผู้รับค�าปรึกษาและ
ครอบครัว	สามารถคัดกรองและประเมินปัญหา
สุขภาพจิต	ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ
จิตเบ้ืองต้น	หากมีอาการรุนแรง	 เช่น	 โรคจิต	
โรคซึมเศร้า	ความคิดฆ่าตัวตาย	อาการถอนสุรา
รุนแรง	 มีภาวะเสพติดระดับรุนแรง	รวมถึงมี
ภาวะสะเทือนขวัญจากการได้รับบาดแผลทางใจ
โดยสามารถแนะน�าส่งต่อสถานพยาบาลเพื่อให้
เข้าถึงการบ�าบัดได้	สามารถถ่ายทอดและอธิบาย
เรื่องอาการต่าง	ๆ 	 เพื่อให้ผู ้รับค�าปรึกษาและ

ครอบครัวมีความเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของ
ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้	ไม่ต�าหนิซ�้าเติม

สิ่งที่ไม�ใช�บทบำทของผู้ให้ค�ำปรึกษำ
	 1.	ผู้ให้ค�าปรึกษาไม่ใช่ผู้พิพากษา	จึงไม่ได้
มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจเกี่ยวกับคดี	แต่มีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้รับค�าปรึกษาให้ปฏิบัติตามค�าสั่งของ
ศาล	เหน็ความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงตนเอง	
และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
	 2.	ผู้ให้ค�าปรึกษาไม่ใช่แพทย์หรือผู้รักษา	
แต่สามารถให้ความรูเ้กีย่วกบัสขุภาพจติเบ้ืองต้นได้	
เม่ือพบว่าผู ้รับค�าปรึกษามีปัญหาสุขภาพจิต
ท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการบ�าบัดรักษา	สามารถส่ง
ผู้รับค�าปรึกษา	เพ่ือพบบุคลากรทางการแพทย์
ตามสิทธิการรักษาของผู้รับค�าปรึกษา
	 3.	ผู้ให้ค�าปรึกษาไม่ใช่สมาชิกครอบครัว	
จึงไม่มีสิทธิ์ก ้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของสมาชิก
ในครอบครัวท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการป้องการกัน
การก่อคดีซ�้า

ผูใ้ห้ค�าปรกึษาต้องเตอืนตนเองให้ปฏิบัตติน
ตามบทบาทของผูใ้ห้ค�าปรกึษา และไมล�า้เส้นหรอื
ส�าคัญตนผิดในสิ่งที่ไมใชบทบาทของตน
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การให้ค�าปรกึษาครอบครวั :	ผูใ้ห้ค�าปรกึษา
จะต้องท�างานร่วมกับผู้รับค�าปรึกษา	ครอบครัว
ของผู้รับค�าปรึกษา	และความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูร้บัค�าปรกึษากบัคนในครอบครวั	การเปลีย่นแปลง
ท่ีเกิดจากการให้ค�าปรึกษาครอบครัวจะเกิดกับ
สมาชิกครอบครัวและเกิดการเรียนรู้การจัดการ
ความสมัพันธ์ท่ีเกดิข้ึนในกระบวนการให้ค�าปรกึษา

ควำมแตกต�ำงระหว�ำงกำรให้ค�ำปรึกษำ
รำยบุคคลและกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว

การให้ค�าปรกึษารายบุคคล : ผูใ้ห้ค�าปรกึษา
จะท�าการส�ารวจปัญหาและร่วมกันหาแนวทาง
แก้ไขปัญหากับผู้รับค�าปรึกษา	การให้ค�าปรึกษา
รายบุคคลอาจน�าประเด็นของครอบครัวมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการให้ค�าปรึกษาก็ได้	

	 ดังนั้น	ผู้ให้ค�าปรึกษาจะต้องน�าทักษะการให้ค�าปรึกษา
ข้ันพื้นฐานมาผนวกกับการประเมินครอบครัว	และทักษะการให้
ค�าปรึกษาครอบครัว	เพื่อให้ผู้ให้ค�าปรึกษาสามารถน�าครอบครัว
มาเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับค�าปรึกษา

กำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว

ผู้ ให้ค�ำปรึกษำ

ควำมสัมพันธ์

ผู้รับค�ำปรึกษำ คนในครอบครัว

กำรให้ค�ำปรึกษำรำยบุคคล

ผู้ให้ค�ำปรึกษำ

ควำมสัมพันธ์

ผู้รับค�ำปรึกษำ คนในครอบครัว
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กำรประเมินสภำพครอบครัว 
	 ผู ้ ให ้ค�าปรึกษาสามารถประเมินสภาพ
ครอบครัวตามประเด็นต่าง	ๆ 	ดังนี้		

1. ความสัมพันธในครอบครัว
	 ผู ้ให้ค�าปรึกษาต้องส�ารวจและท�าความ
เข้าใจเข้าใจความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครวั
ว่าเป็นอย่างไร	เช่น

•	ขัดแย้ง	ทิ่มแทงกัน
•	ห่างเหิน	ต่างคนต่างอยู่
•	แนบแน่น	เหนยีวหนบึ	ยึดตดิกนัอย่างมาก	
จนขาดความเป็นตัวของตัวเอง

•	ใกล้ชิด	อบอุน่ก�าลงัด	ียอมรบัความคดิเห็น
ที่แตกต่างและรสนิยมส่วนบุคคลได้

•	ถูกแทรกแซงจากเครือญาติ

2. การรบัมือปญหาของสมาชิกในครอบครวั
	 เมื่อเกิดสถานการณ์ตึงเครียด	หรืออยู่ใน
ภาวะวิกฤต	ผู้รับค�าปรึกษาและครอบครัวมักมี
วธิกีารรบัมือกบัปัญหา	เพ่ือพยายามปกป้องตนเอง
หรือคิดว่าจะคงความสัมพันธ์ไว้ได้	แม้ว่าจะท�าให้
ผู ้รับค�าปรึกษาหรือครอบครัวรู ้สึกด้อยค่า	และ
หมดพลังก็ตาม	การรับมือกับปัญหากระทบกับ
สมดุลของครอบครัวมีได้	4	ลักษณะ	ดังนี้

•	ยอมตาม (Placating)	ผู้รับค�าปรึกษาจะ
ให้ความส�าคัญกับผู ้อ่ืนมาก	พยายาม
ท�าให้ผูอ้ืน่พอใจ	ในขณะทีใ่ห้ความส�าคญั
กับตนเองลดลง	เก็บกดความรู้สึกหรือ
ความต้องการของตนเองไว้	

•	โทษผู้อ่ืน (Blaming)	ผู้รับค�าปรึกษาจะ
ให้ความส�าคัญกับตนเองมากท่ีสุด	คอย

จับผิดและตัดสินผู้อ่ืน	คาดหวังมากกับ
ผู้อ่ืน	เมื่อผิดหวังก็จะต�าหนิผู้อ่ืน	มองดู
ผิวเผินแล้ว	การรับมือด้วยวิธีนี้เหมือน
การแสดงอ�านาจ	แต่ลกึ	ๆ 	แล้ว	การรบัมือ
ด้วยวิธีนี้แสดงว่าพึ่งพิงความสุขจาก
ผู้อื่นมาก	จึงต้องการให้ผู้อื่นท�าตามที่ตน
คาดหวัง

•	เจ้าเหตผุล (Super-reasonable)	การรบัมือ
ด้วยวิธีนี้เป็นการรับมือด้วยเหตุผล	โดย
ไม่สนใจอารมณ์ความรู้สึก	เปรียบเทียบ
ได้ว่า	ใช้สมอง	แต่ไม่ใช้หัวใจ	ให้ความ
ส�าคัญกับสิ่งที่อยู่รอบตัวมากกว่าอารมณ์
ความรูส้กึของตนเองและคนในครอบครวั	
จงึท�าให้ขาดความเข้าใจอารมณ์ความรูส้กึ	
ใช้เหตุผลเอาชนะความรู้สึกของสมาชิก
ครอบครัว	

•	เฉไฉ (Irrelevant)	มีลักษณะหลีกเลี่ยง
อารมณ์ความรู้สึกท่ีอยู่ภายใน	พยายาม
มองว่าทุกอย่างไม่ใช่ปัญหา	หลีกหนีการ
รับรู้อารมณ์ด้านลบ	เช่น	ความเจ็บปวด	
บางครัง้อาจมพีฤตกิรรมไม่ตรงกบัอารมณ์
ความรู้สึกข้างใน	เช่น	รู้สึกเจ็บปวด	แต่
หัวเราะง่าย	พูดเล่นบ่อย	ๆ 	เพื่อหลีกหนี
ความรู้สึกนั้น	ท�าตัวแยกออกจากปัญหา
ของครอบครัว

	 การรับมือกับปัญหาที่เหมาะสม	คือ	การที่
สมาชิกครอบครัวใช้สติในการเผชิญปัญหา	
สือ่สารกนัได้ในระนาบเดยีวกนั	ไม่มีใครอยู่เหนอื	
หรืออยู่ใต้อ�านาจใคร	และไม่แยกตัวออกจาก
ครอบครัว
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3. ภาษารักของครอบครัว 
	 ภาษารักของครอบครัวสามารถสื่อสารได้
5	วิธี	ดังนี้		

• การสื่อภาษารักด้วยการบริการ
 (Acting  Service)
	 พฤติกรรมบริการเป็นการแสดงความรัก	
เช ่น	 ท�าอาหารให ้คนในครอบครัว
รับประทาน	ขับรถพาคนในบ้านไปเท่ียว	
ซักผ้ารดีผ้า	ล้างจาน	ท�าความสะอาดบ้าน

• การสื่อภาษารักด้วยค�าพูด 
 (Word of Affirmation)
	 เช่น	บางครอบครัวตั้งใจสื่อภาษารักแต่
กลายเป็นค�าต�าหน	ิเช่น	“ไปไหนมา	กลบั
กีโ่มง”	ซ่ึงเจตนาจะสือ่ความรกัว่าเป็นห่วง	
แต่คนรับสารกลับเข้าใจว่านั่นคือความ
หมายว่า	 “ไม่รัก”	 ซ่ึงบางครอบครัว
สามารถสือ่สารภาษารกัด้วยค�าพดูตรงไป
ตรงมา	เช่น	“เป็นห่วงเวลาท่ีกลบับ้านดกึ	
อยากให้โทรศัพท์มาบอกก่อน”	

• การสื่อภาษารักด้วยชวงเวลาที่มีคุณคา
 (Quality Time)
	 ได้แก่	การใช้เวลาร่วมกันซึ่งไม่ว่าจะเป็น
ช่วงเวลาท่ีสั้นหรือยาวก็สามารถสื่อสาร
ด้วยภาษารักต่อกันได้เพราะ	“คนท่ีอยู่
ตรงหน้าส�าคัญท่ีสุด”	บางครอบครัวอาจ
ไม่มีเวลาได้พูดคุยกันมากนัก	ก็อาจใช้
ช่องทางผ่านโทรศพัท์หรอืทางอนิเตอร์เนต็	
ในการส่งข้อความหรือเขียนข้อความ
เล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	สื่อสารถึงกัน

• การสื่อสารด้วยการสัมผัส 
 (Physical Touch) 
	 เช่น	การกอด	การหอม	การจบัมือ	การนัง่
ชิดกัน	บางครอบครัวไม่คุ้นเคยกับการ
สื่อสารด้วยการสัมผัส	เช่น	แม่ไม่อุ้มลูก	
เพราะกลัวอุ ้มแล ้วติดมือ	 หรือบาง
ครอบครัวไม ่ เคยกอดกันเพื่อแสดง
ความรักความห่วงใย	แต่บางครอบครัว
มีการกอดกันเป็นประจ�า
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• การสื่อสารด้วยของขวัญ 
 (Receiving Gifts)
	 คือ	การให้ของขวญัแก่ผูร้บั	ซ่ึงการให้นัน้
ก็ควรท่ีจะให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้รบัด้วยเช่นกนั	ไม่ได้อยู่ท่ีราคาของ	
ไม่จ�าเป็นจะต้องซ้ือของแพงเบียดเบียน
ตัวเองด้วยการกู้หนี้ยืมสินเพื่อซ้ือของ
ขวัญนั้น	หลายครอบครัวท่ีลูกท�าการ์ด
ให้พ่อแม่ในวนัพ่อวนัแม่กถ็อืเป็นของขวญั
ท่ีมคีณุค่าทางจติใจต่อพ่อแม่มาก	พ่อแม่
อาจจะซ้ือเสื้อผ้าหรือของเล่นท่ีราคา
พอสมควร	แต่เป็นของที่ลูกชอบ

4. ต้นทุนของครอบครัว	 เช่น	 จุดแข็ง
ความรัก	ความผูกพัน	ความทรงจ�าดี	ๆ 	ร่วมกัน	
ความไว้เนือ้เชือ่ใจ	การกล้าบอกความต้องการของ
สมาชิกในครอบครัว	กล้าปฏิเสธ	การได้รับการ
ศึกษา	การมีประสบการณ์ชีวิต	การมีคุณธรรม
การมีปัจจัยสี่เพียงพอแก่การยังชีพ	สมาชิกใน
ครอบครวัมีสขุภาพทางกายและทางใจท่ีด	ีเป็นต้น

5. จดุเปราะบางของครอบครวั เช่น	การใช้
อารมณ์รุนแรง	การไม่สื่อสาร	การสื่อสารด้วย
อารมณ์ลบ	ไม่รับฟังความต้องการซ่ึงกันและกัน	
ความแตกต่างระหว่างค่านิยมของพ่อแม่	ปัญหา
สุขภาพ	ปัญหารายได้	คุณธรรมของสมาชิกใน
ครอบครัวบกพร่อง	ขาดสิทธิทางสังคม	ไม่มีที่พึ่ง
ทางใจ	อยู ่ในแวดวงของอบายมุขและการใช้
สารเสพตดิ	ความห่างเหินต่างคนต่างอยู	่ความไม่
สามัคคีกัน	เป็นต้น
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6. บทบาทของสมาชิกในครอบครวั สมาชิก
ในครอบครัวมีหน้าท่ีอย่างไรบ้าง	ส่งผลกับความ
สัมพันธ์อย่างไร	สามารถท�าตามบทบาทหน้าท่ี
ได้เตม็ท่ีหรอืไม่	เช่น	สมาชิกในครอบครวัท�าหน้าท่ี
ของตนได้ดี	ความสัมพันธ์ราบรื่น	หรือ	แม่ข้ีบ่น
พ่อจัดการไม่ได้	หรือ	พ่อเผด็จการ	ไม่ยอมรับฟัง
ความเห็นของคนในบ้าน	หรือ	พ่อแม่เปราะบาง	
ลูกมาเป็นผู้น�าครอบครัว	เป็นต้น

7. ทักษะการแก้ปญหา	สมาชิกในครอบครวั
มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท้ังในอดีตและ
ปัจจบัุนหรอืไม่	มากน้อยเพียงใด	แก้ปัญหาอย่างไร
เหมาะสมหรือไม่

8. ความคาดหวังของครอบครัว	 ผู ้รับ
ค�าปรกึษาคาดหวังอะไรกับสมาชิกในครอบครัว	
และสมาชิกในครอบครวั	โดยเฉพาะคนส�าคญัของ
ผู้รับค�าปรึกษา	มีความคาดหวังให้ผู้รับค�าปรึกษา
เป็นอย่างไร	ความคาดหวังนี้ตรงหรือไม่ตรงกัน
อย่างไร

9. ความหวังของครอบครัว	ความหวังเป็น
สิ่งท่ีหวังผลในเชิงบวก	และเป็นเป้าหมายร่วมกัน
ของสมาชิกในครอบครัวมีความหวังในการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผูร้บัค�าปรกึษาอย่างไร	
มากน้อยเพยีงใด	มคีวามเป็นไปได้มากน้อยเพยีงใด	
ผู้รับค�าปรึกษารับรู้และรู้สึกอย่างไรกับความหวัง
ของครอบครัว	

10. คานยิมและกฎของครอบครวั ครอบครวั
เป็นแหล่งปลูกฝังความเชื่อ	ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรม
ของสมาชิกในครอบครวั	ค่านยิมของแต่ละครอบครวั
อาจแตกต่างกันตามเชื้อชาติ	ภูมิภาค	หรือกระแส
สังคมในแต่ละยุค	บางครอบครัวมีค่านิยมว่า	สามี

เป็นผูท้�างานหาเงนิเข้าบ้าน	ภรรยาเป็นผูท้�างานบ้าน	
นอกจากนี้	ครอบครัวจะมีกฎของครอบครัว	 ซ่ึง
สมาชิกในครอบครัวต้องท�าตาม	เช่น	เป็นพี่ต้อง
เสียสละให้น้อง	เด็กห้ามเถียงผู้ใหญ่	แม่ต้องดูแล
ลกูให้สขุสบาย	เป็นต้น	กฎของครอบครวัอาจไม่ใช่
ข้อตกลงท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร	แต่อาจมาจาก
พฤติกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว
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หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว

เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

9.00-9.30
(30	นาที)

1.	วิทยากรเปดวีดิทัศน์	
“ภาพรวมการให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว”	จากนั้นวิทยากร
บรรยายสรปุ	โดยใช้	PowerPoint	
“ภาพรวมการให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว”	ประกอบ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
เข้าใจภาพรวมการให้ค�าปรึกษา
ครอบครัวในคลินิกจิตสังคม	
โดยเน้นความส�าคัญของ
การให้ค�าปรึกษาครอบครัว	
บทบาทของผู้ให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว	ความแตกต่าง
ระหว่างการให้ค�าปรึกษา
รายบุคคลกับการให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว	และประเด็นส�าคัญ
ของการประเมินสภาพครอบครวั	
ได้แก่	ความสัมพันธ์	การรับมือ
กับปัญหาของสมาชิกครอบครัว	
ภาษารัก	ต้นทุน	จุดเปราะบาง	
ทักษะการแก้ปัญหา	
ความคาดหวัง	ความหวัง	
ค่านิยม	และกฎของครอบครัว	

•	วีดิทัศน์	
“ภาพรวม
การให้ค�าปรึกษา		
ครอบครัว” 
•	PowerPoint
“ภาพรวม
การให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว”

กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้ในห้องเรียน
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กำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัวในคลินิกจิตสังคม

หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว 

เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

9.30-10.00
(30	นาที)

2.วิทยากรเปดวีดิทัศน์	“ภาษา
รักของแม่”	และให้ผู้เข้ารับการ
อบรมอภิปรายเกี่ยวกับภาษารัก
ที่ปรากฏในวีดิทัศน์	วิทยากร
ตั้งค�าถามและชวนผู้เข้ารับ
การอบรมอภิปราย	ดังนี้	
•	เห็นภาษารักอะไรบ้าง
•	ภาษารักที่ไม่ตรงกันระหว่าง
แม่และลูก	ส่งผลกับความ
สัมพันธ์อย่างไรบ้าง
•	ท�าอย่างไร	จึงจะสื่อภาษารัก
ให้ตรงกัน
วิทยากรเปดวีดิทัศน์	“ห่วงใย”	
วิทยากรตั้งค�าถามและชวน
ผู้เข้ารับการอบรมอภิปราย	ดังนี้	
•	เห็นภาษารักอะไรบ้าง
•	คิดความเข้าใจภาษารักใน
ครอบครัวจะมีประโยชน์
ต่อการให้ค�าปรึกษาอย่างไร
และสรุปประเด็นส�าคัญ	
โดยใช้	PowerPoint	
“ภาษารักของครอบครัว”	
ประกอบ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็น
ตัวอย่างของภาษารักผ่าน
วีดิทัศน์	“ภาษารักของแม่”	
แม่ในวีดิทัศน์สื่อภาษารัก
อย่างหนึ่ง	ซึ่งไม่เคยเปดเผยให้
ลูกรับรู้	ลูกรับรู้แต่ความเย็นชา	
และมองว่าแม่ไม่ใส่ใจความ
ต้องการของลูก	ลูกมาค้นพบ
ความจริงว่าแม่รักลูก	เมื่อแม่
เสียชีวิตแล้ว	เมื่อดูวีดิทัศน์จบ	
ให้วิทยากรตั้งค�าถาม	และ
ชวนอภิปรายตามประเด็น	
ส่วนวีดิทัศน์	“ห่วงใย”	เป็น
ตัวอย่างของภาษารักของคน
ในครอบครัว	ผู้เข้ารับการอบรม
จะเห็นภาษารักในรูปแบบต่าง	ๆ 	
ซึ่งเป็นพลังของครอบครัว	
จากนั้น	วิทยากรตั้งถาม	และ
ชวนอภิปรายตามประเด็น	
ขอให้วิทยากรเปดวีดิทัศน์	
ตั้งค�าถาม	และสรุปประเด็น
ทีละวีดิทัศน์	จากนั้น	
สรุปประเด็นส�าคัญของภาษารัก
โดยใช้	PowerPoint	“ภาษารัก
ของครอบครัว”	ประกอบ

•	วีดิทัศน์	
“ภาษารกัของแม่”
•	วีดิทัศน์	“ห่วงใย”
•	PowerPoint	
“ภาษารักของ
ครอบครัว”

ประเมินผลกำรเรียนรู้
	 จากการสงัเกตการมีส่วนร่วมของกจิกรรม	ความสอดคล้องของเนือ้หาท่ีวิเคราะห์กบัวัตถปุระสงค์
ของการเรียนรู้



กำรประเมินสภำพครอบครัว

หัวข้อที่ 2
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 กำรประเมินสภำพครอบครัว

เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

10.15-10.45
(30	นาที)

1.วิทยากรเปดวีดิทัศน์	“สาธิต
การสัมภาษณ์เพื่อประเมินสภาพ
ครอบครัว”	จากนั้น	วิทยากรตั้ง
ประเด็นค�าถามให้ผู้เข้ารับการ
อบรมอภิปรายเกี่ยวกับวีดิทัศน์
ดังกล่าว	ดังนี้
•	ความสัมพันธ์ในครอบครัว
•	วิธีรับมือกับปัญหาของ
สมาชิกในครอบครัว

•	ภาษารักของครอบครัว
•	ต้นทุนของครอบครัว
•	จุดเปราะบางของครอบครัว
•	บทบาทของสมาชิกใน
ครอบครัว

•	ทักษะการแก้ปัญหา
•	ความคาดหวังของครอบครัว
•	ความหวังของครอบครัว
•	ค่านิยมและกฎของครอบครัว

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ
วิธีการสัมภาษณ์เพื่อประเมิน
สภาพครอบครวั	ผ่านการส�ารวจ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว	และ
ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้อง	
วิทยากรต้องศึกษาวีดิทัศน์นี้
มาก่อน	และสามารถใช้
ค�าอธิบายประกอบการสาธิต
การประเมินสภาพครอบครัว
มาเป็นตัวช่วยในการท�าความ
เข้าใจ

•	วีดิทัศน์	“สาธิต
การสัมภาษณ์
เพื่อประเมิน
สภาพครอบครัว”
•	ค�าอธิบาย
ประกอบการ	
สาธิตการ
สัมภาษณ์เพื่อ
ประเมินสภาพ
ครอบครัว	กรณี
ศึกษา	:	น้องดีดี

กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้ในห้องเรียน

ประเมินและวิเคราะห์สภาพครอบครัวและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้อย่างมีทิศทาง
พอสังเขป

ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง 45 นำที

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ
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 กำรประเมินสภำพครอบครัว

เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

10.45-11.00
(15	นาที)

2.	วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรม
แบ่งกลุ่มย่อย	จ�านวนเท่า	ๆ	กัน
กับจ�านวนวิทยากรกลุ่ม	โดยให้
มีวิทยากรประจ�ากลุ่มทุกกลุ่ม
เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติการ
สัมภาษณ์	โดยใช้ทักษะพื้นฐาน
การให้ค�าปรึกษา	การฟัง	
การสื่อสารด้วยภาษากาย	
การตั้งค�าถาม	การทวนความ	
การสรปุความ	การสะท้อนข้อมูล	
การสะท้อนความรู้สึก	และ
การให้ก�าลังใจ	โดยให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเลือก
•	ผู้เข้ารับการอบรมคนที่ 1  
สวมบทบาทผู้รับค�าปรึกษา : 
เล่าเรื่องครอบครัวของตนเอง
•	ผู้เข้ารับการอบรมคนที่ 2  
สวมบทบาทผู้ให้ค�าปรึกษา : 
ฝึกทักษะการตั้งค�าถาม
อย่างเดียว	ครอบคลุมความ
สัมพันธ์ในครอบครัว	การ
รับมือกับปัญหา	ภาษารัก	
ต้นทุน	จุดเปราะบาง	ความ
คาดหวัง	ความหวัง	ค่านิยม	
และกฎของครอบครัว	เน้นการ
ประเมินครอบครัวโดยไมมี
การแนะน�าหรือให้ค�าปรึกษา

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์เพื่อ
ประเมินสภาพครอบครัว	
วิทยากรต้องเน้นย�้าว่าผู้สวม
บทบาทเป็นผู้รับค�าปรึกษาต้อง
น�าเรื่องจริงของครอบครัวที่
เปดเผยได้มารับค�าปรึกษา	
ไม่ใช่เรื่องสมมติ	หรือเรื่องของ
บุคคลอื่น	เนื่องจากต้องการให้
ผูส้วมบทบาทเป็นผูร้บัค�าปรกึษา
เกิดประสบการณ์ตรงจาก
การเป็นผู้รับค�าปรึกษา	ส่วน
ผู้สวมบทบาทเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา
มหีน้าท่ีประเมนิสภาพครอบครวั	
กิจกรรมนี้เน้นให้ผู้ให้ค�าปรึกษา
ได้ส�ารวจลักษณะของครอบครัว	
ไม่ได้เน้นให้ผู้สวมบทบาทเป็น
ผู้ให้ค�าปรึกษาต้องแนะน�า
แนวทางแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด	
ส่วนบทบาทของผู้สังเกตการณ์	
คือ	สังเกตกระบวนการ	ขั้นตอน	
และทักษะของการสัมภาษณ์
เพื่อประเมินสภาพครอบครัว	
รวมทั้งรักษามารยาทในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์	ต้องไม่รบกวน
ด้วยการส่งเสียงดัง	หรือ
แทรกระหว่างกระบวนการ
ให้ค�าปรึกษา	

•	PowerPoint	
“การฝึกปฏิบัติ
การประเมิน
สภาพครอบครัว”
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 กำรประเมินสภำพครอบครัว

เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

•	สมาชิกกลุมที่เหลือเปน
ผูส้งัเกตการณ ไม่เข้าไปรบกวน
การสนทนาระหว่างผูใ้ห้ค�าปรกึษา	
และผู้รับค�าปรึกษา	โดยให้
ผู้สังเกตการณ์จดบันทึกสังเกต
ประเดน็ค�าถามท่ีเหมาะสม	/	
ไม่เหมาะสม	และข้อเสนอแนะ
ที่เพิ่มเติม
วทิยากรสามารถใช้	PowerPoint	
“การฝึกปฏิบัติการประเมิน
สภาพครอบครัว”	ประกอบการ
อธิบายแนวทางการฝึกปฏิบัติ
ก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติจริง

ระหว่างการฝึกปฏิบัติ	วิทยากร
ประจ�ากลุ่มมีหน้าที่สังเกตการณ์	
และสามารถแทรกแซง
กระบวนการให้ค�าปรึกษาได้	
หากเห็นว่า	ผู้สวมบทบาทเป็น
ผู้ให้ค�าปรึกษายังหลงทาง
ใช้กระบวนการหรือทักษะ
ที่เบี่ยงเบนไปจากแนวทาง
ที่ควรจะเป็น	วิทยากรกลุ่ม
จะต้องให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ที่ช่วยให้กลุ่มได้เห็นแนวทาง
พัฒนาจากการฝึกปฏิบัติจริง	

11.00-11.30
(30	นาที)

3.	ฝึกปฏิบัติ	ใช้เวลา	30	นาที -

11.30-11.45
(15	นาที)

4.	วิทยากรประจ�ากลุ่มสอบถาม
ผู้เข้ารับการอบรมในกลุ่ม	ตาม
ใบงานที่	1	“การประเมินสภาพ
ครอบครัว”
วิทยากรประจ�ากลุ่มน�าอภิปราย
เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการ
สัมภาษณ์โดยให้ผู้สังเกตการณ์	
และผูส้วมบทบาทผูร้บัค�าปรกึษา	
สะท้อนและแลกเปลี่ยนการฝึก
ปฏบัิตกิารให้ค�าปรกึษาของผูเ้ข้า
รับการอบรมที่สวมบทบาทเป็น
ผู้ให้ค�าปรึกษาอย่างสร้างสรรค์

เพื่อสรุปประเด็นส�าคัญที่ได้จาก
การประเมินสภาพครอบครัว	
วิทยากรสามารถใช้ใบงานที่	1	
“การประเมินสภาพครอบครัว”	
เป็นแนวทางในการน�าอภิปราย	
ใบงานนี้จะไม่แจกให้ผู้เข้ารับ
การอบรม	เนื่องจากพบว่า
ผู้เข้ารับการอบรมมักอ่านตาม
ใบงานแล้วตั้งค�าถาม	โดยไม่ได้
ให้ความสนใจกับกระบวนการ
ฝึกปฏิบัติเท่าที่ควร

•	ใบงานที่	1	
“การประเมิน
สภาพครอบครัว”
(ส�าหรับวิทยากร	
ประจ�ากลุ่ม
เท่านั้น)
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เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

11.45-12.00	
(15	นาที)

5.	วิทยากรหลักน�าผู้เข้ารับ
การอบรมรวมกลุ่มใหญ่	
โดยวิทยากรประจ�ากลุ่ม
แลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์
ที่แต่ละกลุ่มได้ฝึกปฏิบัติ	
มีวิทยากรหลักด�าเนินรายการ
และสรุปประเด็นส�าคัญ	และ
มีวิทยากรเขียนสรุปประเด็น
ส�าคัญในการเรียนรู้ที่ได้จาก
ผู้เข้ารับการอบรม	และ
กล่าวเชื่อมโยงการประเมิน
สภาพครอบครัวอยู่ในขั้นตอน
การส�ารวจปัญหา	สาเหตุ	
และความต้องการของทั้ง
ผู้รับค�าปรึกษาและสมาชิก
ครอบครัวซึ่งเป็นขั้นตอนส�าคัญ
ของกระบวนการให้ค�าปรึกษา

เพื่อสรุปประเด็น	ทักษะ	และ
วิธีการตั้งค�าถามที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ส�าคัญของครอบครัวได้อย่าง
เหมาะสม	พร้อมทั้งสรุปประเด็น
จุดแข็งที่ผู้เข้ารับการอบรม
ท�าได้ดี	และ	จุดอ่อนที่จะน�า
ไปสู่การพัฒนาทักษะ
การให้ค�าปรึกษาต่อไป

-

ประเมินผลกำรเรียนรู้
	 จากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	และคุณภาพการฝึกปฏิบัติ
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เวลำ ค�ำอธิบำย

0.27 ผู้สัมภาษณ์บอกวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์

0.31 สร้างสัมพันธภาพด้วยการสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง

0.41 ตั้งค�าถามส�ารวจข้อมูลทั่วไป	เช่น	จ�านวนคนในครอบครัว

0.50 ถามข้อมูลเฉพาะ	เช่น	อายุ	อาชีพของสมาชิกครอบครัวแต่ละคนเพื่อให้ได้ข้อมูล
โครงสร้างครอบครัวเบื้องต้น

1.32 ประเมินความสัมพันธ์และข้อมูลการใช้ชีวิตประจ�าวันระหว่างผู้ถูกสัมภาษณ์กับพ่อแม่

1.59 ประเมินการเผชิญปัญหากับความสัมพันธ์ในครอบครัว

2.08 ถามเพื่อทวนสอบความขัดแย้งของความสัมพันธ์ที่สนิทกับพ่อแม่	แต่เมื่อมีปัญหา
กลับไม่ปรึกษาพ่อแม่

2.20 ถามจุดเริ่มต้นของความห่างเหินกับพ่อแม่	

2.39 ส�ารวจความเครียดในครอบครัว	ความเครียดของพ่อแม่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกสัมภาษณ์

3.47 ถามสาเหตุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และความรู้สึกของผู้ถูกสัมภาษณ์

4.01 สะท้อนความรู้สึกอึดอัดใจ

4.27 ประเมินความรู้สึกเมื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่สมาชิกในครอบครัว
มีความต้องการที่ไม่ตรงกัน

4.58 สะท้อนความรู้สึก

5.10 ส�ารวจวิธีการจัดการของพ่อแม่

6.01 ประเมินความกล้าที่จะบอกความต้องการของตนเองกับพ่อแม่เพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง
ในใจ

6.32 ส�ารวจแนวทางการรับมือกับปัญหา	ถ้าไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้

7.05 ตั้งค�าถามเพื่อท้าทายให้คิดวิธีรับมือกับปัญหาในมุมอื่นบ้าง

ค�ำอธิบำยประกอบกำรสำธิต
กำรสัมภำษณ์เพื่อประเมินสภำพครอบครัว 

กรณีศึกษำ : น้องดีดี
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7.28 ถามให้คิดในมุมของพ่อแม่

7.47 ส�ารวจต้นทุนของครอบครัวในการจัดการกับเหตุการณ์กับความขัดแย้งทางความคิด

9.04 ประเมินใกล้ชิดหรือความห่างของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวโดยใช้ระยะห่าง
ของมือเป็นตัวเปรียบเทียบ

10.34 ถามเพื่อระบุบุคคลที่มีบทบาทผู้น�าทางความคิดและการตัดสินใจในบ้าน	

12.10 ถามสภาพการสื่อสารในครอบครัวเมื่อมีความเห็นหรือความต้องการที่ต่างกัน

12.33 ถามการสื่อภาษารักในครอบครัว

12.39 ภาษารักคือการกอด

13.09 ถามให้เห็นมุมมองภาษารักของแม่คือความเป็นห่วงเป็นใย

14.00 ภาษารักคือการบริการ

14.20 ภาษารักคือการใช้เวลาด้วยกัน

15.03 สรุปภาพรวมของความสัมพันธ์และภาษารักในครอบครัว	

16.13 สะท้อนต้นทุนของครอบครัว	ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดี	และชี้ให้เห็นความเป็นไปได้
ของทางออกที่ลงตัวกับสมาชิกในครอบครัวทุกคน

เวลำ ค�ำอธิบำย

สรุป	ระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อประเมินสภาพครอบครัวของผู้ถูกสัมภาษณ์	ให้ใช้กรอบการตั้งค�าถาม
เพื่อส�ารวจโครงสร้างของครอบครัว	ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัว	วิธีการเผชิญปัญหาของ
สมาชิกครอบครัว	การสื่อสารภาษารักของครอบครัว	ความคาดหวังของสมาชิกครอบครัวท่ีมีต่อกัน
ค่านิยมและกฎเกณฑ์ของครอบครัว	ต้นทุนและจุดเปราะบางของครอบครัวเป็นต้น	โดยผู้สัมภาษณ์
ใช้ทักษะพื้นฐานของการให้ค�าปรึกษา	ได้แก่	การฟังอย่างตั้งใจ	การถามอย่างมีทิศทาง	มีเป้าหมาย
การทวนความ	การสะท้อนความรู้สึก	การสรุปความ	การให้มองในแง่มุมอื่น	ก็จะสามารถเข้าใจปัญหา	
ความต้องการของผูถ้กูสมัภาษณ์	เข้าใจสาเหตจุากความคาดหวังท่ีไม่ตรงกนัของครอบครวั	และสามารถ
ท�าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจความต้องการของตนเองและครอบครัวรวมท้ังจุดแข็งของครอบครัวได้
ซึ่งจะเป็นฐานส�าคัญที่จะสามารถไปจัดการความขัดแย้งในครอบครัวอย่างเหมาะสมได้ต่อไป
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ใบงำนที่ 1
กำรประเมินสภำพครอบครัว

	 วิทยากรสอบถามผู้เข้ารับการอบรมในกลุ่ม	ตามประเด็น	ดังนี้	
	 1.	สมาชิกครอบครัวอยู่กันกี่คน	ใครบ้าง	
	 2.	ความสัมพันธ์ของครอบครัวผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นอย่างไร
	 3.	บทบาทของแต่ละคนในครอบครัวเป็นอย่างไร	ใครมีบทบาทที่ส�าคัญในครอบครัว
	 4.	มีปัญหา	/	ความขัดแย้งอะไรที่เกิดขึ้นในครอบครัว
	 5.	อะไรที่เป็นต้นทุนของครอบครัว
	 6.	อะไรที่เป็นจุดเปราะบางของครอบครัว
	 7.	วธิกีารในการจดัการกบัความขัดแย้ง	/	ปัญหาท่ีผ่านมาของครอบครวั	มีข้อด	ี/	ข้อเสยีอย่างไร
	 8.	ภาษารักในครอบครัวเป็นอย่างไร
	 9.	ความคาดหวังของครอบครัวเป็นอย่างไร
	 10.	ความหวังของครอบครัวเป็นอย่างไร
	 11.	ค่านิยมและกฎของครอบครัวเป็นอย่างไร
	 12.	มีการสื่อสารกันอย่างไรที่ประสบความส�าเร็จ	หรือไม่ประสบความส�าเร็จอย่างไร



หลักกำรและวิธีกำร
ให้ค�ำปรึกษำครอบครัว 

หัวข้อที่ 3
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เนือ้หา
1. เป�ำหมำยของกำรให้ค�ำปรึกษำ
 ในคลินิกจิตสังคม

1.1 เปาหมายระหวางให้ค�าปรึกษา	คือ	
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประกันตัวและของ
คลินิกจิตสังคมและปฏิบัติตามค�าพิพากษา

1.2 เปาหมายสุดท้าย	คือ	ไม่ก่อคดีซ�้า
มีพฤติกรรมด้านบวก	หลีกเลี่ยงปัจจัยท่ีจะท�าให้
ก่อคดีซ�้า	คือ	การจัดการกับความคิดแยกแยะ
ถูกผิด	การอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ
การกระท�าผิด

2. เป�ำหมำยของกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว
	 ผู้ให้การปรึกษาไม่ได้มุ่งท่ีจะท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะผู้ท่ีถูกระบุว่ามีปัญหาเท่านั้น		
แต่ช่วยให้ท้ังครอบครวัท�าหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม
และตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครวั
แต่ละคนได้อย่างกลมกลนื	เป้าหมายต่าง	ๆ 	เหล่านี้
จะเป็นจรงิได้กต่็อเม่ือมีการช่วยเหลอืให้ครอบครวั
ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มีความสมดุลลงตัว	
การช่วยให้ครอบครัวท�าหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม	

ปรับตัวกับปัญหาและความเครียดท่ีเกิดข้ึนได้
ช่วยให้ครอบครวัสามารถปฏบัิตหิน้าท่ีอย่างยดืหยุน่
มากข้ึน	และตอบสนองความต้องการของสมาชิก
แต่ละคนได้อย่างกลมกลนื	ผูใ้ห้ค�าปรกึษาจงึมหีน้าท่ี
ดึงความสัมพันธ์ท่ีดีของครอบครัวออกมาเป็น
ปัจจัยปกป้องในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู ้รับค�าปรึกษา	 ซ่ึงจะน�าไปสู ่การป้องกันการ
ก่อคดีซ�้า

3. หลักกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว
 3.1 ให้ค�าปรกึษาอยางเปนกลาง (Neutrality) 
ผู้รับค�าปรึกษาและสมาชิกในครอบครัวต้องการ
ผูใ้ห้ค�าปรกึษาท่ีเป็นกลาง	ไม่เข้าข้างฝายใดฝายหนึง่
เป็นมิตร	ยอมรับและไม่ตัดสิน	ผู้ให้ค�าปรึกษาควร
ใช้เวลากับผู้รับค�าปรึกษาและสมาชกิในครอบครัว
ท่ีมารบัค�าปรกึษาอย่างท่ัวถงึ	ถามค�าถามเดยีวกนั
หรือใกล้เคียงกันกับผู้รับค�าปรึกษาและสมาชิก
ในครอบครัว	 ซ่ึงนอกจากท�าให้มองเห็นมุมมอง
ของแต่ละฝายแล้ว	 ยังจะท�าให้สมาชิกท่ีเข้ารับ
ค�าปรกึษาครอบครวัได้รบัความส�าคญั	ไม่ถกูละเลย

1.	ระบุหลกัการ	วธิกีาร	กระบวนการ	และทักษะท่ีใช้ในการให้ค�าปรกึษาครอบครวัได้อย่างถกูต้อง		
2.	ระบุความแตกต่างระหว่างการให้ค�าปรึกษาแบบครอบครัว	และการให้ค�าปรึกษารายบุคคล
	 ได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง 45 นำที

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ



หลักกำรและวิธีกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว

31  หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว

เกิดความรู ้สึกมีตัวตนในครอบครัว	 และเกิด
ความรู้สึกมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา	ร่วมปรับ
พฤติกรรมของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีได้มี
ส่วนร่วมในการก�าหนดร่วมกันด้วย
 3.2 ให ้ค�าปรึกษาอย างมีสมมติฐาน
(Hypothesis)	ผู้ให้ค�าปรึกษาต้องมีสมมติฐาน
หรือแผนท่ีในการส�ารวจปัญหา	 เพื่อให้เข้าใจ
ความหมายของพฤตกิรรมของสมาชิกในครอบครวั
เป็นแนวทางส�าหรบัการตัง้ค�าถามและหาแนวทาง
แก้ปัญหา	ท�าให้เกดิมุมมองเชิงระบบกบัครอบครวั	
ผูร้บัค�าปรกึษาอาจมีลกัษณะบางประการ	เช่น	เพศ	
อายุ	เช้ือชาติ	ค่านิยม	ความเชื่อ	 ท่ีแตกต่างกับ
ผู้ให้ค�าปรึกษา	ผู้ให้ค�าปรึกษามีหน้าท่ีตั้งค�าถาม
และส�ารวจว่าลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อพฤติกรรม
และความสมัพนัธ์ในครอบครวัอย่างไร	ผูใ้ห้ค�าปรกึษา
มหีน้าท่ีส�ารวจปัจจัยท่ีเกีย่วข้องกบัผูร้บัค�าปรกึษา
และครอบครัว	ได้แก่	ปัจจัยท่ีน�ามาก่อน	ปัจจัย
กระตุ ้น	ปัจจัยท่ีท�าให้ปัญหาคงอยู่	และปัจจัย
ปกป้อง	ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ให้ค�าปรกึษาเข้าใจท่ีมาท่ีไป
ของพฤติกรรมผู้รับค�าปรึกษา	และความสัมพันธ์
ในครอบครัว
	 ผู้รับค�าปรึกษาและสมาชิกครอบครัวมักมี
ภาวะวิกฤตหรือมีเรื่องยุ่งยากใจ	ผู้รับค�าปรึกษา
ควรมีท่าทีสงบ	 ใจเย็น	หนักแน่น	และม่ันคง
จะช่วยผู้ให้ค�าปรึกษาได้ใส่ใจความรู้สึก	รับฟัง
ข้อมูล	ตัง้ค�าถามเพือ่การประเมินสภาพครอบครวั
ได้รอบด้าน	และยังช่วยให้ผู้รับค�าปรึกษาพร้อม
ท่ีจะส�ารวจปัญหาอย่างจริงจัง	 อารมณ์หรือ
ความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินสภาพ
ครอบครัวจะเป็นตัวช่วยน�าทางให้เกิดการส�ารวจ

ปัญหาท่ีแท้จริง	ส�ารวจต้นทุนของครอบครัว
ซ่ึงเป็นปัจจัยปกป้องของผู ้รับค�าปรึกษาและ
ครอบครัวโดยปรับวิธีการสื่อสารและภาษารัก
ให้เข้าใจตรงกัน	จากนั้น	ผู ้ให้ค�าปรึกษาและ
ผูร้บัค�าปรกึษาต้องร่วมกนัก�าหนดเป้าหมายส�าหรบั
การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เป็น
ไปในทางท่ีดีข้ึน	และเป้าหมายดังกล่าวต้องเป็น
เป้าหมายของครอบครัวด้วย	
	 การน�าสมมติฐานมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การให้ค�าปรึกษาครอบครัว	 เพ่ือตรวจสอบว่า
ในระหว่างการส�ารวจสภาพครอบครัวนั้นเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่	หากไม่เป็นตามนั้น
กต้็องปรบัหรอืตัง้สมมตฐิานใหม่	เพ่ือปรบัมมุมอง
ของผู้ให้ค�าปรึกษาตรงกับสมาชิกครอบครัวท่ีเข้า
กระบวนการให้ค�าปรึกษาครอบครัว	จนกระท่ัง
เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวอย่างมีทิศทาง
ไปในทางเดียวกัน	กล่าวโดยสรุป	คือ	การให้
ค�าปรกึษาครอบครวั	ผูใ้ห้ค�าปรกึษาต้องมทัีศนคติ
แบบนักส�ารวจ	นักวิทยาศาสตร์	ท่ีต้องตั้งค�าถาม
ตัง้สมมตฐิาน	แสวงหาค�าตอบว่าตรงกบัสมมตฐิาน
ท่ีตั้งไว้หรือไม่	อย่างไร	 เช่น	ตั้งสมมติฐานว่า
ผูร้บัค�าปรกึษามพีฤตกิรรมตดิการพนนัจนเป็นหนี้
มคีดฉ้ีอโกง	เกดิจากต้องการได้เงนิมาก	ๆ 	เพือ่มา
ซ้ือสิ่งของมีค่าให้คนในครอบครัว	 เป็นการสื่อ
ความรักและต้องการได้ความรักตอบ	แต่เมื่อ
ส�ารวจไปแล้วพบว่าครอบครัวไม่ได้ต ้องการ
ความรักท่ีเป็นสิ่งของ	 โดยเฉพาะท่ีได้มาจาก
การกระท�าผิดกฎหมาย	แต่ครอบครัวคาดหวังให้
ผู้รับค�าปรึกษาตั้งใจเรียน	ใช้จ่ายอย่างรู้จักคุณค่า
ของเงิน	 ซ่ึงสะท้อนว่ามีความตรงกับสมมติฐาน
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ท่ีผูใ้ห้ค�าปรกึษาตัง้ไว้บางส่วน	แต่กมี็ข้อมูลบางส่วน
ท่ีไม่ตรงกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้	และเป็นข้อมูลส�าคญั
ท่ีจะต้องสะท้อนให้ผูร้บัค�าปรกึษาได้เข้าใจและปรบั
ความคาดหวังให้ตรงกัน	ถ้าผู้ให้ค�าปรึกษาไม่ได้
ตัง้สมมตฐิานใด	ๆ 	ไว้เลย	กอ็าจจะท�าให้การส�ารวจ
ท�าไปเรื่อย	ๆ	ไม่มีโครงความคิดท่ีจะเป็นท่ียึด
ท่ีตรวจสอบ	ท�าให้การให้ค�าปรกึษาอาจจะเสยีเวลา
มากเกินควร	ผลที่ได้ไม่กระชับ	ประเด็นแก้ปัญหา
ขาดความเจาะจง
 3.3 ให้ค�าปรึกษาโดยใช้ค�าถามวนเปนวง 
(Circularity)	ผู้ให้ค�าปรึกษาต้ังค�าถามให้สมาชิก
ในครอบครัวแต่ละคนได้เกิดมุมมองเกี่ยวกับ
ความเช่ือ	พฤตกิรรม	และความสมัพนัธ์	ผ่านค�าถาม
และค�าตอบของสมาชกิในครอบครวั	ซ่ึงมผีลกระตุน้
อารมณ์ความรู้สึก	ความคิด	และพฤติกรรมของ
สมาชิกในครอบครัวคนอ่ืน	ๆ	คล้ายกับการถาม
เช่ือมโยงเป็นวงกลมกับสมาชิกในครอบครัวท่ีมา
รบัค�าปรกึษา	ซ่ึงจะช่วยให้ผู้รบัค�าปรกึษามองเห็น

รูปแบบและความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ชัดเจน
ย่ิงข้ึน	การถามหมุนวนเป็นวงจะล้อไปกับทิศทาง
ของขั้นตอนกระบวนการให้ค�าปรึกษา	ตั้งแต่
สัมพันธภาพ	ตกลงบริการ	ส�ารวจปัญหา	สาเหตุ
และความต้องการ	การวางแผนแก้ไขปัญหาและ
ยุตบิรกิาร	โดยช่วยให้สมาชิกครอบครวัมีส่วนร่วม
ตลอดการให้ค�าปรกึษาครอบครวัในแต่ละครัง้นัน้	ๆ 	

4. Case formulation 
Case formulation	คือ	การท�าความเข้าใจ

ผูร้บัค�าปรกึษา	ในท่ีนีห้มายถงึ	การท�าความเข้าใจ
ท่ีมาท่ีไปว่า	มปัีจจยัอะไรบ้างท่ีน�าให้ผูร้บัค�าปรกึษา
เข้าไปเกีย่วข้องกบัคด	ีและมปัีจจยัอะไรบ้างท่ีจะมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	ดังนี้

4.1 ปจจยัท่ีน�ามากอน (Predisposing factors)
เช่น	การเลี้ยงดู	 พัฒนาการ	ระดับสติปัญญา	
การศึกษา	บุคลิกภาพเดิม	ประวัติความเจ็บปวย	
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น	ครอบครัว	เพื่อนฝูง
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4.2 ปจจัยกระตุ้น (Precipitating factors) 
ผูร้บัค�าปรกึษาสามารถใช้ชีวติอยู่ได้	โดยไม่พวัพนั
กบัคด	ีแม้ว่าจะมปัีจจยัท่ีน�ามาก่อน	แต่เมือ่มปัีจจยั
กระตุ้น	 เช่น	ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว	
การถกูชักจงูจากเพ่ือน	ท�าให้ผูร้บัค�าปรกึษามีส่วน
เกี่ยวข้องกับคดีได้	การหาปัจจัยกระตุ้นจะช่วยให้
ผู้ให้ค�าปรึกษาเข้าใจจุดเปลี่ยนของผู้รับค�าปรึกษา	
น�าไปสู่การให้ค�าปรึกษาที่ตรงประเด็น

4 .3  ป  จจั ย ท่ีท� า ให ้ ป ญหายั งคงอยู 
(Perpetuating factors)	เมื่อผู้รับค�าปรึกษาเข้ามา
เกีย่วข้องกบัคดแีล้ว	มกัมีปัจจยัท่ีท�าให้ผูร้บัค�าปรกึษา
ยังอยู่ใกล้ความเสีย่งกบัการก่อคดซี�า้	เช่น	ห่างเหิน
กบัครอบครวั	โดดเดีย่ว	ไม่มีงานท�า	ถกูต�าหนซิ�า้	ๆ
มีหนี้สิน	ขาดทักษะชีวิต	 ท้ังนี้อาจเป็นปัจจัยท่ี
น�ามาก่อน	หรือปัจจัยกระตุ้นที่ยังไม่คลี่คลายก็ได้
ผู้ให้ค�าปรึกษามีหน้าท่ีแปรเปลี่ยนปัจจัยเหล่านี้
ให้เป็นปัจจัยปกป้อง
 4.4 ปจจัยปกปอง (Protective factors) 
เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วยเหลือให้ผู้รับค�าปรึกษา
ไม่ย้อนกลับมาก่อคดีอีก	และจะช่วยผลักดันให้
ผู้รับค�าปรึกษามีแนวทางการด�าเนินชีวิตท่ีดีข้ึน	
เช่น	ครอบครัวใส่ใจ	 เพื่อนฝูงรักใคร่	 มีอาชีพ
ขยันหม่ันเพียร	รับผิดชอบ	ผู้ให้ค�าปรึกษาต้อง
ประเมินครอบครัวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัย
เหล่านีอ้ย่างไร	ปัจจยัท่ีน�ามาก่อน	และปัจจยักระตุ้น
ส่งผลกับการก่อคดีอย่างไร	ปัจจัยท่ีท�าให้ปัญหา
คงอยู่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไร	
และจะท�าอย่างไรให้ปัจจัยเหล่านี้เปลี่ยนเป็น
ปัจจัยปกป้อง

5. กระบวนกำรให้ค�ำปรึกษำ
	 เป็นกระบวนการท่ีด�าเนนิการต่อเนือ่ง	แบ่ง
กระบวนการเป็น	5	ขั้นตอน	ได้แก่

5.1 การสร้างสมัพันธภาพและการตกลงให้
การบรกิาร	การสร้างสมัพันธภาพคือกระบวนการแรก
ท่ีท�าให้ผูร้บัค�าปรกึษารูส้กึผ่อนคลาย	มคีวามไว้วางใจ
จากนั้นผู ้ให้ค�าปรึกษาจะประเมินความเข้าใจ
ในการมารบับรกิารและตกลงบรกิารโดยการช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการให้ค�าปรึกษาและประโยชน์
ท่ีจะได้รับจากการให้ค�าปรึกษา	ผู้ให้ค�าปรึกษา
ต้องช้ีให้เห็นถึงความส�าคัญของการเชิญสมาชิก
ครอบครวัมารบัค�าปรกึษาร่วมกนักบัผูร้บัค�าปรกึษา	
 5.2 การส�ารวจปญหา สาเหตุ และความ
ต้องการของการรับค�าปรึกษา ข้ันตอนนี้เป็นการ
ท�าความเข้าใจกบัปัญหา	สาเหตท่ีุน�าไปสูก่ารกระท�า
ความผิด	ความต้องการของผู้รับค�าปรึกษา	ปัจจัย
ท่ีน�ามาก่อน	ปัจจยักระตุน้	ปัจจยัท่ีท�าให้ปัญหายงัคงอยู่	
และปัจจยัปกป้อง	รวมท้ังประเมนิสภาพครอบครวั	
เพ่ือให้ผู้ให้ค�าปรึกษาเข้าใจปัญหาท่ีแท้จริงของ
ผู้รับค�าปรึกษาและครอบครัว	ส่วนผู้รับค�าปรึกษา
และครอบครัวจะได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
ปัญหา	อนัจะน�าไปสูก่ารวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกนั

5.3 การวางแผนแก้ไขปญหาและการจัดการ
กบัปญหา	เม่ือท�าความเข้าใจกบัปัญหาแล้ว	จากนัน้
ควรจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	ช่วยให้
ผู้รับค�าปรึกษาและครอบครัวมีทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหา	โดยน�าปัจจัยปกป้อง	ซ่ึงเป็นต้นทุน
ของครอบครัวมาเป็นตัวช่วยปรับเปลี่ยนความ
สัมพันธ์ในครอบครัวให้เป็นไปในทางท่ีดียิ่งข้ึน	
และช่วยให้ผู้รับค�าปรึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรม	การวางแผนแก้ไขปัญหาจะต้องมี
วิธีการที่เป็นรูปธรรม	สามารถการน�าไปปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงได้

5.4 การยุติการให้บริการ	 ในข้ันตอนนี้
ผูใ้ห้ค�าปรกึษาควรให้ผู้รบัค�าปรกึษาและครอบครวั
สรุปประเด็นส�าคัญท่ีพูดคุยกันระหว่างการให้
ค�าปรึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาตามท่ีตกลง
กันไว้	อาจจะเน้นย�้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
การให้ค�าปรกึษาเพือ่ให้ผูร้บัค�าปรกึษาและครอบครวั
ได้ตระหนักถึงปัญหาและปฏิบัติตามค�าสั่งศาล
ควรตกลงเรือ่งการนดัหมายครัง้ต่อไปและประเดน็
ในการติดตามครั้งต่อไป	หากต้องเชิญสมาชิก
ครอบครวัมารบัการให้ค�าปรกึษาในครัง้ต่อไป	ควร
ตกลงบริการกับผู้รับค�าปรึกษาให้รับทราบก่อน
 5.5 การบันทึกการให้บรกิาร	ผูใ้ห้ค�าปรกึษา
ควรบันทึกผลการประเมินสภาพครอบครวั	ปัญหา
ส�าคญั	และแนวทางแก้ไขปัญหาตามท่ีได้พดูคยุกบั
ผูร้บัค�าปรึกษาและครอบครวั	ควรระบุปัจจยัน�ามาก่อน
ปัจจัยกระตุ้น	ปัจจัยท่ีท�าให้ปัญหายังคงอยู่	และ
ปัจจยัปกป้อง	เพือ่สร้างความเข้าใจผูร้บัค�าปรกึษา
และครอบครวั	รวมท้ังเป็นการส่งต่อข้อมูลส�าหรบั
การให้ค�าปรึกษาครั้งต่อไป		

6. ทักษะกำรให้กำรปรึกษำครอบครัว
 6.1 การสร้างความสัมพันธกับครอบครัว
ผูใ้ห้การปรกึษาต้องมคีวามสมัพนัธ์ท่ีดกีบัครอบครวั		
สร้างความคุน้เคย	ให้การยอมรบัในสมาชิกแต่ละคน
และรับรู้ในประสบการณ์ท่ีเขามี	ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ท่ีมีความสขุ	ความทุกข์	ความล�าบาก	ความเจบ็ปวด
หรือความปลื้มปีติที่เกิดขึ้นในครอบครัว	

6.2 การสร้างข้อตกลงเบ้ืองต้น	เป็นการตกลง
เกีย่วกบัการให้การปรกึษา	เช่น	สถานท่ี	ระยะเวลา
ในการพบกันแต่ละครั้ง	ใครต้องเข้าร่วมในชั่วโมง
ให้การปรกึษาบ้าง	พบกนักีค่รัง้	ระยะเวลานานเท่าใด	

6.3 การตั้งเปาหมายในการให้ค�าปรึกษา
โดยให้ครอบครวัร่วมกนัก�าหนดเป้าหมายให้ตรงกนั
เป็นระยะ	โดยเฉพาะเป้าหมายตามแผนท่ีน�าทาง	
(roadmap)	 ท่ีจะช่วยให้ครอบครัว	 ต้ังเป้าหมาย
ให้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นการให้การปรึกษา	โดยช่วยให้
ครอบครัวปรึกษาหารือตั้งเป้าหมายร่วมกันให้ได้	
แม้จะเป็นการยากเพราะในระยะแรกครอบครัว
มกัมคีวามขัดแย้งกนัมาก	แต่การพยายามตกลงกนั
จะท�าให้ครอบครัวเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้น
ผู ้ให้การปรึกษาต้องช่วยกระตุ ้นให้ครอบครัว
คิดเป้าหมายเอง	ไม่ใช่เป็นผู้คิดแทนครอบครัว
แต่เป้าหมายครอบครัวนั้นต้องสอดคล้องกับท่ี
ผู้ให้การปรึกษาประเมิน	แต่ถ้าไม่ไปด้วยกันกับท่ี
ผูใ้ห้การปรกึษาประเมิน	กค็วรวิเคราะห์ให้ชัดเจน	และ
อธิบายให้ครอบครัวเข้าใจ	ว่าปัญหาใดส�าคัญกว่า
และจ�าเป็นต้องแก้ไขก่อน

หลักส�าคัญในการตั้งเปาหมาย
•	ครอบครัวร่วมกับผู้รับค�าปรึกษาก�าหนด
เป้าหมาย	มีภาพของเป้าหมายท่ีเป็น
ภาพเดียวกัน	 ซ่ึงเป้าหมายนั้นควรเป็น
เป้าหมายท่ีชัดเจน	 เป็นรูปธรรมหรือ
เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตหรือวัดได้	และ
เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้	

•	มกีารเรยีงล�าดบัความส�าคญัของเป้าหมาย	
ซ่ึงเป้าหมายใดควรท�าอย่างรีบด่วน	และ
เป้าหมายอะไรที่สามารถรอได้
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6.4 การตั้งค�าถาม การต้ังค�าถามเป็น
สิ่งส�าคัญในกระบวนการให้ค�าปรึกษา	ซ่ึงค�าถาม
แต่ละแบบจะให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน	คือ	

6.4.1 การถามค�าถามแบบเส้นตรง	(linear	
question)	เป็นการหาข้อมูล	ข้อเท็จจริงว่าเกิด
อะไรข้ึน	ท่ีไหน	เช่น	“สปัดาห์ท่ีผ่านมามีปัญหาอะไร
เกดิข้ึนบ้าง”

6.4.2 การถามวนเปนวง (circular question) 
เป็นการตัง้ค�าถามประเดน็เดยีวกนัหัวข้อเดยีวกนัวน
ไปกบัทุกคน	เพ่ือให้เข้าใจ	เช่ือมโยงความสมัพนัธ์
กนัในครอบครวั	3	ด้านหลกั	ๆ	คอื	

•	รับรู้	เข้าใจความความคิด	ความรู้สึกของ
แต่ละบุคคล

•	เข้าใจความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครวั
ที่มีต่อกัน

•	ความแตกต่างของปฏสิมัพนัธ์ในครอบครวั
ระหว่างช่วงเวลาในอดีตกับปัจจุบัน	

6.5 การท�าให้ตรงประเด็น	ผู้ให้การปรึกษา
ต้องรับฟังข้อมูล	และตอบสนองกับคนในเวลา
เดยีวกนั	สมาชิกแต่ละคนมข้ีอมูล	และประสบการณ์
ท่ีมากมายท่ีต้องการให้ผู้ให้ค�าปรึกษารับรู้	และ
หลายครั้งท่ีข้อมูลต่าง	ๆ 	 เป็นข้อมูลรายละเอียด
ปลีกย่อย	ไม่ตรงประเด็น	ดังนั้นผู้ให้ค�าปรึกษา
ต้องจับประเด็นท่ีส�าคัญ	แยกแยะประเด็นปัญหา	
พูดถึงประเด็นปัญหาอย่างชัดเจน	ตรงไปตรงมา
กับสมาชิกทุกคน	เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า	
“ตอนนี้เราจะคุยปัญหาเรื่องอะไร”	ถ้ามีการพูดคุย
ออกนอกประเด็น	ผู้ให้ค�าปรึกษาต้องทักท้วงและ
น�าทุกคนกลับสู่ประเด็นปัญหาเดิม	
 6.6 การท�าให้กระจาง	ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวเป็นความสัมพันธ์แบบ	“พ่ึงพิงกัน”	ซ่ึง
สมาชิกแต่ละต่างอาศยัอีกคนให้	“เตมิ”	สิง่ท่ีตนเอง
ขาดให้เต็ม	ดังนั้นการแสดงความรู้สึกท่ีแท้จริง
หรอืการสือ่สารกนัอย่างกระจ่างชัดจงึเป็นสิง่ท่ียาก		

แล้วคุณมี
ควำมคิดเห็น
อย�ำงไรกับ 
ค�ำถำมที่ 1

คุณได้ฟ�งค�ำตอบ
แล้วคุณรู้สึกอย�ำงไร 

ค�ำถำมที่ 2

ค�ำถำมที่ 2
ตอบค�ำถำม

ค�ำถำมที่ 1

ผู้ ให้ค�ำปรึกษำ

ผู้รับค�ำปรึกษำ คนในครอบครัว
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เพราะต่างฝายมกัเกรงใจ	ถ้าแสดงความรูส้กึตรงไป
ตรงมา	อาจท�าให้อกีฝายโกรธ	เสยีใจ	ผดิหวงั	ไม่รกั
ท�าให้สมาชิกในครอบครัวไม่กล้าจะบอกความคิด
ความรูส้กึ	ความต้องการอย่างตรงไปตรงมา	หน้าท่ี
ของผู้ให้ค�าปรึกษาคือ	ท�าให้ความคิด	ความรู้สึก
ความคาดหวังท่ีซ่อนเร้นอยู่นั้นกระจ่าง	 ซ่ึงการ
ท�าให้กระจ่าง	ๆ 	มีประโยชน์	คือ

•	ผูพ้ดูมีความเข้าใจกบัความรูส้กึ	ความคดิ	
ความคาดหวังของตนเอง

•	ผู้ฟังก็มีความชัดเจนว่าตนเองต้องการ
อะไรและเข้าใจอีกฝายต้องการบอกอะไร	
มีความคาดหวัง	ความรู้สึกอย่างไร

 6.7 วิธีจัดการกับความรู้สึก	ช่วยให้สมาชิก
รูส้กึปลอดภยัท่ีจะเล่าความรูส้กึของตน	ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้สึกที่ดี	เช่น	รัก	พอใจ	หรือความรู้สึกไม่ดี
เช่น	โกรธ	เกลยีด	หรอืเสยีใจกต็าม	ผูใ้ห้การปรกึษา
ต้องท�าให้บรรยากาศภายในห้องมีความสงบ	ท้ัง
ผู้ให้ค�าปรึกษาและคนท่ีนั่งอยู่ควรมีท่าทีตั้งใจฟัง	
ไม่ตัดสินว่าว่าฝายใดผิด	ฝายใดถูก	เพราะความ
รู้สึกท่ีแต่ละคนถ่ายทอดออกมานั้นเป็นผลจาก
การมองปัญหาของแต่ละคน	 ซ่ึงผู้ให้ค�าปรึกษา
ต้องช่วยให้ทุกคนยอมรับความรู้สึกท้ังบวกและ
ลบ	และพยายามให้ความส�าคญักบัความรูส้กึในแง่
บวกเพือ่ดงึเอาความรูส้กึท่ีดมีาเป็นแรงจงูใจให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลง

6.8 การควบคมุความขดัแย้ง ความรนุแรง
อาจเกดิข้ึนในการให้การปรกึษาครอบครวัมากกว่า
ให้การปรกึษาเฉพาะบุคคล	เพราะมกีารเผชิญหน้ากนั
ระหว่างบคุคลทีม่คีวามขดัแย้งกัน	ความรูส้ึกโกรธ
บุคคลท่ีอยู่ตรงหน้าย่อมเกดิขึน้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้

ผูใ้ห้การปรกึษาต้องควบคมุอารมณ์ท้ังตนเอง	และ
ทุกคนในห้องให้ค�าปรกึษาให้เป็นไปอย่างพอเหมาะ
คือให้แสดงอารมณ์ได้แต่ต้องไม่รุนแรงจนเกิด
ความก้าวร้าวท�าร้ายร่างกายหรือท�าลายสิ่งของ	
 6.9 การท�าหน้าท่ีอยางเปนกลาง ไม่ท�าให้ใคร
รู้สึกถูกต�าหนิ	ผู้ให้ค�าปรึกษาไม่ตัดสินไม่ล�าเอียง
เข้าข้างฝายใดฝายหนึ่ง	ไม่ทอดท้ิงคนใดคนหนึ่ง
ให้นั่งนิ่งในห้องให้ค�าปรึกษา	ให้ความส�าคัญกับ
ทุกคนเท่าเทียมกัน

6.10 การมองภาพใหม เป็นการเปลี่ยน
ความคิดและอารมณ์ท่ีเผชิญอยู่	 เพราะบุคคลจะ
ปรับตัวกับปัญหาได้ดีข้ึนเม่ือเขามองปัญหาใน
แง่มมุท่ีดกีว่าเดมิ	โดยท่ัวไปครอบครวัจะมองปัญหา
ในแง่มุมท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับประสบการณ์
ในอดีต	แต่ส่วนใหญ่มักจะมองปัญหาในแง่ลบ
จึงท�าให้เกิดความรู้สึกหมดหวังและหาทางออก
ไม่ได้	การมองปัญหาในแง่มุมใหม่	คือ	การท�าให้
ครอบครัวหันมามองปัญหาในแง่มุมใหม่ท่ีไม่เคย
มองมาก่อน	เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม	เช่น	

มมุมองเดิม	“มองการกระท�าของแม่ว่าชอบ
เข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัว”

มองมมุใหม	“แม่เป็นห่วงลกู	จงึคอยซักถาม
เรื่องส่วนตัวลูก”
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กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้ในห้องเรียน
เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

13.00-13.15
	(15	นาที)

1.	วิทยากรเปดวีดิทัศน์	“การให้
ค�าปรึกษาครอบครัว”	วิทยากร
อธิบายสรุปประเด็น	ดังนี้
•	หลักการของการให้ค�าปรึกษา
ทางจิตสังคม
•	กระบวนการให้ค�าปรึกษา	
•	ทักษะการให้ค�าปรึกษา
•	ความแตกต่างระหว่าง
การให้ค�าปรึกษารายบุคคล
และการให้ค�าปรึกษาครอบครัว

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
เรียนรู้หลักการ	กระบวนการ	
ทักษะการให้ค�าปรกึษาครอบครวั	
พร้อมทั้งเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างการให้ค�าปรกึษา
รายบุคคลและการให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว

•	วีดิทัศน์
“การให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว”

13.15-14.00
(45	นาที)

2.	วิทยากรเปดวีดิทัศน์	“สาธิต
การให้ค�าปรึกษาครอบครัว	
กรณีศึกษา	:	นายเอ็กซ์	และ
ภรรยา”
ระหว่างที่เปดวีดิทัศน์วิทยากร
หยุดเป็นระยะ	ๆ 	เพื่ออธิบาย
•	กระบวนการให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว
•	ทักษะที่ใช้การให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว	เน้นการอธิบาย
ทักษะการถามวนเป็นวง	
(circular	question)
•	บทบาทหน้าท่ีของผูใ้ห้ค�าปรกึษา

เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้เรยีนรู้
หลักการให้ค�าปรึกษาครอบครัว
และกระบวนการให้ค�าปรึกษา
ผ่านตัวอย่างสาธิต	วิทยากร
อธิบายได้ว่าทักษะนี้คืออะไร	
ใช้เพื่ออะไร	ช่วยผู้รับค�าปรึกษา
อย่างไร	บทบาทหน้าที่ของ
ผู้ให้ค�าปรึกษาว่าก�าลังท�าอะไร	
สิ่งที่เน้นส�าหรับผู้ให้ค�าปรึกษา	
คอื	การรบัฟัง	การถามวนเป็นวง	
(circular	question)
วิทยากรต้องศึกษาวีดิทัศน์นี้
มาก่อน	และสามารถใช้
ค�าอธบิายประกอบการสาธิต
การใช้ค�าปรึกษามาเป็นตัวช่วย
ในการท�าความเข้าใจ

•	วีดิทัศน์	“สาธิต
การให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว
กรณีศึกษา	:	
นายเอ็กซ์	และ
ภรรยา”
•	ค�าอธิบาย
ประกอบการสาธติ
การให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว	
กรณีศึกษา	:	
นายเอ็กซ์	และ
ภรรยา
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เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

14.00-14.30
(30	นาที)

3.	วิทยากรทบทวนหลักการท�า	
case	formulation	โดยใช้
กรณีนายเอ็กซ์และภรรยา	
เป็นตัวอย่างการทบทวน	ดังนี้
•	ปัญหาของนายเอ็กซ์
และครอบครัวคืออะไร
•	Case	formulation
•	ปัจจัยน�ามาก่อน
(Predisposing	factors)
•	ปัจจัยกระตุ้น	
(Precipitating	factors)
•	ปัจจัยที่ท�าให้ปัญหาคงอยู่	
(Perpetuating	factors)
•	ปัจจัยปกป้อง	
(Protective	factors)
•	ครอบครัวของนายเอ็กซ์
มีส่วนช่วยท�าให้นายเอ็กซ์
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ได้อย่างไร
โดยใช้	PowerPoint	
“Case	Formulation	
นายเอ็กซ์และภรรยา”	ประกอบ	
และวิทยากรสรุปประเด็นส�าคัญ
ทีละค�าถาม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ทบทวน	หลักการท�า	
case	formulation	
•	ปัจจัยที่น�ามาก่อน
(Predisposing	factors)
•	ปัจจัยกระตุ้น
(Precipitating	factors)
•	ปัจจัยที่ท�าให้ปัญหาคงอยู่	
(Perpetuating	factors)
•	ปัจจัยปกป้อง	
(Protective	factors)

วิทยากรใช้	“ตัวอย่างการ
อภิปรายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กรณีศึกษา	:	นายเอ็กซ์	และ
ภรรยา”	เป็นแนวทางในการ
อภิปราย

•	PowerPoint	
“Case	
Formulation	
นายเอ็กซ์
และภรรยา”

•	ตัวอย่างการ
อภิปรายปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ
กรณีศึกษา	:	
นายเอ็กซ์	
และภรรยา
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เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

14.30-14.45
(15	นาที)

4.	วิทยากรน�าผู้เข้ารับการ
อบรมทั้งหมดอภิปรายเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว	ดังนี้
•	ผู้ให้ค�าปรึกษาใช้กระบวนการ
ให้ค�าปรึกษาอะไรบ้าง
•	ผู้ให้ค�าปรึกษาใช้ทักษะ
การให้ค�าปรึกษาอะไรบ้าง
•	ความแตกต่างระหว่าง
การให้ค�าปรึกษารายบุคคลกับ
การให้ค�าปรึกษาครอบครัว
เป็นอย่างไร
ให้วิทยากรใช้	PowerPoint	
“ประเด็นอภิปรายหลักการและ
วิธีการให้ค�าปรึกษาครอบครัว”	
ประกอบการอภิปราย
ทีละค�าถาม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เกี่ยวกับกรณีศึกษา	นายเอ็กซ์
และภรรยา	อภปิรายกระบวนการ
ให้ค�าปรึกษาครอบครัว	ทักษะ
การให้ค�าปรึกษาครอบครัว
ที่ผู้ให้ค�าปรึกษาใช้	และมีความ
เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
การให้ค�าปรึกษารายบุคคลกับ
ครอบครัวได้อย่างถูกต้อง
อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
วเิคราะห์นายเอ็กซ์และภรรยา
ว่ามปีระเดน็ปัญหาอะไรบ้าง	
ครอบครัวมีส่วนช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นายเอ็กซ์ได้อย่างไร	และ
สามารถน�าข้อมูลที่ได้จาก	
case	formulation	มาเป็น
ตวัช่วยในการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรม

•	PowerPoint	
“ประเด็น
อภิปรายหลักการ
และวิธีการ
ให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว”

ประเมินผลกำรเรียนรู้
	 จากการสงัเกตการมีส่วนร่วมของกจิกรรม	ความสอดคล้องของเนือ้หาท่ีวิเคราะห์กบัวัตถปุระสงค์
ของการเรียนรู้
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ค�ำอธิบำยประกอบกำรสำธิตกำรให้ค�ำปรึกษำ 
กรณีศึกษำ : นำยเอ็กซ์ และภรรยำ

	 นายเอ็กซ์	ชายไทยเชื้อสายจีน	อายุ	37	รูปร่างผอม	ผิวคล�้า	ผมสั้น	สวมชุดล�าลอง	พูดเสียงดัง
ฟังชัด	มีกลิ่นแอลกอฮอล์	เรียนจบ	ป.3	อ่านหนังสือไม่ค่อยออก	มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง	รายได้
ไม่แน่นอน	ราว	10,000	-	20,000	บาทต่อเดือน	มีภรรยา	อายุ	42	ปี	อยู่กินกันมา	10	ปี	มีลูกชาย	1	คน
อายุ	9	ปี	ลูกสาว	2	คน	อายุ	7	ปี	และ	4	ปี	ตามล�าดับ
					 ภรรยา	มักจะติดตามนายเอ็กซ์ออกไปรับงานนอกบ้าน	ไม่ค่อยได้อยู่ดูแลลูก	ลูกอยู่ในความดูแล
ของพ่อตาและแม่ยาย	นายเอ็กซ์บอกว่าเลิกเสพยาบ้ามา	2	ปีแล้ว	ให้เหตุผลว่าเพราะมีอายุมากข้ึน
และเคยถกูจบัคดียาเสพตดิจนตดิคกุมาแล้ว	2	ครัง้	ตอนนีอ้ยากใช้ชีวติกบัครอบครวัมากกว่า	ดืม่เหล้าขาว
วันละอย่างน้อย	1	ขวด	เป็นประจ�าทุกวันหลังเลิกงาน
	 ปริมาณการดื่มมากข้ึนในช่วง	2	ปีท่ีผ่านมา	โดยดื่มกับลูกน้อง	 เคยมีประวัติเลือดออกใน
กระเพาะอาหาร	ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ	1	สัปดาห์ก่อนมีคดี	ช่วงท่ีเมาสุรา	เคยมี
ทะเลาะวิวาทท�าร้ายภรรยาต่อหน้าลูก	พ่อตาและแม่ยาย	แต่จ�าเหตุการณ์ไม่ได้	ภรรยามาเล่าให้ฟัง
หลังจากสร่างเมาแล้ว	นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่วันละ	15	-	20	มวน	มีภาระผ่อนรถกระบะ
เดือนละ	10,000	บาท	เหลืออีก	30	งวด
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เวลำ ค�ำอธิบำย

0.45 สร้างสัมพันธภาพกับทั้งสามี	(ผู้รับค�าปรึกษาที่เป็นผู้ต้องหา)	และภรรยา

1.03 ส�ารวจสภาพการณ์ของสามี	ในรอบ	12	วันที่ผ่านมาว่าตรงกับที่ได้ตกลงไว้
เมื่อการให้ค�าปรึกษาครั้งก่อนหรือไม่	อย่างไร

1.13 ถามด้วยค�าถามเปด	เพื่อให้สามีได้บอกสาเหตุของความเครียดเพิ่มเติม

1.29 ทวนความและใช้ค�าถามปด	เพื่อทวนสอบข้อมูลให้ชัดเจน

1.49 Circular	question	ถามภรรยาในประเด็นเดียวกัน	คือ	สภาพการณ์ของสามี
ในช่วง	12	วันที่ผ่านมา

2.23 ทวนความ	เพื่อทวนสอบข้อมูล

2.45 ทวนความ	และถามความรับรู้พฤติกรรมท�าร้ายภรรยาเวลาที่สามีเมาในช่วงที่ผ่านมา

3.23 ถามความรู้สึกของสามีเมื่อทราบพฤติกรรมท�าร้ายภรรยาในช่วงที่สร่างเมาแล้ว

3.33 Circular	question	ถามค�าถามเดียวกันเพื่อตรวจสอบการรับรู้ความรู้สึกผิดของสามี

4.10 ถามความคิดอยากเลิกดื่มสุราของสามี	เป็นการประเมินขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง

4.17 Circular	question	ถามความรับรู้ของภรรยาต่อความคิดอยากเลิกดื่มสุราของสามี

4.39 Circular	question	ถามภรรยาถึงความต้องการอยากให้สามีเลิกดื่มสุรา

4.44 ถามภรรยาถึงสาเหตุที่ต้องการให้สามีเลิกดื่ม	เพื่อให้สามีได้ยินผลกระทบของการดื่มสุรา
ที่มีต่อครอบครัว

5.04 Circular	question	ถามสามีว่าได้ยินผลกระทบของการดื่มสุราที่มีต่อครอบครัวในมุมมอง
ของภรรยาหรือไม่	อย่างไร

5.08 สะท้อนความรู้สึกทรมานทางกายของสามีซึ่งปรากฏต่อหน้า	เพื่อแสดงความเข้าใจ
ความทุกข์ทรมานของผู้รับค�าปรึกษา

5.31 บทบาท	psychoeducator	สะท้อนความรู้สึกและให้ข้อมูลเพื่อ	แสดงความเข้าใจ
ความทรมานจากอาการถอนสุราให้ทั้งสามีและภรรยาเข้าใจตรงกัน

6.21 ถามผลกระทบจากการดื่มสุรา	เพื่อให้สามีได้อธิบายให้ภรรยาฟังและเข้าใจ

6.56 ถามเพื่อท�าความกระจ่างความรู้สึกเบื้องลึกภายใต้พฤติกรรมท�าร้ายภรรยา
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เวลำ ค�ำอธิบำย

7.14 Circular	question	ถามภรรยาว่าได้ยินความรู้สึกรักของสามีหรือไม่	
เพื่อเสริมการสื่อภาษารักระหว่างกัน

7.19 Circular	question	ถามภรรยาว่าได้ยินความรูส้กึรกัของสามหีรอืไม่	สงัเกตภาษากายของภรรยา

7.22 ถามย�้ากับภรรยาในประเด็นเดิม	และให้บอกเหตุผลที่เชื่อว่าสามีรัก	
บทบาท	facilitator	เปดโอกาสให้ภรรยาได้พูดถึงส่วนดีของสามี

8.11 Circular	question	ถามสามีว่าได้ยินความดีที่ภรรยามองเห็นหรือไม่	เพื่อให้สามี
ได้มองเห็นส่วนดีของตนเองด้วย

9.08 สะท้อนความรู้สึกรักครอบครัว	แม้ว่าสามีจะดื่มสุรา

9.19 ถามส�ารวจสาเหตุที่ท�าให้สามีต้องดื่มสุรา	เพื่อให้ภรรยาได้ฟังและเข้าใจสามีเพิ่มเติม

10.41 บทบาท	facilitator	สนับสนุนให้ทั้งสามีและภรรยาได้สื่อสารปัญหาทุกข์ใจ
ที่ยังไม่เคยได้คุยกันมาก่อน

11.18 สามีได้บอกความคาดหวังบทบาทของตนเองที่มีต่อลูก

12.03 บทบาท	facilitator	ให้สามีได้ระบายความรู้สึกผิด

12.45 ทวนความ	เชื่อมโยงความคาดหวังที่ดีซึ่งขัดแย้งกับความรู้สึกผิดจากพฤติกรรมดื่มสุรา

12.54 Circular	question	ถามภรรยาถึงความคาดหวังบทบาทของสามีที่มีต่อลูก

12.59 ภรรยาได้บอกความคาดหวังบทบาทของสามีที่ต้องแบบอย่างที่ดีให้กับลูก

13.14 ผู้ให้ค�าปรึกษาสื่อสารกับคู่สมรสทางบวก	โดยสะท้อนความรู้สึกห่วงใยของภรรยา
ที่อยู่ภายใต้ความคาดหวังที่มีต่อสามี

13.47 สรุปความ	เชื่อมโยงความรู้สึกกับพฤติกรรมของภรรยา

14.16 ถามสามีเพื่อส�ารวจสาเหตุของความทุกข์ใจเพิ่มขึ้น	เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่าง
สามีและภรรยาให้ลึกขึ้น

15.30 สรุปความ	เชื่อมโยงสาเหตุของการดื่มสุราเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดจากการเผชิญปัญหา
จัดการรายรับรายจ่ายในครอบครัว	จนท�าให้เกิดปัญหาใหม่	คือติดสุรา

16.50 สรุปความต้องการของสามีและภรรยาที่ตรงกัน	คือ	การเลิกดื่มสุราของสามี
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เวลำ ค�ำอธิบำย

17.00 ถามเพื่อให้สามีและภรรยาช่วยกันส�ารวจอุปสรรคที่ขัดขวางการเลิกดื่มสุรา

17.29 Circular	question	ถามมุมมองของภรรยาที่มีต่อสามี	(สามีมองว่าตนเองไม่เข้มแข็ง)

17.54 ภรรยาสะท้อนภาพที่มองว่าสามีต้องการเลิกดื่มสุรา	แต่ขาดการสนับสนุน	ซึ่งเป็นมุมมอง
ด้านบวก

18.07 สะท้อนข้อมูลความเข้มแข็งในอดีตของสามีที่สามารถเลิกยาบ้าได้

18.41 Circular	question	ถามภรรยาถึงการรับรู้ความเข้มแข็งของสามี

19.02 ทวนความ	ย�้ามุมมองของภรรยาที่มองความเป็นไปได้ที่สามีจะเลิกดื่มสุราได้	
เพื่อให้ก�าลังใจสามี

19.14 บทบาท	psychoeducator	ให้ความรู้เรื่องความจ�าเป็นต้องบ�าบัดรักษากับแพทย์
เพื่อลดความทรมานจากการถอนสุรา

20.32 บทบาท	life-coach

21.17 วางแผนส่งต่อเพื่อบ�าบัดภาวะติดสุรา

21.29 สอบถามความสมัครใจของทั้งสองฝาย	เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหา
ครอบครัวของตนเอง

21.44 บทบาท	life-coach	ถามเพื่อให้เชื่อมั่นในตนเอง

22.16 สรุปความ	วางแผนแก้ไขปัญหาเร่งด่วนก่อน	คือบ�าบัดภาวะติดสุรา	

22.27 การแก้ไขปัญหาระยะต่อไปคอืการจดัการกบัความเครยีด	การวางแผนด้านการเงนิของครอบครวั

23.52 บทบาท	facilitator	ให้ภรรยาสรุปสิ่งที่ได้จากการให้ค�าปรึกษาครั้งนี้

24.30 บทบาท	life-coach	แนะน�าให้ภรรยาปรับค�าพูดในเชิงบวก

24.51 บทบาท	facilitator	ให้สามีสรุปสิ่งที่ได้จากการให้ค�าปรึกษาครั้งนี้

25.14 บทบาท	life-coach	ให้ก�าลังใจครอบครัวและก�าหนดการวางแผนชีวิตต่อไป	

25.29 Circular	question	สอบถามความหวังต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของทั้งภรรยาและสามี

25.50 ยุติบริการและนัดหมายครั้งต่อไป

- บันทึกข้อมูล
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ตัวอย�ำงกำรอภิปรำยป�จจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษำ : นำยเอ็กซ์ และภรรยำ

ป�จจัยที่น�ำมำก�อน
• ระดับการศึกษาไม่สูง
• ขาดทักษะการแก้ปัญหาชีวิต	เคยแก้ปัญหาด้วยการใช้สารเสพติด
• ปัญหาการเงิน
• ฯลฯ

ป�จจัยกระตุ้น
• เพื่อนร่วมงานและลูกน้องที่ชวนกันดื่มสุราเวลาเลิกงาน
• ความเครียด	จัดการปัญหาการเงินไม่ได้	ใช้สารเสพติด	/	สุราเพื่อลดหรือลืมความเครียด
• เมาสุราแล้วคุมตนเองไม่ได้	จนเกิดเหตุทะเลาะวิวาท	
• ผู้ให้ค�าปรึกษาต้องส�ารวจในครั้งต่อไปว่า	ดื่มสุราเพราะอะไร	ต้องการให้ลืมความทุกข์เรื่องใด
เพิ่มเติมอีก

ป�จจัยที่ท�ำให้ป�ญหำคงอยู�
• ปัญหาการเงิน	ยังต้องผ่อนรถกระบะ	
• 	มีภาวะติดสุรา	
• ภรรยาบ่นเรื่องการดื่มสุราจนทะเลาะกัน
• ยังคิดว่าสุราจ�าเป็น	ช่วยให้เข้าสังคม	ช่วยให้ลืมทุกข์
• มีแบบแผนการแก้ปัญหา	คือใช้สุราบ�าบัดความทุกข์
• ฯลฯ

ป�จจัยปกป�อง
• รักครอบครัว	เป็นห่วงอนาคตลูก	หวังดีกับลูก	อยากให้ครอบครัวดีขึ้น	
• ท�างานก่อสร้าง	มีรายได้	แม้ว่าการศึกษาจะไม่สูง	แต่ก็พยายามประกอบอาชีพสุจริต
• 	เคยเลิกสารเสพติดได้
• 	ภรรยาห่วงใย	ตามไปท�างานด้วยเพือ่ดแูลเวลาดืม่สรุา	ดแูลเฝ้าท่ี	รพ.	ในช่วงท่ีผ่าตดักระเพาะอาหาร
• 	เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่น
• 	ฯลฯ



กำรสัมภำษณ�
โดยใช้ทักษะกำรถำมวนเป�นวง
(Circular Question)

หัวข้อที่ 4
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เนือ้หา
ทักษะกำรถำมวนเป็นวง (Circular Question) 
	 เป็นการถามโดยผู้ให้ค�าปรึกษาตั้งค�าถาม
ให้สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้เกิดมุมมอง
เกี่ยวกับความเช่ือ	พฤติกรรม	และความสัมพันธ์	
ผ่านค�าถามและค�าตอบของสมาชิกในครอบครัว	
ซ่ึงมีผลกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก	ความคิด	และ
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืน	ๆ 	
คล้ายกับการถามเช่ือมโยงเป็นวงกลมกับสมาชิก
ในครอบครัวท่ีมารับค�าปรึกษา	 ซ่ึงจะช่วยให้
ผู้รับค�าปรึกษามองเห็นรูปแบบและความสัมพันธ์
ในครอบครัวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	การถามหมุนวนเป็น
วงจะล้อไปกับทิศทางของข้ันตอนกระบวนการให้
ค�าปรกึษา	ตัง้แต่สมัพนัธภาพ	ตกลงบรกิาร	ส�ารวจ
ปัญหา	สาเหตุและความต้องการ	การวางแผนแก้ไข

ใช้ทักษะการถามวนเป็นวง	(circular	question)	ในการให้ค�าปรึกษาครอบครัวได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง 

ปัญหา	และยุตบิรกิาร	โดยช่วยให้สมาชิกครอบครวั
มีส่วนร่วมตลอดการให้ค�าปรึกษาครอบครัวใน
แต่ละครั้งนั้น	ๆ

ทักษะการถามวนเปนวง (circular question)
เป็นการตั้งค�าถามประเด็นเดียวกันหัวข้อเดียวกัน
วนไปกบัทุกคน	เพือ่ให้เข้าใจ	เช่ือมโยงความสมัพนัธ์
ในครอบครัว	3	ด้านหลัก	ๆ 	คือ	

•	รบัรู	้เข้าใจความความคดิ	ความรูส้กึของ
แต่ละบุคคล

•	เข้าใจความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครวั
ที่มีต่อกัน

•	ความแตกต่างของปฏสิมัพนัธ์ในครอบครวั
ระหว่างช่วงเวลาในอดีตกับปัจจุบัน

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ
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กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้ในห้องเรียน
เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

15.00-15.15
(15	นาที)

1.	วิทยากรบรรยายเรื่องทักษะ
การถามวนเป็นวง	(circular	
question)	ว่ามีลักษณะอย่างไร	
แตกต่างกบัค�าถามท่ัวไปอย่างไร	
และน�ามาใช้ประโยชน์ในการ
ให้ค�าปรึกษาครอบครัวได้
อย่างไร	โดยใช้	PowerPoint	
“ทักษะการถามวนเป็นวง	
(Circular	Question)”	ประกอบ	
จากนั้น	วิทยากรเปดวีดิทัศน์	
“ทักษะการถามวนเป็นวง	
(Circular	Question)”

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้เรียนรู้การสัมภาษณ์
โดยใช้ทักษะการถามวนเป็นวง	
(circular	question)	ได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น	โดยวิทยากรจะ
สรุปตัวอย่างค�าพูด	และ
ทักษะการถามวนเป็นวง
(circular	question)
วิทยากรต้องศึกษาวีดิทัศน์
มาก่อน	สามารถใช้ค�าอธิบาย
ประกอบวีดิทัศน์เป็นตัวช่วย
ในการเตรียมตัวได้

•	PowerPoint	
“ทักษะการถาม
วนเป็นวง	
(Circular	
Question)”

•	วีดิทัศน์	“ทักษะ
การถามวน
เป็นวง	(Circular	
Question)”
•	ค�าอธิบาย
ประกอบวีดิทัศน์	
ทักษะการถามวน
เป็นวง	(Circular	
Question)	กรณี
ศกึษา	:	นายเอ็กซ์	
และภรรยา
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เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

15.15-15.20
(5	นาที)

2.	วิทยากรให้ผู้เรียนแบ่ง
กลุ่มย่อย	จ�านวนเท่า	ๆ 	กัน
ตามความเหมาะสมกับจ�านวน
วิทยากรประจ�ากลุ่ม	โดยให้มี
วิทยากรประจ�ากลุ่มทุกกลุ่ม	
โดยให้ฝึกปฏิบัติดังนี้
•	ผู้เข้ารับการอบรมคนที่ 1 
สวมบทบาทเปนผู้รับค�าปรึกษา
•	ผู้เข้ารับการอบรมคนที่ 2
สวมบทบาทเปนบุคคล
ในครอบครัว 
•	ผู้เข้ารับการอบรมคนที่ 3  
สวมบทบาทเปนผู้ให้ค�าปรึกษา
•	สมาชิกกลุมที่เหลือเปน
ผูส้งัเกตการณ	ไม่เข้าไปรบกวน
ในการสนทนาระหว่างผู้ให้
ค�าปรึกษา	และผู้รับค�าปรึกษา	
วิทยากรน�าผู้รับค�าปรึกษาและ
บุคคลในครอบครัวมาท�าความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสมมติ
ที่ได้รับ	โดยใช้	PowerPoint	
“การฝึกปฏิบัติ	Circular	
Question”

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึก
ปฏบัิตกิารให้ค�าปรกึษาครอบครวั	
โดยเฉพาะการสัมภาษณ์โดยใช้
ทักษะการถามวนเป็นวง
(circular	question)	
ได้อย่างถูกต้อง	โดยวิทยากร
เน้นย�้าว่าผู้ให้ค�าปรึกษาฝึกใช้
ทักษะการถามวนเป็นวง
(circular	question)	
ในการประเมินสภาพครอบครัว
ของผู้รับค�าปรึกษา	ส่วนผู้สวม
บทบาทเป็นผู้รับค�าปรึกษา	และ
บุคคลในครอบครัว	ให้ท�า
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
สมมติ	ให้เลือกบทบาทสมมติ
ระหว่างสามีและภรรยาหรือ
พี่และน้องเพียงบทบาทเดียว
ระหว่างการฝึกปฏิบัติ
ให้ผู้สังเกตการณ์คอยสังเกต
กระบวนการ	ทักษะของ
การให้ค�าปรึกษาครอบครัว	
รวมทั้งรักษามารยาทในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์	โดยการ
ไม่ส่งเสียงดัง	ไม่แทรกระหว่าง
ให้ค�าปรึกษา

•	PowerPoint	
“การฝึกปฏิบัติ	
Circular	
Question”

•	ใบงานที่	2	
ฝึกปฏิบัติการ
สัมภาษณ์โดยใช้	
ทักษะการถาม
วนเป็นวง	
(Circular	
Question)	
(แจกผู้รับ
ค�าปรึกษา	
บุคคลใน
ครอบครัว	
และวิทยากร
ประจ�ากลุ่ม)

15.20-15.35
(15	นาที)

3.	ฝึกปฏิบัติ	ใช้เวลา	15	นาที
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เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

15.35-15.45
(10	นาที)

4.	วิทยากรประจ�ากลุ่ม
น�าผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่ม
อภิปรายเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ
การสัมภาษณ์โดยใช้	
ทักษะการถามวนเป็นวง	
(circular	question)
ในการให้ค�าปรึกษาครอบครัว
ในกลุ่มย่อย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ทบทวน	ท�าความเข้าใจ	และ
สะท้อนความคิดเห็น	ในการ
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการฝึก
การสัมภาษณ์โดยใช้	
ทักษะการถามวนเป็นวง	
(circular	question)	ในการให้
ค�าปรึกษาครอบครัว	โดย
วิทยากรกลุ่มมีหน้าที่ต้องกระตุ้น
ให้ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยน	
สะท้อนการฝึกปฏิบัติอย่าง
สร้างสรรค์	

-

15.45-16.00
(15	นาที)

วิทยากรประจ�ากลุ่มแลกเปลี่ยน
ประเด็นส�าคัญจากการฝึกปฏิบัติ
การสัมภาษณ์โดยใช้	
ทักษะการถามวนเป็นวง	
(circular	question)	ในกลุม่ใหญ่
วิทยากรกลุ่มใหญ่สรุปสาระ
ส�าคัญ	และมีวิทยากรเขียนสรุป
ประเด็นส�าคัญในการเรียนรู้ที่ได้
จากผู้เข้ารับการอบรม

เพื่อสรุปประเด็นส�าคัญ
ตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้

-

ประเมินผลกำรเรียนรู้
	 จากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	และคุณภาพการฝึกปฏิบัติ
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วีดิทัศน์ที่ 1	 ถามวนไปที่ภรรยาในประเด็นการใช้ชีวิตของสามีในช่วง	12	วันที่ผ่านมา	
	 	 เพื่อสร้างสัมพันธภาพและเชื่อมโยงภรรยาสู่กระบวนการปรึกษาครอบครัว

วีดิทัศน์ที่ 2		ถามวนเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจของภรรยาต่อความรู้สึกผิดของสามีที่ดื่มสุรา
	 	 เมาและท�าร้ายภรรยา

วีดิทัศน์ที่ 3	 ถามวนไปท่ีภรรยาเพือ่ทวนสอบความรบัรูค้วามต้องการเลกิสรุาของสามีว่าตรงกนัหรอืไม่	
	 	 อย่างไร

วีดิทัศน์ที่ 4	 ถามวนท้ังสามแีละภรรยาเพือ่ให้รบัรูค้วามรกัท่ีมต่ีอกนั	ซ่ึงเป็นปัจจัยปกป้องของครอบครวั

วีดิทัศน์ที่ 5	 ถามวนประเด็นความคาดหวังต่อบทบาทความเป็นพ่อ	เพื่อปรับความคาดหวังให้ตรงกัน

วีดิทัศน์ที่ 6	 ถามวนไปท่ีภรรยาถงึมุมมองต่อความเข้มแข็งของสาม	ีเพ่ือประเมินต้นทุนของครอบครวั
	 	 เพิ่มเติม

วีดิทัศน์ที่ 7	 ถามวนทั้งสามีและภรรยาต่อประเด็นความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ค�ำอธิบำยประกอบวีดิทัศน์
ทักษะกำรถำมวนเป็นวง (Circular Question) 

กรณีศึกษำ : นำยเอ็กซ์ และภรรยำ
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(A) สำมีภรรยำ
ผู้รับค�าปรึกษา	 1.	สามี		 อายุ	35	ปี	
	 	 	 2.	ภรรยา	อายุ	23	ปี
ความสัมพันธ 
	 เม่ือก่อนมีเวลาอยู่ร่วมกนั	แต่เม่ืออยูก่นัไปสกัพักสามแีละภรรยาต่างคนต่างท�างานนอกบ้านท้ังคู่
และช่วงเวลาเลิกงานไม่ตรงกัน	ท�าให้ไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกัน	สัมพันธ์เริ่มห่างเหิน	เฉยชากันมากขึ้น	
ต่างคนต่างกนัมีโลกส่วนตวัของตนเอง	ท�าให้ช่วงหลงัไม่ค่อยได้คยุกนั	เวลามปัีญหาจะพูดคยุกนัผ่านไลน์
โดยตอบกันสั้น	ๆ 	อีกท้ังสามีเห็นว่าภรรยาเริ่มติดเพื่อน	กลับบ้านดึก	ท�าให้กลับมาทะเลาะกันมากข้ึน	
จึงอยากให้ภรรยาลาออกมาจากงานมาอยู่บ้านเป็นแม่บ้าน	แต่ภรรยาไม่อยากลาออก	เพราะอยาก
ท�างานและช่วยสามีหาเงินมาดูแลครอบครัว	สามีและภรรยามารับค�าปรึกษา	เพราะอยากปรับความ
สัมพันธ์ให้ดีขึ้น

(B) พี่กับน้อง
ผู้รับค�าปรึกษา	 1.	พี่		 อายุ	18	ปี	
	 	 	 2.	น้อง		 อายุ	16	ปี

ความสัมพันธ 
	 พีแ่ละน้องอยู่บ้านเดยีวกนั	พ่อแม่เลีย้งและโตมาด้วยกนัตัง้แต่เดก็	แต่มลีกัษณะนสิยัแตกต่างกนั	
พี่เป็นคนคุยเก่ง	อัธยาศัยดี	มีค่านิยมว่า	เป็นพี่ต้องดูแลน้อง	จึงมักถามไถ่เรื่องราวของน้องด้วยความ
เป็นห่วงเสมอ	เช่น	กินข้าวหรือยัง	ไปไหนมา	กลับบ้านเมื่อไร	ส่วนน้องเป็นคนเก็บตัว	มีโลกส่วนตัวสูง
พูดน้อย	ไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใคร	พี่น้องคู่นี้มักมีเรื่องไม่เข้าใจกันเสมอ	พ่ีชอบแสดงความรักด้วยการ
บรกิาร	เช่น	จดัโตะนัง่ท�างานให้แต่น้องรูส้กึร�าคาญ	เพราะไม่ชอบให้ใครมายุง่พ้ืนท่ีส่วนตวั	และมักหาของ
ไม่เจอเวลาพี่มาจัดโตะ	ท�าให้มีปากเสียงกัน	บางครั้งพี่ซื้อขนมมาให้เพราะคิดว่าน้องชอบ	แต่น้องมอง
ว่าถูกบังคับให้กิน	จึงมีเรื่องน้อยใจกันบ่อย	พี่และน้องคู่นี้มารับค�าปรึกษา	เพราะไม่อยากทะเลาะกัน

ใบงำนที่ 2
ฝึกปฏิบัติกำรสัมภำษณ์โดยใช้ทักษะกำรถำมวนเป็นวง (Circular Question) 



ฝ�กปฏิบัติ
กำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว
ครั้งที่ 1

หัวข้อที่ 5
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	 ผู้ให้ค�าปรึกษาจะต้องส�ารวจปัญหาของผู้รับค�าปรึกษา	และสมาชิกครอบครัวว่ามีผลกระทบกับ
ความรู้สึกนึกคิดอย่างไร	และความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไร	รวมท้ังส�ารวจปัจจัย
ปกป้องซึ่งจะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกันของครอบครัว

เนื้อหา
สรุปกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว

1.	ใช้ทักษะการให้ค�าปรึกษาครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
2.	น�าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์	พร้อมท้ังหาแนวทางในการวางแผนแก้ปัญหา	และให้การช่วยเหลอื
	 ได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง 30 นำที

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ

พฤติกรรม 

ควำมรู้สึก 

มุมมอง 

ควำมคำดหวัง

พลังบวก

พฤติกรรม 

ควำมรู้สึก 

มุมมอง 

ควำมคำดหวัง

พลังบวก

พลัง / เป�ำหมำยที่มีร�วมกัน

ป�จจัยปกป�อง

กำรให้ค�ำปรึกษำ

รำยบุคคล

ผู้ให้ค�ำปรึกษำ

ควำมสัมพันธ์

ผู้รับค�ำปรึกษำ คนในครอบครัว
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กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้ในห้องเรียน
เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

9.00-9.15
(15	นาที)

1.	วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรม
แบ่งกลุ่มย่อย	จ�านวนเท่า	ๆ กัน
ตามความเหมาะสมกับจ�านวน
วิทยากรกลุ่ม	โดยให้มีวิทยากร
ประจ�ากลุ่มทุกกลุ่ม	โดยให้
ฝึกปฏิบัติ	ดังนี้
•	ผู้เข้ารับการอบรมคนที่ 1  
สวมบทบาทเปนผู้รับค�าปรึกษา
•	ผู้เข้ารับการอบรมคนที่ 2  
สวมบทบาทเปนบุคคลใน
ครอบครัว 
•	ผู้เข้ารับการอบรมคนที่ 3  
สวมบทบาทเปนผู้ให้ค�าปรึกษา
•	สมาชิกกลุมที่เหลือเปน
ผู้สังเกตการณ	ไม่เข้าไป
รบกวนในการสนทนาระหว่าง
ผู้ให้ค�าปรึกษา	และ
ผู้รับค�าปรึกษา
วิทยากรน�าผู้รับค�าปรึกษาและ
บุคคลในครอบครัวมาท�าความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสมมติ
ที่ได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ฝึกปฏิบัติการให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว	วิทยากรเน้นย�้าว่า	
ผู้ให้ค�าปรึกษามีหน้าที่ในการ
ส�ารวจปัญหา	ความสัมพันธ์
ในครอบครัว	วิเคราะห์จุดแข็ง	
จุดอ่อนของครอบครัว	ส่วน
ผูส้วมบทบาทเป็นผูร้บัค�าปรกึษา
ให้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทสมมติ	ระหว่าง
การฝึกปฏิบัติ	ให้ผู้สังเกตการณ์	
คอยสังเกตกระบวนการ	และ
ทักษะของการให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว	รวมทั้งรักษา
มารยาทในฐานะผู้สังเกตการณ์	
โดยการไม่ส่งเสียงดัง	ไม่พูด
แทรกระหว่างให้ค�าปรึกษา

•	ใบงานที่	3	
ฝึกปฏิบัติการ
ให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว	
กรณีศึกษา	:	
นายมิวสิค
และครอบครัว			
(แจกเฉพาะ
ผู้สวมบทบาท
เป็นผู้รับค�า
ปรึกษา	บุคคล
ในครอบครัว	
และวิทยากร
ประจ�ากลุ่ม)

9.15-9.45
	(30	นาที)

ฝึกปฏิบัติ	ใช้เวลา	30	นาที
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เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

9.45-10.00
(15	นาที)

วิทยากรประจ�ากลุ่มน�าผู้เข้ารับ
การอบรมอภิปรายเกี่ยวกับ
การสัมภาษณ์เพื่อประเมิน
สภาพครอบครัว	ตามใบงานที่	1	
การประเมินสภาพครอบครัว	
รวมทั้งสะท้อนความคิดเห็น
การฝึกปฏิบัติการให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว	พร้อมทั้งสรุป
สาระส�าคัญ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ประมวลทักษะและข้อมูล
จากการฝึกปฏิบัติ	และให้
ผู้เข้ารับการอบรมได้สะท้อน
ความคดิเห็นเกีย่วกบักระบวนการ	
และทักษะการให้ค�าปรึกษา
ครอบครัวที่เหมาะสม	โดย
วิทยากรประจ�ากลุ่มมีหน้าที่
กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรม
แลกเปลีย่น	สะท้อนการฝึกปฏิบตัิ
อย่างสร้างสรรค์	และวิทยากร
ประจ�ากลุ่มสรุปความส�าคัญ

•	ใบงานที่	1	
การประเมิน
สภาพครอบครัว

10.00-10.30
(30	นาที)

วิทยากรประจ�ากลุ่มน�าเสนอ
ประเด็นส�าคัญและความคิดเห็น
จากการฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย
เพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้เข้ารับ
การอบรมทั้งหมด	วิทยากรหลัก
บรรยายสรปุประเด็นส�าคัญ
เกีย่วกบักระบวนการให้ค�าปรกึษา
ครอบครวั	โดยใช้	PowerPoint	
“สรปุการให้ค�าปรกึษาครอบครวั”
ประกอบการบรรยาย	และมี
วทิยากรเขียนสรปุประเดน็ส�าคญั
ในการเรียนรู้ที่ได้จาก
ผู้เข้ารับการอบรม

ให้วิทยากรประจ�ากลุ่มย่อยสรุป
ในกลุ่มใหญ่	เพื่อสรุปประเด็น	
และกระชับเวลา	อาจให้
ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยน
เพิ่มเติมได้	จากนั้นวิทยากร
หลักสรุปประเด็นส�าคัญอีกครั้ง

•	PowerPoint	
“สรุปการให้
ค�าปรึกษา
ครอบครัว”

ประเมินผลกำรเรียนรู้
	 จากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	และคุณภาพการฝึกปฏิบัติ
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	 นายมิวสิค	ชายไทย	อายุ	16	ปี	นักเรียน	ก�าลังศึกษา	ม.4	ฐานะทางครอบครัวค่อนข้างดี	บิดา	
ชื่อนายบอล	อายุ	37	ปี	มารดาชื่อนางบุม	อายุ	34	ปี	ท�าธุรกิจโรงพิมพ์	นายมิวสิคมีน้องสาวหนึ่งคน	
ชื่อมายด์	อายุ	14	ปี	เรียนอยู่ชั้น	ม.2
	 นายมวิสคิ	เริม่เสพกญัชากบัเพือ่นเม่ืออายุ	14	ปี	จนอายุ	16	ปี	เริม่รูส้กึว่าเสพกญัชาแล้วไม่เคลิม้
จึงลองเสพยาบ้า	ระยะหลังเสพยาบ้าและกัญชาในห้องเกือบทุกวัน	ไม่ค่อยออกนอกบ้าน	ระยะหลัง
ใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น	มีบุคลิกภาพท่ีเปลี่ยนไป	นายมิวสิคพยายามปกปดไม่ให้พ่อแม่ทราบว่าตนเอง
เสพยาบ้าและกัญชา
	 ครั้งนี้ถูกจับคดีมียาเสพติดประเภทยาบ้าไว้ในครอบครอง	และศาลสั่งให้เข้ารับค�าปรึกษา	
จากการตรวจสอบประวัติก่อนการถูกด�าเนินคดีไม่พบประวัติการกระท�าผิดในคดีอื่น
	 พ่อบอลกับแม่บุมมีลูกคนแรก	คือนายมิวสิค	ในระหว่างท่ีนางบุมเป็นนักเรียนช้ัน	ม.6	และ
นายบอลเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ีสอง	 ท้ังสองไม่ได้เตรียมตัวท่ีจะมีบุตร	ครอบครัวของบอลยอมรับบุม
เข้ามาเป็นสะใภ้และให้ช่วยธรุกจิของครอบครวั	โดยให้บอลเรยีนต่อจนจบปรญิญาตร	ีส่วนบุมเมือ่คลอด
บุตรแล้วก็ไปเรียนต่อ	กศน.	จนจบ	ม.6	ช่วงหลังคลอด	บุมมีภาวะซึมเศร้าประมาณสามเดือน	ไม่ค่อย
ได้สนใจเลี้ยงลูก	ไม่ได้ให้นมลูก	หงุดหงิด	ทะเลาะกับสามีบ่อย	มิวสิคเป็นเด็กร้องไห้เก่ง	ไม่ค่อยนอน	
หลังจากบุมหายเศร้า	อารมณ์เริ่มสู ่ภาวะปกติ	การทะเลาะกับสามีลดลง	ต่อมาท้ังสองมีลูกสาว
คนที่สอง-มายด์ซึ่งเป็นเด็กที่เลี้ยงง่าย	ยิ้มเก่ง	การท�าธุรกิจเริ่มอยู่ตัว	มั่นคงขึ้น
	 มวิสคิมักจะถกูตบ่ีอย	เวลาแย่งของเล่นกบัน้อง	พ่อและแม่มกัจะเปรยีบเทียบว่ามายด์เลีย้งง่ายกว่า
เชื่อฟังมากกว่า	ไปโรงเรียนง่ายกว่า	ไม่ดื้อ	ไม่ร้องเหมือนมิวสิค	ในครอบครัวมีค่านิยมว่าพี่ต้องเสียสละ
ให้น้อง	ผลการเรียนของมิวสิคสู้มายด์ไม่ได้	
	 มิวสคิชอบวาดรปู	งานปันมากกว่าการเรยีนหนงัสอืในห้องเรยีน	บางครัง้ไม่กล้าบอกผลการสอบ
กลางภาคกับพ่อแม่	จนพ่อแม่ต้องทวงและถูกต�าหนิ
	 ช่วงวยัเดก็	พ่อแม่เคยพาไปเท่ียวสวนสตัว์และชายทะเลกนัท้ังครอบครวัเป็นความทรงจ�าท่ีมีความสขุ
ของมิวสิค

ใบงำนที่ 3
ฝึกปฏิบัติกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว
กรณีศึกษำ : นำยมิวสิคและครอบครัว 

ส�ำหรับผู้สวมบทบำทเป็นผู้รับค�ำปรึกษำ



กำรเยียวยำบำดแผลทำงใจ
ด้วยกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว

หัวข้อที่ 6



กำรเยียวยำบำดแผลทำงใจด้วยกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว

58   หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว 

1.	อธิบายความสัมพันธ์ของบาดแผลทางใจกับภาวะเสพติด	และการก่อคดีได้		
2.	ระบุความส�าคัญของครอบครัวต่อการเยียวยาบาดแผลทางใจได้
3.	ระบุวิธีการให้ค�าปรึกษาครอบครัวเพื่อส�ารวจและเยียวยาบาดแผลทางใจของผู้รับค�าปรึกษา
	 ได้พอสังเขปและถูกต้อง

ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง 15 นำที

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ

เนือ้หา
1. ควำมหมำยของบำดแผลทำงใจ
	 บาดแผลทางใจเป็นปฏิกิริยาท่ีตอบสนอง
ต่อประสบการณ์ท่ีถูกคุกคามหรือท�าร้ายอารมณ์
และจติใจ	ซ่ึงยงัคงฝังไว้ในความทรงจ�า	ไม่สามารถ
เผชิญหน้าและจัดการกับความทรงจ�านั้น	ๆ 	ได้	
บาดแผลทางใจมผีลกระทบต่อสขุภาพกาย	จติสงัคม	
และจิตวิญญาณอย่างยาวนาน	ท�าให้รู้สึกเสียขวัญ	
เจ็บปวด	หวั่นไหว	หวาดกลัว	โหยหา	รวมถึงขาด
ความมั่นคงในจิตใจ	
	 บาดแผลทางใจไม่จ�าเป็นต้องเกิดจากภัย
พบัิตหิรอืเหตกุารณ์รนุแรงเสมอไป	แต่อาจเกดิจาก
เหตกุารณ์ในชวีติประจ�าวนั	เช่น	ถกูต�าหน	ิถกูละเลย	
ถูกแกล้ง

	 ประสบการณ์ท่ีคุกคามสะเทือนขวัญมีได้
2	รูปแบบ	ดังนี้

(1) แบบรุนแรง รวดเร็ว กระทบกับความ
ปลอดภัยของชีวิต	เช่น	ภัยพิบัติ	การถูกข่มขืน	
ถูกปล้น	การท�าร้ายร่างกายอย่างโหดร้ายรุนแรง

(2) แบบคอยเปนคอยไป เรือ้รงั สะสม	เช่น	
ความรนุแรงในครอบครวัท่ีไม่มบีาดแผลภายนอก	
การใช้วาจาท�าร้ายจิตใจ	การปล่อยปละละเลย
การถูกเพ่ือนแกล้งโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ	
ไม่มีใครเข้าใจ
	 ดังนั้น	บาดแผลทางใจอาจไม่ได้เกิดจาก
การเผชิญภัยพิบัติท่ีคุกคามต่อชีวิตเท่านั้น	แต่ยัง
เกดิได้จากเหตกุารณ์สะเทือนใจเลก็	ๆ 	น้อย	ๆ 	ก็ได้
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2. ปฏิกิริยำตอบสนองต�อบำดแผลทำงใจ
	 ผู ้รับค�าปรึกษาท่ีต้องเผชิญกับบาดแผล
ทางใจจะแสดงอาการได้	ดังนี้

•	ช็อก	ปฏิเสธ	ไม่ยอมเชื่อ
•	สับสน	ไม่มีสมาธิ
•	โกรธ	หงดุหงดิง่าย	อารมณ์เปลีย่นแปลงเรว็
•	วิตกกังวล	และหวาดกลัว
•	รู้สึกผิดและละอาย
•	แยกตัวจากคนอื่น	ไม่ไว้ใจคน
•	รู้สึกเศร้าและหมดหวัง
•	รูส้กึเหมือนตดัขาดจากคนอ่ืน	หรอื	เฉยชา
•	มีความล�าบากท่ีจะสมัผสัอารมณ์ด้านบวก
•	มีความคดิและความเชือ่ทางลบต่อตนเอง
และคนอื่น	ๆ

	 เมือ่ผูร้บัค�าปรกึษาเผชิญกบับาดแผลทางใจ
จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อบาดแผลทางใจได้
3	รูปแบบ	ได้แก่	สู้	หนี	หรือตัวแข็ง	ชะงักงัน	
ซ่ึงเป็นการตัดความรู ้สึกออกจากสถานการณ์
ในขณะนั้น	หรือ	 “ใจลอย”	ออกไปอย่างสิ้นเชิง
อาจแสดงออกด้วยอาการอารมณ์หรอืระดบัอารมณ์
เปลี่ยนอย่างทันที	เกิดอารมณ์ท่วมท้นขึ้นมาทันที	
ท�าตามค�าสั่งไม่ได้	แสดงท่าทางเหมือนเป็นเด็ก

มากกว่าเดมิมาก	ไม่ตอบสนอง	เหม่อมองไปข้างหน้า
ใจลอย	ปวดศีรษะขึ้นมาทันที	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	บาดแผลทางใจยังท�าให้เกิด
ภาวะวิตกกังวลสะเทือนขวัญ	เช่น	ความทรงจ�า
ของเหตุการณ์ร้ายกลับมารบกวนแม้จะพยายาม
ไม่คิดถึงเรื่องนั้น	พยายามเลี่ยงสิ่งที่จะเตือนใจให้
คิดถึงเหตุการณ์ร้าย	ตื่นตัว	ระแวดระวังเกินควร	
ท�าให้มีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน	การท�างาน	
หรือสิ่งส�าคัญอื่น	ๆ 	ในชีวิต

3. กำรเยียวยำบำดแผลทำงใจ
	 ใช้หลักสร้างความปลอดภัย	(safety)	สร้าง
ทักษะการเผชิญปัญหา	(coping)	และสร้างความ
มั่นคง	(stabilization)	ซึ่งมีวิธีการ	ดังนี้

(1) สร้างความปลอดภัย	 ให้ตระหนักรู ้
สถานการณ์ที่คุกคามและ	/	หรือไม่ปลอดภัย	รู้จัก
และฝึกหลีกเลี่ยง	รู้จักและฝึกวิธีรับมือ

•	ลด	ละ	เลิก	พฤติกรรมเสพติด
•	เพิม่ทักษะการจดัการกบัอารมณ์	ลดความ
เสี่ยงท�าร้ายตัวเอง

•	ลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยการเพิ่มการดูแล
และป้องกันตัวเอง

•	ปล่อยวางความสัมพันธ์ท่ีเป็นอันตราย
ในอดีต	เช่น	ความรุนแรงในครอบครัว
หาตัวช่วย

•	หาวิธีการใหม่	เพื่อลดอาการท่ีเข้ามาใน
จิตใจ

(2) บูรณาการชวยเหลือเยียวยาบาดแผล
ทางใจ	ภาวะสะเทือนขวญัเข้ากนักบัการบ�าบัดเรือ่ง
การเสพสารเสพตดิ	ให้ตระหนกัรูค้วามเชือ่มโยงกนั
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เช่น	ใช้สารเสพตดิเพือ่หลกีเลีย่งภาพน่ากลวัในอดีต
หรอืใช้สารเสพติดเพราะต้องการให้ลมืความน้อยใจ
คดิว่าพ่อแม่ไม่รัก	หรอืใช้สารเสพตดิเพราะรูส้กึว่า
ชีวิตมีปมด้อยท่ีพ่อแม่แยกทางกัน	มีครอบครัวท่ี
ไม่สมบูรณ์เหมือนครอบครัวคนอื่น	

(3) เน้นศกัยภาพของความเปนมนษุย ฟนฟู
จติใจบนพืน้ฐานความคดิ	ความหวงัด้านบวก	เพือ่
อนาคตท่ีดีกว่า	ไม่ส�ารวจประสบการณ์สะเทือนขวญั
ซ�้า	ๆ 	

(4) เน ้นความรู ้สึกนึกคิด พฤติกรรม 
สัมพันธภาพระหวางบุคคล	(ผู้รับค�าปรึกษาท่ีเคย
มีประสบการณ์เป็นเหย่ือมักจะไม่ค่อยไว้ใจผู้อ่ืน	
สบัสนในการมคีวามสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน	กลวัตกเป็น
เหย่ืออีก)	การสนับสนุนทางสังคม	(กรณีมีความ
จ�าเป็นจริง	เช่น	ขัดสนทางการเงิน	อาชีพการงาน	
การศึกษา)

(5) แสดงออกซึ่งความเข้าใจ ความเมตตา 
ให้ก�าลังใจ	หลีกเลี่ยงการใช้ค�าพูดท้าทาย	ต�าหนิ	

(6) จดัสมดลุระหวางความใกล้ชิด แต่ยังคง
รักษาระยะห่างกับผู้รับค�าปรึกษา

4. ครอบครัวกับกำรเยียวยำบำดแผลทำงใจ
	 ผู้ให้ค�าปรึกษาสามารถใช้ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวเป็นพลังในการเยียวยาบาดแผลทางใจ	
ซ่ึงมีแนวทางการให้ค�าปรกึษา	ดงันี้

(1) ท�าความเข ้าใจด ้วยกัน พร ้อมกัน 
ครอบครวัเคยรูห้รอืไม่ว่าผูร้บัค�าปรกึษามบีาดแผล
ทางใจในระดับรุนแรงจนต้องใช้สารเสพติดเพ่ือ
บรรเทาหรอืหลกีเลีย่งความทุกข์ใจ
 (2) ชวยกันเยียวยาจิตใจซ่ึงกันและกัน 
ให้อภยักนัและกนั
 (3) เสริมพลังของผู ้ รับค�าปรึกษาและ
ครอบครัวให้มีความศรัทธา	เช่ือม่ันว่าชีวิตของ
พวกเขาจะดีข้ึนได้ด้วยการสร้างความปลอดภัย
ในครอบครัวด้วยกันซ่ึงเป็นปราการด่านแรกของ
การฟนคนืสภาพ
 (4) สร้างความหวงัของครอบครวัด้วยกนั
 (5) เน้นจุดแข็งของผู ้รับค�าปรึกษาและ
ครอบครัว
 (6) เน้นปจจุบันและเปาหมายกบัการค้นหา
โอกาสเพ่ือสร้างอนาคต
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• รู้สึกว�ำพ�อแม�รักน้อง

มำกกว�ำ

• ค�ำนิยมครอบครัว 

พี่ต้องเสียสละให้น้อง

• รู้สึกว�ำพ�อแม�ไม�ยอมรับ

เรื่องเรียน

• น้อยเนื้อต�่ำใจ

• โกรธ

• ช�วงวัยรุ�น อยำกรู้

อยำกลอง

• ท�ำให้ลืมควำมทุกข�

• รู้สึกผิด ยิ่งทุกข�

• ไม�รู้ว�ำเสี่ยงต�อกำรถูกจับ

• เป�ดโอกำสให้ครอบครัว

ได้สื่อสำร

• ให้ครอบครัวเข้ำใจซึ่งกัน

และกัน

• ครอบครัวให้ก�ำลังใจกัน

• เยียวยำจิตใจซึ่งกันและกัน

• พลิกวิกฤติเป�นโอกำส

• ปรับบทบำทและ

ควำมสัมพันธ�

ในครอบครัว

เสพสารเสพติด การให�คําปรึกษา
ครอบครัว

บาดแผลทางใจ (สะสม

ควำมรู้สึกในชีวิตประจ�ำวัน)
ครอบครัวเติบโต

ในทางบวก
ถูกจับ มีคดี

5. กำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัวเพื่อเยียวยำบำดแผลทำงใจ

เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

10.45-11.00
(15	นาที)

1.	วิทยากรทบทวนเนื้อหา
เรื่องบาดแผลทางใจ	โดยใช้	
PowerPoint	“บาดแผลทางใจ”	
ประกอบการบรรยาย

เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับบาดแผลทางใจ	ซึ่งจะ
น�าไปสู่การเชื่อมโยงระหว่าง
บาดแผลทางใจและครอบครวั	
ทัง้ประเดน็ที่ครอบครัวมีส่วน
ท�าให้เกิดบาดแผลทางใจ
ขณะเดียวกันครอบครัวก็มี
บทบาทในการเยียวยา
บาดแผลทางใจ

•	PowerPoint		
“บาดแผลทางใจ”
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เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

11.00-11.45
(45	นาที)

2.	วิทยากรเปดวีดิทัศน์	
“สาธติการเยียวยาบาดแผลทางใจ
ด้วยการให้ค�าปรึกษาครอบครัว	
กรณีศึกษา	:	นายมิวสิค	และ
ครอบครัว”
และหยุดอธิบายเพิ่มตาม
ความเหมาะสมกับเวลา
และสถานการณ์
จากนั้นสรุปกรณีศึกษาด้วย	
PowerPoint	“ครอบครัวกับ
การเยียวยาบาดแผลทางใจ”

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของ
ครอบครวัในการเยียวยาบาดแผล
ทางใจ	และกระบวนการ
ให้ค�าปรึกษาครอบครัว	ซึ่งน�าไป
สู่การเยียวยาบากแผลทางใจ	
ผ่านการชมวีดิทัศน์	วิทยากร
สามารถหยุดวีดิทัศน์เป็นช่วง	ๆ 	
โดยสังเกตจากปฏิกิริยาของ
ผู้เรียนว่ายังจดจ่อกับการชม
วีดิทัศน์หรือไม่	มีภาษากาย
ที่แสดงความสงสัยไม่กระจ่าง
หรือไม่	วิทยากรสามารถหยุด
และตั้งค�าถามเพื่อทวนสอบ
ความเข้าใจของผู้เรียนและ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
เป็นระยะ	จากนัน้	จงึบรรยายสรปุ
ประเด็นส�าคัญ
วิทยากรต้องศึกษาวีดิทัศน์
มาก่อน	สามารถใช้ค�าอธิบาย
ประกอบการสาธิตเป็นตัวช่วย
ในการศึกษาได้

•	วีดิทัศน์	“สาธิต
การเยียวยา
บาดแผลทางใจ
ด้วยการให้ค�า
ปรึกษาครอบครัว	
กรณีศึกษา	:	
นายมิวสิค	และ
ครอบครัว”
•	ค�าอธิบาย
ประกอบการ
สาธิตการเยียวยา
บาดแผลทางใจ
ด้วยการให้ค�า
ปรึกษาครอบครัว	
กรณีศึกษา	:	
นายมิวสิค	และ
ครอบครัว
•	PowerPoint		
“ครอบครัวกับ
การเยียวยา
บาดแผลทางใจ”
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เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

11.45-12.00
(15	นาที)

3.	วิทยากรบรรยายสรปุ	
case	formulation	จาก	
“สาธติการเยียวยาบาดแผลทางใจ
ด้วยการให้ค�าปรกึษาครอบครวั	
กรณศีกึษา	:	นายมิวสคิ	
และครอบครวั”	โดยการ
วเิคราะห์ปัจจยั	ดงันี้
•	ปัจจัยที่น�ามาก่อน	
(Predisposing	factors)
•	ปัจจัยกระตุ้น	
(Precipitating	factors)
•	ปัจจัยที่ท�าให้ปัญหาคงอยู่	
(Perpetuating	factors)
•	ปัจจัยปกป้อง	
(Protective	factors)
และใช้	PowerPoint	
“Case	Formulation	:	นายมิวสคิ	
และครอบครวั”

เพื่อสรุปประเด็นส�าคัญของกรณี
ศึกษา	โดยการเชื่อมโยง	case	
formulation	กับการเยียวยา
บาดแผลทางใจโดยครอบครัว
วิทยากรสามารถศึกษาตัวอย่าง
การอภิปรายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีศึกษา	:	นายมิวสิค	และ
ครอบครัว	เพื่อท�าความเข้าใจ

•	PowerPoint
“Case
Formulation	:	
นายมิวสิคและ
ครอบครัว”

•	ตัวอย่างการ
อภิปรายปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ
กรณีศึกษา	:		
นายมิวสิคและ
ครอบครัว	

ประเมินผลกำรเรียนรู้
	 จากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	และคุณภาพการฝึกปฏิบัติ
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0.51 สร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ

1.22 ถามอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับค�าปรึกษา	เพื่อสร้างบรรยากาศปลอดภัย	ผ่อนคลาย

1.50 ข้ันตอนเริม่ส�ารวจสภาพครอบครวัโดยประเมนิความรบัรูปั้ญหาของลกูในมมุมองของพ่อแม่	

2.45 ส�ารวจความรู้สึกและสะท้อนความรู้สึกของพ่อแม่เมื่อทราบว่าลูกมีคดี

3.05 ส�ารวจการเริ่มเสพสารเสพติด	เพื่อประเมินว่าผู้รับค�าปรึกษามีความกล้าเปดเผยพฤติกรรม
เสพตดิกบัพ่อแม่หรอืไม่	และเพือ่ประเมนิปฏกิริยิาของพ่อแม่ต่อการรบัทราบพฤตกิรรมของลกู

4.07 ทวนความจุดเริ่มต้นของการเสพสารเสพติด	คือ	อยากลอง	และถามส�ารวจต่อ

5.37 ถามส�ารวจสาเหตุที่เสพซ�้า	ทั้ง	ๆ 	ที่รู้ว่ามีโอกาสถูกจับ

6.08 สะท้อนความรู้สึกของแม่	เพื่อแสดงความใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก	ไม่ทอดทิ้งแม่

6.26 Circular	question	ถามความเข้าใจของลกูต่อความรูส้กึของแม่	เพ่ือเช่ือมโยงความสมัพันธ์
ระหว่างแม่กับลูก

6.50 Circular	question	ถามผลกระทบต่อความรู้สึกของลูก	เมื่อทราบว่าแม่เสียใจ	เพื่อเชื่อม
ความเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันมากขึ้น

7.10 ทวนความ	เพื่อแสดงความเข้าใจต่อความรู้สึกขัดแย้งของลูกที่รู้สึกผิดแต่ยังคงมีพฤติกรรม
เสพสารเสพติด

7.20 Circular	question	ถามพ่อเพื่อทวนสอบความเข้าใจที่มีต่อลูก

7.30 ค�าตอบของพ่อแสดงว่าพ่อยังไม่เข้าใจลูก

7.54 ถามความรู้สึกของพ่อในปัจจุบัน	เพื่อให้พ่อได้ส�ารวจความรู้สึกของตัวเอง

8.16 ทวนความรู้สึกของพ่อที่โทษตัวเอง	แต่ภาษากายเป็นอารมณ์โกรธ

8.36 บทบาท	facilitator	บอกให้พ่อฟังลกูมากขึน้	เพ่ือให้ลกูกล้าเปดเผยความรูส้กึของตวัเองกบัพ่อแม่

9.00 บทบาท	facilitator	สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยเพื่อให้ลูกกล้าเปดเผยความรับรู้ของตนเอง
ที่มีต่อพ่อแม่

ค�ำอธิบำยประกอบกำรสำธิต
กำรเยียวยำบำดแผลทำงใจด้วยกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว 

กรณีศึกษำ : นำยมิวสิค และครอบครัว
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9.15 ทวนความ	ความรู้สึกที่คิดว่าได้รับการปฏิบัติไม่เท่าเทียมกับน้อง

9.36 ถามเพื่อส�ารวจประสบการณ์ที่รับรู้ความไม่เท่าเทียม

10.02 บทบาท	facilitator	ให้ลูกได้บอกความรู้สึกที่เก็บไว้ในใจกับแม่โดยตรง

10.44 บทบาท	facilitator	ให้ลูกได้บอกจุดตั้งต้นของความรู้สึกโกรธที่มีต่อพ่อแม่ได้อย่างเปดเผย

11.27 ถามเพื่อให้ลูกได้บรรยายความรู้สึกที่ถูกพ่อแม่ท�าร้ายจิตใจ	(จุดเริ่มต้นของบาดแผลทางใจ)

12.10 บทบาท	facilitator	ให้ลูกได้สื่อสารความรู้สึกกับพ่อโดยตรงอย่างเปดเผย

12.20 Circular	question	ถามพ่อถึงการรับรู้ความรู้สึกของลูก

12.30 พ่อยังไม่เข้าใจความรู้สึกของลูก

12.35 ทวนความรู้สึกสงสัยของพ่อ	เพื่อให้พ่อได้ท�าความเข้าใจตัวเอง

12.51 บทบาท	facilitator	กระตุ้นให้ลูกบอกความรู้สึกเพิ่มเติม

13.15 ลูกรวบรวมความกล้าในการสื่อสารความรู้สึกที่เก็บไว้ภายใน

13.30 ผู้ให้ค�าปรึกษาตอบสนองด้วยการฟังอย่างตั้งใจ	(active	listening)

13.57 บทบาท	facilitator	ถามเพื่อให้ลูกบอกสิ่งที่ต้องการให้พ่อแม่ทราบ

14.21 ลกูสือ่สารความรูส้กึและความต้องการกบัแม่ก่อน	เนือ่งจากแม่ใช้การสมัผสัสือ่ภาษารกักบัลกู

15.02 สะท้อนความรู้สึกน้อยใจ	และถามช่วงเวลาจุดตั้งต้นของความรู้สึกน้อยใจของลูกเพื่อให้
พ่อแม่เข้าใจ

15.36 เชื่อมโยงความรู้สึกน้อยใจกับพฤติกรรมเสพสารเสพติด

15.58 เชื่อมโยงพฤติกรรมเสพติดเพื่อให้ลืมความรู้สึกน้อยเนื้อต�่าใจ

16.28 ถามความต้องการ	ความเข้าใจและการปลอบใจจากพ่อแม่ที่มีต่อลูก

17.03 Circular	question	ถามพ่อแม่ว่าได้ยินความต้องการของลูกว่าอะไรบ้าง

17.15 แม่คิดว่าที่ผ่านมาได้ตอบสนองความต้องการของลูกแล้ว

17.45 สะท้อนความรู้สึกของแม่	เพื่อลดแรงต้านทานที่จะเข้าใจลูก

18.03 ถามแม่ซ�้าเพื่อประเมินระดับแรงต้านทาน
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18.04 Circular	question	ถามความเข้าใจของพ่อต่อความต้องการของลูก

19.14 ถามด้วยค�าถามที่ท้าทาย	เพื่อจัดการกับแรงต้านทานของพ่อและแม่

19.27 บทบาท	facilitator	ให้แม่มองหน้าลูก	เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

19.33 สรุปความ	เชื่อมโยงสาเหตุที่ของการเสพสารเสพติดเพื่อให้ลืมความรู้สึกน้อยใจ	
คิดว่าพ่อแม่ไม่รัก	รักน้องมากกว่า

20.07 ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของพ่อแม่อีกครั้ง

22.10 ให้พ่อแม่ได้บอกความหมายของการรักลูกเท่ากัน	เพื่อปรับมุมมองให้ตรงกัน

22.39 พ่อเริ่มเข้าใจและยอมรับ

23.08 ถามความรู้สึกของพ่อแม่	เมื่อลูกออกนอกบ้าน

23.31 แม่เริ่มเข้าใจลูกมากขึ้น

23.54 ถามความรับรู้ของลูกถึงความรู้สึกเป็นห่วงของพ่อแม่

24.11 ลูกไม่เคยรับรู้ความรู้สึกห่วงใยของพ่อแม่มาก่อน

24.26 Circular	question	ถามความรู้สึกของลูกเมื่อทราบว่าพ่อแม่เป็นห่วง

24.39 ลูกเริ่มเข้าใจพ่อแม่

25.03 ชี้ให้เห็นข้อดีของการถูกจับครั้งนี้ที่พ่อแม่ได้รับฟังและมีโอกาสช่วยเหลือเยียวยาจิตใจลูก

27.33 เปดโอกาสให้ลูกได้บอกความต้องการอื่น	ๆ 	ที่ไม่เคยได้บอกพ่อแม่มาก่อน

28.15 Circular	question	ถามความรับรู้ของพ่อแม่ต่อความต้องการด้านการเรียนของลูก

29.56 ถามความเชื่อมั่นของแม่ต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของลูก

30.44 ส�ารวจความรู้สึกของแม่	เพื่อให้ลูกได้เข้าใจความรู้สึกของแม่	จะได้ไม่เข้าใจผิดไปเอง

31.24 สรุปจุดแข็งของครอบครัว	สาเหตุของความไม่เข้าใจกันในครอบครัว	และเป้าหมาย
การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

32.07 ยุติบริการ

- บันทึกข้อมูล
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ป�จจัยที่น�ำมำก�อน
•	มิวสคิรูส้กึห่างเหิน	เหมือนตัวคนเดียว	ไม่ได้รบัการดแูล	ถกูต�าหน	ิมองว่าพ่อแม่ไม่ใส่ใจความรูส้กึ
ไม่เข้าใจความล�าบาก	คิดว่าพ่อแม่รักน้องมากกว่า	เพราะพ่อแม่ชมแต่น้อง	ให้น้องก่อน	

•	พ่อไม่มีเวลาให้	ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกัน
•	แม่คิดว่าให้ความรักกับมิวสิคมากพอแล้ว	และดีท่ีสุดเท่าท่ีแม่จะท�าได้แล้ว	แต่ยังไม่พอใน
มุมมองของมิวสิค	เพราะเกิดการเปรียบเทียบกับน้อง

•	พ่อแม่ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริง
•	มิวสิครู้สึกผิดเวลาใช้สารเสพติด	แต่ไม่กล้าบอกพ่อแม่	ท�าให้พ่อแม่ไม่ทราบมาก่อนว่ามิวสิค
ใช้สารเสพติด

•	ฯลฯ

ป�จจัยกระตุ้น
•	มิวสิคมีบาดแผลทางใจ	เพราะรู้สึกว่าตนเองถูกละเลย	เม่ือเพื่อนชวน	จึงลองใช้สารเสพติด	
ท�าให้รู้สึกเคลิ้ม	และลืมความทุกข์ใจได้

•	ฯลฯ

ตัวอย�ำงกำรอภิปรำยป�จจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษำ : นำยมิวสิค และครอบครัว



กำรเยียวยำบำดแผลทำงใจด้วยกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว

68   หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว 68   68   หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว 

ป�จจัยที่ท�ำให้ป�ญหำคงอยู�
•	มิวสิครู้สึกสับสนในตัวเอง	รักพ่อแม่	แต่ก็โกรธ	เศร้า	น้อยใจ	คิดว่าพ่อแม่รักน้องมากกว่า
•	พ่อแม่โทษตัวเอง	และส่งผ่านความผิดหวังไปยังมิวสิค
•	พ่อแม่บอกว่ารักลูกเท่ากัน	แต่เป็นมุมมองของพ่อแม่	มิวสิคยังไม่รู้สึกเชื่อตามที่พ่อแม่พูด
•	ขาดการส่งภาษารักที่เข้าใจกัน
•	ฯลฯ

ป�จจัยปกป�อง
•	มวิสคิพอทราบถงึผลกระทบของการใช้สารเสพตดิ	แต่ยังตระหนกัไม่มากพอในช่วงแรก	เพราะ
ยังไม่ทราบวิธีจัดการปัญหา	ขณะนี้รู้สึกผิด	เริ่มอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	เพราะอยากเป็น
เด็กดี	อยากมีครอบครัวที่อบอุ่น	อยากตั้งใจเรียน	อยากท�าให้พ่อแม่มีความสุข

•	พ่อแม่รกัมิวสคิ	เริม่ตระหนกัถงึปัญหาความสมัพันธ์ในครอบครวั	พร้อมจะรบัฟังความต้องการ	
และก�าลงัใจให้มิวสคิในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	ท�าให้มิวสคิได้มีประสบการณ์และมมุมองใหม่
กับความสัมพันธ์ในครอบครัว

•	มิวสิคทราบความต้องการของตัวเอง	ว่า	ชอบศิลปะ	มีความสุขกับการท�างานศิลปะ
•	เมื่อมีการสื่อสารกันในครอบครัว	และได้ส่งภาษารัก	มิวสิคเริ่มเห็นทางเลือกท่ีดีกว่าการใช้
สารเสพติด

•	ฯลฯ



ฝ�กปฏิบัติ
กำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว 
ครั้งที่ 2

หัวข้อที่ 7



ฝ�กปฏิบัติกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว ครั้งที่ 2

70   หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว 

1.	ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้ทักษะต่าง	ๆ	ของการให้ค�าปรึกษาครอบครัวอย่างเหมาะสม		
2.	น�าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์	พร้อมท้ังหาแนวทางในการวางแผนแก้ปัญหา	และให้การช่วยเหลอื
	 ได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ

ระยะเวลำ 2 ชั่วโมง 

กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้ในห้องเรียน
เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

13.00-13.15
(15	นาที)

1.	วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรม
แบ่งกลุ่มย่อย	จ�านวนเท่า	ๆ 	กัน
ตามความเหมาะสมกับจ�านวน
วิทยากรกลุ่ม	โดยให้มีวิทยากร
ประจ�ากลุ่มทุกกลุ่ม	โดยให้
ฝึกปฏิบัติดังนี้
•	ผู้เข้ารับการอบรมคนที่ 1  
สวมบทบาทเปนผู้รับค�าปรึกษา
•	ผู้เข้ารับการอบรมคนที่ 2  
สวมบทบาทเปนบุคคลใน
ครอบครัว 
•	ผู้เข้ารับการอบรมคนที่ 3  
สวมบทบาทเปนผู้ให้ค�าปรึกษา
ซึ่งจะให้ค�าปรึกษาครอบครัว
ต่อจากการให้ค�าปรกึษาครัง้ก่อน
•	สมาชิกกลุมที่เหลือเปน
ผูส้งัเกตการณ	ไม่เข้าไปรบกวน
ในการสนทนาระหว่างผู้ให้
ค�าปรึกษา	และผู้รับค�าปรึกษา

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ฝึกปฏิบัติการให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว	วิทยากรเน้นย�้าว่า	
ผู้ให้ค�าปรึกษามีหน้าที่ในการ
ส�ารวจปัญหา	ความสัมพันธ์
ในครอบครัว	วิเคราะห์จุดแข็ง	
จุดอ่อนของครอบครัว	
รวมทั้งบาดแผลทางใจของ
ผู้รับค�าปรึกษา	ส่วนผู้สวม
บทบาทเป็นผู้รับค�าปรึกษา
ให้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทสมมติ	ระหว่าง
การฝึกปฏิบัติ	ให้ผู้สังเกตการณ์	
คอยสังเกตกระบวนการ	และ
ทักษะของการให้ค�าปรึกษา
ครอบครวั	รวมท้ังรกัษามารยาท
ในฐานะผู้สังเกตการณ์	โดยการ
ไม่ส่งเสียงดัง	ไม่พูดแทรก
ระหว่างให้ค�าปรึกษา

•	ใบงานที่	3	
ฝึกปฏิบัติ
การให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว	
กรณีศึกษา	:	
นายมิวสิค
และครอบครัว		
(แจกเฉพาะ
ผูส้วมบทบาทเป็น
ผู้รับค�าปรึกษา	
บุคคลใน
ครอบครัว
และวิทยากร
ประจ�ากลุ่ม)



ฝ�กปฏิบัติกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว ครั้งที่ 2

71  หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว

เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

วิทยากรน�าผู้รับค�าปรึกษาและ
บุคคลในครอบครัวมาท�าความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสมมติที่
ได้รับ

13.15-14.00
(45	นาที)

2.	ฝึกปฏิบัติ	ใช้เวลา	45	นาที

14.00-14.15
(15	นาที)

3.	วิทยากรประจ�ากลุ่มสอบถาม
ผู้เข้ารับการอบรมในกลุ่ม
ตามใบงานที่	1	“การประเมิน
สภาพครอบครัว”
วิทยากรประจ�ากลุ่มน�าอภิปราย
เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ
การสัมภาษณ์โดยให้
ผู้สังเกตการณ์และผูส้วมบทบาท
ผูข้อรบัค�าปรกึษา	สะท้อนและ
แลกเปลี่ยนการฝึกปฏิบัติ
การให้ค�าปรึกษาของผู้เข้ารับ
การอบรมที่สวมบทบาทเป็น
ผู้ให้ค�าปรึกษาอย่างสร้างสรรค์	
รวมทั้งสรุปประเด็นส�าคัญ
จากการฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ประมวลทักษะและข้อมูล
จากการฝึกปฏิบัติ	และให้
ผู้เข้ารับการอบรมได้สะท้อน
ความคิดเห็น	เกี่ยวกับ
กระบวนการ	และทักษะ
การให้ค�าปรึกษาครอบครัว		
โดยวิทยากรประจ�ากลุ่มมีหน้าที่
กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรม
แลกเปลี่ยน	สะท้อนการฝึก
ปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์	และ
วิทยากรกลุ่มสรุปความส�าคัญ

•	ใบงานที่	1	
ข้อมูลการ
ประเมินสภาพ
ครอบครัว



ฝ�กปฏิบัติกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว ครั้งที่ 2

72   หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว 

เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

14.15-15.00
(45	นาที)

4.	วิทยากรประจ�ากลุ่มน�าเสนอ
ประเด็นส�าคัญและความคิดเห็น
จากการฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย	
เพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้เข้ารับการ
อบรมทั้งหมด	จากนั้น	วิทยากร
หลักสรุปประเด็นส�าคัญของ
การให้ค�าปรึกษาครอบครัว	และ
มีวิทยากรเขียนสรุปประเด็น
ส�าคัญในการเรียนรู้ที่ได้จาก
ผู้เข้ารับการอบรม

ให้วิทยากรประจ�ากลุ่มสรุป
ในกลุ่มใหญ่	เพื่อสรุปประเด็น	
และกระชับเวลา	อาจให้
ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยน
เพิ่มเติมได้	จากนั้น	วิทยากร
หลักสรุปประเด็นส�าคัญอีกครั้ง

-

ประเมินผลกำรเรียนรู้
	 จากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	และคุณภาพการฝึกปฏิบัติ



แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประเมินผล

หัวข้อที่ 8



 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผล

74   หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว 

สรุปประเด็นส�าคัญจากการอบรม

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ

ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง 

กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้ในห้องเรียน
เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

15.00-15.30
(30	นาที)

แจกแบบประเมินการฝึกอบรม
การให้ค�าปรึกษาครอบครัว	
ให้ผู้เข้ารับการอบรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ประมวลสาระส�าคัญจาก
การอบรม	และประเมินหลักสูตร
วิทยากรควรให้เวลาผู้เข้ารับการ
อบรมในการท�าแบบประเมิน

•	แบบประเมิน
การฝึกอบรม
หลักสูตร
การให้ค�าปรึกษา
ครอบครัว

15.30-16.00
(30	นาที)

ยืนเป็นวงกลมและให้ผู้เข้าร่วม
อบรมสรุปประเด็นที่ได้จากการ
อบรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น�า
สิ่งที่ได้ทบทวนจากการท�า
แบบประเมินมาสรุปอีกครั้งหนึ่ง

-

ประเมินผลกำรเรียนรู้
	 จากแบบประเมิน	และการสรุปประเด็นของผู้เข้าร่วมอบรมจากกิจกรรมยืนเป็นวงกลม



 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผล

75  หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว

แบบประเมินกำรฝึกอบรม
 หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว

1. ท�ำนได้เรียนรู้อะไรจำกกำรอบรมคร้ังนี้ 



 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผล

76   หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว 

2. กำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว มีควำมแตกต�ำงจำกกำรให้ค�ำปรึกษำรำยบุคคลอย�ำงไร



 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผล

77  หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว

3. หลักกำรและทักษะท่ีส�ำคัญส�ำหรับผู้ ให้ค�ำปรึกษำในกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัวคืออะไรบ้ำง



 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผล

78   หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว 

4. ครอบครัวมีส�วนส�ำคัญในกำรเยียวยำบำดแผลทำงใจอย�ำงไรบ้ำง



 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผล

79  หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว

5. ครอบครัวมีส�วนส�ำคัญในกำรป�องกันกำรก�อคดีซ�้ำอย�ำงไรบ้ำง



บรรณำนุกรม

Fleuridas,	C,	Nelson,	T,	&	Rosenthal.	D.	(1986).	The	Evolution	of	 
circular	questions:	Training	family	therapists.	Journal of Marital and 
Family Therapy,	12(2),	113-127.

McGoldrick,	M.,	&	Carter,	B.	(2001).	Advances	in	coaching:	Family	
therapy	with	one	person. Journal of Marital and Family Therapy, 27(3),	
281-300.

Teurk,	E.	H.,	McCart,	M.	R.,	&	Henggeler,	S.	W.	(2012).	Collaboration	
in	family	therapy.	Journal of Clinical Psychology, 68(2),	168-178.	

Winters,	N.,	Hanson,	G.,	&	Stoyanova,	V.	(2007).	The	case	formulation	
in	child	and	adolescent	psychiatry.	Child and Adolescence Psychiatric 
Clinics of North America, 16,	112-132.

แชปแมน,	แกรี่.	(2555).	ภาษารัก	(กนกบรรณสาร,	ผู้แปล).	กรุงเทพฯ: 
กนกบรรณสาร.

ซาเทียร์,	 เวอร์จิเนีย,	แบนเมน,	จอห์น,	เกอร์เบอร์,	เจน,	และ	กอมอรี่, 
มาเรีย.	(2557).	The Satir model: Family therapy and beyond (รัตนา 
สายพานิชย์,	ผู้แปล).	นนทบุรี:	สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบ�าบัด
แนวซาเทียร์.

นงพงา	ลิ้มสุวรรณ,	และ	นิดา	ลิ้มสุวรรณ.	(2556).	ซาเทียร์ จิตบ�าบัด และ
การพัฒนาตนเอง.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



สําหรับผู�ให�คําปร�กษา

คลินิกจ�ตสังคมในระบบศาล

หลักสูตร
การใหคําปร�กษา

ครอบครัว

หลักสูตรการใหคําปร�กษาครอบครัว สําห
รับ

ผู
�ให

�คํ
าป

ร�ก
ษ

า ค
ลินิ

ก
จ�ต

สังค
ม

ใน
ระบ

บ
ศ

าล

หลักสูตรการใหคําปร�กษาครอบครัว
สําหรับผู ใหคําปร�กษา คลินิกจิตสังคมในระบบศาล
จัดทําโดย สถาบันกัลยาณ�ราชนคร�นทร� 23 หมู� 8 ถนนพ�ทธมณฑลสาย 4
แขวงทว�วัฒนา เขตทว�วัฒนา กทม. 10170 โทร. 0 2441 6100
http://www.galya.go.th




