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คํานํา 

 
 คูมือนักบําบัดครอบครัวในคลินิก จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงานการบําบัดผูติดยาและสารเสพติด เน้ือหาสาระในคูมือเลมน้ี ประกอบดวยสาระสําคัญ
สําหรับ นักบําบัดครอบครัวในคลินิกที่จําเปนตองทราบตั้งแต วัตถุประสงค ประโยชนของคูมือ
ลักษณะคลินิก คุณสมบัติของนักบําบัดครอบครัว บทบาทหนาที่ของนักบําบัดครอบครัว ลําดับข้ันใน
การบําบัด ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต การคัดเลือกครอบครัวเขาสูการบําบัด ขั้นตอนการบําบัด ขั้นเตรียม
ความพรอม ขั้นบําบัด และขั้นติดตามและประเมินผลการบําบัด  สาระสําคัญของการบําบัด
ครอบครัวรูปแบบตาง ๆ ตลอดทั้งแบบบันทึกการบําบัด และเคร่ืองมือที่จําเปนที่นํามาประกอบการ
บําบัด 
 ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือนักบําบัดครอบครัวในคลินิกจะเปนประโยชนแก บุคลากร 
ผูปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติดตอไป 
 
 
                                                   คณะทํางาน 

       27  กันยายน  2547 
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หลักการและเหตุผล 
 ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมแหงแรกที่มนุษยสรางขึ้นจากความสัมพันธที่มีตอกัน เปน
สถาบันหลัก และเปนสถาบันแรกในการพัฒนาคน 
 สําหรับความหมายของคําวา ครอบครัว ตามนโยบายและแผนงานในการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. 2541:6) ไดระบุไววา ครอบครัว คือ “กลุมบุคคลที่มี

ความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจในการดําเนินชีวิตรวมกัน รวมทั้งการพ่ึงพิงกันทางสังคม
เศรษฐกิจและมีความสัมพันธกันทางกฏหมาย หรือ ทางสายโลหิต ครอบครัวบางครอบครัวอาจมี
ลักษณะที่เปนขอยกเวนบางประการจากดังกลาวก็ยอมได” ซ่ึงขอยกเวน อาจหมายรวมถึง  

ครอบครัวที่มีสมาชิกขามชวงอายุอาศัยอยูดวยกัน เชน ปูยาตายายอาศัยอยูกับหลานเปนตน 
นอกเหนือจาก การเปนครอบครัวเด่ียว ซ่ึงที่ประกอบดวย พอแมลูก และครอบครัวขยาย ซ่ึง
นอกจากจะมีพอแมลูกแลว อาจมีปูยาตายายและญาติอาศัยอยูรวมอยูดวย 
 ทุกชีวิตในครอบครัว ตางปรารถนา ชีวิตครอบครัวที่มีความสุข โดยจะตองมีความรักความ
อบอุนระหวางกันและกัน โดยพฤติกรรมที่แสดงความรัก ความอบอุนน้ัน ตองมีลักษณะตาง ๆ 
ดังตอไปน้ี (สายสุรี จุติกุล. 2540:15-23; อางถึงใน Eric Fromm) 

1. ตองเอาใจใสดูแล และเอ้ืออาทรกัน 
2. ตอง “รูจัก” คนที่เรารัก 

3. ตองเคารพกันและกัน 
4. ตองมีความรับผิดชอบ 
5. ตองมีความไววางใจกันและกัน 
6. ตองใหกําลังใจกันและกัน 
7. ตองใหอภัยกันและกัน 
8. ตองรูจักส่ือสารในครอบครัว 
9. ตองใชเวลาดวยกันอยางมีคุณคา และมีคุณภาพ 
10. ตองมีการปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของบุคคลในครอบครัว 
11. ตองรูจักหนาที่ในครอบครัว และชวยเหลือกันและกัน 
12. มีความใกลชิดทางสัมผัสดวย 
ลักษณะทั้ง12ประการดังกลาวขางตน เปนลักษณะสําคัญที่แสดงออกถึงความรักที่จะเพ่ิม 

ความอบอุนและความผูกพันแกสมาชิกในครอบครัว 
 อยางไรก็ตาม จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน ไมวาจะเปนสภาพครอบครัวที่มีทั้ง
ครอบครัวแตกแยก ขาดความมอบอุน ตางคนตางอยู สมาชิกครอบครัวบางคนติดยาหรือเสพสาร
เสพติด ขาดความรัก ความใกลชิด ทําใหครอบครัวไมเขมแข็ง ออนแอ ความกดดันตาง ๆ เหลาน้ี 
อาจเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหคนหันมาเริ่มทดลองเสพสารเสพติด จนกลายเปนผู   ติดยาและ
สารเสพติด 
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 ดวยเหตุน้ี บุคลากรที่จะชวยใหผูที่ใชยาและสารเสพติดมีความรูสึกดีขึ้นมีพลังที่จะเผชิญ
ปญหาในชีวิต ไมวาจะเปนความขัดแยง ความวิตกกังวล หรือความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง คือนักบําบัด
ครอบครัว ซ่ึงจะตองเปนบุคคลที่เพรียบพรอมทั้งคุณสมบัติที่พึงประสงค มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
สามารถนําความรูเก่ียวกับการบําบัดครอบครัว ไปประยุกตใชเพ่ือใหผูรับการบําบัดสามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางปกติสุข และมีความภาคภูมิใจในตนเองในที่สุด 
 
วัตถุประสงค 
 

 เพ่ือใชเปนคูมือในการบําบัดครอบครัวสําหรับนักบําบัดที่จะนําไปใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงานของคลินิคยาเสพติด เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกผูที่ใชยาและสารเสพติด ใหสามารถ
เผชิญปญหา และปรับตัวตอปญหา ตลอดทั้งเรียนรูวิธีการและทักษะใหม ๆ ในการแกปญหา เพ่ือ
ประคับประคองตนเอง เปลี่ยนแปลงตนเองใหเลิกใชยาหรือสารเสพติด และพัฒนาตนเองใหสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีคุณคาและมีความสุข 
 
ประโยชนของคูมือ 
 

 คูมือนักบําบัดครอบครัวในคลินิก จะเปนแนวทางในการใหการบําบัดผูที่ใชยาและสาร    
เสพติด ตลอดทั้ง จะสงผลใหทุกชีวิตในครอบครัวของผูที่ใชยาและสารเสพติด เรียนรูที่จะแกปญหา 
และเผชิญปญหาครอบครัว เพ่ือใหชีวิตครอบครัวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ลักษณะคลินิก 
 

 คลินิกที่ใหการบําบัด ควรมีลักษณะดังน้ี 
1. มีหองที่เปนสัดสวน ปลอดภัย สงบ สีผนังหองตองไมทึบ 
2. ไมมีคนพลุกพลาน หรือเดินผานไปมาตลอดเวลา 
3. มีอากาศถายเทสะดวก ไมรอนอบอาว และมีแสงสวางเพียงพอ 
4. ไมตกแตงหองจนรกรุงรัง สะอาดเรียบรอย 
5. มีโตะ เกาอ้ีสําหรับผูรับการบําบัดในการตอบแบบประเมินหรือแบบวัดตาง ๆ  
6. มีเกาอ้ี 2-5 ตัวสําหรับผูรับการบําบัด สมาชิกครอบครัว และนักบําบัด 
7. มีตูสําหรับเก็บเอกสารและเครื่องมือประกอบการใหการบําบัด 
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คุณสมบัติของนักบําบัดครอบครัว 
 

 คุณสมบัติที่พึงประสงคของนักบําบัดครอบครัว 
1. มีความรูพ้ืนฐานทางจิตวิทยา 
2. มีความรูและทักษะในการใหคําปรึกษาเปนกลุมและรายบุคคล 
3. ผานการอบรมการใหคําปรึกษาเบื้องตนหรือการบําบัดเบื้องตน 
4. ผานการอบรม ตามหลักสูตรคลินิคครอบครัวในสถานบําบัดยาเสพติด 
5. มีประสบการณ ในการบําบัดครอบครัวหรือการใหคําปรึกษาครอบครัวอยางนอย 1 ป 
6. มีบุคลิกภาพที่พึงประสงคของการเปนนักบําบัดครอบครัว 

6.1 มีความเปนมิตร มีสัมพันธภาพอันอบอุนกับผูรับการบําบัด 
6.2 มีความจริงใจ ไมเสแสรง เปนที่นาไววางใจ 
6.3 ยอมรับผูรับการบําบัดโดยปราศจากเง่ือนไข 
6.4 รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
6.5 มีความเขาใจ และเห็นใจผูอ่ืน 
6.6 ใหเกียรติและเคารพในคุณคาของความเปนมนุษยของผูอ่ืน 
6.7 มีความสุขุมและมีความม่ันคงทางจิตใจ 
6.8 มีความยืดหยุน ไมตายตัว ใจกวาง เปดตนเองใหกับประสบการณใหม ๆ  
6.9 มีความรับผิดชอบ มุงม่ันที่จะใหความชวยเหลือและบริการ 
6.10  มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 
6.11  มีความม่ันใจในตนเอง 
6.12 สามารถรักษาความลับได 
6.13 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

7. มีความรูเก่ียวกับ การพิทักษสิทธิผูปวย 
8. มีความรูเก่ียวกับ กฎหมายที่เก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติสิทธิผูปวยกฎหมายวิชาชีพ 

 
บทบาทหนาที่ของนักบาํบัดครอบครัว 
 นักบําบัดครอบครัวตอง 

1. สามารถสรางบรรยากาศที่อบอุนและเปนมิตร ที่กอใหเกิดความไววางใจซึ่ง 
กันและกันระหวางผูรับการบําบัดและนักบําบัด 

2. สามารถสื่อใหผูรับการบําบัดเขาใจวัตถุประสงคของการบําบัดครอบครัว 
3. ชวยใหผูรับการบําบัดมีความเขาใจตนเองและบริบทแวดลอม 
4. สนับสนุน ใหกําลังใจ เอ้ืออํานวยความสะดวก ที่จะชวยใหผูรับการบําบัด 

พยายามแกปญหา และสามารถตัดสินใจดวยตนเอง ตลอดจน สามารถ 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเองและปรับตัวไดเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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5. ใหกําลังใจผูรับการบําบัดในการแกปญหา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ตลอด
ทั้ง วางแผนเพ่ืออนาคต 

6. สามารถประสานงานกับบุคลากรในหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือประโยชน
ของผูรับการบําบัด 

7. ติดตามผลและประเมินผลของการใหบริการการบําบัดครอบครัว 
8. พัฒนายุทธวิธีในการบําบัดครอบครัวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ลําดับข้ันในการบําบัด 
 ลําดับขั้นในการบําบัดประกอบดวย การคัดเลือกผูรับการบําบัดและครอบครัวเขาสูการ
บําบัด ขั้นตอนการบําบัด ซ่ึงไดแก ขั้นเตรียมความพรอม ขั้นการบําบัด และขั้นติดตามผล และ
ประเมินผลการบําบัด ดังสาระสําคัญตอไปน้ี 

1. การคัดเลือกผูรับการบําบัด และครอบครัวเขาสูการบําบัด 
1. ผูรับการบําบัดตองไมมีอาการทางจิต  ไมมีอาการประสาทหลอน หรือหวาดระแวง 

ไมอยูในภาวะขาดยา 
2. ผูรับการบําบัดสามารถรับรู สามารถสื่อสาร และสนทนาตอบโตได 
3. ผูรับการบําบัดเปนผูปวยที่ถูกสงตัวมารับการบําบัด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด 
4. ปญหาที่ผูเขารับการบําบัดประสบ เปนปญหาที่เก่ียวของหรือมีสาเหตุมาจาก   

ครอบครัว 
5. เปนครอบครัวที่มีผูเสพสารเสพติด 
6. สมาชิกครอบครัวสมัครใจ มีความพรอมและใหความรวมมือในการบําบัด 
7. บุคคลใกลชิด หรือ ผูที่เก่ียวของ มีสวนรวมและใหความรวมมือในการบําบัด 
8. บุคคลท่ีเขารวมในการบําบัด ไมวาจะเปนสมาชิกครอบครัว หรือบุคคลใกลชิด

จะตองไมมีอาการทางจิตรบกวนการบําบัด 
9. หากสมาชิกครอบครัว(บิดา มารดา หรือผูรับการบําบัด) ยังมีอารมณระหวางกัน 

เชน โกรธ ไมพอใจ หรือขัดแยงกัน อยางรุนแรง ผูบําบัดควรขอพบหรือสัมภาษณ
สมาชิกทีละคน เพ่ือปรับอารมณใหอยูในสภาพปกติ กอนใหการบําบัด 

2. ข้ันตอนการบําบัด 
ขั้นตอนการบําบัด ประกอบดวย ขั้นเตรียมความพรอม ขั้นการบําบัด และขั้นติดตามผล 

และการประเมินผลการบําบัด ดังสาระสําคัญตอไปน้ี 
  2.1 ข้ันเตรียมความพรอม ประกอบดวย การสัมภาษณเพ่ือสรางสัมพันธภาพเพื่อ
ชี้แจงจุดมุงหมายของการบําบัด เพ่ือรวบรวมขอมูลเบื้องตน เพื่อประเมินครอบครัว เพ่ือกําหนด
สมมติฐานในการบําบัด และเพ่ือกําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการบําบัดคร้ังตอไปน้ี 

2.1.1 การสัมภาษณ 
1) เปาหมายที่สําคัญของการสัมภาษณมีดังน้ี: 
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(1) เพื่อสรางสัมพันธภาพ และสรางการเปนพันธมิตรกับสมาชิก
ครอบครัวและผูรับการบําบัด โดยยอมรับตามที่เขาเปน รับฟง
ความคิดและความรูสึกของทุกๆ คนดวยความเคารพ ดวยความ
เขาใจและใหการยอมรับตามที่เขาเปน 

(2) เพื่อชี้แจงจุดมุงหมายของการบําบัด ระยะเวลาในการบําบัด 
วัน เวลา และสถานที่ในการบําบัด และการรักษาความลับของผูรับ
การบําบัดและของสมาชิกครอบครัว ซ่ึงเปนจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของนักบําบัด 

(3) เพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติของผูรับการบําบัดและ
บุคคลที่เก่ียวของ โดยรับฟงเรื่องราวตาง ๆ จากผูรับการบําบัด 
และสมาชิกครอบครัวหรือผูที่เก่ียวของทีละคนฟงดวยความใสใจ
กับมุมมองของแตละคนในการเสนอปญหาหรือเรื่องราวตาง ๆ เพ่ือ
จะไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งสังเกต และรับรู
เก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางสมาชิกแตละคน เพ่ือเปนประโยชน
ตอการกําหนดสมมติฐานที่คาดวา จะเปนไปไดเก่ียวกับ
เร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดข้ึน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการกําหนด
วิถีทางในการบําบัด 

2.1.2 การประเมินครอบครัว: 
 เพื่อประเมินครอบครัว เก่ียวกับบทบาทของสมาชิกครอบครัว 
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัว การส่ือสาร ความผูกพันทาง
อารมณ การตอบสนองทางอารมณ การแกไขปญหา การเผชิญความ
ขัดแยงที่ เกิดขึ้น สัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวตลอดทั้ง 
บุคลิกภาพของผูรับการบําบัดโดยการสัมภาษณ การเขียน   แผนภ ูม ิ
ครอบครัวโดยผูบําบัดจะเปนผูเขียนแผนภูมิครอบครัวที่ไดจากการ
สัมภาษณเก่ียวกับประวัติครอบครัว การใชแบบประเมินการทําหนาที่
ครอบครัวและหรือการใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา เชน การวาดภาพ
ครอบครัว  การวาดภาพ “บาน ตนไม และคน” เปนตน  (รายละเอียด 

ปรากฏในภาคผนวก) 
  2.1.3  การกําหนดสมมติฐานในการบําบัด 

เพื่อกําหนดสมมติฐานหรือแนวทางหรือวิถีทางที่คาดวา จะ 
เก่ียวของ จะเปนไปได และจะเปนประโยชนตอการบําบัด โดยผูบําบัด
จะประมวลขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติ และ
เรื่องราวตาง ๆ ของผูรับการบําบัด และบุคคลที่เก่ียวของ และขอมูลที่
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ไดจากการประเมินครอบครัวที่ไดจากการตอบแบบประเมิน หรือ การ
ทดสอบทางจิตวิทยา มากําหนดแนวทางหรือวิถีทางในการบําบัดตอไป 

2.1.4 การกําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการบําบัด                    
เพื่อนัด วัน เวลา และสถานที่ในการบําบัดในแตละครั้ง จะ 

ชวยใหผูรับการบําบัด และสมาชิกครอบครัวไดเตรียมตัวและเห็น
ความสําคัญของการมารับการบําบัดอยางตอเน่ือง จนกวาจะส้ินสุด
หรือยุติการบําบัด 
 

 2.2 ข้ันการบําบัด ประกอบดวย 3 ระยะคือ ระยะแรกของการบําบัด ระยะกลาง   
     ของการบําบัด ระยะสิ้นสุดหรือยุติการบําบัด ดังสาระสําคัญตอไปน้ี 

   2.2.1 ระยะแรกของการบําบัด (The Early Phase of Therapy) 
1) เปาหมายของระยะแรกของการบําบัด คือ เพ่ือตรวจสอบ 
สมมติฐานที่ไดจากการสัมภาษณ และจากการประเมินครอบครัวในขั้น
เตรียมความพรอมวา สอดคลองกับสภาพปญหาและเหตุแหงปญหาตาม
ความเปนจริงหรือไม อยางไรก็ตาม สมมติฐานที่กําหนดจากขั้นเตรียม
ความพรอม ก็อาจจะปรับเปลี่ยนได หากมีขอมูลตาง ๆ ใหม ๆ เพ่ิมขึ้น 
ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับเรื่องราวตาง ๆ ของผูรับการบําบัดมากที่สุด 
2) ศึกษาสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในครอบครัว และเหตุแหงปญหา
ครอบครัว ซ่ึงสวนมากจะเก่ียวของกับประเด็นตาง ๆ ตอไปน้ี 

(1) สภาพปญหา: สภาพปญหาสวนมากที่ครอบครัวประสบ  
      เชน 

- ปญหาเก่ียวกับการเปนสามีภรรยา 
- ปญหาเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา 
- ปญหาเก่ียวกับลักษณะครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูง 
- ปญหาเก่ียวกับหนาที่และบทบาทของครอบครัว 
- ปญหาเก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัว 
- ปญหาเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ของครอบครัว 
- ปญหาเก่ียวกับผูสูงอายุในครอบครัว 
- ปญหาเก่ียวกับชองวางระหวางวัยของบิดา มารดา และบุตรธิดา 
- ปญหาเก่ียวกับ ขอกฏหมาย และบริการทางสังคม 

 
  (2) เหตุแหงปญหาที่ครอบครัวประสบ 

   ความออนแอและสภาวะวิกฤตในครอบครัว สวนมากเกิดจากสาเหตุที่ 
 สําคัญ ๆ เชน 
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  -    ความไมพรอมของบิดามารดา โดยเฉพาะการมี  จิตใจที่ไมม่ันคง มี 
               ปญหาทางอารมณ มีปญหาสุขภาพทางกาย มีอายุนอยตอนมีบุตรธิดา        
               หรือมีชองวางระหวางวัยระหวางบิดามารดา และบุตรธิดามีปญหาทางสังคม 
  ปญหาดานความรูและความสามารถในการประกอบอาชีพ 

- สภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอชีวิตครอบครัว 
- ขาดจิตสํานึก และพลังรวมกันจากทุกสถาบันในสังคมที่จะพัฒนาทุกชีวิตใน 

ครอบครัว ปองกัน และแกปญหาครอบครัว เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
- สื่อมวลชนยังใหความสําคัญ และความสนใจในการพัฒนาครอบครัวไม 

เพียงพอ อีกทั้งยังผลิตและนําเสนอสื่อตาง ๆ ที่ตอกย้ําใหเกิดผลทางลบแกผูรับ
สาร และกระตุนใหเกิดการเลียนแบบ ซ่ึงยังคงเปนอุปสรรคตอการพัฒนา    
ครอบครัว 
 

  (3) เทคนิคพื้นฐาน(Basic Techniques) ที่สําคัญ ๆ ที่สามารถนํามาใช     
 ใน ระยะแรกและทุก ๆ ระยะของการบําบัด ไดแก 

(1) การฟง 
(2) การใชคําถามปลายเปด 
(3) การสะทอนความรูสึก 
(4) การทวนคําหรือขอความ 
(5) การใหกําลังใจ 
(6) การตีความเพ่ือใหกระจางในปญหา 
(7) การแสดงบทบาทสมมติ 
(8) การสนทนาโดยใชเกาอ้ีวางเปลาใหเปนตัวแทนของคูสนทนา 

และการสลับบทบาท 
(9) การส่ือสารที่ประสิทธิภาพ โดย 

- ใชการส่ือสารที่สอดคลองกัน หรือ รับกัน หรือไปดวยกัน 
- การส่ือสารโดยใชสรรพนาม “ฉัน” หรือ”ชื่อเลน” หรือ     

“ชื่อตนเอง” เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในคําพูดของตน และ

ไดสัมผัสความรูสึกตนเอง 
(10) การสรุปการสนทนาเปนระยะ ๆ  
(11) การสรุปสาระสําคัญ ๆ กอนยุตกิารบําบัดในแตละครั้ง 

 
(4)   บทบาทของผูบําบัด 
        ในระยะแรกของการบําบัด บทบาทที่สําคัญของผูบําบัดมีดังน้ี 

(1) ผูบําบัดรับฟงปญหาหรือเรื่องราวของผูรับการบําบัดและ 
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หรือของสมาชิกครอบครัว 
(2) ใหความเคารพ และใหเกียรติผูรับการบําบัด 
(3) ทําความเขาใจทุกขของผู รับการบําบัด ไวตอความรูสึก 

สามารถเขาถึงโลกสวนตัวของผูรับการบําบัด 
(4) มีศิลปในการสรางสัมพันธภาพ สามารถสรางความอบอุนแก

ผูรับบริการทั้งผูรับการบําบัด และสมาชิกครอบครัว และมีศิลป
ในการสื่อสาร 

(5) ใหกําลังใจ กระตุนใหครอบครัวคนหาศักยภาพพลังของ
ครอบครัวและของสมาชิกครอบครัวแตละคน 

(6) อํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดบรรยากาศของการเอ้ืออาทร 
(7) สนับสนุนใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิด

ความรูสึก เก่ียวกับปญหาหรือ เรื่องราวท่ีกําลังประสบ 
(8) ฝกสมาชิกใหกลาพูดในสิ่งที่ตนเองเห็น คิดและรูสึก เพ่ือให

สามารถเปดเผยขอขัดแยงในใจหรือความรูสึกไมสบายใจที่
เกิดขึ้น ซ่ึงจะชวยใหผูบําบัดและสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไดรับทราบ 
ความรูสึก ความคิด ความตองการ และความคาดหวังของ
สมาชิกทานนั้น ๆ ไดตรงประเด็นยิ่งขึ้น 

(9) สนับสนุนใหผูรับการบําบัด และสมาชิกครอบครัวมีพลังใจ และ
แรงจูงใจ พรอมที่จะชวยกันแกไขปญหาตาง  ๆที่เกิดขึ้น 

 
2.2.2ระยะกลางของการบําบัด (The Middle Phase of Therapy)  
 1) เปาหมายของระยะกลางของการบําบัด คือ  

 เพ่ือใหผูเขารับการบําบัดและสมาชิกครอบครัวไดแสดง
ความคิด ความรูสึก ยอมรับปญหา และมีความเขาใจกันและกัน มี
ความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง และสมาชิกครอบครัวมากขึ้น ตลอด
ทั้ง พรอมที่พัฒนาสัมพันธภาพ ในครอบครัวใหดีขึ้น 
 โดยผูบําบัดจะเปดโอกาส สนับสนุนใหสมาชิกสนทนา 
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึก และแสดงออกถึง
ความสัมพันธระหวางกันและกัน และ ผูบําบัด จะคอยสังเกต
เอ้ืออํานวยความสะดวก ใหกําลังใจ และจะไมเขาไปขัดจังหวะหรือ 
ทําใหการสนทนาระหวางสมาชิกครอบครัวชะงักหรือสะดุดหยุดลง
ตลอดทั้ง จะไมวิพากษวิจารณหรือ ตําหนิสมาชิกหรือการ
แสดงออกของสมาชิกครอบครัวคนใด 

    2) เทคนิคที่นํามาใชในระยะกลางของการบําบัด 
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ในระยะกลางของการบําบัดน้ี ผูบําบัดสามารถพิจารณา
เลือกสรรเทคนิคตาง ๆ  ของการบําบัดครอบครัวใหสอดคลอง 
สัมพันธกับลักษณะหรือสภาพปญหาของผูรับการบําบัดและหรือ
ของสมาชิกครอบครัวตลอดทั้ง ปจจัยตาง ๆ ที่อยู ในบริบท
แวดลอมที่เก่ียวของกับชีวิตของผูรับการบําบัด ชีวิตครอบครัวและ
หรือชีวิตการงานของผูรับการบําบัด และครอบครัว โดยจะนําเสนอ
เปาหมาย เทคนิค และบทบาทสําคัญๆของผูบําบัดครอบครัวตาม
แนวความคิดของการบําบัดครอบครัวตาง ๆ ตอไปน้ี 

 
1) การบําบัดครอบครัวที่เนนพลวัตทางจิต 
2) การบําบัดครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม/มนุษย

นิยม 
3) การบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว 
4) การบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว 
5) การบําบัดครอบครัวที่เนนพฤติกรรม และที่เนนการรู

คิดและพฤติกรรม 
2.2.3 ระยะส้ินสุดการบําบัด (Termination Phase) 

 ระยะสิ้นสุดของการบําบัด หรือขั้นยุติการบําบัด จะเกิดขึ้นตอเม่ือ
ปญหาที่ผูเขารับการบําบัด หรือสมาชิกครอบครัวนําเสนอ ไดรับการ
แกไขหรือไดรับการสงเสริมใหดีขึ้น สมาชิกครอบครัวพึงพอใจตาม
เปาหมายท่ีมาขอรับบริการ สมาชิกครอบครัวเขาใจพฤติกรรม การ
กระทํา ความคิด ความรูสึกของตนเองมากยิ่งขึ้น     ไดเรียนรูวา ส่ิง
ใดควรกระทํา สิ่งใดไมควรกระทํา และจะทําอยางที่จะหลีกเลี่ยงไมให
เกิดปญหาเดิม ๆ ขึ้นอีก เรียนรูที่จะปองกันการเกิดปญหาตาง ๆ ใน
อนาคตตลอดทั้ง พัฒนา และเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางสมาชิก
ครอบครัวใหดีขึ้น 
 ในขั้นยุติการบําบัดซ่ึงเปนระยะส้ินสุดการบําบัดน้ี ผูบําบัดจะตอง
วางแผนรวมกับผูรับการบําบัด และหรือสมาชิกครอบครัวถึงการจะ
ยุติการบําบัดโดยเตรียมการที่จะยุติการบําบัด โดยลดความถ่ีของการ
พบกันลงและการยุติการบําบัดน้ี ผูบําบัดจะตอง 
(1) กลาวถึง การยุติการบําบัด โดยสรุปผลของการบําบัด 
(2) อภิปรายถึงเปาหมายระยะยาว และหนทางที่จะปองกัน มิให

ปญหาที่เคยเกิดขึ้น กลับคืนมาอีกในอนาคต 
(3) ติดตามผลเปนระยะ ๆ ถึงแมวา การบําบัดจะยุติไปแลว 
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 2.3 ข้ันติดตามและประเมินผลการบําบัด 
ผูบําบัดจะตองติดตามและประเมินผลการบําบัดเปนระยะ ๆ เพ่ือพัฒนาวิธีการ
บําบัดใหสอดคลองกับสภาพปญหาของผูรับการบําบัดและหากมีประเด็นปญหา
ใดเกิดขึ้นกับผูรับการบําบัด ผูบําบัดจะไดหาทางใหการชวยเหลือหรือแกไขได
ทัน 

 
สาระสําคัญของการบําบัดครอบครัวรูปแบบตาง ๆ มีดังน้ี 
1. สาระสําคัญของการบําบัดครอบครัวท่ีเนนพลวัตทางจิต ประกอบดวย 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การบําบัดครอบครัวที่เนนพลวัตทางจิต (Psychodynamic Family Therapy) 

1. เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนนพลวัตทางจิต:  
เพ่ือลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจซึ่งเปนความรูสึกทางลบที่เกิดขึ้นตั้งแต

อดีต แตยังคงฝงใจ และยังไมสามารถจัดการกับความรูสึกน้ันไดในปจจุบัน แมวาจะ
ไมไดแสดงออกใหบุคคลอ่ืนเห็นหรือรับรูก็ตาม หากสามารถลดความขัดแยงที่ฝงใจนี้ได

เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที ่           

เนนพลวัตทางจิต 

เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่         

เนนพลวัตทางจิต 

• การฟง 

• การตีความ 

• การวิเคราะหอยางเปนกลาง 

• การถายโยงความรูสึก 

• การศึกษาประวัติครอบครัว 

• การเติมประโยคใหสมบูรณ 

• การวิเคราะหความฝน 

บทบาทของผูบําบัดครอบครัวที่               

เนนพลวัตทางจิต 
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จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความคิด ความรูสึก ของผูรับการบําบัด อันจะสงผล
ตอความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัวในวิถีทางที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2. เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนพลวัตทางจิต ไดแก 
2.1 การฟง เปนเทคนิคที่ผูบําบัดฟงอยางตั้งใจ ฟงอยางใสใจ ฟงอยางเขาใจและ

เห็นใจ แลวจับประเด็นที่เปนสาระสําคัญที่ครอบคลุมทั้งเนื้อหาและความรูสึก เพ่ือสื่อ
กลับใหผูรับการบําบัดไดรับรู เขาใจ และไดสัมผัสเร่ืองราวและ ความรูสึกที่เกิดขึ้น 
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.2 การตีความ เปนเทคนิคที่จะชวยใหผูรับการบําบัด กระจางในปญหาอันจะ 
     นําไปสูความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ดียิ่งขึ้น 

2.3 การวิเคราะหอยางเปนกลาง เปนเทคนิคที่ผูบําบัดจะวิเคราะหเรื่องราว   
ตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยไมเขาขางผูรับการบําบัดหรือสมาชิกครอบครัวคนใดคนหนึ่ง เพ่ือ
ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูสึกหรือความขัดแยงในใจที่ฝงใจ และในท่ีสุด จะ
ชวยใหเกิด การเปลี่ยนแปลงดานสัมพันธภาพระหวางผูรับการบําบัดและสมาชิก
ครอบครัว 

2.4 การถายโยงความรูสึก (Tranference) 
      เปนเทคนิคที่ผูบําบัดใหผูรับการบําบัดเลาถึงเรื่องราวและความรูสึกขัดแยงที่ยังฝง 
      ลึกอยูในใจยังคงขางคาอยูในใจเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะบุคคลที่มี 
      ความสําคัญในชีวิตของผูรับการบําบัด และเม่ือผูบําบัดไดรับทราบเรื่องราว และ 
      ความรูสึกที่เกิดจากความสัมพันธที่เปนปมปญหาของผูรับการบําบัดที่ไดถายโยง 
      ความรูสึกน้ันมาสูผูบําบัดแลว ผูบําบัดจะใชเทคนิคพ้ืนฐานของการบําบัด เชน การ 
      สะทอนความรูสึก การตีความเพ่ือใหเกิดความกระจางในปมปญหาน้ันๆ ฯลฯเพ่ือ 
      ใหผูรับการบําบัดสัมผัสความรูสึกของตนเองสามารถปลดปลอยอารมณและความ 
      รูสึกที่คางคาใจออกมา อีกทั้งยังไดสํารวจความคิด ความรูสึก ของตนเอง เก่ียวกับ 
      ปมปญหาที่ฝงใจอีกคร้ังหน่ึง เกิดการหยั่งรูในเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นไดตรงประเด็นและ 
      ชัดเจนยิ่งขึ้น และเรียนรูแนวทางหรือวิธีการใหมๆที่จะมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนใน 
      ทางสรางสรรคมากย่ิงขึ้น 

 
 
2.5 การศึกษาประวัติครอบครัว (Family Life History) 

เปนเทคนิคหรือวิธีการที่จะชวยใหทราบภูมิหลังของครอบครัว เหตุการณ 
และประสบการณในชีวิตของผูรับการบําบัดและของสมาชิกครอบครัวแตละคน และ
รูปแบบปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัว โดยผูบําบัดจะทําหนาที่สัมภาษณผูรับ
การบําบัดและสมาชิกครอบครัวทีละคนเพื่อใหไดขอมูล  ตาง ๆ ตลอดทั้ง สาเหตุ
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และความเปนมาของปญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้ง จะชวยใหผูรับการบําบัดเขาใจเร่ืองราว
และประเด็นปญหาตาง ๆ เก่ียวกับชีวิตของตนเองชัดเจน  ยิ่งขึ้น 
2.6 การเติมประโยคใหสมบูรณ (Sentence Completion) 

เปนเทคนิคที่จะชวยใหทราบถึงสัมพันธภาพในครอบครัวของผูรับการ
บําบัด ที่มีตอสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของตลอดทั้ง 
ความรูสึกของผูรับการบําบัดที่มีตอสมาชิกคนอ่ืน ๆ ความคิดเห็น ความตองการ
และความคาดหวังของผูรับการบําบัด และของสมาชิกแตละคนที่มีตอกันและกันโดย
ผูบําบัดจะใหผูรับการบําบัด เติมประโยคในแบบทดสอบใหสมบูรณ ดังตัวอยางที่ตัด
ตอนมานําเสนอ ณ ที่น้ี และภายหลังที่ผูรับการบําบัดตอบแบบทดสอบดังกลาวแลว 
ผูบําบัดจะนําคําตอบที่ได มาใชเปนขอมูลที่จะชวยนํารองในการสนทนา เพ่ือจะได
นําขอมูลที่แฝงเรนและลึกซ้ึงภายใตคําตอบนั้น ๆ ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลที่กระจาง
ชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนในการใหการชวยเหลือผูรับการบําบัด และ
ครอบครัวตอไป 

  ตัวอยาง       การเติมประโยคใหสมบูรณ เชน 
  ฉันรูสึกวา คุณพอของฉัน…………………………….. 

  ฉันคงจะมีความสุข ถา………………………………... 

  ฉันอยากให คุณแมของฉัน…………………………… 

  ฉันหวังวา ครอบครัวของฉัน…………………………. 

2.7 การวิเคราะหความฝน (Dream Analysis)  
เปนเทคนิคที่ผูบําบัด จะวิเคราะหความฝนของผูรับการบําบัด โดยความฝน

ของผูรับการบําบัดเปนสิ่งที่ผูรับการบําบัด ปรารถนา ตองการ เก็บกด หรือกลัวบาง
สิ่งบางอยาง หรือเปนความขัดแยงในใจที่ไมสามารถเปดเผยไดโดยตรง หรือไม
สามารถจัดการไดหรือเปนสิ่งที่ผูรับการบําบัดไมอาจยอมรับได แตแสดงออกมาใน
รูปของความฝน 

 ในการวิเคราะหความฝนนี้ ผูบําบัดจะใหผูรับการบําบัดเลาความ
ฝนของตัวเอง และผูบําบัดจะวิเคราะหและแปลความหมายของความฝน วา 
สิ่งที่เขาฝนนั้นหมายความวาอะไร และสัมพันธกับความตองการหรือความ
ปรารถนาอะไร ที่ผูรับการบําบัดยังไมไดรับการตอบสนอง ซ่ึงจะชวยใหผูรับ
การบําบัดเปดเผยสิ่งที่อยูในจิตใตสํานึกของเขา ทําใหผูรับการบําบัดเขาใจ
ปญหาที่เขาไมสามารถแกไขไดและเก็บกดไวในจิตใตสํานึก 
 เทคนิคตาง ๆ ของการบําบัดครอบครัวที่เนนแนวพลวัตทางจิต 
ดังกลาวขางตน เปนเทคนิคที่สําคัญที่จะชวยใหผูรับการบําบัดไดเขาใจ
เรื่องราวในจิตใตสํานึก ความทรงจําในวัยเด็กหรือในอดีต บุคคลที่สําคัญใน
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ชีวิต ตลอดทั้ง ความตองการ ความปรารถนา และความคาดหวังของ
ตนเอง ไดกระจางชัดยิ่งขึ้น 
  

                             3. บทบาทของผูบําบัดครอบครัวที่เนนพลวัตทางจิต 
 ผูบําบัดมีบทบาทสําคัญที่จะใชเทคนิคตาง ๆ ของการบําบัด
ครอบครัวตามแนวพลวัตทางจิต ดังกลาวขางตนเพ่ือชวยใหผูรับการบําบัด
และสมาชิกครอบครัวหลุดพนจากความรูสึกทางลบ เชน ความไมพอใจ 
ความโกรธ ความขัดแยง ที่ฝงใจตั้งแตอดีตและความรูสึกเหลาน้ัน ยังคงอยู 
ไมสามารถแกไขปญหาไดในปจจุบัน และเพ่ือใหสามารถมองเห็นปญหา
หรือเร่ืองราวในอดีตที่เกิดขึ้นอยางทะลุปรุโปรงดวยสายตาที่แหลมคม อัน
สงผลตอปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ตลอดทั้งเพ่ือใหผูรับการ
บําบัดและสมาชิกครอบครัวเปนตัวของตัวเองมากขึ้น ดังนั้นผูบําบัดจึงมี
บทบาทที่สําคัญๆ ดังน้ี 
 ก. มีบทบาทเสมือนครูที่ดี พอแมที่ดี ที่จะชวยใหผูรับการบําบัดเกิด
ความไววางใจ เขาใจในความปรารถนาที่ดีของผูบําบัด เพ่ือใหผูรับการ
บําบัด สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองในวิถีทางที่ดีขึ้น 
 ข. มีบทบาทที่จะชวยสนับสนุน สงเสริม กระตุน ใหกําลังใจผูรับ
การบําบัดในการปรับเปลี่ยนชีวิตของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่พึงประสงค 
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2. สาระสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม/มนุษยนิยม ประกอบดวย 
 

 
 

 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
         

เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนน

ประสบการณนิยม/มนุษยนยิม 

เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนน

ประสบการณนิยม/มนุษยนยิม 

• การลําดับเหตุการณในชีวิตครอบครัว 

• การทาํแผนทีค่รอบครัว 

• การใชเสนเชือก 

• การปน 

• ทาทีการส่ือสาร 

บทบาทของผูบําบัดครอบครัวที่เนน         

ประสบการณนิยม/มนุษยนยิม 
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 การบําบัดครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม/มนุษยนิยม 
     (Experiential / Humanistic Family Therapy) 
 1. เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม มนุษยนิยม : 

1.1 เพ่ือพัฒนาใหแตละบุคคลมีวุฒิภาวะเพ่ิมขึ้น มีความหวังในชีวิต เรียนรู 
และพัฒนาทักษะและกระบวนการในการเผชิญปญหา สามารถตัด สินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมและรับผิดชอบตอสิ่งที่ตนเองเลือกและผลที่จะเกิดขึ้นตามมา 

 1.2 เพ่ือชวยใหแตละบุคคลไดพัฒนาตนเอง มีเหตุผลเหนืออารมณ ปรับปรุง
และพัฒนาการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา และสอดคลองกับสภาพการณตาง ๆ 
ที่เกิดข้ึน เรียนรูวิธีการจัดการกับปญหา มีความเปนตัวของตัวเอง มีความอดทน 
อดกลั้น มีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้น และรูสึกวา ชีวิตนี้มีคณุคา 

 
 2. เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนน ประสบการณนิยม /มนุษย 

        นิยม ไดแก เทคนิคตาง ๆ ตอไปน้ี 
 2.1 การลําดับเหตุการณในชีวิตครอบครัว               
(Family – Life Fact Chronology) โดยผูบําบัดจะสัมภาษณเร่ืองราวตาง ๆ และ

เหตุการณสําคัญ ๆ ในชีวิตของผูรับการบําบัดและสัมภาษณประวัติครอบครัวตั้งแต
รุน ปูยาตายาย บิดา มารดา จนถึงรุนปจจุบัน เพ่ือทําความเขาใจเรื่องราวของ
พัฒนาการครอบครัว  ทบทวนลักษณะของรูปแบบครอบครัวและแนวความคิดที่
สําคัญที่ไดเปนรากฐานของสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัว ซ่ึงจะชวยใหผูรับ
การบําบัดและสมาชิกครอบครัวเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ไดดีขึ้น รวมทั้งไดรับรู และ
เขาใจถึงอิทธิพลในอดีตที่สงผลตอตนเองและครอบครัวในปจจุบัน 

 2.2 การทําแผนที่ครอบครัว (Family Maps)  
แผนที่ครอบครัวมีลักษณะคลายจีโนแกรม(Genogram) เปนแผนที่ที่ทําใหเห็นภาพ
โครงสรางของครอบครัวอยางนอย 3 รุน คือ รุนปจจุบันของผูรับการบําบัด รุนบิดา
มารดา และรุนปูยาตายาย ของผูรับการบําบัด โดยแผนที่ครอบครัวน้ี     ผูบําบัดจะ
เปนผูเขียนแผนที่ ดังกลาวโดยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเก่ียวกับประวัติและ 
เรื่องราวในชีวิตครอบครัวของผูรับการบําบัด ซ่ึงจะครอบคลุม      รายละเอียดตาง 
ๆ เก่ียวกับบิดามารดา ปูยาตายาย พ่ีนองของผูรับการบําบัด  เชน ชื่อ อายุ อาชีพ 
การศึกษา วันที่แตงงาน วัน เดือน ป เกิด ศาสนา เชื้อชาติ งานอดิเรก จํานวนบุตร
ธิดา สัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัว ความรูสึกที่แตละคนมีตอกัน ตลอดทั้ง 
กฎระเบียบ ความเชื่อ เหตุการณสําคัญ ๆ ในชีวิต และความลับในชีวิตของสมาชิก
แตละคน 
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 2.3 การใชเสนเชือก (Ropes) 
เสนเชือกจะนํามาใชแทนสัมพันธภาพระหางสมาชิกครอบครัว เสนเชือกแตละเสน
จะมีความยาวประมาณ 5 เมตรและจํานวนเสนเชือกจะมีจํานวนเทากับจํานวน
สมาชิกในครอบครัวของผูรับการบําบัด โดยจะผูกเชือกไวที่เอวของผูรับการบําบัด 
และปลายของเสนเชือกแตละเสนผูรับการบําบัดจะนําไปผูกติดกับสมาชิกครอบครัว
คนอ่ืน ๆ ทุกๆคน โดยระยะหางของเสนเชือกระหวางสมาชิกแตละคน จะ  บงบอก
วาผูรับการบําบัดใกลชิดหรือหางเหินจากสมาชิกครอบครัวคนนั้น ๆ อีกทั้ง ความตึง
หรือหยอนของเสนเชือก จะบงบอกถึง ความตึงเครียดหรือความใกลชิดสนิทสนม 
ระหวางผูรับการบําบัด และ สมาชิกครอบครัวคนน้ัน ๆ นอกจากน้ี เง่ือนปมของ
ปลายเชือกที่ผูกแนนเปนเง่ือนตายหรือเพียงผูกไวหลวม ๆ จะแสดงถึงความ  
ปรารถนาหรือความตองการของผูรับการบําบัดที่แสดงใหเห็นวา สมาชิกที่อยูปลาย
เชือกแตละเสนน้ัน ผูกพันใกลชิดหรือหางเหิน หรือมีความสําคัญกับผูรับการบําบัด
มากนอยเพียงใด และผูรับการบําบัดมีความรูสึกอะไรอยางไรกับสมาชิกคนนั้น ๆ  

 2.4 การปน (Sculpture) 

การปนเปนเทคนิคที่จะชวยใหทราบถึงเหตุการณ และความสัมพันธระหวางสมาชิก
ครอบครัว ความรูสึกของสมาชิกแตละคนที่มีตอกัน โดยแสดงออกตามรูปที่ปน 

ในการใชเทคนิคการปนน้ี ผูบําบัดจะใหดินนํ้ามันแกผู รับการบําบัด       
(และหรือสมาชิกครอบครัว) โดยใหผูรับการบําบัดปนสมาชิก ครอบครัว รวมทั้ง ตัว
ผูรับการบําบัดดวย และใหปนดวยวา แตละคนกําลังทําอะไร  

เม่ือผูรับการบําบัดปนเสร็จ ผูบําบัดจะใหผูรับการบําบัดเลาเก่ียวกับรูปที่ปน
และผูบําบัดจะแปลผลจากรูปที่ปน โดยพิจารณาจาก รูปลักษณะที่ปน ระยะหาง
ระหวางสมาชิก สีหนา ทาทาง สายตา และกิจกรรมที่แสดงออกซึ่งจะบงบอกถึง
อารมณ ความรูสึก ของผูรับการบําบัด ตลอดทั้ง อารมณ ความรูสึกของผูรับการ
บําบัดที่มีตอสมาชิกแตละคน สัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัว ความผูกพัน
ใกลชิดสนิทสนมหรือหางเหินระหวางสมาชิก ตลอดทั้งการมีกิจกรรมรวมกัน
ระหวางผูรับการบําบัดกับสมาชิกครอบครัวคนอ่ืน ๆ  

ขอมูลตาง ๆ ที่ผูบําบัดไดจากการแปลผลรูปที่ปน จะเปนขอมูลที่จะชวยนํา
รองในการสนทนากับผูรับการบําบัดเพ่ือจะไดทราบรายละเอียดตาง ๆ ที่จะนํามาใช
ประกอบการบําบัดตอไป อยางไรก็ตาม ผูบําบัดจะไมแปลผลจากรูปที่ปนใหผูรับ
การบําบัดทราบ 

คําสั่งและการแปลรูปที่ปน ผูบําบัดจะใชหลักการและวิธีการเชนเดียวกับ 
การวาดภาพครอบครัว ที่ไดระบุไวในภาคผนวก  
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 2.5 ทาทีการส่ือสาร (Communication Stances) 
ทาทีการส่ือสาร เปนเทคนิคที่จะชวยใหผูรับการบําบัดและสมาชิกครอบครัวได
ตระหนักรูหรือรับรูถึงความสําคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเรียนรูที่จะ
สื่อสาร โดยใชคําพูด  ทาทาง นํ้าเสียง ตลอดทั้ง ความรูสึกใหสอดคลองกลมกลืน
กัน ซ่ึงจะชวยใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 

สําหรับรูปแบบของการสื่อสาร จําแนกเปน 
การส่ือสารที่ไมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดแก (1)การกลาวโทษ   ผูอ่ืน หรือชางติ หรือ
ตําหนิผูอ่ืน (2)การยอมรับผูอ่ืนตลอดเวลาเพื่อตองการจะเอาใจผูอ่ืนเพียงเพื่อให
ผู อ่ืนพอใจ (3)การยึดติดแนนกับกฏเกณฑและเหตุผลมากเกินไปโดยไมสนใจ
ความรูสึกของคนอ่ืน และ (4)การใชถอยคําที่ขาดความจริงจัง ไมเขาเรื่องกัน ไมตรง
กับปญหาหรือเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น ชอบแสรงทําเปนไมเขาใจ และเปลี่ยนเร่ืองที่กําลัง
ถกเถียงหรือสนทนาโดยไมสนใจวาใครจะคิดอยางไร 

ในการบําบัด ผูบําบัด จะตองเปดโอกาสใหผู รับการบําบัดและสมาชิก
ครอบครัว ไดฝกและเรียนรูเก่ียวกับ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ โดยใชคําพูด 
ทาทาง การแสดงออกและความรูสึกที่สอดคลองกันและสัมพันธกับเหตุการณที่
เกิดขึ้น 

   3. บทบาทของผูบําบัดครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม /มนุษยนิยม ใน 
        การบําบัด ผูบําบัดจะตอง 

3.1 ชวยใหผูเขารับการบําบัดและสมาชิกครอบครัวเขาใจจุดมุงหมาย 
 ของการบําบัดและสิ่งที่คาดหวังจากการบําบัด 

3.2 กระตุนใหผูรับการบําบัดและสมาชิกครอบครัวมีสวนรวม เรียนรู    
  บทบาท หนาที่ และอารมณของสมาชิกครอบครัว 

  
3.3 ทาทาง นํ้าเสียง ไดสอดคลองกลมกลืนกับเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดย

พูดจาอยางตรงไปตรงมา ไมออมคอม จริงใจ และใสใจกับความรูสึกของผู
ที่สนทนาดวย 

3.4 สอนใหผูรับการบําบัด และสมาชิกครอบครัวไดทราบวา เขาสามารถ 
เลือกและรับผิดชอบตอสิ่งที่เขาเลือก เรียนรูที่จะฝกทักษะ และกระบวนการ
ในการเผชิญปญหา เรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต และ   คนหาแนวทางใน
การเปลี่ยนแปลงเรื่องราว สาระแกนสารของชีวิต ตลอดทั้งกระบวนการใน
การจัดการกับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะวา “ที่จริงแลว ตัวของ
ปญหาไมใชปญหา แตวิธีการจัดการกับปญหา ตางหาก ที่เปนปญหา” 

                     กลาวโดยสรุป เทคนิคตาง ๆ ของการบําบัดครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม/
มนุษยนิยม จะชวยใหผูรับการบําบัดและสมาชิกครอบครัว มีความสามารถที่จะสื่อสารความตองการ 
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ความรูสึกของตนเองใหผูอ่ืนทราบ ซ่ึงจะชวยใหผูรับการบําบัด และสมาชิกครอบครัวผูกพัน ใกลชิด 
สนิทสนม มีชีวิตชีวา และเกิดความรูสึกวา ตนเองมีคา มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสามารถใน
การจัดการและเผชิญกับปญหาและอุปสรรคในชีวิต มีความเปนตัวของตัวเองเพิ่มขึ้น และมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง สวนผูบําบัดจะมีบทบาทสําคัญทั้งทําหนาที่ใหคําปรึกษา ทําหนาที่เปนผูฝกทํา
หนาที่สอน ตลอดทั้ง ใหกําลังใจ เพ่ือใหผูรับการบําบัดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เห็นคุณคา
ของตนเองและมีความภาคภูมิใจในตนเองมากยิ่งขึ้น 
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3. สาระสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว ประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนน            

โครงสรางของครอบครัว 

เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนน               

โครงสรางของครอบครัว 

เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนน            

โครงสรางของครอบครัว 

• การสังเกต 

• การต้ังคําถาม 

• การทาํแผนทีค่รอบครัว 

• การเขารวมเพือ่เปนสวนหนึง่ของครอบครัว 

• การติดตามรองรอย 

• การเลียนแบบโดยการแสดงทาทางแทนคําพูด 

• การยืนยัน / การใหการสนับสนุน 

• การเอ้ืออํานวยความสะดวกแกผูรับการบําบัด

และสมาชิกครอบครัว เพื่อใหมีความปรองดอง

กัน 

• การมองภาพใหม 

• ความสามารถในการยืดหยุนของขอบเขต 

• ขอบเขตที่ชัดเจน 

• ขอบเขตที่เขมงวด 

• ขอบเขตที่ไมชัดเจน 

บทบาทของผูบําบัดครอบครัวที่เนน                  

โครงสรางของครอบครัว 
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 การบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว 
       (Structural Family Therapy) 
 1. แนวคิดสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว 

  1.1 คําวา “โครงสรางของครอบครัว” หมายถึง แบบแผนของ  

ปฎิสัมพันธระหวางสมาชิกของครอบครัวที่เกิดขึ้นแลวเกิดขึ้นอีกหรือเกิดขึ้นซ้ํา ๆ 
เปนประจํา และแบบแผนของปฏิสัมพันธดังกลาวน้ีจะบงบอกถึง รูปแบบของ
ความสัมพันธของสมาชิกครอบครัว 
 1.2 โครงสรางของครอบครัว จะเก่ียวของกับ กฎ ระเบียบตาง ๆ และ ขอ
หาม ที่สมาชิกครอบครัวเปนผูกําหนดรวมกัน และถือเปนแนวปฏิบัติ 
 1.3 โครงสรางของครอบครัว ยังเก่ียวของกับ บทบาทของสมาชิกครอบครัว
แตละคน และเกี่ยวของกับการผนึกกําลัง (Coalition) หรือการรวมกําลังระหวาง
สมาชิกครอบครัว เพ่ือจะไดมีความเหนียวแนนหรือมีอํานาจเหนือคนอ่ืนใน
ครอบครัว อีกทั้งยังสงผลตอ การดําเนินชีวิตประจําวันของครอบครัว 

 การผนึกกําลัง แบงเปน 2 ลักษณะคือ 
 ลักษณะที่ 1. การผนึกกําลังอยางกลมเกลียวกันระหวางสมาชิกครอบครัว  

 เปนการผนึกกําลังที่เหนียวแนนและม่ันคง (Stable Coalition) 
  ลักษณะที่ 2. การผนึกกําลังที่บุคคลหนึ่งในคูกรณีที่เกิดความขัดแยงกันจะดึง
เอาบุคคลที่สามเขามาเปนพวกของตน และดึงเขามาชวยรับผิดชอบความขัดแยง
ที่เกิดขึ้น โดยหวังวาจะชวยใหความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้นลดลง การผนึกกําลังหรือ
การรวมกําลังเชนน้ี เรียกวา การผนึกกําลังทางออม (Detour Coalition) 

 1.4 การบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว จะมองครอบครัวเปน
ระบบ(System) ซ่ึงประกอบดวยระบบยอยตาง ๆ (Subsystems) เชนระบบยอย
ของสามี-ภรรยา พอ-แม พ่ี-นอง รุนพ่ี-รุนนอง เพศชาย-เพศหญิง ซ่ึงแตละระบบ
ยอยตางมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติและรับผิดชอบ มีความใกลชิดสนิทสนมกันหรือหาง
เหินกัน 
 

        2. เปาหมายของการบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัวมีดังน้ี 
 2.1 เพ่ือจัดหรือปรับเปลี่ยนโครงสรางของครอบครัวเสียใหมและใหเหมาะสม
กวาเดิม ทําใหเกิดบรรยากาศใหม ๆ ในครอบครัว หรือทําใหเกิดบริบทแวดลอม
ใหม (New Context) โดยใหสมาชิกแตละคนไดเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติใน
การติดตอเก่ียวของกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ และเรียนรูที่จะลดหรือขจัดความขัดแยง 
ความไมลงรอยกัน ความเครียด หรือความทุกขใจไมสบายใจที่เกิดขึ้น 
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 2.2 เพ่ือใหสมาชิกครอบครัวเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธกับสมาชิก
ครอบครัวคนอ่ืน ๆ มองครอบครัวตามความเปนจริง มีทัศนคติทางบวกตอ
ครอบครัว ปรารถนาที่จะเขาใจ และเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในครอบครัว 
และมีความเชื่อม่ันวา ครอบครัวของตนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได 
 2.3 เพ่ือใหสมาชิกครอบครัวไดเรียนรูวา ครอบครัวของตนปกครองกัน
อยางไร มีกฏเกณฑอะไรบาง แตละคนมีบทบาทอยางไร ปฏิบัติตนอยางไร           
มีความผูกพันกันมากนอยแคไหน ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะ บงบอกถึงรูปแบบหรือแบบแผน 
หรือลักษณะของความสัมพันธที่เกิดขึ้นซํ้า ๆ หรือเกิดขึ้นเปนประจําของชีวิต
ครอบครัวนั้น ๆ ซ่ึงสมาชิกแตละคนจะตองปรับเปลี่ยนตนเอง ใหมีความยืดหยุน
และใหเหมาะสมกวาเดิม เพ่ือใหบรรยากาศของครอบครัวดีขึ้น 

  
 3. เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว 

 การบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว จะใหความสนใจกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยผูบําบัดจะใชวิธีการหรือเทคนิคตาง ๆ เชนการ
สังเกต การตั้งคําถาม การทําแผนที่ครอบครัว การเชื้อเชิญใหสมาชิกครอบครัวมี
สวนรวมในการจัดการกับปญหาที่ เกิดขึ้น การมองภาพใหมหรือมองสมาชิก
ครอบครัวในทางบวกในแงมุมใหม และการสรางขอบเขต โดยมีสาระสําคัญตอไปน้ี 
 3.1 การสังเกต 
 ในการบําบัดครอบครัว ผูบําบัดจะสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกแตละคน
ตั้งแตเริ่มเดินเขามาในหองที่ใหการบําบัด พฤติกรรมดังกลาวจะเปนขอมูลที่จะชวย
ใหผูบําบัดทราบวา ในครอบครัวน้ัน ใครเปนผูนําใครเปนผูตาม อีกทั้ง ในการนั่ง
รวมถึงทาทางที่แสดงออก ก็สามารถจะบอกไดวา ใครใกลชิดกับใคร ใครเกรงใจใคร 
นอกจากน้ี ภาษาถอยคําและนํ้าเสียงที่สมาชิกแตละคนแสดงออก ก็เปนขอมูลที่จะ
ชวยใหทราบถึงบทบาทของสมาชิกแตละคนวาใครควบคุมใคร หรือใครยอมใคร 

 3.2 การตั้งคําถาม 
ขอมูลที่ได จากการสังเกต การแสดงออกและพฤติกรรมตาง ๆ ในขอ 

 3.1ที่ไดกลาวขางตนนี้ ผูบําบัดควรตั้งคําถาม ถามตัวเองดังน้ี 
  - ปฏิสัมพันธของสมาชิกแตละคนเปนอยางไร(ใครพูดกับใคร ใครทํา
อะไร ใครพูดอยางไร ภาษาถอยคําและภาษาทาทางที่แตละคนแสดงออกเปน
อยางไร) 

- กําลังเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวทั้งครอบครัว(ใครควบคุมใคร)  
 สมาชิกแตละคนมีความสัมพันธกันอยางไร 

- สภาพการณหรือสภาพแวดลอมหรือบริบทใหม                     
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(New Environment or New context) อะไร ที่จะเหมาะสมกับผูรับการบําบัด และ
สมาชิกครอบครัว ที่จะชวยใหสมาชิกแตละคนสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดีกวาเดิม 

  
 3.3 การทําแผนที่ครอบครัว (Family Maps) 

  การบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว และการบําบัด
ครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม/มนุษยนิยม ตางใหความสัมพันธของการทําแผน
ที่ครอบครัว เพราะแผนที่ครอบครัว เปนเสมือนแผนผังที่แสดงใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกครอบครัว ความรูสึกของสมาชิกแตละคนที่มีตอกัน ซ่ึงจะชวยใหผู
บําบัดเขาใจและพิจารณาแนวทางที่จะใหความชวยเหลือ และใหการบําบัดผูรับการ
บําบัดและครอบครัวตอไป 

 3.4 การเขารวม(Joining) เพ่ือเปนสวนหนึ่งของครอบครัว 
  เปนวิธีการสรางความสัมพันธระหวางผูบําบัดกับผูรับการบําบัดและ
สมาชิกครอบครัว โดยผูบําบัดจะแสดงออกใหผูรับการบําบัดและสมาชิกครอบครัว
ทราบวา ผูบําบัดรับรูและเขาใจปญหา หรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เขาใจและ
ยอมรับรูปแบบความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัว ทําใหผูรับการบําบัดและ
สมาชิกครอบครัวรูสึกไววางใจ และพรอมที่จะใหผูบําบัดเขามารับรูปญหาหรือ
เรื่องราวของครอบครัว และเขามาเปนสวนหนึ่งของครอบครัว 
  การเขารวมเพื่อเปนสวนหนึ่งของครอบครัว สามารถใชเทคนิควิธี       
ตาง ๆ ตอไปน้ี 

3.4.1 การติดตามรองรอย (Tracking) เปนวิธีการที่ผูบําบัดรับฟง   
เรื่องราวตาง ๆ จากการสนทนา จากการพูดจา สื่อสารของสมาชิกในครอบครัว โดย
ไมมีการตัดสินเนื้อหาสาระที่ครอบครัวเลาใหฟงวาดีหรือไมดี ถูกหรือผิด วิธีการ
ติดตามรองรอยนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือจะ รวบรวม และสํารวจปญหาของครอบครัว 
ซ่ึงจะทําใหทราบสาระหรือแกนของชีวิตครอบครัว                (Family Life 
Themes) คานิยม เหตุการณที่สําคัญ ๆ ของครอบครัว เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาใชเปน
กลยุทธในการปรับเปลี่ยนโครงสรางของครอบครัว 

 ในการติดตามรองรอยน้ี ผูบําบัดจะใชเทคนิคตาง ๆ ตอไปน้ีคือ  
 - การใชคําถามปลายเปด 
 - การสะทอนความรูสึก 
 - การทวนคําหรือขอความ 

- การใหขอมูลยอนกลับ(Feedback) กับครอบครัววา เทาที่ฟง และ 
  สังเกต ไดทราบประเด็นหรือสาระเร่ืองราวท่ีสําคัญ ๆ อะไรบางที่เก่ียวกับ     
  ครอบครัว 
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  3.4.2 การเลียนแบบโดยการแสดงทาทาง เน้ือหาการสนทนาของผูรับ
การบําบัด (Mimesis) เปนวิธีการหน่ึงของการเขารวมกับครอบครัว โดยกอนที่ผู
บําบัดจะเลียนแบบ กิริยาทาทาง นํ้าเสียง จังหวะการพูด อารมณ และเน้ือหาของ
การสนทนาของผูรับการบําบัดหรือของสมาชิกครอบครัว ผูบําบัดก็อาจะพูดกับผูรับ
การบําบัดกอนวา “ผมก็เคยมีประสบการณเชนนี้ ลุงของผมก็ชอบพูด หรือ แสดง

ทาทางแบบน้ี” โดยผูบําบัดแสดงคําพูดและทาทางประกอบ ทั้งน้ีเพ่ือส่ือใหผูรับการ

บําบัดและสมาชิกครอบครัว ไดรูจักไววางใจ รูจักสบายใจขึ้น และชวยใหเขาใจ
เรื่องราวตาง ๆ หรือสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดชัดเจนยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ใน
การเลียนแบบ หรือแสดงทาทาง   คําพูดใหเหมือนน้ี ผูบําบัดจะตองมีความจริงใจ 
ตองไมเสแสรงแกลงทํา 

3.4.3 การยืนยัน (Confirmatory) หรือใหการสนับสนุน เปนวิธี 
การที่ผูบําบัดแสดงใหผูรับการบําบัดและสมาชิกครอบครัวเห็นวา ผูบําบัดเขาใจ
ความรูสึกของผูรับการบําบัดและสมาชิกแตละคน และใหการสนับสนุนยืนยันถึง
ความสามารถ ศักยภาพ และขอดีของแตละคนเพื่อใหผูรับการบําบัดและสมาชิก
ครอบครัวแตละคนมีพลังที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง และดํารงไวเพ่ือความผาสุกของ
ชีวิตครอบครัว 

3.4.4 การเอ้ืออํานวยความสะดวกแกผูรับการบําบัดและสมาชิก 
ครอบครัว เพื่อใหมีความปรองดองกัน (Accommodating) มากข้ึน โดยผู
บําบัดจะเขารวมรับฟงปญหาหรือเร่ืองราวตาง ตลอดทั้งรับรูความรูสึกของผูรับการ
บําบัดและสมาชิกครอบครัว พรอมทั้งเปดโอกาสใหสมาชิกแตละคนไดแสดง
ความคิด ความรูสึก เก่ียวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นและผูบําบัดจะสะทอนความรูสึก ให
กําลังใจสนับสนุน ชมเชยผลการกระทําของสมาชิกแตละคนที่สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได แมวา จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยก็ตาม 
 

4. การมองภาพใหม (Reframing) เปนเทคนิคหรือวิธีการที่ใหสมาชิกครอบครัว 
                มองสมาชิกคนใดคนหนึ่ง หรือปญหาที่เกิดขึ้นในภาพที่แตกตางจากเดิม โดยให 

สมาชิกเปลี่ยนความคิดใหม หรือมองในกรอบ หรือในแงมุมใหม หรือเปลี่ยนการ
มองใหม เปลี่ยนสิ่งที่คิดส่ิงที่รับรูเก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ใหมีเหตุผล
มากย่ิงขึ้น ทําใหเขาใจเหตุการณน้ัน ๆ ไดดียิ่งขึ้นและเปนไปในทิศทางบวก หรือ
สรางสรรคมากย่ิงขึ้น การมองภาพใหมจึงทําใหสมาชิกครอบครัวมองปญหาใน
แงมุมใหมที่ไมเคยมองมากอน ซ่ึงจะชวยใหสมาชิกครอบครัวสามารถปรับตัวใหเขา
กับสมาชิกคนอื่นหรือปญหาท่ีเกิดขึ้นไดดียิ่งขึ้น เชน “เดิมมองการกระทําของแมวา 
ชอบเขามายุงเรื่องสวนตัว” ก็ใหเปลี่ยนความคิดหรือมองการกระทําของแมเสียใหม 
วา “แมเปนหวงลูก จึงคอยซักถามเร่ืองสวนตัวของลูก” 
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5. ความสามารถในการยืดหยุนของขอบเขต           
   (Boundary Permeability) 
ขอบเขตหมายถึง เสนที่แบงก้ันระหวางระบบยอยตาง ๆ หรือระหวางสมาชิกแตละ
คน เปนเสนแบงก้ันที่มองไมเห็น เสนแบงก้ันนี้จะแสดงใหเห็นวา ใครใกลชิดกับใคร 
ใครกาวกายใคร ใครหางเหินใคร ขอบเขตแบงเปน 3 ลักษณะคือ 

5.1 ขอบเขตที่ชัดเจน (Clear Boundaries) 
  หมายถึง ขอบเขตระหวางระบบยอย (เชน ระหวางพอกับลูก) ที่มี
กฏเกณฑ แนวปฏิบัติ ที่มีความชัดเจน และมีความยืดหยุน พอประมาณที่จะชวยให
สมาชิกครอบครัวมีความเปนตัวของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็มีความ    ผูกพันกัน มี
ความเอ้ืออาทร ชวยเหลือกัน ทําใหครอบครัว มีความอบอุน มีความรูสึกที่ดีตอกัน 
รักและเอาใจใสกัน 

5.2 ขอบเขตที่เขมงวด (Rigid Boundaries) 
  หมายถึง ขอบเขตระหวางระบบยอย(เชน แมกับลูก)ที่กําหนดกฏเกณฑ  

 ขอหามที่เขมงวด ตองปฏิบัติตามโดยจะละเลยไมได ทําใหสมาชิกครอบครัว หาง
เหินกันตางคนตางอยู ไมผูกพันกัน ไมอยากจะเขาไปเก่ียวของทําใหเกิดความหาง
เหินทางอารมณ(Disengagement) 

5.3 ขอบเขตที่ไมชัดเจน(Diffuse Boundaries) 
  หมายถึง ขอบเขตระหวาง ระบบยอยที่แบงแยกกันไมชัดเจนทั้งใน 

เรื่อง กฏเกณฑ และแนวปฏิบัติ ทําใหระบบยอยหนึ่งไปบุกรุก กาวกายอีกระบบยอย
หน่ึง เชน แมทําทุกส่ิงทุกอยางใหลูก จะทําใหลูก คิดเองไมเปน ไมเปนตัวของ
ตัวเอง ขาดความเปนสวนตัว หรือ ถาแมกับลูกใกลชิดผูกพันกันมากเกินไป ขาดกัน
ไมได รักกันมากเกินไปจนแยกจากกันไมได อาจจะทําใหเกิดความสับสนในบทบาท
ของแตละคน ลักษณะความสัมพันธที่มีขอบเขตไมชัดเจนนี้ หากสมาชิกใกลชิดกัน
มากเกินไปจะทําใหมีความสัมพันธแบบพัวพันทางอารมณ(Enmeshment) 

 ลักษณะขอบเขตทั้ง 3 ลักษณะดังน้ี จะพบในทุกครอบครัว บางเวลา สมาชิก
ครอบครัวจะผูกพันกันมาก บางครั้งก็จะหางเหินกันไมสนใจกัน และหากครอบครัวยึดติดอยูกับ
ความสัมพันธแบบใดแบบหนึ่ง คือ พัวพันทางอารมณ หรือ หางเหินกันเปนระยะยาวที่คอนขางถาวร 
ก็อาจกอใหเกิดความตึงเครียดขึ้นในครอบครัวได ดวยเหตุน้ี ขอบเขตที่ชัดเจนจึงนับไดวา เปน
ขอบเขตที่จะชวยใหสมาชิกครอบครัวมีความผูกพันกัน เอ้ืออาทรกันตลอดทั้ง ทําใหสมาชิกรูจักคิด
และมีความเปนตัวของตัวเอง 
 กลาวโดยสรุป ความยืดหยุนของขอบเขตที่ชัดเจน จะชวยใหสมาชิกในระบบยอยตาง 
ๆ เชน สามีภรรยา พ่ีนอง พอแม หรือระหวางระบบยอยตาง ๆ เชน พอลูก มีความผูกพันกันมาก
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ยิ่งขึ้น มีความรูสึกหวงแหนกันและกัน และมีอิสระภาพที่จะเปนตัวของตัวเอง อีกทั้ง จะชวย
เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัว และแบบแผนปฏิสัมพันธของครอบครัว 

 
 
  3. บทบาทของผูบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว 

      ผูบําบัดครอบครัวมีบทบาทคลาย เปนผูกํากับการแสดง ดังน้ัน จึงตองมีความ 
คลองแคลว วองไว มีความเชี่ยวชาญ มีมนุษยสัมพันธที่ดี พรอมที่จะเขาไปมีสวนรวมกับครอบครัว 
มีความเปนผูนํา และสรางเสริมพลังใจใหแกสมาชิกครอบครัวในการปรับเปลี่ยนโครงสรางของ
ครอบครัวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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4. สาระสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว ประกอบดวย 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
 

แนวคิดสําคัญของการบําบดัครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว 

• ครอบครัวเปนหนวยทางอารมณ 

• การเปล่ียนแปลงสวนใดสวนหนึง่ของระบบครอบครัวจะ

สงผลกระทบตอสวนอ่ืน ๆ ของครอบครัว 

• การที่จะเขาใจครอบครัวไดอยางถูกตอง ชดัเจนข้ึน จะตอง

วิเคราะหเกี่ยวกับ ความสัมพันธที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

อยางนอย 3 รุน 

• การแยกตนเองจากครอบครัว 

• สามเหลี่ยมสัมพันธ 

• ระบบอารมณของครอบครัวเด่ียว 

• การตัดขาดทางอารมณ 

• กระบวนการสบืทอดของบรรพบุรุษ 

• ตําแหนงของพี่นองในครอบครัว 

• การถดถอยของสังคม 

เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว 

เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว 

• การสัมภาษณ 

• การทาํแผนทีค่รอบครัว 

• การคืนสูเหยา 

• การจัดการกับสามเหล่ียมสัมพันธ 

• การสรางความสัมพนัธแบบตัวตอตัว 

• เทคนิคการเผชิญหนา 

บทบาทของผูบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว 
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 การบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว หรือ การบําบัดระบบครอบครัวตาม
แนวความคิดของโบเวน(Bowen Family Systems Therapy) 

1. แนวคิดสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว หรือการบําบัด    
      ระบบครอบครัวใหความสําคัญในเรื่องตอไปน้ี 

1.1 ครอบครัวเปนหนวยทางอารมณที่สมาชิกครอบครัวแตละคนตางมีความผูกพันกัน 
ประสานกัน และติดตอเก่ียวของกัน 

1.2 การเปลี่ยนแปลงเพียงสวนใดสวนหน่ึงของระบบครอบครัว(Family System) จะสงผล
กระทบตอสวนอ่ืน ๆ ของครอบครัวและสงผลกระทบตอครอบครัวในภาพรวมเชน 
สมาชิกคนหน่ึงติดยา การติดยาของสมาชิกคนนี้จะทําใหพอแม พ่ีนอง ไมสบายใจ ทุก 
ๆ คนจะรูสึก เปนหวง และพยายามชวยกันคิดวา ทําอยางไรจึงจะชวยใหสมาชิก
ครอบครัวที่ติดยา เลิกการเสพยาได 

1.3 การที่จะเขาใจครอบครัวไดถูกตอง ชัดเจนยิ่งขึ้น จะตองวิเคราะหเก่ียวกับ ความสัมพันธ
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อยางนอย 3 รุน (At Least three generations) และ
วิเคราะหเก่ียวกับ กระบวนการสืบสกุล หรือ สืบทอดสายพันธุของบุคคลอยางตอเน่ือง 
เชน รุนลูก(ปจจุบัน) มีสมาชิกครอบครัวเปนโรคมะเร็งปอด หากยอนไปที่รุนพอแม และ
รุนปูยาหรือตายาย จะปรากฏวา มีบุคคลในสกุลเดียวกัน เคยเปนโรคมะเร็งปอด เปน
ตน 

1.4 การแยกตนเองจากครอบครัว(Differentiation of Self) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่จะแยกแยะ ความคิด สติปญญา ความรูสึก และอารมณ จากครอบครัว ไมอยู
ภายใตการครอบงําทางอารมณหรือตองคอยพ่ึงพา รอการเห็นชอบจากบุคคลอ่ืน 

ระดับของการแยกตนเองจากครอบครัว มีดังน้ี 
          
          
         

            
     
 ระดับ 0-25 แสดงวา เปนบุคคลที่ถูกครอบงําดวยอารมณจะทําอะไร ก็ตองคอยพ่ึงพา
ความคิด ความรูสึก จากสมาชิกครอบครัว ไมมีความเปนตัวของตัวเอง การหลอมรวมทางอารมณที่
ใกลชิดกันมากสมาชิกก็จะสามารถรับรูถึงความคิด ความรูสึกของกันและกันจนอาจทําใหเกิด
ความเครียด อีกทั้ง การใกลชิดกันทางอารมณจนเกินไป อาจกอใหเกิดการยอมรับกันเปนมิตรกัน 
หรือเปนศัตรูกัน 
        25-50 แสดงวา เปนบุคคลที่ดําเนินชีวิตดวยอารมณและความรูสึกไมคอยกลาคิดที่จะ
ทําอะไรดวยตนเอง และแมวาสามารถจะคิด มีเหตุมีผลไดดวยตนเองบางแตก็ตองรอการเห็นชอบ
จากบุคคลในครอบครัว 

0 25 50 75 100 

การหลอมรวมทางอารมณ 
(Fusion) 

การแยกตนเอง
ออกจาก
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        50-75 แสดงวา เปนบุคคลที่ดําเนินชีวิตโดยพยายามใชความคิด ใชเหตุผล มากกวา 
จะใหอารมณเปนตัวนําและมีความเปนตัวของตัวเองเพ่ิมมากขึ้นกวาระดับ 25-50 
        75-100 แสดงวา เปนบุคคลที่พยายามแยกแยะความคิด ความมีเหตุผล และอารมณ 
มีความเปนตัวของตัวเอง 
 

1.5 สามเหล่ียมสัมพันธ (Triangles) หมายถึง ระบบครอบครัวที่เกี่ยวเน่ืองกับบุคคล 3 คน 
(A Tree-Person System) โดยเนนถึงความผูกพันทางอารมณ ตามปกติความผูกพัน
ทางอารมณของบุคคลทั้งสามนี้คอนขางจะม่ันคง แตหากมีความเครียดเกิดขึ้น ระหวาง
สมาชิกคูใด คูหน่ึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของคูที่มีความเครียดจะดึงบุคคลท่ีสามเขามา 
เพ่ือหาพวกหรือหาแนวรวม เพ่ือชวยลดความเครียดหรือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น แต
ความเครียดหรือความวิตกกังวลนั้น อาจจะลดลงในชวงแรก ๆ เทาน้ัน เพราะหาก
บุคคลที่ 3 ที่ถูกดึงเขามาเปนพวก มีความเปนกลาง ไมเขากับใคร แตหากบุคคลที่ 3 ที่
ถูกดึงเขามาไมมีความเปนกลาง เขาขางอีกฝายก็จะกอใหเกิดการขยายวงสามเหลี่ยม 
ไปสูบุคคลภายนอกหาพรรคหาพวกมาตอตาน ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดปญหาในครอบครัวที่
รุนแรงยิ่งขึ้น 

1.6 ระบบอารมณของครอบครัวเด่ียว หรือครอบครัวนิวเคลียร 
(Nuclear Family Emotional System) 
 ครอบครัวเด่ียว หรือครอบครัวนิวเคลียรคือครอบครัวที่ประกอบดวย พอ แม ลูก 
 ถาสมาชิกในครอบครัวเด่ียว เกิดความเครียดทางอารมณ เชน พอทะเลาะกับแม ก็
อาจจะทําให พอหรือแม หรือทั้ง 2 คนทุกขใจ ทุกขกาย มีปญหาสุขภาพจิตตามมา มี
ความขัดแยงในชีวิตสมรส ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอลูก ลูกอาจจะมีปญหาทางจิตใจและ
อารมณ อาจจะสงผลตอพฤติกรรมการเรียน การคบเพ่ือน การหนีเรียน การหันไปหาสิ่ง
เสพติด ซ่ึงก็ยิ่งเพ่ิมความเครียดใหพอแมมากยิ่งขึ้น สงผลกระทบทางลบตอสภาพจิตใจ
อารมณของสมาชิกทุกคนในครอบครัว แตหากสมาชิกครอบครัว พอ แม ลูก รักใคร
ผูกพันกันดี ครอบครัวน้ัน ๆ ก็จะมีความสุข และหากสมาชิกครอบครัวคนใดกาวกาย
บทบาทหนาที่ กาวกายความเปนสวนตัวของสมาชิกอีกคนหน่ึง ความพัวพันทาง
อารมณก็จะเกิดขึ้น สมาชิกคนที่ถูกกาวกายหรือ เขามาครอบงํา ก็จะไมมีความเปนตัว
ของตัวเอง 

1.7 การตัดขาดทางอารมณ (Emotional Cutoff)  
การตัดขาดทางอารมณจากครอบครัว เปน การหนีจากการผูกพันทางอารมณที่ยัง

ไมไดสะสาง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการหลีกหนี หลีกเลี่ยง หรือ การไมยอมรับความขัดแยง
ภายในจิตใจที่ยังไมไดสะสาง หรือ ไมไดรับการสนใจเอาใจใส และเม่ือสมาชิกครอบครัว
คนนั้นไมสามารถทนได เขาก็จะหาทางออก โดยเริ่มจากการหางเหินทางอารมณ สังคม 
ไมพูดจาเก่ียวของกัน แยกตัวเองออกไปจากครอบครัว ยายไปอยูที่ไกล ๆ โดยใช
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ระยะทางเปนอุปสรรค หรือเปนเคร่ืองกีดก้ันทางจิตใจ ขาดการติดตอกับครอบครัว 
สภาพการณดังกลาวน้ีอาจจะเกิดเพียงชวงสั้น ๆ หากสมาชิกคนน้ันยังตองพ่ึงพาอาศัย
ครอบครัวอยู โดยเฉพาะตองพ่ึงพาทางดานเศรษฐกิจ 

การตัดขาดทางอารมณน้ี หากเคยเกิดในรุน ปู ยา ตายาย พอแม ก็มีแนวโนมที่จะ
เกิดขึ้นในรุนตอ ๆ ไป อีกทั้ง ความรุนแรงของการตัดขาดทางอารมณจากครอบครัวใน
อดีตของบุคคลน้ัน ยิ่งมีมากเพียงใด ก็ยิ่งจะสงผลชีวิตสมรส โดยจะกอใหเกิดปญหาชีวิต
คู 

1.8 กระบวนการสืบทอดของบรรพบุรุษ (Multigenerational Transmission Process) 
เปน กระบวนการสืบทอดสายพันธุ หรือสืบสกุลของบุคคลตอเน่ืองกันอยานอย 3 รุน
เชน คนที่มีความสามารถในการแยกตนเองต่ํา เม่ือไปแตงงานกับคนที่มีความสามารถ
ในการแยกตนเองต่ําเชนกัน ลูกที่เกิดมามีแนวโนมที่จะมีความสามารถในการแยก
ตนเองต่ําเชนกัน 

1.9 ตําแหนงของพี่นองในครอบครัว (Sibling Position) 
ลําดับการเกิดของบุตรธิดาในครอบครัว มีความเก่ียวของกับบุคลิกภาพ และ  

      ปฏิสัมพันธกับคูสมรสในอนาคต 
สําหรับบางครอบครัว ลําดับการเกิด อาจจะมีความสําคัญนอยกวาบทบาท   

      หนาที่ของบุคคลน้ัน เชน ในครอบครัวบางครอบครัว ลูกคนที่ 2 หรือลูกคนอ่ืน ๆ   
      อาจจะมีบทบาทหนาที่ ดูแล รับผิดชอบ พอแม หรือครอบครัว มากกวา ลูกคนแรก 
1.10 การถดถอยของสังคม (Societal Regression) 

สังคม ก็เหมือนกับครอบครัว ประกอบดวย(1)แรงผลักหรืออํานาจที่ดึงดูดให 
สมาชิกผูกพันกัน ไมแยกจากกัน และ (2) แรงผลักหรืออํานาจที่ผลักดันใหสมาชิกมี
ความเปนตัวของตัวเอง แตภายใตสภาพสังคมที่ มีจํานวนประชากรที่ เ พ่ิมขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนมากขึ้น ความเครียดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอยาง
ตอเน่ืองก็อาจจะบั่นทอนการพัฒนาความเปนตัวของตัวเองของสมาชิกในสังคมอีกทั้ง 
ความผูกพันกันก็อาจจะลดนอยลง ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดการถดถอยของสังคม 
 ดังนั้น การถดถอยของสังคม จึงเปนแนวคิดที่แสดงใหเห็นวา ภายใตความเครียด 
และความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ในสังคม ความ
ลมเหลวในการแกปญหาลวนแลวแตจะบั่นทอนใหสังคมลาหลัง 

 
2. เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัวมีดังน้ี 

2.1 เพ่ือชวยใหสมาชิกครอบครัวแตละคนสามารถแยกตนเองจากครอบครัว  
(Differentiation of Self) โดยสามารถแยกแยะ ความคิด สติปญญา และอารมณ เพ่ือให
มีความเปนตัวของตัวเองเพิ่มมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะวา หากบุคคลในครอบครัวมีความ
ผูกพันกันมากเกินไป จะทําใหเกิดการพ่ึงพิงกันมาก จนไมมีความเปนตัวของตัวเอง 
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2.2 เพ่ือชวยใหครอบครัวเขาใจแบบแผนพฤติกรรมระหวางรุน ซ่ึงจะชวยใหเขาใจ
ถึง สภาพการณในอดีตวา มีอิทธิพลตอรูปแบบของครอบครัวในปจจุบัน 

2.3 เพ่ือใหสมาชิกครอบครัว สามารถจัดการกับการหลอมรวมทางอารมณ    ไม
เปนบุคคลที่ถูกครอบงําดวยอารมณ หรือไมเปนบุคคลที่มีชีวิตอยูภายใตระบบอารมณ
และปฏิกิริยาของผูอ่ืน ที่จะทําอะไรจะคิดอะไรก็ตองรอคอยการเห็นชอบจากผูอ่ืน 

2.4 เพ่ือใหสมาชิกสามารถสะสางสิ่งที่ทุกขใจ คางคาใจ อึดอัดใจ ลดความวิตกกังวล 
คลายความฉุนเฉียว ผอนคลายและบรรเทาอารมณ ความรูสึกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได 

      2.5 เพ่ือใหสมาชิกมีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น และสามารถปรับตัวไดดีขึ้น 
 
 3. เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว 
 

 ในการบําบัดครอบครัว ผูบําบัดจะประเมินระบบอารมณของครอบครัว โดยใช
เทคนิคตาง ๆ ตอไปน้ี 
 3.1 การสัมภาษณ ผูบําบัดสัมภาษณเพ่ือประเมินครอบครัว โดยอาจจะเปนการ
ติดตอทางโทรศัพท การมาพบปะพูดคุยกัน หรือวิธีการอ่ืน ๆ ก็ตาม โดยจะเร่ิมการ
สัมภาษณสมาชิกเปนรายบุคคลเพ่ือนําขอมูลที่ไดมาผสมผสานเชื่อมโยงเรื่องราวตางๆ 
เขาดวยกันเพ่ือจะไดเขาใจ ความคิดของสมาชิกครอบครัวคนนั้น ๆ เก่ียวกับปญหาท่ี
เกิดขึ้น ความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัว ความผูกพันกับสมาชิกครอบครัว 
ความสามารถในการแยกตนเอง ความเปนตัวของตัวเอง ความสามารถในการจัดการกับ
ความวิตกกังวล หรือการตัดขาดทางอารมณที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว เปนตน 

จากการสัมภาษณสมาชิกครอบครัวแตละคน คือ พอ แม ลูก สามี ภรรยา ของ
ครอบครัวเด่ียว และครอบครัวขยาย ทําใหไดขอมูล เก่ียวกับรายละเอียดตาง ๆ ของ
ครอบครัวดังกลาวขางตน 

  3.2 การทําแผนที่ครอบครัว 
 จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในขอ 3.1 จะชวยใหทราบเบื้องหลังของสมาชิก
ครอบครัวแตละคน ขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับครอบครัวสภาพอารมณ ความผูกพันทาง
อารมณ ความรูสึกที่สมาชิกมีตอกันและกัน กฎ เกณฑของครอบครัว ฯลฯ โดยนําขอมูล
ดังกลาวขางตนนี้มาทําแผนที่ครอบครัวเพ่ือศึกษา ความสัมพันธของครอบครัวอยางนอย 
3 รุน (Generation) หรือ 3 ชั่วอายุคน 

3.3 การคืนสูเหยา (Going Home Again) เปนเทคนิคที่ผูบําบัดครอบครัวใช
แนะนําสมาชิกครอบครัวที่เปนผูรับการบําบัดที่หนีออกจากบาน หรือที่ออกจากบานมา
เพราะมีความขุนของหมองใจกับสมาชิกครอบครัว ใหกลับบาน หรือกลับคืนสูบานเดิม
เพ่ือกลับไปทําความเขาใจ กลับไปสะสางสิ่งที่คางคาใจกลับไปเผชิญกับเหตุการณที่ทํา
ใหไมสบายใจ กลับไปเรียนรูที่จะพายามทําความเขาใจกันและกัน เพ่ือเร่ิมตนสราง
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ความสัมพันธใหม เพ่ือความสงบ และความราบรื่นในครอบครัว โดยผูรับการบําบัดที่
ออกจากบานมาหรือที่หนีออกจากบาน อาจจะเริ่มตนดวยการโทรศัพท การเขียน
จดหมาย การแวะไปเยี่ยม ฯลฯ กอนที่จะกลับมาอยูที่บานดังเดิม 

3.4 การจัดการกับสามเหลี่ยมสัมพันธ หรือ การทําใหสามเหลี่ยมสัมพันธ
ลดลง (Detriangulation) เปนเทคนิคที่ชวยใหบุคคลที่ยังคงเก่ียวของสัมพันธกับปญหา
ทางอารมณที่เกิดขึ้นกับตน และกับอีก 2 คนในสามเหลี่ยมสัมพันธ โดยไมเขาขางคนใด
คนหน่ึง และสามารถตอบโตปญหาทางอารมณไดอยางเปนกลางที่สุด โดยแยกตนออก
จากปญหาทางอารมณน้ันดวยเหตุผล ระวังไมใหเกิดการเผชิญหนากันทางอารมณ
ตัวอยางเชน พอดุลูกไมพอใจลูกมากที่ไปติดยาเสพติด ถึงขั้นทุบตีลูก ลูกรองไห ขอให
แมชวย แมสงสารลูกจึงเขาไปปลอบลูก พอเห็นวาแมเขาขางลูก จึงดาวาแมดวย 

จากตัวอยางน้ี ผูบําบัดมีหนาที่ชวยใหพอตอบโตปญหาอยางเปนกลาง ไมใช
อารมณ ใชแตเหตุผล และไมโยนความผิดไปที่แม และผูบําบัดจะตองดึงหรือแยกแม
ออกไปจากสถานการณ ซ่ึงกําลังขัดแยงกันอยางรุนแรงเพื่อไมให แมเปนที่รองรับ
อารมณ และเปนอิสระจากสามเหลี่ยมสัมพันธ 

3.5 การสรางความสัมพันธแบบตัวตอตัว (Person to Person Relationship) เปน
เทคนิคที่ชวยใหบุคคล 2 คน ไดติดตอกันโดยพูดคุยกัน เปดใจกันในเรื่องสวนตัวของกัน
และกัน แสดงความรูสึกที่มีตอกัน โดยไมพูดถึงหรือเอยถึงบุคคลที่ 3 หรือสิ่งอ่ืน ไมนํา
บุคคลท่ี 3 เขามาเก่ียวของ เทคนิคน้ีจะชวยสรางความสัมพันธในครอบครัวชวยใหรูจัก
ตนเองมากขึ้น 

3.6 เทคนิคการเผชิญหนา(Confrontation) เปนเทคนิคที่จะชวยใหผูรับการ
บําบัดเผชิญกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเพ่ือชวยใหผูรับการบําบัด สามารถแยกแยะความคิด 
ความรูสึกใชสติ มีเหตุผลเหนืออารมณ และมีความเปนตัวของตัวเองไมใชคอยแตจะ
พ่ึงพาคนอ่ืน จนทําคิดอะไร ทําอะไร หรือตัดสินใจดวยตัวเองไมได 

  
4. บทบาทของผูบําบัดที่เนนระบบครอบครัว 

4.1 ผูบําบัดตองเปนผูที่มีความเปนตัวเอง สามารถแยกตนเองจากครอบครัวเดิมได 
4.2 ผูบําบัดตองมีความเปนกลาง และสามารถควบคุมตนเองไดเพ่ือไมใหเขาไปอยู 

ในวงจร สามเหลี่ยมสัมพันธ 
4.3 ผูบําบัดมีบทบาทในการสอนและเปนผูฝกสมาชิกครอบครัว ใหเรียนรูที่จะ

แกปญหาของตนเอง โดยผูบําบัดจะตองเปนตัวอยางของการใชเหตุผล เพ่ือใหสมาชิก
ครอบครัวสามารถคิดไดดวยตนเอง 
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5. สาระสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนพฤติกรรม และที่เนนการรูคิดและ                 
    พฤติกรรม 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนพฤติกรรม 

แนวคิดสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนการรูคิด-พฤติกรรม 

เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนนการรูคิด-พฤติกรรม 

เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนการรูคิด-พฤติกรรม 

• การใหผูรับการบําบัดตอบแบบสอบถาม 

• การฝกทักษะการส่ือสาร 

• การทําสัญญา 

• การฝกทักษะการตัดสินใจ 

• การฝกทักษะการจัดการหรือการบริหารความขัดแยง 

• การปรับโครงสรางความคิด 

• การเสริมแรงทางบวก 

• การใชเทคนิคแมแบบ 

• การสอน 

บทบาทของผูบําบัดครอบครัวที่เนนพฤติกรรม และที่เนนการรูคิด-พฤติกรรม 
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การบําบัดครอบครัวที่เนนพฤติกรรมและการรูคิด-พฤติกรรม 
(Behavior and Cognitive-Behavior Therapy) 
1. แนวคิดสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนพฤติกรรมใหความสําคัญกับ

พฤติกรรมโดย 
1.1 พฤติกรรมทุกพฤติกรรม เกิดจากการเรียนรู การที่บุคคลและครอบครัว 

แสดงพฤติกรรมใด ๆ ก็เปนเพราะ พฤติกรรมที่เขาแสดงออกนั้น เคยไดรับการ
เสริมแรงมาในอดีต และพฤติกรรมน้ันจะคงอยูตอไป ตราบเทาที่ยังไดรับการ
เสริมแรง 

1.2 พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และพฤติกรรมที่ไมมีประสิทธิภาพสามารถปรับ 
เปลี่ยน และแทนที่ไดดวยพฤติกรรมใหม ที่เปนพฤติกรรมที่พึงประสงค 

 
2. แนวคิดสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนการรูคิด-พฤติกรรม 

นักบําบัดครอบครัวที่เนนการรูคิดและพฤติกรรม จะใหความสําคัญกับความคิด
(Thoughts) และพฤติกรรม(Behaviors) ของแตละบุคคล โดยไมเพียงแตจะ   สังเกต
พฤติกรรมตาง ๆ และคําพูดของสมาชิกครอบครัวเทาน้ัน จะใหความสําคัญกับความคิด
ของสมาชิกแตละคนดวย 

 
3. เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนนการรูคิด-พฤติกรรม 

การบําบัดครอบครัวในปจจุบัน จะใหความสําคัญทั้งความคิดและพฤติกรรม 
 ของบุคคล ดังน้ันจึงกําหนดเปาหมายของการบําบัดครอบครัวไวดังน้ี 

3.1 เพ่ือสํารวจและประเมินวา ความคิด และพฤติกรรมใดบางของสมาชิกครอบ 
 ครัวที่ทําใหสมาชิกครอบครัวหางเหินกัน หรือใกลชิดกัน หรือกอใหเกิดปญหาแก 
 ครอบครัว 

 3.2 เพ่ือสอนสมาชิกครอบครัวใหปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น เชน สอนเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร การแกไขปญหา การพัฒนาศักยภาพตาง ๆ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทําสัญญา การตอรองเก่ียวกับกฎตาง ๆ และบทบาท
ตาง ๆ และการจัดการหรือการบริหารความขัดแยง 
 3.3 เพ่ือลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 3.4 เพ่ือสรางสรรรูปแบบการเสริมแรงที่พึงประสงค และรักษารูปแบบการเสริมแรง
น้ัน ๆ ใหคงอยูตอไป เพ่ือประโยชนของสมาชิกแตละคน 
 3.5 เพ่ือใหสมาชิกแตละคนเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําของ
ตนเอง และเพ่ิมศักยภาพที่ตนเองมีอยู เพ่ือความเขมแข็งของสัมพันธภาพระหวาง
สมาชิกครอบครัว 
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4. เทคนิคสํ าคัญของการบํ าบัดครอบครัวที่ เนนการรู คิด -พฤติกรรม
ประกอบดวย 
4.1 การใหผูรับการบําบัดตอบแบบสํารวจ (Completing Inventory) และ 

 แจงใหผูรับการบําบัดทราบเก่ียวกับกฎพื้นฐานของการบําบัด (Ground Rules) วา 
 ผูรับการบําบัดจะตองทําอะไรบางในการมารับการบําบัด 

 การใหผูรับการบําบัดตอบแบบสํารวจนี้ เปนเทคนิคที่นํามาใชตั้งแตเร่ิมตนการ
บําบัด และทุกระยะของกระบวนการบําบัด โดยใหผูรับการบําบัดระบุ สิ่งที่เขาคาดหวัง
เก่ียวกับ การบําบัด สัมพันธภาพของผูรับการบําบัดกับสมาชิกครอบครัว ประวัติ
ครอบครัว ความสนใจของผูรับการบําบัดที่สงผลตอปจจุบัน 
 4.2 การฝกทักษะการสื่อสาร(Communication Skills Training) โดยผูบําบัดจะฝก
คูสมรสใหรูจักฟง รูจักขอรอง โดยเนนการใชสรรพนาม “ฉัน” ฝกการใหขอมูลยอนกลับ

ทางบวกโดยใหรูจักชื่นชมคนอ่ืน ตลอดทั้งฝกทักษะในการใชคําถาม และฝกการอธิบาย
เรื่องราวตาง ๆ ใหกระจาง 

4.3 การทําสัญญา (Contracting) 
สัญญา เปนขอตกลงระหวางบุคคล 2 คน หรือมากกวาอยางเปนลายลักษณอักษร 
ขอตกลงตองมีความชัดเจน วาตองทําพฤติกรรมอะไร แลวผลที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ
อะไร เชน ลูกและแมเขียนขอตกลงรวมกันวา เม่ือกลับถึงบานลูกตองทําการบานให
เสร็จ จึงจะไปดูโทรทัศนได โดยทั้งลูกและแม จะตองลงนามในสัญญาที่เปนขอตกลง
รวมกันนั้น หากลูกไมปฏิบัติตามสัญญาลูกก็จะไมไดดูโทรทัศน 
 4.4  การฝกทักษะการตัดสินใจ(Decision-making Skills) โดยใหสมาชิก
ครอบครัว หรือผูรับการบําบัด เรียนรูเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ เร่ิมตั้งแต การ
พิจารณาวา ปญหาที่เกิดขึ้นคือปญหาอะไร ฝกการหาขอมูลที่เก่ียวของกับปญหาน้ัน 
แลวพิจารณาวา หากจะตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาน้ัน ๆ จะมีทางเลือกอะไรบาง แลวจึง
ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงที่เห็นวาเหมาะสมที่สุด 
 4.5 ก า ร ฝ ก ทั ก ษ ะ ก า ร จั ด ก า ร ห รื อ  ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม ขั ด แ ย ง                     
(Conflict Management Skills) โดยใหสมาชิกครอบครัวหรือ ผูรับการบําบัดอภิปราย
เก่ียวกับประเด็นปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยอภิปรายขั้นตอนการ
บริหารความขัดแยงดังน้ี 

(1) จุดชนวน (Trigger) ที่กอใหเกิดความขัดแยงคืออะไร 
(2) ความขัดแยงน้ัน ๆ สงผล(Reflex) ตอสภาพจิตใจมากนอยเพียงใด 
(3) ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้น ทําใหเกิดอาการออนเพลียละเห่ียใจ เหน่ือยลา

(Fatique) เพียงใด 
(4) สามารถยอมรับ(Commitment) ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้นไดหรือไม 
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(5) รวบรวมพลัง ทําจิตใจใหม่ันคงขึ้น (Reconsolidation) เพ่ือจะจัดการกับความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้น 

(6) สรางไมตรีสัมพันธ (Rapproachement) เพ่ือลดหรือจัดการความขัดแยงที่
เกิดขึ้นใหหมดสิ้นไป 

4.6 การปรับโครงสรางความคิด(Cognitive Restructuring) โดยสนับสนุนให 
 สมาชิกครอบครัวไดรูจักสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นกับครอบครัวในปจจุบัน  
 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของและพัฒนาทักษะโดยการคิดไตรตรอง  
 และตีความหมายเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางตรงประเด็น 

 4.7 การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) โดยใหแรงเสริมทางบวก
(Positive Reinforcer) เพ่ือเพ่ิมความถี่ของการเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค 
 4.8 การใชเทคนิคแมแบบ (Modeling Technique) เพ่ือใหบุคคลเลียนแบบ 
พฤติกรรมที่พึงประสงคของตัวแบบ(Model) 

4.9 การสอน ใหสมาชิกครอบครัวประเมินปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัว 
และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัวใหมีความสมานฉันทกันมาก
ยิ่งขึ้น 

 
 5. บทบาทของผูบําบัดครอบครัวที่เนนพฤติกรรม และที่เนนการรูคิดและ       
                       พฤติกรรมที่สําคัญ ๆ มีดังน้ี 

5.1 ผูบําบัดจะทําหนาที่สอนทักษะและพฤติกรรมใหม ๆ ใหกับสมาชิกครอบ 
 ครัวและผูรับการบําบัดโดยการเปนแมแบบ ตลอดทั้งใหคําชมใหกําลังใจ เพ่ือให 
 สมาชิกครอบครัวและผูรับการบําบัด เรียนรูที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 ของตนเองใหดีขึ้น 

5.2 สอนทักษะและฝกพฤติกรรมใหม ๆใหแกผูรับการบําบัด และสมาชิกครอบครัว 
                    ในการปรับเปลี่ยน ความคิด และการกระทําของตนเองใหเปนไปในทิศทางที่พึง  
                ประสงค 
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ภาคผนวก 
 

• การเติมประโยคใหสมบูรณ 

• แบบวัดสภาพแวดลอมในครอบครัว 

• การทําแผนที่ครอบครัว 

• แบบประเมินความเขมแข็งของครอบครัว 

• การวาดภาพ บาน ตนไม และรูปคน 

• การวาดภาพครอบครัว 

• การวัดการทําหนาที่ครอบครัว 

• แบบบันทึกการบําบัดครอบครัว 
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การเติมประโยคใหสมบูรณ 
 จงเติมประโยคหรือขอความตอไปน้ีใหสมบูรณ โดยอานแตละประโยคหรือแตละขอความ
แลวเติมสิ่งแรกที่ผานสมองของทานเพ่ือใหประโยคนั้นสมบูรณ โปรดทําใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดถา
ไมทราบวาจะเติมอะไร ใหเขียนวงกลมลอมหมายเลขของขอน้ัน ๆ และพยายามเติมประโยคหรือ
ขอความนั้นภายหลัง 

1. ฉันรูสึกวาคุณพอของฉันไมคอยจะ……………………………………………………. 

2. เม่ือเคราะหรายประดังกันเขามา ฉัน………………………………………………… 

3. สิ่งที่ฉันตองการมากที่สุด…………………………………………………………….. 

4. ถาฉันตองรับผิดชอบ………………………………………………………………….. 

5. สําหรับฉัน อนาคตเปนสิ่งที่…………………………………………………………… 

6. ผูที่มีอํานาจเหนือฉัน………………………………………………………………….. 

7. ทั้ง ๆ ที่เห็นวามันไรสาระ ฉันก็ยังกลัว……………………………………………….. 

8. ฉันรูสึกวาเพ่ือนที่แทจริง………………………………………………....................... 

9. เม่ือตอนที่ฉันยังเปนเด็กอยู……………………………………………….................. 

10. ผูชายในอุดมคติของฉัน………………………………………………........................ 

11. เม่ือฉันเห็นผูชายและผูหญิงอยูดวยกัน……………………………………………….. 

12. ถาเปรียบเทียบกับครอบครัวอ่ืนแลว ครอบครัวฉัน………………………………….. 

13. ผูที่ฉันชอบทํางานรวมกับเขามากที่สุด คือ………………………………………….. 

14. คุณแมของฉัน………………………………………………...................................... 

15. ฉันจะทําทุกส่ิงทุกอยางเพ่ือใหลืม………………………………………………......... 

16. ถาคุณพอของฉันเพียงแต……………………………………………….................... 

17. ฉันม่ันใจวาฉันมีความสามารถที่จะ……………………………………………........ 

18. ฉันคงมีความสุข ถา……………………………………………............................... 

19. ถาใครทํางานใหฉัน………………………………………………............................. 

20. ฉันกําลังตั้งตาคอย……………………………………………….............................. 

21. เพ่ือนของฉันสวนมากไมทราบวาฉันกลัว……………………………………………. 

22. ครูที่โรงเรียน………………………………………………....................................... 

23. ฉันไมชอบคนที่………………………………………………................................... 

24. ฉันจําไดเม่ือ………………………………………………........................................ 

25. ฉันคิดวาผูชายสวนมาก………………………………………………....................... 

26. ความรูสึกของฉันเก่ียวกับชีวิตแตงงาน………………………………………………. 
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27. พวกที่บานทํากับฉันอยางกับวา………………………………………………........... 

28. เพ่ือนรวมงานของฉันคือ……………………………………………......................... 

29. คุณแมกับฉัน………………………………………………....................................... 

30. ฉันไดทําผิดอยางมากที่………………………………………………....................... 

31. คุณพอของฉัน………………………………………………..................................... 

32. จุดออนของฉันก็คือ………………………………………………............................. 

33. ความทะเยอทะยานในชีวิต คือ………………………………………………............. 

34. คนที่ทํางานใหฉัน………………………………………………................................ 

35. สักวันหนึ่งฉันคง……………………………………………….................................. 

36. เม่ือฉันเห็นนายเดินมา………………………………………………......................... 

37. ฉันอยากขจัดความกลัวในเรื่อง………………………………………………............ 

38. คนที่ฉันชอบมากที่สุด……………………………………………….......................... 

39. ฉันไมเคยมีความสุขเทา………………………………………………....................... 

40. เม่ือฉันคิดถึงผูชาย………………………………………………............................... 

41. เม่ือฉันมีความรูสึกทางเพศ………………………………………………................... 

42. ครอบครัวสวนมากที่ฉันรูจัก………………………………………………................. 

43. ฉันชอบทํางานรวมกับคนที่……………………………………………….................. 

44. ถาคุณแมของฉันเพียงแต………………………………………………..................... 

45. บางครั้งฉันรูสึกละอาย……………………………………………….......................... 

46. คุณพอและฉัน………………………………………………...................................... 

47. เม่ือเปรียบเทียบกับคนอ่ืนแลวฉัน………………………………………………......... 

48. เม่ือฉันเปนคนออกคําสั่ง ฉัน………………………………………………................ 

49. สิ่งที่ฉันตองการมากที่สุดในชีวิต………………………………………………........... 

50. อีก 10 ป ขางหนาฉัน……………………………………………….......................... 

51. คนที่ฉันนับถือวาเหนือกวาฉัน………………………………………………............. 

52. บางครั้งความกลัวก็บังคับใหฉันตอง………………………………………………..... 

53. เม่ือฉันไมอยู เพ่ือนจะ……………………………………………….......................... 

54. สิ่งที่ฉันจําไดแมนยําที่สุดในวัยเด็กของฉัน…………………………………………… 

55. สิ่งที่ฉันชอบนอยที่สุดเก่ียวกับบุรุษเพศ……………………………………………… 

56. ฉันรูสึกวาเรื่องเพศ……………………………………………….............................. 

57. เม่ือฉันยังเปนเด็กอยู บิดาของฉัน………………………………………………........ 
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58. คนที่ทํางานรวมกับฉันโดยมาก………………………………………………............. 

59. คุณแมของฉันไมคอยจะ……………………………………………........................ 

60. ฉันรูสึกวาเปนความผิดใหญหลวงที่ฉันได…………………………………………… 

61. ผูหญิงในอุดมคติของฉัน………………………………………………...................... 

62. ฉันคิดวาผูหญิงสวนมาก………………………………………………...................... 

63. เม่ือฉันคิดถึงผูหญิง………………………………………………............................. 

64. สิ่งที่ฉันชอบนอยที่สุดเก่ียวกับสตรีเพศ……………………………………………….. 
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การเติมประโยคใหสมบูรณ  แบงเปน 15 ดานดังน้ี 
 
ที่ หัวขอ      ขอที่ 
1. มารดา    14 29 44 59 
2. บิดา     1 16 31 46 
3.  ครอบครัว   12 27 42 57 
4. สัมพันธภาพกับเพ่ือนตางเพศ 10 25 40 55     61   62  63    64 
5. เพศสัมพันธ   11 26 41 56 
6. เพ่ือนทั่วไป    8 23 28 53 
7. ผูที่เหนือกวา    6  22 36 51 
8. ผูที่ดอยกวา    4 19 34 48 
9. เพ่ือนรวมกลุม   13 38 43 58 
10. ความกลัว    7 21 37 52 
11. ความรูสึกผิด   15 30 45 60 
12. ความสามารถ    2 17 32 47 
13.  อดีต     9 24 39 54 
14. อนาคต     5 20 35 50 
15. เปาหมาย    3 18 33 49 
 
 ในการนํา “ การเติมประโยคใหสมบูรณ” ไปใช ผูบําบัดจะนําคําตอบในแตละดานที่ผูรับการ

บําบัดตอบ มาใชประกอบการสนทนากับผูรับการบําบัด  เพ่ือจะไดทราบรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับ
ผูรับการบําบัดตอไป 
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คําแนะนํา 
 

 แบบวัดสภาพแวดลอมในครอบครัว ประกอบดวยขอความตาง ๆ จํานวน 90 ขอ ขอใหทาน
พิจารณาวา ขอความแตละขอน้ันเปนจริงหรือไมจริงสําหรับตัวทาน โปรดตอบในกระดาษ   คําตอบ
ดังตัวอยางตอไปน้ี 
  
 ขอ 1. ฉันรักแมมาก 
 
 
 
 ถาทานตอบวา “จริง” 

 ขอใหทานเขียนเครื่องหมายกากบาทดานบนของเลข “1” ดังน้ี 

 
 
 ขอ 1. ฉันรักแมมาก 
 
 
 เม่ืออานคําแนะนําเขาใจแลวขอใหทานลงมือตอบทันที จะใชเวลาประมาณ 20 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จริง 

  1 
ไม 

จริง 

  1 
ไม 

แบบวดัสภาพแวดลอมในครอบครัว 
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ขอความ:สภาพแวดลอมในครอบครัว 

1. สมาชิกในครอบครัวชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
2. สมาชิกในครอบครัวตางเก็บความรูสึกไมคอยพูดกัน 
3. สมาชิกในครอบครัวทะเลาะกันบอย 
4. สมาชิกในครอบครัวไมคอยทําอะไรดวยตนเอง 
5. เรารูสึกวา ทุกส่ิงทุกอยางท่ีสมาชิกในครอบครัวของเราทําเปนส่ิงสําคัญ 
6. สมาชิกในครอบครัวของเรา ชอบคุยเกี่ยวกับปญหาการเมืองและปญหาสังคม 
7. แทบทุกวันหยุดสุดสัปดาหสมาชิกในครอบครัวของเราพบปะสังสรคกันท่ีบานในตอนเย็น ๆ  
8. สมาชิกในครอบครัวจะไปวัด หรือโบสถ หรือมัสยิดดวยกันบอย ๆ  
9. กอนจะทําอะไร สมาชิกในครอบครัวจะชวยกันวางแผนลวงหนา 
10. สมาชิกในครอบครัวไมคอยใชการออกคําส่ังกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว 
11. แมวาสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะใชเวลาสวนใหญท่ีบาน แตตางคนตางอยู 
12. เวลาอยูบาน สมาชิกในครอบครัวของเราอยากจะคุยกันเร่ืองอะไร เราก็คุย 
13. สมาชิกในครอบครัวของเรา ไมเคยทําใหสมาชิกคนอ่ืนไมพอใจ 
14. ครอบครัวของเราจะสนับสนุนใหครอบครัวแตละคนมีความเปนตัวของตัวเอง 
15. ความกาวหนาเปนส่ิงท่ีสมาชิกในครอบครัวใหความสําคัญ 
16. สมาชิกในครอบครัวของเรา แทบจะไมไดไปดูภาพยนต หรือชมคอนเสิรต หรือไปฟงการบรรยาย

ทางวิชาการดวยกัน 
17. เพื่อน ๆ มาสังสรรคท่ีบานของเราบอย ๆ  
18. สมาชิกในครอบครัวของเราไมคอยไดสวดมนตออนวอน หรือภาวนา 
19. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามกฏระเบียบของครอบครัวอยางเครงครัด 
20. ในครอบครัวของเรามีกฏระเบียบนอยมากท่ีตองทําตาม 
21. ทุกคนในครอบครัวตางเสียสละ ชวยกันทํางานบาน 
22. เวลาโกรธใครที่บาน ขาพเจาจะพาลสมาชิกคนอ่ืนในบาน 
23. สมาชิกในครอบครัวบางคนเวลาโกรธมาก เขาก็จะขวางปาส่ิงของ 
24. เราไมคอยคิดถึงคนอ่ืน นอกจากคนในครอบครัวของเรา 
25. ไมวาสมาชิกในครอบครัวคนใด จะทํางานหาเงินไดมากนอยเพียงใด ก็ไมใชเร่ืองสําคัญสําหรับ

ครอบครัวของเรา 
26. การเรียนรูส่ิงตาง ๆ ใหม ๆ เปนส่ิงสําคัญมากสําหรับครอบครัวของเรา 
27. ครอบครัวของเราไมมีใครสนใจกีฬา 
28. เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับความสําคัญของเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับศาสนา เชน วันสําคัญ ๆ ทาง

ศาสนา 
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29. เวลาเราตองการส่ิงของท่ีใชในบาน เราจะหาไมคอยเจอ 
30. ในครอบครัวของเรา จะมีสมาชิกอยูคนหนึ่งท่ีสวนมากจะเปนคนคอยชวยตัดสินใจ 
31. สมาชิกในครอบครัวทุกคนรักกัน 
32. เราเลาปญหาสวนตัวใหกันและกันฟง 
33. สมาชิกในครอบครัวของเราไมคอยหัวเสียหรือไมคอยโมโห 
34. ครอบครัวของเรามีอิสระท่ีจะไปไหนมาไหนก็ได ถาเราตองการ 
35. เราเช่ือวา ในการแขงขันคนท่ีเกงท่ีสุดเทานั้นคือผูชนะ 
36. สมาชิกในครอบครัวของเรา ไมคอยสนใจในกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
37. สมาชิกในครอบครัวของเรา จะไปทองเท่ียวดวยกัน 
38. สมาชิกในครอบครัวของเรา ไมเช่ือในเร่ืองนรก หรือสวรรค 
39. การตรงตอเวลา เปนเร่ืองท่ีสําคัญสําหรับครอบครัวของเรา 
40. เรากําหนดกฏเกณฑตาง ๆ ในบานรวมกัน 
41. เวลาอยูบาน สมาชิกในครอบครัวของเรา ไมคอยอาสาชวยกันทํางานบาน 
42. ถาสมาชิกในครอบครัวของเรา อยากทําอะไร เราก็จะทําเลยไมจําเปนตองเตรียมตัวอะไรมากอน 
43. สมาชิกในครอบครัวชอบวิจารณกันและกันบอย 
44. สมาชิกในครอบครัวมีเร่ืองสวนตัวเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีปดบังกัน 
45. สมาชิกในครอบครัวของเรา พยายามจะทําทุกส่ิงทุกอยางใหดีกวาเดิม 
46. สมาชิกในครอบครัวของเรา แทบจะไมไดปรึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 
47. สมาชิกในครอบครัวแตละคนจะมีงานอดิเรกอยางนอยคนละอยาง สองอยาง 
48. สมาชิกในครอบครัวของเราตางก็รูวา อะไรเปนส่ิงท่ีถูกตองและอะไรเปนส่ิงท่ีผิด 
49. สมาชิกในครอบครัวของเราเปล่ียนใจบอย ๆ  
50. ในครอบครัวของเรา จะเนนมาก เร่ืองการปฏิบัติตามกฏระเบียบของครอบครัว 
51. สมาชิกในครอบครัวของเราตางใหการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
52. ถาขาพเจาบนโนน บนนี่ สมาชิกบางคนในครอบครัวก็จะไมพอใจ 
53. สมาชิกในครอบครัวจะตีกันหรือใชกําลังกันบางเปนบางคร้ัง 
54. เม่ือสมาชิกในครอบครัวคนใดมีปญหา เขาก็จะพยายามชวยเหลือตัวเองใหมากท่ีสุด 
55. สมาชิกในครอบครัวจะไมคอยกังวลใจเกี่ยวกับเร่ืองความกาวหนาในการทํางาน หรือผลการเรียน 
56. สมาชิกบางคนในครอบครัวชอบเลนดนตรี 
57. หลังเลิกเรียน หรือหลังเลิกทํางาน สมาชิกในครอบครัวไมคอยไปออกกําลังกาย 
58. สมาชิกทุกคนในครอบครัวเช่ือวา เราตองทําส่ิงตาง ๆ ดวยความซ่ือสัตย 
59. สมาชิกในครอบครัวตางจัดหองของตนเองใหเปนระเบียบเรียบรอย 
60. สมาชิกทุกคนในครอบครัว มีสิทธิเทาเทียมกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองของครอบครัว 
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61. สมาชิกในครอบครัวของเรา มีน้ําใจตอกันนอยมาก 
62. ไมมีการปดบังเกี่ยวกับเร่ืองรายจายในบานของเรา 
63. เม่ือมีบางส่ิงบางอยางไมลงรอยกันในครอบครัว เราจะพยายามท่ีจะทําใหทุกส่ิงทุกอยางผานไป

ดวยดี 
64. สมาชิกในครอบครัวตางสนับสนุนใหแตละคนพยายามรักษาสิทธิของตน 
65. สมาชิกในครอบครัวของเรา ไมคอยพยายามทําอะไรใหสําเร็จ 
66. สมาชิกในครอบครัวชอบไปหองสมุด 
67. สมาชิกในครอบครัวจะไปเรียนแกะสลัก หรือทําขนม หรือทําส่ิงท่ีตนเองสนใจบางเปนบางคร้ังเพื่อ

เปนงานอดิเรก 
68. ในครอบครัวของเรา สมาชิกแตละคนจะมีความคิดเห็นแตกตางกันวา “อะไรถูกและอะไรผิด” 

69. สมาชิกในครอบครัวตางมีหนาท่ีของตนอยางชัดเจน 
70. เราสามารถทําในส่ิงท่ีสมาชิกของครอบครัวของเราตองการ 
71. สมาชิกในครอบครัวตางเขากันไดดี 
72. ปกติสมาชิกในครอบครัวของเราจะระมัดระวังส่ิงท่ีพูด ไมพูดใหสะเทือนใจกัน 
73. สมาชิกในครอบครัวตางแขงขันกันและกัน 
74. ขาพเจารูสึกวาเปนส่ิงท่ียากยิ่ง ท่ีจะไมใหใครในครอบครัวเดือดรอน 
75. “การทํางานมีความสําคัญมากกวาการเลน” เปนกฏภายในครอบครัวของเรา 

76. สําหรับครอบครัวของเรานั้น การดูโทรทัศนเปนส่ิงท่ีสําคัญมากกวาการอานหนังสือ 
77. สมาชิกในครอบครัวมักจะออกไปพักผอนหยอนใจนอกบานดวยกัน 
78. หนังสือเกี่ยวกับศาสนา เปนหนังสือท่ีสําคัญยิ่งของบานเรา 
79. ครอบครัวของเรา มักใชเงินอยางไมระมัดระวัง 
80. กฏระเบียบตาง ๆ ของครอบครัวของเรา สามารถยืดหยุนได 
81. สมาชิกในครอบครัวของเรา มีเวลาท่ีจะใสใจหรือใหความสนใจกันและกัน 
82. เรามีสารพัดเร่ืองท่ีจะพูดคุยกันในครอบครัวของเรา 
83. เราเช่ือวา สมาชิกในครอบครัวของเราจะไมเอะอะโวยวาย หรือข้ึนเสียงกับคนอ่ืนท่ีไมใชคนใน

ครอบครัวของเรา 
84. แตละคนในครอบครัวตองรับผิดชอบการกระทําของตนเอง สมาชิกในครอบครัวคนอื่นจะไม

ออกมาปกปอง หรือพูดแกตางให 
85. สมาชิกในครอบครัวมักจะเปรียบเทียบความสําเร็จในการทํางาน หรือการเรียนของตนเองกับคนอ่ืน 

ๆ  
86. สมาชิกในครอบครัวชอบศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม 
87. กิจกรรมสวนใหญท่ีเกี่ยวกับความบันเทิงของครอบครัวของเราคือ ดูโทรทัศน หรือฟงวิทยุ 
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88. สมาชิกในครอบครัวเช่ือวา หากใครทําบาปจะถูกลงโทษ 
89. หลังจากสมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารกันแลว เราก็ชวยกันลางจานทันที 
90. สมาชิกทุกคนในครอบครัว จะไมแยกจากกัน จะรวมใจกันเปนหนึ่งเดียว 
 
-----------------ส้ินสุดการตอบแบบวัด----------------- 
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การใหคะแนน 
           

ดาน I II III IV V VI VII VIII IX X

จรงิ X X X X X X

ไมจรงิ X X X X

จรงิ X X X X X

ไมจรงิ X X X X X

จรงิ X X X X X X

ไมจรงิ X X X X

จรงิ X X X X X X X

ไมจรงิ X X X

จรงิ X X X X X X

ไมจรงิ X X X X

จรงิ X X X X X X

ไมจรงิ X X X X

จรงิ X X X X x

ไมจรงิ X X x X X

จรงิ X X X X X X

ไมจรงิ X X X X

จรงิ X X X X X X X

ไมจรงิ X X X

รวม

คะแนน

ในแตละ

ดาน
 

 

 

 

 

 

 

--1----   ----2----  ----3-----   ---4-----  ----5-----  -----6-----  ----7----  ----8-----  -----9----  ---10--- 

--11---   ---12---  ---13----   --14----  ---15----  ----16-----  ---17----  ---18-----  ---19---  ---20--- 

--21---   ---22---  ---23----   --24----  ---25----  ----26-----  ---27----  ---28-----  ---29---  ---30--- 

--31---   ---32---  ---33----   --34----  ---35----  ----36-----  ---37----  ---38-----  ---39---  ---40--- 

--41---   ---42---  ---43----   --44----  ---45----  ----46-----  ---47----  ---48-----  ---49---  ---50--- 

--51---   ---52---  ---53----   --54----  ---55----  ----56-----  ---57----  ---58-----  ---59---  ---60--- 

--61---   ---62---  ---63----   --64----  ---65----  ----66-----  ---67----  ---68-----  ---69---  ---70--- 

--71---   ---72---  ---73----   --74----  ---75----  ----76-----  ---77----  ---78-----  ---79---  ---80--- 

--81---   ---82---  ---83----   --84----  ---85----  ----86-----  ---87----  ---88-----  ---89---  ---90--- 
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กระดาษคําตอบ 

สภาพแวดลอมในครอบครัว 
 
 

ดาน I II III IV V VI VII VIII IX X

จรงิ

ไมจรงิ

จรงิ

ไมจรงิ

จรงิ

ไมจรงิ

จรงิ

ไมจรงิ

จรงิ

ไมจรงิ

จรงิ

ไมจรงิ

จรงิ

ไมจรงิ

จรงิ

ไมจรงิ

จรงิ

ไมจรงิ

 
 

 
 
 
 
 
 

--1----   ----2----  ----3-----   ---4-----  ----5-----  -----6-----  ----7----  ----8-----  -----9----  ---10--- 

--11---   ---12---  ---13----   --14----  ---15----  ----16-----  ---17----  ---18-----  ---19---  ---20--- 

--21---   ---22---  ---23----   --24----  ---25----  ----26-----  ---27----  ---28-----  ---29---  ---30--- 

--31---   ---32---  ---33----   --34----  ---35----  ----36-----  ---37----  ---38-----  ---39---  ---40--- 

--41---   ---42---  ---43----   --44----  ---45----  ----46-----  ---47----  ---48-----  ---49---  ---50--- 

--51---   ---52---  ---53----   --54----  ---55----  ----56-----  ---57----  ---58-----  ---59---  ---60--- 

--61---   ---62---  ---63----   --64----  ---65----  ----66-----  ---67----  ---68-----  ---69---  ---70--- 

--71---   ---72---  ---73----   --74----  ---75----  ----76-----  ---77----  ---78-----  ---79---  ---80--- 

--81---   ---82---  ---83----   --84----  ---85----  ----86-----  ---87----  ---88-----  ---89---  ---90--- 
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ตัวอยาง เม่ือตอบเสร็จแลว ใหรวมคะแนนแตละดาน ; การใหคะแนน ตอบตรงกับที่เฉลยให 1 
คะแนน เชน ดานที่ 1 ใหรวมคะแนนขอ 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 และ 81 ถารวมคะแนนดาน 
1 ได 7 คะแนน (คะแนนดิบ) แลวนําไปเทียบกับเกณฑปกติ จะไดคะแนนมาตรฐาน T – score  

เทากับ 53 ตอจากน้ันจึงนําไปเขียนเสนภาพในหนาถัดไป   
 
เกณฑการแปลความหมาย 
เกณฑปกติ : สภาพแวดลอมในครอบครัว 
 
       คะแนนมาตรฐาน (T – Score) 

              ดาน 
 คะแนนดิบ  I II III IV V  คะแนนดิบ 
 9.0   68 73 81 70 72      9.0 
 8.5   64 70 78 66 69      8.5 
 8.0   60 66 75 62 66      8.0 
 7.5   57 63 73 57 63      7.5 
 7.0   53 60 70 53 60      7.0 
 6.5   49 57 67 49 56      6.5 
 6.0   46 54 65 45 53      6.0 
 5.5   42 50 62 41 50      5.5 
 5.0   38 47 59 36 47      5.0 
 4.5   34 44 56 32 44      4.5 
 4.0   31 41 54 28 41      4.0 
 3.5   27 37 51 24 38      3.5 
 3.0   23 34 48 20 35      3.0 
 2.5   20 31 46 15 32      2.5 
 2.0   16 28 43 11 28      2.0 
 1.5   12 25 40 7 25      1.5 
 1.0   9 21 38 3 22      1.0 
 0.5   5 18 35 - 19      0.5 
 0.0   1 15 32 - 16      0.0 
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  คะแนนมาตรฐาน (T – Score) 

              ดาน 
 คะแนนดิบ  VI VII VIII IX X  คะแนนดิบ 
 9.0   70 70 72 70 76      9.0 
 8.5   67 67 69 67 73      8.5 
 8.0   64 64 67 64 70      8.0 
 7.5   61 62 64 61 67      7.5 
 7.0   58 59 62 59 65      7.0 
 6.5   55 56 59 56 62      6.5 
 6.0   52 53 56 53 59      6.0 
 5.5   49 51 54 50 56      5.5 
 5.0   46 48 51 48 54      5.0 
 4.5   43 45 49 45 51      4.5 
 4.0   41 43 46 42 48      4.0 
 3.5   38 40 44 40 45      3.5 
 3.0   35 37 41 37 43      3.0 
 2.5   32 35 39 34 40      2.5 
 2.0   29 32 36 31 37      2.0 
 1.5   26 29 34 29  34      1.5 
 1.0   23 27 31 26 32      1.0 
 0.5   20 24 29 23 29      0.5 
 0.0   17 21 26 20 26      0.0 
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เสนภาพ : สภาพแวดลอมในครอบครัว 
 
คะแนนมาตรฐาน 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
                 I  II III IV V VI VII VIII IX X 
 
ดานท่ี I  ความผูกพันใหการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
ดานท่ี II  การแสดงความรูสึก 
ดานท่ี III  ความขัดแยง การแสดงความโกรธและความกาวราว 
ดานท่ี IV  ความเปนอิสระดานความคิด การตัดสินใจ 
ดานท่ี V  การมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับความสําเร็จดานการเรียน การทํางานรวมกัน 
ดานท่ี VI  การมีความสนใจกิจกรรมการเมือง สังคม วัฒนธรรม และกิจกรรมเสริมสรางปญญา 
ดานท่ี VII  การมีกิจกรรมดานนันทนาการรวมกัน 
ดานท่ี VIII  การเห็นคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา 
ดานท่ี IX  ความสําคัญของการวางแผนงานเพื่อพัฒนาครอบครัว 
ดานท่ี X  การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ของครอบครัว 
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การทําแผนที่ครอบครัว 
          นักบําบัดจะตองทําแผนที่ครอบครัว ซึ่งจะชวยใหใหภาพเบื้องหลังของสมาชิกแตละคน 

สามารถตรวจสอบการไหลของกระบวนการทางอารมณของครอบครัวที่เกิดข้ึน ในแตละรุนได ตาม

ตัวอยางแผนภูมิครอบครัว ( ทําเมื่อ พ.ศ. 2545) ดังตอไปนี้ 

 

สัญลักษณที่ใชในการทําแผนที่ครอบครัว 
 

  แทนเพศชาย    แทน เพศชาย ติดส่ิงเสพติด 

  แทนเพศหญิง    แทน เพศหญิง ติดส่ิงเสพติด 

    

     

        ,   แทน เสียชีวิต 

     

แทน แตงงานเมื่อ พศ. 2525 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกสาวคนแรก อายุ 18 ป 

ลูกชาย เปนลูกคนที่ 2 อายุ 16 ป 

ลูกสาวคนที่ 3 เปนลูกที่ขอมาเล้ียงอายุ 10 ป 

 

   เสน 3 เสน  แทน รักผูกพันกันมาก 

    

เสน 2 เสน  แทน รักกัน 

 

   แทน  ขัดแยงกัน 

     ……………….. แทน หางเหินกัน 

16 18 10 

M 2525 
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แทน รักกัน แตขัดแยงกัน 

 

   แทน รักกันมาก แตขัดแยงกัน 

 

   แทน ชายและหญิง พบรักกันในป 2540  

   MET 2540 และอยูดวยกัน โดยไมจดทะเบียนสมรส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ภาพที่1 แผนที่ครอบครัวหรือแผนภูมิครอบครัว 

 

                      จากแผนภูมิครอบครัว ทําใหทราบวา พอกับแมของผูรับการบําบัดแตงงานในพ.ศ. 

2525  มีลูกสาวคนแรกในป พ.ศ. 2527 มีลูกสาวคนที่ 2 ในป พ.ศ. 2529 และลูกชายในปพ.ศ. 2532 

พอกับแมมีความใกลชิดกันมากแตชอบทะเลาะกัน แมมีความใกลชิดสนิทสนมกับลูกทุกคนดี 

โดยเฉพาะลูกชายคนเล็กจะมีความใกลชิดกันมากกวาพี่สาวทั้ง 2 คน สวนพอจะมีความใกลชิดกับลูก

สาวมากกวาลูกชายซึ่งติดยาเสพติดทําใหเกิดความขัดแยงกับพอมาก ตอมาในป พ.ศ. 2540  พอได

พบรักกับผูหญิงคนหนึ่ง ซึ่งมีความใกลชิดสนิทสนมกับพี่สาวของพอมากและมีลูกสาวดวยกัน 1 คน ซึ่ง

พอรักและผูกพันมาก จึงทําใหพอเกิดความขัดแยงกับแมและตาเปนอยางมาก เนื่องจากตารักและ

ผูกพันใกลชิดกับแมมาก 
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การวาดภาพครอบครัว : วางกระดาษตามแนวนอน 
 คําส่ัง : ขอใหวาดภาพสมาชิกทุกคนในครอบครัว รวมทั้งตัวคุณดวย และแตละคนกําลังทํา

อะไร พยายามวาดรูปทั้งคน อยาวาดรูปการตูนหรือวาดเปนแทง ๆ  
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          แบบประเมินนี้ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก 

         ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบประเมิน มีจํานวน 6 ขอ 

         ตอนท่ี 2 แบบประเมนิความเขมแข็งของครอบครัว มทีั้งหมด 4 หนา มีขอคําถามจํานวน 34 ขอ 

 
         ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบประเมิน 
 
              คําช้ีแจง   ขอความตอไปนี้เปนขอความสอบถามขอมูลสวนตัวของทาน เมื่อทานอานแลวให

เติมขอความลงใน    

     ชองวางหรือทําเคร่ืองหมาย / ลงในชอง      หนาขอความตรงตามความเปนจริงของทานมากที่สุด 

 

     ชื่อของทาน ………………………………นามสกุล………………………………………. 

     1. สถานภาพของทานในครอบครัว        พอ         แม         ลูก 

     2. อายุของทาน…….. ป 

     3. เพศ                             ชาย 

                                            หญิง 

     4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว ……..คน 

     5. ลักษณะครอบครัวประกอบดวย  

                    ครอบครัวที่มีพอ แม  และมีลูก 1-2 คน 

                    ครอบครัวที่มีพอ แม  และมีลูกมากกวา 2 คน 

                    ครอบครัวที่มีพอ แม  และญาติอยูรวมกนั 

                    ครอบครัวที่มีแตพอและลูก 

                    ครอบครัวที่มีแมและลูก 

                    อ่ืนๆระบุ………………………………………………………….. 

     6. รายไดของครอบครัว………………………… บาทตอเดือน 

                    เพียงพอ 

                    ไมเพียงพอ 

                    อ่ืนๆระบุ…………………………………………………………. 

 

 

 

แบบประเมินความเขมแขง็ของครอบครัว 
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          ตอนที่ 2 แบบประเมินความเขมแข็งของครอบครัว 
                    คําช้ีแจง    ขอความตอไปนี้เปนสถานการณทั่วไปที่อาจเกิดข้ึนในทุกครอบครัว ขอใหทาน

พิจารณาแตละขอความ แลวตัดสินใจเลือกขอที่ตรงกับสถานการณภายในครอบครัวของทานมากที่สุด 

แลวทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองระดับความคิดเห็นเพียงขอเดียว และกรุณาตอบใหครบทุกขอ แตละ

ชองมีความหมายดังนี ้

 

            จริงมากที่สุด  หมายถึง   ขอความนั้นเกิดข้ึนจริงอยางสม่าํเสมอในครอบครัวของทาน 

            สวนใหญจริง  หมายถึง   ขอความนั้นเกิดข้ึนจริงหลายคร้ังในครอบครัวของทาน 

            จริงบาง          หมายถึง   ขอความนั้นเปนจริงบาง ไมจริงบางเปนคร้ังคราวในครอบครัวของ

ทาน 

            จริงนอย         หมายถึง   ขอความนั้นเปนจริงนอยมากในครอบครัวของทาน 

            ไมจริงเลย       หมายถึง   ขอความนั้นไมเคยเกดิข้ึนในครอบครัวของทาน 

 
 

ขอ 
 

สภาพครอบครัว 
จริง 
มากที่ 
สุด 

สวน 

ใหญ 
จริง 

จริง 

บาง 
จริง 
นอย 

ไม
จริง 
เลย 

 
1. 

 

ดานสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัว         

ขาพเจากับสมาชิกครอบครัวไมคอยได 

พูดคุย ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเหน็กัน 

     

2. 
 

เมื่อขาพเจามปีญหาอะไร ขาพเจาก็จะ 

ปรึกษาคนในครอบครัว 

     

3. ขาพเจากับสมาชิกครอบครัวรับฟงความคิดเห็น 

ซึ่งกนัและกนัเสมอแมวาจะไมเหน็ดวย            

     

4. เมื่อครอบครัวของเราประสบปญหา 

ทุกคนจะชวยกันแกไข 

     

5. ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวตกลงกันวาทุกคน

มีอิสระที่จะกระทําหรือตัดสินใจดวยตนเอง 

     

6. 
 

ขาพเจาและสมาชิกครอบครัววางแผนรวมกัน
เก่ียวกบัอนาคตของครอบครัว 
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ขอ 

 

 
สภาพครอบครัว 

จริง 
มากที่ 
สุด 

สวน 
ใหญ 
จริง 

จริง 
บาง 

จริง
นอย 

ไมจริง 
เลย 

 
7. 

ดานการสื่อสารระหวางสมาชิกครอบครวั  
ขาพเจามักจะพูดตําหนิ หรือวิพากษวิจารณ
การกระทําของคนในครอบครัว 

     

8. ขาพเจากับสมาชิกครอบครัวมักจะพูดขัดคอกัน 

พูดแทรก และพูดไมเขาเร่ืองเปนประจํา 

     

9. บางคร้ังคําพูดของขาพเจากม็ักไปทําราย 

ความรูสึกของสมาชิกครอบครัวบางคน 

     

10. เมื่อสมาชกิครอบครัวบางคนพูด หรือทาํให 

ขาพเจาไมพอใจ ขาพเจาจะไมพูดดวย 

     

11. ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวตางพูดจากันโดย

ใชคําพูด น้ําเสียงทีเ่ขาใจกนัและเปนกันเอง 

     

 
12. 

ดานการปฏิบตัิหนาที่ของสมาชิกครอบครัว      
ขาพเจาปฎิบตัิหนาทีต่ามทีส่มาชิกครอบครัว 
 ตกลงกัน 

     

 
13. 
 

ขาพเจาและสมาชิกทุกคนในครอบครวัตาง       
ชวยกันกําหนดกฎเกณฑของครอบครัวเพ่ือ 
เปนแนวปฏิบตัิรวมกัน 

     

14. 
 

ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวตางชวยกนั
ทํางานบานตามที่ตกลงกัน 

     

 
15. 

กฎระเบียบตางๆ ของครอบครัวของเรา 

สามารถยืดหยุนหรือเปลี่ยนแปลงให             
เหมาะสมได 

     

 
16. 
 

เมื่อขาพเจาหรือสมาชิกครอบครัวคนใดทําผิด

กฎระเบียบของครอบครัว ทกุคนจะตองถกูลง 
โทษตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว 

     

 
17. 

ดานบทบาทของสมาชิกครอบครัว 
ครอบครัวของขาพเจาจะชวยกันกําหนดบทบาและ

หนาที่ของสมาชิกแตละคน 
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ขอ 

 
สภาพครอบครัว 

 

จริง 
มากที่ 
สุด 

สวน 
ใหญ 
จริง 

จริง 
บาง 

จริง 
นอย 

ไม
จริง 
เลย 

 

18. 
 

ในฐานะที่ขาพเจาเปนสมาชิกของครอบครัว 

ขาพเจาจะไมทําสิ่งใดใหทุกคนไมสบายใจ 

     

19. 
 

บทบาทหนาทีสํ่าคัญของขาพเจาในครอบครัวคือ 

ปฎิบัติตัวใหเหมาะสมกับการเปนสมาชิกที่ดี 

     

20. 
 

ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวตางปฏิบตัหินาที่ ตาม
บทบาทของแตละคน 

     

21. 

 
บางครั้งเม่ือสมาชิกของครอบครัวบางคนไม 
อยูบาน ขาพเจาก็ทําหนาที่แทนได 

     

 

22. 
ดานความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิก
ครอบครัว   
ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวตางรักและหวงใยกัน
และกัน 

     

23. 

 
ขาพเจาจะไตถามทุกขสขุของสมาชิกครอบครัวอยู
เสมอ 

     

24. 
 

สวนมากขาพเจาและสมาชกิครอบครวัจะตางคน 
ตางอยู ไมคอยเก่ียวของกัน 

     

25. 
 

เม่ือสมาชิกครอบครัวผิดหวงั ทอแท ขาพเจาจะ เขา
ไปพูดคุย และคอยใหกําลังใจ 

     

26. 
 

ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวไมเคยหวาดระแวงกัน      

 

27. 
 

ดานความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิก 
ครอบครัว  (ตอ) 

ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของครอบครัว 

     

28. 
 

ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวตางใหความสําคัญ 
ของกันและกัน 

     

 

29. 
 

ถาสมาชิกในครอบครวัไมเขาใจความคิดความรูสึก 
ของขาพเจา ขาพเจาจะพยายามชี้แจง เพ่ือใหทุก
คนเขาใจกัน 
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ขอ 

 

 
สภาพครอบครัว 

จริง 
มากท่ี 
สุด 

สวน 
ใหญ 
จริง 

จริง 
บาง 

จริง 
นอย 

ไม
จริง 
เลย 

 

30. 
 

ดานการทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิกครอบครัว 
ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวพยายามหาเวลา 

 รับประทานอาหารรวมกัน อยางนอยสัปดาห 

     

31. 
 

เวลาอยูบานขาพเจาและสมาชิกครอบครัวจะดู 
โทรทัศนดวยกัน 

     

32. 
 

ถามีโอกาสขาพเจาและสมาชิกครอบครัวจะไป 
 ทองเท่ียวดวยกัน 

     

33. 
 

พอถึงวันเกิดของคนในครอบครัว ขาพเจาและ 
ทุกคนในครอบครัวจะอวยพรใหเจาของวันเกิด 

     

34. 
 

ถามีโอกาสขาพเจาและสมาชิกครอบครวั 
จะชวนกันไปทําบุญ 

     

 
 
ความเขมแขง็ของครอบครัว มีจาํนวนรวมท้ังสิ้น 34  ขอ แบงเปน 6 ดาน ดังนี้ 

1. ดานสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวมีจํานวน 6 ขอ ไดแก ขอ 1-6  

2. ดานการสื่อสารระหวางสมาชิกครอบครัวมีจํานวน   5 ขอ ไดแก ขอ 7-11 

3. ดานการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกครอบครัวมีจํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 12- 16 

4. ดานบทบาทของสมาชิกครอบครัวมจีํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 17-21  

5. ดานความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิกครอบครัวมีจํานวน 8 ขอ ไดแก ขอ  

       22-29 

6. ดานการทาํกิจกรรมรวมกนัระหวางสมาชิกครอบครัวมีจํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 30-34 

 
การใหคะแนน 

 จริงมากที่สุด สวนใหญจรงิ จริงบาง จริงนอยมาก ไมจริงเลย 

ขอความทางบวก 5 4 3 2 1 

ขอความทางลบ 1 2 3 2 5 

 

• ขอความทางลบไดแกขอ 1,7,8,9,10 และ 24 

• ใหรวมคะแนนรายดาน 

• และรวมคะแนนทุกขอ 
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วัตถุประสงคของการวาดภาพ บาน ตนไม และรูปคน  มีสาระสาํคัญดังนี ้
 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวาง บาน ตนไม และรูปคน รวมทัง้ลักษณะที่สําคัญอ่ืนๆ เชน 

ขนาดของภาพ   ความหนักเบาของเสนทีว่าด การระบายภาพ การวางภาพ 

2. เพื่อศึกษาความรูสึก และทัศนคติของผูวาด ที่มีตอ บุคคลสําคัญในชีวติของเขา หรือมี

ความรูสึกตอตนเอง 

3. เพื่อใชเปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหเขาใจผูรับบริการที่เปนผูวาดมากย่ิงข้ึน หามแปล

ความหมายของภาพใหผูรับบริการทราบ 

 

วิธีดําเนินการ 

        วธิีดําเนนิการ การวาดภาพ บาน ตนไม และรูปคน ประกอบดวย 

1.    อุปกรณ ประกอบดวย กระดาษขาว ไมมีเสน ขนาด 11“ X 8 ½ “ หรือ A-4 

       และดินสอ 2 บี พรอมยางลบ 
2. การดําเนินการ 

การวาดภาพ บาน ตนไม และรูปคน ใหผูรับบริการวาดเปนรายบุคคลเพื่อสังเกต

พฤติกรรมการวาด การแสดงออกทางอารมณ - ความรูสึกขณะวาด 
3. คําสั่ง 

                               ใหผูดําเนินการทดสอบ หรือผูบําบัด หรือนกัจิตวทิยา วางกระดาษ A4  ตาม

แนวนอน แลวพูดกับ 

                               ผูรับการทดสอบหรือผูรับบริการวา “ใหวาดรูปบาน 1 หลัง ตนไม 1 ตน และรูปคน 

1 คน บน  

                               กระดาษแผนนี ้พยายามวาดรูปคนทัง้คน ไมวาดรูป การตูน และคนๆนัน้กําลังทาํ

อะไร“ 

              
            การวิเคราะหการวาดภาพ บาน ตนไม และรูปคน  มีสาระสําคญัดังน้ี 

               1.    บาน     เปนสัญญลักษณสะทอนถึง ความรูสึกที่มีตอแมของผูวาด 

               2.    ตนไม    เปนสัญญลักษณสะทอนถึง ความรูสึกทีม่ีตอพอของผูวาด 

               3.    รูปคน   สะทอน  “  ความรูสึกที่มีตอตนเอง “ 

4. ความเกี่ยวของของตําแหนง บาน ตนไม และรูปคน พิจารณาจากการวางตัวบุคคล 
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การวางตัวบุคคล  จะชี้ใหเห็นวา  เขามีความใกลชิดหรือ ทําตัวใหเหมือน หรือ เลียนแบบ “ 

พอหรือแมมากกวากนั “  

4.1 ถาวาดรูปคนไวตรงกลางของบานและตนไม แสดงวาผูวาดตองการไดรับการปกปอง 
หรือ พยายามให  

       พอแมไดอยูรวมกนั หรือ พยายามประสานความรูสึกระหวาง พอ แม ลูก 

4.2  เมื่อ พอหรือแม  มทีาทแีสดงอํานาจ        ภาพท่ีวาดจะแสดงที่ขนาดของภาพ โดย

เนนที่อัตราสวน 

       (  ภาพใดขนาดใหญกวากัน ) 

4.2 เมื่อพอ แม มลัีกษณะขัดแยงกัน หรือ มีอารมณความรูสึกที่ไมสนิทสนมกัน ไม

ใกลชิดกันกบั                           

ผูวาด          สัญลักษณทีว่าดก็แยกออกจากกัน มีชองวางหางไกลกนัมาก 

    4.4  เมื่อพอหรือแมจากไปหรือเสียชีวิต          สัญลักษณที่วาดที่ปรากฎบอยๆคือ ภาพคน

จะตัวเล็ก ภาพ   

           บาน ภาพตนไม จะมีขนาดเล็กและระยะไกลในแผนกระดาษ 

 
5. ขนาดของภาพ 

ถาวาดรูปคนขนาดใหญกวา  บาน ตนไม แสดงวา 

5.1 พลังอารมณของผูวาด มุงอยูภายในตนเอง หรือ 

5.2 ผูวาด อาจมีความรูสึกไมอบอุน รูสึกวาตนเองมีขอบกพรองจึงพยายามจะชดเชย

ความรูสึกเหลานี ้

เพื่อทาํส่ิงหนึง่ส่ิงใดใหตัวเองสมบูรณข้ึน และเพื่อใหเขาใจตนเองมากยิง่ข้ึนหรือ 

5.3 ผูวาด อาจคอนขางเอาแตใจตนเอง หรือ ชอบโออวด จงึตองการ จัดการกับชวีิตที่เคย

ถูกบังคับโดยเสาะ 

หาการแสดงออก 

       
6. น้ําหนักของการวาดภาพวากดมากนอยเพียงใด 

6.1 ถาวาดภาพ โดย กดหนักผิดปกติ แสดงถงึ ผูวาด 

- รูสึกเครียดมาก 

- แสดงออกดวยความรุนแรง 

- มีแนวโนมกาวราว หรือ 

- มีความทะเยอทะยาน 
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6.2 ถากดเบามาก  แสดงถงึ  ผูวาดรูสึก 

- ลังเล ไมแนใจ ขลาด กลัว ไมเด็ดขาด รูสึกไมปลอดภัย 

- ไมคอยมีพลัง มีแนวโนมเศรา ทุกขใจ ซมึเศรา 

- มีปญหาดานการปรับตัว 

7. ถาแบงบานเปนหองๆ ชองๆ มีเสนขีดแบงความเปนสวนตัว 

แสดงวา   ผูวาด   

- มีความรูสึกโดดเด่ียว ตองการแยกตัว หลีกหน ี

- มีความรูสึกวา ถูกทอดทิง้ ถกูปฏิเสธหรือไมไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

- มีความรูสึกกลัวบุคคลอ่ืน 

- ปฏิเสธหรือยากที่จะยอมรับความรูสึกที่สําคัญๆ 

- ไมตองการติดตอส่ือสารกับใคร 

- พยายามปกปองตนเอง จากภัยรอบขาง 

8. วาดรูปคนอยูในบาน แสดงวา ผูวาดตองการความปลอดภัย 

9. วาดภาพ บาน ตนไม รูปคน อยูดานลางของแผนกระดาษ แสดงถึง ผูวาด มี ความรูสึก

ดอย รูสึกสลดหดหู 

กับชีวิต อยูอยางไรก็ขออยูอยางนัน้ หรือ ผูวาดรูสึกวา ชวีติครอบครัวของตนไมมัน่คง 

10. วาดภาพ เมฆมืดทึบ หมอก พาย ุแสดงถงึ ผูวาดมีความวติกกังวลที่รุนแรง กลุมใจ 

หนกัใจไปหมด หรือ  

       กลัว หรือ มีจิตใจอารมณที่ไมสงบ รูสึกวุนวายใจ 

11. วาดภาพกิ่งกานของตนไมวนอยูกับที ่แสดงถึง ชวีิตนี้ไมมทีี่ไป ไมรูจะทําอยางไร 

12. วาดภาพกิ่งกานของตนไมลูลงมากๆ แสดงถึง คิดถึงแตอดีต ย้ําคิด คิดซ้ําๆ เจ็บปวด 

เจ็บช้ําใจ คางใจ 

คิดไมตก 

13. วาดลําตน มกีิง่กานเจริญเติบโต ขยายใหญไปดานบนของลําตน แสดงถึง ผูวาดเปนคน

ที่มีชีวิตชวีา 

มีความสนใจเพิ่มมากข้ึน เมือ่อายุมากข้ึน 

14. วาดตนไมที่มแีตกิ่งกาน แหงตาย หรือวาดตนไมตาย แสดงถึงการจาก การตาย รูสึกวา

ไมเหลืออะไรใน   

ชีวิต 

15. วาดตนไมที่ใบไมรวง แสดงถงึ ผูวาดมีความเศราที่รุนแรงตอเนื่อง มีความเศราและ
น้ําตาที่สัมพันธกับ  
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ความตาย หรือความสูญเสีย 

16. วาดตนไม และมีผลไมหลนจากตน แสดงถึง บุคคลที่มีจติใจ มีความรูสึกวา ถูกทาํลาย

ชื่อเสียง เกียรติยศ 

17. วาดตนไม และมีผลไมบนตน แสดงวา ผูวาดปรารถนาจะกลับไปมีชีวติที่ไดรับการเล้ียง

ดู ประคบประหงม เหมือนเมื่อตอนเด็กๆ 
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1. วันเดือนปที่สัมภาษณ  …………………………………………………………………………. 

2. ชื่อ-นามสกุล  …………………………………………………………………………… 

   วัน เดือน ป เกิด …………………………………………………………………………… 

   ที่อยูปจจุบัน  บานเลขที…่………….ถนน……………..อําเภอ……………จังหวัด…………… 

   โทรศัพท …………………………………………………………………………………… 

   สถานที่สามารถติดตอไดสะดวก ……………………………………………………………….. 

   ระดับการศกึษา  ………………………………………………………………………………… 

   อาชีพ  …………………………………………………………………………………………… 

   รายไดตอเดือน  ………………………………………………………………………………… 

3. สาเหตุที่มาขอคําปรึกษา 
  มีผูแนะนําใหมา  มาดวยตนเอง 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ……………………………. 

4. อาการสําคัญของผูรับการบําบัด(ตามที่ผูรับการบําบัดบอกในครัง้แรกที่มารับบริการ) 
   คือ ……………………………………………………………………………………………….. 

 อาการที่เปน : เปนมานานเพียงใด 
   เปน ๆ หาย ๆ  
  เปนมาเปนระยะเวลา ……………………ป…………………….เดือน 

  มีอาการเพ่ิมขึ้น หรือ เทาเดิม 
 การนอน : นอนวันละประมาณ…………………………ชั่วโมง 

   :   นอนหลับสนิท   นอนไมคอยหลับ 
 การรับประทานอาหาร(รับประทานอะไรไดหรือไมได): ……………………………….. 

 การพ่ึงยา : ใชยาอะไรบาง 
 นํ้าหนัก : หนัก……………….กิโลกรัม 

  : นํ้าหนักลด  นํ้าหนักเพ่ิม   นํ้าหนักคงที่ 
  : ความสูง……………….เซนติเมตร 

 อาการทางประสาท 
   หลอนทางหู   หลอนทางตา 
   ความถีข่องอาการหลอนที่เกิดขึ้น (บอยเพียง)……………………….. 

 อาการหลง มีอาการหลง  ไมมีอาการหลง 
   ความถีข่องอาการหลงที่เกิดขึ้น(บอยเพียงใด)…………………………. 

แบบบันทึกการบําบัดครอบครัว 
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5.ความเปนมาของปญหาที่มาขอรับการ
บําบัด:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

6. ลักษณะทั่วไปของผูรับการบําบัดหรือผูปวย 
 รูปราง:……………………………………………………………………………………… 

 การแสดงออกทาง,สีหนา ทาทาง:………………………………………………………… 

 การพูด:……………………………………………………………………………………. 

 การแตงกาย:………………………………………………………………………………. 

7. ประวตัิการศึกษา 
 ผลการเรียนอยูในระดับ……………………………….คะแนนเฉลี่ยเทากับ……………… 

 รูสึกอยางไรกับผลการเรียน 
  พอใจ 
  ไมพอใจ 
  อยากเรียนตอ 
 ชอบวิชาใดมากที่สุด………………………………….เพราะอะไร……………………….. 

 ไมชอบวิชาใดมากที่สุด………………………………เพราะอะไร………………………… 

8. ประวตัิสุขภาพ 
 ปจจุบันมีสุขภาพอยางไร   แข็งแรง 
      ไมคอยแข็งแรง 
      ปวยบอย 
9. ประวตัิทางสังคม 
  ชอบเขาสังคม    ชอบสันโดษ 
 มีเพ่ือนสนิทก่ีคน……………………. 

 เพ่ือนคนที่สนิทที่สุด คือ  1…………………………… 

     2…………………………… 

     3…………………………… 

 มีเพ่ือตางเพศหรือไม 
   มี  ไมมี 
   ถามี ชื่ออะไร…………………………. 

   สนิทกับเพ่ือนตางเพศ มากเพียงใด………………………………. 
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10. ประวตัิครอบครัว 
 บิดา ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..อายุ……………….ป 

 สถานภาพ………………………………………การศึกษา………………………………. 

 ศาสนา…………..อาชีพ………………………รายไดประมาณ…………….บาท/เดือน 

 บุคลิกภาพ…………………………………………………………………………………. 

 มารดา ชื่อ-นามสกุล……………………………………………….อายุ…….…………..ป 

  สถานภาพ……………………………………….การศึกษา……………………... 

  ศาสนา…………..อาชีพ…………………รายไดประมาณ……….…บาท/เดือน 

  บุคลิกภาพ……….………………………………………………………………. 

 ผูรับการบําบดั เปนบุตร หรือธิดา คนที่……………………………… 

    มีพ่ี……………….คน มีนอง……………….คน 

   บุคลิกภาพของพี่แตละคน………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………… 

                บุคลิกภาพของนองแตละคน……………………………………………. 

   …………………………………………………………………………… 

   ความสัมพันธระหวางผูรับการบําบัดกับพีน่องแตละคน……………….. 

   …………………………………………………………………………… 

   ผูรับการบําบดัสนิทกับพ่ีหรือนองคนไหนบาง……………………….… 

   …………………………………………………………………………… 

   ผูรับการบําบดัสนิทกับบิดามากนอยเพียงใด…………………………… 

   …………………………………………………………………………… 

   ผูรับการบําบดัสนิทกับมารดามากนอยเพียงใด………………………. 

   …………………………………………………………………………… 

   ความรูสึกตอบิดา………………………………………………………… 

   ความรูสึกตอมารดา……………………………………………………… 

   เหตุการณที่ผูรับการบําบัดประทับใจครอบครัว………………………… 

   เหตุการณที่ผูรับการบําบัดรูสึกสะเทือนใจเก่ียวกับครอบครัว…………. 

   …………………………………………………………………………… 

12. ประวตัิในอดีตของผูรับการบําบัด 
   ชีวติในวัยเด็ก…………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………… 
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   เหตุการณที่ประทับใจในวัยเด็ก/เหตุการณที่ไมสบายใจในวัยเด็ก……. 

   …………………………………………………………………………… 

   ชีวติในวัยรุน……………………………………………………………. 

   เหตุการณที่ประทับใจในวัยรุน/เหตุการณที่ไมสบายใจในวัยรุน……….. 

   …………………………………………………………………………… 

13. ประวตัิการติดส่ิงเสพตดิ 
  สิ่งเสพติดที่เสพคือ………………………………………………………………… 

  ระยะเวลาที่เสพ เสพมานานเพียงใด…………….ป……………..เดือน……….วัน 

  ไดไปรับการบําบัดที่ใดบาง………………………………………………………… 

  ผลการบําบัด……………………………………………………………………… 

14. ประวตัิทางเพศ…………………………………………………………………………………. 

15. สรุปผลการสัมภาษณ 
  อาการสําคัญ.. …………………………………………………………………… 

  การวินิจฉัย………………………………………………………………………. 

  การใหความชวยเหลือ…………………………………………………………… 

  การสงตอเพ่ือการบําบัด/ใหคําปรึกษา…………………………………………… 

  การวางแผนการบําบัด: …………………………………………………………. 

  นัดคร้ังตอไป   วันที…่……………เดือน……………….พศ……………………. 

   
ลงชื่อ…………..…………………………… 

      (นางสาว นาง นาย………………….) 

                ผูบําบัด 
 

วันที…่……เดือน……….…..พศ. 

 

 




