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ครอบครัวเป็ นสถาบันพื้นฐานที่เป็ นหลักสําคัญที่สุดของสังคม ทําหน้าที่ในการหล่อหลอม ขัดเกลา
อบรมเลี้ยงดู ให้ความรู ้ ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม
และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เป็ นบุคคลที่เป็ นคุณภาพ พร้อมที่จะเป็ น
พลังสําคัญในการทํางานอย่างสร้างสรรค์ให้แก่สังคม แต่ปัจจุบนั พบว่าครอบครัวไทยต้องเผชิญกับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากปั จจัยภายในครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลกาภิวฒั น์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่ งผลให้เกิดความสัน่ คลอนของสถาบัน
ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านโครงสร้างของครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง ครอบครัวมีเวลาอยูด่ ว้ ยกันน้อย
ทําให้มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กในครอบครัว อัตราการจดทะเบียนสมรสน้อยลงแต่อตั ราการ
หย่า ร้ า งและจํา นวนครอบครั ว เลี้ ย งเดี่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น เด็ก ถู ก ทอดทิ้ ง เกิ ด ปั ญ หาการใช้ค วามรุ น แรงใน
ครอบครัวและปัญหาอื่นๆในสังคมตามมาอีกมากมาย
กรมสุ ขภาพจิ ตจึ งได้พฒั นานวัตกรรมการให้การปรึ กษาคู่สมรส โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข และผูเ้ กี่ ย วข้อ งใช้ใ นการให้ก ารปรึ ก ษา แก้ไ ขปั ญ หาและเป็ นการป้ องกัน ปั ญ หา
สุ ขภาพจิตครอบครัว ทําให้ครอบครัวเกิดภูมิคุม้ กันต่อปั ญหา และส่ งผลให้ปัญหาครอบครัวลดลง
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คําชี้แจง
แผนการสอน
หลักสู ตรการให้ การปรึกษาคู่สมรส
แผนการสอนหลัก สู ต รการให้ ก ารปรึ ก ษาคู่ ส มรสจัด ทํา ขึ้ น เพื่ อ ใช้ใ นการเพิ่ ม พู น ศัก ยภาพ
ในด้านการให้การปรึ กษาคู่สมรสที่มีปัญหาความขัดแย้งและปั ญหาสัมพันธภาพ ซึ่ งอาจนําไปสู่ การหย่าร้าง
แก่ผใู ้ ห้การปรึ กษาในระบบบริ การสาธารณสุ ขและเครื อข่ายในพื้นที่ที่เคยผ่านการอบรมหลักสู ตรการให้
การปรึ กษาขั้นพื้นฐาน ( Basic Counseling ) หลักสู ตรนี้ ใช้สาํ หรับผูร้ ับการปรึ กษารายบุคคลที่มีปัญหากับ
คู่สมรส ใช้เวลาในการเรี ยนรู ้ 3 วัน โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 6 แผนการสอน ดังต่อไปนี้
แผนการสอนที่ 1 ปัญหาคู่สมรส…ปัญหาของใคร (เวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที) เป็ นแผนการสอนด้าน
ทัศนคติเพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีทศั นคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่ องครอบครัวและการหย่าร้าง
แผนการสอนที่ 2 เปิ ดมุมมองชีวิตคู่ สู่ การเป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษา (เวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที) เป็ น
แผนการสอนเพื่อให้ผูเ้ ข้ารั บการอบรมสามารถประเมินทัศนคติของตนเองต่อการใช้ชีวิตคู่และทบทวน
ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการและทักษะการให้การปรึ กษา
แผนการสอนที่ 3 การประเมินปั ญหาของคู่สมรส (เวลา 3 ชัว่ โมง) เป็ นแผนการสอนด้านความรู ้
และฝึ กทักษะการประเมินปั ญหาของคู่สมรส ก่อนนําไปสู่ การวางแผนการช่วยเหลือ
แผนการสอนที่ 4 เมื่อรักร้าวจะก้าวผ่านอย่างไร (เวลา 3 ชัว่ โมง) เป็ นแผนการสอนด้านความรู ้
ความเข้าใจเพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีแนวทางในการให้การปรึ กษาคู่สมรสที่มีปัญหาและฝึ กทักษะการให้
การปรึ กษา คู่สมรสในปั ญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถคงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
แผนการสอนที่ 5 หย่าไม่หย่า....จะแก้ปัญหาอย่างไร ? (เวลา 2 ชัว่ โมง) เป็ นแผนการสอนเพื่อให้
ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสําคัญของทัศนคติของตนเองที่มีผลต่อการให้การปรึ กษาคู่สมรส
มีความรู ้ความเข้าใจและฝึ กทักษะการให้การปรึ กษาคู่สมรสในระยะที่กาํ ลังตัดสิ นใจจะหย่าร้าง
แผนการสอนที่ 6 การเตรี ยมตัวหย่าอย่างสร้างสรรค์ (เวลา 3 ชัว่ โมง) เป็ นแผนการสอนด้าน
ความรู ้ และฝึ กทักษะการให้การปรึ กษาคู่สมรสในระยะที่ ตดั สิ นใจหย่าร้ างแล้ว เพื่อเตรี ยมความพร้ อม
ต่อการใช้ชีวิตหลังหย่าร้าง
หมายเหตุ องค์ความรู ้เรื่ องกฎหมายครอบครัวและแหล่งการช่วยเหลือ สามารถเพิ่มเติมได้โดยเชิญวิทยากร
ที่มีความรู ้มาบรรยาย ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของพื้นที่ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ในเรื่ องดังกล่าว

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

ง
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการอบรม
1. ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้การปรึ กษาเบื้องต้น
2. ปฏิบตั ิงานด้านการให้การปรึ กษาคู่สมรส
3. สามารถเข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิการได้ตลอดหลักสู ตร
รู ปแบบการฝึ กอบรม ประกอบด้ วย
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การสวมบทบาทสมมติ
4. การฝึ กปฏิบตั ิโดยการแบ่งกลุ่มย่อย
สื่ อ/อุปกรณ์
1. คู่มือการให้การปรึ กษาคู่สมรส
2. คู่มือการฝึ กอบรมหลักสูตรการให้การปรึ กษาคู่สมรสสําหรับวิทยากร
3. Flip Chart
4. ปากกาเคมี
5. ภาพประกอบการเรี ยนการสอน
6. คู่มือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของอาสาสมัคร เรื่ อง การช่วยเหลือคู่สมรสที่เสี่ ยงต่อการหย่าร้าง :
คู่มือประสานใจ ก่อนกายห่าง
7. คู่มือการให้ความรู ้สุขภาพจิตครอบครัวทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ 1667

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

จ
ตารางการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึกษาคู่สมรส
วันที่

08.30น. -09.00น.

1

ลงทะเบียน
และ
พิธีเปิ ด
การอบรม
ทบทวน
บทเรียน

2

3

ทบทวน
บทเรียน

หมายเหตุ -

09.00น.-10.00น.

10.00น.-11.00น.

ปั ญหาคู่สมรส…ปัญหา
ของใคร

11.00น.-12.00น.

13.00น.-14.00น.

เปิ ดมุมมองชีวติ คู่
สู่การเป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษา

15.00น.-16.00น.

การประเมินปัญหาของคู่สมรส
และฝึ กปฏิบตั ิ

เมื่อรักร้าวจะก้าวผ่านอย่างไร

การเตรี ยมตัวหย่าอย่างสร้างสรรค์
และฝึ กปฏิบตั ิ

14.00น.-15.00น.

หย่าไม่หย่า....จะแก้ปัญหาอย่างไร ?
และฝึ กปฏิบตั ิ
การเตรี ยมตัวหย่า
อย่างสร้างสรรค์
และฝึ กปฏิบตั ิ(ต่อ)

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่มเวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

อภิปราย/ซักถาม
และพิธีปิด

16.00น.-16.30น.

-1แผนการสอนที่ 1
เรื่อง ปัญหาคู่สมรส...ปัญหาของใคร?
1. จุดประสงค์ การเรียนรู้ เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรมแล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรม
1.1 มีทศั นคติที่ดีต่อการเป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษาคู่สมรส
1.2 มีความรู ้ความเข้าใจ เรื่ องสภาพปั ญหาของคู่สมรส ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อครอบครัว ชุ มชน
และสังคม และธรรมชาติของการหย่าร้าง
1.3 ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาคู่สมรส
2. ระยะเวลา เวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที
3. สาระสํ าคัญ
บุคลากรสาธารณสุ ขทุกระดับมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือคู่สมรสที่มีปัญหา และผลกระทบที่
จะเกิ ดขึ้นกับครอบครั ว ชุ มชนและสังคม เพื่อป้ องกันการหย่าร้างผูใ้ ห้การปรึ กษา จึ งจําเป็ นต้องมีความรู ้
ความเข้าใจ และทัศนคติทางบวกต่อปั ญหาคู่สมรส รวมทั้งตระหนักถึง ความรับผิดชอบในการช่ วยเหลือ
คู่สมรสที่มีปัญหา
4. ขอบเขตเนือ้ หา
4.1 ความสําคัญของปั ญหาคู่สมรสและการเป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือคู่สมรส
4.2 สภาพปั ญหาของคู่สมรสและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม
- สถานการณ์ปัญหาครอบครัวและการหย่าร้าง
- ผลกระทบของการหย่าร้าง
4.3 ธรรมชาติการหย่าร้าง
- ลักษณะการหย่าร้าง
- ปฏิกิริยาทางจิตใจภายหลังการหย่าร้าง
- วงจรชีวิตของครอบครัวที่หย่าร้าง

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

-25. กิจกรรมการฝึ กอบรม
ขั้นตอนการทํากิจกรรมและระยะเวลา
สื่ อ / อุปกรณ์
1. วิทยากรสุ่ มถามผูเ้ ข้ารับการอบรมในประเด็นความสุ ข - กระดาษการ์ดสี 2 สี
ความทุกข์ของคู่สมรสมีอะไรบ้าง
สี ชมพู เป็ นความสุ ข
สี เทา เป็ นความทุกข์
- สก๊อตเทป
2. วิทยากรสรุ ป ความสุ ข ความทุกข์ของคู่สมรสเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาที่เกิดได้ทุกครอบครัว
3. วิทยากรฉายภาพ/สื่ อที่ 1 สามีภรรยากําลังทะเลาะกัน - ภาพ/สื่ อที่ 1 สามีภรรยากําลังทะเลาะกัน
และให้แต่ละคนตอบคําถามตามใบงาน 1
- ใบงาน 1
4. วิทยากรฉายภาพ/สื่ อที่ 2 สามีภรรยากําลังทะเลาะกัน - ภาพ/สื่ อที่ 2 สามีภรรยากําลังทะเลาะกัน
และมีบุคลากรสาธารณสุ ขเข้าไปไกล่ เกลี่ ย ให้แต่ละคน และมีบุคลากรสาธารณสุ ขเข้าไป ไกล่เกลี่ย
ตอบคําถามตามใบงาน 2
- ใบงาน 2
5. วิทยากรแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ - ใบงาน 3
5 - 6 คน ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ความรู ้สึกของตนเอง
ตามใบงาน 3
6. วิ ท ยากรให้ ต ั ว แทนกลุ่ ม นํ า เสนอและสรุ ปเน้ น ถึ ง
บ ท บ า ท ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ที่ มี ต่ อ ก า ร ใ ห้
การช่วยเหลือปั ญหาคู่สมรส
7. วิทยากรบรรยายเรื่ องสภาพปั ญหาของคู่สมรส และ - ใบความรู ้ เรื่ อง สภาพปั ญหาของ คู่สมรส
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นต่อครอบครั ว ชุ มชนและสังคม และ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อครอบครัว ชุมชน
ธรรมชาติการหย่าร้าง
และสังคม และธรรมชาติการหย่าร้าง

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

-3ขั้นตอนการทํากิจกรรมและระยะเวลา
8. วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารั บการอบรมเขียนตอบในประเด็น
“ ปั ญหาชี วิตคู่แก้ไ ด้ถา้ ....” ลงในกระดาษ และสลับกัน
อ่าน

สื่ อ / อุปกรณ์

9. วิทยากรสรุ ปยํ้าถึงปัญหาชีวิตคู่วา่ ต้องรี บแก้ไข
อย่าปล่อยให้ปัญหาบานปลาย และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้ารับ
การอบรมซักถามและสรุ ปจบ

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

-4ภาพ/สื่ อที่ 1 สามีภรรยากําลังทะเลาะกัน

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

-5ใบงาน 1
(แผนการสอนที่ 1 ปัญหาคู่สมรส...ปัญหาของใคร?)
คําชี้แจง
ให้ สมาชิกแต่ ละคนดูภาพ/สื่ อสามีภรรยาทะเลาะกัน และตอบคําถามต่ อไปนี้
1. ท่านดูภาพแล้วรู ้สึกอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่าสามีภรรยาคู่น้ ี เมื่อทะเลาะกันแล้วจะส่ งผลกระทบกับใครบ้าง และส่ งผลกระทบ
อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์น้ ีจะลงเอยอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

-6- ภาพ/สื่ อที่ 2 สามีภรรยากําลังทะเลาะกันและมีบุคลากรสาธารณสุ ขเข้ าไปไกล่เกลีย่

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

-7ใบงาน 2
(แผนการสอนที่ 1 ปัญหาคู่สมรส...ปัญหาของใคร?)
คําชี้แจง
ให้ สมาชิกแต่ ละคนดูภาพ/สื่ อสามีภรรยาทะเลาะกัน มีบุคลากรสาธารณสุ ขเข้ าไปไกล่เกลีย่
และตอบคําถามต่ อไปนี้
1. ถ้าท่านเป็ นบุคลากรที่ตอ้ งเข้าไปช่วยเหลือ ท่านจะรู ้สึกอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. หากท่านเข้าไปช่วยเหลือ และมีคนพูดว่า “ เรื่ องของผัวเมียคนอื่นไม่เกี่ยว” “ ผัวเมียตีกนั เวลา เขาดีกนั
เราเป็ นหมา” ท่านจะรู ้สึกอย่างไร ผลดีผลเสี ยของการเข้าไปช่วยเหลือคืออะไร
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ในฐานะที่ท่านเป็ นบุคลากรสาธารณสุ ขสิ่ งที่ท่านควรช่วย และช่วยได้คืออะไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

-8ใบงาน 3
(แผนการสอนที่ 1 ปัญหาคู่สมรส...ปัญหาของใคร?)
คําชี้แจง
1. วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 - 6 คน ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ความรู ้สึก
ของตนเอง ตามใบงาน 1 และ 2 พร้อมสรุ ปเป็ นความคิดเห็นของกลุ่ม
2. ให้แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมานําเสนอ

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

-9ใบความรู้
เรื่อง สภาพปัญหาของคู่สมรสและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่ อครอบครัว
ชุ มชนและสั งคมและธรรมชาติการหย่ าร้ าง
(แผนการสอนที่ 1 ปัญหาคู่สมรส...ปัญหาของใคร?)
สถานการณ์ ปัญหาครอบครัวไทย
ปั จจุบนั ครอบครัวไทยทัว่ ประเทศมีจาํ นวน 17.9 ล้านครอบครัว จากข้อมูลการจดทะเบียนสมรส
และหย่าร้าง พบว่า การหย่าร้างมีจาํ นวนเพิ่มสู งขึ้น ในปี พ.ศ. 2536 มีผูจ้ ดทะเบียนหย่าเพียงร้อยละ 9.7
(46,953 คู่) จากจํานวนผูท้ ี่จดทะเบียนสมรส 484,569 คู่ในปี เดียวกัน แต่หลังจากปี พ.ศ. 2536 เป็ นต้นมา
จํานวนและสัดส่ วนของผูท้ ี่จดทะเบียนหย่าเพิ่มสู งขึ้นจนถึงร้อยละ 36.3 (109,277 คู่) ในปี พ.ศ. 2552 หากจะ
อธิบายให้ชดั เจนมากขึ้นคือ ย้อนหลังไป 16 ปี ที่แล้ว พบว่า ผูท้ ี่จดทะเบียนสมรสกันถึง 10 คู่ จะสิ้ นสุ ดชีวิตคู่
ด้วยการหย่าร้างกันเพียง 1 คู่ แต่ในปั จจุบนั ในจํานวนผูท้ ี่สมรสกันเพียง 3 คู่ จะมีอย่างน้อย 1 คู่ที่หย่าร้างกัน
จากครอบครัวหย่าร้างประมาณ 870,000 ครอบครัว จะมีเด็กและเยาวชนประมาณ 1,479,000 คน
ปั ญหาสําคัญครอบครัวเดี่ยวต้องเผชิญ คือ ปั ญหาทางเศรษฐกิจ ไม่มีงานทํา ไม่มีที่อยูอ่ าศัยหลังการ
หย่าร้ าง และต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกตามลําพัง จากการศึกษาพบว่า การหย่าร้างของพ่อแม่สามารถส่ งผล
กระทบต่อลูกได้ยาวนานถึง 25 ปี ทั้งต่อสภาวะทางอารมณ์ในการดํารงชีวิตในช่วงวัยเด็ก เพราะเด็กเหล่านี้
จะรู ้สึกว่าตนได้รับการปกป้ องน้อยลง ต้องดําเนินชีวิตอยูด่ ว้ ยความกลัว เด็กและเยาวชน 1 ใน 4 มีโอกาสที่
จะหันไปใช้สารเสพติดและเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อลดความกลัวและสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ตนเอง
เมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ พบว่า คนกลุ่มนี้ มกั ไม่คิดที่จะแต่งงานหรื อถ้าแต่งงานก็จะมีแนวโน้มที่จะหย่าร้างสู ง
กว่าคนที่เติบโตมาจากครอบครัวที่สมบูรณ์
วงจรชีวติ คู่
เมื่ อ เวลาเปลี่ ย นแปลงไป เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ขึ้ น ในชี วิ ต ความสั ม พัน ธ์ ข องคู่ รั ก /คู่ ส มรส
ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย คู่ที่สามารถปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้ก็จะอยูร่ ่ วมกันได้ ยืนยาว วงจร
ของชีวิตคู่แบ่งตามเหตุการณ์สาํ คัญได้ ดังนี้
1. ระยะหวานชื่ น เป็ นระยะที่ คู่สมรสเริ่ มพอใจกัน ซึ่ งอาจจะเป็ นรู ปร่ างหน้าตา นิ สัยใจคอ
ความเป็ นเพื่อน ความประทับใจในคุณลักษณะบางประการ หรื อพอใจในเพศสัมพันธ์ ทําให้ตอ้ งการอยู่
ใกล้ชิดกัน มองทุกอย่างสอดคล้องต้องกัน ส่ วนใหญ่สมั พันธภาพหรื อความรับผิดชอบ ที่มีต่อกันเป็ นจุดให้มี
การตัดสิ นใจใช้ร่วมชีวิตกัน
2. ระยะสร้ า งครอบครั ว ใหม่ เป็ นระยะที่ คู่ส มรสอยู่ด้ว ยกัน ทําให้รู้ จ ัก นิ สัย ใจคอกัน มากขึ้ น
ได้รู้จกั ครอบครั วของอี กฝ่ ายมากขึ้ น คู่สมรสที่ ต้ งั ความคาดหวังต่ออี กฝ่ ายตามความเป็ นจริ ง แก้ปัญหา
ร่ วมกัน คิดร่ วมกันได้ จะมีความสุ ขมากกว่าคู่สมรสที่คิดเรื่ องต่างๆ บนความคาดหวัง
คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 10 ระยะที่ คู่สมรสยังหนุ่ มสาว การสร้ างความมัน่ คงให้ชีวิตคู่เป็ นเรื่ องที่ มีความสําคัญ คู่สมรสที่
วางแผนด้านการเงินดี คิดร่ วมกัน ทําร่ วมกัน มีเป้ าหมายเดียวกัน จะรับภาระและสร้างครอบครัวได้ดี สําหรับ
คู่ที่มีอายุนอ้ ยหรื ออยูใ่ นวัยเรี ยน คู่สมรสเหล่านี้จะดําเนินชีวิตครอบครัวได้รอด หากได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวเดิมหรื อคนใกล้ชิดช่ วยเหลือเรื่ องเงินทอง การศึกษาหรื อ หาอาชี พ การเลี้ยงดูลูก การดูแลชี วิต
ความเป็ นอยู่ จนสามารถพึ่งตัวเองได้
3. ระยะลูกเล็ก สําหรั บคู่สมรสที่ ไม่ เคยมี ประสบการณ์ การเลี้ ยงเด็กมาก่ อน การมี ลูกคนแรก
อาจจะเป็ นเรื่ องยากและเหน็ดเหนื่ อย ต้องขอความช่วยเหลือจากญาติผใู ้ หญ่ นอกจากนี้ คู่สมรสส่ วนใหญ่
ต้อ งใช้ เ วลาในการสร้ า งความมั่น คงให้ ค รอบครั ว รวมทั้ง หาเงิ น มาเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ลลู ก
ความเหน็ดเหนื่ อยและภาระในช่วงนี้ อาจทําให้คู่สมรสเครี ยด มีปากเสี ยงกันได้ง่าย บางคน หันไปหาสุ รา
การพนัน คู่สมรสที่ไม่อดทน /ความรักเปราะบาง/ไม่รู้จะพูดจากันอย่างไร /ใช้ความรุ นแรง หรื อมีความไม่
พอใจกันหลายเรื่ อง ก็อาจเลิ กรากันไป สัมพันธภาพของคู่สมรสในช่ วงนี้ จะเป็ นอย่างไรมักขึ้ นอยู่กับ
มุมมองที่ท้ งั คู่มีต่อการสร้างฐานะครอบครัวและต่อลูก การมองแง่ลบ ทําให้ไม่อยากอดทน เช่ น มองว่า
เหน็ดเหนื่ อยในช่วงนี้ วนั หน้าจะได้สบาย หรื อมองแง่ลบว่าแต่งงานแล้วเหนื่ อยยากอยูต่ วั คนเดียวสบายกว่า
ลูกน่ารักน่าเลี้ยงหรื อมองแง่ลบว่ามีลูกเป็ นภาระกวนตัวและทําให้ยากจน เป็ นต้น
4. ระยะลูกวัยเรี ยน /วัยรุ่ น ช่ วงนี้ ลูกเริ่ มพึ่งตัวเองได้มากแล้ว แต่ค่าใช้จ่ายของลูกวัยเรี ยนและ
วัยรุ่ นก็เพิ่มขึ้นไม่น้อย มี การศึ กษาวิจยั พบว่า ช่ วงวัยรุ่ นเป็ นช่ วงที่ พ่อแม่ตอ้ งใช้จ่ายเงิ นสําหรั บลูกเป็ น
จํา นวนมากกว่า วัย อื่ น ๆ บางครั้ งทํา ให้พ่อ แม่ ต ้อ งมี ห นี้ สิ น ความสั มพัน ธ์ข องคู่ สมรสมัก จะมี ลู ก เข้า มา
เกี่ยวข้องเป็ นส่ วนหนึ่ งด้วย คู่สมรสที่ลูกมีปัญหา เช่น ติดเกม เกเร ไม่รับผิดชอบ ปั ญหาเหล่านี้ อาจจะทําให้
คู่สมรสขัดแย้งกันบ่อยๆ ได้ง่าย
เมื่ออายุมากขึ้นคู่สมรสก็ตอ้ งมีหน้าที่รับผิดชอบในการงานมากขึ้น ความเหน็ดเหนื่ อยความเครี ยด
จากหน้าที่การงานอาจทําให้คู่สมรสไม่ค่อยใส่ ใจกับสัมพันธภาพที่มีต่อกัน เมื่อมีช่องว่างเกิดขึ้นก็อาจทําให้
อีกฝ่ ายรู ้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า เกิดเรื่ องนอกใจหรื อการหาความสุ ขอย่างอื่นมาทดแทน การป้ องกันปั ญหานี้
อาจทําได้โดยถือว่าชีวิตคนเรามี 2 ส่ วน คือ หน้าที่การงาน และชีวิตครอบครัว ซึ่งทั้งสองส่ วนเป็ นเรื่ องสําคัญ
คนเราจึงจําเป็ นต้องมีการแบ่งเวลาให้อย่างพอเพียง นอกจากนี้ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ความเข้าใจ
ถึงผลกระทบทางด้านจิตใจที่จะเกิดขึ้นกับอีกฝ่ ายและลูก ความเดือดร้อนต่างๆ ที่จะตามมา รวมทั้งการรู ้เท่า
ทันและควบคุมจิตใจตนเองได้ สิ่ งเหล่านี้จะช่วยประคับประคองชีวิตครอบครัวผ่านปัญหานี้ไปได้
5. ระยะลูกเป็ นผู้ใหญ่ เมื่อลูกเติบโตมีอาชีพการงานหาเลี้ยงตัวเองได้ ภาระที่ตอ้ งดูแล ก็ลดลง
คู่สมรสมีเวลาให้กนั และกันมากขึ้น หากคู่สมรสหากิจกรรมที่สนใจร่ วมกันทํา ชีวิตคู่ก็จะมีความสุ ขและมี
คุณค่ามากขึ้น ความสัมพันธ์ของคู่สมรสที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มกั เป็ นความผูกพันทางใจที่มีความห่วงใย เห็นอก
เห็นใจกัน เป็ นเพื่อนที่ทุกข์ยากด้วยกันมา ปั ญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือเรื่ องของความเจ็บป่ วย เงินทองที่ตอ้ ง
ใช้จ่าย ความเหงา และการตายจากของอีกฝ่ าย
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- 11 สาเหตุทที่ าํ ให้ หย่ าร้ าง
สาเหตุที่ทาํ ให้คู่สมรสตัดสิ นใจหย่าร้างกัน เช่น
1. ปัจจัยเกีย่ วกับคู่สมรส ลักษณะบุคลิกภาพหรื อคุณสมบัติที่อาจทําให้ชีวิตคู่ลม้ เหลว
- มีบุคลิกภาพที่ยอมรับกันไม่ได้หรื อเข้ากันไม่ได้
- มีความแตกต่างกันทางการศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ หรื อฐานะ ค่อนข้างมาก
- มีค่านิยม ทัศนคติไม่ตรงกันในการดําเนินชีวิต ความสนใจและการใช้เวลาว่างอื่นๆ
- ภูมิหลังแตกต่างกันมาก มีปัญหาในวัยเด็ก โดยเฉพาะความสัมพันธ์กบั พ่อแม่ไม่ดี
- ไม่ซื่อสัตย์ มีหญิงหรื อชายอื่น
- ติดสุ รา สารเสพติด และเล่นการพนัน
2. ปัจจัยเกีย่ วกับความสั มพันธ์ ทมี่ ีต่อกัน
- ทําดีต่อกันน้อย แต่ตาํ หนิกนั มากกว่า
- ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งใช้อาํ นาจมากเกินไป มีการทารุ ณทั้งร่ างกายและจิตใจ
- เข้ากันไม่ได้เรื่ องเพศสัมพันธ์
- จัดการกับความขัดแย้งหรื อปัญหาระหว่างกันอย่างไม่มีประสิ ทธิภาพ
- สื่ อสารพูดคุยกันไม่ดี เช่น พูดไม่เข้าใจกัน หรื อไม่ยอมพูดกัน
- มีความคาดหวังต่อกันในแบบที่เป็ นไปไม่ได้
- มีปฏิกิริยารุ นแรง ตอบสนองกันในเชิงลบอยูเ่ รื่ อย
- พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของอีกฝ่ ายหนึ่งโดยวิธีที่ไม่เหมาะสม เช่น บังคับควบคุม หรื อใช้วิธี
เชิงลบอื่นๆ
3. ปัจจัยอืน่ ๆ
- ปั ญหาเศรษฐกิจ เป็ นเรื่ องที่ทาํ ให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและจบด้วยการหย่าร้างได้บ่อย
- ความขัดแย้งเรื่ องการเลี้ยงดูลูก การทํางาน การเงิน ฯลฯ
- มีลูกมากเกินไป หรื อไม่มีลูกเลย
- มีปัญหากับครอบครัวเดิมอย่างมาก เช่น ปั ญหาระหว่างแม่สามีกบั ลูกสะใภ้ หรื อครอบครัวเดิม
เข้ามายุง่ เกี่ยวมากเกินไป
- มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง
จะเห็นได้ว่าปั จจัยที่นาํ ไปสู่ ความขัดแย้ง และการหย่าร้างในชีวิตคู่น้ นั ไม่ได้มีเพียงปั จจัยใดปั จจัย
หนึ่ ง แต่มีหลายปั จจัยร่ วมกัน ทั้งนี้ เพราะชี วิตคู่เป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ เรื่ องของจิตใจ ทั้งฝ่ ายชายและ
ฝ่ ายหญิง และพื้นฐานบุคลิกภาพ รวมทั้งปั จจัยแวดล้อมของทั้งสองฝ่ ายที่มี ความแตกต่างกัน
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- 12 ลักษณะการหย่ าร้ าง
1. การหย่าร้างโดยความยินยอม หมายถึง การที่คู่สมรสตกลงใจหย่าขาดจากการเป็ นสามีภรรยา
กันด้วยความสมัครใจ และพร้อมใจกันไปจดทะเบียนหย่าที่อาํ เภอหรื อเขต
2. การหย่าโดยคําพิพากษาของศาล หมายถึง การที่คู่สมรสคนใดคนหนึ่ งมีความประสงค์ จะหย่า
ขาดจากกัน แต่ไม่ได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ ายหนึ่ ง จึงดําเนิ นการฟ้ องร้องต่อศาลและศาล ได้พิจารณาให้
หย่าขาดจากกันได้แล้ว จึงนําคําสัง่ ศาลไปขอทะเบียนหย่าอีกทีหนึ่ง
ปฏิกริ ิยาทางจิตใจภายหลังการหย่ าร้ าง
1. ความรู้ สึกสู ญเสี ย ถูกทอดทิง้ รู ้สึกไร้คุณค่า ทําให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้า เหงา หวาดกลัว สับสน
เสี ยใจ โกรธ หงุดหงิด มองโลกในแง่ลบ ความรู ้สึกจะผันผวนเปลี่ยนแปลงอยู่เกือบตลอดเวลาในช่วงเพิ่ง
แยกทางกันและจะเป็ นเช่นนี้ไประยะหนึ่ง หลังจากนั้นเวลาจะช่วยคลี่คลาย เกิดการเรี ยนรู ้และความเข้มแข็ง
เพิ่มมากขึ้น
2. ภาวะเครี ยด วิตกกังวล เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพ การหารายได้ การเลี้ยงลูก เพราะการขาดหายไป
ของอีกฝ่ ายหนึ่ง จะต้องแบกรับภาระในการส่ งเสี ยลูก การดูแลลูกและอบรมสัง่ สอนลูก เป็ นต้น
3. ความรู้ สึกเจ็บปวดเสี ยใจกับความหลัง หรื อยังคงโกรธแค้น อดี ตสามี / ภรรยาที่ แยกจากไป
ซึ่งความรู ้สึกด้านลบต่างๆ นี้ อาจแสดงออกทางการกระทําหรื อวาจา ทั้งโดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจก็ได้ และสิ่ งนี้
เองเป็ นผลร้ ายต่อการเลี้ ยงดู ลูกอย่างมาก เพราะจะทําให้เด็กขาดความมัน่ คงทางอารมณ์ เห็ นคุ ณค่ าใน
ตนเองตํ่า มองโลกในแง่ลบ มีทศั นคติที่ไม่ดีต่อตนเองและชีวิตครอบครัวได้ ดังนั้น การดูแลอารมณ์ตนเอง
ของพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยวจึงเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิง่ หากพ่อ/แม่สามารถดูแลอารมณ์ตนเองได้ ก็จะมีสติในการเลี้ยง
ดูลูก ทําให้เด็กเห็นต้นแบบการดูแลอารมณ์ตนเองอย่างเหมาะสม และช่วยลูกให้จดั การอารมณ์ได้
วงจรชีวติ ของครอบครัวทีห่ ย่ าร้ าง
ครอบครั วที่หย่าร้ างมีวงจรชี วิตและภารกิ จต่อครอบครัว เพื่อให้การหย่าร้างเป็ นการแยกจากกัน
ด้วยดี สามารถจัดการปัญหาได้ดี และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้จากการหย่าร้างจึงต้องทําความเข้าใจวงจร
ชีวิตของครอบครัวที่หย่าร้าง ดังนี้
1. ระยะก่ อนการหย่ าร้ าง ระยะนี้ คู่สมรสพยายามรักษาชีวิตสมรสเอาไว้ให้นานที่สุดด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่ น ขอให้ผูใ้ หญ่ที่เคารพช่ ว ยไกล่ เ กลี่ ย หรื อขอรั บคําปรึ ก ษาจากผูเ้ ชี่ ย วชาญ แต่ ใ นที่ สุด เมื่ อไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ สามีและภรรยารู ้สึกทนไม่ได้ ก็จะมีการตัดสิ นใจว่าการแยกจากกัน เป็ นสิ่ งที่ดีที่สุด
2. ระยะแยกทางกัน ในระยะนี้สามีและภรรยาต่างก็ตดั สิ นใจแน่นอนที่จะแยกจากกัน ความผูกพัน
ทางอารมณ์ที่เคยมีต่อกันจะสิ้ นสุ ดลงหลังจากที่คู่สมรสเคยพยายามคงความสัมพันธ์เดิมด้วยวิธีต่างๆ แต่ไม่
เป็ นผล หากคู่สมรสยอมรับว่าชีวิตสมรสล้มเหลว และตนเองก็มีส่วนในความล้มเหลวนั้น ก็จะนํามาสู่ การ
วางแผนการแยกทางกันและร่ วมมือกันในการจัดการเพื่อให้การแยกจากกันเป็ นไปด้วยดี ซึ่ งคู่สมรสต้องมี
คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 13 การดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ได้แก่ การทําความเข้าใจกับลูกและเครื อญาติเกี่ยวกับการหย่าร้าง การตกลงกัน
เกี่ยวกับสิ ทธิในการดูแลลูก การเยีย่ มเยียนลูก การแบ่งทรัพย์สินและการเงิน
ระยะที่ มีก ารแยกทางกัน แล้ว ก็ตอ้ งมี ก ารจัด การให้ความผูก พัน ในฐานะคู่ สมรสสิ้ น สุ ดอย่า ง
เหมาะสม โดยยอมรับความโศกเศร้าที่ตอ้ งสู ญเสี ยครอบครัวที่เคยเป็ นปึ กแผ่น ปรับตัวกับสภาพชีวิตใหม่ที่
ต้องแยกกันอยู่ และคงความสัมพันธ์ที่มีต่อเครื อญาติของอดีตคู่สมรส
3. ระยะปรั บตัว ในระยะนี้ เป็ นช่วงที่คู่สมรสที่หย่าร้างต้องมีการปรับตัวในการดําเนิ นชีวิต การ
งานอาชี พ และปรั บความสัมพันธ์ในครอบครั วใหม่ ปั จจัยที่ จะช่ วยให้คู่สมรสปรั บตัวได้ดี คือ พื้นฐาน
บุคลิกภาพเดิมที่เป็ นผูม้ ีสุขภาพจิตที่ดี มีการยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี มีการเข้าใจความรู ้สึกของลูกและอดีตคู่
สมรส การที่ ย ัง คงความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งคู่ ห ย่ า ร้ า งได้ รวมทั้ งมี เ ครื อญาติ แ ละ เพื่ อ นฝู ง ช่ ว ย
ประคับประคองช่วยเหลือก็จะเอื้อต่อการปรับตัวได้ดี สําหรับเด็กนั้นหากพ่อแม่ยงั คงความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันได้ ยังคงร่ วมมือกันในการดูแลลูกก็จะช่วยให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ดี และลูกจะปรับตัวได้ง่ายขึ้น
พ่อแม่จะช่วยให้เด็กปรับตัวให้ดีข้ ึนได้ ควรกระทําสิ่ งต่อไปนี้
- จัดการกับความรู ้สึกทางลบได้สาํ เร็ จ
- เข้าใจความรู ้สึกของลูกและอดีตคู่สมรส
- มองอดีตคู่สมรสว่า เป็ นพ่อ/แม่ที่มีสิทธิร่วมกันในการปกครองลูก
- ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขความขัดแย้งที่มีต่อกัน
- สร้ า งขอบเขตที่ เ หมาะสมกับ บทบาทใหม่ ข องตน เช่ น ไม่ จุ ้น จ้า นในเรื่ อ งที่ เ ป็ นหน้ า ที่
รับผิดชอบของอีกฝ่ ายหนึ่ง ไม่วนุ่ วายกับการที่อดีตคู่สมรสจะมีความรักครั้งใหม่
- มีความยืดหยุ่น และพร้ อมที่จะรั บความช่ วยเหลือจากเครื อญาติ หรื ออดี ตคู่สมรสในเรื่ องที่
เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนการคงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างลูกกับพ่อ แม่ และระหว่างคู่หย่าร้าง
4. ระยะฟื้ นตัว เป็ นระยะของการจัดระบบครอบครัวใหม่ จากครอบครัวเดี่ยวที่มีพ่อแม่ลูกมาเป็ น
ครอบครั วเดี่ ยวสองครอบครั ว คือ เป็ นบ้านของพ่อฝ่ ายหนึ่ ง และบ้านของแม่ฝ่ายหนึ่ ง มี การปรั บตัวให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และรู ปแบบครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น แม่ที่ตอ้ งเลี้ยงลูกตามลําพังอาจต้อง
ปรับเวลาในการทํางานเพื่อให้มีเวลาดูแลลูกมากขึ้น นอกจากนี้ คู่หย่าร้าง ต้องมี การปรับด้านอารมณ์และ
สังคม เช่ น การเรี ยนรู ้ การพึ่งพิงตนเองมากขึ้น การเอาชนะความรู ้ สึกโดดเดี่ ยวและวิตกกังวล เอาชนะ
ความขมขื่น ความโกรธ ความรู ้สึกผิด สร้างความหวัง และเป้ าหมายสําหรับชีวิตใหม่ได้
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- 14 แผนการสอนที่ 2
เรื่อง เปิ ดมุมมองชีวติ คู่ สู่ การเป็ นผู้ให้ การปรึกษา
1. จุดประสงค์ การเรียนรู้ เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรม
1.1. สามารถประเมินทัศนคติของตนเองต่อการใช้ชีวิตคู่
1.2. ทบทวนความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการและทักษะการให้การปรึ กษา
2. ระยะเวลา เวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที
3. สาระสํ าคัญ
พื้ น ฐานการให้ ก ารปรึ กษายึ ด ถื อ ผู ้รั บ การปรึ กษาเป็ นศู น ย์ก ลาง Client-centered ตามหลัก
มนุ ษยนิ ยม (Humanistic Approach)ให้ความสําคัญแก่เพื่อนมนุ ษย์และเชื่ อว่ามนุ ษย์ทุกคนมีศกั ยภาพใน
ตนเองมีความรับผิดชอบ และสามารถจัดการกับปัญหาของตนเองได้
การให้การปรึ กษาเป็ นกระบวนการที่อาศัยสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษากับผูร้ ับ
การปรึ กษาด้วยการสื่ อสารสองทางจนเกิดความร่ วมมือ โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาเป็ นผูช้ ่วยเหลือด้วยการใช้ทกั ษะ
ต่างๆ เพื่อเอื้ออํานวยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สาํ รวจตัวเองเพื่อทําความเข้าใจ สามารถค้นหาปั ญหาที่แท้จริ ง
สาเหตุของปั ญหา และความต้องการ ตลอดจนสามารถหาวิธีการแก้ไขปั ญหา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จนปรับตัวให้ดีข้ ึนได้ดว้ ยศักยภาพของตนเอง
4. ขอบเขตเนือ้ หา
ทบทวนความรู ้เกี่ ยวกับกระบวนการให้การปรึ กษา 5 ขั้นตอน และทักษะพื้นฐานของการให้
การปรึ กษา
5. กิจกรรมการฝึ กอบรม
ขั้นตอนการทํากิจกรรมและระยะเวลา
1.วิทยากรแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ
3 คน ให้ทาํ ใบงานที่ 1
2.วิทยากรสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากการฝึ กกลุ่มย่อย และ
บรรยายตามใบความรู ้ 1

สื่ อ / อุปกรณ์
- ใบงาน1

- ใบความรู ้ 1
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- 15 ขั้นตอนการทํากิจกรรมและระยะเวลา
3. วิทยากรแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ
3 คนให้ทาํ ใบงานที่ 2
4. วิทยากรสรุ ปบทเรี ยน และทบทวนกระบวน
ตามใบความรู ้ 2

สื่ อ / อุปกรณ์
- ใบงาน 2

- ใบความรู ้ 2

5. วิทยากรสุ่ มถามผูเ้ ข้ารับการอบรมจากการสวมบทบาท
เป็ น A B C ในกลุ่มย่อยว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมมีมุมมอง
ข้อคิดต่อการใช้ชีวิตคู่อย่างไร
6. วิทยากรให้กลุ่มใหญ่ อภิปราย ซักถาม และสรุ ป
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- 16 ใบงาน 1
(แผนการสอนที่ 2 เปิ ดมุมมองชีวติ คู่ สู่ การเป็ นผู้ให้ การปรึกษา)
คําชี้แจง
1. วิทยากรแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน เป็ น A B C โดยกําหนดบทบาทให้
A เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องราว B เป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษา C เป็ นผูส้ งั เกตการณ์
2. ให้ A เล่าเรื่ อง “กว่าจะมาเป็ นชีวิตคู่” (เล่าเรื่ องความรักของตนเอง /ประสบการณ์ที่เคยเห็น/
ความคิดของตนเอง )ให้ B เป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษาโดยใช้ทกั ษะการฟัง และให้ C เป็ นผูส้ งั เกตการณ์ ในประเด็น
ต่อไปนี้
 สังเกต A ในขณะที่เล่าเรื่ องราวสี หน้า ท่าทาง และความรู ้สึกเป็ นอย่างไร
 สังเกต B ว่าในขณะที่ A เล่า B มีสีหน้า ท่าทางและปฏิกิริยาอย่างไร
เรื่องเล่า
A
B
C
กว่าจะมาเป็ นชีวิตคู่
เล่าเรื่ อง
ใช้ทกั ษะการฟัง
สังเกตการณ์
3. วิทยากรสุ่ มถาม A B C ถึงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ และเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
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- 17 ใบความรู้ 1
ทักษะการให้ การปรึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(แผนการสอนที่ 2 เปิ ดมุมมองชีวติ คู่ สู่ การเป็ นผู้ให้ การปรึกษา)
การฟัง
การฟั ง หมายถึง การที่ผใู ้ ห้การปรึ กษารับฟังและรับรู ้ความคิด อารมณ์ ความรู ้สึกที่มีต่อปั ญหา
ของผูร้ ับการปรึ กษา ในขณะที่ให้การปรึ กษา
แนวทางการฟัง
การฟังถือว่าเป็ นการรักษา เป็ นการฟั งแบบ two way communication คือ ลักษณะการฟั งอย่าง
ใส่ ใจ (Active Listening) คือ ตั้งใจฟั งต่อเนื้ อหาสาระ และรับรู ้อารมณ์ ความรู ้สึกของผูร้ ับ การปรึ กษาที่
แสดงออกมา
การฟังอย่ างตั้งใจ หรือ (LADDER) หมายถึง
L = LOOK มองประสานสายตา ตั้งใจฟัง มีสติ และพยายามจับประเด็นสําคัญในปั ญหาของ ผูร้ ับ
การปรึ กษา
A = ASK ซักถามในจุดที่สงสัยในประเด็นปัญหา และแกะรอยตามประเด็นปัญหาของ ผูร้ ับการปรึ กษา
D = DON’T INTERRUPT ไม่แทรกหรื อขัดจังหวะ ถ้าในกรณี ผรู ้ ับการปรึ กษาพูดมากและวกวน
ใช้การสรุ ปประเด็นปัญหาเป็ นช่วง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
D = DON’T CHANGE THE SUBJECT ไม่เปลี่ยนเรื่ อง ให้แกะรอยตามประเด็นปั ญหาของผูร้ ับ
การปรึ กษาไปแต่ละประเด็นไม่เปลี่ยนเรื่ องไปมา
E = EMOTION ใส่ ใจการแสดงออกทางอารมณ์ของผูร้ ับการปรึ กษาทั้งverbal และ nonverbal
R = RESPONSE แสดงสี หน้า ท่าทางตอบสนอง
นอกจากนั้นยังมีทกั ษะอื่นๆ อีก ได้แก่
การถาม
ความหมาย
การถาม เป็ นทักษะสําคัญในการให้โอกาสผูร้ ับการปรึ กษาได้บอกถึงความรู ้สึกและเรื่ องราวต่างๆ
ที่ตอ้ งการจะปรึ กษา เป็ นการช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเข้าใจถึงปั ญหาของผูร้ ับการปรึ กษามากยิง่ ขึ้น ตลอดจน
ผูร้ ับการปรึ กษาได้ใช้เวลาคิดคํานึงเข้าใจปั ญหาของตนเอง
แนวทางปฏิบัติ
โดยทัว่ ไปแล้วควรใช้คาํ ถามเปิ ดมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อให้โอกาสผูร้ ับการปรึ กษา ได้สาํ รวจ
ถึงความรู ้สึกนึกคิดของตนเองอย่างกว้างขวาง คําถามเปิ ดนี้ยงั มีประโยชน์ในแง่ที่ผรู ้ ับการปรึ กษาจะไม่รู้สึก
รําคาญจากการถาม ส่ วนคําถามปิ ดควรใช้ตามความจําเป็ นเมื่อต้องการทราบคําตอบเฉพาะ เพราะคําถามปิ ด
ไม่ค่อยเอื้อให้เกิดการเปิ ดเผยตนเอง ได้ขอ้ มูลน้อย และมักจะได้คาํ ตอบเพียง “ใช่” หรื อ “ไม่ใช่”

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 18 หมายเหตุ
การใช้คาํ ถามที่ข้ ึนต้นด้วย “ ทําไม ” มักทําให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดความรู ้สึกว่าตนเอง ถูกซักแบบ
รุ กเร้า ถูกกล่าวหา หรื อถูกตําหนิ ซึ่งอาจจะทําให้กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษาและ
ผูร้ ับการปรึ กษาได้ นอกจากนั้นการใช้คาํ ถามลักษณะนี้ มักจะนําไปสู่การหาเหตุผลต่างๆ ซึ่งเหตุผลนั้นอาจมี
ส่ วนที่ไม่เป็ นจริ งก็ได้ ดังนั้น คําถามว่า “ ทําไม ” จึงไม่ค่อยเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในระหว่างการปรึ กษา
การเงียบ
ความหมาย
เป็ นช่วงระยะเวลาระหว่างการปรึ กษาที่ไม่มีการสื่ อสารด้วยวาจาระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับ
การปรึ กษา การเงียบระหว่างการปรึ กษามี 2 ลักษณะ
1. การเงียบที่ไม่มีเสี ยงใดๆ จากทั้งสองฝ่ าย เป็ นการเงียบที่แสดงให้เห็นว่าผูพ้ ูดต้องการเวลา
เพื่อคิด หรื อ แสดงความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นนั้นๆ
2. การเงียบที่มีเสี ยงบางอย่าง เช่น เสี ยงอืม...... เสี ยงพูดที่ขาดๆ หายๆ ตะกุกตะกัก ซึ่ งแสดงถึง
อารมณ์และอาการวิตกกังวล
แนวทางปฏิบัติ
ในการปฏิบตั ิน้ นั ต้องพิจารณาว่า การเงียบที่เกิดขึ้นนั้น เป็ นการเงียบทางบวกหรื อทางลบ
 การเงียบทางบวก
เป็ นการเงียบที่ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ใช้ความคิด ได้ระบายความรู ้สึกมากขึ้น
- การเว้นจังหวะของการพูด
- การเงียบด้วยความรู ้สึกเจ็บหรื อเสี ยใจ
- การเงียบเพื่อรอคอยให้ผใู ้ ห้การปรึ กษาพูดอะไรบางอย่าง
- การเงียบเพื่อคิด
- การเงียบเพื่อพักฟื้ นจากความเหน็ดเหนื่อย
 การเงียบทางลบ
เป็ นการเงียบที่แสดงถึงความขลาดอาย ความไม่สบายใจ ความกลัว หรื อต่อต้าน ปฏิเสธ
โดยทัว่ ไปแล้ว การเงียบในช่วงระยะแรกของการปรึ กษามักจะสะท้อนถึงความไม่สบายใจหรื อสับสน ผูใ้ ห้
การปรึ กษาควรให้การยอมรับและใช้การเงียบในลักษณะที่แสดงถึงการร่ วมรับรู ้ และเข้าใจ
- การเงียบที่แสดงถึงความไม่สบาย
- การเงียบไม่อยากพูดเรื่ องตนเอง
การทวนซํ้า
ความหมาย
เป็ นการพูดในสิ่ งที่ผรู ้ ับการปรึ กษาได้บอกเล่าอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ไม่วา่ ในแง่
ของภาษาหรื อ ความรู ้สึกที่แสดงออกมา
คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 19 การทวนซํ้า แบ่ งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. ทวนซํ้าอย่างเดียวกับสิ่ งที่ผรู ้ ับการปรึ กษาพูด เป็ นการทวนซํ้าทุกคํา
2. ทวนซํ้าแบบเปลี่ยนหรื อเพิ่มสรรพนามของผูร้ ับการปรึ กษาด้วย
3. ทวนซํ้าเฉพาะประเด็นที่สาํ คัญเพียงส่ วนเดียว
4. ทวนซํ้าแบบสรุ ป
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูใ้ ห้ ก ารปรึ ก ษาจะทวนซํ้าหรื อ ให้ ข ้อ มู ล ย้อ นกลับ เฉพาะสาระสํา คัญ ที่ ผูร้ ั บ การปรึ ก ษา
สื่ อออกมาเท่านั้นและหลีกเลี่ยงที่จะเพิ่มเติมความคิดเห็นของผูใ้ ห้การปรึ กษาเอง
2. ในขณะที่ผรู ้ ับการปรึ กษาแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึก ผูใ้ ห้การปรึ กษาอาจแทรกคําพูดที่
เป็ นการทวนซํ้าเฉพาะส่ วนสําคัญสั้นๆ ถึงสิ่ งที่รับรู ้กไ็ ด้
3. การทวนซํ้าอาจจะรวมเอาความรู ้ สึกเข้าไปด้วยก็ได้ ความรู ้สึกเป็ นสาระสําคัญของผูร้ ั บ
การปรึ กษา
4. การทวนซํ้าตลอดเวลาจะทําให้ผรู ้ ับการปรึ กษารู ้สึกอึดอัดไม่แน่ ใจในความสามารถของผูใ้ ห้
การปรึ กษา ฉะนั้นจึงอาจใช้ลกั ษณะการทวนซํ้าแบบต่างๆ สลับกันไปในการสนทนา
5. ถ้าผูใ้ ห้การปรึ กษาทวนซํ้าอย่างถูกต้อง ผูร้ ับการปรึ กษาก็จะตอบสนองด้วยการพยักหน้าหรื อ
การตอบรับ และบ่อยครั้งก็จะพูดต่อหรื อขยายความในสิ่ งที่ได้กล่าวมาแล้ว ในกรณี ที่ผรู ้ ับ การปรึ กษาไม่มี
ปฏิกิริยาตอบสนอง ผูใ้ ห้การปรึ กษาอาจจะถามด้วยคําถามเปิ ดโดยการรวบรวมเรื่ องสําคัญๆ ที่ทวนซํ้า
มาเป็ นคําถาม
การสะท้ อนความรู้สึก
ความหมาย
การสะท้อนความรู ้สึกเป็ นการรับรู ้ความรู ้สึกและอารมณ์ต่างๆ ที่ผรู ้ ับการปรึ กษาได้แสดงออกมา
ไม่ว่าด้วยวาจา หรื อกิริยาท่าทาง และเป็ นการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างชัดเจนด้วยภาษาพูดให้ ผูร้ ับการ
ปรึ กษาได้รับฟั ง เพื่อช่ วยให้ผูร้ ั บการปรึ กษาเกิ ดความเข้าใจในสิ่ งที่ เป็ นปั ญหาที่ แท้จริ ง ของตนเอง
เนื่ องจากว่าปั ญหาของผูร้ ับการปรึ กษามักเกิ ดจากความรู ้สึกที่มีต่อประสบการณ์ ต่างๆ เป็ นส่ วนใหญ่
การสะท้อนความรู ้สึกจะช่วยขยายขอบเขตในการมองสภาพการณ์ของตนเอง ได้ชดั เจนและเป็ นจริ งมากขึ้น
แนวทางปฏิบัติ
1. พยายามสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกมา ลั ก ษณะคํา พู ด นํ้ าเสี ยงและหาจั ง หวะที่
สะท้อนความรู ้สึก
2. หาคําศัพท์เกี่ยวกับความรู ้สึกที่ตรงกับความรู ้สึกของเขามากที่สุด เพื่อสามารถสื่ อความรู ้สึกได้
อย่างเด่นชัดโดยการใช้ภาษาง่าย ๆ
3. ไม่ควรใช้คาํ ว่า “รู ้สึก” บ่อยครั้ง และไม่ใช้คาํ ศัพท์เกี่ยวกับ ความรู ้สึกซํ้าๆ ควรหาวิธีเปลี่ยน
ลักษณะคําพูด
คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 20 4. การใช้ทกั ษะนี้ตอ้ งทําในทันที ผูร้ ับการปรึ กษาแสดงความรู ้สึกของเขาออกมาเพื่อให้เขาได้รับรู ้
ตนเองอย่างชัดเจนและเป็ นจริ ง
การสรุปความ
ความหมาย
การสรุ ปความ เป็ นการรวบรวมสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้การปรึ กษา หรื อเมื่อยุติ การให้การ
ปรึ กษา โดยใช้คาํ พูดสั้นๆ ให้ได้ใจความสําคัญทั้งหมด ซึ่ งจะมีท้ งั การสรุ ปเนื้ อหา ความรู ้สึก และ
กระบวนการให้การปรึ กษา
แนวทางปฏิบัติ
1. ในกรณี ที่ผรู ้ ับการปรึ กษาพูดยาว ผูใ้ ห้การปรึ กษาสมควรที่จะสรปุเนื้อหา และความรู ้สึกสําคัญ
ที่ผรู ้ ับการปรึ กษาได้แสดงออกมา เพื่อให้การปรึ กษาเป็ นไปในทิศทางที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น สามารถจับประเด็น
สําคัญได้
2. ในระหว่างการให้การปรึ กษาต้องมีการสรุ ปประเด็นต่างๆ เป็ นระยะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน
3. เมื่อมีการปรึ กษาหลายครั้ง ก่อนเริ่ มกระบวนการให้การปรึ กษาในครั้งที่สองและ ครั้งต่อไป
ผูใ้ ห้การปรึ กษาอาจจะสรุ ปสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในครั้งก่อน
4. ในกรณี ที่การปรึ กษาใช้เวลามากกว่าหนึ่งครั้ง ในครั้งสุ ดท้ายควรจะสรุ ปสิ่ งต่างๆ ทั้งหมดของ
การปรึ กษาที่ผา่ นมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุ ดท้าย
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- 21 ใบงาน2
(แผนการสอนที่ 2 เปิ ดมุมมองชีวติ คู่ สู่ การเป็ นผู้ให้ การปรึกษา)
คําชี้แจง
1. วิทยากรแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน เป็ น A B C โดยกําหนดบทบาทให้
A B C สวมบทบาทที่กาํ หนดตามตาราง ดังนี้
รอบที่
เรื่องเล่า
A
B
C
1 “ความแตกต่างในชีวิตคู่”
สังเกตการณ์
ผูเ้ ล่า
ผูใ้ ห้การปรึ กษา
หรื อ “ความขั ด แย้ง ใน
(ควรเน้นทักษะการ
ชีวิตคู่”
ถามทวนความ)
2 “ความทุกข์ใจในชีวิตคู่” ผูใ้ ห้การปรึ กษา
สังเกตการณ์
ผูเ้ ล่า
(เน้นทักษะสะท้อน
ความรู ้สึก)
2. วิทยากรสุ่ มถาม A B C ถึงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ และเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
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- 22 ใบความรู้ 2
(แผนการสอนที่ 2 เปิ ดมุมมองชีวติ คู่ สู่ การเป็ นผู้ให้ การปรึกษา)
ความหมายของการให้ การปรึกษา
การให้การปรึ กษา เป็ นกระบวนการที่อาศัยสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษากับผูร้ ับ
การปรึ กษา ด้วยการสื่ อสารสองทางจนเกิดความร่ วมมือโดยผูใ้ ห้การปรึ กษาเป็ นผูช้ ่วยเหลือด้วยการใช้
คุณสมบัติของผูใ้ ห้การปรึ กษา และทักษะต่างๆ เพื่อเอื้ออํานวยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ใช้ศกั ยภาพของตนเอง
ในการสํารวจตัวเองเพื่อทําความเข้าใจ สามารถค้นหาปั ญหาที่แท้จริ ง สาเหตุของปั ญหาและความต้องการ
ตลอดจนสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนปรับตัวให้ดีข้ ึนได้ดว้ ยตนเอง
วัตถุประสงค์ ของการให้ การปรึกษา
การให้การปรึ กษามีวตั ถุประสงค์ที่สาํ คัญ ดังนี้
1. ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดการเรี ยนรู ้เข้าใจตนเอง และเข้าใจปั ญหาของตน
2. ช่ ว ยให้ ผูร้ ั บ การปรึ ก ษามี ท ัก ษะในการแก้ปั ญ หา คาดการณ์ ผ ลลัพ ธ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น สามารถ
ตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเองอย่างเหมาะสม และยอมรับในผลลัพธ์น้ นั
3. สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พ่ งึ ประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์
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- 23 กระบวนการให้ การปรึกษา มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้ างสั มพันธภาพและตกลงบริการ
การสร้ างสั มพันธภาพ
เพื่อให้เกิ ดความไว้วางใจ คุน้ เคย อบอุ่นใจ มี ความรู ้ สึกที่ ดีและเชื่ อมัน่ ในผูใ้ ห้การปรึ กษาเพื่อ
นําไปสู่ การเปิ ดเผยปั ญหา และความรู ้สึกที่แท้จริ ง โดยใช้ทกั ษะการทักทาย (Greeting) การพูดเรื่ องทัว่ ไป
(Smalltalk)การให้ความใส่ ใจ (Attending) และการเปิ ดประเด็น (Opening)
ตกลงบริการ
เพื่อมีความเข้าใจตรงกันในองค์ประกอบต่าง ๆ ของการให้การปรึ กษา (ระยะเวลา/ประเด็น/
บทบาท/ความลับ) ทําให้การให้การปรึ กษามีทิศทางนําไปสู่การเข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการ
2. การสํ ารวจปัญหา
เป็ นขั้นตอนที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเล่าถึงปั ญหาต่างๆ ทําให้ผรู ้ ับการ
ปรึ กษาได้เรี ยนรู ้ถึง ความคิด อารมณ์ ความรู ้สึกและพฤติกรรมของตนเอง เป็ นการสํารวจตนเองเห็นปัญหาที่
แท้จริ ง พบสาเหตุของปั ญหาและรับรู ้ความต้องการของตนเอง
3. การวางแผนแก้ ไขปัญหา สาเหตุ และความต้ องการ
เป็ นขั้นตอนที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาจัดหมวดหมู่ ลําดับความสําคัญและเชื่ อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก
การสํารวจปั ญหาร่ วมกับผูร้ ับการปรึ กษาเพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเข้าใจถึงปั ญหา สาเหตุ และความต้องการ
ของตนเอง เพื่อประกอบในการวางแผนแก้ไขปัญหา
4. การวางแผนแก้ ไขปัญหา
เพื่ อลําดับ ความสํา คัญ ของปั ญหา ช่ ว ยให้ผูร้ ั บ การปรึ ก ษาวิ เ คราะห์ ว่าปั ญ หาไหนเป็ นปั ญหา
เร่ งด่วนของเขาและวางแผนแก้ไขตามลักษณะของปัญหา
5. การยุติบริการ
เป็ นการยุติการปรึ กษาในแต่ละครั้ง (ยุติ Session) และการยุติเพื่อสิ้ นสุ ด การให้การปรึ กษา (ยุติ
Case) การตรวจสอบความเข้าใจร่ วมกันระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับการปรึ กษาในสิ่ งที่ได้พูดคุยกัน กําหนด
แนวทางปฏิบตั ิและการนัดหมาย
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- 24 แผนการสอนที่ 3
เรื่อง การประเมินปัญหาของคู่สมรส
1. จุดประสงค์ การเรียนรู้ เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรม
1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องการประเมินปัญหาของคู่สมรส
1.2 สามารถประเมินและค้นหาปัญหาของคู่สมรสได้
1.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา สรุ ปและวางแผนแก้ไขปัญหาของคู่สมรสเบื้องต้นได้
2. ระยะเวลา เวลา 3 ชัว่ โมง 30 นาที
3. สาระสํ าคัญ
การประเมินปั ญหาเป็ นขั้นตอนแรกที่สําคัญในการค้นหาปั ญหาของคู่สมรส เพราะจะทําให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของปั ญหา ความต้องการที่แท้จริ งของคู่สมรส ปั จจัยแวดล้อมและเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
วางแผนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิ ทธิภาพ
4. ขอบเขตเนือ้ หา
4.1 แนวทางการประเมินปัญหาของคู่สมรส
4.2 การใช้ทกั ษะการประเมินปั ญหาของคู่สมรส
4.3 การวิเคราะห์ปัญหา สรุ ปและวางแผนแก้ไขปัญหาของคู่สมรสเบื้องต้น
5. กิจกรรมการฝึ กอบรม
ขั้นตอนการทํากิจกรรมและระยะเวลา
1. วิทยากรสุ่ มถามผูเ้ ข้ารับการอบรมว่า ในฐานะที่ท่านเป็ น
ผูใ้ ห้ ก ารปรึ ก ษา ท่ า นมี วิ ธี ก ารประเมิ น อย่า งไรที่ ท าํ ให้
ทราบได้วา่ คู่สมรสคู่น้ ีเริ่ มมีปัญหา
2. วิทยากรสรุ ปตามใบความรู ้ 1
ปัญหาคู่สมรส

สื่ อ / อุปกรณ์

เรื่ อง วิธีการประเมิน - ใบความรู ้ 1 เรื่ อง วิธีการประเมินปั ญหา
คู่สมรส

3. วิทยากรสาธิตกระบวนการประเมินปัญหาร่ วมกับ
วิทยากรผูช้ ่วย

-ใบความรู ้ 2 บทสาธิต กรณี ตวั อย่าง

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 25 ขั้นตอนการทํากิจกรรมและระยะเวลา
สื่ อ / อุปกรณ์
4. วิทยากรสุ่ มถามผูเ้ ข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการ - กระดาษฟลิปชาร์ต
- ใบความรู ้ 3 เรื่ อง กระบวนการประเมิน
ที่ได้สาธิตข้างต้นและให้วิทยากรผูช้ ่วยจดคําตอบของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมลงในกระดาษฟลิปชาร์ ต และสรุ ปตาม ปัญหาของคูส่ มรส
ใบความรู ้ 3
5. วิทยากรแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ
3 คน และฝึ กปฏิบตั ิการประเมินปั ญหาตามกรณี ศึกษา
ที่ ก าํ หนดโดยใช้แ บบสัม ภาษณ์ เ พื่อ ประเมิ น ปั ญ หาชี วิ ต
สมรสและแบบสํารวจสัญญาณเตือนชีวิตคู่เริ่ มมีปัญหา

- โจทย์กรณี ศึกษา 3 กรณี พร้อมคําเฉลย
- แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินปั ญหาชีวิต
สมรส
- แบบสํา รวจสัญ ญาณเตื อ นชี วิต คู่ เ ริ่ ม มี
ปั ญหา

6. วิทยากรสุ่ มถามผูเ้ ข้ารับการอบรม 2-3 กลุ่มเกี่ยวกับ
ปั ญหาที่พบจากการใช้แบบสํารวจและแนวทางการแก้ไข
ปั ญหา
7. วิทยากรยกตัวอย่าง การวิเคราะห์ปัญหา สรุ ปและ
วางแผนแก้ไขปั ญหาของคู่สมรสเบื้องต้น จากกรณี ที่สาธิต
ในข้อ 5
8. วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมทดลองวิเคราะห์ปัญหา - แบบฟอร์ ม การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา สรุ ป
สรุ ปและวางแผนแก้ ไ ขปั ญหาของคู่ ส มรส โดยใช้ และวางแผนแก้ไ ขปั ญ หาของคู่ ส มรส
เบื้องต้น
กรณี ศึกษาจากข้อ 5
9. วิทยากรสุ่ มถามผูเ้ ข้ารับการอบรม 2-3 กลุ่มเกี่ยวกับ
ปั ญหาที่พบจากการใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์ปัญหาสรุ ป
และวางแผนแก้ไขปั ญหาของคู่สมรสเบื้องต้น
10.วิทยากรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมอภิปราย
ซักถามและสรุ ป
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- 26 ใบความรู้ 1
เรื่อง วิธีการประเมินปัญหาคู่สมรส
(แผนการสอนที่ 3 การประเมินปัญหาของคู่สมรส)
ผูใ้ ห้การปรึ กษาสามารถประเมินปัญหาของคู่สมรสได้ 4 วิธี คือ
1. การสังเกต ได้แก่ สังเกตสี ห น้า สายตา ท่ าทาง นํ้าเสี ยงของคู่สมรสที่ มารั บการปรึ กษาว่า
มี ค วามเครี ย ด ความทุ ก ข์ ความวิ ต กกัง วลมากน้อ ยเพี ย งใด สัง เกตร่ อ งรอยบาดแผลฟกชํ้า ตามร่ า งกาย
ว่าถูกทําร้ายมาหรื อไม่ สังเกตสี หน้าท่าทางกับเรื่ องที่เล่าว่าสอดคล้องกันหรื อไม่
กรณี ที่คู่สมรสมาเป็ นคู่ ให้สงั เกตท่าที หรื อปฏิสัมพันธ์ท้ งั ช่วงระหว่างรอและช่วงกําลัง รับบริ การ
เช่น นัง่ ห่างกัน หันหน้าไปคนละทาง ต่างคนต่างนัง่ กอดอก หรื อแยกกันนัง่ คนละมุม
2. การถามคําถามหรื อการสัมภาษณ์ ซึ่งมีได้ 2 ลักษณะ คือ
2.1 การถามโดยไม่มีโครงสร้าง ได้แก่ การถามเจาะลึกเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเรื่ องสําคัญ ที่เป็ น
ปั ญหาของคู่สมรส เช่น เคยปรึ กษาเรื่ องนี้ กบั พ่อแม่บา้ งหรื อไม่ ท่านแนะนําว่าอย่างไร ทะเลาะกันบ่อยแค่
ไหนที่ผา่ นมาแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้าง เป็ นต้น
2.2 การถามโดยมี โ ครงสร้ า ง ได้แ ก่ การถามโดยการใช้แ บบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ์
(แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินปั ญหาชีวิตสมรส)
3. การใช้แบบสํารวจ/แบบสัมภาษณ์/แบบคัดกรอง เช่น แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินปั ญหาชีวิต
สมรส แบบสํารวจสัญญาณเตือนชีวิตคู่เริ่ มมีปัญหา ฯลฯ
4. การหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น แบบฟอร์ มการส่ งตัว การซักถามญาติ การสอบถามเพื่อน
บ้าน เพื่อนร่ วมงาน อสม. หรื อ อสส. ที่รับผิดชอบพื้นที่น้ นั
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- 27 ใบความรู้ 2
บทสาธิต กรณีตัวอย่ าง
เรื่อง ปัญหาคู่สมรสนอกใจ
(แผนการสอนที่ 3 การประเมินปัญหาของคู่สมรส)
ผูใ้ ห้การปรึ กษา : สวัสดี ค่ะ คุณอร เชิ ญนั่งค่ะ ดิฉันชื่ อสุ ชีรา เป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษานะคะ ยินดีให้ความ
ช่วยเหลือค่ะ
อร
: ขอบคุ ณ ค่ะ ไม่ รู้ เ ป็ นอย่า งไร พัก นี้ นอนไม่ ค่อ ยหลับ เลย ปวดหัว รู ้ สึก เหมื อ นซึ ม ๆ
ไม่อยากทําอะไรเลย (นัง่ ก้มหน้า)
ผูใ้ ห้การปรึ กษา : มีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่คุณจะเริ่ มมีอาการแบบนั้น
อร
: (เงียบ นัง่ ก้มหน้า)
ผูใ้ ห้การปรึ กษา : ไม่ เ ป็ นไรค่ะ ค่อ ยๆ นึ ก แต่ ดิ ฉัน อยากให้คุณ มัน่ ใจว่า ทุ ก อย่า งที่ เ ราพูด คุ ย กัน จะเป็ น
ความลับ บางอย่างอาจต้องมีการซักถามรายละเอียดบ้าง เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือ
คุณเอง
อร
: (นํ้าตาคลอ) ดิฉนั ได้ระแคะระคายว่าสามีคงไปมีผหู ้ ญิงอื่น.....(เงียบ)
ผูใ้ ห้การปรึ กษา : เพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้น
อร
: ดิฉนั เคยรับโทรศัพท์มือถือของเขาตอนเขาอยู่ในห้องนํ้า เป็ นเสี ยงผูห้ ญิง โทรมาพอได้
ยินเสี ยงดิฉนั รับ ก็วางหู ไปเลย ถามสามีเขาก็ไม่พูด เดินหนี พักหลังจะโทรมาบ่อยขึ้น
และเป็ นเสี ยงคนเดิม
ผูใ้ ห้การปรึ กษา : มีอะไรอีกมั้ยคะ ที่ทาํ ให้คุณมัน่ ใจว่าสามีคุณจะไปมีผหู ้ ญิงอื่น
อร
: ก็... เค้าเปลี่ยนไป กลับบ้านดึ กขึ้นบางคืนก็ไม่กลับ บอกว่างานเร่ ง ต้องนอนที่ทาํ งาน
อยู่บา้ นพอดิ ฉันถามหรื อพูดอะไร ก็หงุดหงิ ด ทั้งๆ ที่เมื่อก่ อนเค้าจะเป็ นคนอารมณ์ ดี
บางเดือนต้องมาขอเงินดิฉนั ใช้ บอกว่ามีภาษีสังคมมาก ยิง่ ระยะ 2 เดือนหลัง เงินที่เคย
ให้ดิฉนั ก็ขอไม่ให้ บอกว่ามีค่าใช้จ่ายมาก
ผูใ้ ห้การปรึ กษา : สรุ ปว่าที่คุณเห็นเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็ นเวลานานเท่าไหร่
อร
: ก็ประมาณ 5-6 เดือนมาแล้ว
ผูใ้ ห้การปรึ กษา : แล้วคุณได้แก้ไขอย่างไรมาแล้วบ้าง
อร
: เคยถามเค้าว่าเค้ามีผหู ้ ญิงอื่นใช่ ม้ ยั แต่เขาก็หงุดหงิด ทําให้ดิฉันโกรธมากหลังๆ ก็จะ
ทะเลาะกันทุกครั้ ง หลังสุ ด 2 วันที่ แล้วเราทะเลาะกันรุ นแรงมาก เค้าบอกว่าเค้า
จัดการได้ เรื่ องของเค้าไม่ตอ้ งยุ่ง เขาก็ผลุนผลันออกจากบ้านไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย
ดิฉนั โทรไปก็ไม่ยอมรับ ดิฉันเครี ยดเหลือเกินค่ะ ยิ่งคิดยิ่งนอนไม่หลับ ฉันทําผิดอะไร
เค้าถึงทํากับฉันแบบนี้
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- 28 ผูใ้ ห้การปรึ กษา : ดิฉันเข้าใจค่ะ ช่วงนี้ คุณทั้งโกรธ ทั้งเสี ยใจ น้อยใจ เพราะเท่าที่คุณเล่ามา ตลอดเวลาที่
แต่งงานกันมา คุณกับสามีจะรักกันดีมาตลอด
อร
: ใช่ค่ะ เค้าเป็ นสามีที่ดี รับผิดชอบมาก ยิง่ กับลูกเขาจะรักมาก ดิฉนั ไม่เคย คิดเลยว่าจะมี
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ผูใ้ ห้การปรึ กษา : แล้วคุณคิดว่าจะทําอย่างไรต่อไป
อร
: ดิฉนั ...อยากให้เขากลับมาพูดคุยกันว่าจะเอายังไง
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- 29 ใบความรู้ 3
เรื่อง การประเมินปัญหาของคู่สมรส
(แผนการสอนที่ 3 การประเมินปัญหาของคู่สมรส)
การประเมิ น ปั ญ หาคู่ ส มรสเป็ นส่ ว นหนึ่ งของขั้น ตอนการสํา รวจปั ญ หาในกระบวนการให้
การปรึ กษาก่อนที่จะเข้าสู่การประเมินปั ญหาจะต้องผ่านขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพ และการตกลงบริ การ
คือ
1. สร้ างสั มพันธภาพและตกลงบริการ การสร้างสัมพันธภาพโดยการพูดคุยเรื่ องทัว่ ๆ ไป ด้วยท่าที
ที่เป็ นกันเอง เช่ น รอนานไหม บ้านอยู่ไกลไหม กิ นข้าวมาหรื อยัง เพื่อให้ ผูร้ ั บการปรึ กษาคลายความ
ตึงเครี ยด ความอึดอัดใจและรู ้สึกไว้วางใจและให้ความร่ วมมือที่จะเล่าเรื่ องส่ วนตัว ส่ วนการตกลงบริ การ
นั้นเพื่อให้ผูร้ ั บการปรึ กษาทราบถึ งกฎกติ กา เงื่ อนไขของการให้บริ การปรึ กษา เช่ น การรั กษาความลับ
กําหนดระยะเวลาของการให้บริ การแต่ละครั้ ง การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา การตัดสิ นใจแก้ปัญหา
เป็ นความรับผิดชอบของผูร้ ับการปรึ กษา เป็ นต้น
จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาสํารวจปัญหาตามขั้นตอนในข้อ 2 โดยการใช้ข้นั ตอน การสํารวจปั ญหา
ในกระบวนการให้การปรึ กษาซึ่ งต้องมีการรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้ทกั ษะ การสํารวจ
ปั ญหาร่ วมกับแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินปัญหาชีวิตสมรส และแบบสํารวจสัญญาณเตือนชีวิตคู่เริ่ มมีปัญหา
2. สํ ารวจและประเมินปั ญหา (การรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับคู่ สมรสในแง่ ต่างๆ) เมื่ อพบว่าเป็ น
ปั ญ หาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคู่ ส มรส ให้ใ ช้แ บบสํา รวจ/สั ม ภาษณ์ เ พื่ อ ประเมิ น ปั ญ หาชี วิ ต สมรส และ
สัญญาณเตื อนชี วิตคู่เริ่ มมี ปัญหา หรื อหาข้อมูลจากผูร้ ั บการปรึ กษาโดยตรงและจากแหล่ งอื่ นๆ ที่ ไม่ ใช่
ความคิดเห็นหรื อการคาดคะเนของผูใ้ ห้การปรึ กษาเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
3. วิเคราะห์ ปัญหา เมื่อรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ผูใ้ ห้
การปรึ กษาจะได้คาํ ตอบว่าอะไรคือปั ญหาที่แท้จริ ง / ปั ญหาเร่ งด่วนต้องรี บแก้ไข อะไรเป็ นสาเหตุที่สาํ คัญ
และอะไรเป็ นความต้องการของผูท้ ี่ มารั บบริ การ รวมทั้งแนวทางแก้ไขเบื้ องต้น โดยใช้แบบฟอร์ มการ
วิเคราะห์ปัญหา
4. สรุ ปและวางแผนแก้ไขปัญหา โปรดระลึกเสมอว่า การให้การปรึ กษาคู่สมรส จะได้ผลก็ต่อเมื่อ
ผูร้ ั บการปรึ กษามีความเข้าใจในปั ญหาของตนเอง และยอมรั บผลการวิเคราะห์ ดังนั้น เมื่ อผูป้ ระเมินได้
ข้อสรุ ปจากการวิเคราะห์แล้วควรนําข้อมูลที่ได้นาํ เสนอให้ผรู ้ ับการปรึ กษารับทราบ เพื่อให้เกิดการยอมรับ
และร่ วมกันวางแผนแก้ไขต่อไป แผนการแก้ไขปั ญหาที่ดีควรเลือกปั ญหาที่เด่นชัดที่สุดเพียงปั ญหาเดียว
ที่เป็ นไปได้เพื่อทําให้เกิดผลสําเร็ จ และเกิดกําลังใจในการแก้ปัญหาอื่นๆ ต่อไป

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 30 กรณีศึกษาที่ 1
ปัญหาคู่สมรสใช้ ความรุนแรง
(แผนการสอนที่ 3 การประเมินปัญหาของคู่สมรส)
สุ ดา อายุ 27 ปี มารับบริ การปรึ กษาโดยการส่ งต่อจากรพ.สต. เนื่ องจากถูกสามีทาํ ร้าย มีบาดแผล
ฟกชํ้าตามร่ างกาย และแขนซ้ายหัก เพิ่งใส่ เฝื อก ท่าทางซึ มเศร้า ใบส่ งตัวระบุว่าถูกสามีทาํ ร้ายร่ างกายเป็ น
ประจํา สามีชื่อชัย อายุ 35 ปี มีอาชีพรับจ้าง อยูก่ ินกันมาเป็ นเวลา 7 ปี มีลูก 2 คน ชัย ชอบดื่มเหล้ากับเพื่อน
ทุกเย็น เมื่อเมาก็จะทําร้ายร่ างกายสุ ดาเสมอ
สุ ดา อยากจะเลิกกับชัยแต่มีปัญหาการเงิน เพราะไม่มีรายได้แน่นอน

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 31 กรณีศึกษาที่ 2
ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ ง
(แผนการสอนที่ 3 การประเมินปัญหาของคู่สมรส)
สุ วิทย์ มาขอรั บบริ การปรึ กษาเกี่ ยวกับปั ญหาการงาน มี อาการเครี ยด นอนไม่หลับ หงุ ดหงิ ด
อารมณ์เสี ยง่าย
สุ วิทย์ อายุ 28 ปี ภรรยาชื่อ มาลินี อายุ 25 ปี ทั้งสองเป็ นเจ้าของอพาร์ตเมนท์ให้เช่า แต่งงานกัน
มา 2 ปี ไม่มีบุตร สุ วิทย์อยากขายกิจการอพาร์ตเมนท์แต่มาลินีไม่เห็นด้วย
ตอนนี้สุวิทย์กบั มาลินีไม่พดู กัน เนื่องจากพูดกันทีไรต้องทะเลาะกันทุกที

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 32 กรณีศึกษาที่ 3
ปัญหาบุคลิกภาพ
(แผนการสอนที่ 3 การประเมินปัญหาของคู่สมรส)
พิม มาขอรับบริ การปรึ กษาเรื่ องคู่สมรสมีนิสยั เฉื่อยชา ไร้ระเบียบ ขาดความรับผิดชอบ
พิม อายุ 30 ปี แต่งกายสะอาด เรี ยบร้อย ท่าทางเจ้าระเบียบ แต่งงานกับยุทธ ซึ่ งเป็ นหนุ่มหน้าตาดี
มาเป็ นเวลา 2 ปี โดยไม่รู้มาก่อนว่า ยุทธเป็ นคนขี้เกียจ ไม่กระตือรื อร้น รักความสบาย ปั ญหาที่กวนใจ
พิมมากที่สุด คือ เรื่ องที่ยทุ ธบีบยาสี ฟันจากตรงกลางหลอด และไม่ปิดจุกยาสี ฟัน ทุกวัน พิม รู ้สึกทนไม่ได้
จนอยากหย่ากับยุทธ

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 33 แบบสั มภาษณ์เพือ่ ประเมินปัญหาชีวติ สมรส
(แผนการสอนที่ 3 การประเมินปัญหาของคู่สมรส)
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................  สามี  ภรรยา อายุ............ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส
1. ใช้ชีวิตคู่มานาน............ปี
2. เหตุผลในการตัดสิ นใจแต่งงาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. จุดเริ่ มต้นของความสัมพันธ์ที่เริ่ มเปลี่ยนแปลงไป
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็ นอย่างไร
: การสื่ อสาร (การพูดคุย ปรึ กษา ปฏิกริ ยาโต้ตอบระหว่างกัน)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
: การแสดงอารมณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
: ความรัก / ความเอื้ออาทร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
: ความสัมพันธ์ทางเพศ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 34 5. ความขัดแย้ง
: เรื่ องใดบ้าง
........................................................................................................................................
: ความถี่บ่อยของความขัดแย้ง
.......................................................................................................................................
: วิธีจดั การกับความขัดแย้งที่ผา่ นมา
..........................................................................................................................................
: การทําร้ายร่ างกาย  มี  ไม่มี
6. แหล่งช่วยเหลือทางสังคม
 มี ใครบ้าง
....................................................................................................................................
 ไม่มี
7. บทบาทของคู่สมรสในครอบครัว
- การตัดสิ นใจเรื่ องสําคัญ
.............................................................................................................................
- การเลี้ยงดูลูก
...........................................................................................................................
- การเงิน
...........................................................................................................................
- การแก้ปัญหาสําคัญ/วิกฤตชีวิต
.............................................................................................................................

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 35 แบบสํ ารวจสั ญญาณเตือนชีวติ คู่เริ่มมีปัญหา
(แผนการสอนที่ 3 การประเมินปัญหาของคู่สมรส)
ในช่วง 3 เดือนที่ผา่ นมานี้ คู่สมรสมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้หรื อไม่
สั ญญาณบ่ งบอก

มี

ไม่ มี

1. เริ่ มมีการทําร้ายร่ างกาย
2. นอกใจคู่สมรส เช่น ติดพันคนอื่น
3. แยกไปอยูท่ ี่อื่น/ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งกลับไปอยูก่ บั ครอบครัวของตนเอง
4. ไม่เอาใจใส่ ครอบครัว / ไม่ส่งเสี ยเงินทอง
5. ทะเลาะกันบ่อยมากขึ้น
6. ดูถูก / ไม่ให้เกียรติ / ข่ม อีกฝ่ ายหนึ่ง
7. ความประพฤติเปลี่ยนไป (กลับบ้านดึกบ่อยขึ้น ดื่มสุ รา ติดยาเสพ
ติด เล่นการพนัน สร้างหนี้สิน ปิ ดบัง ทําลับๆ ล่อๆ ออกนอกบ้าน
บ่อยๆ / พูดโกหก ฯลฯ)
8. โกรธและไม่พดู กันนานเกิน 1 สัปดาห์
9. ระแวงและมักกล่าวหาอีกฝ่ ายหนึ่ง
10. พ่อแม่ไม่ชอบอีกฝ่ ายหนึ่ง
11. คู่สมรสที่อายุนอ้ ยทั้งคู่
12. ไม่มีอาชีพ / ยากจน
ถ้าตอบว่า “ มี ” ในข้อ 1-5 ให้ผใู ้ ห้การปรึ กษาให้ความสนใจช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เช่น ให้การ
ปรึ กษา และถ้ามีปัญหามากจนเกินความสามารถให้พิจารณาส่ งต่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านครอบครัวต่อไป
ถ้าตอบว่า “ มี ” ในข้อ 6-12 ให้ถือเป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่ควรเฝ้ าระวังไม่ให้มีปัญหามากขึ้นกว่าเดิมเช่น
หมัน่ ไปเยีย่ มเยียน พูดคุย รับฟังปั ญหาบ่อยๆ ช่วยกันวางแผนแก้ไขปั ญหา หรื อเป็ นเพื่อนปลอบใจ เป็ นต้น

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 36 แบบฟอร์ มการวิเคราะห์ ปัญหา สรุปและวางแผนแก้ไขปัญหาของคู่สมรสเบือ้ งต้ น
(แผนการสอนที่ 3 การประเมินปัญหาของคู่สมรส)
ปัญหา

สาเหตุทมี่ าพบ
ผู้ให้ การปรึกษา

ความต้ องการ

แนวทางแก้ ไขเบือ้ งต้ น

1………………..
……………………...
2. ………………..
……………………...
3. ………………..
……………………...
4. ………………..
……………………...

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 37 เฉลย กรณีสาธิต การวิเคราะห์ ปัญหา สรุปและวางแผนแก้ไขปัญหาของคู่สมรสเบือ้ งต้ น
ปัญหา

สาเหตุทมี่ าพบ
ผู้ให้ การปรึกษา
1. คู่สมรสนอกใจ - สามีนอกใจ กลับบ้าน
ดึกบางคืนไม่กลับบ้าน
- เงินไม่พอใช้
- เครี ยด ปวดศีรษะ
กินไม่ได้ นอนไม่หลับ

ความต้ องการ
- ให้เลิกกับผูห้ ญิงคน
ใหม่
- ให้สามีกลับบ้าน
- มาตกลงกันว่าจะทํา
อย่างไรต่อไป

แนวทางแก้ ไขเบือ้ งต้ น
- ผูใ้ ห้การปรึ กษาแสดงให้
เห็นว่าเข้าใจในความ
รู ้สึกของผูร้ ับการปรึ กษา
- ผูร้ ับการปรึ กษาหาโอกาส
พูดคุยกับสามี และพยายาม
ควบคุมอารมณ์

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 38 เฉลย กรณีศึกษา 3 กรณี การวิเคราะห์ ปัญหา สรุปและวางแผนแก้ ไขปัญหาของคู่สมรสเบือ้ งต้ น
ปัญหา

สาเหตุทมี่ าพบ
ความต้ องการ
ผู้ให้ การปรึกษา
1.คู่สมรสใช้ความ - สามีเมาเหล้าแล้วทําร้าย - ต้องการเลิกกับสามี
รุ นแรง
ร่ างกายภรรยาเป็ นประจํา - ต้องการรายได้ที่
แน่นอน เพื่อเลี้ยงดู
ตนเองและลูก
2.คู่สมรสทะเลาะ - สามีเครี ยด หงุดหงิด
- ต้องการพูดคุยตกลง
เบาะแว้งกัน
- สามีพดู จาตกลงเรื่ อง
กับภรรยาในเรื่ องนี้
การขายอพาร์ตเมนท์กบั ให้ได้
ภรรยาไม่ได้
3.คู่สมรสมีปัญหา - คู่สมรสมีนิสยั ไม่มี
- ต้องการหย่าขาดกับ
บุคลิกภาพ
ระเบียบ
สามี
ขาดความรับผิดชอบ
- ต้องการให้สามี
ไม่กระตือรื อร้น
เปลี่ยนนิสยั
ไม่ช่วยเหลืองานบ้าน

แนวทางแก้ ไขเบือ้ งต้ น
- ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสังเกต
เมื่อสามี เมาเหล้าหรื อโกรธให้
หลีกเลี่ยงจากสถานการณ์
ชัว่ คราว
- ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้แนว
ทางการสื่ อสารเพื่อลดความ
ขัดแย้งและแก้ไขปั ญหา
- ผูร้ ับการปรึ กษา
ยอมรับความแตกต่างของ
บุคลิกภาพ ลดความคาดหวัง
และยืดหยุน่ ให้มากขึ้น
- ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้แนวทาง
ในการสื่ อสารเพื่อหาทาง
ประนีประนอม
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เรื่อง เมื่อรักร้ าวจะก้าวผ่ านอย่ างไร
1. จุดประสงค์ การเรียนรู้ เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรม
1.1 มีความรู ้ความเข้าใจและมีแนวทางในการให้การปรึ กษาคู่สมรสที่มีปัญหา
1.2 มีทกั ษะในการให้การปรึ กษาคู่สมรสเพื่อคงความสัมพันธ์
2. ระยะเวลา เวลา 3 ชัว่ โมง
3. สาระสํ าคัญ
การให้การปรึ กษาคู่สมรส เป็ นการให้การช่วยเหลือและดูแลคู่สมรสที่มีปัญหาไม่สบายใจ ทุกข์ใจ
เครี ยด มีการทะเลาะเบาะแว้ง หรื อคู่สมรสที่กาํ ลังมีความคิดที่จะหย่าร้าง ฯลฯ เพื่อให้ผมู ้ ีปัญหาและ/หรื อคู่
สมรสได้พูดระบายความทุกข์ คิดทบทวนหาสาเหตุ ให้เกิดความเข้าใจในปั ญหา ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้ง
กับตัวเองและสมาชิกในครอบครัวและได้มีการสื่ อสารที่เหมาะสม อันจะนําไปสู่ การวางแผนเพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ไขปั ญหาของครอบครัวต่อไป
4. ขอบเขตเนือ้ หา
แนวทางและตัวอย่างการให้การปรึ กษาคู่สมรสที่ มีความขัดแย้งในเรื่ องต่างๆ เช่ น ปั ญหาการ
นอกใจ ปัญหาการใช้ความรุ นแรง ปั ญหาเรื่ องเพศ ปัญหาบุคลิกภาพเดิมของคู่สมรส ฯลฯ
5. กิจกรรมการฝึ กอบรม
ขั้นตอนการทํากิจกรรมและระยะเวลา
สื่ อ / อุปกรณ์
1. วิทยากรนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดยใช้คาํ ถามว่า “ ที่ผา่ นมาเคย - ใบงาน 1
ให้การปรึ กษาคู่สมรสที่มีปัญหาหรื อไม่อย่างไร” แล้วขอ
อาสาสมัครออกมาเล่าให้ฟัง ตามใบงาน 1
2. วิทยากรถามกลุ่มใหญ่วา่ จากตัวอย่างที่นาํ เสนอ
อาสาสมัครใช้กระบวนการอย่างไรและใช้ทกั ษะอะไรบ้าง
ในการให้การปรึ กษาคู่สมรส และวิทยากรสรุ ป
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- 40 ขั้นตอนการทํากิจกรรมและระยะเวลา
สื่ อ / อุปกรณ์
3. วิทยากรแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 - ใบงาน 2
คน ให้แ ต่ ละกลุ่ ม อภิ ป รายในประเด็ น ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ย
ซึ่งนําไปสู่ ความขัดแย้งของคู่สมรสมีอะไรบ้าง(3 ปั ญหา)
พร้อมวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา ตามใบงาน 2
4. ผูแ้ ทนกลุ่มนําเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อย
5. วิทยากรบรรยายหลักการสําคัญของการให้การปรึ กษา - ใบความรู ้ 1
คู่สมรสที่มีปัญหาโดยยกตัวอย่างปั ญหาคู่สมรสที่พบบ่อย
ที่ ไ ด้ จ ากกลุ่ ม ต่ า งๆ รวมทั้ง แนวทางในการให้ ค วาม
ช่วยเหลือ ตามใบความรู ้ 1
6. สาธิตการให้การปรึ กษาโดยวิทยากรผูช้ ่วยสวมบทบาท - ใบความรู ้ 2
เป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษาและขออาสาสมัครมาสวมบทบาทเป็ น
ผูร้ ับการปรึ กษา ตามใบความรู ้ 2
7. ฝึ กปฏิบตั ิโดยการแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 6-8 คนให้ 2 คน - ใบงาน 3
สวมบทบาทเป็ นผูใ้ ห้ ก ารปรึ ก ษาและผูร้ ั บ การปรึ ก ษา
ที่เหลือเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ ตามใบงาน 3
8. วิทยากรสุ่ มสัมภาษณ์ผทู ้ ี่สวมบทบาทต่างๆ ว่าเกิด
การเรี ยนรู ้ อย่างไรบ้าง อภิ ปรายซักถาม และสรุ ปผลการ
เรี ยนรู ้
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- 41 ใบงาน 1
(แผนการสอนที่ 4 เมื่อรักร้ าวจะก้ าวผ่ านอย่ างไร)
คําชี้แจง
1. วิทยากรถามกลุ่มใหญ่วา่ “ที่ผา่ นมาเคยให้การปรึ กษาคู่สมรสที่มีปัญหาหรื อไม่ อย่างไร”
2. วิทยากรผูช้ ่วยบันทึกคําตอบ
3. ขออาสาสมัค รออกมาเล่ า ประสบการณ์ ใ นการให้ ก ารปรึ กษาคู่ ส มรสที่ มี ปั ญ หาตาม
กระบวนการขั้น ตอนการให้การปรึ กษาอย่างละเอี ย ด (วิทยากรถามเพิ่มเพื่อ ให้ไ ด้รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ
กระบวนการและทักษะการให้การช่วยเหลือ)
4. วิทยากรถามกลุ่มใหญ่ว่าจากตัวอย่างที่นาํ เสนอ อาสาสมัครใช้กระบวนการอย่างไร และใช้
ทักษะอะไรบ้าง ในการให้การปรึ กษาคู่สมรส
5. วิทยากรสรุ ป
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- 42 ใบงาน 2
(แผนการสอนที่ 4 เมื่อรักร้ าวจะก้ าวผ่ านอย่ างไร )
คําชี้แจง
1. วิทยากรแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน
2. ให้แ ต่ ล ะกลุ่ ม อภิ ป รายในประเด็ น ปั ญ หาที่ พ บบ่ อยซึ่ ง นํา ไปสู่ ค วามขัด แย้ง ของคู่ ส มรสมี
อะไรบ้าง (3 ปัญหา) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา ตามตารางด้านล่าง
3. ผูแ้ ทนกลุ่มนําเสนอ
4. วิทยากรผูช้ ่วยบันทึกปั ญหาและสาเหตุ และจัดลําดับปั ญหาที่พบบ่อย
ลําดับ
1

ปัญหา

สาเหตุ

2

3
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- 43 ใบความรู้ 1
เรื่อง หลักการและแนวทางในการให้ การปรึกษาคู่สมรสทีม่ ีปัญหา
(แผนการสอนที่ 4 เมื่อรักร้ าวจะก้ าวผ่ านอย่ างไร)
หลักการสํ าคัญในการให้ การปรึกษาคู่สมรสทีม่ ีปัญหา
1. การรักษาความลับและการสร้างความไว้วางใจ บอกยํ้าคู่สมรสแต่ละคนให้มีความไว้ใจว่าเรื่ อง
ของตนจะเป็ นความลับ
2. การวางตัวเป็ นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง เพื่อให้ท้ งั สองฝ่ ายรู ้สึกว่าได้รับการยอมรับและ
ได้รับความเป็ นธรรม
3. ยอมรับทั้งสองฝ่ าย โดยไม่มีเงื่ อนไข ไม่ตดั สิ นว่าใครถูกใครผิด เพราะจะทําให้เกิ ดอคติและ
ไม่สามารถเป็ นกลางได้
4. ไม่เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําหรื อตัดสิ น แต่ใช้คาํ ถามเพื่อให้คู่สมรสเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ เพื่อสร้างให้เกิด
ความรู ้สึกเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อชีวิตคู่ของตนเอง
แนวทางในการให้ การปรึกษาคู่สมรสทีม่ ีปัญหา
1. การจัดการกับอารมณ์ ขั้นตอนนี้สาํ คัญมากเพราะจะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาตระหนักถึงอารมณ์
ของตนและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการตัดสิ นใจ เป็ นการเปิ ดประตูใจของผูร้ ับปรึ กษาให้มีความไว้วางใจและ
ยอมรับและเชื่อมัน่ ว่าผูใ้ ห้การปรึ กษาจะช่วยเหลือเขาได้ และพร้อมที่จะสํารวจตัวเองในขั้นตอนต่อไป
ไม่ว่าผูร้ ับการปรึ กษาจะมาด้วยปั ญหาใดก็ตาม สิ่ งสําคัญคือให้ผรู ้ ับการปรึ กษาระบายและบอกเล่า
เรื่ องราว ที่ทาํ ให้ทุกข์ใจ ทักษะสําคัญคือ การฟังอย่ างใส่ ใจ และเข้ าใจ
ตัวอย่ างคําถาม
- การที่เขามีท่าทีพิรุธคงยิง่ ทําให้คุณรู ้สึกกังวลมากขึ้น
- คุณรู ้สึกอย่างไรเมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ความขัดแย้ง
- คุณตอบเขาเช่นนั้นด้วยความรู ้สึกอย่างไร
- หลังจากทําร้ายเขาแล้ว คุณรู ้สึกอย่างไร..ความโกรธครั้งนั้นน่าจะรุ นแรงมาก..
- คุณเคยเศร้าขนาดนี้ในสถานการณ์ใดอีกบ้าง..ความเศร้านั้นรบกวนคุณนานแค่ไหน
- ความโกรธอาจทําให้แต่ละฝ่ ายแสดงสิ่ งที่ไม่น่าทําออกมา เค้าเคยมีท่าทีแย่ๆต่อคุณเพราะความ
โกรธบ้างไหม..อย่างไร..และคุณเองเคยหลุดความโกรธออกไปอย่างไรบ้างตอนนี้ คุณรู ้สึกอย่างไรกับเรื่ อง
นั้น..
- ฯลฯ
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- 44 หลุมพราง
- ระวังการเสริ มหรื อชี้ นาํ อารมณ์ของผูร้ ับการปรึ กษาด้วยอคติหรื อประสบการณ์เดิ มของผูใ้ ห้
การปรึ กษา
- ระวังการตัดสิ นไม่เป็ นกลางต่ออารมณ์ของผูร้ ับการปรึ กษา
- ในผูร้ ับการปรึ กษาที่มีความเสี่ ยงต่อปั ญหาความก้าวร้าวรุ นแรงหรื อปั ญหาทางจิต จะต้องใช้
เทคนิคนี้อย่างระมัดระวัง
2. การทบทวนความรู้ สึ ก และการกระทํ า ของตนเองที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต คู่ ขั้น ตอนนี้ เป็ น
การถามเพื่อให้ผูร้ ับการปรึ กษาได้หันกลับมามองพฤติกรรมของตนเองตามความเป็ นจริ ง และให้มองลึก
ไปถึงความเป็ นตัวตนของอีกฝ่ ายด้วยความเข้าใจ โดยไม่ตดั สิ น
ตัวอย่ างคําถาม
- คุณต้องทนกับอะไรบ้างที่ผา่ นมา และเขาต้องทนกับอะไรบ้าง
- มีอะไรบ้างที่ทาํ ให้เขาเสี ยใจ
- คุณอยากให้เขาปฏิบตั ิต่อคุณอย่างไร
- การที่คุณรู ้สึกโกรธ น้อยใจมีผลอย่างไรกับชีวิตของคุณ
- เวลามีเรื่ องขัดแย้งคุณจัดการอย่างไร
- เขาเคยรู ้สึกไม่ดีจากการกระทําของคุณบ้างไหม
- คุณคิดว่าเพราะอะไรเขาถึงทําอย่างนั้น
- มีอะไรบ้างที่เขาทําดีแต่เราไม่เห็น
- เคยมีบา้ งไหมที่เขาทําอะไรเพื่อชีวิตคู่
- คนอื่นมองว่าเขาเป็ นคนอย่างไรบ้าง
- เป็ นเรื่ องน่าแปลกใจที่เขาเป็ นคนดีในสายตาคนอื่น แต่กลับทําสิ่ งที่ไม่ดีต่อคุณ ความแตกต่างนี้
น่าจะเป็ นจากอะไรได้บา้ ง
- ระหว่างที่อยูด่ ว้ ยกันเขามีดีอะไรบ้าง
- คุณคิดว่ามีสาเหตุอื่นอีกบ้างไหมที่ทาํ ให้เขาเปลี่ยนไป
- ฯลฯ
หลุมพราง
- ระวังการถามที่แสดงถึงการเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ควรเป็ นการถามที่เป็ นกลางและกระตุน้ ให้
ผูร้ ับการปรึ กษาได้สาํ รวจตนเองและคู่สมรสตามความเป็ นจริ ง ขั้นตอนนี้ ตอ้ งทําหลังจากที่ผรู ้ ับการปรึ กษา
มีอารมณ์ที่สงบลงแล้ว
- ท่าทีในระหว่างการถามเป็ นเรื่ องสําคัญ ผูใ้ ห้การปรึ กษาควรมีท่าทีที่แสดงถึงความเห็นใจและ
เข้าใจ ถามอย่างนุ่มนวล ไม่ไปกดดันหรื อทําให้รู้สึกว่าถูกกล่าวหา
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- 45 - ระวังการพูดแบบเข้าข้าง เช่น เขาเป็ นผูช้ าย การไปกินเหล้ากับเพื่อนเป็ นเรื่ องธรรมดา
- ระวังการซักถามเพราะความอยากรู ้ เช่น แฟนคุณเคยมีคนรักมาก่อนหรื อเปล่า
3. การค้ นหาสาเหตุ ที่แท้ จริ งของปั ญหา โดยมองทั้งตนเองและคู่สมรส ใช้คาํ ถามเพื่อให้
ผูร้ ับการปรึ กษาได้คน้ พบสาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ งและยอมรับสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้น พิจารณาสาเหตุ
ทั้งจากตนเองและคู่สมรส
ตัวอย่ างคําถาม
- ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ ีข้ ึน มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อน แล้วคุณทําอย่างไร(เช่น ปฏิกิริยา คําพูด
ตอบโต้) หลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้น
- คุณเคยเผลอทําพฤติกรรมที่เขาไม่ชอบอย่างไรบ้าง
- ก่อนที่เขาจะทําในสิ่ งที่คุณไม่ชอบ เช่น การที่เขาอาละวาดส่ วนใหญ่เกิดจากอะไร...คุณมีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่ องนั้นอย่างไรบ้าง
- การกระทําของคุณมีผลต่อความสัมพันธ์อย่างไรบ้าง มีเรื่ องไหนที่ทาํ ให้สถานการณ์ดีข้ ึน เรื่ อง
ไหนที่ทาํ ให้ดูแย่ลงหรื อมีปัญหามากขึ้น
- นอกจากสาเหตุที่คุณเล่าแล้ว ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีกบ้างหรื อเปล่า
- เคยมีช่วงเวลาดีๆ พูดกันได้อย่างเปิ ดใจตรงไปตรงมาโดยไม่ทะเลาะกันไหม
- ฯลฯ
หลุมพราง ระวังจังหวะในการถามให้ไม่รุกเร้ามากเกินไป เพราะจะทําให้ผรู ้ ับการปรึ กษาต่อต้าน ปกป้ อง
ตนเอง และไม่ยอมรับ และระวังการทําให้ผรู ้ ับการปรึ กษารู ้สึกว่าถูกกล่าวหา เช่น เป็ นเพราะคุณหรื อเปล่าที่
ทําให้เขาไม่อยากกลับบ้าน คุณคิดไปเองหรื อเปล่า
4. เปิ ดมุมมองให้ กว้ างขึน้ เพื่อนําไปสู่ การตัดสิ นใจแก้ ปัญหาชี วิตคู่ ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่จะ
ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้เห็นความจริ งของชีวิตคู่ที่หลากหลาย
ตัวอย่ างคําถาม
- มีอะไรบ้างที่จะพบกันครึ่ งทาง
- สมมุติวา่ ถ้าไม่มีเขาจริ งๆจะเป็ นอย่างไร
- เป็ นไปได้ไหมที่เราต่างก็มีส่วนผิดทั้งคู่
- เป็ นไปได้ไหมที่จะคิดเป็ นอย่างอื่น
- เป็ นไปได้ไหมที่จะเปิ ดโอกาสให้คุณทั้งคู่ได้เริ่ มต้นกันใหม่
- การอยูก่ บั เขา อาจทําให้คุณไม่ได้เลือกสิ่ งที่ตวั เองต้องการหรื อเสี ยโอกาสบางอย่างไปบ้างไหม
..มีอะไรบ้าง
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- 46 - การมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเป็ นเรื่ องเจ็บปวด มักจะมีปัญหาต่างๆตามมารวมถึงสิ่ งที่คุณเล่า..
แต่ปัญหานี้ยงั อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆอะไรได้อีกบ้าง
- การที่คุณเลื อกใช้ชีวิตกับเค้า คุณคงมีเหตุผลอยู่ไม่น้อย..ตั้งแต่อยู่ดว้ ยกันมาลองชั่งนํ้าหนัก
ได้ไ หมว่ า สิ่ ง ที่ เ ขาทํา ให้ คุ ณ รู ้ สึ ก เจ็บ ชํ้า มี อ ะไรบ้า ง...กับ สิ่ ง ที่ เ ขาทํา ให้คุ ณ รู ้ สึ ก มี ค วามสุ ข คื อ อะไร...
อย่างไหนมากกว่ากัน (ควรค่อยๆถามตามลําดับ ไม่โยนคําถามมากมายในเวลาเดียวกัน)
- สิ่ งที่เขาทําดีหรื อเรื่ องที่คุณเคยชื่นชมในตัวเขา คืออะไรบ้าง..อะไรที่น่าจะทําให้สิ่งดีๆเหล่านั้น
หายไป
- อะไรบ้างที่คุณพอจะเสี ยสละหรื อยอมรับได้
- คิดให้ดีๆเราต่างคนต่างเผลอหรื อตั้งใจมีส่วนทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันหรื อไม่
- ฯลฯ
หลุมพราง ระวังการทําให้ผมู ้ ารับการปรึ กษารู ้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขา หรื อการเปิ ดมุมมอง ให้กว้างเร็ วเกินไป
ผูร้ ับการปรึ กษายังไม่พร้อมที่จะเปิ ดมุมมอง เช่น ถ้าคุณเป็ นเขาคุณจะคิดหรื อทําอย่างไร
5. การมองไปข้ างหน้ า เพือ่ ก้ าวผ่ านปัญหาชีวติ คู่ ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้วิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลที่
พูดคุยกันทั้งหมด เพื่อใช้ในการวางแผนใช้ชีวิตคู่ต่อไป ใช้คาํ ถามเพื่อให้คิดถึงแนวทางแก้ปัญหาหลาย ๆ
ทางและพิจารณาทางเลือก รวมทั้งการสะท้อนข้อเท็จจริ งอย่างนุ่มนวล
ตัวอย่ างคําถาม
- มีวิธีการอื่นอีกบ้างไหมที่จะแก้ปัญหานี้
- มีทางเลือกอื่นอีกบ้างไหม
- ถ้าอยูก่ นั ต่อไปคุณจะทําอย่างไรและอยากให้เขาทําอย่างไร
- สิ่ งที่คุณเลือกคุณจะได้อะไร เสี ยอะไร และคุณยอมรับมันได้หรื อไม่
- จะทําอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาชีวิตคู่ให้สามารถเดินต่อไปได้
- มีใคร หรื ออะไรที่จะมีส่วนช่วยเหลือให้ชีวิตคู่ของคุณดีข้ ึนไหม
- การเปลี่ ย นแปลงมัก ทําให้เ รากลัว หรื อ กังวลใจ ..หากต้อ งแยกกัน ..คุ ณ จะหนัก ใจในเรื่ อ ง
อะไรบ้าง...เราจะลองช่วยกันมองว่า จะจัดการปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นนั้นได้อย่างไรบ้าง
- ฯลฯ
หลุมพราง
- ระวังการสะท้อนความจริ งเชิงตําหนิ เช่น ผูช้ ายไม่ชอบผูห้ ญิงจูจ้ ้ ีข้ ีบ่นหรอก ถ้าคุณยอมรับว่า
มีส่วนผิดจะเสี ยหน้ามากไหม เป็ นเพราะคุณหรื อเปล่าที่ทาํ ให้เกิดปัญหามากขึ้น
- ระวังการชี้แนะหรื อตัดสิ นปั ญหาโดยใช้ความคิดของผูใ้ ห้การปรึ กษา เช่น คุณควรทําอย่างนั้น
ดีไหม
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- 47 6. เสริมและซักซ้ อมทักษะที่ต้องใช้ เพื่อแก้ ปัญหาเพื่อสร้ างความมั่นใจ เช่น ฝึ กทักษะการสื่ อสาร
หรื อพูดคุยกับคู่สมรส วิธีการเปิ ดใจกับคู่สมรส ซึ่ งปั ญหาที่เกิดขึ้น คือ สื่ อสารกันอย่างไม่สร้างสรรค์ ไม่
ชัดเจน ใช้น้ าํ เสี ยงหรื อท่าทีที่รุกเร้า ต่างฝ่ ายต่างไม่ฟังกัน ดังนั้น ต้องฝึ กทักษะ ต่อไปนี้
- การทําความกระจ่างในเรื่ องการสื่ อสารของแต่ละฝ่ ายโดยใช้น้ าํ เสี ยงที่นุ่มนวล เช่น ลองอธิบาย
สิ่ งที่คุณพูดซิวา่ หมายความว่าอย่างไร หรื อทวนคําพูดของอีกฝ่ ายหนึ่ งที่คุณพูดมาหมายความว่าอย่างนี้ .....ใช่
หรื อเปล่า
- สื่ อสารบอกความรู ้สึกของเรามากกว่าการหาสาเหตุ ประชดประชันหรื อพูด เชิ งตําหนิ เช่น
ฉันรู ้สึก....ไม่สบายใจที่คุณกลับบ้านดึก ฉันเสี ยใจมากนะถ้าคุณไปมีคนอื่น
- สื่ อสารความต้องการอย่างนุ่ มนวลโดยไม่ตาํ หนิ แต่ให้ถามความสมัครใจหรื อความเป็ นไปได้
จากอีกฝ่ ายหนึ่งด้วย เช่น ฉันอยากให้คุณกลับบ้านเร็ วขึ้นได้หรื อไม่
จากนั้น ให้ลองฝึ กซ้อมโดยให้ผใู ้ ห้การปรึ กษาสวมบทบาทเป็ นคู่สมรส เนื่ องจาก การซ้อมจะทํา
ให้เกิดความมัน่ ใจในการนําไปใช้ในชีวิตจริ ง มากกว่าการไม่ได้ซกั ซ้อม
7. การบ้ านสํ าหรั บคู่สมรส ในการให้การปรึ กษาชีวิตคู่อาจมีการบ้านสําหรับคู่สมรส เพื่อให้ได้
ทบทวนความรู ้สึก ความคิดของตนเองในการใช้ชีวิตคู่ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อชีวิตคู่ เช่น ใช้ไดอารี่ ชีวิต คือ
ทบทวนความหลังที่ก่อเกิดความรัก ความประทับใจ ความดี ความเอื้ออาทร ความสุ ข ของคู่สมรสที่ร่วม
ฝ่ าฟันอุปสรรคร่ วมกันมา (เป็ นทัศนคติที่ดีต่อกัน)
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- 48 ใบความรู้ 2
บทสาธิตการให้ การปรึกษาคู่สมรส
(แผนการสอนที่ 4 เมื่อรักร้ าวจะก้าวผ่ านอย่างไร)
ผู้พูด
Co.

Cl.

บทสนทนา
ขั้นตอน/ทักษะของCo.
สวัสดีค่ะ ดิฉนั ชื่อ.........(ชื่อCo.) เป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษา คุณ.........(ชื่อCl.) การสร้างสัมพันธภาพ
มีอะไรจะให้ดิฉนั ช่วยเหลือ/หรื อดิฉนั จะช่วยเหลืออะไรคุณได้บา้ งคะ แนะนําตนเองและทักทาย
คําถามเปิ ดประเด็น
ฉันรู้สึกไม่สบายใจ นอนไม่หลับมาหลายคืนแล้ว พอจะมียาอะไรช่วย
ดิฉนั ได้บา้ ง
ถามเพื่อสํารวจปัญหา

Co.

ที่นอนไม่หลับมาหลายคืน คุณมีเรื่ องไม่สบายใจอะไรคะ

Cl.

ไม่แน่ใจว่าฉันจะคิดไปเองหรื อเปล่า แต่รู้สึกว่าสามีไม่เหมือนเดิม

Co.

คุณรู ้สึกว่าสามีไม่เหมือนเดิม ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ

Cl.

สามีดิฉันมีพฤติกรรมน่าสงสัย ไม่เหมือนเดิม กลับบ้านดึก ๆ ฉันต้อง ฟั งอย่างใส่ ใจเพื่อจัดการกับ
คอยเค้าทั้งคืน กลับมาบ้านก็ไม่สนใจเลยมาฉันจะรู้สึกอย่างไร แถมช่วง อารมณ์ ความรู้สึก
นี้ ก็ไม่ค่อยไปไหนมาไหนกับฉัน มักอ้างว่ามีงานนอกเวลาประจําไม่รู้
จะมีงานอะไรกันนักกันหนา อาทิตย์ก่อนเพื่อนบ้านมาเล่าว่าเห็นสามี
ไปทานข้าวกับกลุ่มเพื่อน แล้วมีคนเห็นผูห้ ญิงนั่งใกล้ๆสามีฉันและดู
สนิ ทสนมกันมาก ฉันคิดว่าสามีฉันมีกิ๊กแน่ๆ อย่างนี้ แล้วจะมาบอกว่า
ทํางานหนัก

Co.

พฤติกรรมของสามีคุณทําให้คุณโกรธ ระแวงในความซื่ อสัตย์ของเขา สะท้อนความรู้สึก
และท่าทีที่เขาไม่สนใจความรู ้สึกคุณทําให้คุณน้อยใจด้วย

Cl.

ใช่ ฉันเชื่อว่าเขาต้องมีกิ๊กแน่ ๆ ลําบากกันมา 10 ปี พอเริ่ มสบายก็มา
ทรยศกันซะแล้ว ฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับชั้น

Co.

ค่ะ ดิฉนั เข้าใจว่าถ้าเรื่ องนี้ เกิดกับใครก็คงมีความรู้สึกเหมือนคุณ แต่เรา แสดงความเห็ น อกเห็ น ใจ
ลองค่อยๆคิดกันไหมคะว่าเราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร ซึ่ งอาจจะ และตกลงบริ การ
ต้องมีการถามเรื่ องส่ วนตัวคุณบ้าง คงไม่วา่ อะไรนะคะ

ทวนความและถามเพื่ อ ให้
เกิดความกระจ่างชัด
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ฉันเคยคุยกับเขาเรื่ องผูห้ ญิงคนนั้น แต่เราก็ทะเลาะกันรุ นแรง ฉันบอก
เขาว่าฉันทนไม่ไหวแล้ว เราหย่ากันดีกว่า(นํ้าตาคลอ เสี ยงเครื อ)

Co.

ฟังแล้วคุณคงอัดอั้นตันใจกับเรื่ องที่เกิดขึ้น แล้วสามีคุณว่าอย่างไรคะ

Cl.

เขาทําท่ าหงุ ด หงิ ด รําคาญ ตะคอกฉันว่า “เชิ ญ บ้าไปคนเดี ยวเถอะ”
แล้วก็เดินเข้าห้องไป

Co.

แล้วคุณทําอย่างไรต่อไป

Cl.

ฉัน ก็เ ข้า ไปตบประตู บ อกว่า “ออกมาพูด กัน ให้รู้ เ รื่ อ ง” แต่ เ ขาก็ไ ม่
ออกมา หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้พูดกันเลยจนถึงวันนี้ เขาก็พยายามมา
พูดกับฉัน แต่ฉนั ก็ไม่พดู ด้วย

Co.

การที่ ไม่พูดกันทําให้คุณรู้สึกอย่างไร หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับตัว
คุณบ้าง

Cl.

(เงียบ...ไปชัว่ ครู่ ) ฉันก็ไม่สบายใจ คิดว่าเขาคงไม่รักฉันแล้ว ยิง่ คิดก็ยิ่ง
ทําให้นอนไม่หลับ

Co.

ถ้าอย่างนั้นคุณคิดว่าวิธีแก้ปัญหาที่ผา่ นมาของคุณเป็ นอย่างไร

Cl.

มันก็ไม่ ได้ท าํ ให้อะไรดี ข้ ึ น ซํ้าร้ า ยยังทําให้เ ขากลับ บ้านดึ กกว่าเดิ ม
ขึ้นเรื่ อยๆ บางวันก็ไม่กลับบ้านเลย แต่ใจจริ งฉันก็ยงั เป็ นห่วงเขาอยู่

Co.

คุณเคยบอกความรู ้สึกของคุณให้เขารู้รึเปล่า

Cl.

ไม่บอกหรอก อยูก่ นั มาตั้งนานเขาน่าจะรู้ใจฉันดี

Co.

ดูคุณจะค่อนข้างมัน่ ใจว่าเขาจะรู้ใจคุณ แล้วตัวคุณเองล่ะคะ คิดว่ารู้ใจ
สามีดีไหม

Cl.

(เงียบ...ได้ทบทวนตนเอง) ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

Co.

จากที่ฟังมาคุณก็ยงั ไม่แน่ใจว่าสามีคุณมีความรู ้สึกอย่างไร แล้วคุณคิด
ไหมคะว่าสามีคุณจะรับรู้ความรู ้สึกของคุณได้ท้ งั หมด

สะท้อนความรู้สึกและถาม

ค้นหาสาเหตุของปัญหา
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(พยักหน้า)

Co.

ถ้าอย่างนั้นคุณลองทบทวนถึงสิ่ งที่ผ่านมาว่าขณะที่คุณเป็ นห่ วงสามีที่ สรุ ปประเด็นปัญหา
กลับบ้านดึก แต่พอเขาเข้าบ้านมาแล้วมีปากเสี ยงกันถึงขั้นตบประตู ถ้า
คุณเป็ นเขา จะรู้สึกอย่างไร

Cl.

ฉันอาจจะรู้สึกโกรธ ไม่พอใจ ทํางานมาเหนื่อย ๆ กลับมาถึงบ้านยังมา
ชวนทะเลาะกันอีก

Co.

การที่สามีกลับบ้านดึกอาจจะเป็ นเพราะสาเหตุอื่นได้ไหม

Cl.

อาจจะเป็ นไปได้ แต่ฉันก็รู้สึกระแวงเพราะเพื่อนบ้านเห็นว่าเขาไปกิน
ข้าวและสนิทสนมกับผูห้ ญิงอื่น

Co.

แล้วคุณมัน่ ใจไหมคะว่าสิ่ งที่เพื่อนบ้านพูดเป็ นความจริ ง

Cl.

อืม…ฉันก็ยงั ไม่แน่ ใจเหมือนกัน เพราะนอกจากเรื่ องที่สามีกลับดึกก็
ไม่มีเรื่ องอื่น ตั้งแต่แต่งงานกันมา10ปี เขาก็ดูแลครอบครัวดีเพียงแต่เรา
ไม่ได้แต่งกันเพราะความรัก ผูใ้ หญ่จดั หาให้เพราะเห็นว่าเหมาะสม มี
ลูกชายอายุ 8 ขวบหนึ่ งคน โดยปกติสามีเป็ นคนเงียบๆ ไม่พดู ไม่ค่อย
ชอบคนจูจ้ ้ ี จุกจิ ก แต่เขาก็รับผิดชอบครอบครั วดี ช่วยดิ ฉันเลี้ ยงลูก
แต่กม็ ีระยะนี้ ที่เปลี่ยนไป ฉันไม่รู้จะทําอย่างไร อย่างที่วา่ เขาหงุดหงิด
ง่าย ถ้าฉันซักถาม (เงียบ.....นํ้าตาคลอ)

Co.

ฟั ง ดู คุ ณ รู้ สึ ก หนัก ใจและกัง วลใจในเรื่ อ งนี้ มาก แล้ว คุ ณ คิ ด จะทํา การสะท้อนความรู้ สึ ก และ
ถามถึงการวางแผนแก้ปัญหา
อย่างไรต่อไป

Cl.

ฉันคิดอยากจะถามเขาอยูเ่ หมือนกันว่าเขามีผหู้ ญิ งอื่นหรื อเปล่า แต่ก็
ไม่แน่ใจว่าจะได้คาํ ตอบที่แท้จริ ง แล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดกับ
เขาอย่างไร จะได้ไม่ทะเลาะกัน เดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันจับผิดเขา ฉันกลัว
ว่าเขาจะไปมีผูห้ ญิ งอื่น แล้วฉันจะอยู่อย่างไร กลัวเขาจะไม่ดูแลฉัน
และลูก ฉันก็ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้จากที่ไหน ก็อาศัยเขานี่แหละ

Co.

คุณเคยปรึ กษาเรื่ องนี้ กบั ใครหรื อเปล่า อะไรทําให้คุณตัดสิ นใจมารับ ถามถึงแหล่งช่วยเหลืออื่นๆ
การปรึ กษาในวันนี้

การถามเพื่ อ เปิ ดมุ ม มองให้
กว้างขึ้น
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ฉัน ไม่ ก ล้า ปรึ ก ษาค่ ะ กลัว พ่อ แม่ ไม่ ส บายใจ ได้แ ต่ คิ ด วนเวีย นอยู่
คนเดี ย ว ก็ คิ ด อยู่น านเหมื อ นกัน แต่ ม ัน ไม่ ไ หว ฉั น นอนไม่ ห ลับ
มาหลายวัน รู้ สึกตนเองหงุ ดหงิ ดมากขึ้ น อารมณ์ เสี ยกับลูกบ่ อยขึ้ น
เลยตัดสิ นใจมารับการปรึ กษาเพราะกลัวว่าจะมีผลต่อลูก

Co.

เท่าที่ ฟังมา คุณมี ความกังวลใจที่ สามี มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิ ม สรุ ปความ
กลัวว่าเขาจะไปมีผหู้ ญิงอื่น และทอดทิ้งคุณและลูก และคุณก็ไม่กล้า
ถามเขาเพราะกลัวจะทะเลาะกัน

Cl.

ค่ะ ฉันจะทําอย่างไรดี

Co.

คุณก็มีความคิดว่าอยากจะพูดคุยกับสามีให้เข้าใจ แต่คุณไม่รู้ว่าจะพูด
อย่างไรดีที่จะทําให้ต่างฝ่ ายต่างไม่หงุดหงิดใส่ กนั ถ้าอย่างนั้นเราลอง
มาช่วยกันคิดว่าจะพูดอย่างไรดี

Cl.

ฉันจะถามเขาตรงๆไปเลยได้ไหม ว่าทําไมถึงกลับดึก

Co.

สมมติวา่ ถ้าคุณเป็ นสามี คุณได้ฟังประโยคแบบนี้ คุณจะรู้สึกอย่างไร

Cl.

(Cl.เงี ยบเพื่อทบทวนความรู้ สึก) ฉันอาจจะรู้ สึกไม่ดีมงั๊ ถ้าไม่ได้ทาํ
อะไรผิดจะรู้สึกว่าโดนตําหนิ ทําให้รู้สึกผิดที่ไม่มีเวลาให้เมียและลูก

Co.

ถ้าอย่างนั้น จะมีวิธีการพูดกับสามีอย่างไรที่จะทําให้ไม่เกิดความรู ้สึก
แบบนี้

Cl.

ฉันก็ไม่รู้ค่ะ ที่ผา่ นมาก็พดู อย่างนี้มาตลอด คิดอย่างไรก็พดู อย่างนั้น

Co.

การคิดอย่างไรก็พดู อย่างนั้นก็ไม่ผิดอะไร แต่เราลองมาปรับวิธีการพูด
กับสามีดีไหม ที่จะทําให้เขาไม่รู้สึกว่าถูกตําหนิ จนรู้สึกหงุดหงิด

Cl.

แล้วจะพูดอย่างไร

Co.

การพูดที่ไม่ทาํ ให้คนฟั งหงุดหงิดควรเป็ นการพูดที่บอกถึงความรู ้สึก ให้ ข ้อ มู ล เรื่ องการสื่ อสาร
ของตนเอง บอกว่า เราอยากให้เ ขาทํา อย่า งไร แต่ ต ้อ งถามความ ทางบวก
คิดเห็นของเขาด้วยว่าเขาทําให้เราได้ไหม เช่น “ฉันรู้สึกไม่สบายใจที่
คุณ กลับบ้านดึก เป็ นห่ วงว่าจะเกิดอันตราย เป็ นไปได้ไหมถ้าคุณจะ
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หรื อถ้ากลับบ้านดึกช่วยโทรมาบอกด้วยจะได้ไม่ตอ้ งเป็ นห่วง”
ถ้าพูดอย่างนี้คุณคิดว่าสามีจะรู้สึกอย่างไร
Cl.

ก็น่าจะดีกว่านะ แต่ไม่รู้วา่ จะพูดได้หรื อเปล่า เพราะไม่เคยพูด

Co.

เอาอย่างนี้ แล้วกัน สมมติ ว่าดิ ฉันเป็ นสามี ของคุ ณ คุ ณลองซ้อมพูด ซ้ อ ม เ พื่ อ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร
ความรู้สึกที่แท้จริ งและบอกถึงความต้องการของคุณกับสามีสิคะ
สื่ อสาร
(ให้ Cl. คิดคําพูดและซ้อมพูด) ดังประโยคต่อไปนี้
- ฉันรู้สึกไม่สบายใจและเป็ นห่ วงที่คุณกลับบ้านดึก เป็ นไปได้ไหมที่
จะกลับบ้านเร็ วกว่านี้ จะได้มาทานข้าวด้วยกัน ลูกก็บ่นคิดถึงพ่อด้วย
- ถึงแม้วา่ ตอนแต่งงานเราจะไม่ได้รักกัน แต่ตอนนี้ ฉันก็รักคุณมากนะ
ฉันอยากจะอยูก่ บั คุณนานๆ ถ้าคุณมีคนอื่นฉันคงเสี ยใจ
- ฉันรู ้สึกว่าช่วงนี้ เราทั้งคู่ค่อนข้างเครี ยด ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ เรา
ลองมานัง่ คุยกันดีไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวติ คู่ของเราตอนนี้

Co.

คุณคิดว่าสามีจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง ถ้าคุณพูดแบบนี้กบั เขา

Cl.

เขาก็น่าจะฟังฉัน ไม่หงุดหงิดใส่ ฉนั เราคงไม่ตอ้ งทะเลาะกัน

Co.

คุณก็พูดได้ดี ดิ ฉันเชื่ อว่าคุณสามารถทําได้ ลองนําวิธีการนี้ ไปใช้ดู การพูดให้กาํ ลังใจ ยุติการให้
เพื่ อ จะได้ไ ม่ ข ัด แย้ง หรื อ ทะเลาะกัน แล้ว คราวหน้า มาคุ ย กัน ใหม่ การปรึ กษาใน session นี้
ดูว่าจะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นได้บา้ งหรื อไม่ และยังมีความรู ้ สึก และนัดหมายครั้งต่อไป
กังวลใจเรื่ องสามีมีผหู ้ ญิงอื่นอีกหรื อไม่ แล้วคุณจะทําอย่างไร

Cl.

ขอบคุณมากนะคะ อย่างน้อยก็มีวิธีที่จะคุยกับเขาโดยไม่ให้เขารู้ สึก
หงุดหงิด
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(แผนการสอนที่ 4 เมื่อรักร้ าวจะก้ าวผ่ านอย่ างไร)
คําชี้แจง
1. วิทยากรแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 6-8 คน
2. ให้แต่ละกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิโดยการจับคู่กนั สวมบทบาทเป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา
ที่เหลือเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ ฝึ กปฏิบตั ิทีละคู่จนครบ แล้วจึงสลับบทบาทกันฝึ กปฏิบตั ิต่อ (จนหมดเวลา) แต่ละ
คู่สามารถเลือกกรณี ศึกษา 1-5 ได้ หรื อใช้กรณี ศึกษาจากประสบการณ์
3. วิทยากรสุ่ มสัมภาษณ์ผทู ้ ี่สวมบทบาทเป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษา ผูร้ ับการปรึ กษา และผูส้ ังเกตการณ์
ว่าเกิดการเรี ยนรู ้อย่างไรบ้าง
4. อภิปรายซักถาม และสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
คําแนะนําสํ าหรับการสวมบทบาทสมมติ ( Role Play)
การสวมบทบาทสมมติ ( Role Play) เป็ นวิธีการฝึ กปฏิบตั ิที่ทาํ ให้ผฝู ้ ึ กได้เข้าใจความคิด อารมณ์
ความรู ้สึกของผูร้ ับการปรึ กษา และเรี ยนรู ้กระบวนการ และทักษะการให้การปรึ กษาได้ โดยผูส้ วมบทบาท
สมมติทาํ ความเข้าใจในบทบาทที่ตนเองได้รับ ดังนี้
1. ผูร้ ั บการปรึ กษา แสดงบทบาทสมมติให้เป็ นธรรมชาติท้ งั ความรู ้ สึกและการแสดงออกโดย
กําหนดเรื่ องราวที่จะมาขอรับการปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษา ทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและทักษะการให้การปรึ กษา
3. ผูส้ งั เกตการณ์ สังเกตผูใ้ ห้การปรึ กษา ในประเด็น
- ภาษาท่าทาง นํ้าเสี ยง การติดตามเรื่ องราว
- การใช้ทกั ษะ
- กระบวนการการให้การปรึ กษา
- การตอบสนองความต้องการของผูร้ ับการปรึ กษา
- มีจุดเด่นอย่างไรและควรปรับปรุ งอย่างไรบ้าง
- สังเกตผูร้ ับการปรึ กษา ในประเด็น
- การแสดงออก และการตอบสนองต่อผูใ้ ห้การปรึ กษาอย่างไร
- ความต้องการในส่ วนลึกของผูร้ ับการปรึ กษา

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 54 การ Feedback ในการฝึ กปฏิบัติ 3 คน
1. ผูส้ วมบทบาทเป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษาบอกความรู ้สึกขณะสวมบทบาท การใช้ทกั ษะและขั้นตอน
การให้การปรึ กษา
2. ผูส้ วมบทบาทเป็ นผูร้ ั บการปรึ กษาบอกความรู ้สึกที่มีต่อภาษาท่าทาง การใช้ทกั ษะของผูใ้ ห้
การปรึ กษา
3. ผูส้ วมบทบาทเป็ นผูส้ ัง เกตการณ์ บอกสิ่ ง ที่ สัง เกตเห็ น การใช้ท ัก ษะ และขั้น ตอนการให้
การปรึ กษาของผูใ้ ห้การปรึ กษาและการตอบสนองของผูร้ ับการปรึ กษา

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 55 กรณีศึกษาที่ 1
ปัญหาคู่สมรสนอกใจ
อร เป็ นเลขานุการบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ง อายุ 35 ปี แต่งงานกับสุ เทพซึ่งมีอายุเท่ากัน อยูด่ ว้ ยกันมา
13 ปี มีลูก 2 คน เป็ นชาย 1 คน หญิง 1 คน สุ เทพรับราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี อรมาพบผูใ้ ห้การ
ปรึ กษาด้วยปั ญหาปวดศีรษะ นอนไม่หลับ รับประทานอาหารไม่ได้ นํ้าหนักลด มีอารมณ์ซึมเศร้า จากการ
พูดคุยพบว่าอรมีความเครี ยดเพราะทราบว่าสามีไปมีความสัมพันธ์กบั หญิงอื่นที่อายุนอ้ ยกว่า ระยะหลัง ๆ
สุ เทพไม่ค่อยกลับบ้าน ใช้จ่ายเงินสิ้ นเปลือง ต่อมาเริ่ มมีผหู ้ ญิงแปลกหน้ามักโทรหาตอนกลางดึก ล่าสุ ดอรรู ้
มาว่าผูห้ ญิงคนนั้นกําลังตั้งครรภ์อ่อนๆ

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 56 กรณีศึกษาที่ 2
ปัญหาคู่สมรสใช้ ความรุนแรง
พรชัย อายุ 48 ปี มีอาชีพทําสวนโดยการเช่าที่จากนายทุน รายได้พออยูพ่ อกินไปวันๆ มีนิสัยชอบ
ดื่มเหล้าสังสรรค์กบั พรรคพวกเป็ นประจํา อยูก่ ินกับดาริ น อายุ 27 ปี มาเป็ นเวลา 7 ปี มีลูกด้วยกัน 2 คน
ทั้งคู่หนี มาอยูด่ ว้ ยกันโดยไม่ได้แต่งงาน พ่อแม่ของดาริ นไม่พอใจ ทําให้ดาริ นไม่กล้าติดต่อกับครอบครัวอีก
เลย แรกๆ ที่มาอยูด่ ว้ ยกัน พรชัยก็เป็ นคนขยันทํามาหากิน มีความรับผิดชอบครอบครัวดี รักลูกรักเมียดี แต่
พอย่างเข้าปี ที่ 2 - 3 ก็เริ่ มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป คือ กินเหล้ากับเพื่อนทุกเย็น รายได้ที่ได้มาก็หมดไปกับค่า
เหล้า ทําให้ดาริ นต้องรั บผิดชอบทุ กอย่าง ในครอบครั ว ไหนจะต้องดู แ ลลูก ไหนจะต้องทํางานบ้าน
ทําสวน ทําให้เครี ยดจึงกลายเป็ นคนจูจ้ ้ ี ขี้บ่น ซึ่ งพรชัยยอมรับไม่ได้จึงมีปากเสี ยงกันเป็ นประจํา โดยเฉพาะ
พอเมาเหล้าก็ลงไม้ลงมือกับเมียไม่เว้นแต่ละวัน บางครั้งถึงกับเลื อดตกยางออก ต้องไปเย็บแผลที่สถานี
อนามัย ทําให้เกิดความ อับอายเพื่อนบ้าน

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 57 กรณีศึกษาที่ 3
ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ ง
วิทย์ เป็ นสถาปนิกอายุ 28 ปี แต่งงานกับสุ มาลี อายุ 25 ปี เป็ นเจ้าของอพาร์ทเมนท์แห่ งหนึ่งในย่าน
ธุรกิจ แต่งงานกันมา 2 ปี แต่มีปากเสี ยงระหองระแหงกันเป็ นประจํา ต่างก็ไม่ยอมกัน ส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ อง
ความคิ ด เห็ น ที่ ไ ม่ ตรงกัน และต้องการให้อีก ฝ่ ายตามใจ ทั้งคู่ชอบเอาชนะคะคานกัน จนถึ งจุ ดแตกหัก
ไม่ยอมพูดคุยกัน ราวกับต่างคนต่างอยู่ ในที่สุดภรรยาท้าให้หย่า วิทย์จึงมาขอรับการปรึ กษา

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 58 กรณีศึกษาที่ 4
ปัญหาทางเพศ
บุญสมเป็ นกระเป๋ ารถเมล์ปรับอากาศ อายุ 26 ปี สามีเป็ นคนขับรถ อายุ 32 ปี ทั้งสองอยูก่ ินกันมา
เป็ นเวลา 5 ปี มีลูกเล็กๆ 1 คน อายุขวบเศษ ภรรยามาพบผูใ้ ห้การปรึ กษาด้วยเรื่ องสามี มีความต้องการทาง
เพศสู ง ในขณะที่เธอรู ้ สึกเหน็ดเหนื่ อยจากการทํางานทั้งงานประจําและงานพิเศษ ที่ตอ้ งทําเพื่อหารายได้
เพิ่มเติม อีกทั้งมีลูกเล็กที่ตอ้ งดูแล เมื่อเธอปฏิเสธสามีกไ็ ม่พอใจ และขู่วา่ จะไปมีเพศสัมพันธ์กบั คนอื่น

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 59 กรณีศึกษาที่ 5
ปัญหาบุคลิกภาพและนิสัยเดิมของคู่สมรส
พิม กับ ภูมิ รั กกันมาตั้งแต่เรี ยนมหาวิทยาลัยฯ หลังจากเรี ยนจบทั้งคู่ต่างแยกย้ายกันไปทํางาน
จนกระทัง่ เมื่อสองปี ก่อนได้กลับมาเจอกัน ทั้งคู่จึงตัดสิ นใจแต่งงานกัน พิมไม่เคยรู ้มาก่อนเลยว่า การที่ภูมิ
เติบโตมาในครอบครัวที่ถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจ มีคนรับใช้คอยทําให้ทุกอย่าง ไม่เคยทําอะไรด้วยตัวเอง ทํา
ให้ภูมิเป็ นคนที่ไม่มีระเบียบและขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง พิมเคย บอกให้ภูมิถอดเสื้ อผ้าที่ใช้แล้วลง
ตะกร้าให้เรี ยบร้อยแต่เขาก็ไม่เคยทํา ไม่เคยเก็บอะไรเข้าที่เข้าทาง พิมต้องคอยเก็บให้อยูเ่ สมอ
ตอนนี้ พิมได้รับเลื่อนตําแหน่งใหม่เป็ นหัวหน้าต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทําให้มีเวลาทํางาน
บ้านน้อยลง เวลาอยูท่ ี่ทาํ งานพิมสามารถจัดการให้ลูกน้องทํางานได้ตามความต้องการ แต่พอกลับมาถึงบ้าน
พิมกลับไม่สามารถจัดการกับความไร้ระเบียบของภูมิได้ ทําให้พิมรู ้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากกลับบ้าน

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 60 แผนการสอนที่ 5
เรื่อง หย่ าไม่ หย่ า....จะแก้ปัญหาอย่ างไร ?
1. จุดประสงค์ การเรียนรู้ เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรม
1.1 ตระหนักถึงความสําคัญของทัศนคติของตนเองที่มีผลต่อการให้การปรึ กษาคู่สมรส
1.2 มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องความรู ้สึกของผูร้ ับการปรึ กษา และมีความรู ้ความเข้าใจต่อ
กระบวนการการให้การปรึ กษาคู่สมรส ในช่วงระหว่างกําลังตัดสิ นใจ
1.3 มีทกั ษะในการให้การปรึ กษาคู่สมรส ในช่วงระหว่างกําลังตัดสิ นใจ
2. ระยะเวลา เวลา 3 ชัว่ โมง 30 นาที
3. สาระสํ าคัญ
การให้การปรึ กษาแก่คู่สมรส ในช่วงที่กาํ ลังตัดสิ นใจว่าจะหย่าร้างหรื อไม่ ผูใ้ ห้การปรึ กษาควร
ระมัดระวังในการใช้ทศั นคติ ของตนเองไปตัดสิ นคู่สมรส ควรมีวิธีการจัดการกับสภาวะอารมณ์ รุนแรง
สับสนของผูม้ ารับการปรึ กษา ให้สามารถตัดสิ นใจเลือกวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาครอบครัว
ด้วยตนเอง
4. ขอบเขตเนือ้ หา ประกอบด้วย
4.1 การประเมินทัศนคติของผูใ้ ห้การปรึ กษาที่มีต่อการหย่าร้าง
4.2 แนวทางการให้การปรึ กษา ระยะกําลังตัดสิ นใจ
- กรณี ที่คู่สมรสยังตัดสิ นใจไม่ได้
- กรณี ที่คู่สมรสมีการตัดสิ นใจไม่ตรงกัน
5. กิจกรรมการฝึ กอบรม
ขั้นตอนการทํากิจกรรมและระยะเวลา
สื่ อ / อุปกรณ์
1.วิทยากรนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดยการให้ผูเ้ ข้ารั บการอบรม - ใบงาน 1
เขี ย นตอบคํา ถามตามใบงาน 1 และวิ ท ยากรสรุ ป ตาม - ใบความรู ้ 1
ใบความรู ้ 1

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 61 ขั้นตอนการทํากิจกรรมและระยะเวลา
2. วิทยากรบรรยายเรื่ องการให้การปรึ กษาคู่สมรส
ระยะกําลังตัดสิ นใจ ตามใบความรู ้ 2
3. วิทยากรแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมออกเป็ นกลุ่มย่อย
กลุ่มละ 5 - 6 คน เพื่อฝึ กปฏิบตั ิ ตามใบงาน 2

สื่ อ / อุปกรณ์
- ใบความรู ้ 2

- ใบงาน 2

4. วิทยากรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม อภิปราย
ซักถามหลังการฝึ กปฏิบตั ิ

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 62 ใบงาน 1
(แผนการสอนที่ 5 หย่ าไม่ หย่า....จะแก้ ปัญหาอย่ างไร ?)
คําชี้แจง
1. วิทยากรบอกผูเ้ ข้ารั บการอบรมว่าจะอ่านคําต่อไปนี้ ให้แต่ ละคนเขียนสิ่ งที่ คิด ขึ้นได้ทนั ที
ที่ฟังวิทยากรอ่านจบในแต่ละคํา
- การหย่าร้าง
- การนอกใจ
- พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
2. วิทยากรสุ่ มถามคําตอบทีละข้อ พร้อมทั้งให้เหตุผลและถามถึงผลกระทบจากทัศนคติของผูใ้ ห้
การปรึ กษาที่มีต่อการให้การปรึ กษา
3. วิทยากรสรุ ปตามใบความรู ้ 1

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 63 ใบความรู้ 1
ทัศนคติของผู้ให้ การปรึกษาทีม่ ีผลต่ อการปรึกษา
(แผนการสอนที่ 5 หย่ าไม่ หย่า....จะแก้ปัญหาอย่ างไร ?)
การให้การปรึ กษาแต่ละรายไม่เหมือนกัน การหย่าร้างอาจเป็ นทางออกที่ดีสาํ หรับครอบครัวหนึ่ ง
แต่อาจเป็ นทางออกที่ไม่ดีสาํ หรับอีกครอบครัวหนึ่งก็ได้ ในการให้การปรึ กษา ทัศนคติของผูใ้ ห้ การปรึ กษา
ย่อ มมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บรรยากาศและกระบวนการการให้ก ารปรึ ก ษาไม่ ม ากก็ น้อ ย หากผูใ้ ห้ก ารปรึ ก ษามี
ประสบการณ์ทางลบต่อการหย่าร้าง อาจส่ งผลให้เกิดความลําเอียงต่อการให้การปรึ กษา การที่ผใู ้ ห้การ
ปรึ กษาได้มีโอกาสสํารวจทัศนคติและค่านิ ยมของตนเองที่มีต่อการหย่าร้างก็จะช่วยให้เกิดการตระหนักรู ้ใน
ตนเอง รู ้เท่าทันความคิดและค่านิยมของตนเอง เกิดความระมัดระวัง ไม่นาํ ความคิดเห็นส่ วนตัวของตนไปใช้
ในการปรึ กษา ซึ่ งจะมี ส่วนช่ วยให้คู่สมรสได้สํารวจความต้องการที่แท้จริ งของตนเอง ดังนั้น ผูใ้ ห้การ
ปรึ กษาต้องคํานึ งถึงผูม้ ารับการปรึ กษาเป็ นหลัก ไม่เอาทัศนคติ หรื อความคิดเห็ น หรื อประสบการณ์ของ
ตนเองมาใช้ในการให้การปรึ กษา
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การให้ การปรึกษาคู่สมรสระยะกําลังตัดสิ นใจ
(แผนการสอนที่ 5 หย่ าไม่ หย่ า....จะแก้ปัญหาอย่ างไร ?)
เมื่ อ คู่ ส มรสมี ค วามขัด แย้ง ที่ รุ น แรงจนกระทั่ง ความขัด แย้ง นั้น ดํา เนิ น ถึ ง จุ ด ที่ คู่ ส มรสคิ ด ว่ า
การแยกทางหรื อหย่าร้างกันอาจเป็ นทางออกในการแก้ไขปั ญหา แต่การตัดสิ นใจในการแยกทางหรื อการ
หย่าร้างนี้ ไม่ใช่เป็ นเรื่ องง่ายที่คู่สมรสทุกคู่จะคิดเห็นตรงกัน หรื อสามารถพูดคุยตกลงกันได้ดว้ ยดี ส่ วนมาก
แล้วคู่สมรสมักจะมีขอ้ โต้แย้ง หรื อไม่สามารถตัดสิ นใจได้ตรงกัน โดยข้อโต้แย้ง ที่ไม่ลงตัวนี้ จําเป็ นต้องหา
บุคคลที่สาม ที่เป็ นกลางหรื อเป็ นวิชาชี พที่สามารถให้การช่วยเหลือได้ ซึ่ งปั ญหาในการตัดสิ นใจที่มาพบ
ผูใ้ ห้การปรึ กษามีหลายกรณี ได้แก่
- กรณี ที่ท้ งั สองฝ่ ายตัด สิ น ใจไม่ ไ ด้ว่า การหย่า ร้ า งจะเป็ นการแก้ปัญ หาที่ ดี ห รื อ ไม่ และยัง มี
แรงจูงใจที่อยากจะแก้ไขปั ญหาความสัมพันธ์ที่จะนําไปสู่ การหย่าร้าง กรณี น้ ี คู่สมรสจะเปิ ดเผยและพร้อมที่
จะสํารวจสัมพันธภาพที่เขามีต่อกันขณะนั้น
- กรณี ที่ ท้ ัง สองฝ่ ายมี ค วามต้อ งการไม่ ต รงกัน ฝ่ ายที่ ต ้อ งการหย่า มี ค วามต้อ งการให้ผูใ้ ห้
การปรึ กษาช่วยให้อีกฝ่ ายยอมหย่า ในกรณี น้ ีแรงจูงใจของฝ่ ายที่ไม่ยอมหย่าจะมีนอ้ ยมาก และอาจมองการให้
การปรึ กษาไม่ดีนกั
- กรณี ที่ ท้ งั สองฝ่ ายมี ค วามต้อ งการตรงกัน แล้ว ว่ า ต้อ งการหย่า ขาดจากกัน แต่ ม าพบผูใ้ ห้
การปรึ กษาเพื่อต้องการคําพูดสนับสนุนการตัดสิ นใจของเขา
วัตถุประสงค์ ของการให้ การปรึกษาคู่สมรสระยะกําลังตัดสิ นใจ
1. ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาตัดสิ นใจได้วา่ อะไรคือทางออกในการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสม ระหว่าง
การหย่าร้างหรื อการใช้ชีวิตร่ วมกันต่อไป
2. ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถเผชิญกับสถานการณ์การหย่าร้างได้อย่างมีความสุ ข
เป้าหมายของการให้ การปรึกษาคู่สมรสระยะกําลังตัดสิ นใจ
1. สร้างสัมพันธภาพที่น่าไว้วางใจและสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษายินดีที่จะพูดคุย
หาแนวทางและแก้ไขปั ญหา
2. ให้ระบายความรู ้สึก อารมณ์ออกมาจนจิตใจสงบ มิฉะนั้นความรู ้สึกเหล่านี้จะโยงใยไปมีผลต่อ
การตัดสิ นใจและปั ญหาของลูกด้วย
3. ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสและในครอบครัวที่ผ่านมาทั้งด้านบวกและด้านลบ
เพื่อให้ผรู ้ ับปรึ กษาเข้าใจตนเองและคู่สมรส
4. ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาตระหนักถึงการตัดสิ นใจ และมีความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจ
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ระยะกําลังตัดสิ นใจหย่าร้างนี้ เป็ นช่วงที่คู่สมรสมีความขัดแย้งรุ นแรง คู่สมรสจะเต็มไปด้วยความ
โกรธ เกลี ยด ผิดหวัง เสี ยใจ ท้อแท้ หรื อกําลังทุกข์อย่างที่สุด ทั้งคู่อาจรู ้ สึกเครี ยดที่ชีวิตคู่ไม่เป็ นไปตาม
คาดหวัง และรู ้สึกว่าตัวเองล้มเหลว อีกทั้งมีความโกรธอีกฝ่ ายหนึ่ง คู่สมรสจะเริ่ มคิดว่า การหย่าร้างอาจเป็ น
ทางออกที่ จ ะช่ ว ยแก้ไขปั ญหาชี วิตคู่ไ ด้ และอาจนําพาความสุ ข ให้กลับสู่ ชีวิ ตของแต่ ละฝ่ ายได้อีกครั้ ง
แต่กระนั้นคู่สมรสก็อาจมีความลังเลใจ และมีความวิตกกังวลต่อการตัดสิ นใจที่จะยุติชีวิตคู่
ทางเลือกและการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจในแต่ละทางเลือกว่าจะอยูก่ นั ต่อไป หรื อหย่าร้าง ต่างก็มีขอ้ ดี ข้อเสี ยทั้งสองทางเลือก
เช่น ช่วยยุติความขัดแย้งระหว่างกัน ไม่ตอ้ งมานัง่ ทะเลาะกันทุกวัน ไม่ตอ้ งมีภาระดูแลปรนนิ บตั ิอีกฝ่ ายทํา
ให้มีเวลาว่างมากขึ้น มีเวลาที่จะทําในสิ่ งที่ตนเองชอบ มีโอกาสเป็ นโสด เป็ นอิสระอีกครั้ งหนึ่ งที่จะได้
เริ่ มต้นชีวิตใหม่และพบเจอคนใหม่ๆ ที่อาจจะดีและเหมาะสมกว่าคนเก่าด้วย แต่ในทางตรงข้ามการหย่าก็
มีขอ้ เสี ยอยูห่ ลายอย่างด้วยกัน เช่น ต้องได้ชื่อว่าเป็ นหม้าย มีเรื่ องยุง่ ยากกับการแบ่งทรัพย์สิน การแย่งสิ ทธิ
ในการดู แ ลลู ก ฝ่ ายที่ ไ ม่ มี ง านทํา ไม่ มี ร ายได้ ก็ จ ะเสี ย เปรี ย บ อาจต้อ งหางานทํา ต้อ งหาที่ อ ยู่ใ หม่
เกิดความเครี ยดระหว่างดําเนิ นเรื่ องหย่า เกิดความรู ้สึกเศร้า เหงา โดดเดี่ยวเพราะขาดคู่คิด บางคนอาจต้อง
หวาดกลัวว่าอีกฝ่ ายจะมาทําร้ายเพราะไม่อยากหย่า ที่สาํ คัญ คือ การหย่าจะมีความสําคัญกับลูกด้วย ถ้าลูกไม่
เข้าใจ เสี ยใจ ผิดหวัง อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เช่น กลายเป็ นเด็กเกเร ก้าวร้าว ติดยาเสพติด
หรื อไม่ก็ซึมเศร้า การเรี ยนตกตํ่าลงและยังเกิดปั ญหาของการเป็ นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย สําหรับการอยู่ดว้ ย
กันต่อไป ข้อดี คือ ลูกไม่มีปมด้อย ไม่ตอ้ งเสี่ ยงในการเผชิญชีวิตตามลําพัง และทั้งสองฝ่ ายได้ฝึกที่จะอดทน
และยอมรับกันและกัน เป็ นที่ยอมรับของสังคม ดังนั้น ก่อนตัดสิ นใจจะหย่ากัน ควรช่วยกัน คิดไตร่ ตรองให้
รอบครอบเสี ยก่อน หันหน้าเข้าหากัน รอให้อารมณ์สงบก่อนแล้วจึงค่อยพูดจากันด้วยเหตุดว้ ยผล โดยเฉพาะ
การพิจารณาถึงข้อเสี ยของการหย่าให้มาก ถ้ายังไม่แน่ ใจที่จะหย่าขาดจากกันก็ควรชะลอการตัดสิ นใจไว้
ก่อน อาจขอความเห็นจากคนใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ของแต่ละฝ่ าย เพื่อนฝูงที่เคยหย่าร้างกันมาก่อนที่สาํ คัญอย่า
ลืมคิดถึงจิตใจและความต้องการของลูกด้วยเพราะลูกจะต้องได้รับผลกระทบโดยตรงจากการหย่าของพ่อแม่
อย่างแน่นอน
ประเด็นที่เป็ นปั ญหาในระยะนี้ ที่ตอ้ งการให้การปรึ กษา คือ การที่คู่สมรสตัดสิ นใจไม่ได้ว่าจะ
หย่าร้างหรื อไม่ และในกรณี คู่สมรสมีการตัดสิ นใจไม่ตรงกัน เช่น อีกฝ่ ายหนึ่ งไม่อยากหย่า ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้
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- 66 1234 กรณีทตี่ ัดสิ นใจไม่ ได้ ว่าจะหย่ าร้ างดีหรือไม่ มีแนวทางการให้การปรึ กษา ดังนี้
1. ในตอนแรกควรให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้พดู ให้ตรงกับความคิด ความรู ้สึกและมองสัมพันธภาพ ที่
มีต่อคู่สมรสอย่างยุติธรรม ไม่เข้าข้างตนเอง และโทษว่าเป็ นความผิดของอีกฝ่ ายหนึ่ง
2. ให้หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบอีกครั้ง เช่น ปรับปรุ งบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ใช้การสื่ อสารทางบวก เป็ นต้น
3. ในกรณี เลือกที่จะหย่าร้าง ผูใ้ ห้การปรึ กษาควรให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทดลองแยกกันอยู่ เป้ าหมาย
เพื่อให้ต่างฝ่ ายต่างได้มีโอกาสทําความเข้าใจและทบทวนความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ได้แก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในใจ มีโอกาสพิจารณาอนาคตของตนที่จะอยูร่ ่ วมกันต่อไป หรื อจะอยูโ่ ดยลําพัง ระยะเวลาที่แยกกันอยูอ่ าจ
ประมาณ 6 สัปดาห์ หรื อนานถึง 3 เดือน ในช่วงดังกล่าวนี้ ผูร้ ับการปรึ กษาต้องไม่ดาํ เนินเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย เช่น การพบทนายเพื่อแบ่งทรัพย์สิน เป็ นต้น
4. ควรมีการติดตามประเมินผลการตัดสิ นใจของผูร้ ับการปรึ กษาเพื่อการให้การปรึ กษาต่อเนื่อง
 กรณีค่ ูสมรสมีการตัดสิ นใจไม่ ตรงกัน มีแนวทางการให้การปรึ กษา ดังนี้

1. สํ า รวจความพร้ อ มในการหย่ า ร้ า งของแต่ ล ะฝ่ าย ทั้ง ฝ่ ายที่ ต ้อ งการหย่ า ร้ า งและฝ่ ายที่
ไม่ ตอ้ งการหย่า ร้ า ง โดยช่ ว ยให้ฝ่ายที่ ต ้อ งการหย่า เข้า ใจและเห็ น ใจถึ ง ความไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะหย่า ของอี ก
ฝ่ ายหนึ่ ง อันเนื่ องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เกิ ดความรู ้สึกเสี ยหน้า อับอาย เสี ยความรู ้สึกที่ถูกทิ้ง สู ญเสี ย
ความภาคภูมิใจในตนเอง รู ้สึกหวัน่ ไหวเพราะไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ เพื่อให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการหย่ามีความเข้าใจ
และเห็นใจอีกฝ่ ายหนึ่ ง ไม่พดู หรื อทําอะไรที่ยวั่ ยุความโกรธของอีกฝ่ าย นึ กถึงสมัยที่รักกันใหม่ ๆ หรื อมอง
ให้เห็นส่ วนที่ดีของอีกฝ่ ายหนึ่ง เพื่อคํานึ งถึงเยือ่ ใย ไม่คิดจะตัดสิ นใจ ทําอะไรที่รุนแรงหรื อทําให้อีกฝ่ ายเจ็บ
ชํ้านํ้าใจ
2. ช่วยให้เกิดความพร้อมในการตัดสิ นใจ ขั้นตอนนี้ ควรทําหลังจากสามารถสงบสติอารมณ์ได้
พูดคุ ยรั บฟั งปั ญหาและความต้องการแล้วในขั้นตอนแรก และยอมรั บว่าไม่ควรปล่อยให้เรื่ องราวความ
ขัดแย้งผ่านไปโดยไม่มีการแก้ไข แต่ควรเริ่ มต้นยอมรับและร่ วมกันตัดสิ นใจว่าจะจัดการกับความสัมพันธ์ที่
มีต่อคู่สมรสอย่างไรต่อไปด้วยการคิดพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ถามความรู ้สึกของกันและกันว่ามี
ความสุ ขกับการอยูร่ ่ วมกันหรื อไม่ การอยูด่ ว้ ยกันทําให้ลูกได้รับผลกระทบอย่างไร ถ้าต้องแยกกันมีอะไรที่
อีกฝ่ ายต้องการให้ช่วยเหลือ การเลี้ ยงดู และให้ความรั กกับลูกๆ กรณี ที่ตอ้ งแยกจากกัน การแยกจากกัน
ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะอีกฝ่ ายไม่ดีหรื อไม่มีคุณค่า แต่เป็ นเพราะปั ญหาบางอย่างที่ทาํ ให้อยูร่ ่ วมกันแล้วต่างก็ไม่มี
ความสุ ข และถึงแม้ว่าทั้งคู่จะตัดสิ นใจหย่าร้างกัน การหย่าร้างก็สามารถเป็ นไปอย่างสร้างสรรค์หากทั้งคู่
เข้าใจกันและยังคงดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็ นเพื่อนที่ดีต่อกัน
ข้ อพึงระวัง ในกรณี ที่ฝ่ายที่ขอหย่ามีคนใหม่ ฝ่ ายที่ถูกขอหย่าย่อมรู ้สึกโกรธ สับสน และ ไม่เข้าใจ
ว่าตนเองทําผิดอะไร รู ้สึกเหมือนถูกทรยศ ทําให้ประวิงเวลาเพื่อลงโทษคู่ครอง ซึ่ งเป็ นกรณี ที่อนั ตรายเพราะ
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ รุ น แรงขึ้ น ได้ ผูใ้ ห้ ก ารปรึ ก ษาควรเสนอทางเลื อ ก ในเรื่ อ งของระยะเวลา
คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 67 ควรพยายามทอดเวลาเจรจาขอหย่าให้ยาวนานออกไปเพื่อลดอารมณ์โกรธของอีกฝ่ ายหนึ่ ง ในกรณี ที่อีกฝ่ าย
มีอารมณ์รุนแรงอาจต้องหาที่พ่ ึงที่ปลอดภัย เช่ น ฝ่ ายหญิงอาจไปอาศัยที่มูลนิ ธิผูห้ ญิงหรื อบ้านพักฉุ กเฉิ น
ฝ่ ายชายอาจอยูท่ ี่บา้ นพักเด็กและครอบครัวกลาง หรื อ หาบุคคลที่สามที่อีกฝ่ ายเกรงใจมาช่วยไกล่เกลี่ยหรื อ
ขอความคุม้ ครองจากศาลเป็ นต้น เมื่อคู่ครอง ไม่ยอมหย่า ถือเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนที่อาจนําไปสู่ ความรุ นแรง
ในครอบครัวได้จึงควรใช้วิธีละมุนละม่อม คิดถึงใจเขาใจเราให้มากๆ และเตรี ยมหาที่พกั พิงที่ปลอดภัยไว้
ล่วงหน้าด้วย
แนวทางให้ การปรึกษาคู่สมรสในระยะกําลังตัดสิ นใจ
การให้การปรึ กษาคู่สมรส ระยะกําลังตัดสิ นใจ จําแนกออกได้เป็ น 2 กรณี คือ กรณี ท้ งั คู่ตดั สิ นใจ
ไม่ ไ ด้ว่ า จะหย่า ร้ า งดี ห รื อ ไม่ กรณี ที่ คู่ ส มรสมี ก ารตัด สิ น ใจไม่ ต รงกัน ซึ่ ง ทั้ง 2 กรณี มี ข้ นั ตอนสํา คัญ
ดังต่อไปนี้
1. การจัดการกับอารมณ์ ขั้นตอนนี้ ถ้าเป็ นกรณี ที่ตดั สิ นใจไม่ได้ว่าจะหย่าร้างดี หรื อไม่จะรู ้สึก
สับสน ลังเลใจ ขัดแย้งในตนเอง วิตกกังวล กลัวอนาคต/ความล้มเหลว ส่ วนกรณี ที่ คู่สมรสมีการตัดสิ นใจ
ไม่ตรงกัน จะเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธ เกลียด ผิดหวัง ท้อแท้ เสี ยใจ เสี ยหน้า อับอาย ความรู ้สึกถูกทิ้ง ไร้ค่า
สู ญเสี ยความมัน่ ใจในตนเอง คับข้องใจ ดังนั้น ผูใ้ ห้การปรึ กษา ควรจัดการกับอารมณ์ดงั กล่าวให้สงบ
เสี ยก่อน
ตัวอย่ างคําถาม
- เขาทําร้ายจิตใจคุณอย่างไรบ้าง
- ความโกรธอาจทํา ให้ แ ต่ ล ะฝ่ ายแสดงสิ่ ง ที่ ไ ม่ น่ า ทํา ออกมา เค้า เคยมี ท่ า ที แ ย่ ๆ ต่ อ คุ ณ
เพราะความโกรธบ้างไหม..อย่างไร..และคุณเองเคยหลุดความโกรธออกไปอย่างไรบ้าง.. ตอนนี้ คุณรู ้สึก
อย่างไรกับเรื่ องนั้น..
- การที่อีกฝ่ ายคิดและตัดสิ นใจไม่เหมือนคุณ คุณรู ้สึกอย่างไร
- การหย่าหรื อไม่หย่าจะมีผลต่อความรู ้สึกของคุณอย่างไร
- การตัดสิ นใจของอีกฝ่ ายมีผลต่อความรู ้สึกคุณอย่างไร
- ฯลฯ
2. การทบทวนความรู้สึกและการกระทําของตนเองทีม่ ีผลกระทบต่ อชีวติ คู่ ขั้นตอนนี้ เป็ นการถาม
เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้หันกลับมามองพฤติกรรม/ความรู ้สึกของตนเองตามความเป็ นจริ ง และให้มองลึก
ไปถึงความเป็ นตัวตนของอีกฝ่ ายด้วยความเข้าใจ โดยไม่ตดั สิ น
ตัวอย่ างคําถาม
- คุณอยากให้เขาปฏิบตั ิต่อคุณอย่างไร และที่ผา่ นมาคุณได้ปฏิบตั ิต่อเขาอย่างไร
- คุณต้องทนกับอะไรบ้างที่ผา่ นมา และเขาต้องทนกับอะไรบ้าง
คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 68 - มีอะไรบ้างที่ทาํ ให้เขาเสี ยใจ
- การที่คุณรู ้สึกโกรธ น้อยใจมีผลอย่างไรกับชีวิตของคุณ
- เวลามีเรื่ องขัดแย้งคุณจัดการอย่างไร
- เขาเคยรู ้สึกไม่ดีจากการกระทําของคุณบ้างไหม
- มีอะไรบ้างที่เขาทําดีแต่เราไม่เห็น
- เป็ นเรื่ องน่าแปลกใจที่เขาเป็ นคนดีในสายตาคนอื่น แต่กลับทําสิ่ งที่ไม่ดีต่อคุณ ความแตกต่างนี้
น่าจะเป็ นจากอะไรได้บา้ ง
- ระหว่างที่อยูด่ ว้ ยกันเขามีดีอะไรบ้าง
- คุณคิดว่ามีสาเหตุอื่นอีกบ้างไหมที่ทาํ ให้เขาเปลี่ยนไป
- ฯลฯ
3. การค้ นหาสาเหตุที่แท้ จริงของการตัดสิ นใจไม่ ได้ และการตัดสิ นใจไม่ ตรงกัน ใช้คาํ ถามเพื่อให้
ผูร้ ับการปรึ กษาได้คน้ พบสาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ งและยอมรับสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้น พิจารณาสาเหตุ
ทั้งจากตนเองและคู่สมรส
ตัวอย่ างคําถาม
- เหตุการณ์อะไรหรื อมีสิ่งใดที่ทาํ ให้คุณไม่สามารถตัดสิ นใจได้
- อะไรที่ทาํ ให้คุณรู ้สึกลังเลใจ
- คุณคิดว่าการตัดสิ นใจของเขามีสาเหตุมาจากอะไร
- ที่คุณยังตัดสิ นใจไม่ได้ คุณกลัว/กังวลอะไร
- คุณคิดว่าอะไรที่ทาํ ให้เขาคิดต่างไปจากคุณ
- ฯลฯ
4. เปิ ดมุมมองให้ กว้ างขึน้ เพื่อนําไปสู่ การตัดสิ นใจแก้ ปัญหาชี วิตคู่ ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่จะ
ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้เห็นความจริ งของชีวิตคู่ที่หลากหลาย และช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษามีมุมมองที่กว้าง
ต่อปัญหา มองใกล้ มองไกล มองรอบด้านต่อปั ญหา และเกิดความพร้อมในการตัดสิ นใจ
ตัวอย่ างคําถาม
- ให้คุณคิดว่าสิ่ งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหลังจากการตัดสิ นใจ คืออะไร….แล้ว
คุณคิดว่าจะจัดการกับสิ่ งนั้นได้อย่างไร
- คุณเคยพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง และบทเรี ยนที่ได้จากการแก้ไขคืออะไร
- มีวิธีการอื่นที่คุณได้คิดไว้บา้ งไหม แต่ละวิธีมีขอ้ ดี ข้อเสี ยอย่างไรบ้าง
- คุ ณ เคยได้พูด คุ ย กับ คนมี ป ระสบการณ์ คล้า ยคลึ ง กับคุ ณ แต่ เ ขามี ท างออกแตกต่ า งจากคุ ณ
บ้างไหม แล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็ นอย่างไร
คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 69 - สมมุติวา่ ถ้าไม่มีเขาจริ งๆจะเป็ นอย่างไร
- ถ้ายังอยู่กนั แบบนี้ อีกไปเรื่ อยๆ คุณคิดว่าชีวิตครอบครัวจะเป็ นอย่างไร และจะเกิดผลกระทบ
อย่างไรกับคนในครอบครัว
- ฯลฯ
5. การมองไปข้ างหน้ า เพือ่ ก้ าวผ่ านปัญหาชีวิตคู่ ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้วิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลที่
พูดคุยกันทั้งหมด เพื่อใช้ในการวางแผนใช้ชีวิตคู่ต่อไป ใช้คาํ ถามเพื่อให้คิดถึงแนวทางแก้ปัญหา หลาย ๆ
ทางและพิจารณาทางเลือก รวมทั้งการสะท้อนข้อเท็จจริ งอย่างนุ่มนวล
ตัวอย่ างคําถาม
- ถ้าคุณตัดสิ นใจอย่างนี้ คุณคิดว่าอีก 5 ปี ข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็ นอย่างไร
- จากประสบการณ์ชีวิตของคุณ เคยผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาบ้างไหม และครั้งนี้ คุณจะผ่านมัน
ไปได้อย่างไร
- หลังจากนี้ไปแล้ว คุณวางแผนชีวิตของคุณอย่างไร (รายได้ อาชีพ ที่อยูอ่ าศัย การดูแลลูกฯลฯ)
และจะจัดการเรื่ องที่คุณกังวลอย่างไร
- คุณเตรี ยมคําพูดหรื อวิธีบอกคนรอบข้างอย่างไรถึงสิ่ งที่คุณได้ตดั สิ นใจ
- คุณเตรี ยมรับมือกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจของคุณอย่างไร
- คุณพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่ งที่ดีและไม่ดีหลังจากการที่คุณตัดสิ นใจได้อย่างไร
- คุณมีที่พ่ งึ พาได้บา้ งหรื อไม่
- ฯลฯ
6. ซักซ้ อมทักษะทีต่ ้ องใช้ เพือ่ บอกถึงการตัดสิ นใจ
 กรณีที่ผ้ ู รับบริ การตัด สิ นใจไม่ ตรงกับ คู่ สมรส ผูร้ ั บการปรึ กษาจะต้องมี ทก
ั ษะในการสื่ อสาร
บอกถึ ง การตั ด สิ นใจของตนเองเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส่ งผลกระทบต่ อ ความรู ้ สึ กและการเสี ยหน้ า ของอี ก
ฝ่ ายหนึ่ง หรื อเพื่อต่อรองและขอยืดเวลา หลักการสําคัญในการสื่ อสาร ระยะนี้ คือ
1. ดูอารมณ์และความรู ้สึกของคู่สมรสว่าพร้อมที่จะรับฟังหรื อไม่ ก่อนที่จะให้ผรู ้ ับการปรึ กษาไป
สื่ อสาร
2. ผูร้ ั บการปรึ ก ษาต้องระมัดระวังและควบคุ มอารมณ์ แ ละความรู ้ สึกของตนเอง ซึ่ งบางครั้ ง
ต้องใช้ความอดทนเป็ นอย่างมาก และพยายามหลีกเลี่ยงการโต้เถียงซึ่งจะนําไปสู่ความรุ นแรงได้
3. ขณะเดียวกันต้องรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ ายด้วย เพราะการรับฟังจะช่วยลดอารมณ์ของอีก
ฝ่ ายให้สงบลงได้
4. ถ้าเป็ นไปได้อาจหาบุคคลที่ท้ งั สองฝ่ ายให้ความเคารพมาเป็ นคนกลางไกล่เกลี่ย

คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรการให้ การปรึ กษาคู่สมรสสําหรั บวิทยากร

- 70 ตัวอย่ างคําพูด
- ที่ ผ่านมาเราต่ างคนต่างผ่านช่ วงเวลาที่ เลวร้ ายและเจ็บปวดมามากพอแล้ว เป็ นไปได้ไหม
ที่เราจะช่วยกันหาทางเพื่อยุติความเจ็บปวดของเราทั้งสอง (กรณี ที่ผรู ้ ับบริ การตัดสิ นใจหย่าแต่คู่สมรสไม่
อยากหย่า)
- ฉั น เข้า ใจความรู ้ สึ ก ของคุ ณ แต่ ใ นช่ ว งนี้ ฉั น ขอเวลาที่ จ ะทํา ใจและวางแผนชี วิ ต ต่ อ ไป
(กรณี ที่ผรู ้ ับบริ การไม่อยากหย่าแต่คู่สมรสอยากหย่า)
 กรณีทต
ี่ ัดสิ นใจไม่ ได้ หลักการสําคัญในการสื่ อสาร ระยะนี้ คือ
1. พยายามค้นหาจุดที่ทาํ ให้ตดั สิ นใจไม่ได้ เช่น เรื่ องของลูก รายได้ หรื อสถานะทางสังคม
2. เมื่อค้นหาจุดที่ทาํ ให้ตดั สิ นใจไม่ได้แล้ว ให้พยายามหาทางออกที่ท้ งั สองฝ่ ายต่างยอมรับได้มาก
ที่ สุ ด โดยไม่ จ าํ เป็ นจะต้อ งเป็ นการหย่า เสมอไป เช่ น การทดลองแยกกัน อยู่ชั่ว คราวหรื อ แบ่ ง วัน กัน
รับผิดชอบเลี้ยงดูลูก เป็ นต้น
ตัวอย่ างคําพูด
- เป็ นไปได้ไหมว่าเราจะลองแยกกันอยูส่ กั พัก เพื่อให้เราสองคนได้มีเวลาทบทวนตนเองถึงสิ่ งที่
ผ่านมา เพื่อวางแผนว่าชี วิตข้างหน้าจะทําอย่างไรดี /เพื่อลองดูว่าถ้าแยกกันอยู่จริ งๆจะสามารถอยู่ได้ดว้ ย
ตัวเองหรื อไม่
- ก่อนที่เราจะตัดสิ นใจอะไรลงไป เราลองมาคุยกันก่อนว่ามีเรื่ องอะไรที่เรายังกังวลและเป็ น
ห่ ว งอยู่ เพื่อ เราจะได้ช่ว ยกัน คิ ด และวางแผนว่า จะทํา อย่า งไรต่ อไป สิ่ ง สํา คัญลู ก ของเราจะได้ไ ม่ เ กิ ด
ผลกระทบจากการตัดสิ นใจของเรา
- ฯลฯ
ในกรณี ที่ตอ้ งตอบคําถามคนรอบข้างเกี่ยวกับปั ญหาชีวิตคู่ ซึ่ งอาจจะเป็ นการตัดสิ นใจแยกกันอยู่
ชัว่ คราว หรื อยังตัดสิ นใจไม่ได้ว่าจะหย่าหรื อไม่หย่า หลักการสําคัญ คือ จะต้องมีความมัน่ ใจในตนเอง
เอาชนะความรู ้สึกเสี ยหน้าและไม่อ่อนไหวต่อคําพูดของคนอื่น
7. การบ้ านสํ าหรับผู้มารับบริการ
ในการให้การปรึ กษาชีวิตคู่อาจมีการบ้านสําหรับผูม้ ารับการปรึ กษา ให้ทบทวนถึงผลดีผลเสี ย
ของการหย่าร้าง โดยการพิจารณาทางเลือกและซักซ้อมวิธีการสื่ อสารกับคู่สมรส
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(แผนการสอนที่ 5 หย่ าไม่ หย่า....จะแก้ ปัญหาอย่ างไร ?)
คําชี้แจง
1. วิทยากรแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 6 – 8 คน
2. ให้แต่ละกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ โดยการจับคู่กนั สวมบทบาทเป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา
ที่เหลือเป็ นผูส้ ังเกตการณ์ ฝึ กปฏิบตั ิทีละคู่จนครบ แล้วจึงสลับบทบาทกันฝึ กปฏิบตั ิต่อ (จนหมดเวลา)
แต่ละคู่สามารถเลือกกรณี ศึกษา 1 หรื อ 2 ได้
3. วิทยากรสุ่ มสัมภาษณ์ผทู ้ ี่สวมบทบาทเป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษา ผูร้ ับการปรึ กษาและผูส้ ังเกตการณ์
ว่าเกิดการเรี ยนรู ้อย่างไรบ้าง
4. อภิปรายซักถาม และสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
คําแนะนําสํ าหรับการสวมบทบาทสมมติ ( Role Play)
การสวมบทบาทสมมติ ( Role Play) เป็ นวิธีการฝึ กปฏิบตั ิที่ทาํ ให้ผฝู ้ ึ กได้เข้าใจความคิด อารมณ์
ความรู ้สึกของผูร้ ับการปรึ กษา และเรี ยนรู ้กระบวนการ และทักษะการให้การปรึ กษาได้ โดย ผูส้ วมบทบาท
สมมติทาํ ความเข้าใจในบทบาทที่ตนเองได้รับ ดังนี้
1. ผูร้ ั บ การปรึ ก ษา แสดงบทบาทสมมติ ใ ห้เ ป็ นธรรมชาติ ท้ ัง ความรู ้ สึ ก และ การแสดงออก
โดยกําหนดเรื่ องราวที่จะมาขอรับการปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษา ทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและทักษะการให้การปรึ กษา
3. ผู้สังเกตการณ์ สั งเกตผู้ให้ การปรึกษา ในประเด็น
 ภาษาท่าทาง นํ้าเสี ยง การติดตามเรื่ องราว
 การใช้ทกั ษะ
 กระบวนการการให้การปรึ กษา
 การตอบสนองความต้องการของผูร้ ับการปรึ กษา
 มีจุดเด่นอย่างไรและควรปรับปรุ งอย่างไรบ้าง
4. สั งเกตผู้รับการปรึกษา ในประเด็น
 การแสดงออก และการตอบสนองต่อผูใ้ ห้การปรึ กษาเป็ นอย่างไร
 ความต้องการในส่ วนลึกของผูร้ ับการปรึ กษา
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- 72 การ Feedback ในการฝึ กปฏิบัติ
1. ผูส้ วมบทบาทเป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษาบอกความรู ้สึกขณะสวมบทบาท การใช้ทกั ษะและขั้นตอน
การให้การปรึ กษา
2. ผูส้ วมบทบาทเป็ นผูร้ ับการปรึ กษาบอกความรู ้สึกที่มีต่อภาษาท่าทาง การใช้ทกั ษะของผูใ้ ห้
การปรึ กษา
3. ผูส้ วมบทบาทเป็ นผูส้ ั ง เกตการณ์ บอกสิ่ ง ที่ สัง เกตเห็ น การใช้ท ัก ษะ และขั้น ตอนการให้
การปรึ กษาของผูใ้ ห้การปรึ กษาและการตอบสนองของผูร้ ับการปรึ กษา
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ช่ วงตัดสิ นใจว่ าจะหย่ าหรือไม่
วนิดาและประจักษ์เป็ นสามีภรรยาที่อยูก่ ินร่ วมกันมาได้ 8 ปี ชีวิตคู่ของทั้ง 2 เป็ นไปอย่าง ที่เรี ยก
ได้วา่ “ คู่กรรม” นับแต่อยูร่ ่ วมกันมาทั้งคูก่ ม็ ีเรื่ องทะเลาะเบาะแว้งหรื อมีปากเสี ยงกันไม่เว้น แต่ละวัน ไม่ว่า
จะเป็ นเรื่ องของการอบรมเลี้ยงดูลูก ค่าใช้จ่ายของครอบครัว ความรังเกียจที่มี ต่อญาติของแต่ละฝ่ าย ดังนั้น
ไม่ว่าจะหยิบยกเรื่ องใดขึ้นมาหารื อกัน ก็จะไม่มีใครฟั งใคร ต่างฝ่ ายต่างตําหนิ ฝ่ายตรงข้ามว่ามีขอ้ บกพร่ อง
และเป็ นสาเหตุให้ครอบครัวเกิดปั ญหา เช่น ประจักษ์มกั บ่นว่าวนิดาใช้เงินเปลือง ใช้จ่ายสุ รุ่ยสุ ร่าย ไม่รู้จกั
คําว่าเศรษฐกิ จพอเพียง ในขณะที่วนิ ดาก็ต่อว่าประจักษ์ว่าไม่เคยสนใจเรื่ องในครอบครัว ไม่เคยรู ้ว่าลูก ๆ
ต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าเรี ยนพิเศษของลูกก็ไม่ยอมจ่าย รับผิดชอบเพียงค่ากินค่าอยูใ่ นครอบครัว ที่เหลือเธอ
ต้องดูแลหมดทุกอย่างเพราะสงสารลูก ๆ ที่อาจรู ้สึกน้อยหน้าเพื่อนๆ แข่งขันกับเพื่อนไม่ได้ การทะเลาะกัน
ครั้งสุ ดท้ายเป็ นเหมือนฟางเส้นสุ ดท้าย เนื่ องจากประจักษ์นาํ เงิน ค่าเรี ยนพิเศษของลูกไปช่วยค่ารักษาของ
น้องชายตนที่ประสบอุบตั ิ เหตุทางรถยนต์ ทําให้ลูกผิดหวังเสี ยใจที่ไม่ได้ไปเรี ยนพิเศษและกังวลว่าจะ
สอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ มาบ่นน้อยใจกับวนิดาว่า พ่อไม่รัก ไม่เคยคิดถึงลูกเลย มักคิดถึงคนอื่น
ก่อนเสมอ วนิ ดาก็รู้สึกสุ ดจะทนกับพฤติกรรรมของสามี จึงคิดว่าการที่ตนจะแยกกันอยู่กบั สามีน่าจะเป็ น
ทางออกที่ดีที่สุด ส่ วนประจักษ์ก็เบื่อหน่ ายกับการงอนง้อภรรยา คิดว่าภรรยาตามใจลูกมากเกินไปและมัก
สอนให้ลูกไม่เคารพนับถือพ่อ ต่างฝ่ ายต่างรู ้สึกโกรธแค้นและไม่พอใจฝ่ ายตรงข้าม ประกอบกับทั้งคู่ได้แยก
ห้องนอนกันมาเป็ นเวลา 3-4 ปี แล้ว เนื่องจากวนิดาระแวงว่าประจักษ์จะไปเที่ยวผูห้ ญิงบริ การ กลัวติดเอดส์
ส่ วนประจักษ์กค็ ิดว่า วนิดาไปสนใจชายอื่นจึง ไม่ยอมมีความสัมพันธ์กบั ตน ทั้งคู่จึงไม่พดู คุยกันมาเป็ นเวลา
หลายเดือนและมีแนวโน้มจะเลิกรากัน แต่ประจักษ์มกั เป็ นฝ่ ายปฏิเสธการหย่าร้างเพราะไม่อยากล้มเหลวใน
ชี วิตคู่เหมื อนกับพ่อ แต่ ถา้ จะอยู่ด้วยกัน ก็รู้สึก ว่าตนไม่เคยมี ความสุ ขสัก วัน เมื่ อเพื่อนร่ วมงานบอกว่า
การหย่าร้างอาจเป็ นทางออกที่ดี ทั้งคู่จึงตัดสิ นใจมาขอคําปรึ กษา
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ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ ยอมหย่ า
เหมยมีอาชีพเป็ นสาวพริ ตตี้ที่มีตาํ แหน่งนางงามประจําจังหวัดรับรอง ตอนรับตําแหน่งใหม่ๆ เธอมี
ความใฝ่ ฝันว่าจะต้องเข้าแข่งขันประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ให้ได้เพื่อเป็ นการไต้เต้าไปสู่ การเป็ นดาราคนดัง
แต่เธอก็พลาดโอกาสดังกล่าวจากการพลาดพลั้งตั้งท้องกับฟิ ล์ม สามีที่ อยูก่ ินด้วยกันมาได้ 2 ปี แล้ว เธอจึง
ต้องเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากการเป็ นนางงามมาเป็ นพริ ตตี้หลังจากคลอดลูกได้ 1 ปี โดยปกปิ ดไม่ให้เพื่อน
ร่ วมงานรู ้วา่ เธอแต่งงานมีลูกแล้ว ทําให้มีชาย มากหน้าหลายตามาติดพัน ในบรรดาชายหนุ่มทั้งหมดมีเป๊ ก
ลูกเสี่ ยชัยที่เป็ นเจ้าของกิจการเต็นท์รถอยูด่ ว้ ย ทําให้เธอเริ่ มเปลี่ยนใจ อยากเลิกกับฟิ ล์มที่ไม่เป็ นโล้เป็ นพาย
เข้าออกงานเป็ นว่า เล่ นและ คบเพื่อ นเที่ ย วกลางคืน ไม่ เ ว้น แต่ ละวัน ไม่ ส นใจดู แลครอบครั ว เธอต้อง
รับผิดชอบในการเลี้ยงลูกเพียงลําพัง แต่ความที่ฟิลม์เป็ นคนใจร้ อน วู่วามและมักใช้ความรุ นแรงในการ
แก้ไขปั ญหา เมื่อพบเห็นว่าเธอพูดโทรศัพท์กบั ชายอื่นก็ไม่พอใจ ใช้วิธีด่าว่าและมีทีท่าว่าจะตบตีทาํ ร้ายเธอ
เสมอ ยิ่งทําให้เธออยากเลิกกับฟิ ล์มแต่ฟิล์มขู่ว่าถ้ารู ้ ว่าเธอมีชายอื่นมีหวังตายทั้งคู่ เธอจึงได้แต่หวานอม
ขมกลืน แต่เมื่อถูกเป๊ กรบเร้ามากขึ้น เธอก็ยิ่งอยากบอกเลิกกับฟิ ลม์และได้ไปขอความช่วยเหลือ จากเสี่ ยอู๊ด
ซึ่ งเป็ นคนที่ ฟิลม์เคารพนับถื อ เพื่อขอให้ช่วยพูดกับฟิ ลม์ เสี่ ยอู๊ดจึ งได้ขอความช่ วยเหลื อจากเจ้าหน้าที่
รพ.สต ให้ช่วยให้การปรึ กษากับคนทั้งคู่
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เรื่อง การเตรียมตัวหย่ าอย่ างสร้ างสรรค์
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรม
1.1 มีความรู ้ความเข้าใจในประเด็นการพูดคุยเพื่อให้การปรึ กษาคู่สมรสระยะตัดสิ นใจหย่าร้างแล้ว
1.2 มีทกั ษะในการให้การปรึ กษาคู่สมรสระยะตัดสิ นใจหย่าร้างแล้ว
2. ระยะเวลา 4 ชัว่ โมง 30 นาที
3. สาระสํ าคัญ
การมีความรู ้และทักษะในเรื่ องการให้การปรึ กษาคู่สมรสระยะตัดสิ นใจหย่าร้างแล้ว จะช่วยให้
ผูใ้ ห้การปรึ กษาสามารถช่วยเหลือคู่สมรสที่ตดั สิ นใจแล้วว่าจะหย่าร้างกัน มีแนวทางในการวางแผนการใช้
ชีวิตหลังการหย่าร้างอย่างสร้างสรรค์ ลดปฏิกิริยาทางจิตใจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังการหย่าร้าง
4. ขอบเขตเนือ้ หา
4.1 การหย่าร้างอย่างสร้างสรรค์
4.2 ประเด็นในการให้การปรึ กษาระยะตัดสิ นใจหย่าร้างแล้ว
4.3 การช่วยเหลือภาวะอารมณ์
4.4 การวางแผนเรื่ องการดูแลลูก
4.5 การวางแผนชีวิตหลังการหย่าร้าง
4.6 ทบทวนตนเองสําหรับการมีความสัมพันธ์ครั้งต่อไป
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ขั้นตอนการทํากิจกรรมและระยะเวลา
สื่ อ/อุปกรณ์
1. วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน
- ใบงาน 1
และให้แต่ละกลุ่มระดมสมองในประเด็น ดังนี้
- ใบความรู ้ 1 เรื่ องการหย่าร้าง
- จากประสบการณ์ของท่าน ท่านเคยพบคู่สมรสที่หย่าร้างกันด้วยดี อย่างสร้างสรรค์
โดยไม่ มีปัญหาตามมา หรื อคู่สมรสนั้นมี วิธีการจัดการการหย่าร้ าง
อย่างไร จึงไม่มีปัญหา (หรื อหากิจกรรมเพื่อเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการหย่าร้าง
อย่างสร้างสรรค์) หลังจากนั้นวิทยากรสุ่ มบางกลุ่มนําเสนอรวบรวม
คําตอบ และบรรยายสรุ ปการหย่าร้างอย่างสร้างสรรค์ ตามใบความรู ้ 1
2. วิทยากรแบ่งกลุ่มย่อยเดิ ม ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายและตอบคําถาม - ใบงาน 2 กรณี ศึกษา 1 และ 2
ในประเด็นตามใบงาน 2 วิทยากรรวบรวมคําตอบ
3. วิทยากรบรรยาย เรื่ อง
- ใบความรู ้ 2
- ประเด็นสําคัญในการให้การปรึ กษาระยะตัดสิ นใจหย่าร้างแล้ว :
สภาวะทางอารมณ์ บทบาทของพ่ อ แม่ ที่ มี ต่ อ ลู ก ทรั พ ย์สิ น หรื อ
เรื่ องราวทางเศรษฐกิจ และสถานะทางสังคม
- แนวทางการให้การปรึ กษาระยะตัดสิ นใจหย่าร้างแล้ว : การ
ช่วยเหลือภาวะอารมณ์ การวางแผนเรื่ องการดูแลลูก การวางแผนชีวิต
หลังการหย่าร้าง และการทบทวนตนเองสําหรับการมีความสัมพันธ์ใน
ครั้งต่อไป ตามใบความรู ้ 2
4. วิ ท ยากรแบ่ ง ผู ้เ ข้า รั บ การอบรม เป็ นกลุ่ ม ย่ อ ย กลุ่ ม ละ 3 คน - ใบงาน 3
ฝึ กปฏิบตั ิ ตามใบงาน 3
5. อภิปรายซักถามหลังการฝึ กปฏิบตั ิ
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(แผนการสอนที่ 6 การเตรียมตัวหย่ าอย่ างสร้ างสรรค์ )
คําชี้แจง
1. วิทยากรแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5- 6 คน
2. ให้แต่ละกลุ่มระดมสมอง ในประเด็นดังนี้ จากประสบการณ์ของท่าน ท่านเคยพบคู่สมรสที่
หย่าร้างกันด้วยดีโดยไม่มีปัญหาตามมาหรื อไม่ คู่สมรสนั้นมีวิธีการจัดการการหย่าร้างอย่างไร จึงไม่มีปัญหา
3. วิทยากรสุ่ มบางกลุ่มนําเสนอและรวบรวมคําตอบ
4. อภิปรายซักถาม
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เรื่อง การหย่ าร้ างอย่ างสร้ างสรรค์
(แผนการสอนที่ 6 การเตรียมตัวหย่ าอย่ างสร้ างสรรค์ )
การหย่าร้ างอาจเป็ นทางออกที่ ดี และไม่สามารถหลี กเลี่ ยงได้ หากคู่สมรสพิจารณาว่าการอยู่
ด้วยกัน จะสร้างปั ญหา ทําให้ท้ งั สองฝ่ ายไม่มีความสุ ข และไม่สามารถปรับความสัมพันธ์ หรื อไม่สามารถ
แก้ไขปั ญหา ด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้ การหย่าร้างอาจเป็ นทางออกที่ดีกว่าการทนอยูด่ ว้ ยกัน ซึ่งสร้างความทุกข์
ยากใจแก่ท้ งั สองฝ่ าย หากจําเป็ นจะต้องหย่าร้างโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยพิจารณาเห็นแล้วว่าการหย่าร้างเป็ น
ทางออกสุ ดท้ายของปั ญหา คู่สมรสพึงเตือนตนเองไว้เสมอว่าแม้ ชีวิตสมรสจะสิ้ นสุ ดได้ แต่ ครอบครั วจะ
สิ้นสุ ดมิได้ ครอบครัวจะดํารงอยู่ต่อไป โดยทั้งคู่ ยังดํารงความเป็ นพ่ อแม่ ตลอดไป ทั้งสองจะต้ องทําหน้ าที่
ความเป็ นพ่ อแม่ อย่ างดีทสี่ ุ ด เพือ่ ลดปัญหาที่อาจตามมา ซึ่งเป็ นผลพวงของการหย่ าร้ างให้ เกิดผลกระทบต่ อ
ลูกน้ อยทีส่ ุ ด
การหย่าร้างไม่ควรเกิดจากอารมณ์ชวั่ วูบด้วยความโกรธ ความน้อยใจ ความคับแค้นใจของคู่สมรส
เพราะในภาวะที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ดา้ นลบเช่นนั้น คู่สมรสมีโอกาสตัดสิ นใจผิดพลาดอย่างมาก เมื่อเกิ ด
ปั ญหาในชี วิตสมรส ก่ อนอื่ นคู่สมรสควรเจรจาสื่ อความรู ้ สึกและความคิดซึ่ งกันและกัน ช่ วยกันหาทาง
แก้ไข หากไม่สามารถพูดคุยกันได้ ก็ควรปรึ กษาผูร้ ู ้/ผูเ้ ชี่ ยวชาญ/ผูท้ าํ งานด้านการให้การปรึ กษาครอบครัว
ในกรณี สุดวิสยั และคิดว่าการหย่าร้างเป็ นทางออกในการแก้ปัญหาที่ดี ผู้รับการปรึกษาควรยอมรับว่ าการไม่
สามารถอยู่ ร่ว มกัน ได้ ไม่ ใ ช่ ค วามผิด ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง และแยกจากกัน ด้ ว ยความเข้ า ใจ ร่ ว มกัน คิด
วางแผนในการเตรี ยมตัว และเตรี ยมลูกให้ พร้ อมก่ อนการหย่ าร้ างมากกว่าการจมอยู่กบั อารมณ์โกรธแค้น
เกลียดชังกัน การเตรี ยมตัวที่ดีจะช่วยลดปัญหาจากผลกระทบที่อาจเกิดแก่ลูกให้เหลือน้อยที่สุด
แนวทางการหย่ าอย่ างสร้ างสรรค์
1. หยุดการตําหนิหรื อโทษว่าเป็ นความผิดของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ไม่กล่าวโทษฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งให้ลูก
ฟัง เพื่อลดผลกระทบที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของลูกและตนเอง
2. รักษาความเป็ นครอบครัวโดยคงบทบาทของความเป็ นพ่อ แม่ ลูก อย่างต่อเนื่อง
3. เปิ ดโอกาสให้ทาํ หน้าที่ของความเป็ นพ่อหรื อแม่กบั ลูก มีความรับผิดชอบร่ วมกันในการดูแลลูก
4. ควรลดทิฐิของตนเองและทํากิจกรรมร่ วมกันในวันสําคัญของลูก เช่น วันเกิดเพื่อความสุ ขของลูก
5. มองเห็ นข้อดี ของอีกฝ่ ายเพื่อรักษาความรู ้ สึกที่ดีต่อกัน เช่ น ยังสามารถพูดคุยกัน ปรึ กษากัน
โดยเฉพาะเรื่ องลูก เป็ นเพื่อนกัน
6. แต่ละฝ่ ายสามารถดําเนิ นชี วิตของตนเองได้อย่างมีสุขภาพจิตที่ดี และไม่รู้สึกล้มเหลว ตําหนิ
ตนเอง กับการใช้ชีวิตคู่ที่ผา่ นมา
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(แผนการสอนที่ 6 การเตรียมตัวหย่ าอย่ างสร้ างสรรค์ )
คําชี้แจง
1. แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มเดิม
2. ให้แต่ละกลุ่มเลือกศึกษากรณี ศึกษา 1 หรื อ 2 เพื่ออภิปรายและตอบคําถามตามประเด็นต่อไปนี้
ในฐานะที่ท่านเป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษา
2.1 กระบวนการช่วยเหลือด้านอารมณ์ของคู่สมรส
2.2 การวางแผนการดูแลลูก
2.3 การวางแผนด้านการจัดการทรัพย์สินและการใช้ชีวิตภายหลังการหย่าร้าง
3. ให้ตวั แทนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการระดมสมอง
กรณีศึกษาที่ 1
สามี อายุ 40 ปี อาชีพ เป็ นเซลล์ขายประกัน ภรรยา อายุ 38 ปี อาชีพ รับจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ในหน่วยงานราชการ ทั้งคู่จดทะเบียนสมรสด้วยกัน มีบุตร 2 คน คนโตเป็ นหญิง อายุ 13 ปี คนเล็กเป็ นชาย
อายุ 7 ปี รายได้หลักของครอบครัวมาจากรายได้ของสามี ส่ วนด้านการดูแลความเป็ นอยูใ่ นครอบครัวส่ วน
ใหญ่เป็ นภาระของภรรยา ตลอดเวลาที่อยูด่ ว้ ยกันมา ทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อย ๆ และการทะเลาะยิง่ รุ นแรงขึ้นใน
ระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา และตัดสิ นใจว่าจะหย่าขาดจากกัน สาเหตุที่นาํ มาสู่ ความขัดแย้ง คือ เรื่ องสามีชอบดื่ม
สุ รา ติดเพื่อน มักจะมือเติบเลี้ยงเพื่อน และไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัว ภรรยารับรู ้มาตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้ว
ว่าสามีชอบดื่มเหล้า แต่คิดว่าหลังแต่งงานสามีจะดีข้ ึน เมื่อสามีเมากลับบ้านภรรยามักจะบ่นว่าในช่วงแรกๆ
ของชีวิตสมรสภรรยาก็พยายามอดทน ต่อมาเมื่อมีลูกและภาระในครอบครัวมากขึ้น ครอบครัวจึงเริ่ มฝื ดเคือง
ด้านเศรษฐกิจ ภรรยาเริ่ มมีความอดทนน้อยลง ภรรยาเคยขอร้องให้สามีเลิกดื่มเหล้ามาตลอด 10 ปี สามีดี
ขึ้นบ้าง แต่ภรรยารู ้สึกว่าตนเองต้องใช้ความอดทนมาตลอด และขณะนี้ภรรยารู ้สึกว่าความอดทนสิ้ นสุ ดแล้ว
ในขณะที่สามี เองก็รําคาญที่ภรรยาเป็ นคนจูจ้ ้ ี ข้ ีบ่น วิตกกังวล และเจ้าอารมณ์ มักจะบ่นแม้ในเรื่ องเล็กๆ
น้อยๆ ทั้งบ่นสามีและลูก เวลาทะเลาะกัน ภรรยามักใช้คาํ พูดหยาบคาย ขุดคุย้ ความผิดเก่าๆ ของสามีมาพูด
ถึง และมักจะพูดต่อว่าสามีอย่างรุ นแรงต่อหน้าลูกและญาติๆ จนทําให้สามีอบั อาย หลายครั้งที่สามีพยายาม
ทําตัวดี ดื่มเหล้าน้อยลง และพยายามช่วยดูแลลูก แต่ภรรยาก็ยงั ไม่พดู ถึงความดี สามีอยากให้ภรรยาพูดดีๆ
ด้วย ยิง่ ภรรยาบังคับและเจ้ากี้เจ้าการมากเท่าใด สามีจะยิง่ ต่อต้าน โดยไปดื่มเหล้ามากขึ้นเท่านั้น ในระยะ 6
เดือนที่ผา่ นมาทั้งคู่ทะเลาะกันรุ นแรง ภรรยาเคยออกจากบ้านไปอยูบ่ า้ นญาติระยะหนึ่ ง ลูกๆ เครี ยดที่พ่อแม่
ทะเลาะกัน ลูกสาวเริ่ มไม่มีสมาธิ ในการเรี ยน ส่ วนลูกชายก็ติดแม่ไม่ยอมไปโรงเรี ยน เพราะกลัวแม่จะหนี
ออกจากบ้านอีก ทั้งคู่ตกลงกันว่าควรจะหย่าขาดจากกัน แต่กก็ งั วลต่อการจัดการชีวิตหลังการหย่าร้าง
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ภรรยา อายุ 30 ปี เป็ นคนหน้า ตาดี ประกอบอาชี พ ค้า ขายเสื้ อ ผ้า เป็ นคนรั ก สวยรั ก งาม
ใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟื อย ไม่เป็ นระเบียบ เจ้าอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ครอบครัวเดิมฐานะรํ่ารวย และ
พ่อแม่เป็ นคน มีหน้ามีตาในสังคม
สามี อายุ 40 ปี ประกอบอาชีพทําธุรกิจท่องเที่ยวกับครอบครัว เป็ นคนมีระเบียบ ปกติดูใจเย็น
แต่ถา้ โกรธ ก็จะมีอารมณ์รุนแรง ขี้หึง และจูจ้ ้ ีข้ ีบ่น
มีบุตร 2 คน คนโต เป็ นหญิง อายุ 6 ปี คนเล็ก เป็ นชาย อายุ 3 ปี อยูใ่ นความดูแลของตาและยาย
ตั้งแต่อยู่ดว้ ยกันมาทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยๆ สามีไม่พอใจที่ภรรยาทําอะไรไม่เป็ นระเบียบ ไม่เป็ น
แม่บา้ นแม่เรื อน และใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟื อย เงินที่สามีให้ใช้มกั จะไม่พอใช้จ่าย ต้องขอเงินเพิ่มเติม สามีอยากให้
ภรรยาอยู่บา้ นดูแลลูก แต่ภรรยาเบื่อที่จะอยู่บา้ น ชอบไปเข้าสังคม พบปะเพื่อนฝูง และขอไปเปิ ดร้านขาย
เสื้ อผ้า แต่ก็ขาดทุน ภรรยาไม่พอใจที่สามีจูจ้ ้ ี ขี้บ่น คิดว่าสามีข้ ีเหนี ยว ไม่ค่อยเอาใจใส่ ตนเอง และยังคอย
ตามหึ งหวง มักจะใช้คาํ พูดตําหนิ ติเตียนภรรยาต่อหน้าญาติ ๆ ทําให้รู้สึกอับอาย และภรรยายังอึดอัดใจต่อ
การอยูร่ ่ วมกับเครื อญาติของสามี ที่มกั จะมีเรื่ องกระทบกระทัง่ กันในครอบครัวเป็ นประจํา ทั้งคู่ทะเลาะกัน
เสมอ จนกระทัง่ ภรรยาแก้ปัญหาโดยการพาลูกแยกไปอยู่บา้ นพ่อแม่ของตนเองที่กรุ งเทพฯ ขณะที่สามี
ทํางานกับครอบครัวตนเองที่พทั ยา โดยทั้งสามีและภรรยายังไปๆ มาๆ อยู่ที่บา้ นตายายบ้าง และบ้านของ
ครอบครัวสามีบา้ งแต่การแยกกันอยูบ่ า้ งก็ไม่ทาํ ให้สถานการณ์ความขัดแย้งดีข้ ึน ทั้งคู่มกั จะทะเลาะกันทุก
ครั้งที่พบกันโดยต่างฝ่ ายต่างใช้อารมณ์ต่อกัน ในที่สุดทั้งคู่ตดั สิ นใจจะหย่าขาดกัน
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เรื่อง ประเด็นในการให้ การปรึกษาคู่สมรสระยะตัดสิ นใจหย่ าร้ างแล้ว
(แผนการสอนที่ 6 การเตรียมตัวหย่ าอย่ างสร้ างสรรค์ )
การให้การปรึ กษาคู่สมรสระยะตัดสิ นใจหย่าร้างแล้ว ในระยะแรกมีหลายคู่ที่ตอ้ งการกลับมามี
ความสัมพันธ์กนั อีก บางคู่จะอยูใ่ นภาวะซึมเศร้าและโกรธ ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะต้องตระหนักถึงกระบวนการ
เหล่านี้ เพื่อช่วยให้ท้ งั คู่ผ่านภาวะนี้ ไปได้ดว้ ยดี ประเด็นสําคัญๆ ที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาต้องพูดคุยให้ผรู ้ ับการ
ปรึ กษา พิจารณามี 4 ประเด็น ดังนี้
1. สภาวะทางอารมณ์
การหย่าร้างทุกกรณี มีผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจ ไม่ว่าตนจะเป็ นฝ่ ายใดก็ตาม คนที่หย่าร้าง
ใหม่ๆ จะมีความรู ้สึกคล้ายๆ กัน กล่าวคือ รู ้สึกสู ญเสี ยอะไรบางอย่าง รู ้สึกพ่ายแพ้ รู ้สึกว่าตนเองไร้ค่าหรื อ
ล้มเหลวแม้วา่ จะชนะคดีก็ตาม ทั้งนี้ เพราะเมื่อแต่งงานเคยรู ้สึกว่า “ได้” เขา หรื อ เธอ มาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ชีวิต และไม่วา่ ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดจะเลวร้ายเพียงใด เขาก็เป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครัว ความรู ้สึกสู ญเสี ยอาจทํา
ให้รู้สึกเศร้า เหงา ว้าเหว่ เป็ นปฏิกิริยาทางจิตใจ ซึ่ งในคนปกติมกั ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็จะค่อยๆ ทุเลาลง
ในบางรายอาจมีความรู ้สึกซึ มเศร้ารุ นแรงมากและกินเวลายาวนาน ผูใ้ ห้การปรึ กษาควรแนะนําให้ปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
สําหรับอารมณ์ ความรู ้สึก ความคิดด้านลบที่อาจเกิดขึ้น มีดงั นี้
- ความรู ้สึกตนเองไร้ค่า ไร้ความหมาย
- ความรู ้สึกล้มเหลวในชีวิต
- ความรู ้สึกอับอาย
- วิตกกังวลเกี่ยวกับ ความรู ้สึกของคนอื่นที่มีต่อความเป็ นหม้ายจากการหย่าร้าง
- ความรู ้สึกว่าครอบครัวแตกสลาย กระจัดกระจาย และไม่รู้วา่ จะเริ่ มจัดการอะไรก่อนดี
- ความรู ้สึกสงสารลูก ที่ไม่มีพอ่ -แม่ครบเหมือนคนอื่น
- ความรู ้สึกเหงา/เศร้า ที่ขาดคู่ชีวิตไป
- ความรู ้สึกสูญเสี ยความเชื่อมัน่ ในเพศตรงข้าม
- ความรู ้สึกกลัวว่าเมื่อมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่อาจจะล้มเหลวอีกครั้ง
- ฯลฯ
2. บทบาทของพ่ อแม่ ทมี่ ีต่อลูก
เมื่อทั้งคู่ตดั สิ นใจที่จะหย่าร้าง ผูใ้ ห้การปรึ กษาควรให้คู่สมรสทบทวนบทบาทของความเป็ น
พ่อแม่ ที่ตอ้ งดู แลเลี้ ยงดู ลูก เตรี ยมการสื่ อสารกับลูกเพื่อลดผลกระทบด้านจิ ตใจที่ จะตามมา โดยพูดคุ ย
สอบถามลูกว่า ลูกมีความรู ้สึกอย่างไรต่อการที่พ่อแม่หย่าร้างกัน ตลอดจนตอบปั ญหาข้อข้องใจของเขาให้
ชัดเจน เพื่อลูกจะได้เข้าใจเหตุผลที่พ่อแม่ตอ้ งหย่าร้างกัน และยํ้าให้ลูกเกิดความมัน่ ใจว่าลูกไม่ได้เป็ นต้นเหตุ
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- 82 ของการหย่าร้าง ถึงแม้วา่ พ่อแม่จะหย่าร้างแต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าลูกจะต้องจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไปโดยไม่มี
โอกาสได้พบกันอีก ความรักที่ พ่อแม่มีต่อลูกก็ยงั เหมือนเดิ ม ทั้งสองฝ่ ายไม่มีใครรั กลูกน้อยลง เพียงแค่
บทบาทในครอบครัวที่เคยมีพอ่ หรื อแม่อยูด่ ว้ ยกันอาจแตกต่างไปจากเดิม นัน่ คือ ลูกอาจต้องอยูก่ บั ฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่ ง เพียงลําพังและในบางเวลาก็อาจได้พบเจอกับอีกฝ่ ายบ้างเท่านั้น ซึ่ งพ่อแม่ตอ้ งพูดคุยอธิ บายถึงเหตุผล
และบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ท่ีเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ ายก็ไม่ได้โกรธ เกลียดกัน ทั้งพ่อและแม่ยงั
รักลูกเหมือนเดิม ความรักของพ่อแม่เป็ นสิ่ งสําคัญต่อลูก เพราะลูกอาจไม่ได้ตอ้ งการเหตุผลอะไรมากมาย
แต่อาจจะเกิ ดความรู ้ สึกกลัวว่าถ้าพ่อแม่หย่าร้างกันแล้วจะไม่รักเขาเหมือนเดิ ม พ่อแม่ควรอธิ บายให้ลูก
เข้าใจ และยํ้าให้เกิดความมัน่ ใจว่า พ่อและแม่ยงั มีบทบาทหน้าที่เหมือนเดิม
3. ทรัพย์ สินหรือเรื่องราวทางเศรษฐกิจ
ผูใ้ ห้การปรึ กษาควรพูดคุยให้คู่สมรสคิดวางแผนเกี่ยวกับทรัพย์สิน และเศรษฐกิจหลังการหย่าร้าง
เพราะเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องสําคัญมาก คู่สมรสฝ่ ายที่มีรายได้นอ้ ยกว่า จะเกิดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงตนเองและลูก
ควรทําความตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินและค่าเลี้ยงดูเสี ยก่อน ในขณะเดียวกันควรมีการวางแผนเพิ่มรายได้ให้
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเต็มที่ เช่ น ทํางานพิเศษ โดยคํานึ งถึงเวลาที่ตอ้ งใช้ในการอบรบเลี้ยงดูลูกด้วย
มิฉะนั้น ลูกจะยิ่งรู ้สึกถูกทอดทิ้ง ถ้าลูกยังเล็กมากควรหางานที่รับมาทําที่บา้ นได้ เช่ น การรั บปั กเสื้ อโหล
การประดิษฐ์ดอกไม้ เป็ นต้น
4. สถานะทางสั งคม
ผูใ้ ห้การปรึ กษาควรพูดคุยทําความเข้าใจกับคู่สมรสที่ตดั สิ นใจหย่าร้างถึงสถานะทางสังคมที่จะ
เปลี่ยนไปภายหลังการหย่าร้าง โดยเฉพาะฝ่ ายหญิงเพราะอยูใ่ นสังคมไทยถ้าปรึ กษาผูใ้ หญ่มกั จะถูกคัดค้าน
เสมอ ทั้งนี้ เพราะผูใ้ หญ่มีเจตคติในทางลบต่อการหย่าร้าง การหย่าร้างจึงไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคมไทย
เท่าที่ควร ผูท้ ี่คิดจะหย่าร้างจึงควรเตรี ยมใจให้พร้อม วิธีเตรี ยมใจที่ดีอย่างหนึ่ ง คือ การบอกตนเองว่า “ฉัน
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ฉันได้ตดั สิ นใจถูกต้องแล้ว คนอื่นอาจไม่เข้าใจสถานการณ์ และอาจไม่รู้ว่า
ฉันได้พยายามแก้ปัญหาอย่างดี ที่สุดแล้ว ความจริ งคนอื่ นมี เจตนาดี อยากเห็ นคู่ สมรสอยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสุ ข ” นอกจากนี้ ภายหลังการหย่าร้างใหม่ๆ คู่หย่าร้างมักจะถูกถามคําถามต่างๆ ซึ่ งอาจรบกวนจิตใจ
หรื อทําให้รู้สึกรําคาญ คู่สมรสควรเตรี ยมคําตอบในเรื่ องนี้ไว้ดว้ ย
ใน 4 ประเด็นนี้ มีความสําคัญมาก เพราะมีส่วนทําให้ท้ งั คู่ต่างก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมัน่ ใจ ลูกมี
การพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจในทางที่ดี รู ้วิธีดาํ เนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และมีประโยชน์ต่อไป
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- 83 แนวทางการให้ การปรึกษาคู่สมรสระยะตัดสิ นใจหย่ าร้ างแล้ว
1. การช่ วยเหลือภาวะทางอารมณ์
1.1 แม้จะอยูใ่ นช่วงระยะตัดสิ นใจหย่าแล้ว แต่คู่สมรสยังคงมีปฏิกิริยาทางจิตใจภายหลังการ
หย่าร้าง ดังนั้น ผูใ้ ห้การปรึ กษาควรเปิ ดโอกาสให้ผูร้ ับการปรึ กษาได้พูดระบายความรู ้ สึกของตนเอง
ในบรรยากาศที่ปลอดภัย โดยไม่พดู ถึงฝ่ ายตรงข้าม
1.2 หาวิธีการจัดการกับอารมณ์ดา้ นลบของตนเอง โดยหากิ จกรรมหรื อวิธีการที่ทาํ ให้หยุด
คิดถึงสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความรู ้สึกไม่สบายใจ เช่น ออกกําลังกาย ไปพักผ่อน ทํางานอดิเรก ไปสังสรรค์กบั เพื่อน
ฯลฯ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ไม่ก่อให้เกิ ดความเดื อดร้อนต่อตนเองและผูอ้ ื่ น หรื อทําลายสุ ขภาพ เช่ น ดื่ มเหล้า
สู บบุหรี่ ขับรถเร็ ว เป็ นต้น
1.3 ให้คู่สมรสยอมรั บสถานภาพการหย่าร้างว่า ไม่ใช่ เรื่ องเสี ยหายหรื อทําให้ชีวิตล้มเหลว
แต่ เ ป็ นทางออกที่ ดี ที่ท้ งั สองฝ่ ายได้ต ัด สิ น ใจร่ ว มกัน แล้ว โดยบอกกับ ตนเองว่า “ฉัน ได้พิ จ ารณาอย่า ง
รอบคอบแล้ว ฉันได้ตดั สิ นใจถูกต้องแล้ว คนอื่นอาจไม่เข้าใจสถานการณ์ และอาจไม่รู้ว่าฉันได้พยายาม
แก้ปัญหาอย่างดีที่สุดแล้ว ความจริ งคนอื่นมีเจตนาดีอยากเห็นคู่สมรสอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุ ข”
1.4 เสริ มสร้างกําลังใจ และทําให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองต่อบุคคลอื่นๆ รอบข้าง เช่น ลูก
พ่อแม่หรื อคนใกล้ชิด อาจบอกกับตนเองว่า “ฉันต้องดูแลลูกและเป็ นที่พ่ งึ ของคนในครอบครัวต่อไป”
2. การวางแผนเรื่องการดูแลลูก
2.1 ผูใ้ ห้ ก ารปรึ ก ษาควรแนะนํา ให้ พ่ อ แม่ ป ฏิ บ ัติ ต่ อ ลู ก ด้ว ยความรั ก ความอบอุ่ น ต่ อ ลู ก
เหมือนเดิม ไม่วา่ เราจะเป็ นผูอ้ ยูห่ รื อผูจ้ ากไป ถ้าเป็ นฝ่ ายจากไปลูกอาจมีปฏิกิริยาบ้าง เมื่อพบกันให้เข้าใจว่า
เป็ นเรื่ องธรรมดา อย่าแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบต่อลูกในทางลบเป็ นอันขาด เด็กจะค่อย ๆ เข้าใจเอง และรับรู ้วา่
พ่อแม่ยงั รักเขาเหมือนเดิม สิ่ งสําคัญพ่อแม่ไม่ควรห้ามลูกพูดถึงอีกฝ่ ายหนึ่ง ลูกมีสิทธิคิดถึงพ่อหรื อแม่ และ
คิดอยากให้กลับมา ควรให้โอกาสลูกได้ระบายความรู ้สึก เห็นอกเห็นใจในความต้องการของลูก
2.2 ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้พ่อแม่ได้พูดคุยตกลงกันถึงบทบาทในการดูแลลูกว่าทั้งคู่จะร่ วมกัน
ดูแลลูกอย่างไร ไม่ว่าจะเป็ นด้านความเป็ นอยู่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ ฯลฯ ตลอดจนการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อลูก
2.3 ผูใ้ ห้ก ารปรึ ก ษาควรให้พ่อ แม่ เ ข้า ใจธรรมชาติ ข องลู ก ที่ ตอ้ งเผชิ ญ กับ ภาวะครอบครั ว
หย่าร้ างว่า การที่พ่อแม่หย่าร้ างกันอาจส่ งผลถึงอารมณ์ พฤติกรรม การแสดงออกของลูกแตกต่างกันไป
ตามแต่ละ ช่วงวัย เช่น มีพฤติกรรมถดถอย โกรธ หงุดหงิด ก้าวร้าว ผลการเรี ยนตกตํ่า ซึ ม เหม่อลอย ฯลฯ
เพื่อพ่อแม่จะได้เข้าใจและให้การดูแลช่วยเหลือ
3. การวางแผนชีวติ หลังการหย่ าร้ าง
3.1 ผูใ้ ห้การปรึ กษาควรให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทบทวนประสบการณ์ที่ผา่ นมา เพื่อเป็ นบทเรี ยนใน
การดําเนินชีวิต ไม่โทษตนเอง เพราะการหย่าร้างเกิดได้กบั คนทัว่ ไป
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การพึ่งพาตนเอง เช่น ด้านการเงิน ทรัพย์สิน ที่อยูอ่ าศัย และการเลี้ยงดูลูก
3.3 ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาค้นหาศักยภาพของตนเองในการดําเนินชีวิต การเลี้ยงดูลูกต่อไป
3.4 ควรมีการติดตามประเมินผลหลังการหย่าร้างของผูร้ ับการปรึ กษาเพื่อการให้การปรึ กษาต่อเนื่อง
ตัวอย่ างคําถาม/คําพูดในการให้ การปรึกษาคู่สมรส
- ชีวิตคู่ที่ผา่ นมาเป็ นอย่างไร
- เมื่อไหร่ ที่มีการพูดถึงการหย่าร้าง ใครเป็ นคนเริ่ มต้นพูดก่อน และเหตุการณ์เป็ นอย่างไร
- คุณคิดและรู ้สึกอย่างไรกับเรื่ องการหย่าร้าง
- เล่าให้ใครรู ้บา้ งหรื อยัง เขาว่าอย่างไรกันบ้าง
- คุณคิดจะแก้ปัญหาอย่างไรให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้
- เกิ ด อะไรขึ้ น บ้า งหลังพูด เรื่ อ งหย่า ร้ าง เริ่ ม แยกกัน อยู่บา้ งหรื อ ยัง เริ่ ม บอกลูก หรื อยัง ลู ก มี
ปฏิกิริยาเป็ นอย่างไร
- วางแผนการหย่าร้างไว้อย่างไร
- จะอยูก่ นั อย่างไรหลังหย่าร้าง เรื่ องที่อยู่ เรื่ องเงินทอง เรื่ องเลี้ยงลูก เรื่ องการดูแลลูกถ้าฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่งไปแต่งงานใหม่จะเป็ นอย่างไร
- มันคงเป็ นช่วงเวลาที่ยากมากสําหรับคุณ ทั้งเจ็บทั้งเครี ยดมาก กระทบชีวิตคุณไปหมดแต่มนั ก็
เกิ ดขึ้นแล้วจริ ง ๆ ขอให้คุณผ่านมันไปได้ดว้ ยดี แม้ว่ามันจะยากและใช้เวลาสักหน่ อย แต่เชื่ อว่าคุณทําได้
และจะทําได้ดีเหมือนทุกครั้งที่คุณแก้ปัญหาผ่านมา
- คงไม่ มีการตัดสิ น ใจไหนที่ ดี ที่สุด สําหรั บทุ ก คน แต่คิด ว่าคุ ณ จะตัดสิ นใจได้ดี ที่สุดสํา หรั บ
สถานการณ์ของตนเอง ขอเป็ นกําลังใจให้
ทบทวนตนเองสํ าหรับการมีความสั มพันธ์ ในครั้งต่ อไป
หลังจากการหย่าร้างผ่านพ้นไป บางคนอาจรู ้สึกสบายใจ โล่งอกที่เรื่ องวุ่นวายผ่านไปได้แต่อาจมี
บางคนยังคงมีความเครี ยดหลังหย่าร้าง อาจยิ่งเพิ่มความรู ้สึกเจ็บปวดใจ โกรธ เสี ยใจและยังต้องเผชิ ญกับ
เรื่ องยุง่ ยากที่เกี่ยวข้องหลังการหย่าร้าง เช่น เรื่ องการเลี้ยงดูบุตร เรื่ องทรัพย์สิน ฯลฯ ที่ยงั ไม่ลงตัว
ในช่ ว งที่ จ ะเริ่ ม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ค รั้ งใหม่ สิ่ ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น คื อ ความรู ้ สึ ก กลัว วิ ต กกัง วลว่ า
ประวัติศาสตร์ จะซํ้ารอย กลัวชีวิตคู่ลม้ เหลว กลัวญาติของอีกฝ่ ายจะไม่ยอมรับ กลัวกระทบความรู ้สึกของ
ลู ก กลัว ว่ า คนใหม่ จ ะเข้า กับ ลู ก ไม่ ไ ด้ มี ค วามคาดหวัง ต่ อ การมี ค วามสั ม พัน ธ์ ค รั้ งใหม่ ว่ า ต้อ งดี ก ว่ า
ความสัมพันธ์ครั้งที่ผา่ นมา ผูใ้ ห้การปรึ กษาสามารถช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทบทวนอารมณ์ความรู ้สึกของ
ตนเอง เพื่อหาแนวทางในการจัดการกับความรู ้สึกด้านลบ ก่อนที่จะเริ่ มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ ซึ่งจะต้อง
มีการปรับความคิดและทัศนคติเกี่ยวกับตนเองและการมีชีวิตคู่ ดังนี้
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- ความรู ้สึกผูกพันอาลัยอาวรณ์ที่มีต่อคู่สมรสเก่า
- ความรู ้สึกฝังใจกับประสบการณ์ดา้ นลบที่มีกบั คู่สมรสเก่า เช่น พฤติกรรมการนอกใจ ก้าวร้าว
ทําร้ายร่ างกาย จูจ้ ้ ีข้ ีบ่น
- ความรู ้สึกด้านลบทั้งหลายก่อนมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่
- ความรู ้สึกของลูกที่มีต่อความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของพ่อแม่
• การแต่ งงานครั้ งใหม่ ไม่ ควรเกิดขึ้นเพื่อชดเชยความรู้ สึกด้ อยค่ าหรื อเพื่อกู้หน้ าการหย่ าร้ าง
มีกิจกรรมกูห้ น้าอีกมากมายที่สร้างสรรค์มากกว่า โดยไม่ตอ้ งดึงบุคคลอื่นมาเป็ นเครื่ องมือ มีอะไรดีงามน่าทํา
มากมายเสี ยจนทําไม่หมด อาจรู ้สึกเหงาหรื อว้าเหว่ในบางเวลา แต่ไม่ใช่ตลอดเวลาหรื อตลอดชีวิต
• ไม่ควรคาดหวังว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะต้องเป็ นความสั มพันธ์ ทสี่ มบูรณ์ แบบหรือดีกว่ าครั้ง
ทีผ่ ่ านมา หรื อนําไปเปรี ยบเทียบกับความสัมพันธ์ครั้งเก่า เช่น การเป็ นสามีภรรยาที่ดีไม่ทะเลาะกัน อาจเกิด
ความรู ้สึกเสี ยใจและล้มเหลวอีกครั้งได้ นอกจากนั้นไม่ควรนําคนใหม่ไปเปรี ยบเทียบกับคนเก่า เพราะจะ
ทําลายความรู ้สึกของคนใหม่ซ่ ึงจะนําไปสู่ ความร้าวฉานในด้านสัมพันธภาพได้
• การสร้ างความสั มพันธ์ ครั้งใหม่ เป็ นสิ่ งที่ต้องใช้ เวลาตามสมควร เนื่ องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เช่น ความรู ้สึกล้มเหลวกับการแต่งงานครั้งก่อน การเลี้ยงดูลูก การสร้างการยอมรับของ
การเป็ นพ่อ/แม่เลี้ยง และครอบครัวใหม่ท้ งั สองฝ่ าย บางครั้งการรี บร้อนมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะทําให้เกิด
ปั ญหา เพราะสมาชิกในครอบครัวใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทําจิตใจให้พร้อมด้วย
• ทําความเข้ าใจและแยกแยะความรู้สึกผูกพันของลูกระหว่ างพ่ อแม่ จริงกับพ่ อ/แม่ เลีย้ ง เพราะลูก
อาจกลัวว่าหากสนิทสนมกับพ่อ/แม่เลี้ยงมากเกินไป ก็อาจทําให้พ่อแม่จริ งเสี ยใจ ช่วยลูกให้สามารถปรับตัว
อยูใ่ นสองครอบครัว รวมทั้งลูกรู ้วา่ พ่อ/แม่เลี้ยงไม่ได้มาแทนที่พอ่ แม่จริ ง พ่อแม่จริ งยังคงเป็ นพ่อและแม่ของ
ตนเสมอ
• สํ า รวจข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ของตนเองจากความสั ม พั น ธ์ ค รั้ ง เก่ า เพื่ อ เป็ นบทเรี ย นในการเริ่ ม ต้น
ความสัมพันธ์ในครั้งต่อไป
• การเลีย้ งดูลูกจากครอบครัวเดิมนั้น มีความสํ าคัญมาก ความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่อาจทําให้ลูก
เกิ ด ปั ญหาทางอารมณ์ และพฤติ กรรม ส่ งผลกระทบต่ อการปรั บตัวในครอบครั ว ใหม่ ความสัมพัน ธ์ ที่
เหมาะสม ความร่ วมมือกันในการดูแลเลี้ยงดูลูกจะช่วยให้ลูกไม่เกิดปั ญหา ชี วิตครอบครัวใหม่จะดําเนิ น
ไปได้น้ นั พึงระลึกไว้เสมอว่า หน้าที่ความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกนั้นยังคงต้องมีร่วมกันถึงแม้การสมรส
จะสิ้ นสุ ดลง
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(แผนการสอนที่ 6 การเตรียมตัวหย่ าอย่ างสร้ างสรรค์ )
คําชี้แจง
1. วิทยากรแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมกลุ่มละ 3 คน
2. แต่ละกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิโดยสวมบทบาทเป็ นผูร้ ับการปรึ กษา ผูใ้ ห้การปรึ กษา ผูส้ ังเกตการณ์ใน
การให้การปรึ กษาเพื่อช่ ว ยเหลื อทางด้านอารมณ์ การวางแผนดู แลลู ก การจัดการทรั พ ย์สิน และชี วิต
ภายหลังการหย่าร้าง โดยเลือกใช้กรณี ศึกษา 1 หรื อ 2 ตามใบงาน 2 หรื อกรณี ศึกษาจากประสบการณ์ของ
ตนเอง
3. สลับบทบาทเป็ นผูร้ ับการปรึ กษา ผูใ้ ห้การปรึ กษา ผูส้ งั เกตการณ์ให้ครบทุกบทบาท
4. หลังฝึ กปฏิบตั ิวิทยากรให้โอกาสอภิปรายซักถาม
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รายชื่อทีป่ รึกษาและคณะทํางาน
ทีป่ รึกษา
1. นายแพทย์อภิชยั
2. นายแพทย์ทวี
3. นายแพทย์เกียรติภูมิ
4. นายแพทย์อิทธิพล
5. นายแพทย์สุจริ ต
6. นายแพทย์วิวฒั น์
7. แพทย์หญิงอัมพร

มงคล
ตั้งเสรี
วงศ์รจิต
สูงแข็ง
สุ วรรณชีพ
ยถาภูธานนท์
เบญจพลพิทกั ษ์

อธิบดีกรมสุ ขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุ ขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุ ขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุ ขภาพจิต
ที่ปรึ กษากรมสุ ขภาพจิต
ที่ปรึ กษากรมสุ ขภาพจิต
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาสุ ขภาพจิต

คณะทํางาน
 สํ านักพัฒนาสุ ขภาพจิต กรมสุ ขภาพจิต
1. นางเสาวลักษณ์ สุ วรรณไมตรี
นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ ประธานคณะทํางาน
2. นางสาวอมรากุล อินโอชานนท์ นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ
3. นางสาวกาญจนา วณิ ชรมย์มณี
นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ
4. นางเยาวนาฎ
ผลิตนนท์เกียรติ นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ
5. นางอรวรรณ
ดวงจันทร์
นักสังคมสงเคราะห์ชาํ นาญการพิเศษ
6. นางสาวชิดชนก โอภาสวัฒนา
นักสังคมสงเคราะห์ชาํ นาญการพิเศษ
7. นางสาวสิ ริกลุ
จุลคีรี
นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ
8. นางสาวนันท์นภัส ประสานทอง
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
9. นางสาวพัชริ น
คุณคํ้าชู
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
10. นางขจิตรัตน์
ชุนประเสริ ฐ
นักสังคมสงเคราะห์ชาํ นาญการ
11. นางธัญลักษณ์
แก้วเมือง
นักกิจกรรมบําบัดชํานาญการ
12. นางสาวอุษา
ลิ่มซิ้ว
นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ
13. นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ชาํ นาญการ
14. นางสาวพัชริ นทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบตั ิการ
15. นางสาวศจี
แซ่ต้ งั
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบตั ิการ
16. นายทวี
เมฆวิลยั
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบตั ิการ
17. นายนพพล
ศรี ประทุมทอง นักศึกษาฝึ กงานมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์
18. นางจินตนา
สุ ขเกษม
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ
19. นางสาวนิตญา
จันทร์เสถียร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
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อู่เงิน
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
21. นายณัฐวุฒิ
รุ่ งทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
22. นางชาดา
ประจง
นักจิตวิทยาชํานาญการ
เลขานุการคณะทํางาน
 กองแผนงานกรมสุ ขภาพจิต
นางสาวอินทิรา
ปั ทมินทร
หัวหน้าฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
 กลุ่มทีป่ รึกษากรมสุ ขภาพจิต
นางภมริ น
เชาวนจินดา
นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ
 สถาบันสุ ขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
1. นางสาวศศกร
วิชยั
นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ
2. นางสาวรวิวรรณ ศรี สุชาติ
นักสังคมสงเคราะห์ชาํ นาญการพิเศษ
 สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา
1. นางสาวสุ พิน
พรพิพฒั น์กลุ
นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ
2. นางสาวรัตนะวรรณ มอบนริ นทร์
นักสังคมสงเคราะห์ชาํ นาญการ
 โรงพยาบาลศรีธัญญา
นางสาวสมศรี
กิตติพงศ์พิศาล นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ
 ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 4
หาระบุตร
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการพิเศษ
นางเทียนทอง
 สํ านักส่ งเสริมสถาบันครอบครัว
นางนภารัตน์
เจริ ญรัตน์
นักพัฒนาสังคมปฏิบตั ิการ
 สํ านักอนามัย กรุ งเทพมหานคร
1. นางสาวจุฑาทิพ
วงษ์สุวรรณ
นักจิตวิทยาชํานาญการ
นักจิตวิทยาปฏิบตั ิการ
2. นางสาวพัทยา
ศรี ระยศ
 มูลนิธิเครือข่ ายครอบครัว
1. คุณฐานิชชา
ลิ้มพานิช
ผูป้ ระสานงานโครงการมูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว
2. คุณวันดี
ดะพิมพ์
ผูป้ ระสานชมรมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
3. คุณดวงดล
รงค์เดชประทีป ผูช้ ่วยผูป้ ระสานงานเครื อข่ายครอบครัวในภาวะยากลําบาก
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 หน่ วยงานในสั งกัดกรมสุ ขภาพจิต
1.นพ.สุ จริ ต สุ วรรณชีพ
2.นพ.วิวฒั น์ ยถาภูธานนท์
3.นพ.ทวี
ตั้งเสรี
4.นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
5.พญ.ศุภรัตน์ เอกอัศวิน
6.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร
7.พญ.อัมพร เบญจพลพิทกั ษ์
8.พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ

ที่ปรึ กษากรมสุ ขภาพจิต
ที่ปรึ กษากรมสุ ขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุ ขภาพจิต
หัวหน้ากลุ่มที่ปรึ กษากรมสุขภาพจิต
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการ
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการแพทย์

กรมสุ ขภาพจิต
กรมสุ ขภาพจิต
กรมสุ ขภาพจิต
กลุ่มที่ปรึ กษากรมสุ ขภาพจิต
กลุ่มที่ปรึ กษากรมสุ ขภาพจิต
สถาบันราชานุกลู
สํานักพัฒนาสุ ขภาพจิต
สถาบันสุ ขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ น
ราชนคริ นทร์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

9.พญ.รัชนี
ฉลองเกื้อกูล
ผูอ้ าํ นวยการ
10.นางภัทรา ถิรลาภ
ผูอ้ าํ นวยการ
11.นพ.วิเชียร ดีเป็ นธรรม
ผูอ้ าํ นวยการ
 หน่ วยงานนอกสั งกัดกรมสุ ขภาพจิต
12.ศ.เกียรติคุณศิริกลุ อิศรานุรักษ์
ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนาครอบครัว
13.น.ส.เรณู
ไชยวุฒิ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
ฝ่ ายพัฒนากระบวนการฯ
รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
14.นพ.สมชาติ สุ ทธิกาญจน์
นายแพทย์
15.นางจิตณาพร รักธรรม
หัวหน้าศูนย์ชุมชนบูรณาการ
รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
16.นายวันชัย
บุญประชา
ผูจ้ ดั การมูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว
มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว
17.คุณฐาณิ ชชา ลิ้มพานิช
ผูป้ ระสานงานโครงการ
มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว
18.นายธนากร

คมกฤส

หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาเครื อข่าย

มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว
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