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(Counseling Psychology)

• กระบวนการท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลระหวา่ง ผู้ให้การปรึกษา 

(Counselor) ซึง่ท าหน้าท่ีเอือ้อ านวยให้ผู้ รับการปรึกษา

(Counselee/Client) ได้ส ารวจและท าความเข้าใจในปัญหาและ

เลือกหนทางแก้ไขปัญหาเหลา่นัน้ได้ด้วยตนเอง

                                             (ดร.จีน แบร่ี, 2537)



การให้การปรึกษาทางจิตวทิยา 
(Counseling Psychology)

            ผู้ให้การปรึกษา (Counselor) = Co

            ผู้รับการปรึกษา (Counselee/Client) = Cl  

• เป็นการน าพาผู้คนที่ทุกข์ใจ มืดมน

• ไปสู่ที่สว่าง โล่ง โปร่งใจ 

•                                 (รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว)



Counseling psychology 
• เน้นการปฏิบตัิและการให้บริการด้านสขุภาพเก่ียวกบังานด้านจิตวิทยาท่ีเป็น

ระดบัมืออาชีพ
• เน้นวิธีการท่ีจะท าให้บคุคลท าหน้าท่ีได้อยา่งเป็นปกตทิัง้ด้านบคุลิกภาพและ

สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลในทกุช่วงวยั
• เน้นท่ีความเครียดในชีวิตหรือประเดน็ท่ีเป็นสิ่งท่ีรุนแรงมากจนท าให้เกิด

ความตดิขดัในชีวิตของแตล่ะบคุคล
• นกัจิตวิทยาการปรึกษาจะช่วยบคุคลตา่ง ๆ ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์และ

สขุภาพจิตโดยท าให้มีการพฒันาในความรู้สกึด้านสขุภาวะ (well-
being)  บรรเทาและแก้ไขปัญหาท่ีเป็นภาวะวิกฤตตา่ง ๆ 

•                       (American Psychology Association: APA)



(Counseling Psychology

• เป็นศิลปะวิธีการส่ือสารอนัอ่อนโยนมีจุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งเบา
ความกดดนัทางจติใจและน าไปสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึน้              

       “การปรึกษาเป็นสะพานแห่งจติใจ”

(ดร.นิรนาท  แสนสา)







vpcp

รอยแยก: เศร้า ทุกข์ เซง็ โกรธ ไร้ค่า ไม่อยากมีชีวิตอยู่ เป็นต้น 



• ทุกข์
• Split (รอยแยกในใจ)

• Incongruence (ความไม่สอดคล้องในตนเอง)

• Unfinished business (งานท่ีค้างใจ)

ปัญหาของบุคคล มีการใชค้  าเรียก ดงัน้ี



กระบวนการในการให้การปรึกษาแบบรายบุคคล
                                                    (รศ.ดร.โสรีช์   โพธิแก้ว)

1.Tuning in

การสร้างสัมพันธภาพที่ดต่ีอกัน

2. Identify split 

ค้นหาสิ่งที่เป็นความไม่สอดคล้องในใจ ความทุกข์ใจ

3. Realization

การเข้าใจเหน็จริง ในปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่
สอดคล้องกลมกลืนกับชีวิต



Post Traumatic Stress Disorder(PTSD)

• บุคคลที่ประสบเหตุการณ์ที่ก่อให้เกดิความบอบช า้ทางจิตใจหรือ
เรียกว่าเป็นเหตุการณ์สะเทอืนขวัญ(traumatic event)ย่อม
มีแนวโน้มท าให้เขาปรับตวักับสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ยากกว่า
บุคคลผู้ไม่เคยประสบกับเหตุการณ์สะเทอืนขวัญ
(Freedy&Hobfoll, 2013 อ้างถงึใน เอกธิดา ดวงอุไร, 
2015)



ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาหลงัจากการเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวญั

• 1.สง่ผลกระทบกบัจิตใจอยา่งรุนแรง

• 2.ความสนใจตอ่สิ่งตา่งๆ ลดน้อยลง

• 3.ห่างเหินจากญาติมิตรและคนใกล้ชิด

• 4. มีอารมณ์ซมึเศร้า เฉยเมย ไม่ร่าเริง



Growth after trauma

• Post-traumatic growth (PTG) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถงึ
รูปแบบของการก้าวผา่นความเจ็บปวดของบคุคล ผู้ ท่ีมีภาวะจิตใจท่ี
เข้มแข็งและอดทน โดยการมองเห็นคณุคา่และเติบโตงอกงามใน
ทางบวกภายหลงัจากการเกิดเหตกุารณ์รุนแรงในชีวิต (trauma 
event)

• พฒันาในปี 1990 โดยนกัจิตวิทยา ช่ือ Richard Tedeschi, 

PhD, and Lawrence Calhoun, PhD



ลกัษณะบคุคลก่อนเผชิญเหตกุารณ์

เหตกุารณ์สะเทือนขวญั

เกิดการกระตุ้น

ความเช่ือและเป้าหมาย

อารมณ์เศร้าลดลง เกิดการจดัการกระบวนการทางความคิด 
การละจากเป้าหมายเดิม ตัง้เป้าหมายใหม่

การจดัการอารมณ์เศร้าโศก เร่ืองราวในชีวิต

การหมกมุ่นครุ่นคิด(เกิดอตัโนมตัิ) การเปิดเผยตนเอง (เขียน พดูคยุ)

การหมกมุน่ครุ่นคดิ มีความรอบคอบมากขึน้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงชดุความคิด มีการพฒันาทกัษะทางปัญญา

สงัคมวฒันธรรมใกล้ชิด เช่น แนวคิดPTG

ความห่างไกลหรือสงัคม

ทกุข์ใจ Growth/ Well-being เร่ืองราวชีวิตและปัญญา

Calhoun&Tedeschi,2004 อ้างถงึใน เอกธิดา ดวงอุไร, 2015

กระบวนการเกิด PTG 





Post-traumatic growth (PTG)

• "People develop new understandings of 
themselves, the world they live in, how to 
relate to other people, the kind of future they 
might have and a better understanding of how 
to live life," (Tedeschi, 1990)



ความแตกต่างระหวา่ง PTG กบั Resilience

• Resilience :  is the personal attribute or ability 
to bounce back  I am, I have, I can 

• PTG : someone who has difficulty bouncing 
back experiences a traumatic event that 
challenges his or her core beliefs, endures 
psychological struggle (even a mental illness 
such as post-traumatic stress disorder), and 
then ultimately finds a sense of personal 
growth. :Taku says.



• สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเดน็หลัก ๆ คือ 

• 1.การเปล่ียนมุมมองต่อตนเอง 

• 2.การมีสัมพนัธภาพกับผู้อ่ืน 

• 3.การเปล่ียนแปลงปรัชญาชีวิต

POST TRAUMATIC GROWTH
ความงอกงามหลงัเผชิญเหตุการณ์สะเทอืนขวญั



การใหก้ารปรึกษาผูป้ระสบภาวะวิกฤติ

1 • รับฟังอย่างเข้าใจ

2
• ชวนให้เหน็มุมมองใหม่

3 • หาเป้าหมาย/ความหมายของชีวติ



ความงอกงามหลงัเผชิญเหตุการณ์สะเทอืนขวญั

• 1. การเปลี่ยนมุมมองต่อตนเอง 
• ค้นพบความเข้มแข็งในตนเอง คือ  เม่ือบคุคลนัน้สามารถผ่านพ้นมรสมุ

ชีวิตมาได้ จะค้นพบวา่ตนเองเข้มแข็งกว่าท่ีเคยคิดไว้ หากต้องเผชิญกบั
ปัญหาอ่ืนใด ก็พบวา่จะรับมือได้

• การค้นพบโอกาสใหม่ เส้นทาง/ กิจกรรมใหม่ หรือความสนใจใหม่เม่ือเกิด              
ความเตบิโตงอกงาม (Growth)  เช่น คนท่ีผ่านการสญูเสียญาตพิี่น้อง
จากการรักษาพยาบาล ก็จะมาเป็นกลุม่ภาคีผู้ดแูลหลกัประกนัสขุภาพ 
เน่ืองจากค้นพบวา่ตนเองสามารถเข้าใจจิตใจญาติ ผู้ ป่วยหรือผู้สญูเสียได้ดี 
เป็นต้น

• .



ความงอกงามหลงัเผชิญเหตุการณ์สะเทอืนขวญั
• 2. การมีสัมพันธภาพกับตนเองและผู้อ่ืน 
• Interpersonal Relationship การมีความงอกงามหลงัเผชิญวิกฤต 

บคุคลมกัจะมีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิด และเป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีความหมายลกึซึง้
กบัคนรอบ  ตวั บคุคลจะสามารถรู้สกึเช่ือมโยงกบัคนอ่ืน ๆ ได้ดี สามารถเข้าใจ
ความรู้สกึของคนที่ก าลงัเผชิญกบัทกุข์ หรือมีความรู้สกึเสียใจได้มากยิ่งขึน้

• Intrapersonal Relationship ในขณะที่มีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดมาก
ขึน้ บคุคลก็ยงัมีอิสระในการเป็นตวัของตวัเองอย่างเต็มท่ี สามารถยอมรับใน
ตนเอง และกล้าท่ีจะเปิดเผยความเป็นตนเอง กล้าท่ีจะยอมรับและเปิดเผย
ประสบการณ์ของตน แม้วา่ลกัษณะความเป็นตนเองหรือประสบการณ์นัน้อาจไม่
เป็นท่ียอมรับก็ตาม

• .



ความงอกงามหลงัเผชิญเหตุการณ์สะเทอืนขวญั

• 3. การเปล่ียนแปลงในแง่ของปรัชญาชีวิต

• มีความรู้สกึช่ืนชม เห็นคณุคา่กบัชีวิตท่ีมี  รับรู้วา่ชีวิตท่ีมีอยูเ่ป็นสิง่ท่ีมี
คณุคา่ มีความหมาย ตลอดจนสามารถจดัล าดบั หรือเปลี่ยนแปลงการ
จดัล าดบัของสิ่งตา่ง ๆ ท่ีให้ความส าคญัในชีวิต 

• เช่น ก่อนเกิดภาวะวิกฤต บคุคลอาจให้ความส าคญักบัช่ือเสียงเงินทอง 
แตเ่ม่ือเผชิญและผา่นพ้นวกิฤตได้ บคุคลอาจเปลี่ยนแปลงและให้
ความส าคญักบัคนในครอบครัว เพื่อนใกล้ชิดมากขึน้ หรือมีการให้
คณุคา่กบัสิ่งเลก็ ๆ น้อย ๆได้มากขึน้




