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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา1.บทบาทของพอ่ล่ามในฐานะผูใ้หค้  าปรึกษา

ครอบครัวท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติของลูกล่ามหลงัการแต่งงานของชาวผูไ้ท  2.กระบวนการใหค้  าปรึกษา ของพอ่ล่าม
ในการใหค้  าปรึกษาครอบครัวชาวผูไ้ท และ3.เทคนิควธีิการใหค้  าปรึกษา ของพอ่ล่ามในการใหค้  าปรึกษาครอบครัวชาว
ผูไ้ท ผลการศึกษาพบวา่ 1.พอ่ล่ามมีบทบาทเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาครอบครัวแต่งงานชาวผูไ้ทโดยเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาในการ
ด ารงชีวติคู่ การครองเรือนการใชชี้วติคู่สมรสใหร้าบร่ืนตลอดจนเป็นผูใ้หค้  าแนะน าในการประกอบอาชีพใหค้วาม
ช่วยเหลือทางดา้นแรงงานและการเงิน      2.พอ่ล่ามมีกระบวนการในการใหค้  าปรึกษาคือการสร้างสมัพนัธภาพ การ
ส ารวจปัญหาหรือรวบรวมขอ้มูล ก าหนดเป้าหมาย  ด าเนินการช่วยเหลือและติดตามผลการช่วยเหลือ 3.พอ่ล่ามมีเทคนิค
และวธีิการในการคือการสร้างความสมัพนัธ์ การสร้างขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ การตั้งเป้าหมาย  การตั้งค  าถาม การออกค าสัง่
หรือแนะน า การมอบหมายงาน การการกระตุน้ใหก้ าลงัใจและการประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีรวมทั้งใชห้ลกัธรรม
ความเมตตาในการใหค้  าปรึกษาแก่ลูกล่าม 
 

ABSTRACT 

 This research is a qualitative research.The objectives is to study:  1) Polarm’s role as a family counselor 
affecting the Looglarm’s life afterPuthai people’s marriage, 2) Polarm’scounseling process in advising Puthai 
Families, and 3) Polarm’s counseling method and technique in advising Puthai Families. The research findings found 
that:1.Polarm’s played one’s role as a marriage counselor for Puthai people by counseling the peaceful couple life, 
householders, married couple life as well as advising for earning one’s living.  Polarm also helped in laboring and 
financial problem.  2.Polarm used the counseling process by developing relationship, surveying the problem, setting 
the goal, helping and following up.3.Polarm used the counseling technique and method based on one’s own prior 
married experience, for instance, developing relationship and basic agreement, goal setting, questioning, ordering or 
guiding, household work assigning, stimulating or encouraging and being role model, and using the dharma as well as 
mercy principles in counseling for Looglarms.   
ค าส าคญั : พอ่ล่าม กระบวนการใหค้  าปรึกษา เทคนิคการใหค้  าปรึกษา 
Key Words : Polarm, Counseling process, Counseling method and technique  
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บทน า 
 การหยา่ร้างถือเป็นปัญหาส าคญัของครอบครัว เพราะครอบครัวถือเป็นสถาบนัหน่ึงในสงัคมและเป็นสถาบนั

แรกสุดในการขดัเกลาคนในสงัคม หากครอบครัวมีความอบอุ่นชีวติสมรสราบร่ืนสมาชิกในครอบครัวยอ่มมีความสุข

ส่งผลท าใหส้งัคมส่วนรวมมีความสงบร่มเยน็ตามมา หากในครอบครัวมีความแตกแยกมุ่งท าร้ายกนั สงัคมส่วนรวมจะ

เกิดปัญหาตามมาเพราะสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวลว้นเป็นสมาชิกในสงัคมใหญ่ มีการสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน

โดยเฉพาะเด็กเยาวชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการขดัแยง้ในครอบครัว เด็กอาจไดรั้บความรักความความอบอุ่นจาก

ครอบครัวไม่เพียงพอท าใหส้ร้างปัญหาต่างๆตามมาได ้  ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาท่ีเกิดจากความขดัแยง้ภายใน

ครอบครัว หรือความรุนแรงภายในครอบครัว เช่นสามีหรือภรรยา นอกใจ น าไปสู่ปัญหาการหยา่ร้าง ปัญหาคู่รัก เกิด

จากความไม่เขา้ใจกนั หึงหวงหรือมีคนรักมากไม่สามารถตดัสินใจจะรักใครดี และบางคนมีความรู้สึกเป็นปมดอ้ยท่ีไม่มี

คนรัก ส าหรับปัญหาการส่ือสารในครอบครัว เป็นความไม่เขา้ใจของคนในครอบครัวและไม่มีวธีิการท่ีเหมาะสม ปัญหา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งพอ่ แม่ ลูก ญาติพ่ีนอ้ง(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2548) เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดปัญหา

ครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถแกปั้ญหาท่ียุง่ยากได ้เช่นความขดัแยง้กนัในครอบครัว การไม่ยอมรับกนั

และกนั การไม่เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีและโครงสร้างของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ 

การใหค้  าปรึกษาครอบครัว การท าความเขา้ใจกบัสมาชิกในครอบครัว จะท าใหส้มาชิกในครอบครัวไดเ้รียนรู้ปัญหาของ

ตนและครอบครัวของตน ไดพ้ฒันาสมัพนัธภาพภายในครอบครัวและจดัการกบัความขดัแยง้ภายในของบุคคลใน

ครอบครัวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ(อรพรรณ, 2553) การใหค้  าปรึกษาครอบครัว (Family Couseling) เป็นกระบวนการ

ใหค้วามช่วยเหลือครอบครัวทั้งครอบครัว ไม่เฉพาะคนใดคนหน่ึงท่ีกล่าววา่มีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา โดยปฏิบติัต่อ

ครอบครัวในฐานะระบบๆหน่ึง เพ่ือใหค้รอบครัวท าหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม ในการพฒันาสมาชิกในครอบครัวใหมี้ความ

เป็นตวัของตวัเอง สามารถสร้างสัมพนัธภาพและปรับตวัไดดี้ทั้งในครอบครัวและสงัคม(ชูวทิย,์ 2549) 

 พอ่ล่ามเป็นบุคคลส าคญัในชีวติครอบครัวของชาวผูไ้ท เพราะพอ่ล่ามมีบทบาทส าคญัในดา้นต่างๆไม่วา่จะ
เป็น ผูใ้หค้  าปรึกษาครอบครัว ผูใ้หค้วามรู้การประกอบอาชีพและการครองคูค่รองเรือนพอ่ล่ามจะไดรั้บการยกยอ่งจาก
คนในสงัคมจึงไดมี้ผูม้าขอใหเ้ป็นพอ่ล่าม เม่ือพอ่ล่ามมีลูกล่ามหลายคนยอ่มมีการสร้างครอบครัวใหใ้หญ่ข้ึน ในสมยัยคุ
เร่ิมแรกของการอพยพมาชาวผูไ้ทถือเป็นชนกลุ่มและการมีลูกล่ามถือเป็นกศุโลบายในการสร้างครอบครัวใหเ้ขม้แขง็
อยา่งหน่ึงประเพณีวฒันธรรมการแต่งงานแบบมีพอ่ล่ามถือเป็นประเพณีท่ีดีงามของชาวผูไ้ท เป็นการสร้างครอบครัวให้
เขม้แขง็ สงบ ลดการทะเลาะเบาะแวง้ลดการขดัแยง้กนัในครอบครัวและในสงัคมตามมาการมีครอบครัวท่ีสงบ มีท่ี
ปรึกษา มีท่ีพ่ึงพิง มีการขดัเกลาอบรมบ่มนิสยัการเคารพผูใ้หญ่ การนอบนอ้มถ่อมตน ลว้นเป็นส่ิงท่ีดีต่อคนในชุมชนซ่ึง
เกิดจากครอบครัวเป็นพ้ืนฐาน 

จากความส าคญัของครอบครัว การลดความขดัแยง้ในสงัคม ผูว้จิยัสนใจศึกษา บทบาทของพอ่ล่ามในฐานะ
ผูใ้หค้  าปรึกษาครอบครัวท่ีมีผลตอ่การด าเนินชีวติของลูกล่ามหลงัการแต่งงานของชาวผูไ้ทบา้นกดุหวา้ ต าบลกดุหวา้  
อ าเภอกฉิุนารายณ์   จงัหวดักาฬสินธ์ุ เพ่ือเป็นแนวทางในการใหค้  าปรึกษาครอบครัวต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของพอ่ล่ามในฐานะผูใ้หค้  าปรึกษาครอบครัวท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติของลูกล่ามหลงั
การแต่งงานของชาวผูไ้ทบา้นกดุหวา้     อ าเภอกฉิุนารายณ์   จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

2. เพื่อศึกษากระบวนการใหค้  าปรึกษา ของพอ่ล่ามในการใหค้  าปรึกษาครอบครัวชาวผูไ้ทบา้นกดุหวา้     
อ าเภอกฉิุนารายณ์   จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

3. เพ่ือศึกษาเทคนิควธีิการใหค้  าปรึกษา ของพอ่ล่ามในการใหค้  าปรึกษาครอบครัวชาวผูไ้ทบา้นกดุหวา้     
อ าเภอกฉิุนารายณ์   จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 
วธีิการวจิยั 

การศึกษาเร่ืองบทบาทของพอ่ล่ามในฐานะผูใ้หค้  าปรึกษาครอบครัวของชาวผูไ้ทบา้นกดุหวา้ 
อ าเภอกุฉินารายณ์   จงัหวดักาฬสินธ์ุ  เป็นการศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ าหนด
วธีิการด าเนินการวจิยัและขั้นตอนดงัน้ี 

 ขอบเขตการศึกษา 
      1.พ้ืนท่ีในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือบา้นกดุหวา้ ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ   

    2.ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ปราชญช์าวบา้น  จ านวน 2 คน  พอ่ล่าม  จ านวน 15 คน ลูกล่าม  จ านวน 15 คน 
และ บุคคลทัว่ไปในชุมชนกดุหวา้ 30 คน  
       3.ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  ถึงเดือน เมษายน 2559 รวมเป็นระยะเวลา 
12 เดือน 
                เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือประกอบดว้ย แบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง แบบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม แบบสนทนากลุ่ม ซ่ึงแบบสมัภาษณ์ผูว้จิยั
ไดศึ้กษาจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและสร้างข้ึนเองโดยไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาและ
วตัถุประสงคข์องการวจิยัแลว้จึงน าไปเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีการท าวจิยั โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งหวัขอ้การสมัภาษณ์เป็น 2 ตอนดงั
ต่อน้ี 
                         ตอนท่ี  1  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ 
                     ตอนท่ี  2   ขอ้มูลเก่ียวกบัพอ่ล่าม 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
                        1.เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยั 
                 1.1 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้  าปรึกษาครอบครัว 
                                1.2 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมและประเพณีชาวผูไ้ท 

         2. เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยไดด้ าเนินการดงัน้ี 
         2.1 การสมัภาษณ์เชิงลึก ( Indepth Interview) ผูใ้หส้มัภาษณ์ ประกอบดว้ย  ปราชญช์าวบา้น  

พอ่ล่าม ลูกล่าม และบุคคลทัว่ไป จ านวน 62 คน      
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        2.2 การสงัเกต   (Observation)           
           การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) คือการเขา้ไป

สงัเกตการณ์ห่างๆในงานแต่งงานโดยผูว้จิยัไดส้งัเกตบทบาทของพอ่ล่ามในพิธีแต่งงาน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลหลากหลายมาก

ข้ึน 

                                     2.3 การสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussions)โดยผู ้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่มดังน้ี   มี
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาดงัน้ี ลูกล่าม พอ่ล่าม บุคคลทัว่ไป  ผูว้จิยัไดร่้วมสนทนาหาขอ้มูลและขอ้สรุปของกลุ่ม  เพ่ือน าขอ้มูลมา
ท าการวเิคราะห์หาขอ้สรุปใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
              ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและการศึกษาขอ้มูลจากการศึกษาภาคสนาม
แลว้ไดท้ าการจ าแนกขอ้มูลออกเป็นประเดน็ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ีและท าการ ตรวจสอบขอ้มูล วา่มีเน้ือหา
มีความถูกตอ้ง สมบูรณ์  ครบถว้นเพียงพอหรือไม่หากพบประเดน็ท่ียงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ผูว้จิยัก็จะท าการเก็บขอ้มูล
เพ่ิมเติมเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์มากข้ึน ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1.การวเิคราะห์เบ้ืองตน้ เป็นการจ าแนกขอ้มูลท่ีวเิคราะห์ตามความเหมาะสมของขอ้มูล เช่น  ความเป็นมาของ
พอ่ล่าม บทบาทหนา้ท่ีของพอ่ล่าม  
              2 การวเิคราะห์โดยใชท้ฤษฎี เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ตามหลกั โดยเฉพาะทฤษฎีการใหค้  าปรึกษา

ครอบครัวในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 

      การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาบทบาทของพ่อล่ามในฐานะผูใ้ห้ค  าปรึกษาครอบครัวของชาวผูไ้ทบ้านกุดหวา้ ต าบลกุดหวา้  

อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผูว้จิยั ไดท้ าการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การสมัภาษณ์และการสงัเกต การสนทนากลุ่ม มาด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัโดยใชแ้นวคิด

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล แลว้จึงน าเสนอขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปและอภิปรายผลใน

เชิงเน้ือหาวเิคราะห์ (Content Analysis) 

ผลการวจิยั 
 จากการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

บทบาทของพ่อล่ามในฐานะผู้ให้ค าปรึกษาครอบครัวชาวผู้ไทหลงัแต่งงาน   
  1. ท าหนา้ท่ีดูแลอบรมสัง่สอนใหชี้วติครอบครัวของลูกล่ามใหร้าบร่ืน ไม่ใหมี้เร่ืองทะเลาะกนักระทบกระทัง่

กนั คอยดูแลประคบัประคองชีวติคูสมรสอยูห่่างๆใหค้วามรักความอบอุ่นเหมือนพอ่แม่ 

 2.ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาในดา้นความเป็นอยู ่ใหค้วามช่วยเหลือเม่ือลูกล่ามเดือดร้อนไม่วา่จะเป็นเร่ืองค่าใชจ่้าย

ต่างๆในยามท่ีลูกล่ามขดัสน 

 3.ท าหนา้ท่ีสัง่สอน เม่ือลูกล่ามท าความผิดมีการล่วงละเมิดต่อญาติผูใ้หญ่ฝ่ายหญิง พอ่ล่ามถือเป็นหนา้ท่ีเพราะ

ไดรั้บการถ่ายทอดการอบรมมาจากญาติผูใ้หญ่ฝ่ายหญิงหรือลุงตามาก่อนแลว้ในวนัแต่งงาน 

- 1826 -



  HMP35-5 
 
 

 4. ท าหนา้ท่ีเป็นผูห้า้มปราม ประนีประนอม หากมีการทะเลาะเบาะแวง้กนัระหวา่งคู่สมรสหรือลูกล่าม พอ่

ล่ามถือเป็นบุคคลท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งคู่สมรสไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 
1.การสร้างสมัพนัธภาพ (ดวงมณี, 2553)  เม่ือลูกล่ามมีปัญหามาปรึกษาพอ่ล่าม พอ่ล่ามสร้างสมัพนัธภาพโดย

การไต่ตามสารทุกข ์สุกดิบของลูกล่ามวา่เป็นอยา่งไร ไปไหนมา หิวขา้วไหมหรือชวนคุยเร่ืองทัว่ไปก่อน 
2.การส ารวจปัญหาหรือรวมรวมขอ้มูล (ดวงมณี, 2553) เม่ือคุยกนัไดพ้อสมควรแลว้ พอ่ล่ามก็จะถามวา่มีอะไร 

ไม่สบายใจอยา่งไรใหเ้ล่าใหฟั้ง เม่ือเป็นพอ่เป็นลูกกนัแลว้ใหเ้ปิดใจเล่าเร่ืองราวต่างๆใหฟั้งจะไดช่้วยเหลือ 
3.ก าหนดเป้าหมาย  ระบุวตัถปุระสงค ์(วชัรี, 2525) พอ่ล่ามและลูกล่ามไดป้รึกษาหารือกนัร่วมกนัท่ีจะ

แกปั้ญหา ใหปั้ญหาหมดไปดว้ยวธีิการต่างๆเช่น หากลูกล่ามมีปัญหาเร่ืองท านามีแรงงานหรือค่าใชจ่้ายไม่เพียงพอก็มี
การก าหนดและแกปั้ญหาร่วมกนั 

4.การด าเนินการช่วยเหลือลูกล่าม(ดวงมณี, 2553) หากลูกล่ามไดเ้ล่าเร่ืองราวต่างๆใหพ้อ่ล่ามฟังแลว้พอ่ล่าม
สามารถใหค้วามช่วยเหลือลูกล่ามไดต้ามความเหมาะสม 

5.ติดตามผลการช่วยเหลือ (วชัรี, 2525) พอ่ล่ามอาจติดตามผลโดยการสอบถามญาติหรือเพ่ือนบา้นลูกล่าม 
เทคนิคการให้ค าปรึกษาครอบครัว 

 1.การสร้างความสมัพนัธ์กบัครอบครัว (วไิลลกัษณ์, 2556)ซ่ึงพอ่ล่ามไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวลูก
ล่าม สร้างความไวว้างใจแก่ลูกล่ามไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่วา่ใครจะถูกจะผดิ 
 2.การสร้างขอ้ตกลงในเบ้ืองตน้(อมุาพร, 2544) ในการจะเป็นพอ่ล่ามลูกล่ามกนันั้น ก่อนท่ีจะตกลงปลงใจกนั
นั้นพอ่ล่ามยอ่มไดบ้อกกล่าวในตอนตน้วา่ เม่ือจะใหเ้ป็นพอ่ล่าม ลูกล่ามจะตอ้งใหค้วามเคารพเช่ือฟัง ถา้บอกกล่าวกนั
ถึงสามคร้ัง คร้ังท่ีสามถือวา่ไม่เช่ือฟังกนัจะตอ้งยกเลิกการเป็นพอ่ล่ามลูกล่ามกนัโดยการคืนเทียนคูด่อกไมคู้ ่
 3.การตั้งเป้าหมาย (อุมาพร, 2544) เม่ือลูกล่ามมีปัญหามาปรึกษาพอ่ล่าม พอ่ล่ามมีเป้าหมายการช่วยเหลือให้
ลูกล่ามนั้นหมดปัญหาไป มีชีวติท่ีมีความสุข ครอบครัวไม่เดือดร้อน 
 4.การตั้งค  าถาม (วไิลลกัษณ์, 2556)พอ่ล่ามใชว้ธีิการตั้งค  าถามกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัลูกล่ามใหลู้กล่ามไดคิ้ด
วเิคราะห์หาเหตุผลถึงการเกิดปัญหาและช่วยคิดหาวธีิแกปั้ญหาใหค้ล่ีคลาย 
 5.การออกค าสัง่หรือใหค้  าแนะน า (อุมาพร, 2544) เช่น สัง่ใหลู้กล่ามเลิกกินเหลา้สูบบุหร่ีเพราะลูกล่ามกิน
เหลา้สูบบุหร่ีเม่ือไหร่แลว้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแวง้กบัภรรยา และปัญหาอ่ืนๆตามมา 
             6.การมอบหมายงาน (อมุาพร, 2544)  เช่น พอ่ล่ามมอบหมายใหลู้กล่ามไปฝึกการท างานร่วมกบัคนอ่ืนท่ีวดั
ประจ าหมู่บา้นในเทศกาลต่างๆหรือมอบหมายหนา้ท่ีส าคญัในครอบครัวใหดู้แลลูกหลานใหดี้ 
 7.การแสดงบทบาท(เมธินินทร์, 2539) เช่นพอ่ล่ามไดแ้สดงบทบาทพฤติกรรมต่างๆใหลู้กล่ามไดดู้และไดย้ดึ
เป็นแบบอยา่ง 
             8.การกระตุน้ใหก้ าลงัใจ (วไิลลกัษณ์, พงพนัธ,์  2556)  เม่ือลูกล่ามเกิดปัญหาต่างๆ พอ่ล่ามจะคอยใหก้ าลงัใจ ไม่
ดุด่าวา่กล่าว เช่น บอกใหต้่อสู ้คนเราตอ้งเจออุปสรรคเป็นเร่ืองธรรมดา ทุกๆคนก็ตอ้งเจอและผา่นไปไดถ้า้อดทน 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาบทบาทของพอ่ล่ามในฐานะผูใ้หค้  าปรึกษาครอบครัวของชาวผูไ้ทบา้นกดุหวา้  
อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่ 
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 1.บทบาทของพอ่ล่ามในฐานะผูใ้หค้  าปรึกษาครอบครัว พอ่ล่ามมีบทบาทคือก่อนแต่งงานพอ่ล่ามเป็นผูใ้หญ่
ฝ่ายเจา้บ่าวไปสู่ขอเจา้สาวใหแ้ก่ลูกล่ามและวางแผนจดัเตรียมสถานท่ีในการจดังาน บอกข่าวแก่ญาติพ่ีนอ้ง บทบาทใน
พิธีแต่งงานพอ่ล่ามเป็นผูรั้บรองความประพฤติของลูกล่ามต่อญาติผูใ้หญ่ฝ่ายหญิงในพิธีเฆน้เขย (การอบรมสัง่สอนจาก
ญาติผูใ้หญ่ฝ่ายหญิง) บทบาทหลงัการแต่งงานเป็นผูอ้บรมสัง่สอน ใหค้  าแนะน าในการครองชีวติคู ่ เม่ือลูกล่ามแต่งงาน
ถือเป็นการสร้างครอบครัวใหม่ ฝ่ายหญิงและชายต่างมาจากครอบครัวท่ีแตกต่างกนั การใชชี้วติคู่จึงตอ้งมีการปรับตวั
เขา้หากนั พอ่ล่ามนั้นถือเป็นพอ่คนท่ีจึงมีส่วนในการใหค้  าแนะน าอบรมสัง่สอน คลา้ยกบัในงานแต่งงานของคนใน
สงัคมทัว่ไปท่ีในวนัแตง่งาน วนัส่งตวัเขา้หอคู่แตง่งานจะไดรั้บค าอวยพรหรือค าแนะน าในการครองชีวติคู่  แต่การ
แต่งงานของชาวผูไ้ทท่ีมีพอ่ล่ามนั้นไม่เพียงแตใ่หค้  าอวยพรใหค้  าแนะน าในวนัแต่งงานเท่านั้นแต่พอ่ล่ามมีส่วนในการ
ใหค้  าแนะน าอบรมสัง่สอนตลอดชีวติของคู่สมรสเพราะถือวา่เป็นครอบครัวเดียวกนั จะดูแลกนัไปตลอดเท่าท่ีท าหนา้ท่ี
เป็นพอ่ล่าม ในการอบรม สัง่สอนของพอ่ล่ามนั้นยกตวัอยา่งเช่น  ลูกล่ามมีปัญหาเร่ืองการติดเพ่ือนด่ืมเหลา้ พอ่ล่ามจะ
ตกัเตือนและสัง่สอน ดงัค ากล่าว “ มนัละเกิดปัญหาด๋าย คอบโคแต๊ะ มนัล่ะสร้างมิห้ึน หลายคนหลายปะ หลายคน 
หลายความคึด ฮ้อยคนฮ้อยความ เป็นขีป้ะไทบ้านไทเมิงลกัอายเขาใด๋ ลเุมกะมิได้ความสุข มนัมิแม้นแนว อย่าเอด็” ซ่ึง
หมายถึงพอ่ล่ามไดใ้หค้  าแนะน าสัง่สอนวา่ ส่ิงท่ีลูกล่ามไดท้ าไปนั้นมนัไม่ใช่ส่ิงท่ีดีจะท าใหค้รอบครัวแตกแยก ไม่มี
ความเจริญรุ่งเรือง คนอ่ืนเขาจะนินทาหลายคนหลายค าพดูหลายคนหลายความคิดร้อยคนร้อยความ การเป็นข้ีปาก
ชาวบา้นไม่ใช่ส่ิงท่ีดี จะท าใหอ้บัอายขายหนา้ ลูกเมียไม่มีความสุข อยา่ท า  การใหค้วามช่วยเหลือลูกล่ามในการด าเนิน
ชีวติ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการครองคู ่ การประกอบอาชีพ การอยูร่่วมกนัในสงัคมส่วนรวม เช่นครอบครัวลูกล่ามขาดแคลน
ทุนทรัพยใ์นการลงทุนท านา  ลูกล่ามจะขอความช่วยเหลือกบัพอ่ล่ามซ่ึงพอ่ล่ามจะตอ้งช่วยไม่มียงัไงพอ่ล่ามก็ตอ้งหาให้
เพ่ือลูกดงัค าท่ีวา่ “แค่นลุวา่มิมี พอ่มิมีแนวเลอกะตอ้งหาเหอ้” หมายถึงถา้ลูกล่ามมาขอความช่วยเหลือเพราะไม่มี ถา้พอ่
ไม่มียงัไงก็ตอ้งหาใหไ้ด ้ เพราะการท่ีลูกล่ามมาขอความช่วยเหลือเร่ืองทุนนั้นถือวา่เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นจริงๆแลว้ พอ่ล่าม
ลดความขดัแยง้ของครอบครัว พอ่ล่ามถือเป็นพอ่คนสองของลูกล่ามซ่ึงลูกล่ามจะใหค้วามเคารพนบัถือมาก เม่ือมีการ
ขดัแยง้กนัในครอบครัวของลูกล่าม พอ่ล่ามจะเป็นผูไ้กล่เกล่ียเป็นคนกลางคอยสอบถามถึงสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดข้ึน
โดยเรียกมาสอบถามทีละคนไม่เรียกมาพร้อมกนั เม่ือไดท้ราบถึงสาเหตุแลว้จึงไดใ้หค้  าแนะน าโดยไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึง ดงัค ากล่าววา่ “ลเุอ้ย เจ้าเจ๋อเยน็ๆเด้อ เห้อค่อยเอ้ดค่อยเย่ิน อย่าวู่วาม เจ้าอย่าหูส่องตาใสหลาย  เห็นผะเหลอกะอย่า
เว้าไวหลาย เห้อเอด็เจ๋อหนักๆเด้อ  แนวเลอพอวางกะวาง แนวเลอพอถิม้ได้กะถิม้ อย่าถือสาหาความ เห้ออดเอา” 
หมายถึงพอ่ล่ามเตือนสติลูกสะใภล่้ามใหท้ าใจใหห้นกัแน่นไม่คอยจบัผดิสามีใหรู้้จกัปล่อยวางและใหรู้้จกัอดทนเพ่ือ
ความสุขของครอบครัว ซ่ึงบทบาทของพอ่ล่ามนั้นสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการใหค้  าปรึกษาครอบครัวเนน้โครงสร้าง
ครอบครัว กล่าววา่เม่ือสมาชิกในครอบครัวตอ้งมาท าหนา้ท่ีร่วมกนั จะถูกจดัระบบยอ่ย แต่ละระบบยอ่ยมีหนา้ท่ีเฉพาะ
ของแต่ละระบบซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของการท าหนา้ท่ีของครอบครัว ผูใ้หค้  าปรึกษามีบทบาทส าคญัคอยก ากบัดูแลคน
ในครอบครัวและมีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวและบางคร้ังเป็นผูส้งัเกตการณ์ หาสาเหตุปัญหาแลว้ช่วยเหลือ
คนใดคนหน่ึงหรือช่วยทั้งครอบครัว (สุโขทยัธรรมาธิราช, 2548) ดงันั้นเม่ือมีการตกลงเป็นพอ่ล่ามใหก้บัลูกล่ามแลว้ถือ
วา่เป็นการรับลูกล่ามเขา้มาอยูใ่นครอบครัวและเป็นสมาชิกของครอบครัวดว้ย หนา้ท่ีของพอ่ล่ามในการดูแลบุคคลใน
ครอบครัวยอ่มเกิดข้ึน บทบาทหนา้ท่ีของพอ่ล่ามมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัผูใ้หค้  าปรึกษาครอบครัวทัว่ๆไปคือเป็นผู ้
ช่วยเหลือครอบครัวของผูท่ี้มาขอค าปรึกษาซ่ึงผูใ้หค้  าปรึกษาตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ (เพญ็นภา, 2555)ในการพฒันา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัวอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหส้มาชิกในครอบครัวสามารถแกปั้ญหาตลอดจนสามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของแต่ละคนในครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสมและกลมกลืนซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเหตผุลและอารมณ์
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(กาญจนา, 2544) ท่ีบทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษาตอ้งใหคู้่สมรสค านึงถึงความคิดของตนเองในแต่ละคนและเม่ือช่วยเหลือ
แต่ละคนแลว้จึงน ามาสู่การช่วยครอบครัวทีหลงั กล่าวคือพอ่ล่ามบทบาทของพอ่ล่ามในการช่วยเหลือลูกล่ามนั้นจะเรียก
มาพดูคุยทีละคนสอบถามถึงสาเหตุต่างๆแลว้ใหค้  าแนะน าไปทีละคนใหข้อ้คิดเตือนสติและประสานใหเ้ขา้ใจกนั
ตวัอยา่งเช่น ลูกล่ามมามีปัญหาติดเพ่ือนติดผูห้ญิง พอ่ล่ามไดย้นิข่าวไม่ดีจากลูกสะใภล่้ามท่ีมาเล่าใหฟั้ง ก็ไดเ้รียกลูกล่าม
มาคุยใหป้รับปรุงตวั เม่ือคุยและเตือนสติกนัแลว้ ต่อไปก็คุยลูกสะใภล่้าม เตือนสติใหห้นกัแน่น และใหข้อ้คิดใหก้ลบัไป
ดูแลใส่ใจกนัเพ่ือใหชี้วติครอบครัวมีความสุขสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวบูิลย ์  รัตนมณี (2551)ท่ีศึกษาบทบาทของพอ่
ล่ามชาวผูไ้ท ผลการวจิยัพบวา่พ่อล่ามมีบทบาทต่อลูกล่ามคือ อบรมสัง่สอนใหข้อ้คิดคติเตือนใจ การควบคุมใหป้ฏิบติั
ตามกฎจารีตประเพณี การใหค้วามช่วยเหลือดา้นเงินทองแรงงานตา่งๆ และการแนะน าการประพฤติปฏิบติัตวัในการอยู่
ร่วมกบัคนอ่ืนในสงัคมซ่ึงพอ่ล่ามจะแนะน าลูกล่ามไดจ้ะตอ้งเป็นผูท่ี้ปฏิบติัตวัเป็นคนดี มีภาวะผูน้ า คอยใหค้วาม
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัตลอดระหวา่งลูกล่ามและครอบครัว และตรงกบังานวจิยัของเพญ็นภา กลุนภาดล (2547) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ือง การศึกษาและและพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิกครอบครัวของผูป่้วยโรคซึมเศร้าท่ี ผลการวจิยัพบวา่ การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของครอบครัวประกอบดว้ย  7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นภารกิจท่ีสมาชิกรับผิดชอบตามบทบาทและหนา้ท่ี 
ดา้นการส่ือสารระหวา่งสมาชิกในครอบครัว การแสดงออกถึงความผกูพนั ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและการ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผซ่ึ่งกนัและกนั ดา้นการแกปั้ญหาและความขดัแยง้ร่วมกนั ดา้นเวลาวา่งในการท ากิจกรรมร่วมกนั และดา้น
การปฏิบติัตามกฎระเบียบของครอบครัว การใหค้  าปรึกษาครอบครัวตามทฤษฎีโครงสร้าง มีผลใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของ
สมาชิกในครอบครัวเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงตรงกนักบับทบาทหนา้ท่ีของพอ่ล่ามคือเม่ือพอ่ล่ามไดรั้บสามีภรรยา
ใหม่มาเป็นลูกล่ามใหอ้ยูใ่นความดูแลของตนเองตั้งแต่เร่ิมตน้ นัน่หมายความวา่พอ่ล่ามจะตอ้งใหค้วามดูแลเอาในใส่
ครอบครัวน้ีตลอดไป โดยการใหค้วามรักความอบอุ่น ดูแลทุกขสุ์ข รวมทั้งปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนตามมาเปรียบเสมือน
รับมาไวใ้นฐานะท่ีเป็นลูกตนอีกคนหน่ึง ความรับผิดชอบของพอ่ล่ามจะตอ้งหมัน่ไปเยีย่มเยอืนถามสาระทุกสุขดิบ ให้
ค  าแนะน าในการด าเนินชีวติ ช้ีแนวทางในการประกอบอาชีพ แนะแนวทางในการวางแผนชีวติครอบครัวไม่ใหเ้กิด
ปัญหาดา้นต่างๆ(นิคม, 2554) 

นอกจากน้ียงัพบวา่วภิาดา (2542) ไดท้ าการศึกษาบทบาทเครือญาติของชาวผูไ้ทบา้นธาตุ อ าเภอวาริชภูมิ 
จงัหวดัสกลนคร ผลการศึกษาพบวา่โครงสร้างครอบครัวของชาวผูไ้ทบา้นธาตุมีลกัษณะเป็นครอบครัวขยายโดยอาศยั
การปลูกสร้างบา้นเรือนอยูเ่ป็นกลุ่มตระกลู โครงสร้างเครือญาติเกิดจากการแต่งงานและเครือญาติโดยสายโลหิต มีการ
เพ่ิมวถีิเครือญาติอีกวธีิคือการแต่งงานแบบมีพอ่ล่ามโดยพอ่ล่ามท าหนา้ท่ีดูแลใหค้วามช่วยเหลือครอบครัวคู่สมรสท่ี
แต่งงานใหม่ใหมี้ชีวติสมรสท่ีราบร่ืน ความสมัพนัธ์ระหวา่งพอ่ล่ามกบัคู่สมรสใหม่มีลกัษณะเป็นพอ่ลูกกนั ใหค้วาม
เคารพนบัถือกนัตลอดไปซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีระบบครอบครัว (อุมาพร, 2544)กล่าวคือการรวมตวัของระบบ
ยอ่ยของบุคคลในครอบครัว เกิดเป็นระบบใหญ่ท่ีมีเขตและการจดัระบบภายใน ระบบครอบครัวจะอยูร่วมกนัตาม
ลกัษณะของความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต การแต่งงานและความผกูพนัอ่ืนซ่ึงสมาชิกมกัอยูร่วมกนัเป็นระยะเวลานาน 
ครอบครัวเป็นตวักลางระหวา่งความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวกบัความตอ้งการและหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีมีต่อ
สงัคมภายนอก   

จากการศึกษาบทบาทของพอ่ล่ามในฐานะผูใ้หค้  าปรึกษาครอบครัวของชาวผูไ้ทบา้นกดุหวา้ ต าบลกดุหวา้ 
อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่บทบาทของพอ่ล่ามหลงัการแต่งงานของ
ลูกล่าม คือเป็นผูใ้หค้  าปรึกษากบัลูกล่ามทั้งในดา้นวถีิชีวติความเป็นอยู ่ ใหก้ารสงเคราะห์ตามสมควร เช่น เงินทองไม่
เพียงพอในการใชจ่้าย หรือตอ้งการสร้างบา้นต่อเติมบา้น ถา้พอ่ล่ามพอจะช่วยเหลือไดก็้ช่วยเหลือไปตามอตัภาพของ
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ตวัเองและท าหนา้ท่ีในการดูแลปกครองลูกล่ามใหเ้ป็นครอบครัวท่ีราบร่ืน ไม่ระหองระแหงกนั ครอบครัวลูกล่าม
จะตอ้งอยูดี่มีสุข ไม่ทะเลาะเบาะแวง้กนั โดยพอ่ล่ามคอยประคบัประคองอยูห่่างๆ(น าชยั, 2538) คอยช่วยเหลือเก้ือกลู
อบรมสัง่สอน ท าหนา้ท่ีเป็นพอ่คนท่ีสองของลูกล่าม 
 2.ผลการวจิยัเพ่ือศึกษากระบวนการใหค้  าปรึกษาของพอ่ล่ามพบวา่วธีิการใหค้  าปรึกษาของพอ่ล่ามเป็น
กระบวนการท่ีเกิดจากประสบการณ์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีการสืบทอดกนัมาซ่ึงจากการศึกษา บุคคลท่ีเป็นพอ่ล่ามนั้น
จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นผูท่ี้มีวาทศิลป์ในการพดูเจรจาในการสร้างความปรองดองมีล าดบัขั้นตอน  
5 ขั้นตอน คือ 1.มีขั้นตอนของการสร้างสมัพนัธภาพ(ดวงมณี, 2553) เช่นเม่ือลูกล่ามมีปัญหาเกิดข้ึนพอ่ล่ามมีการไต่ถาม
พดูคุยทัว่ไปเพ่ือใหลู้กล่ามเกิดความสบายใจ  เช่น “เป็นแนวเลอ กินขา้วมาละบอ้” “เป็นซะเลอนอ้ไดเ้ผออยูไ่ดเ้ผอกิน”2.
ขั้นตอนการส ารวจปัญหา(ดวงมณี, 2553) พอ่ล่ามซกัถามเร่ืองราวต่างๆวา่มีอะไรเกิดข้ึน เร่ืองราวเป็นอยา่งไร เกิดข้ึนได้
อยา่งไร พอ่ล่ามซกัถามเร่ืองราวต่างๆเพ่ือใหไ้ดท้ราบถึงปัญหา เช่น “เป็นแนวเลอคือไดข้่าววา่พุสาวหลายแท”้ “ไปทาง
เลอมานอ้ คือไดย้นิวา่ไปเทวดุบอ้”  3.ขั้นตอนก าหนดเป้าหมาย ระบุวตัถุประสงค(์วชัรี, 2525)  พอ่ล่ามมีจุดมุ่งหมายให้
ครอบครัวของลูกล่ามมีความสงบสุขไม่มีการขดัแยง้มีความราบร่ืนในการด าเนินชีวติจึงมีเป้าหมายใหปั้ญหานั้นๆหมด
ไปหรือคล่ีคลายไปในทางท่ีดีเช่นครอบครัวลูกล่ามมีปัญหาเร่ืองการติดเพ่ือนติดเหลา้ของลูกล่าม พอ่ล่ามก็มีเป้าหมายคือ
ใหลู้กล่ามลดการด่ืมเหลา้และลดการเท่ียวเตร่กบัเพ่ือนใหไ้ด ้  ดงัค าท่ีวา่ “เพ่ือเหอ้ครอบครัวอยูดี่มีสุข เฮาตอ้งซ่อยเดว
แกปั้ญหา และปรับปรุงโตไปน าเดว”4.ขั้นตอนการด าเนินแกปั้ญหา(ดวงมณี, 2553) พอ่ล่ามลงมือแกปั้ญหาโดยการ
ตกัเตือน บอกกล่าวถึงโทษของการติดเหลา้ติดเพ่ือนและพอ่ล่ามบางคนอาจสัง่หา้มลูกล่ามด่ืมเหลา้และใหง้ดการเท่ียว
เตร่กบัเพ่ือน ดงัค าท่ีพอ่ล่ามกล่าววา่“เหอ้เซาเอด็แนวมิดี คอบโคจะไดเ้จริญ มีความสุข”  เพราะลูกล่ามจะเช่ือฟังพอ่ล่าม
เน่ืองจากเป็นการตกลงกนัตั้งแต่เร่ิมตน้การพอ่ล่ามลูกล่ามวา่จะเช่ือฟังกนั  
หากเตือนแลว้ไม่เช่ือจะมีการตดัขาดความเป็นพอ่ล่ามลูกล่ามกนัได ้  5.ขั้นติดตามผล (วชัรี, 2525) พอ่ล่ามจะติดตามผล
การช่วยเหลือโดยสอบถามกบัญาติพ่ีนอ้ง ผูใ้กลชิ้ดกบัลูกล่าม หรือสอบถามกบัลูกล่ามโดยตรง เช่นพอ่ล่ามไดส้อบถาม
ญาติบา้นใกลลู้กล่ามวา่ “ เป็นแนวเลอนอ้ ลุเฮือนนั้น ไคแนละบอ้”  “เป็นซะเลอนอ้ทางพุน้ดีล่ะบอ้” ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กระบวนการการใหค้  าปรึกษาท่ี ดวงมณี (2553) ไดก้ล่าววา่การใหค้  าปรึกษาเป็นกระบวนการท่ีใชท้ั้งวทิยาศาสตร์และ
ศิลปะ มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเร่ิมตน้การปรึกษาและการสร้างสมัพนัธภาพ ขั้นส ารวจเพ่ือท าความเขา้ใจกบัปัญหา 
ขั้นจดัการปัญหาและขั้นยติุปัญหา ส่วนวชัรี (2525) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการใหค้  าปรึกษา มี 8 ขัน้ตอนดงัน้ี ขัน้เร่ิมให้
ค  าปรึกษา ขั้นระบุปัญหาและสาเหตขุองปัญหา ขั้นระบุวตัถุประสงค ์ ขั้นวางแผนแกปั้ญหา ขั้นปฏิบติัตามแผน ขั้น
ประเมินผล ขั้นยติุ และขั้นติดตามผลซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิคม (2554) ท่ีไดท้ าการศึกษาบทบาทพอ่ล่ามในการ
สร้างความปรองดองในชีวติสมรสผลการศึกษาพบวา่พอ่ล่ามมีความส าคญัในการสร้างความปรองดองในชีวติสมรส
ของชาวผูไ้ทใหค้วามส าคญักบัการแกปั้ญหา การรอมชอม การไกล่เกล่ีย การเจรจา การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีใน
ครอบครัว  

3.เทคนิคการใหค้  าปรึกษาของพอ่ล่ามในการใหค้  าปรึกษาลูกล่ามนั้นถึงแมย้งัไม่มีผูศึ้กษาแต่ผูว้จิยัไดศึ้กษาวจิยั
พบวา่เทคนิคการใหค้  าปรึกษาของพอ่ล่ามนั้นเกิดจากประสบการณ์ การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและ โวหาร
ของพอ่ล่ามแต่ละคนซ่ึงพอ่ล่ามบางคนอาจกล่าวเป็นผญากบัลูกล่ามเพ่ือใหเ้ป็นขอ้คิดคติเตือนใจแก่ลูกล่าม  พอ่ล่ามมี
เทคนิคการใหค้  าปรึกษาเพื่อให้เกิดผลท่ีดีในกรณีท่ีศึกษา 1-15 พบเทคนิคท่ีใช ้8 เทคนิค  คือ1.มีการสร้างความสมัพนัธ์
กบัครอบครัว (วไิลลกัษณ์, พงพนัธ,์  2556)ในทุกกรณีของการเป็นพอล่ามนั้น พอ่ล่ามจะเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงใน
ครอบครัวของลูกล่ามโดยอยูใ่นฐานะพอ่คนท่ีสองของลูกล่ามซ่ึงลูกล่ามใหค้วามเคารพเช่ือฟังมากและอาจจะมากกวา่
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พอ่แม่จริงๆเพราะการท่ีจะเลือกบุคคลใดเป็นพอ่ล่าม บุคคลนั้นตอ้งมีคุณสมบติัพร้อมทั้งคุณวฒิุ วยัวฒิุ และตอ้งเลือก
บุคคลท่ีคิดวา่จะรักและเคารพเช่ือฟัง ดูแลกนัตลอดไป พอ่ล่ามลูกล่ามถือเป็นครอบครัวเดียวกนั ญาติ บุคคลใน
ครอบครัวของพอ่ล่ามนั้นถือวา่เป็นญาติของลูกล่ามดว้ย เป็นการนบัญาติเป็นพ่ีนอ้งเป็นคนในครอบครัวเดียวกนัจริงๆ  
ในบางครอบครัวหากพอ่ล่ามบางคนมีฐานะก็อาจจะแบ่งมรดกใหต้ามสมควรดว้ย ในสงัคมชาวผูไ้ทดั้งเดิมนั้นเป็นชน
กลุ่มนอ้ยท่ีอพยพมาจากสิบสองปันนา การแต่งงานแบบพอ่ล่ามนั้นเป็นถือเป็นการสร้างครอบครัวขยาย สร้างความ
มัน่คงของครอบครัวและชุมชนดว้ย 2. การสร้างขอ้ตกลงกนัในเบ้ืองตน้(อุมาพร, 2544) กล่าวคือก่อนท่ีจะตกลงเป็นพอ่
ล่ามนั้น ญาติฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายท่ีจะตอ้งด าเนินการหาพอ่ล่ามซ่ึงจะตอ้งมีดอกไมเ้ทียนคู่ไปขอใหบุ้คคลท่ีมีความพร้อม
เป็นพอ่ล่ามใหแ้ละมีการตกลงกนัในเบ้ืองตน้วา่ถา้จะใหเ้ป็นพอ่ล่ามก็ขอใหเ้ช่ือฟังกนั ถา้ไม่ตกลงก็ไม่รับเป็นพอ่ล่าม ดงั
ค าท่ีวา่ “แค่นละเห้อเป็นพ่อล่ามกะเห้อเป็นล่ามค า้ล่ามคูณเด้อ ล่ามถ้อยล่ามความมิเอาเด้อ”ใหเ้พ่ือท่ีเม่ือเกิดปัญหาจะ
สามารถพดูคุยแกไ้ขปัญหาร่วมกนัไดใ้นอนาคตหรือพอ่ล่ามอาจมีการตกลงใหร้างวลัใหข้องขวญัแก่ลูกล่ามถา้ลูกล่าม
ยนิยอมปฏิบติัค าสัง่หรือค าแนะน าของพอ่ล่ามเช่น พอ่ล่ามตกลงจะใหร้ถไถนาแก่ลูกล่ามเพ่ือใหลู้กล่ามมีความ
สะดวกสบายข้ึนในการท านาแตต่อ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงกนั 3.มีการตั้งเป้าหมาย(อุมาพร, 2544)  ในการตั้งเป้าหมายเม่ือ
เกิดปัญหาพอ่ล่ามยอ่มตอ้งการใหปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัลูกล่ามหมดไป จึงตั้งเป้าหมาย เช่นวา่ตอ้งการใหค้รอบครัวลูก
ล่ามมีความสุข ลูกล่ามมีความประพฤติท่ีดี ดูแลครอบครัวได ้ดงัค าวา่ “ลหุลานสิได้มคีวามสุข ขอเห้อเอด็ขอเห้อแก้”  
4.การตั้งค  าถาม(วไิลลกัษณ์,พงพนัธ,์  2556) พอ่ล่ามมีการตั้งค  าถาม สอบถามลูกล่ามเม่ือเกิดปัญหาข้ึน จะไดท้ราบ
สาเหตแุละแกปั้ญหาไดต้อ่ไป เช่น เป็นแนวเลอคือไดย้นิขา่วมิดี “เป็นแนวเลอได้ปัญหาเผอ เห้อเว้าสู่เดวฟัง สิได้ซ่อยคึ
ดซ่อยแก้อย่าอักอย่าอ า”  5.การออกค าสัง่ (อุมาพร, 2544) พอ่ล่ามมีการออกค าสัง่กบัลูกล่ามใหป้ฏิบติัตาม เช่นสัง่หา้ม
ไม่ใหลู้กบา้นออกไปหาเพ่ือน หา้มด่ืมเหลา้เป็นอนัขาด การใหค้  าแนะน า พอ่ล่ามใหค้  าแนะน าแก่ลูกล่าม เช่นแนะน าให้
ลูกล่ามปฏิบติัตวัในการประกอบอาชีพ การท างานร่วมกบัคนอ่ืน ดงัค ากล่าวเช่น“เซาเอด็สาเด้อแนวละเอด็คอบโค
วุ่นวาย หาความสุขมิได้ ต่อไปนีเ้ห้อเอด็เห้อสร้าง แนวเลอดีกะเอด็คือบ้านคือเมิงเขา” 6.การมอบหมายงาน (อุมาพร, 
2544) พอ่ล่ามมอบหมายงานใหลู้กล่ามเพ่ือใหลู้กล่ามไดรู้้จกัฝึกตนเอง มีความรับผดิชอบ และมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง กล่าวเช่น “เห้อเจ้าอยู่เฮินอยู่ซาน มือ้บุญมือ้ทานกะไปเอด็ไปซ่อยการงานอยู่วดั แนวล่ะได้บญุ”  และ7.การแสดง
บทบาทการสมมติ (เมธินินทร์, 2539) การแสดงบทบาทของพอ่ล่ามคือ การปฏิบติัตวัเป็นพอ่ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีตาม
คุณสมบติัของพอ่ล่ามจะตอ้ง มีความประพฤติท่ีดี มีความเป็นผูน้ า มีครอบครัวท่ีสมบูรณ์ เป็นคนท่ีมีคุณธรรม  เป็น
ตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ลูกล่าม ใหลู้กล่ามประพฤติตวัตามแบบอยา่งเพ่ือใหค้รอบครัวของลูกล่ามเขม้แขง็มีความสุข ถา้หาก
พอ่ล่ามประพฤติตวัไม่ดีก็ไม่สามารถบอกสอน หรือแนะน าลูกล่าม พอ่ล่ามจะขาดการเคารพเช่ือถือจากลูกล่าม ดงัค า
กล่าวของพอ่ล่ามท่ีวา่  “ถ้าพ่อเอด็มิดี กินเหล้าเมายา ละเบาะลสุอนลไุด้ซะเลอ ลกุะมิฟังความแล้ว แค่นพ่อเมาแอ๊นอยู่
กลางบ้าน” พอ่ล่ามนั้นจะเป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นบุคคลท่ีจะอบรบสัง่สอนผูอ่ื้นได ้มีความสุขมุรอบคอบ เป็นกลาง 8.การ
กระตุน้ใหก้ าลงัใจ(อุมาพร, 2544)  พอ่ล่ามจะใหก้ าลงัใจแก่ลูกล่ามเสมอเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ จะไม่ดุด่า จะคอยให้
ก าลงัใจและประคบัประคองใหลู้กล่ามมีก าลงัใจต่อสูใ้หผ้า่นพน้ปัญหาไปใหไ้ด ้ดงัท่ีพอ่ล่ามไดก้ล่าววา่“เห้อเอด็เห้อ 
สร้างเห้อดีเดว โผกะส า่พ่อ เมกะส า่แม่ คนเฮาอยู่น าเดวกะเป็นธรรมดาล่ะ พอด้ามพอดีกะอดเอา เป็นคคุนน่ันล่ะ” 
หมายถึงใหลู้กล่ามท าประโยชน์และสร้างครอบครัวในทางท่ีดี ใหท้ าดีต่อกนั สามีก็ท าหนา้ท่ีพอ่ใหดี้ ภรรยาก็ท าหนา้ท่ี
แม่ใหดี้ คนเรานั้นอยูด่ว้ยกนัก็เป็นธรรมดาท่ีจะมีปัญหา ใหมี้ความอดทน คนอ่ืนก็เป็นเหมือนกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัเทคนิค
วธีิการใหค้  าปรึกษาครอบครัวตามทฤษฎีโครงสร้างครอบครัว (เมธินินทร์, 2539)ผูใ้หค้  าปรึกษาใชเ้ทคนิคต่างๆเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพเช่น เทคนิคการแสดงบทบาท (Enactment) การสร้างขอ้ตกลงกนัในเบ้ืองตน้ (Contract) การ
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ตั้งเป้าหมายในการบ าบดั(Decide Goal) การใหค้  าแนะน า(Advising) การมอบหมายการบา้น(Home Work) การออก
ค าสัง่(Command)เทคนิคการสร้างสมัพนัธ์ในครอบครัว (Joining) และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกหุลาบ (2540) ท่ีได้
ศึกษาวจิยัสมัพนัธภาพในครอบครัวกบัปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมทางเพศของนกัศึกษาระดบัอาชีวะในภาค
ตะวนัออก ผลการศึกษาพบวา่นกัศึกษาท่ีมีสมัพนัธภาพในครอบครัวท่ีดีจะมีการปฏิบติัต่อบุคคลในครอบครัวท่ีดี เช่น
ใหค้วามเคารพผูอ้าวโุส ช่วยเหลือเก้ือกลูพ่ีนอ้ง และบุคคลในครอบครัว รับผดิชอบกิจกรรม และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของอุบลรัตน์ (2543) ท่ีไดศึ้กษาผลของการใหค้  าปรึกษาครอบครัวต่อสมัพนัธภาพในครอบครัวของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมาจากครอบครัวหยา่ร้างโรงเรียนนิคมวทิยาจงัหวดัระยอง พบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการใหค้  าปรึกษา
ครอบครัวมีสมัพนัธภาพภายในครอบครัวดีข้ึนและแสดงพฤติกรรมท่ีมีปัญหาลดลง 
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