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¤íÒ¹íÒ 
 
 ครอบครัว เปนสถาบันยอยของสังคมที่มีความสําคัญสถาบันหน่ึง สังคมจะดําเนินไปใน
แนวทางใดก็ขึ้นอยูกับครอบครัวในสังคมนั้นๆ ซ่ึงสังคมไทยในยุคปจจุบันไดนําวัฒนธรรมตางชาติ
เขามาใชมากขึ้น โดยไมไดนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตคนไทย ไมวาจะเปนวิธีการเลี้ยงดู
บุตรหลาน การดํารงชีวิตประจําวัน จึงเกิดปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหาครอบครัว ปญหา
ยาเสพติด ปญหาความรุนแรงทางเพศ เปนตน  
 คูมือน้ี สถาบันธัญญารักษจัดทําขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการอยูรวมกันระหวางครอบครัวกับ
บุตรหลานวัยรุน ซ่ึงเปนวัยที่เสี่ยงตอการใชยาเสพติด ชวยใหผูปกครองมีความเขาใจบุตรหลาน รู
วิธีการอยูรวมกับวัยรุน ชวยเหลือและดูแลวัยรุน เพ่ือลดปญหาเรื่องยาเสพติด  
 
   
 
      น.ต. 
            (บุญเรือง   ไตรเรืองวรวัฒน) 
           ผูอํานวยการสถาบันธญัญารักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¤Ãoº¤ÃaÇæÅa» �ËÒ¤Ãoº¤ÃaÇ  
 ครอบครัว หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจ มีการดําเนินชีวิต
รวมกัน มีการพึ่งพากันทางสังคมและเศรษฐกิจ และทางกฎหมายหรือทางสายโลหิต  
 ปญหาครอบครัว หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่คุกคามการดํารงชีวิตอยางปกติสุขของครอบครัว
ใหเกิดความทุกขรอน ขาดความสงบสุข เปนเหตุที่กอใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมา เชน ปญหาการตก
งาน ปญหาการหยาราง และปญหายาเสพติด ก็เปนปญหาหนึ่งที่กอใหเกิดความทุกขในครอบครัว  
 

ÀÒÃ¡ï ¤Ãoº¤ÃaÇ  
 โดยทั่วไปภารกิจครอบครัวอาจแบงออกเปน 2 ดานใหญๆ เชน  
 

1. ภารกิจพ้ืนฐานตามพัฒนาการของครอบครัว เปนภารกิจที่ตองปฏิบตัิเพ่ือใหสมาชกิ
ครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตอยูไดตามสภาวะตางๆ โดยการจัดหารายไดเพ่ือเลีย้งดู
ครอบครัวตามความตองการพื้นฐาน ปจจัย 4 เชน อาหาร เครื่องนุงหม การดูแลรักษา
โรค ที่อยูอาศัย  

2. ภารกิจยามวิกฤตของครอบครัวที่ตองปรับตวัและแกไขวิกฤตการณตางๆ ที่เกิดขึน้ใน
ครอบครัว เชน การเจ็บปวย การมีบุคคลในครอบครวัตดิยาเสพติด การตกงาน การ
เสียชีวติ การหยาราง การแยกทางของสามีภรรยา เปนตน  

 

º·ºÒ·Ë¹ �Ò·Õè¤Ãoº¤ÃaÇ  
 จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมตางๆ ที่เขามาอยาง
รวดเร็ว สงผลกระทบถึงการดํารงชีวิตของคนในครอบครัว เชน ภาระงานที่เรงรีบ ไมมีเวลา แตถา
ครอบครัวมีความเขาใจและจัดบทบาทหนาที่ของทุกคนที่อยูรวมกันได ครอบครัวก็จะมีความสุข โดย
มีบทบาทการทําหนาที่ครอบครัวที่สําคัญ 6 ดาน คือ  

1. บทบาทหนาที่การแกปญหาของครอบครวั 
2. บทบาทการทาํหนาที่ควบคมุพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว 
3. การรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองในครอบครัว 
4. สรางครอบครวัมีสายใยรักและความผูกพันทางอารมณ 
5. ครอบครัว เปนที่พ่ึงทางใจและความผูกพันในครอบครัว  
6. มีการสื่อสาร สื่อภาษาพาสุขใจ  



º·ºÒ·Ë¹ �Ò·Õè¡ÒÃæ¡ �» �ËÒ¢o§¤Ãoº¤ÃaÇ  
การแกปญหาของครอบครัว 
 ทุกคนในครอบครัวควรมีสวนรวมในการแกปญหา ซ่ึงอาจจะใชหลักการแกปญหาขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ หลักอริยสัจ 4 ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค การใชหลักอริยสัจ 4 ตอ
ปญหาตางๆ เชน  

- ·u¡¢ �.... อะไรคือปญหาที่แทจริง  

- ÊÁu·aÂ.... อะไรคือสาเหตขุองปญหา คนหาสาเหตุทีแ่ทจริง  

- ¹ioÃ¸.... อะไรเปนหนทางการแกปญหานั้น ซ่ึงอาจมีหลายทาง และประเมินหนทาง

แกปญหาความเปนไปไดจะเกิดผลดี ผลเสียอยางไร สามารถนําไปปฏิบัติไดหรือไม  

- ÁÃÃ¤.... คือการเลือกวธิีการแกปญหาที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมแลว
เกิดผลดี ก็ใชเปนวธิีการแกปญหาของครอบครัวตอไปได เพราะวัยรุนทุกวันน้ีมีความ
กดดันหลายดาน ขาดที่ปรึกษาที่ดี สงผลใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาได เชน การใช
ยาเสพติด  

 

º·ºÒ·¡ÒÃ·íÒË¹ �Ò·Õè¤Çº¤uÁ¾Äµi¡ÃÃÁ¢o§ÊÁÒªi¡      
 การอยูรวมกัน เพ่ือใหเกิดความสุข สมาชิกในครอบครัวควรเคารพกฎระเบียบตางๆ ที่ได 
ตกลงกันไว และมีการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว โดยมีลักษณะการควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวไดหลายลักษณ เชน  

• การควบคุมแบบเขมงวด เชน มีกฎระเบยีบในบานอยางแนชัด เชน บานเราจะไมโกหก
กัน หรือบานเราจะไมทําผิดกฎหมาย เปนตน ถาไมปฏิบัตติามกฎระเบียบก็จะมีการ
เตือนหรือมีบทลงโทษ ถาประพฤติดีกค็วรไดรับการชมเชยหรือใหรางวัล  

• การควบคุมแบบยืดหยุน คอื สมาชิกในครอบครัวควรมกีารปรึกษาหารือตกลงกัน โดย
ไมเกิดผลเสียกับทุกคน  

• การควบคุมแบบยุงเหยิง คอื การควบคุมสมาชิกตามอารมณไมสมํ่าเสมอ ไมแนนอน 
บางครั้ง ดุดาทําโทษ บางครั้งเฉยๆ เปนตน  

 
 



º·ºÒ·Ë¹ �Ò·Õè¢o§µ¹eo§ã¹¤Ãoº¤ÃaÇ  
 สมาชิกทุกคนในครอบครวัจะตองรับรูและหยั่งรูไดโดยปริยายวา ตนเองมีบทบาทอะไรใน
บาน และปฏบิัติอยางถูกตองเปนประจํา จนเกิดความเคยชิน เชน  

• บทบาทของ “¾ �o” การเปนหัวหนาครอบครัว ดูแลเศรษฐกิจในครอบครัว การเปน 

ผูปรึกษาและเปนแบบอยางที่ดี  

• บทบาทของ “æÁ �” ใหความเอ้ืออาทร หวงใย อบรมดูแลทุกขสขุของบุตรหลาน ดูแล

สุขภาพอนามัย และควบคุมเศรษฐกิจ ครอบครัว เปนตน  

• บทบาทของ “ÅÙ¡” โดยการรูจักรับผิดชอบในหนาทีก่ารเรียน การคบเพื่อน การ

ประพฤติปฏิบตัิดวยการมุงในสิ่งที่ดี ถูกตองเหมาะสม เชื่อฟงผูปกครอง ชวยแบงเบา
ภาระงานบานตามความสามารถทําได  

 

ÊÒÂãÂÃa¡æÅa¤ÇÒÁ¼Ù¡¾a¹·Ò§oÒÃÁ³ �  
 สมาชิกในครอบครัวควรมีความหวงใยเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันใหกําลังใจ พูดคุยอยาง
ตรงไปตรงมา มีความไวใจ มีความเปนกันเอง มีความยืดหยุน มีชีวิตชีวา ชวยใหสมาชิกใน
ครอบครัวมีความใกลชิด กอเกิดสายใยรักและความผูกพันทางอารมณมากขึ้น เม่ือนึกถึงบานทีไรก็มี
ความสุข มีความหวงใย มีความผูกพัน ซ่ึงเปนการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของสมาชิกทุกคน
ในครอบครัว  
 

¤Ãoº¤ÃaÇe» �¹·Õè¾ ึè§·Ò§ã¨   
 สมาชิกในครอบครัวที่สามารถถายทอดหรือแสดงออกของความคิด อารมณซ่ึงกันและกันได 
เชน เม่ือมีอารมณ “สุข” หรือ “ทุกข” โดยไมตองเก็บกดอารมณไวเปนครอบครัวที่อยูอยางเขาใจซึ่ง
กัน เปนที่พ่ึงทางใจ มีความสงบสุข เม่ือมีปญหาเดือดรอน ก็จะหาที่พ่ึงที่ปรึกษา และสามารถจัดการ
กับปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 



Ê ืèoÊÒÃ Ê ืèoÀÒÉÒ ¾ÒÊu¢ã¨ æÅa¼Ù¡¾a¹ 
 การสื่อสาร คือ การสื่อความหมาย เพ่ือใหบุคคลอ่ืนรับรู มีความเขาใจตรงกันเปน
ความหมายเดียวกัน ความคดิของความรูสึกการสื่อสารทําไดหลายทาง เชน การพูด การแสดงออก
ทางแววตา ทาทาง เชน การโอบกอดใหกําลังใจ จะทําใหสมาชิกในครอบครัวเขาใจมีความสุข การ
พูดคุยสื่อสารมีรูปแบบตาง เชน  

• การสื่อสารทางบวก เชน การใหกําลังใจ การพูดสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคที่ดี หรือ
การเตือนแบบที่ดี เห็นอกเห็นใจ  

• การสื่อสารทางลบ เชน มักจะเปนคําพูดหรือกริยาวากลาวตําหนิติเตยีนอยูเสมอ  

• การสื่อสารแบบเคลือบแฝง เชน พูดจาออมคอมไมตรงประเด็น พูดเขาใจยาก หรือการ
แสดงออกดูเปนสอเสียดประชดประชัน เปนตน  

 

Ãa¡ÇaÇãË �¼Ù¡Ãa¡ÅÙ¡ãË �eµ ืo¹....  
 การเตือน  ผูเตือนตองตระหนักถึงขอสําคัญที่จะทําใหการเตือนน้ันเกิดผลดี ไดประโยชนทั้ง
สองฝาย และควรระมัดระวงัในเรื่องดังน้ี  

1. อยาดวนสรุปวา การกระทาํของลูกนั้นเลว  
2. หามติเตียน ประจาน หรือตําหนิ 
3. ตักเตือนดวยวาจาเปนมิตร พูดจากใจจริงไมเสแสรง ไมพูดสอเสียด พูดคุยดวยคําสุภาพ 
4. ใหขอเสนอแนะหลายทางเลอืก โดยทุกฝายไมเสียประโยชนนัก  

 

eµoื¹ÅÙ¡eµ ืo¹ËÅÒ¹oÂ �Ò§äÃ  Êu¢ã¨·aé§Êo§½ �ÒÂ  
 กอนเตือน ตองเร่ิมจากความคิดหวงใย ปรารถนาดีถึงการปองกันอันตรายหรือสิ่งไมดีที่จะ
เกิดกับบตุรหลานกอน โดยผูเตือนตองปฏิบัติดังน้ี คือ  

1. จัดการกับอารมณของตนเองใหสงบกอน ไมเตือนดวยความโมโห 
2. สังเกตอารมณของผูที่จะเตือนวาจะรับฟงดวยหรือไม และควรตระหนักเสมอวาผูที่จะ

เตือนคือ คนในครอบครัวเปนพวกเดียวกนั และครอบครัว มีกฎเกณฑขอตกลงรวมกัน
อยูแลว เชน การหามทําผิดกฎหมาย กฎศีลธรรม การโกหก การกลับบานดึก โดย
เหตุผลที่ไมสมควร เปนตน  



   ขณะเตือน เม่ือทุกฝายพรอม ผูเตือนจะตองพูดเตือนในลักษณะการแสดงออกถึงความรูสึก

และอารมณนึกคิดที่หวงใยตอพฤติกรรมของลูก เชน “ÅÙ¡¡Åaºº �Ò¹´¡ึ ÃÙ�äËÁæÁ �e» �¹Ë �Ç§”  

“ÅÙ¡ ¡ÒÃ¹o¹´¡ึæ ·íÒãË �eÊÕÂÊu¢ÀÒ¾¹aÅÙ¡”  เปนตน  

 หลังเตือน จะไดขอสรุป   
1. หาขอตกลงรวมกันไดในเรือ่งที่เตือน ยอมรับการตัดสนิใจเลือกของลูก และเฝาดูอยู

หางๆ วาลูกจะปฏิบตัิตามขอตกลงหรือไมและคอยเตือนเปนครั้งคราว  
2. แสดงความชืน่ชมและขอบคุณผูที่ถูกเตือนที่ทําไดสําเรจ็  

 

¤Ãoº¤ÃaÇ¡aºÇaÂÃu�¹  
  รูจัก...รูใจ...วัยรุน ในสมัยน้ี พอ แม ผูปกครอง ตองศึกษาวิธีการที่จะเขาใจวัยรุน ซ่ึงเปน 
วัยแหงการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและจิตใจ ผูปกครองจะตองเขาใจธรรมชาติของวัยรุนใหมาก
ขึ้น เชน  

• อารมณของวัยรุนเปลี่ยนแปลงรวดเรว็ ไมมีเหตุผล โกรธงาย  

• วัยรุนตองการอิสระเสรี อยากเดน อยากทัดเทียมเพ่ือน  

• วัยรุนอยากลอง อยากรูอยากเห็น อยากมีประสบการณใหม  

• วัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงในดานรางกาย เรื่องเพศ อารมณทางเพศ สนใจเพศตรงขาม  

• วัยรุนยังไมมีความมั่นใจในเรื่องตางๆ เชน การเสาะแสวงหาเอกลักษณของตนเอง จะ
เปนอะไรดี จะเหมือนใครดี เปนตน  

• วัยรุนเปนวัยออนไหวงาย เชื่องาย หลงไหลกับสื่อโฆษณาหรือกระแสการบริโภคนิยม
สมัยใหม  

 

Çi̧ ÕÊÃ �Ò§ “¤Ãoº¤ÃaÇoºou�¹” 
 วัยรุน สวนใหญมักมีความรูสึกวา ผูปกครองไมรักไมเขาใจคอยจับผิด อันเปนสาเหตุทําให
วัยรุนหันไปคบเพื่อนนอกบาน ซ่ึงเสี่ยงตอปญหาตางๆ ตามมา เชน การใชสารเสพติด การหลง
ระเริงในอบายมุขตางๆ เปนตน ดังนั้น จึงมีแนวทางเพื่อปองกันปญหาตางๆ และสรางความสุขใน
ครอบครัวดังตอไปน้ี  



• สรางกฏเกณฑในบานใหนอยๆ แตกวดขัน กฎที่สําคัญอยางเขมงวด ยืดหยุนในบาง
เร่ืองที่ไมสําคัญ ไมนํามาถกเถียงบั่นทอนสัมพันธภาพ เชน การไวผมยาว การสวม
กางเกงปะๆ  

• สนใจฟงเขาเลาและใหความสําคัญอยางจริงจัง เพราะวัยรุนตองการความสนใจจากพอ
แมเสมอ วัยรุนจะรูสึกเจ็บปวดมากหากรูวาพอแม ผูปกครองยุงกับงานมากจนไมมีเวลา
ที่จะรับฟงเรื่องของเขา หรือเรื่องของเขาไรสาระ  

• ใหเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือใหวัยรุนรูจักแยกแยะความฝน ความจริงได
ถูกตองใหโอกาสตัดสินใจดวยตนเอง เปนการสงเสริมพัฒนาตน เม่ือเผชิญปญหา
พ่ึงตนเองได มีการวางแผนกําหนดชีวิตของตนเองได โดยมีผูปกครองเปนผูชวยให
คําปรึกษาแกลูก  

• ยอมรับใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ใหความเคารพความเปนสวนตัว ไมควรสอดรูสอดเห็น
ไปทุกเรื่อง เชน แอบฟงโทรศัพท แอบอานจดหมาย สํารวจโตะลิ้นชัก ฯลฯ ซ่ึงสิ่งเหลานี้
วัยรุนจะถือวาเปนเรื่องลุกลามในความเปนสวนตัวของเขา ผูปกครองอาจทําเปนไมรูไม
ชี้เสียบาง ก็จะถือวาเปนเรื่องลุกลามในความเปนสวนตัวของเขาผูปกครองอาจทําเปน
ไมรูไมชี้เสียบาง ก็จะทําใหความสัมพันธดียิ่งขึ้น  

• หลีกเลี่ยงการตําหนิติเตียนในเรื่องที่คุณไมเห็นดวยกับการตัดสินใจของเขา ควรพูดกัน
อยางมิตรภาพรวมกันหาขอผิดพลาดและแกไข ไมบังคับหรือตัดสินใจแทน ไมควรชี้แนะ
เพราะเปนการสกัดกั้นความคิดและทักษะดานตางๆ ของเขาได  

• ไมประทับตราหรือตอกย้ําในพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน ไอตัวยุง ไอเกเร เพราะจะ
เปนการผลักดันใหเขาประพฤติในสิ่งที่ไมดีตอไป ควรชื่นชมพฤติกรรมที่ดีๆ ของเขา 
เพ่ือสงเสริมใหเขาประพฤติตัวดีขึ้นได  

• ทําตัวเปนแบบอยางที่ดีใหลูกศรัทธาในตัวพอแมผูปกครองเพราะวัยรุนเปนวัยที่ตองการ
เลียนแบบ เพ่ือนํามาเปนเอกลักษณของตน 

• จงอดทนยอมรับขอผิดพลาดของวัยรุน พอ แม ผูปกครอง มักลืมตัว เอามาตรฐานของ
ตัวเองหรือผูอ่ืนมาวัดความผิดพลาดลมเหลวของวัยรุนบุตรหลานของตนโดยลืมคิดไป
วา วัยรุนน้ันมีประสบการณชีวิตนอยมาก ขาดความยั้งคิดอาจผิดพลาดได ซ่ึงผูปกครอง
ตองเปดโอกาสใหเขาไดแกตัวใหมเม่ือเขาผิดพลาด  

• ผูใหญทําผิดแลวอยากลัวการรับผิด การกลารับผิดจะทําใหเขาไววางใจคุณและยอมรับ
ความคิดเห็นขอเสนอแนะของคุณมากขึ้น  เขาจะเห็นคุณเปนผูปกครองแบบ
ประชาธิปไตยไมใชเผด็จการ ชมเชยเขาอยางจริงใจ เม่ือเขาประสบผลสําเร็จ ทําใหเขา
มีความภาคภูมิใจในตนเองและรูสึกวาตนเองเปนที่ยอมรับ  

 



¤Ãoº¤ÃaÇe¢ �Áæ¢ç§.... Êa§¤Á»Åo´ÀaÂ... ªÒµiÁaè¹¤§ 
   ความมั่นคงของชาติขึ้นอยูกับครอบครัวอันเปนสวนหนึ่งของสังคมที่หลอหลอมสมาชิกใน
ครอบครัวในดานตางๆ ตลอดจนปลูกฝงรักษาความรัก ความเขาใจ จนสมาชิกครอบครัวมีคุณภาพที่
ม่ันคงเขมแข็ง อันเปนปจจัยที่สําคัญตอการพัฒนาความมั่นคงของชาติ โดยไดมาจากพลังของ
ประชาชนที่เขมแข็ง หางไกลยาเสพติดอยางยั่งยืนตอ  
 
 
 

ดวยความปรารถนาดี  
จาก สถาบันธญัญารักษ  

 


