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Satir Model คืออะไร

Satir model เป็นชื่อย่อที่เรียกกันติดปากของผู้ที่ใช้จิตบ�ำบัดแนว Satir ชื่อเต็มคือ Satir
Transformational Systemic Therapy (STST)
Virginia Satir ผู้เป็นเจ้าของ Satir model มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1916-1988 เติบโตมา
ในครอบครัวเกษตรกรที่ยากจน แต่เป็นคนฉลาด ช่างสังเกตธรรมชาติและผู้คน มีความสนใจ
ศึกษาธรรมชาติจิตใจและชีวิตของมนุษย์ โดยเริ่มแรกเป็นครูก็สนใจชีวิตของนักเรียนที่ตนดูแล
จนไปเยีย่ มบ้านเด็กๆ เป็นประจ�ำ ต่อมา Virginia มาศึกษาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ และไปเรียนต่อ
ด้าน psychoanalysis
จากการท�ำงาน Virginia ค่อยๆ ค้นพบวิธีของตัวเองที่จะช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางจิตใจ
ได้มากขึ้น เร็วขึ้นและลึกซึ้งขึ้น เช่น เป็นคนแรกๆ ที่รักษาครอบครัวของผู้ป่วยที่ไม่ใช่รักษาตัว
ผู้ป่วยอย่างเดียว จนเกิดการรักษาที่เรียกว่า ครอบครัวบ�ำบัด (family therapy) ต่อมา Virginia
ก็สามารถพัฒนาวิธีช่วยคนต่อไปอีก คือวิธีการรักษาต่างๆ คิดวิธีอบรมคนให้เป็นนักบ�ำบัดที่ดี
รวมถึงเดินทางไปหลายประเทศเพื่อไปอบรมคนให้เป็นนักบ�ำบัดที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
จน Satir model ได้รับความนิยมมากขึ้นตามล�ำดับ เพราะผู้ใช้ Satir model พบว่าเป็นวิธีที่ดี
ได้ผลและค่อนข้างกระชับ ใช้เวลาในการรักษาน้อยลง ได้ผลมากขึ้น ท�ำให้ทั้งคนที่บ�ำบัดและผู้รับ
การบ�ำบัดต่างได้รบั ความพอใจ และมีความก้าวหน้าพัฒนาของจิตใจมากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ Satir model
จึงได้รับความสนใจและแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วในประเทศต่างๆ แต่เนื่องจาก Satir model
ยังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ คนจ�ำนวนมากในวงการผู้ให้ความช่วยเหลือทางจิตใจจึงอาจไม่รู้จัก
ส่วนคนทีร่ จู้ กั แล้ว ศึกษาแล้วมักจะยอมรับและใช้ Satir model ในการดูแลผูป้ ว่ ยทางจิตเวชทีจ่ ำ� เป็น
ต้องได้รับการรักษาทางจิตใจด้วย ไม่ใช่รักษาอาการของโรคด้วยยาทางจิตเวชเท่านั้น แล้วปล่อย
อาการทางใจไว้ไม่สนใจ หรือไม่ก็แค่ดูแลจิตใจของคนไข้แบบผิวเผิน โดยมุ่งเน้นให้อาการหมดไป
ในครัง้ นัน้ ๆ เท่านัน้ แต่ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงภายในจิตใจของผูป้ ว่ ยทีล่ กึ เพียงพอจนผูป้ ว่ ยสามารถ
ช่วยตัวเองต่อไปได้มากขึ้นในอนาคต
ข้อดีอีกอย่างของ Satir model คือ ทั้งตัวผู้บ�ำบัดและตัวผู้ป่วยมีโอกาสพัฒนาจิตใจของ
ตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆ
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2555; 57(3): 251-258
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จิตบ�ำบัดแนว Satir คืออะไร

เนื่องจากมนุษย์มีทุกข์ทางใจมากมาย ไม่แพ้
ความทุกข์หรือความเจ็บป่วยทางร่างกาย ดังนั้นมนุษย์
ตั้งแต่โบราณจึงพยายามค้นหาวิธีต่างๆ เพื่อบ�ำบัดทุกข์
ทางใจตลอดมา เช่น ศาสนาต่างๆ จิตบ�ำบัดวิธีต่างๆ
ในโลกยุคหลังพบว่ารวมแล้วมีจิตบ�ำบัดหลายร้อยสกุล
ที่ใช้กันอยู่ แต่สกุลที่รู้จักกันดีมีเพียง 10-20 สกุลเท่านั้น
เช่น psychodynamic, CBT (cognitive behavioral
therapy)
จิตบ�ำบัดแนว Satir เป็นอีกสกุลหนึง่ ทีม่ อี ายุยงั ไม่
มาก ภาพรวมของจิตบ�ำบัดแนว Satir พอสรุปได้โดยย่อ
ดังต่อไปนี้
Iceberg-ภูเขาน�้ำแข็ง
ใน Satir model จะใช้รูปภูเขาน�้ำแข็งเป็นตัวแทน
ของจิตใจ โดยแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆ ตามส่วนของจิตใจ
เพื่อท�ำให้จิตใจที่เป็นนามธรรม กลับกลายเป็นรูปธรรม
มากขึน้ เพือ่ ง่ายต่อการศึกษา การเข้าใจและการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยได้ดีขึ้น ซึ่งพบว่าได้ผลดีมาก ท�ำให้เข้าใจได้โดย

ไม่ ย าก แม้ ตั ว คนไข้ เ องก็ ส ามารถเข้ า ใจได้ เ ช่ น กั น
ภาพของ iceberg ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ (รูปที่ 1)
Therapeutic beliefs
Satir พบว่ามนุษย์มคี วามเชือ่ ต่างๆ มากมาย แล้ว
มนุษย์จะใช้ชีวิตไปตามความเชื่อของตน ซึ่งความเชื่อ
ผิดๆ ก็น�ำความทุกข์มาให้สาหัสได้ เช่น ผู้ป่วยเชื่อว่า
ตนเองเป็ น คนไร้ คุ ณ ค่ า ไม่ มี ใ ครต้ อ งการ ชี วิ ต ไม่ มี
ความหมาย ไม่มีความหวังอีกแล้ว ก็จะท�ำให้ซึมเศร้า
หรืออาจท�ำลายชีวิตตัวเองได้
ส่วนนักบ�ำบัดเองก็ต้องมีความเชื่อ ความศรัทธา
ทีต่ รงตามความเป็นจริงและสามารถน�ำมาใช้ชว่ ยในการ
บ�ำบัดผู้ป่วยได้ จึงเรียก therapeutic beliefs เช่น Satir
เชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้เสมอ และมีความเป็น
ไปได้อย่างไม่สิ้นสุดในการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง
ให้ดีขึ้น therapeutic belief ของ Satir แบ่งเป็น 3 เรื่อง
คือ 1. เรื่องเกี่ยวกับคน 2. เรื่องเกี่ยวกับการปรับตัว
3. เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง รวมแล้ ว ทั้ ง หมด
มีจ�ำนวนประมาณ 30 กว่าข้อ

รูปที่ 1 ภูเขาน�้ำแข็ง
ตแพทย์แห่งประเทศไทย
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Stances
Virginia Satir พบว่าเวลาคนเราต้องเผชิญกับ
ความเครียด ความกดดัน คนจะปรับตัวเพื่อรับมือกับ
ปัญหาเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไป บางทีจึงเรียกวิธีการ
รับมือกับปัญหาเหล่านีว้ า่ survival stances หรือ coping
stance
Stances ที่มนุษย์ใช้มี 4 แบบ คือ placating
stance, blaming stance, super-reasonable stance
และ irrelevant stance
การเข้าใจ stance ของผู้ป่วย ท�ำให้รู้วิธีการที่
ผู้ป่วยใช้ ซึ่งแต่ละ stance ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างแท้จริง เป็นเพียงการปกป้องตนเองให้อยู่ได้เท่านั้น
แต่จะไม่มีความสุขและไม่สามารถพัฒนาตนเองต่อไป
การช่วยให้ผปู้ ว่ ยไม่ตอ้ งใช้ stance อยูเ่ ป็นประจ�ำ
สม�่ำเสมอ และช่วยให้ผู้ป่วยมีความสอดคล้องกลมกลืน
(congruence) มากขึ้น เขาก็จะมีความสุขมากขึ้นตาม
ล�ำดับ และมีโอกาสเติบโตต่อไป ชีวิตจะมีความสุขมาก
ขึ้นตามล�ำดับได้
Stance ไม่ใช่บุคลิกภาพ เป็นเพียงสิ่งที่คนเราได้
เรียนรู้มา จึงสามารถเกิดการเรียนรู้ใหม่ได้เสมอ
Family map และ family rules
แผนภูมิครอบครัวเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยให้
ผู้รับการบ�ำบัดเกิดการตระหนักรู้ เกิดความเข้าใจตนเอง
และคนอืน่ ๆ ในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่ และยังท�ำให้
มองเห็นความเป็นมาของชีวิตพ่อแม่ และความเป็นมา
ของตนเอง เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละคนที่มีต่อกัน
เห็นความขัดแย้ง ผูร้ บั การบ�ำบัดจะเข้าใจตัวตน ตลอดจน
ความเชื่ อ กฎกติ ก าที่ เ ริ่ ม ถ่ า ยทอดมาจากพ่ อ แม่ ซึ่ ง
บางอย่างท�ำให้ชวี ติ ไม่ยดื หยุน่ บีบคัน้ ไม่มคี วามสุขทัง้ กับ
ตนเองและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ขณะเดียวกันก็สามารถ
ใช้แผนภูมคิ รอบครัวท�ำให้ผรู้ บั การบ�ำบัดเห็น resources
ของตนและของสมาชิกในครอบครัวด้วย
การตระหนักรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถน�ำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงตนเอง เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับ
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ผูอ้ นื่ และบริบท เกิดความสุขสงบในใจได้มากขึน้ ยอมรับ
ตนเอง ยอมรับคนอื่น ตลอดจนยอมรับบริบทได้มากขึ้น
เกิดความสอดคล้องกลมกลืน (congruence) มากขึ้น
ตามมา นับว่าเป็นวิธกี ารทีม่ ปี ระโยชน์มาก สามารถท�ำให้
สิ่งที่อยู่ใน unconscious มาอยู่ในระดับ conscious ได้
เป็นอย่างดี
เป้าหมายของการบ�ำบัด
จิตบ�ำบัดแนว Satir ให้ความส�ำคัญกับเป้าหมาย
ของการบ�ำบัดอย่างมาก โดยบอกว่าการบ�ำบัดในแต่ละ
ครั้ ง ถ้ า ขาดเป้ า หมายที่ ชั ด เจนย่ อ มไม่ เ กิ ด การบ� ำ บั ด
หรือการเปลี่ยนแปลงของจิตใจ เป็นเพียงการพูดคุยกับ
ธรรมดา ดังนัน้ จึงต้องตระหนักว่า “no goals no therapy”
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมีนกั จิตบ�ำบัดจ�ำนวนมากทีข่ าดเป้า
ที่ ชั ด เจนจึ ง เสี ย เวลาในการบ� ำ บั ด ไปมาก แต่ ผู ้ รั บ
การบ�ำบัดได้ประโยชน์น้อยมากหรือแทบไม่ได้เลย เช่น
ผู้รับการบ�ำบัดอาจได้รับความสบายใจชั่วคราวจากการ
ระบายความทุกข์แต่ไม่เกิดการเติบโตพัฒนาในตนเอง
ทีจ่ ะช่วยตัวเองไม่ตอ้ งเกิดความทุกข์หรือปัญหาแบบเดิม
ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก แล้วก็ต้องหาทางระบายความทุกข์เป็น
ครั้งๆ ไปเท่านั้น ดังนั้นผู้บ�ำบัดจะต้องฟังเรื่องราวซ�้ำๆ
วนไปวนมาของผูร้ บั การบ�ำบัดจนอาจเกิดความเบือ่ หน่าย
ได้ หรืออาจเกิดอาการหมดไฟ (burn out) ได้
เป้าหมายของจิตบ�ำบัดแนว Satir มี 3 ชนิด
1) Iceberg goal หรือ specific goal หรือ
personal goal คือ เป็นเป้าหมายจ�ำเพาะของการบ�ำบัด
ครัง้ นัน้ ๆ โดยต้องส�ำรวจจากผูร้ บั การบ�ำบัดว่า ในชัว่ โมงนี้
เวลานี้ เ ขาต้ อ งการให้ ตั ว เองเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งไร
หลังการบ�ำบัดครั้งนี้ ส่วนใหญ่เขาต้องการเปลี่ยนแปลง
ความรู้สึก เช่น จากรู้สึกเศร้าให้ไม่เศร้า อยากเลิกรู้สึกผิด
อยากรู้สึกไม่รังเกียจพ่อ อยากรู้สึกไม่เครียด ไม่หงุดหงิด
ตลอดเวลา ซึ่ง goals ในระดับความรู้สึกนั้นยอมรับได้
เพราะยังอยู่ใน iceberg หรืออยู่ที่ตัวผู้รับการบ� ำบัด
ท�ำให้เขาต้องเปลีย่ นแปลงทีต่ นเองและอยูใ่ นอ�ำนาจหรือ
ความเป็นไปได้ที่เขาจะเปลี่ยนแปลงได้
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ส่วน goals ที่ผู้รับการบ�ำบัดอีกจ�ำนวนมากมาย
เข้าใจว่าเป็น goals คือ การพยายามจะไปเปลี่ยนแปลง
ผู้อื่น หรือ สิ่งอื่นที่อยู่ภายนอกตัวของเขา ซึ่งไม่มีความ
เป็นไปได้และเขาก็ไม่มีอ�ำนาจ ไม่สามารถจะไปบังคับ
ควบคุ ม คนอื่ น หรื อ สิ่ ง อื่ น ให้ เ ป็ น ไปได้ ดั่ ง ใจเขา เช่ น
ต้องการให้สามีเลิกกับภรรยาน้อย ต้องการให้แม่รักตัว
เองยอมรับตัวเอง อยากให้แม่ที่เสียชีวิตไปแล้วกลับคืน
มาดูแลตัวเอง อยากให้ลูกเชื่อฟังขยันเรียนและเรียนเก่ง
จะเห็นว่า goals เหล่านีอ้ ยูน่ อก iceberg (อยูน่ อกตัว) จึง
ไม่เป็น iceberg goals ตาม Satir model
นักบ�ำบัดมือใหม่จะมีปัญหากับการตั้ง iceberg
goals นี้มาก เพราะจะถูกผู้รับการบ�ำบัดชักพาออกนอก
iceberg อยู่เสมอ แล้วผู้บ�ำบัดไม่สามารถพาเขากลับ
เข้าสู่ iceberg ของเขาได้ การบ�ำบัดจึงไม่สำ� เร็จในชัว่ โมง
นัน้ ๆ เพราะ goals ของผูร้ บั การบ�ำบัดท�ำไม่ได้เอง iceberg
goals จะพูดอีกแบบได้ว่า ต้องเป็น goals ที่ผู้รับ
การบ�ำบัดท�ำได้เอง ไม่ใช่ต้องให้ผู้อื่นมาท�ำให้ เพราะ
ถ้าเป็นอย่างหลังนี้ก็แปลว่า ความทุกข์สุขของเขาต้องไป
ขึ้นกับคนอื่น ซึ่งก็จะไปขัดแย้งกับ metagoal ข้อ more
responsible คือ เขาต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาเอง
เขาต้องรับผิดชอบความทุกข์สุขของเขาเอง
2) Metagoals เป็นเป้าหมายส�ำคัญ 4 ข้อใน
ทุกครั้งของการบ�ำบัดแบบ Satir model เป็นเป้าหมาย
ที่ผู้บ�ำบัดเป็นผู้รู้เองว่าต้องช่วยให้เขาไปถึงเป้าหมายนี้
ตามล�ำดับ คือให้ได้เป้าหมายนี้เพิ่มขึ้นๆ โดยอาจไปได้
ทีละมาก น้อย หรือช้า เร็วก็ตาม อย่างไรก็ต้องมุ่งสู่
เป้าหมายนี้ คือ change and growth ในที่สุด จึงจะ
คุ้มค่าของการบ�ำบัด
metagoals 4 ข้อ ประกอบด้วย
2.1 better self-esteem - มีคุณค่าในตนเอง
มากขึ้น
2.2 better choice maker - สามารถตัดสินใจ
เลือกได้ดีขึ้น
2.3 more responsible - สามารถรับผิดชอบ
ต่อทุกข์และสุขของตัวเองได้มากขึ้น

2.4 more congruence - ใจมีความสอดคล้อง
กลมกลืนมากขึ้นตามล�ำดับ
metagoals เหล่านี้ที่ผู้บ�ำบัดรู้เองว่าเป็นหน้าที่
ต้องท�ำให้รบั การบ�ำบัด โดยไม่ตอ้ งบอกเขาว่าก�ำลังท�ำอยู่
เมือ่ เขาได้ goals เหล่านีม้ ากขึน้ ตามล�ำดับ เขาจะรูไ้ ด้เอง
ว่าตัวเองดีขึ้นใน 4 ด้านนี้
3) Change and growth เป็นเป้าหมายปลายทาง
ของ Satir model คือ ช่วยให้ผู้รับการบ�ำบัดจัดการ
เปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของตนเองจน เป็น (being)
คนที่ต่างไปจากคนเดิม ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแค่ระดับ
พฤติกรรมแล้ว ท�ำ (doing) อะไรต่างไปจากเดิม การเป็น
คนที่ต่างไปจากเดิม คือ ทุกส่วนของจิตใจได้เปลี่ยนไป
ในทางที่ดีขึ้น โดยผู้รับการบ�ำบัดจะเกิดความแตกต่าง
ในทุกระดับของ iceberg ทั้งระดับที่อยู่ใต้ผิวน�้ำและ
เหนือผิวน�้ำ  กล่าวคือ ผู้รับการบ�ำบัดจะรู้สึก ต่างไป
มีความคิดความเชือ่ ต่างไป มี ความคาดหวัง ทีเ่ ปลีย่ น
ไป มีความปรารถนา หรือความต้องการทีแ่ ท้จริงทีไ่ ด้รบั
การตอบสนอง ตัวตนหรือพลังชีวิตของเขาก็มีพลังมาก
ขึ้น คล้ายถ่านของโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเติมมาใหม่
เขาสามารถน�ำพลังนี้มาใช้ในชีวิตได้ดี ส่วนพฤติกรรมซึ่ง
เป็นส่วนเหนือผิวน�้ำย่อมเปลี่ยนไปเองในทางที่เป็นแนว
บวกมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะพฤติกรรมนับเป็นเพียง
ผลแสดงออกของส่วนต่างๆ ที่อยู่ใต้ผิวน�้ำหรือภายใน
จิตใจนัน่ เอง เหมือนค�ำพูดของไทยทีว่ า่ “ใจเป็นนาย กาย
เป็นบ่าว” นั่นเอง
เป้าหมายทั้ง 3 ข้อของ Satir model รวมกันแล้ว
อาจพูดได้อกี แบบว่าเป็น common goals ทีต่ อ้ งการช่วย
ให้ผู้รับการบ�ำบัดได้บรรลุเป้าหมายชีวิต 3 ด้าน คือ
1. สุขภาพดี (healthy) ซึ่งรวมถึงสุขภาพกาย
สุขภาพใจ สุขภาพอารมณ์และจิตวิญญาณ
2. มีความสุข (happy)
3. มีความส�ำเร็จ (success)

ตแพทย์แห่งประเทศไทย
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ขั้นตอนการท�ำจิตบ�ำบัดโดยใช้ Satir model
ข้อดีอย่างยิง่ ของการท�ำจิตบ�ำบัดตาม Satir model
เมื่อเทียบกับการท�ำจิตบ�ำบัดแนวอื่น ก็คือ การมีขั้นตอน
ที่ชัดเจนในการบ�ำบัดแต่ละครั้ง ท�ำให้ผู้บ�ำบัดไม่ต้องคิด
เองทุกครั้งว่าจะท�ำอย่างไรดีจึงจะได้ผลดี การมีขั้นตอน
ตามล�ำดับนี้ช่วยให้ผู้บ�ำบัดมีหลักการที่ดีมากๆ คล้ายมี
ถนนทีด่ ีแล้วเดินไปตามแนวถนนนี้ ก็จะไม่ตกลงข้างทาง
ไปหรือไม่หลงทางไปไกลมาก หรือเกิดการเดินวกวน
ไม่สามารถไปสู่ปลายทางหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้สักที
1. Therapist prepare self  ผู้รักษาเตรียมตัวเอง
        ให้พร้อม
2. Make contact เชื่อมความสัมพันธ์
3. Problem
หาว่าปัญหาคืออะไร
4. Explore impact ส�ำรวจผลกระทบต่อจิตใจ
5. Set goal(s)
ตั้งเป้าหมาย
6. Commitment
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง
7. Change
ท�ำการเปลี่ยนแปลง
8. Anchoring
ตอกย�้ำการเปลี่ยนแปลง
9. Home work
ให้การบ้าน
10. Closure
ยุติการรักษา
1. ผู้รักษาเตรียมตัว (therapist prepare self)
คือการทีผ่ บู้ ำ� บัดต้องมีความพร้อมทีจ่ ะบ�ำบัด โดย
การเตรียมตัวเองให้สงบ ไม่มีเรื่องรบกวนจิตใจตัวเอง
ในขณะนั้น หรือถ้ามีเรื่องของตัวเองก็สามารถพักไว้ได้
ก่อนชัว่ คราว ภาวะขณะทีผ่ รู้ บั การบ�ำบัดอยูต่ รงหน้าแล้ว
ส�ำคัญมากที่ผู้บ�ำบัดจะอยู่ที่ self ของตัวเองเพื่อสามารถ
ใช้ self ตัวเองได้ในระหว่างบ�ำบัด ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการ
บ�ำบัดจะไม่สามารถส�ำเร็จได้ เพราะไม่มีสมาธิอยู่กับคน
ตรงหน้า ไม่สามารถให้ความสนใจเขาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
สรุ ป คื อ ผู ้ บ� ำ บั ด ต้ อ ง congruence และ
experiencing positive life energy ของตัวเอง
2. เชื่อมความสัมพันธ์ (making contact)
คือการพูดกับผู้รับการบ�ำบัดแบบเข้าถึงในจิตใจ
ของเขาเลย โดยทั้งคู่ต้องหันหน้าให้ตรงกัน ไม่ใช่หัน
ข้างเข้าหากันแบบทฤษฎีอื่น เพื่อที่ผู้บ�ำบัดจะได้เห็นเขา
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โดยตรง (ไม่ต้องบิดคอ) ท�ำให้สามารถเห็นภาษากาย
(nonverbal) ของเขาชัดเจน เวลาฟังก็ฟังด้วยใจที่มุ่ง
ความสนใจทีเ่ ขา ฟังแบบคิดตามไปด้วย (ไม่ไปคิดเรือ่ งอืน่ )
ฟังให้ได้ยิน icebergของเขา เช่น ฟังให้ได้ยินอารมณ์
ความรู ้ สึ ก ความคิ ด ความต้ อ งการ ความผิ ด หวั ง
ความปรารถนา และตัวตนของเรา เขาก็จะรับรู้ได้ว่าเรา
เข้าใจเขา เราสัมผัสเขาได้จริง เขารูส้ กึ ได้วา่ เรายอมรับเขา
อย่างไม่มีข้อแม้ ท�ำให้เขารู้สึกปลอดภัย มั่นคง
สรุปคือ เชื่อมความสัมพันธ์กับคนทั้งคน (the
person) ไม่ใช่เชื่อมเฉพาะกับอาการ (symptoms) ที่เขา
มาหา คือ ถามแต่อาการและเรื่องราวเท่านั้น
3. ปัญหาคืออะไร (problem)
คือ ฟังว่าปัญหาของเขาคืออะไร ประสบการณ์
ของเขาเป็นอย่างไร เป็นการฟังเรือ่ งราวทีร่ บกวนจิตใจเขา
ให้ฟังสั้นๆ ไม่เกิน 4 นาที เพื่อพอให้เข้าใจเป็นพื้นฐาน
เช่น ปัญหาคือลูกไม่ยอมเรียนหนังสือ สามีไปมีผู้หญิง
นอกสมรส แม่สามีคอยรังเกียจต�ำหนิหาเรือ่ ง เรือ่ งหัวหน้า
ที่ท�ำงานไม่ยุติธรรม เรื่องมีความขัดแย้งกับแม่ หรืออื่นๆ
อีกมากมาย ถ้าผู้บ�ำบัดมีหลายประเด็นมาก เราจะให้
เขาเลือกหนึ่งเรื่องที่เขาต้องการบ�ำบัดให้จบไปจากใจ
วันนี้ก่อน
ผู้เรียนรู้ใหม่ใน Satir model มักจะไม่สามารถ
ช่วยให้เขาจับใจความได้วา่ เรือ่ งอะไร จะปล่อยให้เขาเล่า
วกไปวกมา ซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มา เรือ่ งนีไ้ ปเรือ่ งนัน้ ซึง่ เป็นการเสีย
เวลามากทั้ง 2 ฝ่าย ผู้บ�ำบัดควรฝึกทักษะข้อนี้ให้ส�ำเร็จ
ตั้งแต่แรกๆ เสีย
ทีจ่ ริงปัญหาทัง้ หลาย ผูบ้ ำ� บัดควรฟังให้ออกว่าเป็น
unfulfilled yearning
4. ส� ำ รวจผลกระทบต่ อ จิ ต ใจ (explore
impact)
เรื่องราวที่ผู้รับการบ�ำบัดเล่าในข้อ 3 ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เขาทุกข์หรือรบกวนจิตใจเขา ในฐานะผู้บ�ำบัดพอฟังได้
ใจความก็ให้เริ่มส�ำรวจผลกระทบทันที โดยใช้ค�ำถาม
ที่เรียกว่า process question คือ ค�ำถามที่ถามสิ่งที่อยู่
ในใจ ไม่ใช่ถามเรื่องราวข้างนอกจิตใจเหมือนในข้อ 3
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เช่น ถามว่า “เรื่องนี้ท�ำให้คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง” “เรื่องนี้
ท�ำให้คณ
ุ มองเขาเป็นอย่างไร” “คุณต้องการอะไรจากเขา”
“คุ ณ ต้ อ งการอะไรจากตั ว เอง” “ในใจลึ ก ๆ แล้ ว คุ ณ
ต้องการอะไร (yearning) ที่คุณได้แล้วจะท�ำให้คุณมี
ความสุข”
การส�ำรวจนีอ้ าจใช้เวลา และขึน้ ๆ ลงๆ ใน iceberg
จนผูบ้ ำ� บัด และผูร้ บั การบ�ำบัดมีความเข้าใจจิตใจของเขา
ไปพร้อมๆ กัน คือ ท�ำให้เกิดการตระหนักรู้ (awareness
หรือ conscious) เขาก็จะเกิดความเข้าใจในตนเอง (self
understanding) ซึ่งเป็นขั้นแรกที่ต้องเกิดขึ้น จึงจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้
ข้อส�ำคัญ อย่าลืมส�ำรวจ positive resources
ต่างๆ ไปพร้อมกันด้วยเพือ่ ให้เขาสัมผัสพลังด้านบวก และ
สามารถน�ำมาใช้ช่วยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไป
5. ตั้งเป้าหมาย (set goals)
การตัง้ เป้าหมายของการบ�ำบัดในครัง้ นัน้ ๆ ส�ำคัญ
มาก โดยใช้คำ� ถามเริม่ ต้น เช่น “หลังจากคุณเข้าใจ ใจของ
คุณแล้ว คุณต้องการให้ตัวคุณ จิตใจของคุณเปลี่ยนไป
อย่างไรบ้าง” การเปลี่ยนนี้เปลี่ยนเพื่อตัวผู้รับการบ�ำบัด
และจ�ำเป็นที่สุดที่เป้าหมายนั้นผู้รับการบ�ำบัดท�ำได้ด้วย
ตนเอง เช่น “ผมต้องการรู้สึกไม่เครียด” “ดิฉันไม่ต้องการ
มีความทุกข์แบบนี้ต่อไป” “ดิฉันต้องการจะรู้สึกว่าตัวเอง
ไม่ล้มเหลว”
ทัง้ หมดทีย่ กตัวอย่างมาจะเห็นเป็น iceberg goal
ทั้งสิ้น คืออยู่ภายใน iceberg คือไม่ไป set goal ไว้นอก
iceberg ซึ่งท�ำไม่ได้เอง
แต่ ถึ ง อย่ า งไรก็ ยั ง เป็ น เป้ า หมายในระดั บ ตื้ น
เป้าหมายที่อยู่ลึกกว่านั้นของทุกคนคือ yearning ได้รับ
การตอบสนอง ระหว่ า งขบวนการบ� ำ บั ด เป้ า หมาย
จะค่อยๆ ลึกลง จนผู้รับการบ�ำบัดสามารถตอบสนอง
yearning ได้ดว้ ยตนเองเป็นหลัก การบ�ำบัดก็จะสิน้ สุดลง
ส�ำหรับครัง้ นัน้ ดังนัน้ yearning คือ เป้าหมายทีแ่ ท้จริง
6. ความตั้งใจจริง (Commitment)
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ Satir model มีเพิ่มจากการ
บ�ำบัดแนวอื่น เพราะบ่อยครั้งที่ผู้รับการบ�ำบัดบอกว่า

อยากเปลี่ยนแปลงตนเอง แต่ไม่ได้มุ่งมั่น จริงจังใน
ความต้องการนั้น คือ ยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
ว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงและจะท�ำเอง โดยยังคง
หรือยังพยายามจะไปเปลี่ยนคนอื่นหรือพยายามจะให้
สิ่งภายนอกตัวเองเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ดั่งใจเขา เช่น
ลึกๆ ใจยังอยากให้แม่เปลีย่ นไปจากเดิม ให้แม่ไม่เป็นคน
ที่ขาดความยุติธรรม อยากให้แม่มาใส่ใจให้ความส�ำคัญ
ตนเอง ตนจึงจะมีความสุขได้
ดั ง นั้ น ผู ้ บ� ำ บั ด ตึ ง ต้ อ งถามย�้ ำ ว่ า ต้ อ งการ
จะเปลี่ยนแปลงตนเองจริงๆ ใช่หรือไม่ ถ้าใช่จึงเริ่มเข้าสู่
ขบวนการเปลี่ยนแปลง
7. เปลี่ยนแปลง (Change)
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ผู้รับการบ�ำบัดเปลี่ยน
ตนเอง โดยผูบ้ ำ� บัดต้องใช้เทคนิคหรือวิธกี ารต่างๆ ช่วยเขา
เช่น การยอมรับ การปล่อยวาง การให้อภัย การใช้อุปมา
อุปมัย การใช้อารมณ์ขนั การให้กบั ตัวเองในสิง่ ทีต่ อ้ งการ
เช่น การยอมรับตนเอง การรักตัวเอง การชื่นชมตัวเอง
การมองเห็นคุณค่าของตนเอง และอื่นๆ เรื่องเทคนิคใน
Satir model ไม่จ�ำกัดวิธีการ คือจะใช้วิธีอะไรก็ได้ในเชิง
บวกที่ช่วยให้ผู้รับการบ�ำบัดเปลี่ยนได้ และได้เป้าหมาย
ตามที่ตั้งใจไว้
เทคนิคที่ Virginia satir คิดขึ้นเองก็มีหลายอย่าง
เช่น sculpting, parts party, family reconstruction
change เป็นขัน้ ตอนทีอ่ าจจะต้องมีประสบการณ์
บ้าง เช่น เคยเห็น therapist คนอื่นท�ำในการสาธิต
การบ�ำบัด หรือสิ่งที่เคยเรียนมาจากการบ�ำบัดสกุลอื่น
ก็สามารถน�ำมาใช้ได้ หรือแม้กระทั่งผู้บ�ำบัดใช้ความคิด
สร้างสรรค์ของตนคิดขึ้นมาเองก็ใช้ได้เช่นกัน แต่มีข้อแม้
อย่างเดียวว่า วิธีการนั้นต้องเป็นไปในเชิงบวกเท่านั้น
และเมือ่ จบการบ�ำบัดเขาจะสามารถเข้าถึงพลังชีวติ (life
energy) ของเขาได้ เขาจะรู้สึกมีพลัง เมื่อคนเราเข้าถึง
life energy ของตนทีม่ อี ยูก่ จ็ ะเกิดการเยียวยา (healing)
เกิดขึ้น ความบอบช�้ำในใจจะหายไปได้ เพราะเมื่อจิตใจ
มีแรงก็จะสามารถตอบสนอง yearnings ของตนเองได้
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8. ตอกย�้ำการเปลี่ยนแปลง (Anchoring)
หลังการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้การ
เปลี่ยนแปลงคงอยู่ จึงมีการตอกย�้ำการเปลี่ยนแปลง
โดยมีการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการบ�ำบัด เพราะเขา
อาจลืมว่าอะไรเปลี่ยนไปแล้วหรือเขาอาจจับประเด็นไม่
ได้บางเรื่อง โดยอาจตรวจสอบว่าชั้นต่างๆ ของ iceberg
เปลี่ยนไปอย่างไรแล้ว เช่น ความเศร้าเปลี่ยนไปหรือยัง
ยังเศร้าอยู่ไหม ความต้องการได้เปลี่ยนจากอะไรเป็น
อะไร ความปรารถนาได้รบั การตอบสนองอย่างไร ชัน้ ของ
self เปลี่ยนไปอย่างไร มีพลังมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไร
self-esteem ดีขึ้นไหม
สรุป transformational change คือ iceberg
ทั้ง iceberg ได้เปลี่ยนไปจากเดิมหมดแล้ว มี iceberg
ใหม่เกิดขึ้น ยกเว้นบางกรณีที่ท�ำให้เปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมด
ก็จะมีเพียงบางส่วนของ iceberg เปลี่ยนไป หรือถึงแค่
ระดับเกิดการตระหนักรู้ตนเองมากขึ้นเท่านั้น แล้วการ
เปลีย่ นทัง้ หมดอาจจะเกิดขึน้ ได้ในการบ�ำบัดครัง้ ต่อๆ ไป
9. การบ้าน (Homework)
เนื่ อ งจากการพบกั น ของผู ้ บ� ำ บั ด และผู ้ รั บ
การบ�ำ บั ด เป็ น เวลาน้ อ ย ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
มากขึ้ น นอกชั่ ว โมงบ�ำ บั ด ผู ้ รั บ การบ�ำ บั ด ควรท�ำ งาน
ต่อเนือ่ งไปอีก โดยผูบ้ ำ� บัดจะให้การบ้านทีเ่ หมาะสมไปท�ำ
ต่อทีบ่ า้ น การบ้านทีใ่ ห้จะเป็นสิง่ ทีผ่ รู้ บั การบ�ำบัดสามารถ
ท�ำได้เอง มักเป็นสิ่งที่มาจาก iceberg เช่น ให้ผู้รับ
การบ�ำบัดชื่นชมตนเองบ่อยขึ้น ให้ตระหนักรู้ถึงอารมณ์
ความรู้สึกไม่ใช่มีแต่เหตุผลเท่านั้น ให้มองเห็นคุณค่า
ของตนเองบ่อยขึ้น ให้สามารถชื่นชมคู่สมรสและฝึกชม
คู่สมรสด้วยการพูดวันละสัก 3 เรื่อง เป็นต้น
10. ยุติการรักษา (Closure)
เมือ่ จะจบชัว่ โมงการรักษา เพราะบรรลุวตั ถุประสงค์
แล้ว ให้การเปลีย่ นแปลงได้เกิดขึน้ แล้ว ผูร้ กั ษาจะบอกว่า
จะยุตกิ ารพูดคุยในวันนัน้ แล้ว ผูร้ บั การบ�ำบัดเห็นด้วยหรือ
ไม่และมีอะไรจะต้องพูดเพิม่ เติมหรือไม่ ถ้าผูร้ บั การบ�ำบัด
เกิดน�ำประเด็นใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่บ�ำบัดใน
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วันนั้นขึ้นมาตอนจะจบแล้ว ผู้บ�ำบัดก็สามารถบอกว่า
เรื่องนั้นๆ จะสามารถใช้เป็นหัวข้อบ�ำบัดในครั้งต่อไปได้
ส่วนวันนี้เราจะจบเพียงแค่เรื่องนี้ก่อน
Five essential elements
ในการท�ำจิตบ�ำบัดแนว Satir ทั้ง 10 ขั้นตอนที่
กล่าวมาแล้ว จ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติของ 5 essenstial
elements ประกอบด้วย จึงจะท�ำให้การบ�ำบัดบรรลุ
เป้าประสงค์อย่างดี คุณสมบัติทั้ง 5 ข้อนี้ประกอบด้วย
1. Experiential
คือผู้รับการบ�ำบัดต้องสามารถสัมผัสผลกระทบ
จากอดีตได้ในปัจจุบนั เช่น เคยกลัวมากในวัยเด็ก พอพูด
ถึงแล้วสามารถสัมผัสความรู้สึกกลัวได้ในขณะที่พูด
ผู้รับการบ�ำบัดยังต้องสามารถสัมผัสพลั ง ทาง
บวก หรื อ พลั ง ชี วิ ต ของตนเองได้ ด ้ ว ย จึ ง จะเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงภายในเกิดขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงนี้
บางทีเรียกว่ามี energy shift เกิดขึ้น
2. Systemic
การบ�ำบัดต้องท�ำอย่างมีระบบ ทั้งภายในจิตใจ
ของเขาและทั้ ง การปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องเขา (interactive
system)
ใน intrapsychic system ช่ ว ยให้ ผู ้ บ� ำ บั ด
สั ม ผั ส ความรู ้ สึ ก ความคิ ด ความเชื่ อ ความต้ อ งการ
ความปรารถนาและพลังชีวติ ซึง่ แต่ละส่วนก็มปี ฏิสมั พันธ์
ซึ่งกันและกันด้วย
ใน interactive system รวมถึงความสัมพันธ์ตงั้ แต่
ในอดีตและปัจจุบนั การเกิดการเปลีย่ นแปลงใน system
ใด system หนึ่ง ก็ส่งผลถึงอีก system หนึ่งด้วย
transformational change เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของพลั ง งานในใจ ก็ ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งอื่นไปด้วย พลังงานที่เปลี่ยน
จะเปลี่ยนจากพลังงานเชิงลบเป็นพลังงานเชิงบวก เช่น
ความเศร้า ความโกรธ เป็นพลังงานเชิงลบ ส่วนความสุข
ความภูมิใจเป็นพลังงานเชิงบวก
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3. Positive directional
นักบ�ำบัดแนว Satir จะช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ไปในทิศทางบวกเสมอ เช่น มีมุมมองใหม่ที่เป็นบวก
สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในทางบวก ค้นหาความ
ต้องการที่แท้จริง (yearning) ซึ่งเป็นพลังงานทางบวก
ตลอดจนช่วยเชื่อมตัวเองให้เขาเข้าถึง life energy
ดังนั้น Satir model จึงมุ่งความสนใจตรงส่วนที่
healthy ที่ความเป็นไปได้ ที่เป็นขุมทรัพย์ของเขา ไม่ไป
เน้นหรือค้นหาพยาธิสภาพ และไม่เน้นการแก้ปัญหา
4. Change focused
ทุกค�ำถามในการบ�ำบัดแนว Satir จะมุ่งสู่การ
เปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเสมอ เช่น “คุณจะต้องเปลี่ยน
ตัวเองอย่างไรจึงจะหายรู้สึกผิดหวัง?” “อะไรยังเป็น
อุปสรรคที่ท�ำให้คุณให้อภัยตัวเองไม่ได้”
5. Use of self
ขณะบ�ำบัดผูบ้ ำ� บัดต้องอยูใ่ นสภาวะ congruence
คือ มีความสอดคล้องกลมกลืนในตัวเอง ผู้รับการบ�ำบัด
จึงจะรูส้ กึ ว่า ผูบ้ ำ� บัด ห่วงใยเขา ยอมรับเขา สนใจเขาจริงๆ
และรู้สึกว่าผู้บ�ำบัดมีความหวัง คือ Therapist จะต้อง
อยู่ที่ระดับ Self ของ iceberg แล้วตัว Therapist จึงจะ
เชือ่ มโยงกับพลังชีวติ ของตนเอง ก็จะมีความคิดสร้างสรรค์
คิดออกว่าจะช่วยคนที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างไรบ้าง เช่น
คิดออกว่าจะต้องใช้ค�ำพูดแบบไหน จะใช้อุปมาอุปมัย
อะไร จะใช้อารมณ์ขันไหม เป็นต้น

สรุป

Satir model เป็นจิตบ�ำบัดที่มีประสิทธิภาพมาก
ในยุคปัจจุบัน สามารถท�ำให้จิตใจของผู้รับการบ�ำบัด
เปลีย่ นแปลงและเติบโตได้จริง บางครัง้ การเปลีย่ นแปลง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในการบ�ำบัดเพียงครั้งเดียวได้
ส่ ว นในผู ้ รั บ การบ� ำ บั ด ที่ มี ป ั ญ หาชี วิ ต มากมายและ
ยาวนาน บางรายก็จ�ำเป็นต้องได้รับการบ�ำบัดหลายครั้ง
แต่โดยรวมแล้วพบว่า ถ้าผูท้ ำ� การบ�ำบัดช�ำนาญเพียงพอ
การบ�ำบัดจะสั้นลงมากเมื่อเทียบกับจิตบ�ำบัดแนวอื่นๆ

ตลอดจนผลการบ�ำบัดยังคงอยูน่ านกว่า และทีส่ ำ� คัญคือ
ผู้รับการบ�ำบัดสามารถเติบโตได้เองต่อไปอีกด้วย Satir
model จึงได้รบั ความนิยมมากขึน้ และแพร่หลายมากขึน้
ตามล�ำดับ เพราะนอกจากประสิทธิภาพการรักษาแล้ว
ตัวผู้รักษาก็มีความสุขมากขึ้นตามล�ำดับ เพราะมีการ
เติบโตมากขึ้นเช่นกัน
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