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การวิจัยกระบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามที่ช่วยเหลือผู้ใช้ยา
เสพติด ผ่านวิธีการศึกษาแบบเรื่องเล่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าใจการสร้างตัวตนจิตวิญญาณอาสาสมัคร
ผู้มีประสบการณ์เป็นทั้งอดีตผู้ใช้ยาเสพติดและเป็นผู้มีจิตวิญญาณในการดูแลและสนับสนุนชีวิตผู้ใช้ยา
เสพติด จากประสบการณ์ชีวิตส่วนตน ครอบครัว การทางาน และประสบการณ์จากการรับการโค้ช
เชิงจิตวิญญาณที่บูรณาการทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษาและทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านวิธีวิทยาการวิจัย
เชิ งคุณ ภาพแบบเรื่ อ งเล่ า (Narrative Approach) บนฐานคิด ทฤษฎี ป ฏิ สั ม พั น ธ์สั ญ ลั ก ษณ์ และ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบคาถามกึ่งโครงสร้างเป็ นวิธีการหลัก
ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ อาสาสมัครภาคสนาม จานวน 5 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลรองคือ ผู้ใช้ยาเสพ
ติด จานวน 6 คน
ผลการศึกษาแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นหลักที่ 1 จากประสบการณ์
ชีวิตส่วนตน ครอบครัวและงานอาสาสมัครภาคสนาม อาสาสมัครภาคสนามมี การสร้างตัวตนผู้จิต
วิญญาณใน 3 ประเด็นย่อย คือ “ครอบครัวผู้ใช้ยา” “ศาสนาวัฒนธรรม” และการทางานอาสาสมัคร
ภาคสนามเพื่ อ ผู้ ใช้ ย าเสพติ ด ส าหรับ ประเด็ น หลั กที่ 2 จากประสบการณ์ ก ารรับ การโค้ ช เชิ งจิ ต
วิญญาณ พบว่ากระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณสามารถพัฒ นาตัวตนอาสาสมัครภาคสนามผู้ มีจิต
วิญญาณได้ใน 3 ประเด็นย่อย คือ “ผู้มีสติตระหนักรู้ในงาน” “ผู้ค้นพบความหมายในงานอาสาสมัคร
ภาคสนาม” และ“ผู้ค้นพบคุณค่าจากการตั้งเป้าหมาย” ซึ่งประเด็นหลักนี้ เป็นผลจากกระบวนการ
โค้ชเชิงจิตวิญญาณซึ่งเป็นการผสมผสานเทคนิคทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับหลักการโค้ชที่มีประสิทธิผลรวมจานวนทั้งสิ้น 22 ชั่วโมง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการใส่ใจการพัฒนาจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนาม ซึ่งเป็น
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อชุมชนสังคม ดังนั้นการวิจัยจะคุณค่ามากยิ่งขึ้น หากนาไปสู่การสร้างแรง
บันดาลใจให้สังคมตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาจิตวิญญาณในกลุ่มคนทางานเพื่อสังคม ให้
พวกเขามีกาลังใจและทางานอย่างมีศักยภาพ นอกจากนั้นนักวิจัยหรือนักวิชาการสามารถนาผลการ

จ
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This research is concerned with how to develop spirituality among peer
educators who support drug users by employing a narrative approach. The objectives
are to understand the construction of spiritual identity among peer educators who
were formerly drug users, by looking at their personal, family and work experience;
and who were additionally receiving coaching that integrates an effectiveness
coaching approach with counseling theory and other related theories. Throughout
this qualitative research, symbolic interaction theory was applied, as well as in-depth
interviews with a semi-structured questionnaire used for five peer educators as the
key informants, and six drug users as secondary informants.
The results of the study were divided into two main themes. Firstly, from
personal, family, and work experience, peer educators created the spiritual identities
in three sub-themes, which included the following: "the family of a drug user"
“religion and culture” and "voluntary for drug users". Secondly, based on spiritual
coaching received, it was found that it can develop the identities of peer educators
in three sub-themes, which included "person with work awareness" "personal
discovery of meaning in peer educators’ work” and “personal discovery of values in
goal setting”. This theme resulted from twenty two hours of spiritual coaching, a
process which was a combination of effectiveness coaching approach, counseling
psychology techniques and other related theories.
The research is devoted to the development of the spirituality of peer
educators who contribute to the resources of society. Therefore, this research will be

ช
more valuable if it can inspire society in recognizing the importance of spiritual
development among supporters and encourage them to continue their potential
work for society. Furthermore, this research may be beneficial and provides valuable
contributions to academics and researchers in terms towards the advancement of
knowledge development in the counseling and social development areas.
Keyword : Spirituality, Coaching, Symbolic, Interaction, Narrative Study

ซ
กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
การเดินทางเพื่อสรรสร้างองค์ความรู้มาถึงจุดหมายปลายทางได้ในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ วิจัยมี
เพื่อนร่วมทางหนุนเสริมจิตวิญญาณเป็นพลังผลักดันให้ยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาทั้งภายนอกและ
ภายในตนให้ก้าวเดินไปข้างหน้าจนใฝ่คว้าความสาเร็จได้ในที่สุด ผู้วิจัยจึงขอใช้พื้นที่นี้แทนคาขอบคุณ
ด้ว ยความซาบซึ้งจากก้น บึ้ งของหั วใจ ท่านแรกคือ ท่านอาจารย์ นันท์ชัตสั ณ ห์ สกุลพงศ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาผู้อยู่เคียงข้างผู้วิจัยตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย พลังความตั้งใจมุ่งมั่นของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ดีได้ส่งต่อมายังผู้วิจัย อาจารย์ไม่เคยทอดทิ้งผู้วิจัยให้อ้างว้างโดดเดี่ยวในสนามการเรียนรู้ที่แสนหนัก
หนาเสียสละเวลาส่วนตัวช่วยคิดวางแผนแก้ปัญหาในหลายเรื่องโดยเฉพาะผู้ปราศจากประสบการณ์การ
ทาวิจัยเช่นผู้วิจัย ผู้วิจัยรับ รู้ถึงความรักความห่วงใยที่มีให้ ลูกศิษย์คนนี้เสมอมาและจะจดจาตลอดไป
ท่านต่อมาคือ ท่านอาจารย์ สุ รวุฒิ ปัดไธสง อาจารย์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูผู้ ให้ ผู้ ทุ่มเท
ถ่ายทอดความรู้การวิจั ยและทฤษฎีทางสังคมวิทยาแก่ผู้วิจัย อดทนให้ ศิษย์ผู้นี้เข้าใจงานให้ลึ กซึ้งแม้
จะต้องสอนซ้าๆ อาจารย์ไม่เคยเบื่อหน่ายพร้อมมอบกาลังใจแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในงานวิจัยหลายๆ
ครั้ง เพื่อให้ งานวิจั ยออกมาเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้เปิดโลกทางการคิดและฝึกฝนการวิจัยเชิงคุณภาพให้
ผู้วิจัยได้เรียนรู้ ประสบการณ์ที่อาจารย์มีอยู่พร้อมที่มอบให้ ลูกศิษย์ผู้นี้ให้มากที่สุด ดังนั้นความโชคดี
สูงสุดของการเดินทางครั้งนี้คือ ผู้วิจัยได้พบกับครูผู้มีจิตวิญญาณทั้งสองท่าน ขอกราบขอบพระคุณท่าน
ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ
บุคคลต่อมาคือที่สุดของกาลังใจ ผู้สานฝันความสาเร็จ เมื่อลูกสาวมีความฝันต้องการศึกษาต่อ
ปริญญาเอก พ่อแม่พร้อมรับสานฝันสนับสนุนลูกทุกทางให้ถึงฝั่งฝัน “พ่อแม่จะช่วยเอง” เป็นคาสัญญา
และทาให้มีวันนี้ นอกจากทุนทรัพย์บางส่วนกาลังใจมีให้เสมอ ในยามทุกข์เมื่อหันไปหาครอบครัวพ่อแม่
ยิ้มให้กาลังใจเสมอ สาคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นว่าลูกสาวคนนี้ทาได้แน่นอน ทาให้ผู้วิจัยไม่เคยคิดถอย
ผลักตนไปข้างหน้าเพราะเชื่อว่านี่คือฝันของครอบครัวเช่นกัน วันนี้ความสาเร็จในการศึกษาที่มีเกียรติ
ครั้งนี้ขอมอบให้พ่อแม่ทั้งหมด ลูกกราบขอบพระคุณพ่อแม่ของลูกที่สุดค่ะ นอกจากนั้นขอบคุณทุกคนใน
ครอบครัว สามีผู้อยู่เคียงข้างจับมือให้กาลังใจเสมอในวันที่ใจหนักอึ้งมรสุมหลายทิศทางก็ให้ความอบอุ่น
ผู้วิจัยรับรู้ได้ถึงความรักความห่วงใยที่มีให้กันไม่เคยขาดทุกข์สุขเรามีร่วมกัน ฝาแฝดผู้ พี่ก็เช่นกันคอย
ผลักดันพูดให้คิดต่อสู้ให้กาลังเสมอในทุกเวลาที่ผู้เป็นน้องมีความรู้สึกแทรกแซง เตือนสติเพราะรู้จักจิต
วิญญาณผู้วิจัยดีกว่าใคร
นอกเหนือจากอาจารย์และครอบครัวผู้เป็นที่รักและเคารพ การเดินทางครั้งนี้ไม่มีวันสาเร็จ
หากขาดมู ล นิ ธิ ข องอาสาสมั ค รภาคสนาม ทั้ งเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เป็ น ดั ง พี่ น้ อ งคอยดู แ ลให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
เอื้ออานวยความสะดวกให้ทุกอย่าง ณ พื้นที่ เสียสละเวลาส่วนตัวมาสนับสนุนการทาวิจัยครั้งนี้ ขอบคุณ

ฌ
อาสาสมัครภาคสนามทุกคน เรื่องเล่าของทุกคนมีความหมายกับผู้วิจัย ผู้วิจัยจะจดจาตลอดไป
สุดท้ายขอบคุณ จูน โบว์ ปอยและเอื้อย เพื่อนเก่าธรรมศาสตร์ที่ให้กาลังใจในการศึกษาของ
เพื่อนคนนี้ ช่วยลุ้น ช่วยคิดให้คาปรึกษาการตัดสินใจในเรื่องชีวิตและการศึกษาของเพื่อนคนนี้ ซึ่งทุกคน
ไม่เคยปฏิเสธในการขอความช่วยเหลือของเพื่อนคนนี้ ขอบคุณพี่ปูและพี่เอพี่สาวผู้อยู่เคียงข้างน้องให้
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ณ ห้ องประชุมเล็ก ๆ สีขาวอยู่บนชั้นสองของอาคารพาณิ ช ย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสานักงาน
มูลนิธิ หากมองออกไปนอกหน้าต่างจะเห็นป้อมประจาการชั่วคราวของทหารตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม อันเป็น
บรรยากาศที่เห็ นชินตาของผู้คนที่นี่ ภายในห้ องประชุม มี ผู้วิจัยและชายฉกรรจ์ 5 คน นั่งบนเก้าอี้
พลาสติกสีแดงรอบโต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมสีขาว ในช่วงเวลานั้นทุกคนกาลังจดจ่อรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความศรัทธา อันเป็นพลังที่ช่วยให้ข้ามผ่านช่วงวิกฤตของชีวิต แม้อากาศภายนอกจะร้อนอบอ้าวด้วย
ฝนที่ กาลั งใกล้ ตกแต่คนในห้ องไม่มีใครใส่ ใจเรื่องนี้ เพราะเรื่องราวในห้ องเข้มข้น นัก เมื่อคนหนึ่ ง
ถ่ายทอดเรื่องราวของเขาออกมาได้กระตุ้นผลักดันให้อีกคนหนึ่งถ่ายทอดออกมาเช่นกัน นับเป็นโอกาส
ที่หาได้ยากนักที่ลูกผู้ชายแต่ละคนจะพร้อมเปิดใจบอกเล่าความรู้สึกมุมมองชีวิต ที่อยู่ในก้นบึ้งของ
หัวใจออกมา
ชายคนหนึ่งซึ่งแม้จะเป็นคนรูปร่างเล็กแต่เรื่องราวของเขากลับทาให้เห็น หัวใจของนักสู้ผู้
ยิ่งใหญ่ เขาเล่าเรื่องราวของเขาด้วยสาเนียงภาษาไทยที่ไม่ชัด แต่ไม่ได้ขวางกั้นความรู้สึกที่จะสนใจ
ติดตามเรื่องราวของเขาแม้แต่น้อย การยืนหยัดต่อสู้กับความตายของพ่อคนหนึ่ง พยายามมีชีวิตรอด
จากการป่วยหนักเนื่องจากติดเชื้อเอชไอวี ต้นเหตุสาคัญที่คร่าชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดในหมู่บ้านให้ตายไปที
ละคน ๆ จนเหลือเพียงสองคนคือเขาและเพื่อนอีกคน และครั้งนี้กาลังถึงคราวของเขาที่ ความตาย
กาลังจับจ้องอยู่ เพราะยาต้านไวรัสเอชไอวียังอยู่ในช่วงทดลอง เมื่อหมอตรวจดูกจ็ นใจไม่รักษาบอกให้
เขากลับบ้านไปดูแลตัวเอง แม้ชีวิตจะมืดแปดด้านแต่ไฟในตัวเขากลับลุกโชติช่วง เพราะลูกยังเล็กหนัก
เขาจึงบอกกับตัวเองว่า แม้หมอไม่รักษาก็ไม่เป็นไรเขาจะรักษาตนเอง และหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเขาก็ทา
ตามที่ได้พูดไว้ได้จริง เขากลับไปบ้านรักษาดูแลตนเองสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจของเขาที่ไม่ได้ป่วยตาม
ร่างกาย และปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นร่างกายไม่ทรุดลง หมอเห็นความพยายามจึงให้ลงชื่อรับยาต้านไวรัส
เอชไอวี จนวันนี้เขามีชีวิตรอดกลับมาแข็งแรงเป็นปกติ และตัวเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ติดเชื้อ
ในชุมชนมีความหวังดูแลรักษาตนเอง
“เพราะว่าหมอ ไม่อยากให้ยาแล้ว แต่ว่าเราคิดว่าเราจะรักษาตัวเอง ไม่ว่าจะยังไงเราก็จะ
รักษา เพราะลูก เราเป็นเสาหลักของครอบครัว ถ้าเราจากไปลูกจะอยู่กับใคร ลูกยังเล็กมาก”
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มนุษย์ทุกคนล้วนมีพลั งขับเคลื่อนภายในตน ทาให้ตื่นรู้ มีความเชื่อมั่นและศรัทธา ค้นพบ
คุณค่าและความหมายของชีวิต เป็นตัวตนแห่ง จิตวิญญาณที่เพาะบ่มมาจากการปฏิสัมพันธ์ของผู้คน
และสังคมเรื่อยมา หากแต่การเผชิญกับสถานการณ์ชีวิตที่ ทาให้ตัวตนแห่งจิตวิญญาณต้องเลือนราง
และหลั บ ใหลภายในตน ดังนั้ น มนุ ษ ย์ป ลุ ก ไฟแห่ งจิต วิญ ญาณของตนได้ อย่ างไร เป็ น ค าถามจาก
ประสบการณ์การทางานของนักจิตวิทยาปรึกษาคนหนึ่ง
เมื่อต้องให้การปรึกษาแก่ อาสาสมัครภาคสนาม อดีตผู้ใช้ยาเสพติดหรือผู้กาลังรักษาบาบัด
การติดยา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่มอบอุปกรณ์สะอาด ส่งต่อผู้ใช้ยาเสพติดสู่ระบบคัด กรองรักษา ให้ข้อมูล
ความรู้และข้อแนะนาด้านสุขภาพ และติดตามให้การปรึกษาดูแลกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน ซึ่งจาก
ประสบการณ์การทางานจิตสังคมและการให้การปรึกษาของผู้วิจัย ผู้วิจัยตระหนักว่าปัญหาด้านยาเสพ
ติดเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ด้วยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหลายมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจ สังคมศาสนา
วัฒนธรรม กฎหมาย และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น ดังเช่นสังคมทั่วไปรับรู้ร่วมกันว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
และผลจากการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดทาให้มีการติดต่อของเชื้อ HIV ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ
ภายในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด แต่ได้ขยายสู่คนในครอบครัวและชุมชนและสังคม โดยเฉพาะชุมชนที่มี
ความชุกชุมของยาเสพติดและขาดความรู้ในการป้องกันการติดต่อของเชื้อ HIV ดังนั้นเพื่อป้องกันการ
ลุกลามของปัญหา HIV ในชุมชนบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครภาคสนามนั้นมีความสาคัญมาก เพราะ
อดีตการเป็นผู้ใช้ยาเสพติดที่ผ่านมาของอาสาสมัครภาคสนาม เกื้อหนุนให้อาสาสมัครภาคสนามเข้าถึง
และได้รับความไว้วางใจของกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดที่มักหลบเลี่ยงหลีกหนีสังคมและไม่ไว้วางใจใครง่าย
และเมื่อผู้วิจัยรับฟังเรื่องราวชีวิตและการทางานของอาสาสมัครภาคสนาม ผู้วิจัย รับรู้ได้ถึงความอ่อน
ล้าการขาดซึ่งพลังของอาสาสมัครภาคสนาม อันมาจากวิถีงาน เช่น การถูกต่อต้านไม่ให้ความร่วมมือ
ของชุมชน การไม่ใส่ใจดูแลตนเองของผู้ใช้ยาเสพติด ความโศกเศร้าจากการสูญเสียผู้ใช้ยาเสพติดจาก
ติดเชื้อและใช้ยาเกินขนาด และวิถีตน เช่น ปัญหาสุขภาพทรุดโทรมจากการใช้ยาเสพติดในอดีต การ
ถูกตีตราไม่ยอมรับจากสังคมทั้งจากคนในครอบครัวหรือคนในชุมชน ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานจาก
อาการต้องการยาแบบขาดไม่ได้ ในบางคนจากเลิกยาเสพติด ได้แล้ว ก็ห วนกลั บไปใช้ยาเสพติด อี ก
อาสาสมัครภาคสนามจึงต้องต่อสู้ทั้งภายในตนและสังคมภายนอก เมื่อต้านทานไม่ไหวตัวตนผู้มีพลังก็
ถูกแทนที่ด้วยตัวตน “ผู้หมดไฟ”
ผู้หมดไฟ (Burn Out) คือผู้มีมุมมองต่อชีวิตการงานด้วยความผิดหวัง ไม่เห็นความสาเร็จใน
สิ่งที่ทา เมื่อเกิดขึ้นซ้า ๆ จึงสวมบทบาทเป็นผู้ขาดความกระตือรือร้นและไม่มีความมุ่งมั่นทาการใด ๆ
ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ สามารถพบได้ในกลุ่ม คนทางานดูแลช่วยเหลือและประคับประคองจิตใจในผู้มี
ปั ญ หาซั บ ซ้ อ น (Acker, 2012; Amiri et al., 2016; Griner, 2013; Vilardaga et al., 2011) และ
เชน เอ. มั ว ร์ และ รู ธ เบอร์ จิ น นั ก จิ ต วิ ท ยาผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นยาเสพติ ด ได้ ส ะท้ อ นสถานการณ์
อาสาสมัครภาคสนามให้เห็นเด่นชัด จากการสารวจและประเมินปัญหาพบว่า อาสาสมัครภาคสนาม
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ส่วนใหญ่คือผู้หมดไฟควรมุ่งเน้นดูแลด้านจิตใจ เช่น การรับบริการปรึกษากับนักจิตวิทยาหรือมีพี่เลี้ยง
งานที่ เข้ าใจ คอยเสริ ม สร้ างความภาคภู มิ ใจในงาน และการที่ สั งคมให้ ก ารยอมรับ ในตั ว ตนของ
อาสาสมัครภาคสนามมากขึ้น (มูลนิธิพีเอสไอประเทศไทย, 2555) ฉะนั้นเพื่อการประคับประคองและ
ป้ องกัน ปั ญ หาด้านจิ ต ใจในอาสาสมั ครภาคสนาม ทางมู ล นิ ธิผู้ ดูแลและสนับ สนุ นการทางานของ
อาสาสมัครภาคสนามจึงจัดให้มีบริการสายด่วนฮอตไลน์ โดยมีนักจิตวิทยาการปรึกษาคอยรับฟังให้
คาปรึกษา แต่ด้วยวัฒนธรรมทางสังคมและธรรมชาติของคนเสพยาเสพติด ยากนักที่จะเปิดเผยตัวตน
และบอกเล่าด้านที่อ่อนแอให้ใครรับฟัง โดยเฉพาะอาสาสมัครภาคสนามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งมัก
ถูกคาดหวังจากสังคมให้เป็นผู้อดทนเข้มแข็ง การบริการสายด่วนฮอตไลน์จึงแทบจะไม่มี อาสาสมัคร
ภาคสนามโทรมาใช้บ ริการ และเมื่อการตั้งรับไม่เป็นผล ซึ่งผู้ วิจัยจึงพยายามคิดหาวิธีการเชิงรุกที่
สอดคล้องกับ ตัวตนความเป็ น อาสาสมัครภาคสนาม และจากศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ วิจัย
ค้นพบว่า “การพัฒนาตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ” และ “กระบวนการโค้ชที่มีประสิทธิผล” หนึ่งทางคือ
พลังตน อีกหนึ่งทางคือพลังความสาเร็จ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา และตัวตนของอาสาสมัคร
ภาคสนาม เพราะตัว ตนผู้ มีจิ ตวิญ ญาณ สามารถป้องกันการสร้างตั วตนผู้ ห มดไฟ (Hardiman, &
Simmonds, 2013) ในขณะที่กระบวนการโค้ชที่มีประสิทธิผล คือ กระบวนการกระทาระหว่างกัน
ของผู้โค้ชและผู้รับโค้ช ในการแก้ไขผลการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคคลให้สาเร็จในเป้าหมายเฉพาะ
บุคคลหรือความเชี่ยวชาญนั้น ๆ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุฒ พัฒนผล, 2557; สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,
2551; ไอบาร์ร่า เฮอร์มีเนีย, 2554) และเพื่อความมีประสิทธิผลของวิธีการที่มุ่งเน้นพัฒนาจิตวิญญาณ
คุณลักษณ์ภายในบุคคล ผู้วิจัยจึงใช้ต้นทุนของนักจิตวิทยาปรึกษานาเทคนิคทฤษฎีการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Corey, 2008) มาผสานเทคนิค (Norcross & Newman, 1992: 345 อ้ า งถึ ง ใน นั น ท์ ชั ต สั ณ ห์ สกุ ล พงศ์ , 2557: 32) กั บ กระบวนการโค้ ช ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการทางสังคมของการพัฒนาจิตวิญญาณที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ
และในการแสวงหาองค์ ค วามรู้ ข องการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ม องผ่ า นแนวคิ ด ทฤษฎี
ปฏิ สั มพั น ธ์สั ญ ลั กษณ์ บู ร ณาการกับ แนวคิดการสวมบทบาทและเทคนิ คการโค้ช เพื่ อประยุกต์กั บ
ประเด็นการสร้างตัวตนของอาสาสมัครภาคสนามผู้มีจิตวิญญาณ ซึ่งเชื่อว่า “ตัวตน” สร้างจากการ
กระทาระหว่างบุคคลและสังคม “ไม่มีตัวตนไม่มีสังคม, ไม่มีสังคมไม่มีตัวตน” สังคมและตัวตนเป็น
ระบบสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน (รุ่งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2556; ศิขรา ศิริสาร, 2556; Alver, & Caglar,
2015; Blumer, 1986) ดังนั้นการพัฒนา “ตัวตนผู้มีจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม” จึงพัฒนามา
จากกระบวนการทางสั ง คมที่ เรี ย กว่ า “การโค้ ช เชิ งจิ ต วิ ญ ญาณ” เมื่ อ บุ ค คลมาปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
กระบวนการที่ออกแบบไว้ บุคคลจะตีความทาความเข้าใจต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการโค้ช
เชิงจิตวิญญาณ และตกตะกอนกลายเป็นประสบการณ์ในตัวบุคคล ดังนั้นเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ ผู้วิจัย
ต้ อ งเข้ า ถึ งแก่ น ประสบการณ์ ข องบุ ค คล การศึ ก ษาครั้ งนี้ จึ ง ใช้ วิ ธี วิ จั ย แบบเรื่ อ งเล่ า (Narrative
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Approach) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นศึกษาเรื่องราวของบุคคล องค์ความรู้จึงผ่านการวิเคราะห์ทั้งผู้
เล่าและผู้วิจัย เอื้ออานวยให้ค้นพบแง่มุมที่ซ่อนเร้นถูกเปิดเผย เช่น อารมณ์ความรู้สึก มุมมอง ค่านิยม
จึงเป็นการศึกษาที่เข้าถึงตัวตนความเป็นมนุษย์ หรือเป็นความเข้าใจที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง
จากการเข้าถึงตัวตนความเป็นอาสาสมัครภาคสนาม แสวงหาองค์ความรู้อันเกิดจากเคารพความเป็น
มนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุวิสัย ซึ่งไม่สามารถพบได้ในวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (นราภรณ์ หะวานนท์ , 2552;
สุภางค์ จันทวานิช, 2549)
นอกจากนั้นคุณค่าวิธีวิจัยจากเรื่องเล่าของการศึกษาครั้งนี้ มิได้จากัดศึกษาเพียงการศึกษา
ในประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งเท่านั้น เพราะตัวตนผู้มีจิตวิญญาณสามารถสร้างขึ้นจากบริบท
สังคมและการทางานที่มีความหมายได้เช่นกัน บริบทสังคมครอบครัว ศาสนาวัฒนธรรม การทางาน
และสถานการณ์สาคัญ เป็นต้น (มณฑล สรไกรกิติกูล และสุนันทา เสียงไทย, 2556; ธรรมนันทิกา
แจ้งสว่าง, 2555; พิณนภา แสงสาคร, อรพินทร์ ชูชม และพรรณี บุญประกอบ, 2555; Cashwell,
Bentley, & Bee, 2007; Dobmeier & Reiner, 2012; Larsen, 2012; Shaw, Bayne, & Lorelle,
2012; Smith, 2006; Walsh, 2012) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาการสร้างและพัฒนาจิตวิญญาณ
ทั้งจากบริบทการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ และบริบทสังคมและการทางานของอาสาสมัครภาคสนาม
สุดท้ายคือบทสรุปในช่วงเริ่มต้น “การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ” คือกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ภายใน เป็ น กระบวนการรูป แบบใหม่ส าหรับ การท างานด้านปรึกษาเชิงจิตวิท ยาและการพั ฒ นา
อาสาสมัครภาคสนามในชุมชน ด้วยเป็นการผสานเทคนิควิธีจิตวิทยาปรึกษากับกระบวนการโค้ชที่มี
ประสิทธิผ ล และการศึกษาครั้งนี้ ยั งเป็นการบูราณาการหลากหลายศาสตร์ ทั้งทฤษฎีสังคมวิทยา
ทฤษฎีทางจิตวิทยา หลักการโค้ชที่มีประสิทธิผ ล และวิธีการศึกษาแบบเรื่องเล่า ซึ่งเป็นการสร้างมิติ
ใหม่ของการศึกษาวิจัยให้กับทางสังคมวิชาการ รวมถึงการนาวิธีวิจัยแบบเรื่องเล่ามาศึกษาในขอบข่าย
งานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาซึ่งพบไม่มากนัก จะนามาซึ่งองค์ความรู้ที่มีความน่าสนใจและมีคุณค่าต่อ
ด้านวิชาการของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเช่นกัน

คาถามการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีคาถามการวิจัยดังนี้
1. อาสาสมัครภาคสนามผู้ มีประสบการณ์ เป็นผู้ ใช้ยาเสพติดและเป็นผู้ มีจิตวิญ ญาณ
สามารถดูแลและสนับสนุนชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ยาเสพติดชุกชุมนั้น มีการสร้าง
จิตวิญญาณอย่างไร
2. กระบวนการโค้ ช เชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย น าไปพั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณอาสาสมั ค ร
ภาคสนาม สามารถพัฒนาตัวตนผู้มีจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามได้อย่างไร
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้
เพื่อเข้าใจการสร้างและพัฒนาตัวตนจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม ผู้มีประสบการณ์
เป็ น ผู้ ใช้ ย าเสพติ ด และเป็ น ผู้ มี จิ ต วิ ญ ญาณในการดู แ ลและสนั บ สนุ น ชี วิ ต ผู้ ใช้ ย าเสพติ ด ทั้ ง จาก
ประสบการณ์ชีวิตส่วนตนครอบครัวและการทางานของอาสาสมัครภาคสนาม และประสบการณ์การ
รับการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
แบ่งเป็นด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ
ด้านวิชาการ
1) เปิดพื้นที่ความรู้ชุดใหม่ด้านการประกอบสร้างความหมายของจิตวิญญาณ ทั้ง
จากมุมมองทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ และประสบการณ์ส่วนตน ครอบครัวและการทางานของ
อาสาสมัครภาคสนาม ซึ่งจะขยายขอบเขตและแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิญญาณให้มีความลุ่มลึกมากขึ้น
และมีความสอดคล้องกับกลุ่มอาสาสมัครภาคสนาม ที่ทางานกับบริบทกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน
2) พัฒนากระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดการโค้ช
ที่มีประสิทธิผลกับทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในการนาไปใช้กั บอาสาสมัครภาคสนามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเรื่องเล่าเพื่อศึกษาผลจากการ
แทรกแซงทางจิตวิทยา ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ อันนาไปสู่ การมองเห็นผลลัพธ์
เชิงบวกแก่ผู้รับบริการทางจิตวิทยาในมิติที่ลึกซึ้งและลุ่มลึกมากขึ้นโดยให้ความสาคัญกับประสบการณ์
ทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการเป็นสาคัญ
ด้านการปฏิบัติ
1) หน่วยงานที่เกี่ยวกับยาเสพติด หรือสถาบันการศึกษา สามารถนารูปแบบการโค้ช
เชิงจิตวิญญาณไปใช้ในการฝึกอบรมอาสาสมัครภาคสนามในหน่วยงานหรือสถาบันได้ เพราะนอกจาก
จะใช้ในการพัฒนาผู้ทางานอาสาสมัครภาคสนามโดยตรงได้แล้ว ยังส่งผลถึงผู้ใช้ยาเสพติด ให้เกิดการ
พัฒนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด
2) ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เช่น นักจิตวิทยา นักบาบัด หรือนักสังคมสงเคราะห์
สามารถประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การสร้ า งจิ ต วิ ญ ญาณจากบริ บ ทสั งคม และการท างาน
อาสาสมัครภาคสนามซึ่งมีชีวิตอีกด้านหนึ่งคือ อดีตผู้ใช้ยาเสพติด ในการทาความเข้าใจกระบวนการ
สร้างจิตวิญญาณที่สาคัญของผู้ใช้ยาเสพติด
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ดาเนินการวิจัยแบบเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิจัย
แบบเรื่องเล่า (Narrative Approach) มีขอบเขตของการวิจัยด้านผู้ให้ข้อมูล ด้านแหล่งข้อมูล และ
พื้นที่วิจัย ดังนี้
ด้านผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ อาสาสมัครภาคสนาม ณ เขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย จานวน 5 คน ซึ่งถูกเลือกให้เข้าร่วมการวิจัยด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยเลือกจาก
ประสบการณ์การทางานกับอาสาสมัครภาคสนามของผู้วิจัยในทุกพื้นที่ของโครงการขององค์กรพัฒนา
สังคมที่สนับสนุนการทางานอาสาสมัครภาคสนามในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในประเทศไทย ซึ่งพบว่า
เป็นพื้นที่ที่มีความชุกชุมของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และมีบริบทสังคมครอบครัวศาสนาวัตน
ธรรมที่เข้มข้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาการสร้างและพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม
นอกจากนั้นเลือกอาสาสมัครภาคสนามผู้ที่สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน รวมถึงการเข้า
ร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาที่กาหนดได้ทุกขั้นตอน
ผู้ ให้ ข้ อ มู ล รอง คื อ ผู้ ใช้ ย าเสพติ ด ที่ ได้ รั บ การดู แ ลและบริก ารจากอาสาสมั ค ร
ภาคสนามที่เข้าร่วมการวิจัยศึกษาครั้งนี้ จานวน 6 คน จากจานวน 12 คน ซึ่งเลือกจากความสามารถ
ในการสื่อสารและให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน และมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในขณะให้ข้อมูล
และสามารถให้ข้อมูลในประเด็นที่ศึกษาได้อย่างครอบคลุม
ด้านแหล่งข้อมูล
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ข้อ มูล หลั ก ที่ ได้ รับ จะมี 2 แหล่ ง คื อ เอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งและ
ประสบการณ์ของบุคคล คือ
1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานโครงการ หนังสือ บทความ งานวิจัย
ฯลฯ ที่ เกี่ ย วข้องกับ ความหมาย ทฤษฎี การเปลี่ ยนแปลงทางจิ ตวิญ ญาณ องค์ ป ระกอบและแนว
ทางการพั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณ แนวคิ ด ทฤษฎี พื้ น ฐานของกระบวนการโค้ ช กระบวนการโค้ ช ที่ มี
ประสิทธิผล ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐานมาสังเคราะห์พัฒนารูปแบบการ
โค้ชเชิงจิตวิญญาณที่มีประสิทธิภาพ วิธีการวิจัยแบบเล่าเรื่อง ฯลฯ
2) น าเรื่ อ งเล่ า จากประสบการณ์ บุ ค คล คื อ ประสบการณ์ ก ารของอาสาสมั ค ร
ภาคสนาม (การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ชีวิตสังคมครอบครัวผู้ใช้ยาเสพติด และการทางานอาสาสมัคร
ภาคสนาม) และประสบการณ์ของเพื่อนสมาชิกผู้ใช้ย าเสพติด (การทางานของอาสาสมัครภาคสนาม)
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มาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วสร้างเป็นองค์ความรู้เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์การพัฒนาจิตวิญญาณที่
เกิดขึ้น
ด้านพื้นที่วิจัย
ด้านพื้นที่ของการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกชุมชนในเขตภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของสานักงานของมูลนิธิซึ่งสนับสนุนการทางานของอาสาสมัครภาคสนามในการดูแลผู้ใช้ยาเสพ
ติดในชุมชน ซึ่งวางแผนและผลักดันการทางานของอาสาสมัครภาคสนามในการค้นหาผู้ใช้ยาเสพติดที่
ติ ด เชื้ อ เอชไอวี และให้ ข้ อ มู ล ด้ านสุ ข ภาพและการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี กั บ ผู้ ใช้ ย าเสพติ ด
ตลอดจนส่งต่อดูแลรักษาผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน ซึ่งในพื้นที่ชุกชุมไปด้วยปัญหายาเสพติดในชุมชน
โดยเฉพาะการใช้ยาเสพติดชนิดฉีด อันเป็นสาเหตุหลักในการติดเชื้อเอชไอวี และไวรัสตับอักเสบซีและ
บี ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาอิสลามมีบางชุมชนที่นับถือพุทธศาสนา ภาษาถิ่นที่ใช้มี
ทั้งภาษาถิ่นใต้ และภาษามาลายู และประกอบอาชีพทั้งเกษตรกรสวนยาง การประมง ค้าขายและ
รับจ้างทั่วไป โดยกระบวนการทางานอาสาสมัครภาคสนามนั้น จะมีการวางเป้าหมายและวางแผน
ประชุมงาน และรายงานความก้าวหน้า ณ ศูนย์ประสานทุกอาทิตย์ จากนั้นลงชุมชนเพื่อเยี่ยมเยียน
ผู้ใช้ยาเสพติดที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิและค้นหาผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่ ซึ่งวิถีชีวิตของผู้ใช้ยาเสพติด
ชนิดฉีดจะแอบซ่อนใช้ยาในสถานที่ลับสายตา เช่น สวนยางหรือสถานที่ห่างไกลผู้คนในชุมชน และมี
จานวนไม่น้อยเป็นผู้ใช้ยาเสพติดที่มารับการบาบัดเมธาโดน ณ โรงพยาบาลประจาอาเภอ ซึ่งจาก
ประสบการณ์การทางานกับอาสาสมัครภาคสนามในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้และภาคเหนือ ผู้วิจัย
พบว่าชุมชนในเขตภาคใต้มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมศาสนาและครอบครัวเข้มข้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาและการพัฒนาด้านจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและแรงศรัทธาในพลังเหนื อธรรมชาติ
และเนื่องด้วยผู้วิจัยมีภูมิลาเนาบ้านเกิดเป็นคนในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ จึงมีฐานวัฒนธรรมและภาษา
ถิ่นใกล้เคียงกับอาสาสมัครภาคสนาม ทาให้เอื้ออานวยด้านการสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจ
ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาเรียนรู้และการเก็บรวบรวมข้อมูล ลดอุป สรรคปัญหาการสื่อสารที่
อาจเกิดขึ้น นามาซึ่งรายละเอียดข้อมูลลงลึกและชัดเจน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1) ตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ หมายถึง ผู้มีพลังขับเคลื่อนภายใน จากการมีสติ ความเชื่อและ
ความศรัทธา การค้นพบความหมายของชีวิต สร้างความมีคุณค่า ความรัก การตระหนักรู้และพัฒนา
ศักยภาพแห่งตน มุ่งมั่นรับผิดชอบทางานอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา มีสัมพันธภาพกลมกลืนกับ
ผู้ อื่ น ด าเนิ น ชี วิต เพื่ อประโยชน์ สุ ข ของตนและส่ ว นรวม โดยสามารถเชื่ อ มโยงตนเองเข้ าสู่ พ ลั งที่
เหนือกว่า (Higher energy) หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนศรัทธา และลักษณะของผู้มีจิตวิ ญญาณมีทั้งหมด 3
ลักษณะ คือ
1.1) ผู้มีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การนิ่งสงบของจิตส่งผลให้เกิดการตระหนักรู้ตนเอง
เท่าทันความคิดและการกระทาของตนเอง สามารถควบคุมตนได้ดีในสภาวะทั่วไปโดยเฉพาะภาวะ
วิกฤตสามารถนิ่งสงบได้ ซึ่งการมีสติจะทาให้เกิดสมาธิเอื้ออานวยให้บุคคลได้สังเกตภาวะภายในของ
ตนเองและนามาสู่การเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และเข้าใจความจริงของชีวิต หรือที่เรียกว่า ปัญญา หรือ
การรับรู้เหนือธรรมชาติ (Transcendence) ทาให้บุคคลมีความกลมกลืนทั้งต่อตัวตนของเอง (Self)
และสิ่งรอบตัว และรู้สึกได้ถึงความยินดี ภายในจะรู้สึกสงบสุข มีความหวังและมีพลังในการยืนหยัด
ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค
1.2) ผู้มีความเชื่อและความศรัทธา หมายถึง การเชื่อศรัทธาในคาสอนและปฏิบัติตาม
พิธีการของศาสนาที่ตนนับถือ หรือมีความศรัทธาในพลังที่มองไม่เห็นแต่รับรู้ได้ จากประสบการณ์ที่
สาคัญในชีวิต เช่น การรับรู้ถึงพลังความรัก พลังความดีงาม โดยความเชื่อและความศรัทธาจะผลักดัน
ให้บุคคลนาหลักการ องค์ความรู้ หรือแนวคิดในสิ่งที่เชื่อและศรัทธามากาหนดทิศทางในแสดงออก
ทางทางความคิดและการกระทาที่มีพลังสอดแทรกในการทางาน การใช้ชีวิต การวางเป้าหมายในชีวิต
รวมถึงการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหาได้อย่างมั่นคง
1.3) ผู้ค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิต หมายถึง การที่บุคคลตระหนักรู้ถึงการมี
อยู่ ค้นพบความหมายของชีวิตทาให้ดารงอยู่อย่างมีความหมายและมีคุณค่า มีจุดมุ่งหมายในการใช้
ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยพลัง
2) การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ หมายถึง กระบวนการที่ผู้โค้ชสนับสนุนให้อาสาสมัครภาคสนาม
พัฒนาองค์ประกอบของจิตวิญญาณใน 3 ด้าน คือ สติสัมปชัญญะ พลังความเชื่อและความศรัทธาใน
พลังเหนือธรรมชาติ และการค้นพบความหมายและคุณค่าชีวิต ซึ่งผู้โค้ชจะใช้องค์ความรู้และทักษะ
การโค้ช และจิ ตวิญ ญาณสนั บ สนุ น ให้ อาสาสมัค รภาคสนามพัฒ นาศักยภาพด้านจิตวิญ ญาณและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการทางานในบทบาทอาสาสมัครภาคสนามต่อไป
ขั้นที่ 1 เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง หมายถึง ขั้นนี้ผู้โค้ชจะเทคนิคการสะท้อนความรู้สึก
(Reflect of feeling) ของทฤษฎีการปรึ กษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง คือ การมุ่งเน้นการสร้าง
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สัมพั น ธภาพและบรรยากาศอบอุ่นไว้วางใจด้ว ย การฟั งอย่างเข้าอกเข้าใจและทั กษะการสะท้ อน
ความรู้สึกในช่วงเริ่มต้น เอื้อให้ผู้รับการโค้ชเปิดเผยและยอมรับตัวตนของตนเอง ในขั้นนี้นอกจากผู้
โค้ชจะศึกษาองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณและทาความเข้าใจในทุกรายละเอียดของ
ขั้นตอนการโค้ช ผู้โค้ชจะมีการฝึกฝนทักษะที่สาคัญสาหรับการเป็นผู้โค้ช ซึ่งในการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
ทักษะการฟัง สะท้อนความรู้สึกและทักษะการถามอันเป็นทักษะพื้นฐาน นอกจากนั้นผู้โค้ชจะต้องทา
ความเข้าใจในบทบาทที่เอื้ออานวยต่อการโค้ชคือ ผู้สร้างสัมพันธภาพ ผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ผู้นากลุ่มในกระบวนการกลุ่มการพัฒนาทางจิตวิญญาณ ผู้สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง ผู้สร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้รับการโค้ชในทุกกระบวนการ ผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้การประเมินความก้าวหน้า
และผู้ เสริ ม พลั งและการให้ ก าลั งใจแก่ ผู้ รับ การโค้ ช และในขั้ น นี้ ผู้ โค้ ช จะชี้ แ จงวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กระบวนการโค้ช บทบาทของผู้โค้ชและผู้รับการโค้ช และลักษณะการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนแก่
ผู้รับการโค้ช ซึ่งผู้โค้ชจะเริ่มต้นสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่เอื้อให้ผู้รับการโค้ชไว้ว างใจและ
มั่นใจในตัวผู้โค้ช เมื่อผู้รับการโค้ชไว้ใจและเข้าใจกระบวนการ ผู้โค้ชจูงใจให้ผู้รับการโค้ชสารวจจิต
วิญ ญาณของตนเอง ผู้ โค้ ช จะใช้ก ารสั งเกต รับ ฟั งและคาถามพู ดคุ ยกับ ผู้ รับ การโค้ ช และร่ว มกั น
วิเคราะห์ จุ ด อ่อนและจุ ดแข็งด้ านการปรึกษาเชิ งจิตวิญ ญาณของผู้ รับการโค้ช จากนั้ น นาผลการ
วิเคราะห์และประเมินมากาหนดเป้าหมายและวางแผนพัฒนาต่อไป
ขั้ น ที่ 2 เข็ ม ทิ ศ ของการเดิ น ทาง หมายถึ ง ขั้ น ของการก าหนดทิ ศ ทางหรื อ การ
ตั้งเป้าหมายของผู้รับการโค้ชภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด ในขั้นนี้แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานคือทฤษฎีกลุ่ม
ปัญญาและพฤติกรรมนิ ยม คือ เทคนิคการบริหารตนเอง คือ ผู้โค้ชจะเริ่มต้นสร้างแรงจูงใจในการ
เปลี่ ย นแปลงแก่ ผู้ รั บ การโค้ ช โดยการสร้างการตระหนั ก ให้ ผู้ รับ การโค้ช เห็ น ถึ งความส าคั ญ และ
ประโยชน์ ที่จ ะได้รับ จากการเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จากนั้นผู้ โค้ช จะเอื้ออานวยให้ ผู้ รับการโค้ช
ตั้งเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งเป้าหมายที่กาหนดจะต้องมีความท้าทาย เฉพาะเจาะจง เป็นรูปธรรมสามารถ
สังเกตเห็นได้และสามารถทาได้จริงในระยะเวลาที่ กาหนด ซึ่งเป็นไปตามหลัก SMART เมื่อกาหนด
เป้าหมายชัดเจนต่อมาผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชจะร่วมออกแบบวางแผนวิธีการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ในขั้นนี้ผู้โค้ชจะชี้แนะวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัญหาของผู้รับการโค้ช และ
ในช่วงท้ายผู้โค้ชจะให้ผู้รับการโค้ชสรุปเป้าหมายและแผนการของตนเอง และผู้โค้ชจะให้กาลังใจผู้รับ
โค้ชในปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
ขั้นที่ 3 ปลุกไฟแห่งจิตวิญญาณ หมายถึง ขั้นของการเสริมศักยภาพในความรู้และทักษะ
ที่สาคัญของการปรึกษาเชิงจิตวิญญาณ ในขั้นนี้จากองค์ประกอบของจิตวิญญาณ 3 องค์ประกอบ ซึ่ง
ใช้เทคนิคกลุ่มจิตศึกษา คือ การใช้กระบวนการกลุ่มให้เกิดการแบ่งปันความรู้สึกและเรื่องราวและ
เรียนรู้ด้วยกัน โดยแบบฝึกหัดสาหรับการเสริมศักยภาพในแต่ด้านของจิตวิญญาณมีการนาเทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาใช้ดังนี้
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องค์ประกอบสติสัมปชัญญะ ใช้การนาเทคนิคสติบาบัด คือ การฝึกนั่งสมาธิจากการหายใจเข้าออก
การใช้ ฝ่ า มื อ และการจดบั น ทึ ก อารมณ์ แ ละมอบหมายให้ มี ก ารบ้ า นฝึ ก ฝนการพั ฒ นาสติ ใ น
ชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็นเทคนิคของกลุ่ม ปัญญาและพฤติกรรมนิยม เพื่อส่งเสริมการพัฒ นาสติซึ่งเป็น
ทักษะที่ต้องฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
องค์ ป ระกอบด้ านความเชื่ อ และความศรั ท ธา และการค้ น พบความหมายของชี วิ ต
หมายถึง ผู้โค้ชนาเทคนิคการถามของทฤษฎีการปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยมให้ผู้รับการโค้ชการบอกเล่า
ประสบการณ์เพื่อค้นหาค่านิยม ความเชื่อ และความหมายในชีวิตของตนเอง นามาสู่การเข้าใจความ
ศรัทธาและความเชื่อของตนเอง และค้นพบคุณค่าความหมายและการมีอยู่ของตนเอง ซึ่งแบบฝึกหัด
เพื่อพัฒนาองค์ประกอบของจิตวิญญาณทั้ง 3 องค์ประกอบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แบบฝึกหัด คือ
แบบฝึกหัดที่ 1 ดาวบันดาลใจ เพื่อสารวจและทบทวนความเชื่อและความศรัทธา
ของตนเอง และกาหนดแนวทางการปฏิบั ติในการทางานและการใช้ชีวิตตามความเชื่อและความ
ศรัทธาของตน
แบบฝึกหัดที่ 2 ความหมายแห่งชีวิต เพื่อสร้างการตระหนักถึงการดารงอยู่อย่างมี
ความหมายและมีคุณค่า เป็นการค้นหาความหมายในชีวิตโดยการบอกเล่าประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
การมีคุณค่าและมีความหมายของชีวิต
แบบฝึกหัดที่ 3 บ่มเพาะสติ จุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีการตระหนักรู้ มีสติ
และสมาธิ เท่ า ทั น ต่ อ ตนเองและสิ่ ง รอบตั ว คื อ การฝึ ก สมาธิ แ ละการฝึ ก สติ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสาเร็จและปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ
แบบฝึ กหั ดที่ 4 เมล็ดพันธ์แห่ งจิตวิญ ญาณ เพื่อสนับสนุ นให้ ผู้รับการโค้ชมีการบู
ราณาการจิตวิญญาณแห่งตนสู่การทางานในบทบาทอาสาสมัครภาคสนามและการดาเนินชีวิต เป็น
การแลกเปลี่ ยนถึงความเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณของตนและแนวทางการนาไปประยุกต์ใช้ใน
ทางานสนับสนุนทางจิตสังคมแก่ผู้ใช้ยาเสพติด
ขั้นที่ 4 ก้าวย่างอย่างมั่นใจ หมายถึง ขั้นที่ผู้รับการโค้ชจะลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาผู้โค้ชจะทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้การแนะนา นอกจากนั้นผู้โค้ชจะมี
บทบาทกระตุ้น ผลั กดัน เสริมพลังให้ และกาลั งใจ และผู้ โค้ชจะให้ ข้อมูล ย้อนกลั บที่เป็นประโยชน์
เพื่อผู้รับโค้ชจะได้นาไปปรับปรุงแก้ไขและลงมือปฏิบัติการจนถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้ระยะเวลาที่
กาหนด ในขั้นนี้เป็นความต่อเนื่องของการใช้เทคนิคการจัดการตนเองและกากับตนเองตามแนวคิด
และทฤษฎีปัญญาและพฤติกรรมนิยม คือ ภายหลังจากการกาหนดเป้าหมายจะมีการลงมือปฏิบัติ
จากนั้ น เป็ น การให้ ข้ อ มูล ย้ อนกลั บ และให้ แรงเสริม เพื่ อ ส่ งเสริมการเปลี่ ยนแปลงที่ เหมาะสมและ
บรรลุผล
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ขั้นที่ 5 ตามรอยนักเดินทาง หมายถึง ขั้นที่ผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชจะร่วมกันประเมินผล
ความก้าวหน้าโดยประเมินความสาเร็จจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้รับโค้ชจะรายงานผลปฏิบัติการของตน
ปั จจั ย ที่ เอื้อให้ เกิดความส าเร็ จและปั ญ หาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นตามมุมมองและความรู้สึกของตนเอง
ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร โดยมีผู้โค้ชรับฟังและให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ และท้ายสุดจะ
ร่วมสรุปผลตลอดกระบวนการและผู้โค้ชจะให้แรงเสริมและมุมมองที่สาคัญเพื่อให้ผู้รับการโค้ช รักษา
ศักยภาพตนเองไว้หรือทามันเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งในขั้นนี้จะเป็นการติดตามและประเมินผลระหว่าง
การปฏิบัติการและสิ้นสุดกระบวนการโค้ช ในขั้นนี้ก็เช่นกันเป็นการใช้เทคนิคการจัดการตนเอง ตาม
แนวคิดและทฤษฎีปัญญาและพฤติกรรมนิยม แต่เป็นการมุ่งเน้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ เหมาะสมให้
คงถาวรซึ่งนอกจากการประเมินผลจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผู้โค้ชจะต้องมีการสนับสนุนให้ผู้รับการ
โค้ชให้แรงเสริมตนเอง ตระหนักในคุณค่าและผลการปรับพฤติกรรม อีกทั้งต้องเตรียมการเกี่ยวกับการ
ส่ งเสริ มพฤติกรรมปั จ จุ บั น ให้ คงอยู่และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ในอนาคตและเตรียมพร้อมรับ มือกั บ
อุปสรรคปัญหาที่อาจส่งผลให้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไม่ลดลงหรือหายไป
3) ผู้โค้ช หมายถึง ผู้มีบทบาทดาเนินการโค้ชเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม
ให้เป็นตามลาดับขั้นตอน โดยใช้ทักษะองค์ความรู้ด้านการโค้ชและจิตวิญญาณสนับสนุนให้อาสาสมัคร
ภาคสนามมีการพัฒนาทางจิตวิญญาณและสามารถประยุกต์ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของตนเองสู่
การทางานของตนเองได้
4) ผู้รับการโค้ช หมายถึง อาสาสมัครภาคสนามที่เข้าร่วมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ตามลาดับ
ขั้นตอน และได้รับการสนับสนุนเรียนรู้และฝึกฝนจากผู้โค้ชในการพัฒนาศักยภาพจิตวิญญาณ ช่วยให้
มีป ระสบการณ์ การพัฒ นาทางจิตวิญ ญาณ และนาประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ในการทางานของ
ตนเอง
5) อาสาสมัครภาคสนาม หมายถึง ผู้ มีอดีตใช้ยาเสพติดหรือกาลังรับการบาบัดรักษาการติด
ยาเสพติด ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของผู้ใช้ยาเสพติด ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่ อให้
ผู้ใช้ยาเสพติดรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการเข้ารับบริการ ตลอดจนการสนับสนุนการป้องกันและการ
ดูแลรักษา ทั้งทางด้านกาย ใจ และจิตวิญญาณ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยอาสาสมัครภาคสนามจะ
ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อให้ความรู้ และข้อมูลรณรงค์เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและซี และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงยางอนามัยและอุปกรณ์เข็มสะอาดของผู้ใช้ยาเสพติดใน
ชุมชน และส่งต่อสถานพยาบาลหรือศูนย์บาบัดตามความจาเป็น
6) ผู้ใช้ยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่เสพสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ อาจรวมถึงพืชหรือส่วนของ
พืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติด ที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าโดยการรับประทาน ดม สูบ ฉีด
หรือด้วยประการใด ๆ แล้วทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสาคัญ เช่น ต้องการเพิ่มขนาด

12
การเสพขึ้นเป็นลาดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุ นแรง
ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปทรุดโทรมลง
7) วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบเรื่ อ งเล่ า หมายถึ ง วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบคุ ณ ภาพและมุ่ ง เน้ น การศึ ก ษา
ประสบการณ์การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ผ่านเรื่องเล่าอาสาสมัครภาคสนามและผู้ใช้ยาเสพติด จากการ
ปฏิสั มพัน ธ์ระหว่างผู้ วิจัยและผู้ เล่าเรื่องจะทาให้ ผู้ เล่าได้ทบทวนประสบการณ์ ของตนและร่วมกัน
ตีความให้ความหมายทาให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นการศึกษาประสบการณ์เป็นองค์รวม
ที่สะท้อนถึงบทบาทและการเชื่อมโยงสัมพันธ์ของบุคคลต่อกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ทั้งด้าน
มุมมอง ภาษา ตัวตน และโลกของผู้เล่าเรื่อง

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้าใจถึงปรากฏการณ์ ทางสั งคม “การสร้างและพัฒ นาตัวตนผู้ มีจิตวิญ ญาณของ
อาสาสมัครภาคสนาม” นั้น เบื้องต้นต้องเข้าใจว่าคุณ ลักษณะจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามของ
การศึกษาครั้งนี้ คือ “ผู้ มีส ติ สั มปชัญ ญะ” “ผู้ มีค วามเชื่อและความศรัท ธา” และ”ผู้ มีคุณ ค่ าและ
ความหมายของชีวิต” ตามผลการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง เป็นการมองผ่านแนวคิดการ
สร้างตัวตน (Self) ของทฤษฎีทางสังคมวิทยาคือ ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สั ญลักษณ์ และแนวคิดการสวม
บทบาท ซึ่งเชื่อว่าตัวตนเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของอาสมัครภาคสนามกับสังคมแวดล้อมทาให้เกิดการ
สวมบทบาทตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ โดยเหตุการณ์ของการสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณนั้น มุ่งเน้นศึกษา
จากประสบการณ์การสร้างและพัฒ นาตัวตนผู้มีจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนามทั้งในบริบท
สังคมครอบครัว การทางานอาสาสมัครภาคสนาม และบริบทการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ (กระบวนการ
โค้ชที่ผสานเทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโค้ชที่มี
ประสิทธิผล) ด้วยวิธีวิจัยแบบเรื่องเล่าวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นเข้าถึงองค์ความรู้จากการตีความ
ประสบการณ์เรื่องเล่าของอาสาสมัครภาคสนาม
ทั้งนี้หลักการแนวคิดทฤษฎีทั้งหมดแบ่งตามประเด็นหลักและประเด็นย่อย ดังนี้
1. การสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ: แนวคิดทฤษฎี ลักษณะตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ บริบทสังคม
ของการสร้างจิตวิญญาณ
1.1 แนวคิดทฤษฎีการสร้างตัวตน
1.2 ลักษณะตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ
1.3 บริบทสังคมในการสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ
2. การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ: กระบวนการทางสังคมจากการผสานเทคนิคทฤษฎีการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลักการแนวคิดการโค้ชที่มีประสิทธิผล
2.2 ทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.3 รูปแบบการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
3. การศึกษาแบบเรื่องเล่า วิธีการวิจัยเพื่อเข้าถึงปรากฏการณ์แห่งจิตวิญญาณ
3.1 ลักษณะการศึกษาแบบเรื่องเล่า
3.2 การเข้าถึงข้อมูล
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
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3.4 การตรวจความน่าเชื่อถือได้
4. กรอบแนวคิดวิจัย
โดยรายละเอียดของแต่ประเด็นหลักและหัวข้อย่อย มีดังนี้

1. การสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ: แนวคิดทฤษฎี ลักษณะตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ บริบท
สังคมของการสร้างจิตวิญญาณ
1.1 แนวคิดทฤษฎีการสร้างตัวตน
การสร้ างตัว ตน (Self) ของการศึกษาครั้งนี้ คื อ ปรากฏการณ์ ท างสั งคมบนพื้ น ฐาน
แนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory) และแนวคิดการสวมบทบาท
(Role Taking) เพื่ อ เข้ าใจในการสร้างความเป็ น ตั ว ตนผู้ มี จิ ต วิญ ญาณของอาสาสมั ค รภาคสนาม
(รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2556; ศิขรา ศิริสาร, 2556; Alver, & Caglar, 2015; Blumer, 1986) ดังนี้
1.1.1 ความเป็นตัวตน (Self)
จอร์จ เฮอเบิตร์ มีด (George Herbert Mead) ได้เสนอแนวคิดกับความเป็นตัวตน
ในระดับญาณวิทยาว่า เป็นเรื่องที่มีการรับรู้อย่างเป็นวัตถุวิสัยหรือปรนัยภาพจากในรูปของการกระทา
ของคนเรา ซึ่งการกระทานั้นสะท้อนให้เห็นว่าการกระทาเชื่อมโยงกับ ตัวตน (Self) การเป็นผู้รู้และถูก
รู้ (Knower and Known) อันเป็นการกระทาที่ปรากฏหรืออยู่ในปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งรู้ว่าการ
กระทานั้นมีความชัดเจนปรากฏออกมาสร้างเป็นวัตถุวิสัยจับต้องได้ เหมือนกระบวนการธรรมชาติทั่ว
ๆ ไป เช่น ก้อนหินตกลงจากที่สูงตามแรงดึงดูดโลก คือมีความชัดเจนอธิบายได้แบบประจักษ์หรือวัตถุ
วิสั ย โดยจะเป็ น แนวคิดเกี่ย วกั บ แรงและน้ าหนั ก ในขณะที่ การกระท าอธิบ ายจากประสบการณ์
(Experience) ไม่ ส ามารถอธิบ ายได้ อย่างเป็ นกฎสากล เพราะประสบการณ์ แต่ล ะคนอาจมีความ
แตกต่างกันและคนรับรู้ต่างกันได้ ซึ่งสิ่งที่ใครคนใดรู้นั้นเป็นการสะท้อนตัวตนหรือบอกความเป็นตัวตน
ดังที่มี้ดเรียกว่า “I” เป็น การรู้จักตัวตนในฐานะการกระทา (in Action) และตัวตนในภาพหนึ่งคือ
“Me” ซึ่งเป็นตัวตนจากการถูกมองหรือทาให้ เป็นกระบวนการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องของการกระทา
และทาให้เพิ่มตัวตน (Self) ซึ่งเป็นตัวกาหนดมาอย่างมีความหมายจากกระบวนการสะท้อนตัวตน
(Self-reflection) ซึ่งทาให้เกิดการรับรู้ว่าตัวตนเป็นผลผลิต ซึ่งตัวตนชื่อ “Me” อันเกิดจากการกระ
ตระหนั ก รู้ ว่า “I” ซึ่ งสอดรั บ หรื อ สอดคล้ องกั บ ตั ว ตน (Self) ซึ่งเป็ น ประสบการณ์ อยู่ ในประเภท
ประสบการณ์ สั งคม ณ เวลาหรือ จุดนั้ น (Moment) ซึ่งประสบการณ์ มีอยู่นั้นคือกระบวนการของ
ตัวตน อันยังผลให้เกิดผลผลิตที่เป็น “Me”
กล่ าวอีกครั้งได้ว่า ความเป็ นตั วตนเกิ ดหรือปรากฏในปรากฏการณ์ ของสั งคมที่
มองเห็ น ได้ อ ย่ า งปรนั ย ภาพหรื อ มี ค วามเป็ น วั ต ถุ วิ สั ย โดยความเป็ น ตั ว ตนนี้ เป็ น ประสบการณ์
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(Experience) แบบผู้รู้และถูกรู้ “Knowers” และ “Known” หรือ การเป็นแบบ “I” และ “Me” ซึ่ง
มีความชัดเจนมากพอที่จะทาการศึกษาให้เห็นเชิงประจักษ์ได้ โดยตัวตนนี้เปิดเผยออกผ่านการเกิดขึ้น
(Emergence) และการสะท้อนกลับ (Refection) และการแสดงถึงจิตสานึก (Consciousness) ซึ่ง
ความเป็ น วัตถุวิสั ยในที่นี้ จ ะแตกต่างจากวัตถุวิสัยแบบทั่ว ๆ ไป หรืออื่น ๆ คือจะมีความแตกต่าง
หลากหลาย (Differentiating Aspect of Self from Other Objects) เพราะเป็ น เรื่ อ งราวของ
ความรู้ สึ ก (Sense of Substantivety) ดั ง นั้ น เมื่ อ จะท าความเข้ า ใจหรื อ ศึ ก ษาตั ว ตนต้ อ งเป็ น
การศึ กษาที่ส ะท้ อนหลั กการของความเป็ นทวิภ าวะ (Dualities) ของความเป็ น อัตวิสั ย -วัตถุวิสั ย
(Subjective – Objective) ผู้ รู้ -ผู้ ถู ก รู้ (Knower – Known) ผู้ แ ส ด ง - ผู้ ต อ บ ส น อ ง (Agent
Responder) นั่นคือการสร้างชีวิตบุคคล
หลั กการพื้ น ฐานของความเป็ นตัว ตนคือการมองหรือเข้า ใจต่อสาระหรือเนื้ อหา
(Substantivety) กล่าวคือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับตัวแสดง (Agency) ที่ผู้แสดงรู้ตนว่า
นั่นคือการกระทาของตัวเองในปรากฏการณ์นั้น ๆ ซึ่งการกระทาดังกล่าวเป็นการบอกถึงคุณลักษณะ
ของความเป็ น ตัวตน โดยผู้นั้ น เป็ น ผู้ส ะท้อน (Reflecting) บอกเล่า (Telling) การกระทา (Acting)
หรือเป็นความรู้สึกเช่นความหวัง (Hoping) และนอกจากนี้การกระทาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
ตัวตนอาจเป็นการตระหนักรู้ (Aware) การรู้ (Knows) ความรู้สึกเป็นต้น
แนวคิดเกี่ย วกับ ตัว ตนจากที่กล่ าวมาข้างต้นนั้น เป็น แนวคิดของมี้ด ซึ่งต่อมาได้
พัฒ นาให้ ชัด เจนยิ่ งขึ้ น โดย เฮอร์ เบตร์ บลู เมอร์ (Heabert Blummers) โดยเน้น ไปที่ก ารกระท า
(Action) คือ กระบวนการพื้น ฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส ะท้อนการมีปฏิสั มพันธ์ในสังคมที่ทาให้
สามารถมองเห็นการกระทาได้อย่างเป็นปรนัยภาพ ตัวตน (Self) และการกระทา (Activity) เผยให้
เห็นรูปแบบของชีวิตสังคมเป็นไปได้ สาหรับการกาหนดความหมายให้ตนเองและผู้อื่นสวมบทบาท
(Role Taking) ของคนอื่นได้ทาความเข้าใจร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) นี้เป็นการสื่อสาร
และการกระทา เพื่ อสร้างความเข้าใจ ส าหรับการที่บุ คคลสามารถสร้างความหมายของตนเองที่
เชื่อมโยงกับ การกระทาของคนอื่น ดังนั้นความเป็นตัวตน (Self) คือ กระบวนการสร้างตัวตนผ่ าน
ตัวเอง ซึ่งทาให้ตนเองและผู้อื่นกระทา อย่างจาเป็นผู้แสดงอย่างเป็นอิสระในตนเองผ่านการสะท้อน
กลับระหว่างกันและกัน
ในปี 1959 อันเชลม์ สเตราท์ (Anselm Straousws) สร้างความเข้าใจแนวคิดความ
เป็ น ตัวตนให้ ลึ กยิ่ งขึ้น โดยเน้ น ไปว่าตัวตนเป็ นการระลึ กรู้ (Cognitive) โดยหยิบยกเอาอัตลั กษณ์
(Identity) มาเป็ น ตั ว อธิ บ ายว่ า กระจก (Mirror) และหน้ า กาก (Marcks) ท าให้ ตั ว ตนไหลเวี ย น
(Circulated) ไปมาระหว่างกระจกและหน้ากากจนสุดท้ายบุคคลจะรับรู้อัตลักษณ์ของตน อันเป็นการ
มองว่าบุ คคลเป็ น ผู้ มีความกระตือรือร้น ในการตระหนัก รู้ตนเองผ่ านอัต ลั กษณ์ ท างสั งคม (Social
Identity) ซึ่งอัตลักษณ์เกิดขึ้นพบหรือเห็นจากพฤติกรรมที่มีความหมายและสะท้อนภาพจากองค์กร
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ทางสังคม ตัวตนสะท้อนหรือกาหนดอัตลักษณ์ ในขณะที่คนอื่นกาหนดตัวตนที่มีความเหมือนตนเอง
ผ่านหน้ากากเพื่อให้เห็นตัวตนที่ผ่านการสะท้อนจากคนอื่นเหมือนเป็นกระจกให้นั่นเอง
1.1.2 บทบาท (Role)
ดังที่กล่าวมาข้างต้นเกิดจากการสวมบทบาท (Role Taking) โดยผู้สวมบทบาทนั้น
อยู่ในฐานะผู้แสดงความกระตือรือร้นในการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และได้ประเมินย้อนกลับของ
การปฏิสัมพันธ์ตามบทบาทของตน จนสามารถตระหนักรู้หรือรับรู้ตนเองหรือความเป็นตัวตนอันเป็น
ผลผลิตจากกระบวนการเรียนรู้ตามบทบาท
แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทมีการมองว่า มุมมองในฐานะผู้กระทา (Actor) ย่อมมี
เป้ าหมาย (Goal) การกระทานี้ ไม่สามารถทาได้ตามอาเภอใจ หากแต่ในเงื่อนไขสถานการณ์ ใด ๆ
(Situational Condition) ในสั ง คมใดสั ง คมหนึ่ งจะมี บ รรทั ด ฐาน (Norm) ค่ า นิ ย ม (Value) และ
ความคิดอื่น ๆ เป็นปัจจัยที่มีส่วนในการกาหนดตามปัจจัยที่มีการกระทา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
เช่น นายแดงเป็น คนใช้ยาเสพติด สิ่งที่เขาจะทาหรือเป็นผู้ ถูกกระทาคือเลิกยาเสพติดเป็นเป้าหมาย
คือเลิกอย่างเด็ดขาด ไม่มีวันกลับมาเสพอีก ทั้งนี้เพราะมีค่านิยมเพื่อเป็นคนดีของพ่อเป็นตัว ผลักดัน
หรือกากับให้นายแดงต้องแสดงบทบาทหรือการกระทาการเลิกเสพติดดังกล่าว
จากที่ ก ล่ า วเป็ น แนวคิ ด บทบาทข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า ผู้ ก ระท ามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่งแวดล้อมแบบระหว่างกันและกัน (Interaction) แต่สัมพันธ์อย่างไรนั้นยังไม่ชัดเจน ความชัดเจนมี
มากขึ้นเมื่อนาเอาแนวคิดสถานะ (Status) เข้ามาช่วยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดงและคนอื่น
บทบาทคือสิ่งที่บุคคลมีอยู่ในสังคมนั้นกระทา (Act) ยกตัวอย่าง เช่น บทบาทของครู ภรรยา ผู้เป็นครู
สั งคมคาดหวัง ว่ าต้ อ งเป็ น ผู้ ส อน ส่ ว นภรรยาท าหน้ า ที่ ดู แ ลบ้ าน ดั งนั้ น จึ งเห็ น ได้ ว่ า บทบาท คื อ
พฤติกรรมหรือการกระทาที่คาดหวัง (expect) ส่วนสถานะคือตาแหน่ง (Position) ในระบบสังคมนั้น
ๆ ที่กาหนดให้สัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่นในสังคมที่เป็นโรงเรียน มีการแยกสถานะระหว่างครู
กับนักเรียน สิ่งที่ครูและนักเรียนจะเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม และเข้าใจตามความคาดหวัง
นั้น เป็นไปตามตาแหน่งแห่งตนครอบครองอยู่
บทบาทคือสิ่งที่บุคคลทา (Role in what Person Done) บทบาทเป็นพฤติกรรมที่
คาดหวัง ส่วนตาแหน่ง (Position จะเชื่อมโยงกับสถานะ (Status) ของบุคคล ครูเอาความคาดหวังมา
เชื่อมโยง ดังที่ทราบข้างต้นแล้วว่ าคนเป็นสัตว์สังคมดั งนั้นจึงเกิดความคิดความเข้าใจตนเองว่าอยู่ใน
สถานะใด ๆ ของสั งคม และถูกคาดหวังว่าจะต้องปฏิบั ติตนอย่างไร การคาดหวังนี้คือสิ่ งที่บุ คคล
คาดการณ์ที่จะทา ซึ่งล้วนแต่เป็นการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Socialization)
แนวคิดบทบาทดังกล่ าวข้างต้น สรุปได้ ว่า บทบาทนั้นเป็นการกระทาตามความ
คาดหวั งที่ ผู ก มั ด กั บ ต าแหน่ งสถานะ (Status Position) ซึ่ งเป็ น ไปตามสิ ท ธิ (Rights) และหน้ า ที่
(Duties) ความคาดหวังนี้เป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และบทบาทที่แสดงหรือ
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การกระท าออกมานั้ น กระทบกั บ บุ ค คล แนวคิ ด ที่ ก ล่ า วมานี้ เป็ น แนวคิ ด ของส านั ก หน้ า ที่ นิ ย ม
(Functionalist) ที่ปฏิสัมพันธ์เห็นว่าเป็นการมองบุคคลแบบคาดหวังให้เป็นไปตามแนวคิดที่กาหนด
มากไป ทั้ ง ที่ บ ทบาทไม่ ใช่ สิ่ งที่ ห ยุ ด นิ่ ง มั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเสมอ ซึ่ งบทบาทที่ เป็ น ไปได้ ที่ นั ก
ปฏิสัมพันธ์น าเสนอเพิ่มเติมอันเป็ นการเน้นย้าความเป็นบุคคลผู้ กระตือรือร้นไม่เฉื่อยเฉย (Active
Person) คือ การมีตัวบทบาท/การกระทา/พฤติกรรมขึ้นมาได้และบางครั้งไม่สามารถคาดการณ์ได้
และอีกประการหนึ่ งคือบุ คคลมี บ ทบาทหรือกาหนดบทบาท (Take on Role) มากกว่ามีบ ทบาท
ตามที่ได้ถูกกาหนดมา
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ บทบาทได้ รับ การขยายหรือ ศึ ก ษาต่อ จาก เชลดอล สไตรเกอร์
(Sheldon Stryker) (1980) แต่ก็ยังใช้แนวทางของปฏิสัมพันธ์ทางสัญลักษณ์ คือ การใช้แบบการคิด
หรือประเมินผลสะท้อนกลับดังข้างต้น ซึ่งแนวคิดของเขาทาให้ชัดขึ้น โดยมุ่งที่การคิดแบบสะท้อน
กลับ (Reflexive Thinking) อันเป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับการแสดงบทบาทของบุคคลในที่ที่
บทบาทเกี่ยวข้องกับทั้งตาแหน่ง (Position) ที่ดารงอยู่และความคาดหวังว่าตนอยู่ในตาแหน่งนั้นต้อง
ปฏิบัติหรือกระทา ยกตัวอย่างเช่น นายแดงเดินเข้าไปงานเลี้ยงแห่งหนึ่งที่เขาได้รับเชิญไป ซึ่งงานแบบ
นี้มีคนส่ วนใหญ่ มักไม่คุ้น หน้ าหรือรู้จักกันมาก่อน แต่บังเอิญโต๊ะใกล้ ๆ นั้นมีนายดา ซึ่งเป็นเพื่อน
นักเรียนรุ่นเดียวกันนั่งอยู่ ในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่อยู่ในใจหรือตามความคิดของนายแดงคือ นายดา
เป็ น เพื่ อ นได้ ม าพบกั น ในงานเลี้ ย งท าให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก สบายใจและรั บ ประทานอาหารได้ อ ร่ อ ย
ความคิ ด (Thought) ที่ เผยให้ เห็ น ความเป็ น ตั ว ตนของนายแดงนั้ น เป็ น ผู้ ที่ มีเพื่ อนนั่ งรับ ประทาน
อาหารอย่างเป็นกันเอง อันเป็นตัวตนที่บุคคลอย่างนายแดงสัมพันธ์กับคนอื่นที่เป็นเพื่อนนักเรียนรุ่น
เดียวกัน และเห็นว่าหรือความคิดที่เกิดนี้ ตนเองเป็นผู้เห็นหรือรู้ตาแหน่งของตน คือเป็นเพื่อนกันและ
จึงเข้าถึงความหมาย หรือความคิดที่จะทาอะไรต่อไปดังนั้นจึงเข้าไปทักทาย และเกิดความสนิทตามที่
คนทั่วไปคาดหวัง เพื่อนกันต้องทาแบบนี้หากไม่ทักทายจะถูกตาหนิ ซึ่งการกระทาหรือการปฏิบัตินี้
เป็นการกระทา ที่ผ่านการคิดแบบสะท้อนกลับ
แนวคิ ดการสะท้อ นกลั บ เป็ นแนวคิ ดที่ อธิบ ายให้ เห็ น ตัว ตนที่ มีบ ทบาทแบบเป็ น
ผู้กระทาหรือกระตือรือร้นสามารถสร้างหรือกาหนดความเป็นตัวตนของตนได้ เพราะการคิดแบบ
สะท้ อ นกลั บ คื อ การท าให้ ค นใดคนหนึ่ ง ด าเนิ น บทบาท (Take the Role) ของคนอื่ น โดยการ
ตี ค วามหมายเมื่ อ ตนเองอยู่ ในสถานการณ์ แ บบคนอื่ น ๆ นั้ น ตนเองก็ จ ะท าแบบคนอื่ น กระท า
หมายความว่าสาหรับสไตรเกอร์แล้ว เขามองว่าการทาบทบาทเป็นการกระทา (Role Taking) เป็น
การกระทาที่มุ่งหวังของบุคคลที่มีต่อทัศนคติ แนวโน้มของคนอื่นและมองไปข้างหน้าว่าอะไรคือสิ่งที่
ต้ อ งเป็ น จริ ง (Valid) หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามจริ ง (Invalid) หรื อ จะเปลี่ ย นการกระท าอย่ า งไร นั้ น
หมายความว่าคนเราสามารถคิดแบบคนอื่น เรียนรู้ว่าจะทาอย่างไรในสถานการณ์ต่าง ๆ พยายามหรือ
ลองทาตามบทบาท
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บทบาทตามการคิดของสานักปฏิฐานนิยมได้รับการพัฒนาเพื่อให้เห็นบทบาทเป็นสิ่ง
ที่ไม่หยุดนิ่ง เมื่อบุคคลอยู่ในบทบาทที่ตนกระทาตามสิทธิหน้าที่ ซึ่งเป็นการมองว่า บทบาทอยู่ (Role
exist) อย่างชัดเจนและแน่นอนจึงทาให้บุคคลสามารถสร้างกรอบแห่งพฤติกรรมหรือการกระทาของ
ตนเองได้นั้นหมายความว่า บุคคลไม่ใช่เป็นเพียงแต่เป็นผู้ดาเนินบทบาทเท่านั้นหากแต่ยังเป็นผู้ทา
บทบาท (Role making) อันเป็นกระบวนการ (Process) ซึ่งทาให้คนใดคนหนึ่งสร้าง (Create) และ
ปรับ ปรุงหรือพั ฒ นา (Modify) แนวคิดของตัว ตน (Self) และบทบาทคนอื่น นั้นเป็ นแนวโน้มของ
กระบวนการในพฤติกรรมที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
1.1.3 ตัวตน บทบาท และสถานการณ์ชีวิตจริง
ตัวตนตามแนวคิดเดิมของนักปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ (Interactionist) มีความเป็น
สาระหรือเนื้อหา (Substantives) อันสะท้อนลักษณะทางจิตไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก สานึก การรับรู้
ซึ่งเป็นปรนัยภาพ (Objective) ที่บุคคลกระทา (Action) และตัวตนนี้เป็นกระบวนการที่ได้มาจากการ
เรียนรู้ในสังคม (Socialization) ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Interaction) ทาให้บุคคลมองตน (I) จาก
การเข้าใจคนอื่นว่าตนเองที่เป็นอยู่ก็เป็นตนจากคนอื่นเข้าใจตนเอง (Me) การเข้าใจตนเอง รู้ตนเอง
เป็นไปไม่ได้หากไม่มีการสวมบทบาท (Take Role) ที่เป็นที่คาดหวังของสังคมและตนเอง บทบาทเป็น
ทั้งสิ่ งที่ ดารงอยู่ (Exist) ที่ มีตามแน่ นอน (Consistency) และขณะเดียวกันก็เปลี่ ยนแปลงได้ หาก
บทบาทมีการเลือกตามที่เขาต้องการเพราะผู้แสดงบทบาทจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกกระทาที่เรียนรู้ อันเป็น
กระบวนการทาให้ตัวเขาเปลี่ยนตาแหน่งไปจากเดิมไปสู่ตาแหน่งใหม่ที่สะท้อนให้ เห็นตัวตนใหม่ตาม
ต้องการ
บทบาทที่สะท้อนให้เห็นถึงการกระทาของตัวตนดังกล่าวนั้น เพราะความคาดหวัง
(Expectation) จากต าแหน่ ง (Position) ซึ่ งมี สิ ท ธิแ ละหน้ าที่ (Rights and Duties) เป็ น แนวทาง
(Orientation) ให้ มี การท าบทบาท (Role Taking) และในหลายกรณี บ ทบาทมี อยู่ ในสถานการณ์
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพราะบุคคลอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ ต้องสร้างบทบาท (Role Making) ตาม
ความปรารถนาอันเป็นสิ่งที่เป็นตัวตน ซึ่งเป็นผู้กระทาเชิงรุก อันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าทั้ง
สาหรับตนเองและผู้อื่น
ตัวตนของผู้ติดยาเสพติดแน่นอนว่าสั งคมมีภาพประสบการณ์ตรงกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่
เหมาะสมหรื อ ไม่ พึ ง ปรารถนา ภาพนี้ ผู้ เสพยาเสพติ ด เองก็ รั บ รู้ เช่ น กั น ดั ง นั้ น ความพยายาม
เปลี่ยนแปลงตนเองให้หายจากการเป็นผู้ติดยาเสพติดจึงเป็นตัวตนที่คาดหวังทั้งจากตนเองและสังคม
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงตัว ตนนี้ เป็ น การเรีย นรู้เ พื่ อน าพาตนเอง จากการท าบทบาทและสร้าง
บทบาทจากตาแหน่งของตนไม่ว่าจะเป็นลูกสามี พ่อ น้อง พี่ หลาน เป็นกระบวนการที่เกิดกับตัวตน
บางคนที่เพาะบ่ม หรือสร้างคุณลักษณะของความเป็นผู้มีจิตวิญญาณ คือ ผู้มีสติสัมปชัญญะ ผู้มีความ
เชื่อและความศรัทธา และผู้ค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิต ตัวตนดังกล่าวนี้เกิดจากการแสดง
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บทบาทของผู้ติดยาเสพติด นอกจากเป็นผู้อาศัยหรืออยู่มีชีวิตจริงในชุมชน และผ่านการฝึกอบรมใน
ฐานะผู้รับความรู้ฝึกหัดให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณตามความคาดหวังหรือวัตถุประสงค์ของโครงการสาหรับ
ผู้รับการฝึกอบรมจะมีบทบาทเป็นผู้เรียนรู้ในกระบวนการเรียนการสอน อันเป็นปฏิสัมพันธ์นาไปสู่การ
มองเห็ น ว่าผู้ เข้ามารับ การอบรมสั มพัน ธ์กับผู้ ส อน หลั กสู ตรวิธีการสอนและสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่ง
ท้ายที่สุดผู้เข้ารับการอบรมก็กาหนดและสร้างตัวตนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นคุณลักษณะ
ของความผู้มีจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นผู้มีจิตวิญญาณซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2 ลักษณะตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ
จากสร้างตัวตนตามแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์และการสวมบทบาทข้างต้น คือ
เชื่ อ ว่ าปรากฏการณ์ สั งคมการสร้ า งและพั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณ มาจากการที่ อ าสาสมั ค รภาคสนาม
ปฏิสัมพันธ์กับสั งคมแวดล้อม ในบทบาทสถานะทางสังคมที่ถูกคาดหวังต่าง ๆ เกิดความคิดสะท้อน
กลับ ทาให้อาสาสมัครภาคสนามเกิดการสวมบทบาทลักษณะผู้มีจิตวิญญาณ ทั้งหมด 3 ลักษณะ คือ
ผู้ มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ ผู้ มี ค วามเชื่ อ และความศรั ท ธา ผู้ ค้ น พบคุ ณ ค่ า และความหมายของชี วิ ต ซึ่ ง
คุณลักษณะทั้ง 3 ลักษณะนี้ เป็นผลจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณและ
การพั ฒ นาจิ ต วิญ ญาณ และพบว่าการสั งเคราะห์ ค วามหมายและลั ก ษณะของผู้ มีจิ ตวิญ ญาณ มี
รายละเอียดของความหมายโดยรวม และรายละเอียดของแต่ละลักษณะ ดังนี้
1.2.1 ความหมายของจิตวิญญาณ
จากวรรณกรรมงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ สามารถสรุปขอบข่ายคานิยาม
ของตัวตนของผู้มีจิตวิญญาณ (Spiritual) คือ “ผู้มีพลังขับเคลื่อนภายในให้ค้นพบความหมายของชีวิต
ความมีคุณค่า ความรัก การตระหนักรู้และพัฒนาศักยภาพแห่งตน มุ่งมั่นรับผิดชอบทางานอย่างไม่ย่อ
ท้อ ต่ออุ ป สรรคปั ญ หา มีสั ม พั น ธภาพกลมกลื น กับ ผู้ อื่ น ดาเนิ นชี วิต เพื่ อประโยชน์ สุ ขของตนและ
ส่วนรวม โดยสามารถเชื่อมโยงตนเองเข้าสู่พลังที่เหนือกว่า (Higher energy) หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตน
ศรัทธา” (ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง, 2555; พิณนภา แสงสาคร, อรพินทร์ ชูชม และ พรรณี บุญประกอบ,
2555; Cashwell, Bentley, & Bee, 2007; Dobmeier & Reiner, 2012; Larsen, 2012; Meyer,
2012; Myer & Kirk, 2003; Green & Harris – Fobes, 2001; Shaw, Bayne, & Lorelle, 2012;
Young, Wiggins-Frame, & Cashwell, 2007)
ดังนั้นความหมายของจิตวิญญาณจึงสะท้อนให้เห็นถึงตัว ตนที่ขับเคลื่อนจากภายใน
และผลักดันตัวตนเชื่อต่อหรือกระทาต่อโลกภายนอกในทางสร้างสรรค์ทั้งในทางการทางาน สังคม
การอยู่ร่วมกัน และมีการครอบคลุมถึงการถูกสร้างจากสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น สิ่ง ศักดิ์สิทธิที่บุคคล
ศรัทธา
1.2.2 ลักษณะตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ
1.2.2.1 ผู้มีสติสัมปชัญญะ
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ผู้มีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การนิ่งสงบของจิตส่งผลให้เกิดการตระหนักรู้ตนเอง
เท่าทันความคิดและการกระทาของตนเอง สามารถควบคุมตนได้ดีในสภาวะทั่วไปโดยเฉพาะภาวะ
วิกฤตสามารถนิ่งสงบได้ ซึ่งการมีสติจะทาให้เกิดสมาธิเอื้ออานวยให้บุคคลได้สังเกตภาวะภายในของ
ตนเองและนามาสู่การเข้าใจตนเองและผู้อื่น และเข้าใจความจริงของชีวิตหรือที่เรียกว่า ปัญญา หรือ
การรับรู้เหนือธรรมชาติ (Transcendence) ทาให้บุคคลมีความกลมกลืนทั้งต่อตัวตนของเอง (Self)
และสิ่งรอบตัว และรู้สึกได้ถึงความยินดี ภายในจะรู้สึกสงบสุข มีความหวัง และมีพลังในการยืนหยัด
ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค (ประเวศ วะสี , 2545; พิณนภา แสงสาคร, อรพินทร์ ชูชม และพรรณี
บุ ญ ประกอบ, 2555; Ricci-Allegra, 2016; Bockrath, 2015; Hanfstingl, 2013; Gieseke, 2014;
Larsen, 2012; Lomas, 2016; Palmer, 2010. Smith, 2006) สาหรับวิธีการในการเปลี่ยนแปลงจิต
วิญญาณภายในบุคคล คือ การสร้างความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจหรือการพัฒนาสุขภาวะองค์
รวม (Holistic) หรือ วิธีการพัฒนาสติ คือ การฝึกทาจิตใจให้สงบ (Clear Mind) เช่น การอยู่ในที่สงบ
การฟังเทศน์ การสวดมนต์ การฝึกสติ การฝึกสมาธิ ฯลฯ (จาลอง ดิษยวณิช และคณะ 2557; ประเวศ
วะสี, 2545; Brantley, 2006; Curry, 2010; Lomas, 2016; Louchakova, 2005)
การมีส ติ ของอาสาสมัครภาคสนามในที่นี้ คือ การที่ อาสาสมัครภาคสนามมี
สมาธิจดจ่อในการทางานอาสาสมัครภาคสนามอย่างตั้งใจ หรือ มีความรู้ตัวตน ณ ขณะทางาน อัน
เป็นผลจากการฝึกฝนสติด้วยวิธีการต่าง ๆ
1.2.2.2 ผู้มีความเชื่อและความศรัทธา
ผู้มีความเชื่อและความศรัทธา หมายถึงการเชื่อศรัทธาในคาสอนและปฏิบัติตาม
พิธีการของศาสนาที่ตนนับถือ หรือมีความศรัทธาในพลังที่มองไม่เห็นแต่รับรู้ได้จากประสบการณ์ที่
สาคัญในชีวิต เช่น การรับรู้ถึงพลังความรัก พลังความดีงาม โดยความเชื่อและความศรัทธาจะผลักดัน
ให้บุคคลนาหลักการ องค์ความรู้ หรือแนวคิดในสิ่งที่เชื่อและศรัทธามากาหนดทิศทางในแสดงออก
ทางทางความคิดและการกระทาที่มีพลังสอดแทรกในการทางาน การใช้ชีวิต การวางเป้าหมายในชีวิต
รวมถึงการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหาได้อย่างมั่นคง (พิณนภา แสงสาคร, อรพินทร์ ชูชม และ
พรรณี บุ ญ ประกอบ, 2555; Curry, 2010; Dobmier & Reiner, 2012; Johnson - Miller, 2011;
Larsen, 2012; Maher, 2008; Morrison & Borgen, 2010)
แนวทางในการพั ฒ นาความเชื่อ และความศรั ท ธาต่ อ ศาสนาและพลั งเหนื อ
ธรรมชาติ คือ การที่บุ คคลได้ทบทวนประสบการณ์ สาคัญของตนเอง ทาให้ เกิดตระหนักรู้และเข้า
ใจความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตตนเองอย่างชัดเจน จากนั้นเปิดใจยอมรับอิทธิพลดังกล่าวและนา
ความเชื่อที่ส่ งเสริมคุณ ภาพชีวิตมาสู่การพั ฒ นาเอกลั กษณ์ แห่ งตนและเป็นแนวทางในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตต่อไป (Parker, 2009; Stanard & Painter, 2004) ดังนั้นความเชื่อและความศรัทธาของ
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อาสาสมัครภาคสนาม คือ การที่อาสาสมัครภาคสนามยอมปฏิบัติและทาตาม แนวคิดแบบแผนใน
บุคคลหรือหลักคาสอน ประเพณีวัฒนธรรมที่อาสาสมัครภาคสนามมีความเชื่อและศรัทธา
1.2.2.3 ผู้ค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิต
ผู้ค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิต หมายถึง การที่บุคคลตระหนักรู้ถึงการ
มีอยู่ ค้นพบความหมายของชีวิตทาให้ดารงอยู่อย่างมีความหมายและมีคุณค่า มีจุดมุ่งหมายในการใช้
ชี วิ ต ที่ เปี่ ยม ไป ด้ ว ยพ ลั ง (Asselt & Senstock, 2009, Eliason et al., 2010; Larsen, 2012;
Wessels & Müller, 2013)
แนวทางในการพัฒนาจิตวิญญาณในด้านการค้นพบความหมายและคุณค่า ของ
ชีวิต การตั้งคาถามท้าทายให้บุคคลได้ทบทวนและค้นหา การมีอยู่ของตนเอง และการมองความหมาย
และเป้าหมายของชีวิตตนนามาสู่การเข้าใจความต้องการที่แท้จริง การมีความรู้สึกมีอิสระในทางเลือก
ของชีวิตไม่จากัดชีวิตตนเอง ทาให้บุคคลอยู่อย่างมีความหวังและมีพลังในการกาหนดเป้าหมายชีวิต
ด้ ว ยตนเอง (Curry, 2010; Eliason et al., 2010; Evans & Atkins, 2007; Larsen, 2012; Mok,
Wong, & Wong, 2010) ซึ่งความมีคุณค่าและความหมายของชีวิตของอาสาสมัครภาคสนาม คือการ
ที่อาสาสมัครภาคสนามตระหนักรู้ว่าตนเองมีคุณค่าต่อบุคคลหรือสังคม มีตัวตนในโลกใบนี้ และรู้ว่า
การมีอยู่ของเขามีความหมายต่อใคร ทาให้ดาเนินชีวิตอย่างมีกาลังและมีจุดมุ่งหมาย
ดังที่กล่ าวมาจึงสรุปได้ว่า จิตวิญญาณ หมายถึงในการพลั งขับเคลื่ อนภายใน
จากการมีสติ ความเชื่อและความศรัทธา การค้นพบความหมายของชีวิต สร้างความมีคุณค่า ความรัก
การตระหนักรู้และพัฒนาศักยภาพแห่งตน มุ่งมั่นรับผิดชอบทางานอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา มี
สัมพันธภาพกลมกลืนกับผู้อื่น ดาเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของตนและส่วนรวม โดยสามารถเชื่อมโยง
ตนเองเข้าสู่พลังที่เหนือกว่า (Higher energy) หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนศรัทธา ซึงมีลักษณะของผู้มีจิต
วิญญาณทั้งหมด 3 ลักษณะคือ ผู้มีสติสัมปชัญญะ ผู้มีความเชื่อและความศรัทธา และ ผู้ค้นพบคุณค่า
และความหมายของชีวิต
1.3 บริบทสังคมของการสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณบริบทสังคมในการสร้างตัวตนผู้มีจิต
วิญญาณ
ด้วยตัวตนผู้มีจิตวิญญาณก่อเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับบริบทสังคมและ ณ บทบาทของ
อาสาสมัครภาคสนามในแต่ละสั งคมบนความคาดหวังต่าง ๆ ซึ่งจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า
บริบททางสังคมที่กระตุ้นและผลักดันให้บุคคลตอบโต้สวมบทบาทตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ คือ บริบท
สังคมครอบครัว บริบทสังคมศาสนาวัฒนธรรม บริบทสังคมการทางาน และบริบทสถานการณ์สาคัญ
ของชีวิต คือ
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1.3.1 บริบทสังคมครอบครัว
ครอบครัวคือสถาบันสังคมพื้นฐานของคนในสังคม โดยที่บุคคลจะซึมซับรับรู้การ
แสดงออกและมีท่าทีตอบโต้ภายในครอบครัว การรับรู้ระบบสังคมในครอบครัวทาให้บุคคลพัฒ นา
ตัวตนในแบบต่าง ๆ ซึ่งจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องพบว่า ลักษณะครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือ
คูช่ ีวิตผู้มีจิตวิญญาณ ทุ่มเทดูแลสมาชิกในครอบครัวด้วยความรักและความเข้าใจ ใส่ใจดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวสามารถสร้างภูมิคุ้มกันลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การใช้ยาเสพติดหรือติดยาเสพติด
ได้ (Aphichat Chamratrithirong et al., 2010) อี ก ทั้ งบริบ ทสั งคมครอบครัว สามารถเสริม สร้าง
ตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ ในการมีความมุ่งมั่นทาหน้าที่ของตนเอง การสนับสนุนให้บุคคลสามารถเผชิญ
กับความเครียดและแก้ไขปัญหาวิกฤต (Walsh, 2012) ซึ่งบริบทชีวิตความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะ
สามารถสะท้อนถึงจิตวิญญาณของบุคคลได้เช่นกัน (Willow, Tobin, & Toner, 2009)
บทบาทของอาสาสมัครภาคสนามในครอบครัว คือ พ่ อแม่ สามี ภ รรยา และลู ก
ดังนั้นในแต่ละบทบาทของของครอบครัว เมื่อได้รับรู้ถึงการกระทาจากคนในครอบครัวที่มีจิตวิญญาณ
จะทาให้อาสาสมัครภาคสนามสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณในการเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาได้อย่างมี
พลังในการยืนหยัดต่อสู้มากขึ้น
1.3.2 บริบทสังคมศาสนาวัฒนธรรม
การพัฒนาจิตวิญญาณส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรม มาจาก
การเชื่ อ และศรั ท ธาต่ อ ศาสนาหรื อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ ที่ เคารพศรั ท ธาอั น เป็ น พลั งที่ เหนื อ กว่ า (Higher
energy) ซึ่งจิตวิญญาณจะเป็นการสะสมประสบการณ์รวมของบุคคลกับศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ว่า
จะเป็นเชื่อในคาสอน การสวดมนต์ภาวนา หรือธรรมเนียมการปฏิบัติตามหลักศาสนา โดยบุคคลเกิด
การสวมบทบาทผู้มีจิตวิญญาณเป็นผู้มีความเชื่อศรัทธา มีความหวัง การสวดภาวนนานั่งสมาธิก็นามา
ซึ่งสติอันเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ (Dobmeier & Reiner, 2012; Larsen,
2012; Shaw, Bayne, & Lorelle, 2012)
การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การศาสนาวัฒ นธรรม คื อ ความเชื่ อ และความศรัท ธา ซึ่ ง
หลักการทุกศาสนาจะมุ่งเน้นให้บุคคลดาเนินชีวิตด้วยความสงบสุข เช่นกันเมื่ออาสาสมัครภาคสนามผู้
มีความเชื่อและความศรัทธาและปฏิบัติตาม ก็จะผลักดันตนเองไปพบกับความสงบสุขของชีวิต
1.3.3 บริบทสังคมการทางาน
บริบทสังคมการทางานมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาจิตวิญญาณ ซึ่งพบว่า บริบท
สังคมการทางานที่สร้างเสริมจิตวิญญาณในการทางานจะมีลักษณะดังนี้ (มณฑล สรไกรกิติกูล และ
สุนันทา เสียงไทย, 2556)
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1.3.3.1 การให้ความสาคัญกับชีวิตจิตใจของคนทางาน คือ การทางานที่ทาให้ผู้ทา
งานรับรู้ถึงความใส่ใจ และยอมรับให้เกียรติในค่านิยมความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้ทางานยึดถือ
ทาให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าและเชื่อมั่นในงานที่ทา รู้สึกมีความมั่นคงทางจิตใจ
1.3.3.2 การทางานที่ทาให้รับรู้คุณค่าของงาน คือ การทาที่ให้คนทางานตระหนักรู้
ในคุณค่าและความหมายกับ การทางานของตนการทุ่มเทและรับผิดชอบของตนเองมีคุณ ค่าและมี
ความหมายต่อผู้อื่น ทาให้มีจุดมุ่งหมายในการทางานและเป็นแรงเสริมสร้างกาลังใจในการทางาน
1.3.3.3 การสร้างความสานึกในการเป็นชุมชน คือ ลักษณะงานที่ทาให้ผู้ทางานรู้สึก
เป็นกลุ่มเดียวกันสังคมเดียวกันช่วยเหลือห่วงใยดูแลกันทั้งในกลุ่มของตนและผู้อื่น และเป็นการเกื้อกูล
ที่ทาให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานหรือทีมงานที่ช่วยเหลือทางาน
1.3.3.4 การรู้ สึ ก ว่ า งานเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของชี วิ ต คื อ ลั ก ษณะงานที่ ผู้ ท างานรู้ สึ ก
กลมกลืนกับตัวตนวิถีชีวิตของตนเอง การทางานที่ไม่รู้สึกถึงการทางาน หากแต่เป็นการใช้ชีวิต เป็น
ลักษณะการงานที่สร้างสมดุลในชีวิต สามารถตอบสนองผู้ทางานทั้งด้านสังคมและอารมณ์
1.3.4 บริบทสถานการณ์สาคัญในชีวิต
การเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตหรือประสบการณ์ที่เข้มข้นและมีความหมายในชีวิต
จะสามารถกระตุ้นการรับรู้ของบุคคลให้สวมบทบาทตัวตนผู้จิตวิญญาณ โดยตอบโต้ต่อสังคมแวดล้อม
ในเหตุการณ์ที่เผชิญ ด้วยความเข้าใจตนเอง เข้าใจในสถานการณ์ปัญหา เป็นพลังภายในที่แข็งแกร่ง
อดทนยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมั่นคง (ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง, 2555; พิณนภา
แสงสาคร, อรพิ น ทร์ ชูช ม และพรรณี บุ ญ ประกอบ, 2555; Cashwell, Bentley, & Bee, 2007;
Dobmeier & Reiner, 2012; Shaw, Bayne, & Lorelle, 2012; Smith, 2006)
หากอาสาสมัครภาคสนามรับรู้บทบาทหน้าที่การทางานของตนนั้น เป็นประโยชน์
เพื่อสังคม มีการฝึกฝนค้นหาความรู้และทักษะเสมอทาให้ตนเองมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสอดคล้อง
เกื้อหนุนกับชีวิตของตน เป็นต้น การสวมบทบาทผู้มีจิตวิญญาณก็จะตามมา
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณตามแนวคิดของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
และการสวมบทบาทคือ ในการกระทาระหว่างอาสาสมัครภาคสนามและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัคร
ภาคสนามจะมีการคิดสะท้อนกลั บ ตระหนักรู้ส วมบทบาทผู้ มีจิตวิญ ญาณ ใน 3 ลั กษณะ คือ ผู้ มี
สติสัมปชัญญะ ผู้มีความเชื่อและความศรัทธา และผู้ค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิต ซึ่งตัวตนผู้
มีจิตวิญญาณ และแสดงออกมาเป็ นพลังขับเคลื่อนภายใน ทาให้สร้างความมีคุณ ค่า ความรัก การ
ตระหนักรู้และพัฒนาศักยภาพแห่งตน มุ่งมั่นรับผิดชอบทางานอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา มี
สัมพันธภาพกลมกลืนกับผู้อื่น ดาเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของตนและส่วนรวม โดยจากการศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บริบทของกระบวนการทางสังคมที่สามารถสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณได้คือ
บริบทครอบครัว ศาสนาวัฒนธรรม การทางาน และสถานการณ์สาคัญของชีวิต เป็นต้น
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2. การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ: กระบวนการทางสังคมจากการผสานเทคนิคทฤษฎีการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
อันเนื่องจากการโค้ชเชิงจิตวิญญาณในการศึกษาครั้งนี้ เป็นกระบวนการทางสังคม ที่มีการ
ผสมผสานเทคนิคทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละขั้นตอนของการโค้ชที่
มีประสิทธิผล ซึ่งเป็นการออกแบบบริบทสังคมแวดล้อมให้อาสาสมัครภาคสนามที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์
คือมีการรับรู้และปลุก ไฟแห่งจิตวิญญาณ ผลักดันให้อาสาสมัครภาคสนามสวมบทบาทอาสาสมัคร
ภาคสนามผู้มีสติสัมปชัญญะ ผู้มีความเชื่อและความศรัทธา และผู้ค้นพบความหมายและคุณค่าของ
ชีวิต ทางานในบทบาทอาสาสมัครภาคสนามอย่างมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งหลักการ
แนวคิดและทฤษฎีที่ผสมผสานสรรค์สร้างการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ คือ หลักการแนวคิดการโค้ชที่มี
ประสิทธิผล ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้
2.1 หลักการแนวคิดการโค้ชที่มีประสิทธิผล
การโค้ชที่มีประสิทธิผล (Effectiveness Coaching) เป็นแนวคิดพื้นฐานในการผลักดัน
ศักยภาพในการทางานควบคู่กับการพัฒ นาจิตวิญญาณของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งขั้นตอนการโค้ชที่มี
ประสิทธิผลเป็นกระบวนการโค้ชที่นามาประยุกต์สู่การผู้โค้ชเชิงจิตวิญญาณ คือ ผู้โค้ชเชิงจิตวิญญาณ
จะต้องมีบทบาทกระตุ้นผลักดันให้ผู้รับการโค้ช 1) มีการสารวจตนเอง 2) มีการวางแผนตั้งเป้าหมาย
3) การส่ งเสริ ม ศั กยภาพที่ จ าเป็ น 4) การลงมื อปฏิ บั ติ โดยมี ผู้ โค้ ช คอยให้ ค าปรึก ษาและให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับ และ 5) การติดตามประเมินผลตามลาดับ ตามลาดับ ซึ่งจากทั้ง 5 ขั้นของ กระบวนการโค้ช
ที่มีประสิทธิผลเอื้ออานวยให้ผู้รับการโค้ชสวมบทบาท ผู้มุ่งมั่นพัฒนาตนเพื่อทางานบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพในการทางาน โดยหลักการแนวคิดพื้นฐานของ
กระบวนการโค้ชที่มีประสิทธิผลมีดังนี้
2.1.1 ความหมาย
การโค้ ช หมายถึ ง กระบวนการสั ม พั น ธ์ ที่ ผู้ โ ค้ ช และผู้ รั บ การโค้ ช แก้ ไขผลการ
ปฏิบั ติการทางานหรือพัฒ นาความสามารถบุคคล โดยผู้ โค้ช จะเป็นคู่คิดสนับสนุนให้ ผู้รับการโค้ช
ประสบความสาเร็จในเป้าหมายเฉพาะบุคคลหรือความเชี่ยวชาญนั้น ๆ โดยการให้คาแนะนาหรือการ
อบรม ผู้ โ ค้ ช จะมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ รั บ การโค้ ช ลงมื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาและกา ร
เปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างผู้โค้ชอาจเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ แต่มีลักษณะที่คนหนึ่งมีความเชี่ยวชาญมากกว่าคอยให้คาแนะนาและให้แนวทาง
ในการเรียนรู้ผู้เชี่ยวชาญน้อยกว่า ซึ่งการโค้ชจะแตกต่างจากการกากับดูแลหรือพี่เลี้ย ง (Mentoring)
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คือ การโค้ชจะมุ่งเน้นงานหรือเป้าหมายเฉพาะด้าน แต่การกากับดูแลจะมุ่งเน้นพัฒนาภาพรวมหรือ
เป้าหมายทั่วไปในการทางาน (วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุฒ พัฒนผล, 2557; สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ ,
2551; ไอบาร์ร่า เฮอร์มีเนีย, 2554)
2.1.2 ขั้นตอนการโค้ชที่มีประสิทธิผล
จากการศึกษาพบว่าจานวนขั้นตอนของกระบวนการโค้ชไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
หากแต่ ขึ้ น อยู่ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละประเภทของการโค้ ช ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปการโค้ ช ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ (ธัญพร ชื่นกลิ่น และ วัชรา เล่าเรียนดี, 2555; สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,
2551; ไอบาร์ร่า เฮอร์มีเนีย, 2554)
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ หรือเรียกว่า ขั้นสังเกต
กระบวนการโค้ชจะเริ่มต้นจากการทาความเข้าใจ การศึกษารายละเอียดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช การทบทวนบทบาทผู้โค้ช ความรู้ และทักษะที่สาคัญสาหรับการโค้ช รวมถึง
การประเมินสภาพปัญหาโดยการวิเคราะห์จุดด้อยและจุดแข็งในทักษะความสามารถที่ต้องการโค้ช
ของผู้รับการโค้ช เป็นต้น (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2551) นอกจากนั้นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้
โค้ชกับผู้รับโค้ชในการเริ่มต้นและตลอดกระบวนการจะทาให้การโค้ชมีประสิทธิผล คื อ ผู้โค้ชจะต้อง
สร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้กับผู้รับโค้ชว่าสามารถพัฒนาตนเองได้ ผู้โค้ชจึงต้องให้การสนับสนุน
สร้างสัมพันธภาพด้วยการเปิดใจ การสะท้อนเนื้อหาและความรู้สึก การตั้งคาถามปลายเปิด ตลอดจน
ใช้ทั กษะการถามตอบใส่ ใจปั ญ หาของผู้ รับ การโค้ช การให้ ข้อมูล ย้อนกลั บ เป็ น ต้น แต่ ผู้ โค้ ช ต้อ ง
แยกแยะระหว่างบทบาทโค้ชกับการทาหน้าที่ผู้ให้การปรึกษาซึ่งมีเป้าหมายแตกต่างกัน คือการให้การ
ปรึกษาคือช่วยเหลือให้บุคคลตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง แต่การโค้ชควรเน้นสัมพันธภาพเพื่อการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพ (Feldman & Melenie, 2005; Ollendieck, 2016) พบการศึ ก ษาการโค้ ช จิ ต
วิญญาณจะใช้รูปแบบของกระบวนการไลพ์โค้ช (Life Coach) จะมีขั้นตอนของการเตรียมตัวที่ระบุให้
มีการสร้างสั มพั น ธภาพเป็ น ขั้น เริ่มต้นและแยกเป็นหนึ่งขั้น ของกระบวนการโค้ช ซึ่งผลการศึกษา
รายงานว่ากระบวนการไลพ์โค้ชสามารถเพิ่มทักษะความเป็นผู้นาและความศรัทธาในศาสนามากขึ้น
(Maher, 2008) อย่างไรก็ตามกระบวนการไลพ์ โค้ช นั้น พั ฒ นามาจากการโค้ช ด้านศาสนาคริสต์ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพอันนามาสู่การแก้ไขปัญหาชีวิตของผู้รับการโค้ชเป็นสาคัญ
ขั้นที่ 2 วางเป้าหมายและการวางแผน
ขั้นการวางเป้าหมายและการวางแผนการกาหนดเป้าหมาย เป็นการพูดคุยเพื่อ
บอกวัตถุประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพที่เป็นจุดอ่อนของผู้รับการโค้ช ผู้โค้ชจะทาความเข้าใจถึง
ความสาคัญและความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการโค้ช
โดยผู้โค้ชจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากนั้นกาหนดเป้าหมายที่ท้าทายร่วมกัน และการ
วางแผนจะมีการกาหนดระยะเวลาและสถานที่ในการประชุม เพื่อเตรียมพร้อมการโค้ชและปฏิบัติการ
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เช่น กิจกรรมการโค้ชประจาสัปดาห์ การกาหนดวิธีการ การประเมินผล โดยทุกกิจกรรมต้องเป็นการ
ด าเนิ น การร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ โ ค้ ช และผู้ รั บ การโค้ ช ซึ่ ง การท าข้ อ ตกลงร่ ว มกั น จะช่ ว ยให้ แ ผนมี
ประสิ ท ธิภ าพและบรรลุ เป้ าหมายในที่ สุ ด (จุ ฬ ารัต น์ ห้ าวหาญ และ อรชร อิ น ทองปาน , 2015;
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2551; ไอบาร์ร่า เฮอร์มีเนีย, 2554; Feldman & Melenie, 2005)
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการโค้ช
เป็นขั้นการสอนงานอย่างจริงจัง เป็นการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามแผนที่
วางไว้ โดยผู้ที่ทาหน้าที่โค้ชจะทาหน้าที่ในการให้คาชี้แนะ หรืออบรมพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ
ที่สาคัญ จากนั้นให้ผู้รับการโค้ชทดลองปฏิบัติ ซึ่งผู้โค้ชจะคอยดูแลให้คาปรึกษาและประเมินผลการ
ปฏิบัติการร่วมกับผู้รับการโค้ช และให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งด้านบวกและลบในการนาไปปรับปรุงแก้ไข
ภายใต้ระยะเวลาที่กาหนดไว้ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2551)
ขั้นที่ 4 การติดตามผล
เป็ น ขั้ น ของการสั ง เกตความก้ า วหน้ า โดยผู้ โ ค้ ช จะท าหน้ า ที่ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ทั้งระหว่างการโค้ชและเมื่อสิ้นสุดการโค้ช ซึ่งผู้โค้ชจะใช้โอกาสใน
การติดตามผลในการสอนงานและให้ ข้อมูล ย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ ยนวิธีการทั้งการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการโค้ชและกระบวนการโค้ชที่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในขั้นของการ
ติดตามผลมีความสาคัญมากในการพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคคลเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า
จากปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง (จุฬารัตน์ ห้าวหาญ และ อรชร อินทองปาน, 2558, สุกัญญา
รัศมีธรรมโชติ, 2551) รายงานผลการวิจัยว่าในขั้นนี้การติดตามผลมีความสาคัญมากเพราะเป็นการ
กระตุ้นผลการเรียนรู้ส่งผลให้การโค้ชประสบความสาเร็จ
2.1.3 บทบาทและทักษะที่สาคัญของผู้โค้ช
ผู้โค้ช คือ องค์ประกอบที่สาคัญต่อกระบวนการโค้ช ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยสรุป บทบาทและทักษะที่สาคัญ ของผู้โค้ชและบทบาทของผู้โค้ชในการส่งเสริมการพัฒ นา
ภายในบุคคลหรือจิตวิญญาณ สรุปได้ดังนี้
2.1.3.1 การเข้าใจลาดับขั้นตอน
เพื่ อ น าพาผู้ รั บ การโค้ ช จากขั้ น ตอนแรกไปสู่ ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย และบรรลุ ผ ล
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยผู้โค้ชจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับการโค้ชในทุกขั้นตอน และเอื้ออานวย
ให้ ผู้รับการโค้ชเกิดการเรียนรู้ฝึ กฝนในทักษะต่าง ๆ มีความก้าวหน้าและมีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยมีการสื่อสารที่สร้างการมีส่วนร่วม คือทักษะการสังเกต การฟั งและ
ทักษะการถาม เป็นต้น (จุฬารัตน์ ห้าวหาญ และ อรชร อินทองปาน, 2015; สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,
2551; ไอบาร์ร่า เฮอร์มีเนีย, 2554; Feldman & Melenie, 2005)
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2.1.3.2 สร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพ
การสร้างความไว้วางใจและรู้สึกมั่นใจในตัวผู้โค้ชของผู้รับการโค้ช ผู้โค้ชจะต้อง
สร้างแรงจูงใจและให้กาลังใจในการเรียนรู้และพัฒ นาศักยภาพของผู้รับการโค้ช ทักษะที่มุ่งเน้นคือ
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ (Rapport) คือ การเปิดใจฟังและใส่ใจถามไถ่ การทวนความ การสะท้อน
ความรู้สึก การสรุปความ มีท่าทีที่อบอุ่นเป็นมิตร ดูน่าเชื่อถื อและไว้วางใจ (Elliott, 2005; Maher,
2008; Moriarity, 2010)
2.1.3.3 แรงจูงใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การส่งเสริมให้ผู้รับการโค้ชมุ่งเปลี่ยนแปลงที่ตนเอง เช่น กระบวนการไลพ์โค้ช
(Life Coach) ที่มุ่งให้ผู้รับการโค้ชฝึกฝนทักษะการฟัง การสังเกตเพื่อเข้าใจความต้ องการของตนเอง
การพยายามแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ด้ ว ยตนเอง โดยผู้ โ ค้ ช จะพยายามสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผู้ รั บ การโค้ ช
เปลี่ยนแปลงที่ตนเองมากกว่าเปลี่ยนแปลงโลกภายนอก พบว่าทาให้จิตวิญ ญาณของผู้รับการโค้ช
เติบโตงอกงาม ผู้รับการโค้ชรู้สึกชัดถึงคุณค่าการโค้ช และเปิดใจสิ่งเหนือธรรมชาติ (พระเจ้า) ด้วย
ความสมัครใจ เป็นต้น (ไอบาร์ร่า เฮอร์มีเนีย, 2554; Elliott, 2005; Maher, 2008)
2.1.3.4 การเป็นผู้ฟัง
ผู้โค้ชจะต้องมีทักษะการฟัง (Active Listening) และการถามที่สร้างสรรค์และ
ทรงพลัง ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สาคัญในการโค้ชและใช้ในทุกขั้นตอนของการโค้ช ทั้งการสร้างการ
ตระหนักในกระบวนการโค้ช การตั้งเป้าหมายและสร้างข้อตกลงร่วมกัน การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ
การประเมินผลร่วมกัน ซึ่งทักษะการฟังจะทาให้ผู้โค้ชเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของผู้รับการโค้ช
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างความพึงพอใจและลดความกดดันแก่ผู้รับการโค้ช (ไอบาร์ร่า เฮอร์มี
เนีย, 2554; Elliott, 2005; Maher, 2008)
2.1.3.5 การเป็นผู้สอนและชี้แนะที่เชี่ยวชาญ
ผู้โค้ชต้องเชี่ยวชาญในเรื่องที่โค้ชและมีความสามารถในเรื่องที่โค้ชมากกว่าผู้รับ
การโค้ช คือ ผู้โค้ชควรมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่โค้ช สามารถวิเคราะห์ความสามารถของผู้รับการโค้ช
สามารถสอนและชี้แนะฝึกฝนผู้รับการโค้ชได้ เช่น จากงานวิจัยการโค้ชด้านการพัฒนาสติพบว่า ผู้โค้ช
ควรมีระดับสติที่สูงกว่าระดับผู้รับการโค้ช เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและสิ่งที่ต้องการโค้ช
นามาสู่การยอมรับจากผู้รับการโค้ช นอกจากนั้นผู้โค้ชควรฝึกฝนหาความรู้เกี่ยวกับทักษะความรู้ของ
การทาหน้าที่การโค้ชอย่างสม่าเสมอ (Perry, 2014)
2.1.3.6 การรักษาความลับ
ผู้โค้ชที่เกี่ยวข้องกับการทางานด้านสุขภาพจิตและการปรึกษาควรใส่ ใจและ
ตระหนั กในจรรยาบรรณและรักษาความลั บ กระบวนการโค้ช ฝึ กฝนผู้ ให้ บริการในด้านการสร้าง
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สัมพันธภาพและทักษะการสื่อสารที่เอื้ออานวยให้ผู้รับบริการไปสู่เป้าหมายและการปรับตัวในอนาคต
ได้ (Moriarity, 2010)
องค์ ค วามรู้ ข องกระบวนการโค้ ช ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเป็ น แนวทางในการสร้ า ง
กระบวนการโค้ ช เชิ งจิ ต วิญ ญาณ คื อ 1) การตระหนั ก ถึ งล าดั บ ขั้ น ตอนของกระบวนการโค้ ช 2)
แนวทางปฏิบัติที่สาคัญของผู้โค้ชในแต่ละขั้นตอน 3) จุดมุ่งหมายของกระบวนการโค้ชแต่ละขั้นตอน
4) บทบาทและทักษะของผู้โค้ชที่สาคัญ ซึ่งเป็นโครงสร้างแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการโค้ชเชิงจิต
วิญญาณ เพื่อผสานเทคนิคทฤษฎีการปรึกษาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนต่อไป
2.2 ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการโค้ช เชิงจิตวิญ ญาณของการศึกษาครั้ งนี้ เป็ น การนาเทคนิ คทฤษฎี การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาผสานเชิงเทคนิค(Technical Eclecticism) (Norcross
& Newman, 1992: 3-45 อ้างถึงใน นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, 2557: 32) กับ “กระบวนการโค้ชที่มี
ประสิทธิผล” เพื่อกระตุ้นตัวตนผู้มีจิตวิญญาณและการพัฒนาศักยภาพการทางานควบคู่กัน ซึ่งการ
ผสมผสานเทคนิคทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยามาจากการตั้งสมมุติฐานในการปรึกษาและการบาบัด
ซึ่งเชื่อว่า ธรรมชาติของมนุษย์มีความเชื่อและค่านิยมแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ให้การปรึกษาและนักบาบัด
ต้องผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ ในการทางาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ (Abravanel,
2017) ซึ่งผู้วิจัยก็เชื่อเช่นกันว่าการใช้แนวคิดทฤษฎีที่หลากหลายครอบคลุมกระบวนการพัฒ นาจิต
วิญญาณมากกว่าการใช้ทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใด ซึ่งเทคนิคทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องนามาผสมผสานเพื่อสร้างกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ คือ 1) ทฤษฎีการปรึกษาแบบยึด
บุ ค คลเป็ น ศู น ย์ ก ลาง 2) ทฤษฎี ปั ญ ญาและพฤติ ก รรมนิ ย ม 3) ทฤษฎี ก ารปรึก ษาอั ต ถิ ภ าวนิ ย ม
4) แนวคิดจิตศึกษา และ 5) สติบาบัด
2.2.1 เทคนิคทฤษฎีการยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง
แนวคิ ด ทฤษฎี ใ ห้ ก ารปรึ ก ษาการยึ ด บุ ค คลเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Person Center
Theory) (Corey, 2008) โดย คาร์ล อา โรเจอร์ เป็นแนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยม เชื่อว่ามนุษย์ทุกคน
มีคุณ ค่า มีเกียรติและมีศักดิศรี มีศักยภาพแห่ งตน เทคนิคส าคัญของทฤษฎีให้ การปรึกษาการยึด
บุคคลเป็นศูนย์กลางที่นาใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ “เทคนิคการฟังสะท้อนความรู้สึก”
เทคนิคการฟังสะท้อนความรู้สึก เป็นทักษะกันฟังความรู้สึกและสะท้อนความรู้สึก
ของผู้รับการปรึกษาให้รับรู้ และบางครั้งอาจใช้การทวนความ (Paraphrase) ซึ่งการแสดงให้เห็นถึง
ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ที่สาคัญคือผู้ใช้เทคนิคต้องแสดงท่าทีที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องทั้ง
ภายในและท่ าที ภ ายนอก (Genuineness) และการมี ทั ศ นะยอมรั บ บุ ค คลโดยปราศจากเงื่อ นไข
(Conditioning Positive Regard) ในการติดตามรับฟังเรื่องราวที่ผู้รับการปรึกษาต้องการจะบอกเล่า
อย่างมีอิสระ ผู้ให้การปรึกษาและรับการปรึกษาจะรับรู้ความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับ

29
การปรึกษา ส่งผลให้ เกิดสัมพัน ธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้ การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา ซึ่งการไว้ใจ
เปิดเผยเรื่องราวต่าง ๆ นามาสู่การเข้าใจปัญหานามาสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ตรงกับ
สาเหตุที่แท้จริง
2.2.2 เทคนิคทฤษฎีการปรึกษาแบบปัญญาและพฤติกรรมนิยม
แนวคิดจิตวิทยากลุ่มทฤษฎี แบบปัญญาและพฤติกรรมนิยม (Cognitive Behavior
Theory) (Corey, 2008) เป็ น การผสมผสานแนวคิดของแนวคิดทฤษฎีพ ฤติกรรมนิยม (Behavior
Theory) และ ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive theory) ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีการปรึกษาแบบปัญญา
และพฤติกรรมนิ ย ม เชื่อว่าการปรับพฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงอารมณ์ คือ การปรับที่ความคิดที่
บิดเบือน และในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควรพิจารณาเป็นองค์รวมมากกว่า การศึกษาเพียงความคิด
อารมณ์หรือพฤติกรรมส่วนใดส่วนหนึ่ง และยึดหลักกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นขั้นคือ ระบุ
พฤติกรรมที่ต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นพิจารณาว่าพฤติกรรมมีมากหรือน้อย และประเมินพฤติกรรม
ความเข้มของพฤติกรรมทั้งความถี่และระยะเวลาในการแสดงพฤติกรรม และสุดท้ายคือวางแผนเพิ่ม
หรือลดพฤติกรรมที่ต้องการปรับ ซึ่งเทคนิคที่นามาใช้ผสานเทคนิคในครั้งนี้คือ เทคนิค การบริหาร
ตนเอง (Self – Management) และเทคนิคการให้การบ้านเชิงพฤติกรรม (Behavior Homework)
2.2.2.1 เทคนิคการบริหารตนเอง (Self – Management) เป็นการควบคุมตนเอง
ให้รางวัลและทาพันธะสัญญากับตนเอง และควบคุมตัวกระตุ้น การบริหารจัดการตนเองเป็นการนามา
ซึ่งการสอนให้คนใช้การเผชิญ แก้ปั ญ หาตนเองในสถานการณ์ ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นสร้างความ
รับผิดชอบในการดาเนินชีวิตของตนเอง ขั้นตอนพื้นฐานของการบริหารตนเอง
ขั้นที่ 1 การเลือกเป้าหมาย
การตั้งเป้าหมายควรเลือกเพียงหนึ่งเป้าหมายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และต้อง
สามารถวัดได้ สามารถทาให้สาเร็จได้ เป้าหมายลักษณะเชิงบวกและตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง และ
เป้ าหมายที่ดีควรมีลั กษณะของ SMART คือ 1) มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง (S: Sensible &
Specific) 2) สามารถวัดผลได้ชัดเจนว่าบรรลุความสาเร็จหรือไม่ (M: Measurable) 3) สามารถทาได้
จริง บรรลุผลได้จริง (A: Attainable & Assignable) 4) มีความสมเหตุสมผล อยู่บนฐานของความ
เป็นจริง (R: Reasonable) 5) มีความเหมาะสมของช่วงเวลา (T: Time Available)
ขั้นที่ 2 การแปลงเป้าหมายสู่พฤติกรรมเป้าหมาย
การระบุเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลง เลือกเพียงเป้าหมายเดียว เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอดีตที่ความชัดเจนและมีความสาเร็จ
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบตนเอง
การสั งเกตพฤติ ก รรมตนเองอย่ า งเฉพาะเจาะจง และแสดงออกประจ าวั น
บันทึกพฤติกรรมกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและผลที่ตามมาเพื่อการเข้าใจ
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พฤติ กรรมของตนเองและสามารถวิเคราะห์ ส าเหตุปั จ จัยในการแก้ไขพฤติ กรรมที่ เหมาะสมหรือ
ต้องการเปลี่ยนแปลงได้
ขั้นที่ 4 ดาเนินการตามแผนเพื่อเปลี่ยนแปลง
การตามแผนเพื่ อ เปลี่ ย นแปลง ออกแบบแผนที่ ห ลากหลายวางแผนที่ มี
ประสิทธิผล การให้แรงเสริมตนเองเป็นสิ่งที่จาเป็น เพื่อให้คงพฤติกรรมใหม่ไว้ในชีวิตประจาวันการ
ประเมินผลการปฏิบัติการ เป็นการประเมินการวางแผนว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือไม่
2.2.2.2 เทคนิ คการให้ ก ารบ้ านเชิงพฤติก รรม (Behavior Homework) เป็ นการ
มอบหมายให้บุคคลไปฝึกฝนทักษะการแสดงออกที่จาเป็นในสถานการณ์ชีวิตประจาวัน ซึ่งจะช่วยให้
บุคคลนาไปใช้อย่างต่อเนื่องอย่างเกิดประสิทธิผล เป็นเทคนิคที่ใช้เมื่อผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการ
ปรึกษาเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหาโดยเฉพาะต้องการสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ความเหมาะสม ผู้ให้การ
ปรึก ษาจะมอบหมายการบ้ านให้ ผู้ รับ การปรึก ษาน าไปฝึ กฝนทั ก ษะการแสดงออกที่ จาเป็ น ตาม
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมจริง โดยผู้ให้การปรึกษาจะคอยสอนและให้การปรึกษาติดตามการฝึกฝน
อย่างใส่ ใจให้ ผู้ รับ การปรึกษาได้มี ความเชี่ยวชาญในการแสดงออกและสามารถเปลี่ ยนแปลงไปสู่
พฤติกรรมที่เหมาะสมต้องการได้ในที่สุด
2.2.3 เทคนิคทฤษฎีการปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม
ทฤษฎีการปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม (Existential Theory) (Corey, 2008) เป็น
การเข้าใจธรรมชาติของการมีอยู่ของมนุษย์ การมองหาความสมดุลระหว่างการตระหนักในข้อจากัด
ของการดาเนินมีชีวิตปัจจุบัน และ โอกาสต่าง ๆ ในชีวิตดี ๆ ที่มีความเป็นไปได้และสารถปรับตัวให้อยู่
บนโลกใบนี้อย่างมีจุดมุ่งหมาย เทคนิคการปรึกษาของทฤษฎี การปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยมมุ่งเน้นให้
ผู้ให้การปรึกษาได้เข้าใจ สารวจการตีความความเป็นจริงของผู้รับการปรึกษา ซึ่งเทคนิคที่นามาใช้คือ
“เทคนิคการถามสะท้อนตัวตนและการมีอยู่”
เทคนิคการถามสะท้อนตัวตนและการมีอยู่ เอื้ออานวยให้บุคคลซื่อสัตย์ต่อความคิด
ของตนเอง การยอมรับความเป็นตนเองโดยปราศการตั้งเงื่อนไข ตระหนักถึงการมีอยู่ของตนเอง การ
มีอิสระแห่งตนบนความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตามมา ถัดมาคือเอื้ออานวยให้บุ คคลเปิดมุมมองต่อโลกรอบ
ๆ ตัว และเรียนรู้เข้าใจประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างเข้าใจ เข้าใจอัตลักษณ์ ของตนเองและผู้อื่น และ
สุดท้ายคือการเอื้ออานวยให้เกิดการสร้างความหมายที่ชัดเจนในปัจจุบันและโลกอนาคต
สาหรับคาถามปลายเปิดที่ใช้ เช่น เธอเป็นใคร ใครคือเธอ ฉันสามารถรู้อะไร ฉันควร
ทาอะไร ฉันสามารถหวังอะไรได้บ้าง ชีวิตฉันจะเป็นอย่างไรต่อไป โดยมีสามระยะคือ
ระยะเริ่มต้น ผู้ให้การปรึกษาจะดาเนินการช่วยให้ผู้รับการปรึกษาระบุและมี
กระจ่างเกี่ยวกับการรับรู้โลกของเขา โดยการใช้คาถามเพื่อสารวจการมีอยู่ของผู้รับการปรึกษา คือ
ค่านิยม ความเชื่อ การกาหนดเป้าหมายที่ถูกต้อง
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ระยะที่ ส อง คื อ การช่ ว ยให้ ผู้ รับ การปรึก ษาตรวจสอบที่ ม าหรือ อ านาจของ
ค่านิ ย มปั จ จุ บั น เป็ น การส ารวจตนเองที่ น ามาสู่ การหยั่งรู้แ ละปรับ เปลี่ ยนโครงสร้างของค่ านิ ย ม
บางอย่ า ง บุ ค คลจะได้ รั บ แนวคิ ด ที่ ดี ก ว่ า ของคุ ณ ค่ า ของชี วิ ต และพั ฒ นาการรั บ รู้ ที่ ชั ด เจนของ
กระบวนการค่านิยมภายในของเขา
ระยะที่สาม คือ การเรียนรู้ให้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองเพื่อไปสู่การปฏิบัติ
การเปลี่ ย นแปลงอย่ างไม่มี ข้อ จ ากัด หรือเงื่อนไข เป็ น การฝึ กซ้ อมการใช้ชี วิต เพื่ อการมี อยู่ อย่างมี
จุดมุ่งหมาย
เทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยมจะนามาประยุกต์ใช้โดยใช้วิธีการใช้
คาถามเพื่อให้บุคคลตรวจสอบค่านิยมความเชื่อจุดมุ่งหมายในการดาเนินชีวิตของตนเองและกระตุ้น
ให้บุคคลค้นหาความหมายในการมีอยู่ของตนเอง ซึ่งการพัฒนาศักยภาพในองค์ประกอบการพัฒนาจิต
วิญญาณ คือ ความศรัทธาและความเชื่อในพลังเหลือธรรมชาติและการค้นพบความหมายในชีวิต คือ
เป็นการให้ผู้รับการโค้ชได้สารวจค่านิยมมุมมองของตนเอง ทาให้ค้นพบและนาพลังความเชื่อความ
ศรั ท ธาของตนเองมาใช้ และตระหนั ก รู้ในการมีอ ยู่ ของตนเองจากการค้ น พบความหมายในการ
ดารงชีวิต น ามาสู่ การดาเนิ น ชี วิต ที่มี คุณ ค่าและมีค วามหมาย ซึ่ งเทคนิ คดังกล่ าวเป็ น เหมือนการ
เชื่อมโยงระหว่างสุขภาวะ (Well-being) กับจิตวิญญาณ (Eliason & Samide, 2010)
2.2.4 แนวคิดสติบาบัด
สติบาบัดการประยุกต์ใช้วิธีการเจริญสติสู่การปรึกษาและการบาบัด เทอดศักดิ์ เดชคง
(2551) สติ คือ การรู้ตัว รู้ตัวในร่างกาย รู้ตัวในอารมณ์ รู้ตัวในความคิด รู้ตัวในธรรมชาติว่าทุกอย่าง
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สติบาบัด หมายถึง การบาบัดรักษาอาการทางร่างกายและจิตใจที่เกิด
จากปัญหาทางอารมณ์ เช่น การวิตกกังวลของจิตใจที่ มีผลต่อร่างกาย เป็นแนวทางการบาบัดอาการ
ทางจิตที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการของสติปัฏฐานร่วมกับแนวทางการฝึกความฉลาดทางอารมณ์
ด้ว ยการฝึ กที่ เรี ย กว่าวิปั ส สนา เพราะร่างกายและจิต ใจท างานเกี่ย วข้องกัน การฝึ ก จิต จึงมี ผ ลต่ อ
ร่างกาย เป็นการส่งเสริมสุขภาวะของบุคคล ซึ่งเทคนิคสติบาบัดมีดังนี้
2.2.4.1 การฝึกร่างกาย
2.2.4.1.1 การฝึกหายใจ คือ การหายใจเข้าท้องจะป่องพอง และหายใจออก
ท้องจะยุบ อย่างช้า ๆ ซึ่งควรเริ่มในท่านอน จากนั้นเขยิบเป็นท่านั่งและยืนเป็นนิสัยการหายใจเพื่อ
ผ่อนคลาย
2.2.4.1.2 การฝึกควบคุมประสาทอัตโนมัติ คือ การตั้งฝ่ามือในระดับทรวงอก
หันฝ่ามือเข้าหากัน แต่ชิดกันเกินไป โดยให้มือทั้งสองข้างห่างกันประมาณ 2-3 นิ้ว หลังจากนั้นขยับฝ่า
มือออกจากกันช้า ๆ จนห่างพอสมควรแล้วจึงขยับมาใกล้กันอีก ทาอย่างนี้เป็นจังหวะช้า ๆ สิ่งสาคัญ
คือ การจับความรู้สึกของมือทั้ง 2 ข้าง คือ สมาธิอยู่กับมือนั่นเอง เมื่อจับความรู้สึกที่ฝ่ามือและมีสมาธิ
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ก็ทาให้เกิดความร้อนตรงฝ่ามือ ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดบนฝ่ามือขยายตัว รวมทั้งอาจเกิดประจุไฟฟ้า
ขึ้นบนฝ่ามือด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้ฝึกควรจับความรู้สึกของฝ่ามือโดยเฉพาะความร้อนให้มาก
และทาติดต่อกันอย่างน้อย 5 -10 นาที หลังการฝึกจะพบว่าอุณหภูมิของผิวหนังจะเพิ่มขึ้น สามารถ
วัดความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ด้วยเทอโมมิเตอร์
2.2.4.1.3 การฝึกจดอารมณ์
การเฝ้าสังเกตและจดความรู้สึกบ่อยเท่าที่ทาได้ ซึ่งควรระบุเวลาที่เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา
ในชีวิตประจาวัน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาจะจดบันทึกการวิเคราะห์แยกแยะ อารมณ์ สาเหตุ และการ
กระทา พิจารณาในสิ่งดีและไม่ดีของการกระทา
การเจริญ สติเป็ นขั้นตอนที่ความส าคัญ เป็ นพื้น ฐานในการเกิดสมาธิและ
ปัญญาตามมาเป็นการพัฒนาองค์ประกอบที่สาคัญของจิตวิญญาณ หรือทาให้เกิดทักษะอื่น ๆ ตามมา
ในการดาเนินชีวิตหรือแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้ฝึกมุ่งเน้นฝึกฝนให้ผู้รับการฝึกตระหนักเห็นถึงความสาคัญของ
การฝึกสติ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติอย่างตั้งใจทั้งในกลุ่มเรียนรู้และการฝึกฝนในชีวิตประจาวัน ผู้ ฝึกจะสาธิต
และให้ผู้รับการฝึกทดลองฝึกปฏิบัติการหายใจเข้าออก ประมาณ 15 -20 นาที การฝึกสมาธิจากการ
ใช้ฝ่ามือ 5 – 10 นาที จากนั้นให้การบ้านเพื่อฝึกฝนสติในแต่ละวันโดยการจดบันทึกจากการสังเกต
อารมณ์ สาเหตุ และการกระทาของตนเอง นามาสู่การระลึกรู้หรือมีสติ คือมีความเท่าทันความคิดและ
เข้าใจอารมณ์พื้นฐานของตนเอง
2.2.5 แนวคิดจิตศึกษา
จิ ต การศึ ก ษา (Psycho education) (Corey, 2008) คื อ การมุ่ งเน้ น การพั ฒ นา
ทักษะหรือองค์ความรู้ทางจิตวิทยาหรือที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจากแบบฝึกหั ดที่ออกแบบโดยใช้
กระบวนการกลุ่ มเรีย นรู้ร่วมกัน หรือศึกษาร่วมกัน ซึ่งเทคนิคที่นามาใช้คือ “เทคนิคจิตศึกษาแบบ
กลุ่ม”
เทคนิ คจิตศึกษาแบบกลุ่ม (Psycho-education Group) มุ่งเน้นนากระบวนการ
กลุ่มมาเอื้ออานวยให้สมาชิกกลุ่มมีการแบ่งปันข้อมูล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั่วไป ผู้นากลุ่มจะ
ให้แนวทางในการสอนวิธีการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมสนับสนุนกันและช่วยเหลือเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม
ซึ่งในการออกแบบกลุ่มสามารถกาหนดโครงสร้างเนื้อหาหรือประเด็นที่ต้องการพัฒนาในแต่ละช่วง
(Session) และผู้นากลุ่มจะต้องส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มแบ่งปันเรื่องราวความรู้สึกของตนเอง และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับกับกลุ่ม ซึ่งในแต่ล่ะเนื้อหาจะมุ่งเน้นให้สมาชิกกลุ่มได้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง
(Self – Awareness) และสามารถการนาประสบการณ์ การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ผู้ ให้การ
ปรึ กษาจะใช้รู ป แบบของจิ ต ศึกษาแบบกลุ่ มในการเพิ่ ม ทัก ษะและองค์ ความรู้ในกลุ่ ม คนที่ ปั ญ หา
ลักษณะคล้ายกัน เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนาไปสู่การประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและการ
ดาเนินชีวิตต่อไป ซึ่งผู้โค้ชจะมีบทบาทเป็นผู้นากลุ่ม และผู้รับการโค้ชจะเป็นสมาชิกกลุ่ม คือ ผู้นากลุ่ม
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จะมีบทบาทเอื้ออานวยให้สมาชิกกลุ่ม 1) สารวจตนเอง 2) เปิดเผยตนเองต่อกลุ่ม 3) มีการปฏิสัมพันธ์
ต่อกัน 4) รับฟังเข้าใจและช่วยคิดแก้ไขปัญหา และ 5) ให้เกิดการงอกงาม (Personal Growth)
กระบวนการจิ ตศึก ษาเป็ นการพั ฒ นาศักยภาพเฉพาะเจาะจงคื อ การพั ฒ นาจิ ต
วิญญาณในองค์ประกอบทั้งสามคือ สติ ความเชื่อ และความศรัทธา และการค้นพบความหมายในชีวิต
ซึ่งผู้โค้ชจะใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้รับการโค้ชเรียนรู้ร่วมกันจากการมีแบบฝึกหัดสาหรับการเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์ประกอบทั้งสามให้ผู้รับการโค้ชมีการแสดงออกที่มีความสามารถในแต่ละด้าน
มากขึ้น (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2551) โดยผู้โค้ชมีบทบาทเป็นผู้นากลุ่มหรือกระบวนการเรียนรู้ให้
สมาชิกหรือผู้ รับ โค้ช มีการแบ่ งปั น เรื่องราวและความรู้สึก สร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมสิ่ งที่ ได้
เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2.3 รูปแบบการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ คือ กระบวนการที่มีการผสานเทคนิคทฤษฎีการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโค้ชที่มีประสิทธิผล สรรค์สร้างรูปแบบการโค้ชเชิงจิต
วิญ ญาณ ซึ่งมีขั้ น ตอนทั้ งหมด 5 ขั้น ตอน คือ ขั้น เตรียมการ ขั้ นวางแผนตั้ งเป้ าหมาย ขั้น พั ฒ นา
ศักยภาพ ขั้นลงมือปฏิบัติ และขั้นประเมินผล โดยมีการเพิ่มเติมขั้นที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจิต
วิญ ญาณเป็ น การน าเอาการผสานเทคนิคทฤษฎี ในการพัฒ นาผู้ มีจิตวิญ ญาณในแต่ล ะด้านมาเป็ น
แนวทางปฏิบัติตามรูปแบบของเทคนิคกลุ่มจิตศึกษา และนอกจากการใช้เทคนิคสติบาบัดผสมผสาน
ในขั้นที่ 3 แล้ว จะนาเทคนิคสติบาบัดในขั้นตอนที่ 4 เช่นกัน เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติสติอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกรอบแนวคิดกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ แสดงแผนภาพได้ดังนี้
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ขั้นตอนการโค้ชที่มีประสิทธิผล
ขั้นตอน ที่ 1 การเตรียมการ
ขั้นตอน ที่ 2 การวางเป้าหมายและวางแผน
ขั้นตอนที่ 3 การลงมือปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามประเมินผล
ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและที่เกี่ยวข้อง
1 ทฤษฎีการปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง
2. ทฤษฎีการปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม
3. ทฤษฎีการปรึกษาแบบปัญญาและพฤติกรรมนิยม
4. แนวคิดจิตการศึกษา
5. แนวคิดสติบาบัด

การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ
ขั้นตอนที่ 2 การวางเป้าหมายและวางแผน
ขั้นตอนที่ 3 การเสริมศักยภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การลงมือปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผล

ภาพประกอบ 1 แนวคิดพื้นฐานการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
จากรูปแบบการโค้ชเชิงจิตวิญญาณข้างต้นเปรียบเสมือนการเดินทางผู้รับการโค้ช ที่ผู้
โค้ ช คอยผลั ก ดั น ให้ ผู้ รั บ การโค้ช เป็ น นั ก เดิ น ทางที่ ส วมบทบาทนั ก เดิ น ทางผู้ มี ไฟแห่ งจิ ต วิญ ญาณ
เดินทางในเส้นทางที่เลือกอย่างพลังและมีจุดมุ่งหมาย ในเส้นทางของการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ผู้โค้ช
เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทางที่คอยกระตุ้นผลักดัน ให้ผู้รับการโค้ชสวมบทบาทผู้มีพลังความมุ่งมั่นใน
การทางานอาสาสมัครภาคสนาม โดยผู้โค้ชใช้กรอบแนวคิดการโค้ชเชิงจิตวิญญาณที่ผสานเทคนิคการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง 5 ขั้นตอน มาเป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบการเดินทางร่วมกับ
ผู้รับการโค้ช
เริ่ ม ต้ น ผู้ โ ค้ ช จะสร้ า งความไว้ ว างใจ ความเข้ า ใจในลั ก ษณะของเส้ น ทางหรื อ เป็ น
การศึกษาเส้นทางร่วมกัน ขั้นต่อมาผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชจะร่วมกันวางแผนและตั้งเป้าหมายหรือ
กาหนดจุดหมายปลายทาง โดยต้องเป็นจุดหมายปลายทางที่มาจากความต้องการของผู้รับโค้ชเท่านั้น
และก่อนออกเดินทางผู้รับการโค้ชจะปลุกไฟแห่งจิตวิญญาณของตนเองจากการกระตุ้นผลักดันของผู้
โค้ช และเมื่อผู้รับการโค้ชออกเดินทางในเส้นทางที่กาหนดไว้ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ผู้รับการโค้ชจะ
กลับมาหาผู้โค้ชและบอกเล่าถึงประสบการณ์การเดินทางที่ผ่านมา ความสาเร็จปัญหาอุปสรรคต่อการ
ไปถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งผู้โค้ชก็จะเป็นที่ปรึกษารับฟั งช่วยคิดแก้ไขปัญหาและให้กาลังใจแก่ผู้รับ
การโค้ช เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับการโค้ชเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ และในขั้นสุดท้าย
ผู้รับการโค้ชจะกลับมาบอกเล่าถึงการเดินทางของตนเองประเมินผลการเดินทางของตนเองทั้งหมด
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โดยมีผู้โค้ชคอยรับฟังและให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งมุมมองและความคิดเห็นรวมถึงกาลังใจและมุ่งเน้น
สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักเดินทางของผู้รับการโค้ช นอกจากนี้ในการเดินทางผู้รับการโค้ชจะ
มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับนักเดินทางคนอื่นเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
การเดินทางของผู้มีไฟแห่งจิตวิญญาณ หรือ รูปแบบการโค้ชเชิงจิตวิญญาณแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง
ในขั้นนี้ผู้โค้ชจะเทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflect of feeling) ของทฤษฎีการ
ปรึกษาแบบยึ ดบุ คคลเป็ น ศู น ย์ กลาง คือ การมุ่ งเน้นการสร้างสั มพั นธภาพและบรรยากาศอบอุ่น
ไว้วางใจด้วย การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจและทักษะการสะท้อนความรู้สึกในช่วงเริ่มต้น เอื้อให้ผู้รับการ
โค้ชเปิดเผยและยอมรับตัวตนของตนเอง ในขั้นนี้นอกจากผู้โค้ชจะศึกษาองค์ความรู้ในเรื่องของการ
พัฒ นาจิตวิญญาณและทาความเข้า ใจในทุกรายละเอียดของขั้นตอนการโค้ช ผู้โค้ชจะมีการฝึกฝน
ทักษะที่สาคัญสาหรับการเป็นผู้โค้ช ซึ่งในการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ทักษะการฟัง สะท้อนความรู้สึกและ
ทักษะการถามอันเป็นทักษะพื้นฐาน นอกจากนั้นผู้โค้ชจะต้องทาความเข้าใจในบทบาทที่เอื้ออานวย
ต่อการโค้ชคือ ผู้สร้างสั มพันธภาพ ผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ผู้นากลุ่มในกระบวนการกลุ่มการ
พัฒนาทางจิตวิญญาณ ผู้สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง ผู้สร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับการโค้ชใน
ทุกกระบวนการ ผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้การประเมินความก้าวหน้า และผู้เสริมพลังและการให้กาลังใจ
แก่ผู้รับการโค้ช และในขั้นนี้ผู้โค้ชจะชี้แจงวัตถุประสงค์ของกระบวนการโค้ช บทบาทของผู้โค้ชและ
ผู้รับ การโค้ช และลักษณะการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนแก่ผู้รับการโค้ช ซึ่งผู้โค้ช จะเริ่มต้นสร้าง
สัมพันธภาพและบรรยากาศที่เอื้อให้ผู้รับการโค้ชไว้วางใจและมั่นใจในตัวผู้โค้ช เมื่อผู้ รับการโค้ชไว้ใจ
และเข้าใจกระบวนการ ผู้โค้ชจูงใจให้ผู้รับการโค้ชสารวจจิตวิญญาณของตนเอง ผู้โค้ชจะใช้การสังเกต
รับฟังและคาถามพูดคุยกับผู้รับการโค้ช และร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งด้านการปรึกษาเชิง
จิตวิญญาณของผู้รับการโค้ช จากนั้นนาผลการวิเคราะห์และประเมินมากาหนดเป้าหมายและวางแผน
พัฒนาต่อไป
ขัน้ ที่ 2 เข็มทิศของการเดินทาง
การกาหนดทิศทางหรือการตั้งเป้าหมายของผู้รับการโค้ชภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด
ในขั้นนี้แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของทฤษฎีกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยม คือ เทคนิคการบริหารตนเอง
คือ ผู้โค้ชจะเริ่มต้นสร้า งแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้รับการโค้ช โดยการสร้างการตระหนักให้
ผู้รับการโค้ชเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จากนั้นผู้โค้ช
จะเอื้ อ อ านวยให้ ผู้ รั บ การโค้ ช ตั้ งเป้ า หมายร่ว มกั น ซึ่ งเป้ าหมายที่ ก าหนดจะต้ อ งมี ค วามท้ าทาย
เฉพาะเจาะจง เป็นรูปธรรมสามารถสังเกตเห็ นได้และสามารถทาได้จริงในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่ง
เป็นไปตามหลัก SMART เมื่อกาหนดเป้าหมายชัดเจนต่อมาผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชจะร่วมออกแบบ
วางแผนวิธีการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในขั้นนี้ผู้โค้ชจะชี้แนะวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกั บ
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สภาพการณ์ ปั ญ หาของผู้ รั บ การโค้ ช และในช่ ว งท้ ายผู้ โค้ช จะให้ ผู้ รับ การโค้ช สรุป เป้ าหมายและ
แผนการของตนเอง และผู้โค้ชจะให้กาลังใจผู้รับโค้ชในปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
ขั้นที่ 3 ปลุกไฟแห่งจิตวิญญาณ
เป็ น ขั้ น ของการเสริม ศั กยภาพในความรู้แ ละทั ก ษะที่ ส าคั ญ ของการปรึก ษาเชิ ง
จิตวิทยา ในขั้นนี้จากองค์ประกอบของจิตวิญญาณ 3 องค์ประกอบ ซึ่งใช้เทคนิคกลุ่มจิตศึกษา คือ
การใช้กระบวนการกลุ่มให้เกิดการแบ่งปันความรู้สึกและเรื่องราวและเรียนรู้ด้วยกัน โดยแบบฝึกหัด
สาหรับ การเสริมศักยภาพในแต่ด้านของจิตวิญญาณมี การนาเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาใช้ดังนี้
องค์ประกอบสติสัมปชัญญะจะเป็นการนาเทคนิคสติบาบัด คือ การฝึกนั่งสมาธิจาก
การหายใจเข้าออก การใช้ฝ่ า มือและการจดบันทึกอารมณ์ และมอบหมายให้ มีการบ้านฝึกฝนการ
พัฒนาสติในชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็นเทคนิคของกลุ่ มปัญญาและพฤติกรรมนิยม เพื่อส่งเสริ มการพัฒนา
สติซึ่งเป็นทักษะที่ต้องฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านความเชื่อและความศรัทธาและการค้นพบความหมายของชีวิต
โดยผู้โค้ช น าเทคนิ คการถามของทฤษฎีการปรึกษาแบบอัตถิภ าวนิยมให้ ผู้ รับการโค้ชการบอกเล่ า
ประสบการณ์เพื่อค้นหาค่านิยม ความเชื่อ และความหมายในชีวิตของตนเอง นามาสู่การเข้าใจความ
ศรัทธาและความเชื่อของตนเอง และค้นพบคุณค่าความหมายและการมีอยู่ของตนเอง ซึ่งแบบฝึกหัด
เพื่อพัฒนาองค์ประกอบของจิตวิญญาณทั้ง 3 องค์ประกอบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แบบฝึกหัด คือ
แบบฝึกหัดที่ 1 ดาวบันดาลใจ เพื่อสารวจและทบทวนความเชื่อและความศรัทธา
ของตนเอง และกาหนดแนวทางการปฏิบั ติในการทางานและการใช้ชีวิตตามความเชื่อและความ
ศรัทธาของตน
แบบฝึกหัดที่ 2 ความหมายแห่งชีวิต เพื่อสร้างการตระหนักถึงการดารงอยู่อย่างมี
ความหมายและมีคุณค่า เป็นการค้นหาความหมายในชีวิตโดยการบอกเล่าประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
การมีคุณค่าและมีความหมายของชีวิต
แบบฝึกหัดที่ 3 บ่มเพาะสติ จุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีการตระหนักรู้ มีสติ
และสมาธิ เท่ า ทั น ต่ อ ตนเองและสิ่ ง รอบตั ว คื อ การฝึ ก สมาธิ แ ละการฝึ ก สติ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสาเร็จและปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ
แบบฝึ กหั ดที่ 4 เมล็ดพันธ์แห่ งจิตวิญ ญาณ เพื่อสนับสนุนให้ ผู้รับการโค้ชมีการบู
ราณาการจิตวิญญาณแห่งตนสู่การทางานในบทบาทอาสาสมัครภาคสนามและการดาเนินชีวิต เป็น
การแลกเปลี่ ยนถึงความเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณของตนและแนวทางการนาไปประยุกต์ใช้ใน
ทางานสนับสนุนทางจิตสังคมแก่ผู้ใช้ยาเสพติด
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ขั้นที่ 4 ก้าวย่างอย่างมั่นใจ
ผู้รับการโค้ชจะลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาผู้โค้ช
จะทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้การแนะนา นอกจากนั้นผู้โค้ชจะมีบทบาทกระตุ้นผลักดัน เสริมพลังให้
และกาลังใจ และผู้โค้ชจะให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ เพื่อผู้รับโค้ชจะได้นาไปปรับปรุงแก้ไข
และลงมือปฏิบัติการจนถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด ในขั้นนี้เป็นความต่อเนื่องของ
การใช้เทคนิคการจัดการตนเองและกากับตนเองตามแนวคิดและทฤษฎีปัญญาและพฤติกรรมนิยม คือ
ภายหลังจากการกาหนดเป้าหมายจะมีการลงมือปฏิบัติ จากนั้นเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับและให้แรง
เสริมเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและบรรลุผล
ขั้นที่ 5 ตามรอยนักเดินทาง
ผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชจะร่วมกันประเมินผลความก้าวหน้าโดยประเมิ นความสาเร็จ
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้รับโค้ชจะรายงานผลปฏิบัติการของตน ปัจจัยที่เอื้อให้ เกิดความสาเร็จและ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นตามมุมมองและความรู้สึกของตนเองภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร โดยมีผู้โค้ช
รับฟังและให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็น ประโยชน์ และท้ายสุดจะร่วมสรุปผลตลอดกระบวนการและผู้โค้ช
จะให้แรงเสริมและมุมมองที่สาคัญเพื่อให้ผู้รับการโค้ชรักษาศักยภาพตนเองไว้หรือทามันเพิ่มขึ้นใน
อนาคต ซึ่งในขั้นนี้จะเป็นการติดตามและประเมินผลระหว่างการปฏิบัติการและสิ้นสุดกระบวนการ
โค้ช และเป็นการประเมินและติดตามผลรายบุคคลและรายกลุ่มตามลาดับ
ในขั้นนี้ก็เช่นกันเป็นการใช้เทคนิคการจัดการตนเอง ตามแนวคิดและทฤษฎีปัญญา
และพฤติกรรมนิยม แต่เป็นการมุ่งเน้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสมให้คงถาวรซึ่งนอกจากการ
ประเมินผลจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผู้โค้ชจะต้องมีการสนับสนุนให้ผู้รับการโค้ชให้แรงเสริ มตนเอง
ตระหนั กในคุณ ค่าและผลการปรับ พฤติกรรม อีกทั้งต้องเตรีย มการเกี่ยวกับ การส่งเสริมพฤติกรรม
ปัจจุบันให้คงอยู่และแข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้นในอนาคตและเตรีย มพร้อมรับมือกับอุปสรรคปัญหาที่อาจ
ส่งผลให้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไม่ลดลงหรือหายไป
สรุปการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ คือ กระบวนการที่มีการผสานเทคนิคทฤษฎีการปรึกษา
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการโค้ชที่มีประสิทธิผล โดยผู้โค้ชสนับสนุนให้ อาสาสมัครภาคสนาม
พัฒนาองค์ประกอบของจิตวิญญาณใน 3 ด้าน คือ สติสัมปชัญญะ ความเชื่อและความศรัทธา และ
การค้นพบความหมายและคุณค่าชีวิต ซึ่งผู้โค้ชจะใช้ องค์ความรู้และทักษะสนับสนุนให้ อาสาสมัคร
ภาคสนาม พัฒนาศักยภาพด้านจิตวิญญาณ และประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการทางานอาสาสมัคร
ภาคสนาม
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3. การศึกษาแบบเรื่องเล่า วิธีการวิจัยเพื่อเข้าถึงปรากฏการณ์แห่งจิตวิญญาณ
การศึ ก ษาวิจั ย ครั้ งนี้ ด าเนิ น การวิ จั ย ตามแนวทางของวิ ธี วิ จั ย แบบเรื่อ งเล่ า (Narrative
Approach) เพื่ อ เข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู้ ก ารสร้ า งตั ว ตนผู้ มี จิ ต วิ ญ ญาณอาสาสมั ค รภาคสนาม (ผู้ มี
สติสัมปชัญญะ มีความเชื่อและศรัทธา และคุณค่าและความหมายของชีวิต) ซึ่งวิธีการศึกษาแบบเรื่อง
เล่ามุ่งเน้นการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ของบุคคลในเหตุ การณ์ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่
ศึกษา ฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์และการสวมบทบาทที่เชื่อว่า
ตัวตนผู้มีจิตวิญญาณคือผลผลิตของกระบวนการทางสังคม ซึ่งสามารถเข้าใจผ่านประสบการณ์ของ
บุคคลที่สะท้อนกระบวนการสร้างความเป็นตัวตนผู้มีจิตวิ ญญาณของอาสาสมัครภาคสนามในบริบท
สังคมครอบครัว การทางาน และกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ นอกจากนี้การศึกษาวิจัยแบบเรื่อง
เล่าเป็นการให้คุณค่าอาสาสมัครภาคสนามผู้มีประสบการณ์การใช้ยาเสพติดในฐานะเจ้าของเรื่องได้
แสดงตัวตนให้สังคมได้รับรู้ในมุมมองด้านผู้มีจิตวิญญาณ และเป็นวิธีการวิจัยที่อันเข้าถึงความซับซ้อน
และแอบซ่อนของประสบการณ์ส่วนตนและการเข้าร่วมกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณที่ไม่สามารถ
ค้นพบในวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งรายละเอียดของหลักการของวิธีการวิจัยแบบเรื่องเล่าตาม
รูปแบบของการศึกษา “กระบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามที่ช่วยเหลือผู้ใช้
ยาเสพติด” มีดังต่อไปนี้
3.1 ลักษณะการศึกษาแบบเรื่องเล่า
วิธีการวิจัยเรื่องเล่ามีพื้นฐานหรือศาสตร์ต้นตารับจากการศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่า
จัดอยู่ในกลุ่มการศึกษาเชิงพรรณนาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคล เมื่อพิจารณาแตกต่างของเรื่องเล่า
มาจากวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ (Analytic Strategies) ประเภทวิ จั ย ของวิ ธี ก ารศึ ก แบบเรื่ อ งเล่ า เช่ น
การศึกษาจากชีวประวัติ การศึกษาอัตชีวประวัติ การพรรณนาประวัติชีวิต การบอกเล่าประวัติศาสตร์
และการศึกษาเรื่องเล่าของประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึ่งในการศึกษาประสบการณ์บุคคลสามารถศึกษา
ประสบการณ์ตอนใดตอนหนึ่งหรือหลาย ๆ สถานการณ์ หรือในแต่ละความเชื่อวัฒนธรรมของชุมชน
โดยทุกวิธีการศึกษาแบบเรื่องเล่าล้ วนมุ่งเน้นให้บุคคลทบทวนประสบการณ์ และการรับรู้ชีวิตของ
ตนเองอย่างเป็นระบบ ซึง่ เป็นการแสวงหาความรู้จากการตีความและให้ความหมายของประสบการณ์
ของบุ ค คล (นภาภรณ์ หะวานนท์ , 2552; ผ่ อ งพรรณ ตรั ยมงคล และสุ ภ าพ ฉัต ราภรณ์ , 2553;
Rissman, 2008)
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ วิธีการศึกษาเรื่องเล่าเป็นการศึกษาผ่านประสบการณ์การสร้าง
จิ ต วิ ญ ญาณอาสาสมั ค รภาคสนาม ผ่ านการตี ค วามและวิ เคราะห์ ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
สัญลักษณ์และการสวมบทบาท ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สร้างร่วมกันของผู้วิจัยและอาสาสมัครภาคสนาม
เพื่อเปิดเผยแง่มุมความซับซ้อนของการสร้างตัวตนผู้จิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม จากเรื่องเล่าที่
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สะท้อนการกระทาระหว่างอาสาสมัครภาคสนามกับบริบทสังคมที่ อาสาสมัครภาคสนามมีปฏิสัมพันธ์
และท าให้ อ าสาสมั ค รภาคสนามเกิ ด คิ ด สะท้ อ นกลั บ การสวมบทบาทตั ว ตนที่ มี ลั ก ษณะ ผู้ มี
สติสัมปชัญ ญะ ผู้มีความเชื่อและความศรัทธา และผู้ มีคุณ ค่าและความหมายของชีวิต ซึ่งลักษณะ
รูปแบบของการศึกษาแบบเรื่องเล่าของการศึกษา กระบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัคร
ภาคสนามที่ช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด มีดังนี้
3.1.1 วิธีการศึกษาแบบเรื่องเล่าสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์
ด้วยวิธีการศึกษาแบบเรื่องเล่า เป็นวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ (Quality Research) ซึ่งมุ่ง
แสวงหาความรู้ จ ากความสั ม พั น ธ์ข องปรากฏการณ์ กั บ สภาพแวดล้ อ ม ท าการศึ ก ษาข้ อ มู ล ด้ า น
ความรู้สึกนึกคิดความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคลเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การ
สังเกตแบบการมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล และ
เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยจากเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งถูกสร้างจากการ
สนทนาของผู้ วิจั ย และผู้ เล่ า เป็ น การถ่ายโยงความรู้ (Knowledge Transferring) คือ การรับ รู้ต่ อ
เหตุการณ์ที่มีความหมาย บุคคลจะจดจาและตกตะกอนเป็นประสบการณ์หรือองค์ความรู้ความเข้าใจ
ต่อเหตุการณ์ของคน ๆ นั้นทั้งนี้เรื่องราวจะถูกเรียบเรียงตามลาดับของเหตุการณ์ จากเหตุการณ์หนึ่ง
ไปสู่เหตุการณ์หนึ่ง (Temporal Ordering) เพื่อเชื่อมโยงแต่ละเหตุการณ์และตีความปรากฏการณ์ใน
มิติต่าง ๆ ของสังคม (นราภรณ์ หะวานนท์ , 2552, สุภางค์ จันทวานิช , 2549, Creswell & Plano,
2006)
วิธีการวิจัยแบบเรื่องเล่าถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายทางด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะ
การศึกษาวิจัยแบบเรื่องเล่า “แบบการศึกษาอัตชีวประวัติ” ที่ถูกนามาใช้เป็นวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ในช่วงเริ่มต้น นักสังคมศาสตร์พบว่าทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์มีความสอดคล้องกับ การศึกษาวิจัย
แบบเรื่องเล่ามากกว่าทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ทฤษฎีอื่น (Merrill & West, 2009) นั่นเพราะทฤษฎี
การปฏิ สั มพั น ธ์สั ญ ลั ก ษณ์ น าไปสู่ ก ารเข้ าใจสั งคมธรรมชาติ สั งคม การกาหนดบรรทั ด ฐานแบบ
ธรรมชาติ คือการให้มุ่งเน้นความเข้าใจในการสวมบทบาทของบุคคลจากการปฏิสัมพันธ์ของบุ คคลกับ
สิ่งแวดล้อมหรือบริบทสังคม ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมกับการสร้างตัวตน ทาให้เข้าใจอิทธิพล
ของวัฒ นธรรมที่มีต่อสังคมให้คุณค่าเรื่องความเชื่อและค่านิยมของบุคคล ซึ่งเป็นการให้มุมมองต่อ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความลึกซึ้งกว่าทฤษฎีทางสังคมที่อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยบริบท
สังคมที่ถูกกาหนดบรรทัดฐานจากอานาจหรือชนชั้นทางสังคม
ดังนั้ นวิธีการศึกษาแบบเรื่องเล่ามุ่งเน้นศึกษาตัวตนที่ลึ กซึ้งมีความสอดคล้ องกับ
แนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์และแนวคิดการสวมบทบาท ในการศึกษาการสร้างจิตวิญญาณ
ของอาสาสมัครภาคสนามจากการปฏิสัมพันธ์ของบริบทสังคมแวดล้อมและอาสาสมัครภาคสนาม ซึ่งมี
ถูกกาหนดจากสถานะหรือบทบาทที่อาสาสมัครภาคสนามแสดงในสถานการณ์นั้น ๆ เช่น บทบาทของ
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พ่อ ลู ก คนทางานอาสาสมัครภาคสนาม ผู้ รับการโค้ช เชิงจิตวิญ ญาณที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ ต ก
ตกตะกอนอยู่ ในตั ว อาสาสมั ค รภาคสนามหรื อ ที่ เรี ย กว่ า “ประสบการณ์ ” มาท าความเข้ า ใจ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
3.1.2 องค์ความรู้จากการตีความวิเคราะห์ร่วมกันของผู้วิจัยและอาสาสมัครภาคสนาม
การศึกษาแบบเรื่องเล่าเชื่อว่าบุคคลมีการถ่ายโยงความรู้ของตนเองไปสู่ผู้อื่น บุคคล
ที่รับการถ่ายโยงก็จะเกิดการซึมซับและตกตะกอนเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ของตนเองที่เป็น
เอกลักษณ์เช่นกัน ดังนั้นทั้งผู้ถ่ายโยงและผู้รับข้อมูลล้วนมีการตีความสร้างองค์ความรู้ของตนเองเสมอ
(Creswell & Plano, 2006) ท าให้ อ งค์ ค วามรู้ ข องการสร้ า งตั ว ตนอาสาสมั ค รภาคสนามผู้ มี จิ ต
วิญญาณครั้งนี้ ผ่านการตีความประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนามและผู้วิจัย ทั้งนี้
วิธีการศึกษาแบบเรื่องเล่าอาจไม่ได้สะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ แต่เป็นเรื่องราวที่ผ่าน
ตัวตนของผู้เล่าหรืออาสาสมัครภาคสนามและผู้วิจัย ซึ่งตลอดการศึ กษาเรื่องเล่าจะถูกตีความและให้
ความหมาย โดยขณะที่เล่าเรื่องอาสาสมัครภาคสนามจะให้ความสาคัญว่าตนเองกาลังเล่าเรื่องให้ใคร
ฟั ง ซึ่ ง ในที่ นี้ คื อ ผู้ วิ จั ย ดั ง นั้ น ประสบการณ์ ที่ ถ่ า ยทอดออกมาผู้ วิ จั ย จึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ อาสาสมั ค ร
ภาคสนาม ซึง่ ไม่สามารถแยกค่านิยมและข้อเท็จจริงออกจากกันได้อย่างแท้จริง และผู้วิจัยศึกษาจะใช้
การสังเกต การสนทนา และเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในปรากฏการณ์ การสร้างและพัฒนาจิตวิญญาณ
ของอาสาสมัครภาคสนาม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลผู้วิจัยจาเป็นต้องใช้
ค่ า นิ ย มทั้ ง ของส่ ว นตั ว และของชุ ม ชนสั งคมเป็ น รากฐานในการพิ จ ารณาและสะท้ อ นความจริ ง
(ชาย โพธิสิตา, 2550; องอาจ นัยพัฒน์, 2548)
3.1.3 มุ่งเน้นการให้คุณค่าอาสาสมัครภาคสนาม
ในการถ่ายโยงประสบการณ์ อาสาสมัครภาคสนามซึ่งเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์
การใช้ยาเสพติดและทางานช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน และมักถูกจั ดเป็นกลุ่มคนที่สร้างปัญหา
กับ สังคมจากพฤติกรรมการใช้ย าเสพติดซึ่งเป็นสิ่งที่ผิ ดกฎหมาย แต่การศึกษาแบบเรื่องเล่าครั้งนี้
อาสาสมัครภาคสนามสามารถเล่าเรื่องผ่านความรู้สึกมุมมองด้านตัวตนผู้มีจิตวิญญาณของตนเองได้
อย่างเป็นอิสระ และสามารถแสดงความรู้สึกอารมณ์ความคิดที่มีต่อสิ่งที่เล่าได้อย่างเต็มที่ เป็นการ
สะท้อนตัวตนออกมาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่วัตถุวิสัยในกระบวนการวิจัย ซึ่งทาให้อาสาสมัคร
ภาคสนามสามารถมีพื้นที่แสดงตัวตนในสังคมมากขึ้น (นราภรณ์ หะวานนท์ , 2552) และการศึกษา
ครั้ ง นี้ เปิ ด โอกาสให้ สั ง คมรั บ รู้ ตั ว ตนผู้ มี จิ ต วิ ญ ญาณของอาสาสมั ค รภาคสนามได้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง
นอกจากนั้นถึงแม้ในการศึกษาเรื่องเล่าจะมาจากกลุ่มคนจานวนน้อย หากลงลึกได้ลึกซึ้งในหลายมิติ
ของชีวิตเหตุการณ์ ก็จัด เป็ นความรู้ได้ ด้วยเรื่องเล่าเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะบุคคล (Creswell, 2006)
ไม่ใช่การยืนยันข้อค้นพบด้วยจานวนผู้เล่า เป็นเคารพการให้ คุณค่าศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์และ
ความแตกต่างในแต่ละบุคคลเช่นกัน
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3.1.4 การเปิดเผยเรื่องราวที่แอบซ่อนและซับซ้อนของการสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ
ด้วยวิธีศึกษาแบบเรื่องเล่าจะพยายามเข้าถึงสิ่งที่เป็นเบื้องหลังหรือความเชื่อพื้นฐาน
ของผู้เล่าต่อเหตุการณ์นั้น ซึ่งสามารถสะท้อนถึงตัวตนของผู้เล่าได้อย่างลึกซึ้ง โดยไม่สามารถพบใน
วิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างการศึกษาสิ่งที่ซ่อนเร้นภายในบุคคล เช่น จากผลวิธีการวิจัยแบบเรื่องเล่า
พบว่าช่วยสะท้อนมุมมองที่ซ่อนเร้นแอบแฝงของผู้ให้การปรึกษาทาให้เข้าใจความต้องการของผู้ให้การ
ปรึกษาต่อกระบวนการปรึกษาปรากฏชัดขึ้น (Henkelman & Barbara, 2006) และการศึกษาโดยใช้
การเล่าเรื่องตีความหมายด้านจิตวิญญาณจากประสบการณ์ของชาวลัทธิคัลท์ (รุ่นที่สองที่รอดชีวิต )
ทาให้เข้าใจบทบาทของจิตวิญญาณต่อการรักษาฟื้นฟู และมีการนาเอาข้อค้นพบนามาสู่การบูราณา
การวิธีการรักษากับจิตวิญญาณเพื่อการรักษาฟื้นฟูคนไข้กลุ่มเดียวกันหรือที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
คนดั งกล่ าว (Matthews, 2014) รวมถึงการค้น พบรูปแบบการผสมผสานระหว่างพัฒ นาการของ
ผู้ห ญิ ง จิ ตวิญ ญาณของเพศหญิ งและประสบการณ์ ของผู้ ห ญิ งที่เป็นแม่ จากเรื่องเล่ าของผู้ ห ญิ งที่
ตั้งครรภ์ (Gohman, 2014) และงานวิจัยที่นาเรื่องเล่าของที่ปรึกษา (Supervisor) ด้านการปรึกษา
นามาให้ความหมายสร้างเป็นบรรทัดฐานสาหรับการรับรองคุณสมบัติและการมอบใบอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพแก่ผู้ให้การปรึกษาทางคอมพิวเตอร์ (Matthews, 2015) เป็นต้น
ดังที่กล่าวมาการเข้าใจถึงการสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนาม
ซึ่งความสลั บ ซับ ซ้อนของเรื่ องราวอารมณ์ ความรู้สึ กของต่อการสร้างจิตวิญ ญาณของอาสาสมัค ร
ภาคสนามจะค่อย ๆ เปิดเผยออกมาจากการสนทนาบนฐานความเข้าใจเสมือนมีประสบการณ์ร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัยและอาสาสมัครภาคสนาม ทาให้ค้นพบแง่มุมที่แอบซ่อนของการสร้างและพัฒ นาจิต
วิญญาณในบริบทสังคมที่เกี่ยวข้องได้
3.2 การเข้าถึงข้อมูล
3.2.1 มุมมองทฤษฎีนาทางเรื่องเล่า
มุมมองทฤษฎี (Theoretical Perspective) นาทางเรื่องเล่า คือ การใช้วิธีวิจัยแบบ
เรื่องเล่าเพื่อค้นหามิติต่าง ๆ ของสังคมแวดล้อม ผู้วิจัยจาเป็นต้องใช้มุมมองของทฤษฎีพื้นฐานเป็น
แนวทางในการค้นหาข้อมูลและข้อมูลที่สาคัญอันเป็นจุดเปลี่ยนจากการเล่าเรื่องหรือสนทนาของผู้ให้
ข้อมูล โดยทฤษฎีที่นามาใช้ควรมีความสอดคล้องกับหลักการแสวงหาความรู้ของวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
เรื่องเล่า คือ ประสบการณ์บุคคลเพื่อการเข้าใจปรากฏการณ์ของสังคม (Creswell, 2006) ซึ่งความ
เข้าใจถึงการสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนามเป็นการมองผ่านทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
สัญลักษณ์และแนวคิดการสวมบทบาท ในการหาจุดเปลี่ยนของการสร้างลักษณะตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ
คือ ผู้มีสติสัมปชัญญะ ผู้มีความเชื่อและความศรัทธา และผู้มีคุณค่าและความหมายของชีวิต จากเรื่อง
เล่าของอาสาสมัครภาคสนามที่แต่ละคนถ่ายทอดออกมาทั้งในประสบการณ์ที่คล้ายคลึงและแตกต่าง
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เพื่อเข้าใจบริบทสังคมคือ ประสบการณ์ส่วนตัว การทางานและการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ที่มีต่อการ
สร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนาม
3.2.2 การรวบรวมข้อมูล
ส าหรั บ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของวิ ธี ก ารศึ ก ษาแบบเรื่อ งเล่ า ผู้ วิ จั ย จะใช้ ก าร
สัมภาษณ์ การบันทึกจากปากคา บทสนทนา แล้วนามาวิเคราะห์เชิง พรรณนา และนามาเสนอผลด้วย
รูปแบบการพรรณนาเรื่องราวหรือเรื่องเล่า (story) (ผ่องพรรณ ตรัยมงคล และ สุภาพ ฉัตราภรณ์ ,
2553) ซึ่งหลักการสาคัญในการพูดคุยหรือสนทนากับผู้เล่าเรื่องเพื่อได้มาซึ่งความจริงที่ต้องการคือ
ผู้วิจัยต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับอาสาสมัครภาคสนาม การพยายามเข้าใจ เคารพให้เกียรติในความ
เสมอภาคกัน เป็นการสนทนาที่ใช้คาถามโดยไม่มีการบังคับให้อาสาสมัครภาคสนามต้องตอบ หรือ
พยายามกดดันให้พูด และเมื่ออาสาสมัครภาคสนามสื่อสารออกมาผู้วิจัยจะต้องไม่ตัดสินผิดถูก เพียง
ท าความเข้ าใจตี ค วามหมายในค าตอบนั้ น ๆ โดยทั้ ง ผู้ วิ จั ย และอาสาสมั ค รภาคสนามควรอยู่ ใน
บรรยากาศของความสบายใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยน และที่สาคัญต้องตระหนักว่านักวิจัยไม่ใช่ผู้ถาม
หรืออาสาสมัครภาคสนามเป็นผู้ตอบ แต่เป็นบรรยากาศของการเอื้ออานวยให้เรื่องเรื่องราวต่าง ๆ
ได้รับการทบทวน ราลึกถึงและสื่อสารผ่านสิ่งที่เป็นเรื่องเล่า (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2552)
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
จากนิยามความหมายของการศึกษาวิจัยแบบเรื่องเล่า วิธีการแสวงหาความรู้จากการ
ตีความและให้ ความหมายของประสบการณ์ ของบุคคล ดังนั้นการวิเคราะห์ ข้อมูลควรพิจารณาถึง
จานวนผู้เล่าเป็นบุคคลหรือกลุ่มคน เพราะความซับซ้อนและรายละเอียดของข้อมูลอาจมีผลต่อการ
ตีความหมายและสรุปองค์ความรู้ (Creswell, 2006) ซึ่งวิธีการวิจัยแบบเรื่องเล่า (Rissman, 2008) มี
หลากหลายวิธีดังนี้
3.3.1 การวิเคราะห์ แก่นของเนื้อหา (Thematic Analysis) เป็นวิเคราะห์หาแก่นของ
เรื่องเป็นการสร้างกรอบแนวคิดในรูปแบบของอุปนัย คือการรวบรวมข้อมูลและนามาจัดกลุ่มข้อมูล
หรือประเภทของเรื่องเล่า และนาเสนอข้อมูลเป็นรายกรณี สนใจในคาพูดบอกเล่ามากกว่าวิธีการพูด
ซึ่งผู้วิจัยให้ความสาคัญกับเนื้อหาเรื่องราวของบุคคลต้นเรื่อง โดยมุ่งเน้นการตีความและให้ความหมาย
ของเนื้อเรื่องเป็นหลัก
3.3.2 การวิเคราะห์ โครงสร้าง (Structural Analysis) มุ่งเน้นโครงสร้างของประโยค
ของเรื่องเล่า ซึ่งเป็น รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้เล่ า มีการถอดคาบรรยายที่จาเป็นโดยไม่ตัดทอนคา
บรรยาย เพราะอาจทาให้การวิเคราะห์ ไม่สมบูรณ์ จากนั้นนาข้อมูลของเรื่องเล่าที่มีความหลากหลาย
มาเปรียบเทียบกัน สร้างเป็นแนวคิดทฤษฎี
3.3.3 การวิเคราะห์บทสนทนา (Dialogic Analysis) เป็นการวิเคราะห์การสนทนา ของ
ผู้เล่าและผู้รับฟัง ซึ่งมีการระบุฉากเบื้อหลังที่เฉพาะเจาะจง เป็นการร่วมสนทนาและเป็นการสร้างเรื่อง
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เล่าและให้ความหมายร่วมกัน ผู้เล่าและผู้รับฟังจะมีการปฏิสัมพันธ์กันโดยตลอดและจากการถามตอบ
จะทาให้ผู้เล่าเรื่องจัดระเบียบเรื่องเล่าของตนเอง ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการถอดเสียงจากการสนทนาของ
ผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด
3.3.4 การวิเคราะห์การแสดงออก (Performance Analysis) เป็นการวิเคราะห์ที่เชื่อว่า
การแสดงออกหรือการกระทาของผู้เล่าเรื่องสาคัญกว่าคาพูด จะมุ่งเน้นวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและ
แสดงออกเป็นลักษณะดังตัวละครเอกที่มีความสาคัญ พร้อมระบุฉากตอนสถานที่ที่มีการบทบาทแสดง
บทบาทนั้น
3.3.5 การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ (Visual Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ภาพถ่าย หรือวิดีโอ แล้วนามาตีความหรือให้ความหมายกับสิ่งที่ศึกษาร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
สาหรับการศึกษาการสร้างและพัฒนาตัวตนผู้มีจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม
ครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูล ต้องศึกษาเป็นองค์รวมมากกว่าการทาความเข้าใจเฉพาะในหั วข้อที่
ศึกษาหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงภาพโครงสร้างของเรื่องเล่าที่สะท้อนถึง บทบาท ความ
เชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ข องอาสาสมั ค รภาคสนามต่ อ ปรากฏการณ์ มุ ม มองภาษา ตั ว ตนและโลกของ
อาสาสมัครภาคสนาม โดยวิธีการเรื่องเล่าดาเนินการโดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นตัวตนของ
อาสาสมั ค รภาคสนาม ทั้ งภาษาการแสดงออกท าให้ เข้ าถึ งปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ดั งนั้ น วิ ธีก าร
วิเคราะห์ของเรื่องเล่าสามารถจะใช้การวิเคราะห์เช่นเดียวกับ วิธีวิจัยแบบทฤษฎีฐานราก (Grounded
Theory) เพราะมี การหาความเชื่อมโยงที่ เป็น แกนของข้อมูล (Axial) จากบทสนทนา หรือวิธีการ
วิเคราะห์แก่นเนื้อหา (Thematic Analysis) จากบทสนทนา ซึ่งจะทาให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น จากกระบวนการ และความสรุปเป็นองค์ความรู้ของการศึกษาวิจัย (นราภรณ์ หะวานนท์ ,
2552) ซึ่งวิธีการนี้ลดความซับซ้อนของการจัดประเภทโดยเฉพาะกรณีศึกษาจากกลุ่มคนหรือชุมชนได้
3.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้
วิธีวิจัยแบบเรื่องเล่า สร้างองค์ความรู้จากความเข้าใจในประสบการณ์ของผู้เล่าเรื่องหรือ
ผู้ให้ ข้อมูล ผ่ านการตีความร่ วมกัน ของผู้ ให้ ข้อมูล และผู้ วิจัย ดังนั้นการตรวจสอบข้อมูลเพื่ อความ
น่ าเชื่อถือได้ของข้อมูล ต้ องตรวจสอบเข้าถึงการตีค วาม และการจัดกระทาข้อมูล ทั้ งการสร้างบท
สนทนา คือข้อคาถามที่ใช้ ข้อมูลการสัมภาษณ์ที่มุ่งเน้นความเข้าใจในรายละเอียดของเหตุการณ์ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะเหมือนจริง (Verisimilitude) ที่สะท้อนสถานการณ์จริง
ได้อย่างชัดเจนเสมือนผู้วิจัยอยู่ในเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ศึกษา และควรมีลักษณะประโยชน์ นิยม
(Utility) คื อ เป็ น ประโยชน์ ต่อ สั งคม โดยเฉพาะกลุ่ ม คนที่ เกี่ ยวข้ อ งสามารถรับ รู้ได้ ว่าการศึ กษามี
ความสาคัญและมีความหมายต่อพวกเขาอย่างแท้จริง ดังนั้นการตรวจสอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ของ
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การวิจัยเชิงคุณภาพ แบบวิธีวิจัยแบบเรื่องเล่า (Loh, 2013) จึงควรมุ่งเน้นวิธีการตรวจสอบข้อมูล
ดังนี้
3.4.1 การตรวจสอบโดยผู้ให้ข้อมูล (Member Checking)
ในกระบวนการขั้นสุดท้ายของการเขียนบรรยายจากการวิเคราะห์ประเด็นที่ศึกษา
โดยการส่งให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบข้อมูล การตีความข้อมูลที่ศึกษา เป็นการขอข้อมูลในประสบการณ์ที่
ศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงรายละเอียดของบริบทประสบการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อองค์ประกอบของข้อมู ลที่มี
ความชัดเจนครอบคลุมข้อเท็จจริงที่รับรองโดยต้นเรื่องหรือผู้เล่า
3.4.2 การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ (Peer Validation)
ในการตีความข้อมูล ทั้งความรู้สึกมุมมองของผู้ให้ข้อมูล เป็นความเข้าใจของผู้วิจัย
เป็นหลัก ภายใต้แนวคิดทฤษฎีและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งควรมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
โดยผู้ ผู้ เชี่ ย วชาญหรื อ ผู้ มี ป ระสบการณ์ วิ จั ย ที่ ค ล้ า ยกั บ งานวิจั ย ที่ ศึ ก ษา เพื่ อ สร้ างความมั่ น ใจว่ า
กระบวนการเก็บ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา และมีการ
ตีความที่ตรงกับหลักการแนวคิดของการศึกษา
3.4.3 การตรวจสอบโดยผู้ใช้ประโยชน์หรือผู้อ่านงานวิจัย (Audience Validation)
การตรวจสอบข้อมูลโดยผู้ ใช้ประโยชน์ห รือผู้ อ่าน เป็นความน่าเชื่อถือจากผู้ที่ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยหรือเป็นผู้อ่าน ซึ่งทาให้การตีความมีความสมเหตุสมผล ช่วยให้การตีความ
สามารถเชื่อมต่อเข้าใจโลกของผู้ให้ข้อมูลและนาเสนอการวิเคราะห์ที่นามาสู่การเข้าใจข้อเท็จจริงมาก
ยิ่งขึ้น
จากเนื้อหาข้างต้นสะท้อนกระบวนการวิจัยของวิธีการศึกษาแบบเรื่องเล่าของทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์และการสวมบทบาท เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลในข้อคาถามของการ
สร้างบทสนทนาของผู้วิจั ยและอาสาสมัครภาคสนาม ผ่ านการตีความหรือวิเคราะห์ เรื่องราวหรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนาม และเพื่อความ
เข้าใจในปรากฏการณ์อย่างลึกซึ้งตามความมุ่งหมายของวิธีวิจัยเรื่องเล่ากลุ่มคนที่ศึกษาไม่ควรมาก
จนเกิน ไป ซึ่ง วิธี การวิเคราะห์ เรื่อ งเล่ าแบบแก่นเนื้ อหา (Thematic Analysis) จากบทสนทนาจะ
สามารถท าให้ เข้ าใจปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้น และสามารถสรุ ป เป็ น องค์ ค วามรู้ได้ ส ามารถศึ ก ษาได้
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องการหาองค์ความรู้สรุปร่วมกัน และควรเลือกผู้เล่าอย่างน้อยหนึ่งคนที่สามารถ
ให้ข้อมูล เชิงลึกได้ ซึ่งผู้วิจัยต้องมุ่งเน้นการเข้าไปรับรู้เรื่องราวเสมือนอยู่ในเหตุการณ์ เดียวกับผู้ให้
ข้อมูล การมี ส่ ว นร่ว มกับ ผู้ ให้ ข้อมูล ทั้ งความรู้สึ กและการตีค วามและวิเคราะห์ ร่ว มกัน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ เรื่องเล่าต้องสามารถสะท้อนความจริงได้อย่างชัดเจนและมีประโยชน์ ต่อสังคมหรือคนที่
เกี่ย วข้องอย่างแท้จริง ดังนั้ น การตรวจสอบจากผู้ ให้ ข้อมูล การตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้ มี
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ประสบการณ์ในงานวิจัยที่คล้ายคลึงกัน และการตรวจสอบจากผู้ใช้ประโยชน์หรือผู้อ่านงานวิจัย ทาให้
การวิจัยแบบเรื่องเล่ามีความน่าเชื่อถือได้

4. กรอบแนวคิดวิจัย
จากองค์ ข้ อ มู ล ข้ างต้ น การศึ ก ษากระบวนการโค้ ช เพื่ อ พั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณอาสาสมั ค ร
ภาคสนามที่ช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด เป็นการศึกษากระบวนการทางสังคมที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์
ของการโค้ ช เชิ ง จิ ต วิ ญ ญ าณ ที่ ผ สานเทคนิ ค (Norcross & Newman, 1992: 3-45 อ้ า งถึ ง ใน
นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, 2557: 32) ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Corey,
2008) กับกระบวนการโค้ชที่มีประสิทธิผล(ธัญพร ชื่นกลิ่น และ วัชรา เล่าเรียนดี , 2555; สุกัญญา
รัศมีธรรมโชติ, 2551; ไอบาร์ร่า เฮอร์มีเนีย, 2554) ออกแบบเป็นเทคนิคและขั้นตอนของการโค้ชเชิง
จิตวิญญาณ ซึ่งมีการจัดกระทาของผู้โค้ชต่ออาสาสมัครภาคสนามในฐานะผู้รับการโค้ช โดยการใช้
เทคนิคการฟังสะท้อนความรู้สึกของทฤษฎีการปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง เทคนิคการบริหาร
ตนเองและการบ้านเชิงปรับพฤติกรรมของทฤษฎีการปรึกษาแบบปัญญาและพฤติกรรมนิยม เทคนิค
การถามสะท้อนตัวตนและการมีอยู่ เทคนิคจิตศึกษาแบบกลุ่มของแนวคิดจิตศึกษา และเทคนิคสติ
บ าบั ด ของแนวคิ ด สติ บ าบั ด (เทอดศั กดิ์ เดชคง, 2551) ตามขั้ น ตอนของกระบวนการโค้ ช เชิงจิ ต
วิญ ญาณคือ ขั้น การเตรีย มตัว ขั้น การวางเป้าหมายและวางแผน ขั้นการเสริมศักยภาพ ขั้นลงมือ
ปฏิ บั ติ และขั้น ติ ดตามและประเมิน ผล ดาเนิน การอย่างเป็น ล าดับขั้น ตอน ผลั กดั นกระตุ้นให้ จิต
(Mind) ของผู้รับ การโค้ชทางานรับ รู้เข้าใจท่าทีของผู้โค้ช ที่ใช้แต่ล ะเทคนิควิธีการ เมื่ออาสาสมัคร
ภาคสนามรับ รู้บทบาทของผู้โค้ชและย้อนกลั บมามองตนเองแล้ วสร้างตัวตน “สวมบทบาท” เป็น
ตัวตนผู้มีจิตวิญญาณตามแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์และการสวมบทบาท (รุ้งนภา ยรรยง
เกษมสุข. 2556; ศิขรา ศิริสาร, 2556; Alver & Caglar, 2015; Blumer, 1986) ซึ่งตัวตนที่ต้องการ
ศึกษาในครั้งนี้คือ ผู้มีจิตวิญญาณคือ ผู้มีลักษณะผู้สติสัมปชัญญะ มีความเชื่อและความศรัทธา และมี
การค้นพบคุณค่าและความหมายของของชีวิต (จาลอง ดิษยวณิช และคณะ, 2557; ประเวศ วะสี ,
2545; พิณนภา แสงสาคร, อรพินทร์ ชูชม และ พรรณี บุญประกอบ, 2555; Ricci-Allegra, 2016;
Asselt & Senstock, 2009; Bockrath, 2015; Brantley, 2006; Curry, 2010; Dobmier &
Reiner, 2012; Eliason & Samide, 2010; Evans & Atkins, 2007; Johnson–Miller, 2011;
Gieseke, 2014; Hanfstingl, 2013; Larsen, 2012; Lomas, 2016; Louchakova, 2005; Maher,
2008; Mok, Wong, & Wong, 2010; Morrison & Borgen, 2010; Palmer, 2010; Parker, 2009;
Stanard & Painter, 2004; Smith, 2006; Wessels & Müller, 2013) ซึ่งองค์ความรู้ต่อการเข้าใจ
คือปรากฏจะตกตะกอนเป็ น ประสบการณ์ ชีวิตของอาสาสมัครภาคสนาม (Creswell, 2006) ด้ว ย
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วิธีการวิจัยแบบเรื่องเล่าจะสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตีความวิเคราะห์เข้าใจปรากฏการณ์การ
พัฒนาตัวตนผู้มีจิตวิญญาณของแต่ละเทคนิ คของแนวคิดทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ต่อการพัฒนาลักษณะตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ จากบทสนทนาของเรื่องเล่าประสบการณ์การ
โค้ชเชิงจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนามกับผู้วิจัย
โดยกรอบแนวคิดวิจัยแสดงดังแผนภาพด้านล่าง

เทคนิคทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการฟังสะท้อนความรู้สึก
เทคนิคการบริหารตนเอง
เทคนิคการบ้านเชิงปรับพฤติกรรม
เทคนิคการถามสะท้อนตัวตนและการมีอยู่
เทคนิคจิตศึกษาแบบกลุ่ม
เทคนิคสติบาบัด
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดวิจัย

การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ
ขั้นตอนที่ 2 การวางเป้าหมายและวางแผน
ขั้นตอนที่ 3 การเสริมศักยภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การลงมือปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผล

การสวมบทบาท

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์
ลักษณะผู้มีจิตวิญญาณ
1. ผู้มีสติสัมปชัญญะ
2. ผู้ มี ค วามเชื่ อ และความ
ศรัทธา
3. ผู้ มี ก ารค้ น พบคุ ณ ค่ า และ
ความหมายในชีวิต
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ดาเนินวิธีวิจัยแบบเรื่องเล่า (Narrative Approach) วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาคือ ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์และการสวมบทบาทนาทางวิเคราะห์เรื่องราว
การสร้างและพัฒ นาตัวตนผู้มีจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนามผู้ช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด เพื่อ
เข้ า ใจปรากฏการณ์ สั ง คมของสร้ างและพั ฒ นาตั ว ตนผู้ มี จิ ต วิ ญ ญาณอาสาสมั ค รภาคสนามจาก
ประสบการณ์ส่ วนตัว การทางานอาสาสมัครภาคสนาม และการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ โดยคัดเลือก
อาสาสมัครภาคสนามจากพื้นที่ที่มีสถานการณ์ยาเสพติดชุกชุมและมีรากเหง้าสังคมครอบครัวและ
ศาสนาที่ชัดเจนเข้าร่วมกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก และใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างในรวบรวมข้อมูลเป็นหลัก และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบแก่น
เนื้อหาเพื่อสรุปและเชื่อมโยงข้อมูลค้นพบประเด็นสาคัญที่ต้องการศึกษาในการตอบคาถามวิจัย คือ
1) อาสาสมัครภาคสนามผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ใช้ยาเสพติดและเป็นผู้มีจิตวิญญาณ สามารถดูแลและ
สนับสนุนชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ยาเสพติดชุกชุมนั้น มีการสร้างจิตวิญญาณอย่างไร
2)กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งผู้วิจัยนาไปพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม สามารถ
พัฒนาตัวตนผู้มีจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามได้อย่างไร สาหรับวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ได้การศึกษาครั้งนี้ตระหนักถึงการวิเคราะห์ผลที่มีความเหมือนจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประยุกต์ใช้
ข้อมูล ตามหลักการของวิธีวิจัยแบบเรื่องเล่า
โดยรายละเอียดการดาเนินการวิจัยของการศึกษามีหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยดังนี้
1. มุมมองผู้วิจัย
2. การคัดเลือกและข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล
2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก
2.2 ผู้ให้ข้อมูลรอง
3. พื้นที่วิจัย
3.1 ลักษณะองค์กรและพื้นที่ทางานอาสาสมัครภาคสนาม
3.2 การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ: กิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 การจดบันทึกข้อมูลของผู้วิจัย
4.2 การเขียนบันทึกอนุทินของอาสาสมัครภาคสนาม
4.3 การบันทึกเทปเสียงกิจกรรมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
4.4 การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์แบบแก่นเนื้อหา ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบแก่นเนื้อหา
6. ความเชื่อถือได้
7. จริยธรรมและการตรวจสอบข้อมูล

1. มุมมองผู้วิจัย
เนื่องจากผู้วิจัยเชื่อมั่นว่า “วิธีการวิจัยแบบเรื่องเล่า” เป็นวิธีการวิจัยที่นามาซึ่งองค์ความรู้ที่
มีคุณค่าต่องานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและสามารถตอบคาถามวิจัยได้อย่างแท้จริง ด้วยเป็นวิธีการ
วิจัย ที่มุ่งเน้น การเข้าใจปรากฏการณ์ ทางสังคมจากประสบการณ์ ของผู้ให้ ข้อมูล ซึ่งสะท้อนให้เห็ น
แง่มุมรายละเอียดที่แอบแฝง เช่น อารมณ์ ความรู้สึก มุมมองและค่านิยม อันมีความสาคัญมากต่อการ
เข้าใจการสร้างและพัฒนาจิตวิญญาณ ของอาสาสมัครภาคสนาม ซึ่ง ไม่สามารถพบในการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณ และที่สาคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยสามารถร่วมตีความร่วมกับผู้ เล่าทาให้เห็นมุมต่าง ๆ ที่
ส าคั ญ ที่ ส ามารถเป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ ส ร้ างร่ ว มกั น ระหว่ า งอาสาสมั ค รภาคสนามและผู้ วิจั ย ซึ่ ง เป็ น
นักจิตวิทยาการปรึกษา และวิธีการศึกษาเรื่องเล่ามีแนวคิดพื้นฐานเชื่อมั่นต่อความรู้ที่เกิดจากความ
เข้าใจและสะสมในประสบการณ์ ของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นการให้เกียรติอาสาสมัครภาคสนามในฐานะผู้
สามารถสร้างและจัดการความรู้ภายในตน และมีตัวตนในสังคมชัดเจนมิใช่เพียงแหล่งข้อมูลสาหรับ
ศึกษาอ้างอิงเท่านั้น เป็นการตอกย้าการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์แม้กระทั่งในสนามวิจัย ซึ่งแนวคิด
เหล่านี้มีที่มาบนความเชื่อพื้นฐานจากประสบการณ์ของผู้วิจัย ดังนี้
ผู้วิจัยมีบทบาทเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษา (Counselor) และนักจิตสังคม (Psychosocial)
ซึ่งทาหน้าที่ให้การปรึกษาและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภาคสนามผู้ทางานดูแลด้านจิตใจในชุมชน
ทั้งในกลุ่มผู้ประสบภัยพิบั ติ เยาวชนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ของโรงเรียนระดับมัธยม กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อนในนักศึกษา (Peer Counseling) กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจา กลุ่มชาวต่างด้าวสัญชาติพ ม่า กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ดูแลอาสาสมัครภาคสนาม และอาสาสมัครภาคสนามด้านยาเสพติด ฯลฯ ประสบการณ์
เหล่านี้ได้บ่มเพาะความเชื่อบรรทัดฐานในการทางานและแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดย
ผู้วิจัยเชื่อว่าคนในชุมชนคือผู้ที่สามารถดูแลผู้ประสบปัญหาในชุมชนได้ดีที่สุด ซึ่งนั กจิตวิทยาให้การ
ปรึ ก ษาเป็ น เพี ย งผู้ พั ฒ นาศั ก ยภาพการท างานอาสาสมั ค รภาคสนามชุ ม ชน ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษาดู แ ล
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อาสาสมัครภาคสนาม และรั บ การส่ งต่อในกรณี ที่ผู้ ป ระสบปั ญ หาต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านจิตใจ และเช่นเดียวกันการลงสนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผ่านมา ได้จุดประกายความเชื่อ
ของผู้ วิจั ย ว่า ชีวิตจิ ตใจผู้ คนล้ วนสั มพัน ธ์กับ สังคมแวดล้ อม โดยเฉพาะชุม ชนที่มีรากเหง้าศาสนา
วัฒ นธรรมฝังรากลึ กก็จะแทรกซึมอยู่ในตัวตน ซึ่งนักจิตวิทยาการปรึกษาไม่สามารถแยกส่วนหรือ
ละเลยเพิกเฉยได้ เพราะในหลายครั้งวัฒนธรรมความสัมพันธ์ของครอบครัวชุมชนก็ สามารถเป็นยาที่
เยียวยาใจได้ดีที่สุด ฉะนั้นบริบทสังคมและบุคคลในสังคมคือความจาเป็นที่ผู้ให้การปรึกษาจะต้องใส่ใจ
เรีย นรู้ เพื่อเข้าใจผู้ รั บ การปรึกษาอย่างลึ กซึ้ง และใช้ต้นทุน ทางสั งคมของผู้ รับการปรึกษาให้ เป็ น
ประโยชน์ ผู้วิจัยจึงมุ่งหมายศึกษาเพื่อเข้าใจถึงการสร้า งและพัฒนาตัวตนจิตวิญญาณใน “มิติสังคม”
อย่างไรก็ตามทั้งตัวตนผู้มีจิตวิญญาณและบริบทสังคมของอาสาสมัครภาคสนามมีความซับซ้อน “จิต
วิญญาณอาสาสมัครภาคสนามผู้มีชีวิตเป็นคนใช้ยาเสพติด” อีกทั้งต้องศึกษาขั้นตอนของเทคนิควิธีการ
ทฤษฎีการปรึกษาที่หลากหลายมาผสานทางานร่วมกัน วิธีการศึกษาต้องสามารถคลี่คลายประเด็นทั้ง
ที่เปิดเผยและซ่อนเร้นเข้าถึงมุมมองความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูล นอกจากนั้นการให้คุณค่าและศักดิ์ศรี
มนุษย์แก่ผู้รับการปรึกษา เป็นหลักการพื้นฐานนักจิตวิทยาการให้การปรึกษากลุ่มมนุษย์นิยม ซึ่งผู้วิจัย
ยึดถือและปฏิบัติต่อผู้รับการปรึกษาเสมอมา แม้กระบวนการวิจัยจะดาเนินการในบทบาทที่แตกต่าง
กันแต่ความเชื่อก็ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเป็นวิถีปฏิบัติของชีวิตบุคคลคนเดียว ซึ่งจุดยืน
เหล่ านี้ ผู้ ไม่ส ามารถพบได้ในวิธีวิจั ยเชิงปริมาณ หากแต่เป็ นวิธีการวิจัยเชิงคุณ ภาพ ที่เรียกว่า วิธี
การศึกษาแบบเรื่องเล่า

2. การคัดเลือกและข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล
ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบเรื่องเล่าของการศึกษามุ่งแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ เพื่อ
เข้ า ใจปรากฏการณ์ ก ารสร้ า งและพั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณของอาสาสมั ค รภาคสนาม ซึ่ ง เป็ น การ
ตีความหมายของประสบการณ์ ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้เล่าเรื่อง (นภาภรณ์ หะวานนท์ , 2552;
ผ่องพรรณ ตรัยมงคล และ สุภาพ ฉัตราภรณ์ , 2553; Rissman, 2008) ดังนั้นการเข้าถึงความรู้ได้
ผู้วิจัยต้องเข้าถึงประสบการณ์การสร้างและพัฒนาตัวตนผู้มีจิตวิญญาณที่ตกตะกอนเป็นองค์ความรู้
ภายในอาสาสมัครภาคสนามหรือผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้อาสาสมัครภาคสนามต้องมีความสามารถในการเล่า
หรือถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ มีวิธีการและขั้ นตอนของการ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลและรายละเอียดผู้ให้ข้อมูลที่ถูกคัดเลือกดังนี้
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2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก
2.1.1 วิธีการคัดเลือก
ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Selection) คือการพิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์การทางานของผู้วิจัยกับอาสาสมัครภาคสนาม
ภายใต้มูล นิ ธิเพื่ อเพื่ อนเรา (นามสมมุ ติ) องค์ กรพั ฒ นาสั งคมผู้ ดูแลและสนั บ สนุน การท างานของ
อาสาสมัครภาคสนามใน 8 จังหวัด (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคจะวันตกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ของ
ประเทศไทย โดยผู้ วิจั ย พบว่าจากทุ ก พื้ น ที่ ข องการท างานอาสาสมั ค รภาคสนามที่ ผู้ วิจั ยได้ ล งไป
ปฏิบัติการ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีการทางานของอาสาสมัคร
ภาคสนามที่ เข้ ม ข้ น จากสถานการณ์ ค วามชุ ก ชุ ม ของยาเสพติ ด และมี รากเหง้ าของศาสนาและ
ครอบครัวในการดารงชีวิตชัดเจนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นเลือกอาสาสมัคร
ภาคสนามในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้
2.1.2 ขั้นตอนการคัดเลือก
ในการคัดเลือดอาสาสมัครภาคสนามเพื่อเข้าร่วมการวิจัยและเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้วิจัยมีการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ดาเนินการติดต่อประสานงานกับสานักงานส่วนกลางมูลนิธิเพื่อเพื่อน
เรา ในการแจ้งความประสงค์และชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน เพื่อขออนุญ าตทาวิจัยในอาสาสมัคร
ภาคสนาม ณ พื้นที่สานักงานของมูลนิธิที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ขั้น ที่ 2 ประสานงานกั บ ผู้ จัด การส านั ก งานของมู ล นิ ธิเ พื่ อ เพื่ อ นเราในพื้ น ที่
เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนในการเชิญชวนและคัดกรองอาสาสมัครภาคสนามที่มีความพร้อมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ทั้งการเข้าร่วมกระบวนการโค้ชเชิงเชิงจิตวิญญาณและ
การให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก
ขั้นที่ 3 ผู้จัดการสานักงานของมู ลนิธิเพื่อเพื่อนเราในพื้นที่เป้าหมาย ประสาน
และผลั ก ดั น อาสาสมั ค รภาคสนามเข้ าร่ว มการวิ จัย ทั้ งหมด 5 คน ซึ่ งทั้ งหมดไดรับ เอกสารแจ้ ง
รายละเอียดของโครงการวิจัย และลงชื่อยินยอมการเข้าร่วมวิจัย
ขั้นที่ 4 อาสาสมัครภาคสนามทั้ง 5 คน สามารถเข้าร่วมกระบวนการโค้ชเชิงจิ ต
วิญญาณได้ครบถ้วนในทุกขั้นตอนที่ผู้วิจัยวางแผนออกไว้
ขั้นที่ 5 อาสาสมัครภาคสนามทั้ง 5 คน ยินยอมให้ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกในข้อ
คาถามที่เตรียมไว้ ในลักษณะการสนทนาเพื่อเข้าใจประสบการณ์ของอาสาสมัครภาคสนาม
ขั้น ที่ 6 เมื่ อ พิ จารณาข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ของอาสาสมั ค รภาคสนาม
ทั้ งหมด พบว่ ามี ค วามสมบู ร ณ์ เพี ย งพอต่ อ การวิเคราะห์ แ ละตอบค าถามวิ จั ย ครั้ งนี้ จึ งคั ด เลื อ ก
อาสาสมัครภาคสนามทั้งหมดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งทุกคนตกลงให้การยินยอม
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ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
1.1.1.1
ประสานงานกับสานักงานส่วนกลางมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา เพื่อขอ
อนุญาตทาวิจัยในอาสาสมัครภาคสนามและแจ้งสานักงานในพื้นที่
เป้าหมาย

ผู้จัดการสานักงานของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราในพื้นที่เป้าหมาย
ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครภาคสนามเข้าร่วมวิจัย

อาสาสมัครภาคสนามจานวน 5 คน รับเอกสารแจ้งรายละเอียด
โครงการวิจัย และลงชื่อยินยอมเข้าร่วมวิจัย

อาสาสมัครภาคสนามเข้าร่วมกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
ครบทุกขั้นตอน จานวน 5 คน

อาสาสมัครภาคสนามทั้งหมด 5 คน
สมัครใจยินยอมให้สัมภาษณ์

ข้อมูลการสัมภาษณ์ของอาสาสมัครภาคสนาม
ทั้ง 5 คน มีความสมบูรณ์และทุกคนยินยอมให้เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก

ภาพประกอบ 3ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
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2.1.3 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลหลัก
อาสาสมัครภาคสนามที่คัดเลือกจานวน 5 คน ทั้งหมดเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 41 – 45 ปี (3 คน) และมีสภาพมีคู่สมรส (จานวน 3 คน) และจบการศึกษาระดับ ต่า สุด
คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสูงสุดระดับอนุปริญญา ซึ่งส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (2 คน) อาสาสมัครภาคสนามส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (4 คน) ประกอบอาชีพหลัก
เป็ น อาสาสมั ค รภาคสนาม (4 คน) ซึ่ ง รายได้ ส่ ว นใหญ่ น้ อ ยกว่ า 7,000 บาท (จ านวน 4 คน) มี
ระยะเวลาการทางานอาสาสมัครภาคสนามมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี (3 คน) แต่สูงสุดคือ 6 ปี โดย
อาสาสมัครภาคสนามทั้งหมดมีป ระสบการณ์ การใช้ยาเสพติด และเริ่มต้น ใช้ยาโดยเฉพาะเฮโรอีน
ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นและตอนปลายเท่ากัน (2 คน) อาสาสมัครภาคสนามส่วนใหญ่ที่ไม่มีภาวะพึ่งพายา
เสพติดหรืออยู่ระหว่างกระบวนการบาบัดรักษารับเมธาโดน (3 คน) โดยอาสาสมัครภาคสนามผู้ให้
ข้อมูลทั้ง 5 คน มีภูมิหลัง ดังนี้
อาสาสมัครภาคสนามคนที่ 1 “ชากิร”
ชากิร คือ แกนนาอาสาสมัครภาคสนาม ผู้มีประสบการณ์การทางานอาสาสมัคร
ภาคสนามประมาณ 6 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลานานที่สุดของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ในอดีตเคยใช้เฮโรอีนมา
ประมาณ 10 ปี ต่อมาเข้ารับการบาบัด เลิกยาเสพติดด้วยการกินเมธาโดน ประมาณ 4 ปี ปัจจุบันหัก
ดิบเลิกยาเสพติดและเมธาโดน 2 ปี เพราะการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับเพื่อนในอดีตทาให้ต้องกาลังรักษา
ตนเอง จากการติดเชื้อเอชไอวี ปัจจุบันชากิร สมรสและอาศัยอยู่กับภรรยาในเมืองใหญ่ช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์ และในวันจันทร์ถึงศุกร์จะลงพื้นที่ทางานอาสาสมัครภาคสนามในชุมชนบ้านเกิด เพื่อค้นหา
ช่วยเหลือดูแลผู้ใช้ยาเสพติด
ชากิ ร ผู้ ช ายผิ ว ด า (นามสมมุ ติ) รูป ร่างสั น ทั ด อายุ 35 ปี เกิด และเติ บ โตใน
ชุมชนชาวประมงมุสลิมบนเกาะแห่งหนึ่ง มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน ชากิรเป็นคนที่ 4 มีพี่สาวสามคน 3
ตน น้องสาว 1 คนและน้องชาย 1 คน จบการศึกษาชั้นสูงสุดคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่ออายุ 12 ปี
ชากิรและครอบครัวได้โยกย้ายมาตั้งรกราก ณ ชุมชนประมงของสามจั งหวัดชายแดนใต้ โดยก่อน
ทางานอาสาสมัครภาคสนาม ชากิรประกอบอาชีพประมง โดยเริ่มออกเรือหาปลากับพ่อตั้งแต่เด็ก พอ
ชากิรโตขึ้นก็สามารถออกเรือหาปลาคนเดียวไปยังชายฝั่งทะเลที่ไกลออกไป เมื่อชากิรอายุประมาณ
20 ปี ชากิรเริ่มใช้เฮโรอีนกับกลุ่มเพื่อนชาวประมงที่รวมกลุ่มกัน จนเวลาต่อมาพ่อของชากิรรู้ว่าลูกติด
ยาจึงพูดขอให้ชากิรเลิกยาเสพติดทาให้ชากิรตัดสินใจเข้ารับการบาบัด ณ ศูนย์บาบัด ซึ่งชากิรเข้า
บ าบั ดเป็ น ระยะเวลาทั้ งหมด 24 วัน จากนั้ นทางศูนย์ บาบัดก็ ส่ งชื่อชากิรให้ มารับ เมธาโดน (สาร
สังเคราะห์ทดแทนยาเสพติดอนุพันธ์จากฝิ่น) ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน ขณะชากิรเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
บาบัด ณ โรงพยาบาล แบยา (นามสมมุติ) อาสาสมัครภาคสนามของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราก็ชักชวนให้
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ชากิรมาทางานอาสาสมัครภาคสนาม ชากิรจึงเริ่มต้นทางานอาสาสมัครภาคสนามจนมาถึงปัจจุบัน
และมีอายุการทางานประมาณ 6 ปี จากประสบการณ์ที่ต่อเนื่องยาวนานและความตั้งใจทางานของ
ชากิรทาให้ชากิรได้รับเลือกให้เป็นแกนนาอาสาสมัครภาคสนาม ซึ่งตลอดการทางานชากิรก็ยังคงรับ
เมธาโดนมาโดยตลอดเป็น ระยะเวลาประมาณ 4 ปี แต่ช ากิรก็กลับไปใช้เฮโรอีนอีกครั้ง เมื่อครั้งที่
โครงการของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราปิดตัวลงในระยะเวลาหนึ่ง แต่ภรรยาขอร้องให้เลิก ชากิรจึงใช้วิธีการ
หักดิบเลิกยาเสพติดได้ ชากิรไม่ใช้ยาหรือกินเมธาโดน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 ปี แต่ในเวลาใกล้เคียง
กัน ชากิรก็พบว่าตนเองมีโรคที่แฝงจากการใช้ยาเสพติดในอดีต นั่นคือเชื้อเอชไอวี ซึ่งไม่แสดงอาการ
จนเมื่ อ ไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ านมา ปั จ จุ บั น ชากิ รดู แลรั ก ษาตนเองจากการติ ด เชื้ อ เอชไอและลงพื้ น ที่ ท างาน
อาสาสมัครภาคสนามเป็นงานหลัก
ในการวิจัยครั้งนี้ชากิรถูกมอบหมายจากผู้จัดการสานักงานมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา
ให้ชากิรเข้าร่วมกิจกรรมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งชากิรมาเข้าร่วมทุ กขั้นตอนของกระบวนการโค้ช
และมักมาถึงสานักงานเป็นคนแรกเสมอ แม้บ้างครั้งเขาจะต้องขับขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านภรรยาซึ่ง
ใช้เวลาในแต่ละเที่ยวถึง 2 ชั่วโมงก็ตาม ชากิรก็มาตรงเวลาและไม่เคยขาดมีความตั้งใจและพร้อมใน
การเข้าร่วมกิจกรรมและให้ข้อมูลเสมอ
อาสาสมัครภาคสนามคนที่ 2 “ซาบิต”
ซาบิต (นามสมมุติ) อาสาสมัครภาคสนามผู้เคยผ่านช่วงความเป็นความตายจาก
การติดเชื้อเอชไอวีจากการใช้ยาเสพติดในอดีต แต่ สามารถต่อสู้กับโรคร้ายจนกลับมาแข็งแรงปกติ ใน
ทุกวันนี้ซาบิตทาหน้าที่หลายบทบาทในชุมชน รวมทั้งบทบาทอาสาสมัครภาคสนามบทบาทที่ เพิ่มเข้า
มาอีกบทบาทในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งซาบิตเป็นอาสาสมัครภาคสนามเพียงคนเดียวที่มาจากต่าง
สานักงานของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดเช่นกัน
ซาบิต ชายรูปร่างเล็ก อายุ 41 ปี เป็นลูกชายคนสุดท้องจากพี่น้องทั้งหมด 4
คน ปัจ จุบั น ซาบิ ตแต่งงานและมีบุ ตร 2 คน ซาบิตและภรรยามีอาชีพหลั กคือการทาสวนยางและ
ทางานให้กับชุมชนเป็นงานเสริม นอกจากการเป็นอาสาสมัครภาคสนาม ซาบิตยังมีตาแหน่งเป็นผู้ช่วย
ผู้ใหญ่ บ้ าน สมาชิกเครือข่ายผู้ ติดเชื้อ ฯลฯ ส าหรับระดับการศึกษาสู งสุ ด ซาบิตจบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการศึกษาผู้ใหญ่ เมื่อซาบิตอายุ 17 ปี ซาบิตได้ทดลองยาเสพติดจากบุหรี่ไปจน
ทดลองฉีดเฮโรอีน และซาบิตจะเป็นผู้ช่วยอาของเขาจาหน่ายและกระจายยาไปให้เพื่อน ๆ ในหมู่บ้าน
แต่เมื่อซาบิตใช้เข็มฉีดยาร่วมกับอาที่ป่วยและเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี ไม่นานซาบิตป่ว ยหนัก
จากการติด เชื้ อเอชไอวีเช่ น กัน แต่ ซาบิ ตพยายามดู แลรักษาตนเองกิน ยาต้ านจนร่างกายกลั บ มา
แข็งแรงเป็นปกติ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับเฮโรอีนอีกตั้งแต่นั้นมา
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ปัจจุบันซาบิตคืออาสาสมัครภาคสนามของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา ซึ่งเพิ่งเข้ามา
ทางานได้ 3 เดือน จากการชักชวนของผู้จัดการมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา เพราะซาบิตทางานให้กับเครือข่าย
ผู้ติดเชื้อในชุมชนและมีประสบการณ์การใช้ยาเสพติดซึง่ มีความเกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครภาคสนาม
แม้ซาบิตจะมีอายุการทางานอาสาสมัครภาคสนามไม่มาก ผู้จัดการสานักก็ส่งซาบิตมาเข้าร่วมกิจกรรม
การโค้ชเพราะซาบิตไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องรับเมธาโดนเหมือนอาสาสมัครภาคสนามคนอื่น ซึ่งในการ
เดินทางแต่ละครั้ง ซาบิตจะนั่งรถตู้โดยสารจากต่างจังหวัดมาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งใช้เวลาแต่ละเที่ยว
ประมาณ 3 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามซาบิตก็มาเข้าร่วมทุกครั้งไม่เคยขาด และตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
อย่างดี
อาสาสมัครภาคสนามคนที่ 3 “ฮะมีม”
ฮะมีม (นามสมมุติ ) อาสาสมัครภาคสนามน้ องใหม่ของส านักงานมูล นิธิเพื่ อ
เพื่อนเรา เริ่มทางานได้ประมาณ 3 เดือน จากอดีตที่เคยรับราชการทหาร ลาออกมาช่วยกิจการแพ
ปลาของครอบครัวภรรยา ปัจจุบันฮะมีมมีอาชีพดูแลร้านเกมส์ของครอบครัว และทางานอาสาสมัคร
ภาคสนามควบคู่กัน เพราะการใช้ยาเสพติดและมีปัญหาในครอบครัวทาให้ฮะมีมต้องหย่าร้างแยกทาง
กับภรรยา และกลับมาใช้เฮโรอีนอีกครั้งจากที่เลิกใช้ไปหลายสิบปี ปัจจุบันกาลังหาวิธีการเลิกเสพติดที่
ดีที่สุดให้กับตัวเอง
ฮะมีม ชายรูปร่างสูงขาว อายุ 42 ปี มีภูมิลาเนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
ครอบครัว ฮะมีมค่อนข้างมี ฐานะดี พ่ อแม่รับราชการ มี พี่น้ อง 2 คน ฮะมี มเป็ นพี่ ช ายคนโตและมี
น้องชาย 1 คน ซึ่งฮะมีมเกิดและเติบโตบริเวณใกล้ตลาดและชุมชนแออัดซึ่งชุกชุมด้วยยาเสพติด เมื่อ
ครั้ งฮะมี ม เรี ย นอยู่ ชั้น มัธ ยมต้ น เขาก็ เริ่ม ใช้ย า จากการสู บ บุ ห รี่ดู ด กั ญ ชาจนมาถึ งการฉี ด เฮโรอี น
ตามลาดับ พ่อแม่จึงพาฮะมีมไปบาบัด ณ มูลนิธิบาบัดของศาสนาอิสลาม จนสามารถเลิกยาเสพติดได้
ซึ่งพ่อกับแม่ของฮะมีม ส่งฮะมีมไปเรียนที่อื่นเพื่อห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมที่ยาเสพติดชุกชุม เมื่อจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ฮะมีมก็สอบเข้าโรงเรียนจ่าทหารเรียน 2 ปี และได้บรรจุรับราชการ
ทหารยศจ่า แต่ทางานรับราชการประมาณสิบปี ก็ลาออกมาช่วยกิจการแพปลาของครอบครัวภรรยา
และการทางานแพปลาทาให้ฮะมีมติดยาบ้า ไม่นานนักก็ต้องหย่าร้างกับภรรยาที่อยู่กินกันมาเป็นสิบปี
ทั้งที่มีลูกด้วยกันสามคน หลังแยกทางฮะมีมกลับมาอยู่กับพ่อแม่ และกลับมาใช้เฮโรอีนเพื่อประชด
ชีวิต เมื่อติดยาและไม่มีรายได้ มีเพียงค่าตอบแทนจากการดูแลร้านเกมส์ของครอบครัววันละ 300
บาท ฮะมีมจึงตัดสินใจเข้าบาบัดด้วยการรับเมธาโดนที่โรงพยาบาลประจาอาเภอ ซึ่งในระหว่างที่ฮะ
มีมมารับการบาบัดด้วยเมธาโดน ชากิรก็ชักชวนให้ฮะมี มมาเป็นอาสาสมัครภาคสนามของมูลนิธิเพื่อ
เพื่อนเรา ฮะมีมตอบตกลงและทางานเรื่อยมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งในปัจจุบัน ฮะมีม
พยายามหาวิธีการเลิกเมธาโดน เช่น พยายามเคี้ยวใบกระท่ อมสดทดแทนการกินเมธาโดนเวลาที่มี
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อาการเสี้ยนยา ซึ่งกาลังอยู่ในช่วงการทดลอง นอกจากนั้น ฮะมีมเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระเจ้า
ก่อนที่ฮะมีมจะเผชิญกับวิกฤตปัญหาชีวิตและกลับมาใช้เฮโรอีนอีกครั้ง ฮะมีมจะปฏิบัติศาสนกิจทั้ง
การศึกษาศาสนา สวดภาวนาและออกดาวะห์คือการไปเผยแพร่ศาสนา แต่ทุกวันนี้ฮะมีมเชื่อว่าการที่
ร่างกายที่ไม่สะอาดจะไม่สามารถใกล้ชิดกับพระเจ้าได้เช่นช่วงที่เมาจะไม่สามารถอ่านบทคาสอนได้
แต่ก็มีความหวังว่าตนเองจะสามารถเลิกติดยาได้และพระเจ้ากาลังทดสอบตัวเขาอยู่
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้จัดการสานักงานได้ระบุให้ ฮะมีมมาเข้าร่วมกิจกรรมการโค้ช
เชิงจิ ตวิญ ญาณ ซึ่งฮะมีมเข้าร่วมกิจกรรมตลอดกระบวนการ พยายามมีส่ วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นหรือมุมมองในทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่
อาสาสมัครภาคสนามคนที่ 4 “หลิว”
หลิว (นามสมมุติ) อาสาสมัครภาคสนามอดีตนักดนตรีของวงดนตรีที่มีชื่ อเสียง
มีรายได้หลักแสน ปัจจุบันทางานอาสาสมัครภาคสนามเป็นงานหลัก เป็นระยะเวลา 10 ปีที่แยกทาง
กับภรรยาและต้องกลายเป็นพ่อที่เลี้ยงลูก 2 คนตามลาพัง อดีตเคยติดเฮโรอีนแต่ก็สามารถเลิกได้จาก
การหักดิบเพื่อแม่
หลิว อายุ 45 ปี รูปร่างไม่สูงหรือเตี้ยผิวสองสี เขาเกิดและเติบโตในครอบครัว
ชาวไทยเชื้อสายจี น ที่อาศัย อยู่ ในพื้ นที่ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ นับ ถือศาสนาพุ ท ธ เป็ นลู กชายคน
สุดท้องจากพี่น้องทั้งหมด 8 คน อาศัยอยู่กับลูก 2 คน ในตัวอาเภอเมือง มีอาชีพหลักคือการทางาน
อาสาสมัครภาคสนาม เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมชั้นปีที่ 3 หลิวได้ตัดสินใจเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเล่นดนตรีและ
เป็ น นั ก ดนตรี เรื่ อ ยมาเป็ น ระยะเวลาทั้ ง สิ้ น 8 ปี หลิ ว ก็ ก ลั บ มาบ้ า นและท างานเป็ น นั ก ดนตรี ที่
ห้องอาหารของโรงแรมจากรายได้แสนบาทลดลงเหลือไม่กี่พันบาทต่อเดือน และในช่วงนี้ที่ทาให้หลิว
เริ่มใช้เฮโรอีนที่หาได้จากคนใกล้ตัวคือพี่ชาย จนเมื่อมีลูกสาวคนโตหลิวได้พยายามลดการใช้ยาเสพติด
ของตนลง แต่เมื่อมีลูกชายอีกคนหลิวได้แยกทางกันกับภรรยา หลิวจึงเลี้ยงลูกด้วยตนเองโดยมีแม่และ
พี่สาวคนโตคอยช่วยดูแลบ้าง เมื่อหลิวต้องไปทางาน ปัจจุบันหลิว สามารถหักดิบเลิกยาเสพติดเฮโรอีน
มาหลายปีจากการขอร้องของแม่
สาหรับการทางานอาสาสมัครภาคสนาม หลิวมีโอกาสมารู้จักมูลนิธิเพื่อเพื่อน
เราในฐานะสมาชิกของมูลนิธิก่อนเลิกยาเสพติด และห่างหายไปจากมูลนิธิสองปี เมื่อมาเจอเจ้าหน้าที่
มูลนิธิอีกครั้งก็ได้รับการเชิญชวนให้หลิวมาทางานด้วยกัน เพราะขาดอาสาสมัครภาคสนามดูแลใน
พื้นที่ที่หลิวอาศัยอยู่ ซึ่งหลิวต้องการรายได้มาเลี้ยงตนเองกับลูก ๆ ทาให้สนใจตัดสินใจมาทางานใน
ฐานะอาสาสมัครภาคสนาม จากวันนั้นจนมาถึงวันนี้เป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 ปี ซึ่งก็เช่นเดียวกับ
อาสาสมัครภาคสนามคนอื่น หลิวถูกมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมการโค้ช ซึ่งหลิวมีปัญหาในด้าน
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ความพร้อมทางร่างกายจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันแรกได้ แต่ในวันถัดมาก็มีความพร้อมมาก
ขึ้น และสามารถเช้าร่วมกิจกรรมได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการโค้ช
อาสาสมัครภาคสนามคนที่ 5 “ณัฐ”
ณัฐ (นามสมมุติ) อาสาสมัครภาคสนามผู้เคยมีอดีตเป็นทั้งผู้เสพและค้ายาเสพ
ติด ผลจากการใช้ยาเสพติดในชีวิตที่ผ่านมาทาให้ต้องป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี แม้จะเคยบาบัด
และเลิกได้ แต่ท้ายที่สุดก็กลับมาใช้อีกครั้งหลังจากมีปัญหาครอบครัวและกลับมาสู่สิ่งแวดล้อมเดิม
ภายหลังได้ณัฐได้เข้ารับบาบัดด้วยเมธาโดนและถูกชักชวนมาเป็นอาสาสมัครภาคสนามในที่สุด
ณัฐ ชายรูปร่างสูงบางผิวสองสี อายุ 43 ปี เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว มี
อาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ซ่อมบ้าน ทาสีบ้าน ควบคู่กับงานอาสาสมัครภาคสนามที่ทามาเป็นระยะเวลา
ประมาณ 1 ปี เมื่อณัฐอายุได้เพียง 5 ขวบ หลังจากแม่เสียชีวิตและพ่อของณัฐต้องย้ายไปรับราชการ
ตารวจในเขตพื้นที่ชายแดน พ่อจึงได้เอาณัฐมาฝากให้ครอบครัวของอาซึ่งเป็นตารวจอยู่ในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังไม่มีลูก อาเลี้ยงดูณัฐจนเติบใหญ่ ขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณัฐได้ลอง
กัญ ชา และเมื่อ เข้ามัธยมชั้น ปี ที่ 5 ก็เริ่มใช้เฮโรอีนเพราะความอยากลอง แต่ ในช่วงที่ศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณัฐได้ถูกจับกุมข้อหาค้ายาเสพติด เหตุเกิดจากณัฐไปซื้อยาที่บ้านเพื่อนซึ่งเป็นผู้ค้า
ยาและถูกตารวจชุดปราบปรามเข้าจับกุมพอดี เมื่อณั ฐ ออกจากคุกก็ได้เข้าสู่ วงการยาเสพติดเต็ม
รูป แบบคือเป็ นทั้งผู้ขายและผู้เสพใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ จนเพื่อนของณั ฐ
เสียชีวิตจากการใช้ยาเสพติดทาให้ณัฐรู้สึกกลัวและตัดสินใจเข้ามูลนิธิบาบัดเพื่อเลิกยาเสพติดในปี
2549 ภายหลังออกจากมูลนิ ธิบาบัดและเลิกยาเสพติดได้ ณัฐก็ได้ผันชีวิตเป็นช่างตัดผมและรับจ้าง
ทั่วไปในเมืองใหญ่ ทางานในเมืองได้ไม่นานณัฐก็แต่งงานมีครอบครัวและอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่แห่งนั้น
เรื่อยมา ซึ่งมีชีวิตครอบครัวได้เพียง 3 ปี ก็ต้องแยกทางกัน ณัฐจึงกลับไปใช้ชีวิตกับกลุ่มเพื่อนที่เคยใช้
ยาด้วยกันเมื่อในอดีต และเป็นเหตุให้ณัฐกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้ง แต่ไม่ได้ใช้ยาหนักเท่าอดีต มาวัน
หนึ่งอาสาสมัครภาคสนามของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราได้มาพบณัฐและชักชวนให้ณัฐไปรับการตรวจเลือด
และกินเมธาโดนที่โรงพยาบาล ซึ่งผลการตรวจพบว่าณัฐป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบี ณัฐรับบาบัดเมธา
โดนไม่นานก็สมัครเป็นอาสาสมัครภาคสนามของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราและปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของ
ตนเองเป็นระยะเวลาทั้งหมด 1 ปี ปัจจุบันณัฐแต่งงานใหม่และกาลังเปลี่ยนศาสนาตามภรรยาที่นับถือ
คือ ศาสนาอิสลาม
ณัฐได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมการโค้ ชเชิงจิตวิญญาณ โดยเข้าร่วมใน
ทุกขั้นตอนยกเว้น ในวัน แรกที่ป ระสบอุบัติเหตุ ทาให้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่ในวันอื่นก็
สามารถเข้าร่วมได้ปกติและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการทางานได้
อย่างแท้จริง
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2.2 ผู้ให้ข้อมูลรอง
2.2.1 วิธีการคัดเลือก
ผู้ให้ ข้อมูล รองของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่ อนผู้ใช้ยาเสพติดซึ่งได้รับ การดูแลและ
สนับสนุนจากอาสาสมัครภาคสนามที่เข้าร่วมวิจัย โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเช่นกัน คือ
การตัดสินใจของผู้วิจัยโดยพิจารณาจากผู้ใช้ยาเสพติดที่มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ สามารถ
สื่อสารเรื่องราวได้อย่างชัดเจน ทาให้ข้อมูลที่รวบรวมได้สามารถนามาวิเคราะห์องค์ความรู้ “ด้านการ
ถ่ายโยงจิ ตวิญ ญาณของอาสาสมัครภาคสนามสู่ ผู้ใช้ยาเสพติด ” ซึ่งเป็นการสะท้อนความรู้ด้านจิต
วิญญาณที่มีมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนามโดยตรง
2.2.2 ขั้นตอนการคัดเลือก
ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยแจ้งอาสาสมัครภาคสนามที่เข้าร่วมวิจัยให้ประสานผู้ใช้ยาเสพติดที่
อาสาสมัครภาคสนามรับผิดชอบดูแล เข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้วิจัย โดยความสมัครใจตามวันและ
เวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นช่วงหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ประมาณ 1 เดือน
ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ใช้ยาเสพติด รวมทั้งหมด 11 คน โดยสัมภาษณ์
ณ สานักงานของมูลนิธิ 4 คน และสัมภาษณ์เพื่อนผู้ใช้ยาเสพติด ณ ชุมชน 7 คน ซึ่งเป็นเพื่อนผู้ใช้ยา
เสพติดที่ไม่สามารถเดินทางมารับการสัมภาษณ์ ณ สานักงานของมูลนิธิได้
ขั้ น ที่ 3 คั ด กรองผู้ สั ม ภาษณ์ จ ากข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ชั ด เจน
สามารถนาไปวิเคราะห์ได้ ซึ่งรวบรวมจากเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดที่มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิต ใจ
ส่งผลให้มีการสื่อสารชัดเจน สามารถสนทนาและตอบข้อคาถามตรงประเด็น รวมถึงสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยโดยไม่ต้องผ่านล่ามผู้แปลภาษา
ขั้น ที่ 4 สามารถคัดกรองผู้ ให้ ข้อมูลรองได้ทั้งหมด 6 คน ซึ่งทั้งหมดยิน ยอมและ
สมัครใจเป็นผู้ให้ข้อมูลรอง
ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลรองแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แจ้งอาสาสมัครภาคสนามที่เข้าร่วมวิจัยให้ประสานผู้ใช้ยา
เสพติดที่อาสาสมัครภาคสนามรับผิดชอบดูแล
เข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้วิจัย

ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ใช้ยาเสพติด
รวมทั้งหมด 11 คน

คัดกรองผู้สัมภาษณ์จากข้อมูลการสัมภาษณ์
ที่มีความสมบูรณ์ชัดเจน

คัดกรองผู้ให้ข้อมูลรองได้ทั้งหมด 6 คน และทั้งหมดยินยอม
เป็นผู้ให้ข้อมูลรอง
ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลรอง
2.2.3 ลักษณะพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลรอง
ผู้ให้ข้อมูลรองของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดผู้ที่อาสาสมัครภาคสนาม
ภาคสนามที่เข้าร่วมวิจัยดูแลติดตาม โดยคัดเลือกจากผู้ที่สมัครใจยินยอมให้ข้อมูล ซึ่งรายละเอียดของ
ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ เพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดทั้งหมด 6 คน เป็นเพศชาย 5 คน เพศ หญิง 1 คน คือ
ซาริฟ (นามสมมุติ) อายุ 35 ฮาริส (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี และ สุลั ยมาน (นาม
สมมุติ) อายุ 37 ปี ซึ่งทั้งหมดทาอาชีพประมงและเป็นผู้ใช้ยาเสพติดภายใต้การดูแลของชากิร
แจง (นามสมมุติ) อายุ 35 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป และโอมาร์ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี
อาชีพรับจ้างทั่วไป ผู้ใช้ยาเสพติดภายใต้การดูแลของหลิว
ฮาบิส (นามสมมุติ) อดีตนักดนตรี ปัจจุบันกลับมาทาสวนยางที่บ้าน อายุ 38 ปี คือ
ผู้ใช้ยาเสพติดภายใต้การดูแลของซาบิต
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3. พื้นที่วิจัย
พื้นที่วิจัยสาหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งพื้นวิจัยหลักตามความมุ่งหมายของการวิจัย คือ
เพื่อเข้าใจการสร้างและพัฒนาตัวตนจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ใช้ยา
เสพติดและเป็นผู้มีจิตวิญญาณในการดูแลและสนับสนุนชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด ทั้ง จากประสบการณ์ชีวิต
ส่ว นตนครอบครัวและการทางานอาสาสมัครภาคสนาม และประสบการณ์ การรับการโค้ช เชิงจิต
วิญญาณ ดังนั้นพื้นที่ของการศึกษา จึงแบ่งพื้นที่วิจัยเป็น 2 ส่วน คือ 1) พื้นที่การทางานอาสาสมัคร
ภาคสนาม และ 2) กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ลักษณะองค์กรและพื้นที่ทางานอาสาสมัครภาคสนาม
อาสาสมัครภาคสนามดาเนินงานภายใต้การบริหารของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา (นามสมมุติ)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์การทางาน “เพื่อลดจานวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ยา
เสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดให้สามารถเข้าถึงระบบบริการด้าน
สุขภาพ ด้านสั งคม และด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดที่มีประสิทธิภ าพและเท่าเทียม ” ซึ่งมีการ
ดาเนินงานภายใต้โครงการ “การยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ “ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการ “การ
เข้าถึง-เข้าสู่บริการ-ตรวจหา-รักษา-คงอยู่ในระบบ โดยทางมูลนิธิ ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนระดับนานาชาติ ที่มีทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคประชาสังคมบริหารจัดการทุน ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายในการลดการติดเชื้อรายใหม่ และเพื่อลดอัตราความชุกของวัณโรคในกลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ รวมถึงผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดกลุ่มประชากรที่มูลนิธิเพื่อเพื่อนเรารับผิดชอบดาเนินการ
หลัก โดยที่มีอาสาสมัครภาคสนามเป็นกลไกสาคัญในการ “ค้นหา” และ “เข้าถึง” ผู้ใช้ยาเสพติดชนิด
ฉีดรายใหม่ในชุมชน
มูลนิธิเพื่อเพื่อนเรามีพื้นที่การดาเนินงานทั้งหมด 8 จังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคจะวัน ตกเฉียงเหนื อ และภาคใต้ของประเทศไทย โดยพื้นที่ทั้งหมดถูก คัดเลือกเข้าร่ว ม
โครงการของมูลนิธิ ฯ จากความชุกชุมของปัญหาการติดเชื้อในผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน ซึ่งอ้างอิงข้อมูล
จากรายงานผลการวิเคราะห์ระบาดวิทยาองค์การด้านสุขอนามัยที่น่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยแต่
ละพื้นที่เป้าหมายจะมีสานักงานตั้งอยู่ประกอบด้วยบุคลากรคือ ผู้จัดการสานักงาน เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม และอาสาสมัครภาคสนาม ร่วมกันปฏิบัติการดาเนินงานของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา
ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
สาหรับการวิจัยศึกษาครั้งนี้ ได้คัดเลือกสานักงานของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา ซึ่งตั้งอยู่ใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่ที่มีอิทธิพลของศาสนาวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกมายาวนาน และเป็น
พื้นที่มีสถานการณ์ ยาเสพติดที่ชุกชุม ด้วยถูกลาเลียงลักลอบเข้ามาทางช่องทางชายแดนได้ห ลาย
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ช่องทางและกระจายสู่หมู่บ้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วทาให้ผู้คนในชุมชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย ซึ่ง
อาสาสมัครภาคสนามจะรับผิดชอบลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามถิ่นฐานที่อยู่อ าศัยหรือชุมชนของตนเอง
เพื่ อค้น หาและดูแลติ ดตามผู้ ใช้ ย าเสพติด ในชุม ชนนั้น ทั้ งนี้ บ ทบาทการท าหน้ าที่ ของอาสาสมัค ร
ภาคสนามในแต่ละพื้นที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีความแตกต่างในลักษณะพื้นที่คือ ความหนาแน่นของ
ประชากรในชุมชน และลักษณะด้านกายภาพเช่น พื้นที่ราบลุ่มแม่น้า พื้นที่ ชายฝั่งหรือที่ราบสูง ซึ่ง
อาสาสมัครภาคสนามบางชุมชนมีการปฏิบัติการในชุมชนแออัด ชุมชนหมู่บ้านชาวประมงติดชายฝั่ง
ทะเล หรือในสวนยางหรือสวนผลไม้ในที่ราบสูง เป็นต้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดที่รวมตัวกันใน
พื้นที่ชุมชน โดยมีสานักงานมูลนิธิจะตั้งอยู่ในชุมชนเมือง เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารจัดการให้
อาสาสมัครภาคสนามกระจายไปในพื้นที่เป้าหมาย และเพื่อสะดวกต่อการติดต่อประสานงานกับ
องค์ กรภาครั ฐ และประชาสั งคมที่ เกี่ย วข้อง ในการผลั ก ดัน การท างานของมู ล นิ ธิ เพื่ อเพื่ อนเราให้
ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการในพื้นที่และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่น
รายละเอียดลักษณะพื้นที่เป้าหมายหรือการทางานของอาสาสมัครภาคสนาม สามารถ
แบ่งตามลักษณะกายภาพชุมชน ดังนี้
3.1.1 ชุมชนเมืองที่ราบลุ่มแม่น้า
ชุมชนเมืองมีลักษณะความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด เพราะตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม
น้าเกิดจากอิทธิพลของแม่น้าที่ไหลผ่าน การคมนาคมสะดวกทาให้มีการตั้งรกรากอาศัยอยู่เป็นจานวน
มาก ลั กษณะพื้ น ที่ มี อาคารพาณิ ช ย์แ ละบ้ านเรือ นตั้งอยู่ ส องฟากถนนและริม ฝั่ งแม่ น้ า บางพื้ น ที่
กลายเป็ น ชุมชนแออัดของผู้ มีรายได้น้อยอาศัยอยู่รวมกันเป็นพื้นที่กว้าง ส่ ว นใหญ่ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง เลี้ยงสัตว์ และนับถือศาสนาอิสลามจึงนิยมพูดภาษามลายูใน
ชี วิ ต ประจ าวั น มากกว่ า ภาษาไทย ซึ่ งมี นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธและศาสนาคริ ส ต์ เพี ย งเล็ ก น้ อ ยซึ่ งใช้
ภาษาไทยกลางสื่อสาร สาหรับประเพณีวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะสอดคล้องความเชื่อของศาสนาอิสลาม
แต่สอดแทรกประเพณีของชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนเช่นกัน
3.1.2 ชุมชนชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มน้า
สภาพชุมชนชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มน้า เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพเป็นที่ราบอยู่ติด
กับคลอง หรือปากคลองที่แม่น้าไหลสู่ทะเล ซึ่งเป็น แหล่งน้าที่สาคัญในการประกอบอาชีพการประมง
ชายฝั่ง อีกทั้งเป็นพื้นที่มีความหนาแน่นของประชากรมากแต่รองมาจากชุมชนเมืองที่ราบลุ่มแม่น้า คือ
บ้ า นเรื อ นอยู่ ห นาแน่ น ตั้ งแต่ ถ นนไปจนคลอง ในบางพื้ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ชุ ม ชนแออั ด หรื อ สลั ม
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาและประกอบอาชีพทาการประมงชายฝั่ง เช่น การเลี้ยงปลากะพง
การเลี้ยงกุ้งกุลาดา และประกอบอาชีพค้าขาย ประเพณีวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะสอดคล้องความเชื่อ
ของศาสนาอิสลาม ซึ่งภาษาถิ่นที่นิยมสื่อสารคือภาษามาลายู
3.1.3 ชุมชนประมงชายฝั่ง
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ชุ ม ชนประมงชายฝั่ ง ตั้ ง อยู่ บ นที่ ร าบชายฝั่ ง ทะเลจะมี ลั ก ษณะเป็ น หาดทราย
ประชากรมีความหนาแน่นน้อยกว่าชุมชนเมืองและชุมชนชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มน้า ด้วยพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นสวนมะพร้าวและป่าชายเลน คนในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง มีเล็กน้อย
ที่ทาการเกษตร ทาสวน ทาไร่ และปศุสัตว์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษามาลายูเป็น
ภาษาถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมหลักเป็นแบบศาสนาอิสลาม
3.1.4 ชุมชนที่ราบสูงเนินเขา
ชุมชนที่ราบสูงเนินเขา ตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขาที่ราบสูงที่มีภูเขาสลับซับซ้อน มีผลไม้
และไม้ยืนต้นกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็น ชาวไทยเชื้อสายมลายู และชาวไทย และนับถือศาสนา
อิสลามเป็นหลัก รองมาคือศาสนาพุทธซึ่งมีมากกว่าพื้นที่อื่น คนในชุมชนมีอาชีพหลักคือการทานา ทา
ไร่ยางพารา และทาสวนผลไม้ แม้ว่าส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็พบวัฒนธรรมของศาสนา
พุทธปรากฏ เช่น ประเพณีทาบุญเดือนสิบ ซึ่งเป็นประเพณีสาคัญของชาวพุทธในภาคใต้ของประเทศ
ไทย
3.1.5 ชุมชนที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ
ชุมชนที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ เป็นชุมชนมีแม่น้าไหลผ่านที่ราบสูง บางพื้นที่ยังคง
เป็ น ป่ า ความหนาแน่ น ของประชากรจึงเบาบาง ซึ่ งคนในชุ มชนส่ ว นใหญ่ มี อาชีพ หลั ก คือทาสวน
ยางพารา สวนผลไม้และทาไร่ โดยประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามมีเพียงเล็กน้อยนับถือ
ศาสนาพุทธ ดังนั้นชุมชนจึงมีประเพณีวัฒนธรรมตามความเชื่อของศาสนาอิสลามและใช้ภาษามาลายู
ในการสื่อสารเป็นภาษาหลัก
จากลั ก ษณะข้ า งต้ น สะท้ อ นวั ฒ นธรรมทางศาสนาของชุ ม ชนของอาสาสมั ค ร
ภาคสนามคือ ส่วนใหญ่นั บถือศาสนาอิสลามและถนัดสื่อสารด้วยภาษามาลายู แต่มีบางชุมชนที่มี
ความหลากหลายวัฒนธรรมผสมก็จะพบคนในชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธทั้งคนไทยเชื้อสายไทยและ
เชื้อสายจีน ซึ่งนิยมพูดภาษาไทยกลางหรือภาษาถิ่นใต้ สาหรับประเพณีวัฒ นธรรมหรือวิถีชีวิตจะมี
อิทธิพลความเชื่อส่วนใหญ่คือศาสนาอิสลาม และมีขนบธรรมเนียมจากความเชื่อของศาสนาพุทธบ้าง
เล็ กน้ อย นั่ น เพราะช่ว งเริ่ มต้น จากพุ ท ธศตวรรษที่ 11 เดิม สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็ นอาณาจัก ร
ปกครองโดยเจ้าเมืองที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน แต่ในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ได้เริ่มเปลี่ยนไป
นับถือศาสนาอิสลาม และมีความเจริญรุ่งเรืองมาก โดยบางช่วงอาณาจักรแผ่ขยายครอบคลุมถึง กลัน
ตัน และตรังกานู ตอนกลางของมาเลเซีย จนในปี พ.ศ. 2329 และกลายเป็ นเมืองขึ้นประเทศไทย
เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2445 ก็ถูกรวมเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของประเทศไทย ทาให้ ช าวไทยมุส ลิ มใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ นิยมพูดภาษามลายูในชีวิตประจาวันมากกว่าภาษาไทย และคนสมัยก่อนไม่ได้
เรียนหนังสือจึงไม่มีความรู้ภาษาไทย และไม่ส่งเสริมให้ลูกหลานเรียนสูง ๆ อีกทั้งผู้สูงอายุจะไม่นิยมให้
คนรุ่นใหม่พูดภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยไม่ได้แสดงความเป็นชาวมลายูตามความเชื่อ แต่ทั้งนี้ใน
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การสื่อสารในชีวิตประจาวันของชาวไทยมุสลิมในปัจจุบัน แม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้ภ าษามลายูซึ่งเป็น
ภาษาถิ่ น ดั้ งเดิ ม ในการสื่ อ สาร ภาษาไทย ในชุม ชน ครอบครัว แต่เมื่ อ ติ ด ต่ อ งานราชการก็ จ ะใช้
ภาษาไทยสาหรับการสื่อสารด้วย ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมผสมในกลุ่มชุมชนที่สามารถปรับเข้าหากัน
สาหรับลักษณะภูมิอากาศของแต่ละชุมชนมีลักษณะคล้ายกันคือ มี ฝนตกชุกในช่วง
มรสุม อุณหภูมิมีอากาศอบอุ่นไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป ซึ่งในช่วงเวลาที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ผ่านซึ่งถือเป็นฤดูฝนของประเทศ ในพื้นที่จะได้รับอิทธิพลของมรสุมแต่เพียงปลายลมจึงมีปริมาณฝน
ตกน้อยกว่าจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลด้านตะวันตกเพราะว่ามีเทือกเขาขวางกั้น ในช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านซึ่งถือว่าเป็นลมหนาวมากกว่าภาคอื่น ๆ ของประเทศจะเป็นฤดูหนาวแต่
ในพื้ น ที่ ฝ นจะตกชุกมาก เนื่ อ งจากลมมรสุ มนี้ พั ดผ่ านอ่าวไทย นอกจากนั้น อิท ธิพ ลของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยลมชนิดนี้เป็นลมร้อนและชื้น ซึ่งพัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีน
ใต้ จึงทาให้ช่วงนี้มีฝนตกน้อยกว่าระยะอื่น อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นแต่ไม่มากนัก
3.2 การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ: กิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม
อาสาสมัครภาคสนามจะมีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราหรือ
หน่ วยงานที่เกี่ย วข้อง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษา กิจกรรมการโค้ช เชิงจิตวิญ ญาณ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมของสานักงานของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา
กิจกรรมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาศักยภาพด้านจิต
วิญญาณของอาสาสมัครภาคสนาม ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมติดต่อกันในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ทั้งหมด
4 สัปดาห์ เป็นระยะเวลาทั้งหมด 22 ชั่วโมง โดยกิจกรรมประกอบด้วยผู้โค้ช 1 คน และผู้รับการโค้ช
ทั้งหมด 5 คน ซึ่งรูป แบบของการโค้ชเชิงจิตวิญญาณแตกต่างจากการโค้ช ทั่วไปคือเป็นการผสาน
เทคนิคทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโค้ชที่มีประสิทธิที่ผล มี
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ “เตรียมความพร้อมก่อนของการเดินทาง”
ขั้นที่ 2 ขั้นวางเป้าหมายและวางแผน “เข็มทิศของการเดินทาง”
ขั้นที่ 3 ขั้นเสริมศักยภาพ “ปลุกไฟแห่งจิตวิญญาณ”
ขั้นที่ 4 ขั้นการลงมือปฏิบัติ “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ”
ขั้นที่ 5 ขั้นติดตามผล “ตามรอยนักเดินทาง”
ซึ่งก่ อ นด าเนิ น การกระบวนการโค้ช เชิ งจิ ต วิญ ญาณ ผู้ วิจั ย ได้ ส ารวจการโค้ ช เชิ งจิ ต
วิญญาณ กับอาสาสมัครภาคสนาม 2 คน จนครบทุกขั้นตอน จากนั้นนามาปรับกระบวนการโค้ชเชิง
จิตวิญญาณ ซึ่งมีรายละเอียดของรูปแบบกิจกรรม ระยะเวลา วัตถุประสงค์ เทคนิคทฤษฎีพื้นฐานที่
นามาใช้ ขั้นตอนของกิจกรรม และผลที่คาดว่าจะได้รับ จาแนกตามตารางแผนกิจกรรมการโค้ชเชิงจิต
วิญญาณ ดังนี้

ขั้น

วัตถุประสงค์

แนวคิดทฤษฎี
เทคนิค/วิธีการ
กระบวนการ
พื้นฐาน
ขั้นที่ 1 เตรียม 1 เพื่อเตรียมผู้โค้ช
ทฤษฎีการ
การฟังสะท้อน 1. ผู้โค้ชศึกษาองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาทางจิตวิญญาณและทา
ความพร้อม
ด้านองค์ความรูด้ ้าน ปรึกษาแบบยึด ความรูส้ ึก
ความเข้าใจในทุ กรายละเอีย ดของขั้น ตอนการโค้ช และฝึกฝน
ก่อนของการ
การพัฒนาทางจิต
บุคคลเป็น
ทักษะที่สาคัญในการโค้ช
เดินทาง
วิญญาณและ
ศูนย์กลาง
2. ผู้โค้ชทักทายพูดคุยด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเองและไม่เป็น
(2 ชม.)
กระบวนการโค้ช
ทางการ ให้ความสาคัญในการทาความรู้จักผู้รับการโค้ช
2 เพื่อเตรียมผู้รับการ
3. ผู้โค้ชเกริ่นนาเข้าสู่บทบาทการทางานในพื้นที่ ความรู้สึกและการ
โค้ชให้ตระหนักถึง
ทางานที่ผ่านมาเพื่อเชื่อมโยงกับการดาเนินการ
ความสาคัญของการ
4. ผู้โค้ชนาเสนอความสาคัญของการโค้ช วัตถุประสงค์ แผนการ
โค้ชและเข้าใจ
ด าเนิ น การของการโค้ ช บทบาทของผู้ รั บ การโค้ ช กรอบการ
วัตถุประสงค์และ
เรียนรู้ ขอบเขตเวลา จรรยาบรรณในการดาเนิ นกระบวนการ
กรอบการดาเนินการ
พร้อมกับการแจกเอกสารและลงลายชื่อเพื่อยินยอมการเข้าร่วม
โค้ช
การวิจัยและศึกษาเอกสารรายละเอียดหรือใบการแจ้งการวิจัย
3 เพื่อสร้าง
สิทธิผลประโยชน์ต่าง ๆ ของการวิจัย
สัมพันธภาพและการ
5. ผู้โค้ชเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมซักถามในข้อสงสัย และสอบถามถึง
มีส่วนร่วมในการ
ความรู้สึกมุมมอง ต่อกระบวนการดังกล่าว แล้วสรุปความเข้าใจ
ดาเนินการโปรแกรม
โค้ช

ตาราง 1 แผนกิจกรรมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ: การเดินทางของจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม

1. ผู้โค้ชมีความพร้อมใน
การทาหน้าที่โค้ชทาให้
กระบวนการโค้ชเป็นไป
ตามแผนที่ออกแบบไว้
2. ผู้รับการโค้ชรู้สึกผ่อน
คลายและไว้วางใจ เอื้อ
ต่อการเปิดเผยและแสดง
มุมมองของตนเอง
3. ผู้รับการโค้ชตระหนักถึง
ความสาคัญของกิจกรรม
ที่จะมีต่อตนเองและผู้อื่น
4. ผู้รับการโค้ชยินดีเข้าร่วม
อย่างเต็มใจและสมัครใจ
5. ผู้รับการโค้ชรู้ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อนในด้านจิต
วิญญาณของตนเอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

64

ขั้น

ตาราง 1 (ต่อ)

4. เพื่อประเมินจุดแข็ง
และจุ ด อ่ อ นของจิ ต
วิ ญ ญ าณ ของผู้ รั บ
การโค้ช

วัตถุประสงค์

แนวคิดทฤษฎี
เทคนิค/วิธีการ
พื้นฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6. ผู้โค้ชใช้การสื่อสารจูงใจและท้าทายการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ 7. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มมี แ นวทางใน
โค้ชจะเอื้อให้ผู้รับการโค้ชสารวจจิตวิญญาณของตนเองจากการ การเตรี ย มตั ว เข้ า รวม
ความสุขความทุกข์ในการทางานของตนเอง พลังในการทางาน ณ กระบวนการโค้ ช ในครั้ ง
ปัจจุบันจากนั้นนาเสนอและแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้รับการโค้ช
ต่อไป
7. จากนั้ น ผู้ โค้ ชเชื่อ มโยงกั บ จิ ต วิญ ญาณและลั ก ษณะของผู้ มี จิ ต
วิญญาณ คือ ผู้มีสติสัมปชัญ ญะ ผู้มีคุณค่าและความหมายของ
ชีวิต และผู้มีความเชื่อและความศรัทธาที่มีอิทธิพลในการทางาน
ซึ่ งการพั ฒ นาจิ ต วิญ ญาณมี ผ ลต่ อ การสร้ างพลั งในการท างาน
อาสาสมัครภาคสนาม
8. ผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชร่วมกันสรุปผลการสังเกตและวิเคราะห์จิต
วิญญาณในเบื้องต้นสาหรับการเตรียมพร้อมในการโค้ชขั้นต่อไป

กระบวนการ

65

ขั้น

วัตถุประสงค์

แนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน
ขั้นที่ 2 เข็มทิศ เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับ
ทฤษฎีการ
ของการ
การโค้ชมีเป้าหมายและ ปรึกษาแบบ
เดินทาง
วางแผนของตนเองตาม ปัญญาและ
( 2 ชม.)
หลัก SMART
พฤติกรรมนิยม

ตาราง 1 (ต่อ)

การบริหาร
ตนเองและ
กากับตนเอง

เทคนิค/วิธีการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้โค้ชสร้างสัมพันธภาพทักทายและพูดคุยด้วยท่าทางที่เปิดเผย 1. ผู้เข้าร่วมได้รับการ
และใส่ใจรับฟังและใช้คาถามในเชิงสร้างสรรค์เพื่อรับรู้และเข้าใจ สนับสนุนในการ
มุมมองของผู้รับการโค้ช
ตั้งเป้าหมายและวาง
2. ผู้โค้ชร่วมกับผู้รับการโค้ชทบทวนผลการวิเคราะห์จิตวิญญาณที่ แผนการพัฒนาตนเอง
ผ่านมา
2. ผู้เข้าร่วมรับรู้เป้าหมาย
3. ผู้โค้ชสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้รั บการโค้ช โดยการ และแผนการพัฒนา
สร้ า งการตระหนั ก ให้ ผู้ รั บ การโค้ ช เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ และ ตนเองทีช่ ัดเจน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
4. ผู้โค้ชสนับสนุนและเอื้ออานวยให้ผู้รับการโค้ชกาหนดเป้าหมาย
และออกแบบวางแผนวิธีการที่ทาให้ผู้รับการโค้ชบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยแผนต้องสามารถทาได้อย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งเน้น
การตั้งเป้าหมายจากความต้องการของผู้รับการโค้ช ซึ่งผู้โค้ชให้
ผู้รับการโค้ชได้สารวจความต้องการของตนเอง จากการถามให้ผู้
โค้ชถามตนเองถึงความสาเร็จที่ต้องการและไม่เคยได้รับในช่วงที่
ผ่านมา
5. ผู้โค้ชให้ผู้รับการโค้ชสรุปเป้าหมายและแผนการของตนเอง และ
ให้กาลังใจแก่ผู้รับโค้ชในปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

กระบวนการ

66

ขั้น

วัตถุประสงค์

แนวคิดทฤษฎี
เทคนิค/วิธีการ
กระบวนการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พื้นฐาน
ขั้ น ที่ 3 แผนที่ 1. เพื่อพัฒนาจิต
แนวคิดจิต
เทคนิค
ผู้โค้ชใช้ “กระบวนการกลุ่ม ” พัฒนาจิตวิญญาณของผู้รับการโค้ช 1. ผู้รับการโค้ชเข้าใจและ
ขุมทรัพย์
ศึกษา
กระบวนการ โดยผู้โค้ชมีบทบาทเป็นผู้นากลุ่ม และผู้รับการโค้ชเป็นสมาชิกกลุ่ม เข้าถึงจิตวิญญาณของ
วิญญาณในด้าน
(10 ชม.)
กลุ่มจิตศึกษา ซึ่งในกระบวนการกลุ่มจะมีทั้งหมด 4 แบบฝึกหัด ในแต่ละขั้นตอน ตนเอง
- การทาจิตใจให้สงบ
จะมีแบบฝึกหัดด้านการพั ฒนาจิตวิญ ญาณที่ออกแบบไว้เพื่อเป็ น 2. ผู้รับการโค้ชมีความรู้
- ความเชื่อและความ
เครื่องมือให้สมาชิกมีการพัฒนาทางจิตวิญญาณของตนเองและแนว ความเข้าใจเกีย่ วกับจิต
ศรัทธาต่อพลังเหนือ
ทางการประยุกต์ใช้สู่การทางาน
ธรรมชาติ
วิญญาณและการพัฒนา
- การค้นพบ
ทางจิตวิญญาณ
ความหมายและ
3. ผู้รับการโค้ชมี
คุณค่าชีวิต
ประสบการณ์การพัฒนา
2. เพื่อให้ผู้รับการโค้ชมี
ทางจิตวิญญาณ
ประสบการณ์การ
4. ผู้รับการโค้ชประยุกต์ใช้
พัฒนาทางจิตวิญญาณ
ความรู้ไปสู่การทางาน
และนาประสบการณ์
บทบาทของอาสาสมัคร
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ภาคสนามแก่ผู้ใช้ยา
การทางาน
เสพติด

ตาราง 1 (ต่อ)

67

ตาราง 1 (ต่อ)

ขั้น

ตาราง 1 (ต่อ)

วัตถุประสงค์

แนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน
ทฤษฎีการ
ปรึกษา
แบบอัตถิ
ภาวนิยม
กระบวนการ
แบบฝึกหัดที่ 1 ความหมายแห่งชีวิต เพื่อสร้างการตระหนักถึงการ
ดารงอยู่อย่างมีความหมายและมีคุณค่า เป็นการค้นหาความหมาย
ในชีวิตโดยการบอกเล่าประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับการมีคุณค่าและ
มีความหมายของชีวิต
1.1 ผู้นากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มตอบคาถามต่อไปนี้ทีล่ะคนอย่างรวดเร็ว
และจากัดเวลาตอบ โดยสมาชิกคนอื่นจะทาหน้าที่จดคาตอบให้
1) คุณเป็นใคร
2) คุณชื่ออะไร
3) คุณเกิดมาทาไม
4) คุณต้องการอะไร
5) คุณอยู่เพื่ออะไร
6) ใครสาคัญที่สุด
7) คุณรักอะไรที่สุด
8) คุณกลัวอะไรที่สุด
9) อะไรมีค่าที่สุด
10) ชีวิตที่มีความหมายของคุณคืออะไร

เทคนิค/วิธีการ
การสารวจ
ค่านิยม
ความหมาย
ของการดารง
อยู่จากการถาม
ใน
ประสบการณ์ที่
ผ่านมาสู่การ
ดารงอยู่ใน
ปัจจุบัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ขั้น

วัตถุประสงค์

แนวคิดทฤษฎี
เทคนิค/วิธีการ
พื้นฐาน
1.2 สมาชิกกลุ่มสะท้อนความรู้สึกจากการตอบคาถาม และคาตอบ
ของตนเองผู้นากลุ่มสรุปสิ่งที่สะท้อนและมุมมองของสมาชิกกลุม่
1.3 ให้สมาชิกทบทวนคาตอบของตนเองและตอบคาถามข้อที่ 10
อีกครั้ง ชีวิตที่มีความหมายของคุณคืออะไร เมื่อสมาชิกกลุ่มเริ่ม
เปิดเผย ผู้นากลุ่มจะเอื้ออานวยให้เล่าประสบการณ์ที่สะท้อนถึง
ความหมายของชีวิต
1.4 ผู้นากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความหมายชีวิตของสมาชิก
กลุ่ม และร่วมสะท้อนความรู้สึกและสิ่งที่ได้เรียนรู้สาหรับการ
ประยุกต์ในการทางานต่อไป

กระบวนการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ขั้น

ตาราง 1 (ต่อ)

วัตถุประสงค์

แนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน
ทฤษฎีการ
ปรึกษา
แบบอัตถิ
ภาวนิยม
กระบวนการ
แบบฝึกหัดที่ 2 ดาวบันดาลใจ เพื่อสารวจและทบทวนความเชื่อและ
ความศรัท ธาของตนเอง และก าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ ในการ
ทางานและการใช้ชีวิตตามความเชื่อและความศรัทธาของตน
1.
2.
3.
2.1 ผู้นากลุ่มนาเสนอตัวอย่างเรื่องราวของผู้มีความเชื่อและความ
ศรั ท ธาของบุ ค คล ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม สะท้ อ นความรู้ สึ ก และ
แบ่งปันมุมมองต่อตัวอย่างที่นาเสนอ
2.2 ผู้นากลุ่มให้สมาชิกบอกเล่าเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตของตนเอง
2.3 ผู้นากลุ่มเขียนคติสั้น ๆ ตัวโต บนกระดาษ ที่สะท้อนความเชื่อ
และความศรัทธาที่แสดงจุดยืนยึดเป็นแนวทางในชีวิตและการ
ทางานของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน
2.4 สมาชิ ก ในกลุ่ ม จะร่ วมสะท้ อ นความรู้ สึก และสิ่ งที่ ได้ เรีย นรู้
ร่วมกัน

เทคนิค/วิธีการ
การสารวจ
ค่านิยมความ
เชื่อพื้นฐาน
จาก
ประสบการณ์
ที่ผ่านมาสู่การ
ดารงอยู่ใน
ปัจจุบัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ขั้น

ตาราง 1 (ต่อ)

วัตถุประสงค์

แนวคิดทฤษฎี
เทคนิค/วิธีการ
พื้นฐาน
สติบาบัด
การฝึกสมาธิ
การหายใจเข้า
ออก การใช้ฝ่า
มือสร้างสมาธิ
และการจด
บันทึกอารมณ์
แบบฝึกหัดที่ 3 บ่มเพาะสติ จุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีการ
ตระหนักรู้ มีสติและสมาธิเท่าทันต่อตนเองและสิ่งรอบตัว คือ การ
ฝึกสมาธิและการฝึกสติในชีวิตประจาวัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความสาเร็จและปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ
3.1 ผู้นากลุ่มเอื้ออานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ฝึกสติของสมาชิก
3.2 ผู้นากลุ่มให้สมาชิกฝึกนั่งสมาธิอย่างเป็นลาดับขั้นตอน (การฝึก
สมาธิการหายใจเข้าออก การใช้ฝ่ามือสร้างสมาธิ)
3.3 สมาชิก สะท้ อ นความรู้สึ ก และบอกเล่ าประสบการณ์ ค วาม
แตกต่างกับการฝึกสมาธิที่ผ่านมา
3.4 ผู้นากลุ่มนาเสนอข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสติและการฝึก
สมาธิสาหรับในชีวิตประจาวัน พร้อมมอบหมายให้ทาการบ้าน
โดยการจดอารมณ์ของตนเองในแต่ละวันประมาณ 1 อาทิตย์
3.5 สมาชิกกลุ่มร่วมกันสะท้อนความรู้สึกและสิ่งที่ได้เรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ในการปรึกษาต่อไป

กระบวนการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

71

ขั้น

ตาราง 1 (ต่อ)

วัตถุประสงค์

แนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน
ทฤษฎีการ
ปรึกษาแบบ
ปัญญาและ
พฤติกรรมนิยม
กระบวนการ

เทคนิค
แบบฝึกหัดที่ 4 เมล็ดพันธ์แห่งจิตวิญญาณ เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับการ
การบ้านเชิง
โค้ ชมี ก ารบู ร าณาการจิ ต วิ ญ ญาณแห่ งตนสู่ ก ารท างาน เป็ น การ
ปรับพฤติกรรม แลกเปลี่ยนถึงความเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณของตนและแนว
ทางการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานอาสาสมัครภาคสนาม
4.1 ผู้ น ากลุ่ ม เอื้ อ อ านวยให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม แบ่ งปั น เป้ า หมายและ
แผนการพัฒนาการเชิงจิตวิญญาณของตนเองแก่กลุ่ม
4.2 ผู้ น ากลุ่ ม เอื้ อ ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ระดมวิ ธีก ารที่ ป ระยุ ก ต์ ใช้จ าก
ประสบการณ์การเรียนรู้จากพัฒนาจิตวิญญาณที่ผ่านมาไปสู่
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
4.3 สมาชิกกลุ่มแต่ละคนสรุปการบ้านเชิงปรับพฤติกรรมที่ต้องทา
ของตนเอง ซึ่งในที่นี้คือการบรรลุเป้าหมายของตนเอง
4.4 ผู้นากลุ่มสรุปวิธีการโค้ชเชิงจิตวิญญาณและถ่ายทอดความรู้ใน
การบู ร าณาการจิต วิญ ญาณไปสู่ การท างานของอาสาสมั ค ร
ภาคสนาม
4.5 ผู้นากลุ่มขอบคุณและให้กาลังใจสมาชิกกลุ่ม

เทคนิค/วิธีการ
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ขั้น

วัตถุประสงค์

แนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน
ขั้นที่ 4 ก้าว
เพื่อสนับสนุนผู้รับการ ทฤษฎีการ
ย่างอย่างมั่นใจ โค้ชปฏิบัติการตามแผน ปรึกษาแบบ
(3 ชม.)
ที่วางไว้อย่างเต็ม
ปัญญาและ
ศักยภาพ
พฤติกรรมนิยม

ตาราง 1 (ต่อ)
กระบวนการ

เทคนิค
ผู้โค้ชรับฟังการรายงานผลความก้าวหน้าผลการปฏิบัติการทางาน
การบ้านเชิง
อาสาสมัครภาคสนามของผู้การรับโค้ช คอยรับฟัง ให้คาปรึกษา ให้
ปรับพฤติกรรม คาแนะนา และให้ข้อมูลย้อนกลับ รวมถึงกาลังใจในการปฏิบัติการ
ปรึกษาของผู้รับการโค้ช

เทคนิค/วิธีการ

ผู้โค้ชมีความมุ่งมั่น
ปฏิบัติการการทางาน
อาสาสมัครภาคสนามกับ
ผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน
เพื่อให้สาเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับ
การโค้ช
2. เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการโค้ชเชิง
จิตวิญญาณ

ขั้น

ขั้นที่ 5
ตามรอยนัก
เดินทาง
(3 ชม.)

ตาราง 1 (ต่อ)
แนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน
ทฤษฎีการ
ปรึกษาแบบ
ปัญญาและ
พฤติกรรมนิยม
การบริหาร
ตนเองและ
กากับตนเอง

เทคนิค/วิธีการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.1 ผู้โค้ชติดตามผลการทางานของอาสาสมัครภาคสนามจากการ 1. ผู้รับการโค้ชรับรู้และ
สนทนาพู ดคุ ยกั บผู้ รับ การปรึก ษา ในด้ านการเปลี่ย นแปลงที่ เข้าใจปัจจัยความสาเร็จ
เกิดขึ้น
และปัญหาอุปสรรคของ
1.2 ผู้รับการโค้ชรายงานการทางานของตนเองที่ผ่านมา
ผลการปฏิบตั ิงานของ
1.3 ผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชนาข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินผลที่เกิดขึ้น ตนเอง และมีแนวทางใน
1.4 ผู้โค้ชและผู้รับ การโค้ ชร่วมกัน สรุปผลของการพั ฒ นาทางจิ ต การพัฒนาตนเองต่อไป
วิญญาณและการทางานของอาสาสมัครภาคสนาม ปัจจัยสาเร็จ 2. ทราบถึงประสิทธิผล
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของกระบวนการโค้ช เพื่อการ ปัจจัยความสาเร็จและ
พัฒนาจิตวิญญาณ และการทางานงานอาสาสมัครภาคสนามที่มี ปัญหาอุปสรรคและแนว
ประสิทธิผลต่อไปในอนาคต
ทางแก้ไขปรับปรุง ของ
1.5 ผู้โค้ชขอบคุณผู้รับการโค้ชในความตั้งใจและความร่วมมือและ กระบวนการโค้ชเชิงจิต
พู ด เสริ ม แรงให้ ก าลั งใจกั บ ผู้ รั บ การโค้ ช ในการน าสิ่ ง ที่ เ ป็ น วิญญาณ
ประโยชน์ไปใช้ในการทางานและพัฒนาตนเองต่อไปภายหน้า

กระบวนการ
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
องค์ข้อมูลของวิธีวิจัยแบบเรื่องเล่า คือข้อมูลด้านประสบการณ์ อันสะท้อนจากบทสนทนา
ของผู้วิจัยและอาสาสมัครภาคสนามเจ้าของเรื่อง ซึ่งวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบโครงสร้างเป็นวิธีการ
เก็บข้อมูลที่มีความหมายและสอดคล้องกับวิธีวิจัยแบบเรื่องเล่า เพื่อได้มาซึ่งองค์ความรู้ในการเข้าใจ
ปรากฏการณ์การสร้างและพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามทั้งจากชีวิตส่วนตน การทางาน
และการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ อย่างไรก็ตามเพื่อความเข้าใจในเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะ
กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณที่ความซับซ้อนและหลากหลายขั้นตอน การศึกษาครั้งนี้จึงมีวิธีการ
เก็บข้อมูลของวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมดมีดังนี้
4.1 การจดบันทึกข้อมูลของผู้วิจัย
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจดบันทึก
ข้อมูล (Note Taking) จากการสังเกต มุมมองความคิด ความรู้สึก และการเรียนรู้ของตนเองที่มีต่อ
กิจกรรม
4.2 การเขียนบันทึกอนุทินของอาสาสมัครภาคสนาม
ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยได้เตรียมสมุดบันทึกสาหรับให้
อาสาสมัครภาคสนามเขียนความรู้สึกและมุมมองที่มีต่อกิจกรรมในแต่ละวัน (Diary notes) โดยเมื่อ
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น ผู้วิจัยกระตุ้นให้อาสาสมัครภาคสนามจดสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึก
ของตนเอง
4.3 การบันทึกเทปเสียงกิจกรรมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
ในขณะที่ดาเนิ น การโค้ชในแต่ละครั้งหรือในแต่ละขั้นตอน ผู้วิจัยบันทึกเสียง (Tape
recorder) การทากิจ กรรมของผู้โค้ชกับอาสาสมัครภาคสนาม ตั้งแต่ขั้ นแรกจนถึงขั้นสุ ดท้ายของ
กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
4.4 การสัมภาษณ์เชิงลึก แบบกึ่งโครงสร้าง
วิธี ก ารแบบเรื่ อ งเล่ าข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ เป็ น ข้ อ มู ล จากบทสนทนา (Dialog) ของผู้ วิจั ย
อาสาสมัครภาคสนาม และผู้ใช้ยาเสพติด ดังนั้นวิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Depth
Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง จึงเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่มีความสาคัญมากที่สุด ซึ่งได้มีการออกแบบ
ข้อคาถามสอดคล้องกับคาถามวิจัยและแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ คือ ตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ
จะถูกสร้างจากการปฏิสัมพันธ์ของอาสาสมัครภาคสนามกับบริบทสังคมแวดล้อม ทาให้เกิดการสวม
บทบาท (Role Taking) แสดงลักษณะของผู้มีจิตวิญญาณ คือ ผู้มีพลังขับเคลื่อนภายใน จากการมีสติ
ความเชื่อและความศรัทธา การค้นพบความหมายของชีวิต สร้างความมีคุณค่า ความรัก การตระหนัก
รู้และพัฒนาศักยภาพแห่งตน มุ่งมั่นรับผิดชอบทางานอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา มีสัมพันธภาพ
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กลมกลืนกับผู้อื่น ดาเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของตนและส่วนรวม โดยสามารถเชื่อมโยงตนเองเข้าสู่
พลังที่เหนือกว่า (Higher energy) หรือสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ที่ตนศรัทธา และลักษณะของผู้มีจิตวิญญาณมี
ทั้งหมด 3 ลั กษณะ คือ ผู้มีสติสัมปชัญ ญะ ผู้มีความเชื่อและความศรัทธา และผู้ค้นพบคุณค่าและ
ความหมายของชีวิต
ซึ่งตัวอย่างข้อคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ เชิงลึก กึ่งโครงสร้างถูกแบ่งเป็น 5 ประเด็น
จาแนกตามผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลรอง โครงสร้างการสัมภาษณ์ มีดังนี้
4.4.1 ข้อคาถามสาหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก
4.4.1.1 ภูมิหลังชีวิตของอาสาสมัครภาคสนาม
วัตถุประสงค์ เพื่อเข้าใจบริบทพื้นฐานของอาสาสมัครภาคสนาม
ตัวอย่างข้อคาถาม
1) อายุ........................................?
2) ภูมิลาเนา/ที่อยู่ปัจจุบัน.............?
3) ครอบครัว................................?
4) อาชีพ......................................?
5) อายุการทางานของอาสาสมัครภาคสนาม...?
6) ศาสนา....................................?
7) การศึกษา.................................?
8) สุขภาพร่างกาย..........................?
9) การรักษา/บาบัดยาเสพติด.........?
4.4.1.2 ประสบการณ์ชีวิตการใช้ยาเสพติดของอาสาสมัครภาคสนาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เข้ า ใจการสร้ า งจิ ต วิ ญ ญาณอาสาสมั ค รภาคสนามจาก
ประสบการณ์การใช้ยาเสพติดของอาสาสมัครภาคสนาม
ตัวอย่างข้อคาถาม
1) ท่านเริ่มต้นใช้ยาเมื่อไรและอย่างไร ........ ?
2) ท่านใช้ยาประเภทไหนบ้าง และหาได้อย่างไร ........?
3) วิถีชีวิตของท่านในช่วงใช้ยาเป็นอย่างไรบ้าง........?
4) สภาพแวดล้อมรอบตัวของท่านช่วงชีวิตใช้ยาเป็นอย่างไร........ ?
5) ครอบครัวและคนรอบตัวมีท่าทีอย่างไรต่อการท่านใช้ยาของท่าน.?
6) เหตุการณ์ที่ยากลาบากของการเป็นผู้ใช้ยาเสพติดของท่านคืออะไร?
7) มีเหตุการณ์อะไรที่ทาให้ท่านคิดจะหยุดหรือเลิกใช้ยาบ้างหรือไม่.... ?
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8) ท่านเคยพยายามเลิกใช้ยาด้วยวิธีการใดบ้าง........?
9) มีเหตุการณ์ไหนที่ท่านควบคุมความต้องการใช้ยาเสพติดของตนเองได้...?
10) การใช้ยาเสพติดของท่านเมื่อเป็นอาสาสมัครภาคสนามเป็นอย่างไร ...?
4.4.1.3 ประสบการณ์ชีวิตการทางานอาสาสมัครภาคสนาม
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เข้ าใจการพั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณอาสาสมั ค รภาคสนามจาก
ประสบการณ์การทางานอาสาสมัครภาคสนาม
ตัวอย่างข้อคาถาม
1) ท่านมาเป็นอาสาสมัครภาคสนามได้อย่างไร ?
2) อาสาสมัครภาคสนามมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง ?
3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการของอาสาสมัครภาคสนามมีอะไรบ้าง ?
4) การเป็นอาสาสมัครภาคสนามต้องผ่านการอบรมความรู้อะไรบ้าง ?
5) อาสาสมัครภาคสนามต้องทางานเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ?
6) ท่านมีการทางานกับผู้ใช้ยาเสพติดในพื้นที่อย่างไร ?
7) ครอบครัวและสังคมรอบตัวมีท่าทีต่อเป็นอาสาสมัครภาคสนามของ
ท่านอย่างไร?
8) มีเหตุการณ์ อะไรบ้าง ที่ทาให้ ท่านท้อใจในการทางานอาสาสมัคร
ภาคสนามบ้างหรือไม่?
9) อาสาสมัครภาคสนามต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาอะไรบ้าง?
10) ท่านมีวิธีการในการจัดการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ อย่างไร
บ้าง ?
4.4.1.3 ประสบการณ์การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
วัตถุประสงค์ เพื่อเข้าใจการพัฒ นาจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนามผ่าน
ประสบการณ์การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
ตัวอย่างข้อคาถาม
1) หัวข้อความเป็นมา/ประสบการณ์การโค้ชที่ผ่านมา
1.1) ท่านเข้าร่วมกระบวนการโค้ชได้อย่างไร ?
1.2) ท่านเคยเข้าร่วมอบรมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณหรืออบรมด้าน
จิตวิญญาณมาก่อนหรือไม่อย่างไร
2) หัวข้อกระบวนการการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
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ช่วงเริ่มต้นกระบวนการโค้ช
2.1) ท่านเข้าร่วมกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณได้อย่างไร?
2.2) นอกจากท่านมีใครบ้างร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ?
2.3) สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างไร ?
2.4) อะไรบ้างที่ท่านจาได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการโค้ช ?
2.5) ผู้โค้ชถ่ายทอดความรู้อะไรบ้าง ?
2.6) ผู้โค้ชมีวิธีการสอนหรือการอบรมอะไรบ้าง?
ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม
1) ผู้โค้ชมีการชี้แจงหรือแนะนากระบวนการโค้ชอย่างไร ?
2) ช่วงเริ่มต้นของกิจกรรมการโค้ชทาอะไรบ้าง ?
3) ผู้โค้ชมีการเตรียมตัวท่านอย่างไรบ้างในช่วงต้นกิจกรรม
4) ผู้โค้ชมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จิตวิญญาณ
ขั้นที่ 2 การตั้งเป้าหมายและวางแผน
1) ในระหว่างกิจกรรมที่มีการตั้งเป้าหมาย เป้าหมายของท่านคือ
อะไร?
2) ผู้โค้ชใช้วิธีการใดในการช่วยตั้งเป้าหมายของท่าน?
ขั้นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพด้านจิตวิญญาณ
1) กิจกรรมคาถาม 10 ข้อ เป็นอย่างไรบ้าง ?
2) กิจกรรมการเล่าเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง?
3) กิจกรรมการฝึกสติในห้องอบรมเป็นอย่างไร
4) กิจกรรมฝึกสติที่มอบหมายให้ทาที่บ้านเป็นอย่างไรบ้าง?
5) ผู้โค้ชมีเทคนิควิธีการสอนในแต่ละกิจกรรมอย่างไรบ้าง ?
ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติ
1) ช่วงลงมือปฏิบัติตามแผนที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นอย่างไรบ้าง ?
2) เมื่ อ ลงมื อ ปฏิ บั ติ ท่ า นพบอุ ป สรรคปั ญ หาอะไรบ้ า ง และ
แก้ปัญหาอย่างไร?
3) ผู้โค้ช ทาอะไรบ้างในช่วงที่ท่านต้องลงมือทาตามเป้าหมายใน
พื้นที่ ?
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ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล
1) ผลการประเมินความสาเร็จในการทาตามเป้าหมายเป็นอย่างไร
บ้าง ?
2) ผู้โค้ชทาอะไรบ้างเมื่อท่านถึงเป้าหมายหรือทาไม่ถึงเป้าหมาย?
3) ก่อนสิ้นสุดกิจกรรมการโค้ช ผู้โค้ชทาอะไรบ้าง ?
4.4.1.4 ข้อคาถามสาหรับผู้ให้ข้อมูลรอง
ประสบการณ์การรับบริการจากอาสาสมัครภาคสนามของผู้ใช้ยาเสพติด ในแต่
ละประเด็นมีตัวอย่างข้อคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ดังนี้
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อเข้ าใจการรับ รู้จิ ตวิ ญ ญาณของเพื่ อ นผู้ ใช้ย าเสพติ ด ต่อ จิ ต
วิญญาณของอาสาสมัครภาคสนาม จากประสบการณ์ทางานของอาสาสมัครภาคสนามกับ ผู้ใช้ยาเสพ
ติดผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน
ตัวอย่างข้อคาถาม
หัวข้อภูมิหลัง
1) ท่านมีอายุเท่าไร .......?
2) ท่านประกอบอาชีพอะไร .......?
3) ภูมิลาเนาของท่านคือ.......?
การทางานของอาสาสมัครภาคสนาม
4) รู้จักอาสาสมัครภาคสนามได้อย่างไร และนานแค่ไหน.......?
5) ช่วงเริ่มต้นรู้จักกัน อาสาสมัครภาคสนามเป็นอย่างไร .......?
6) อะไรที่อาสาสมัครภาคสนามทาให้ท่านบ่อยที่สุด.......?
7) อาสาสมัครภาคสนามบริการหรือช่วยเหลือท่านในเรื่องใดบ้าง ..?
8) ชีวิตที่ได้รับการดูแลจากอาสาสมัครภาคสนามเป็นอย่างไรบ้าง ...?
9) อาสาสมัครภาคสนามมีวิธีการให้ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ แก่
ท่านอย่างไร .......?
10) อาสาสมัครภาคสนามมีท่าทีการสื่อสารพูดคุยกับท่านอย่างไร ...?
11) มีเหตุการณ์ไหนบ้างที่อาสาสมัครภาคสนามให้คาปรึกษาและ
ให้กาลังใจท่าน ...?
12) มีอะไรบ้างที่อาสาสมัครภาคสนามทาเพิ่มเติมหรือแตกต่างไป
จากช่วงแรก...?
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จากตัวอย่างข้อคาถามสัมภาษณ์ เป็นเพียงคาถามกว้าง ๆ เท่านั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สัมภาษณ์สามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามสถานการณ์และบริบทของการสนทนา
โดยข้ อ ค าถามที่ ใช้ นั้ น ทั้ งภาษาและประโยคค าถามต้ อ งพิ จ ารณาถึ งความเหมาะสมกั บ ผู้ รับ การ
สัมภาษณ์ คือต้องมีความชัดเจนและเอื้อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกไว้วางใจและปลอดภัยในการบอกเล่า
ประสบการณ์ของตน และหลีกเลี่ยงการใช้คาถามชี้นาตีกรอบ ในที่นี้เป็นการสัมภาษณ์ประสบการณ์
ของผู้รับการโค้ชและผู้ใช้ยาเสพติด ข้อคาถามและภาษาที่ใช้ต้องไม่ซับซ้อนต่อความเข้าใจและเอื้อให้ผู้
ถูกสัมภาษณ์ได้สารวจการพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองและการกระทาที่เกิดขึ้นและสามารถถ่ายทอด
โดยให้ ร ายละเอี ย ดที่ ชั ด เจน โดยผู้ วิ จั ย ต้ อ งไม่ น าเอาแนวคิ ด ทฤษฎี ม าเป็ น หลั ก ในการตั ด สิ น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ใช้การปฏิสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารทาให้ข้อมูลปรากฏขึ้นตามธรรมชาติ
นอกจากนั้นผู้วิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล โดยการอ่านข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้
ทั้งหมด พิจารณาว่ามีรายละเอียดของเนื้อหาครอบคลุมตามแผนการวิจัยที่ออกแบบไว้หรือไม่ และ
ขณะจดบันทึกต้องพิจารณาว่าส่วนไหนที่ขาดหายหรือรายละเอียดมีน้อย เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งที่
ผ่านมาข้อมูลสัมภาษณ์ที่ได้ไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอทาให้ต้องเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์เพิ่มเติม

5. การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์แบบแก่นเนื้อหา
การดาเนินการวิจัยด้วยวิธีวิจัยแบบเรื่องเล่าครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบแก่นเนื้อหา
(Thematic analysis) มาวิเคราะห์ ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด เนื่องจากลักษณะข้อมูล ของวิธีวิจัย
แบบเรื่องเล่า เป็นการรวบรวมข้อมูลบทสนทนา(Dialog) ระหว่างผู้วิจัยและอาสาสมัครภาคสนาม ซึ่ง
คาพูดจึงสะท้อนความหมายและการตีความประสบการณ์ของผู้เล่า (นราภรณ์ หะวานนท์, 2552) โดย
มีขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล (Maguire, & Delahunt, 2017) ดังนี้
ขั้นที่ 1 การใส่รหัส
ในขั้นแรกผู้วิจัยนาข้อมูลบทสนทนาที่รวบรวมและจัดระบบไว้ มาอ่านทบทวนหลาย ๆ
ครั้ง จากนั้นก็จะพยายามหาข้อมูลบทสนทนาที่มีความคล้ายคลึงกัน และจดบันทึกในประเด็นสาคัญไว้
จากนั้ น จะใส่ ร หั ส ข้ อ มู ล ตามกรอบแนวคิ ด ของกรอบความคิ ด วิ จั ย ในที นี้ เป็ น การใส่ รหั ส ข้ อ มู ล
องค์ประกอบของผู้มีจิตวิญญาณ 3 คือ สติสัมปชัญญะ ความเชื่อและความศรัทธา และการค้นพบ
คุณค่าและความหมายในชีวิต ตัวอย่างเช่น
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ตาราง 2 แสดงการใส่รหัสข้อมูล
บทสนทนาที่เกี่ยวข้องของอาสาสมัครภาคสนาม
“ชากิรเชื่อฟังพ่อ เพราะขนาดคาพูดที่แกพูด เพื่อนแกเชื่อถือ มีเพื่อนแกใช้กัญชา พ่อไปบอกว่าใช้ได้
แต่ต้องดูแลครอบครัวจนตอนนี้เพื่อนทาตามที่พ่อบอกก็มีรถได้ดีจนถึงวันนี้ แกห้ามแล้วคนอื่นฟังจน
หยุดจนเลิกมาหลายคน”

รหัส
ศรัทธา

ขั้นที่ 2 การกาหนดประเด็นหลัก
ภายหลังจากที่ใส่รหัสจากข้อมูลทั้งหมด ผู้วิจัยนาข้อความที่ใส่รหัสมากาหนดประเด็น
หลัก จากการอ่านและทบทวนข้อความรหัสหลาย ๆ ครั้ง และนามากาหนดประเด็นหลัก ซึ่งผู้วิจัยแบ่ง
ประเด็นหลักตามคาถามวิจัยเป็นหลัก (ดูตัวอย่างในหัวข้อถัดไป)
ขั้นที่ 3 การสร้างประเด็นย่อยจากการเชื่อมโยง
จากนั้นจะนาข้อมูลทั้งหมดมาจาแนกตามลาดับหรือที่สัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อ งกับประเด็น
หลัก เป็นลักษณะแบ่งตามหมวดเนื้อหา ซึ่งข้อมูลที่ถูกจาแนกต้องตรวจสอบว่าสามารถจาแนกได้อย่าง
ชัดเจนและไม่มีความซ้าซ้อนกัน ตัวอย่างการสร้างประเด็นย่อยมีดังนี้
ตาราง 3 แสดงตัวอย่างประเด็นหลักที่ 1 การสร้างตัวตนและพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม
ในบริบทสังคมชีวิตครอบครัวผู้ใช้ยาเสพติด
บทสนทนาที่เกี่ยวข้องของอาสาสมัคร
ภาคสนาม

รหัส
(Code)

“ตอนชากิรอายุแปดเก้าขวบได้รู้ว่าพ่อต้อง
ทางานเลี้ยงชากิรแลกกับชีวิตของแก พ่อต้อง
งมหอยมุกในทะเลน้าลึกเป็นร้อยเมตร ต้อง
เสี่ยงกับฉลาม ต้ องเสี่ยงกั บน้าที่ เชี่ยวกราด
อีก พ่อเล่าว่าถ้าสายออกซิเจนขาดคือตายได้
เลย ทาให้ชากิรรักแกมาก” (ชากิร)

เสียสละ
ศรัทธา

หัวข้อย่อย
หัวข้อหลัก
(Sub(Category)
Category)
พ่ อ ผู้ เสี ย สละ ความศรัทธาต่อ
เพื่อครอบครัว พ่อผู้เสียสละ

ประเด็นย่อย
(Subtheme)
ครอบครัวผู้ใช้
ยาเสพติด
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ตาราง 4 ตัวอย่างประเด็นหลักที่ 2 ปลุกไฟแห่งจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามในบริบทสังคม
กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
บทสนทนาที่เกี่ยวข้องของอาสาสมัคร
ภาคสนาม

รหัส
(Code)

“ส่วนมากผมจะเอาความคิดตัวเอง
เป็นหลัก โดยที่ลืมคานึงไปว่าใจเพื่อนกับใจ
เรานี้ มั น ต่ า งกั น ผลพวงที่ ต ามมาก็ คื อ การ
ทางานของผมมันช้าลง เมื่อมาเจอกับพี่แป้ง
วันแรกคือวันเสาร์ รู้ว่าต้องเอาจิตวิญ ญาณ
ในการคุ ยกั บ เขา วัน อาทิ ตย์ แ ล้ว ก็น าไปใช้
“(ณัฐ)
“พอเราจะเชื่ อ มโยงกั บ เขาได้ เรา
ต้องเข้าทางครอบครัวเขา คือแทนที่ว่าเราจะ
ไปคุยกับเขาโดยตรง เราเลี้ยวไปคุยกับเมีย
เขา เราพยายามคุยให้เมียเขาเข้าใจแล้วก็ให้
เมียเขาเนี่ ยไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งเวลายาม
นอนหรือก่อนนอน เพราะบางครั้งเขาอาจจะ
ไม่สนใจเรื่องนี้ห รอก แต่เขาจะเชื่อเมี ยเขา
อยู่ แล้ ว ผมก็ เอารู ป แบบนี้ แหระคื ออ่ านใจ
เขา ผลที่ออกมาโอเค ทาให้งานของเราง่าย
ขึ้น” (ณัฐ)

ใส่ใจจิต
วิญญาณ
เข้าถึงใจ
สื่อสาร
สอดคล้อง
กลมกลืน

หัวข้อย่อย
(SubCategory)

หัวข้อหลัก
(Category)
รู้การมีอยู่
ปลุกตัวตน ผู้มี
สัมพันธภาพ
กลมกลืน

ประเด็นย่อย
(Subtheme)
ผู้ค้นพบ
ความหมาย
ในงาน
อาสาสมัคร
ภาคสนาม
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ตาราง 5 ตัวอย่างประเด็นหลักที่ 3 การรับรู้จิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามของผู้ใช้ยาเสพติด
บริบทสังคมการทางานอาสาสมัครภาคสนามในชุมชน
บทสนทนาที่เกี่ยวข้องของอาสาสมัคร
ภาคสนาม

รหัส
(Code)

“ตอนแรกเขาไปตามผมอยู่ห ลายครั้งได้
ผมบอกไม่ต้องตามแล้ว ไม่อยากจะรักษาแล้ว
แล้วแต่จะเป็น ” แต่เขาให้กาลังใจผมไง ตอน
แรกก็ไปตรวจไปมาว่าติดทีบี ไม่อยากจะรักษา
ปล่อยให้ตามเลย แต่กาลังใจ ของผมมันอยู่ที่
อาสา” (โอมาร์)
“สบายใจด้วยนะ ยังมีคนห่วงนะพี่นะ ยังมี
คนประคับประคองอยู่”
“คุ้มแบบว่าบางทีเราไม่สบายไรเขาพาเรา
ไปโรงพยาบาลอะไร เขาแวะไปดู ๆ แบบวัน
สองวันเขาไปดู แต่ผมกาลังใจของผมมันอยู่ที่
อาสาด้ วย เพราะตอนแรกที่ ว่าติด พีบี ผมไม่
อยากจะรักษาเลยพี่ จะปล่อยให้ไปตามเลยพี่
(โอมาร์)

มีกาลังใจ
มีคุณค่า
ความหมาย
ดูแลห่วงใย
ด้วยความ
รัก

หัวข้อย่อย
(SubCategory)

หัวข้อหลัก
(Category)

ประเด็นย่อย
(Subtheme)

ขั้นที่ 4 การเขียนตีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
เมื่อจาแนกประเด็นเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดครอบถ้วน ต่อมาผู้วิจัยตีความและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของประเด็นย่อยมาร่วมสนับสนุนประเด็นหลักที่กาหนดไว้ ด้วยวิธีการวิจัยแบบเรื่องเล่า
ลักษณะจะเขียนเรื่องราวจะเป็ นการตีความข้อมูลหรือประเด็นต่าง ๆ เป็นหลัก ไม่ใช่การบรรยาย
ลักษณะเหตุการณ์ของบุคคล แต่เป็นการตีความว่าเรื่องราวเหล่านั้นเกิดได้อย่างไร
ขั้นที่ 5 การสรุปเพื่อสร้างองค์ความรู้
นาการบรรยายจากตีความของประเด็นหลักทั้งหมด มาสรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อสร้าง
ความเข้ าใจในปรากฏการณ์ ที่ ต้อ งการศึกษาและตอบคาถามการวิจัยให้ ครอบคลุ ม น าเสนอเป็ น
บทสรุปของการศึกษาทั้งหมด
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังแผนภาพต่อไปนี้
ขั้นที่ 1
การใส่รหัส
ขั้นที่ 2 การ
กาหนดประเด็น
หลัก
ขั้นที่ 3 การสร้างประเด็นย่อย
จากการเชื่อมโยง

ขั้นที่ 4 การเขียนตีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์

ขั้นที่ 5 การสรุปเพื่อ
สร้างองค์ความรู้
ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบแก่นเนื้อหา

6. ความเชื่อถือได้ (Trustworthiness)
การศึกษาวิจัยแบบเรื่องเล่า การวิเคราะห์ข้อมูลมีลักษณะเหมือนจริง (Verisimilitude) คือ
สามารถสะท้อนเหตุการณ์ ความเป็นจริงของเรื่องราวของอาสาสมัครภาคสนามเสมือนผู้ วิจัยเป็ น
อาสาสมัครภาคสนามหรืออยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน นอกจากนั้นผลการศึกษาควรมีลักษณะประโยชน์
นิยม (Utility) คือเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครภาคสนาม
หรือนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีความเข้าใจในผลการศึกษาและประโยชน์ของการศึกษาที่มีต่อพวกเขา
ดังนั้นเพื่อการวิจัยแบบเรื่องเล่าที่มีความน่าเชื่อถือได้ วิธีการตรวจสอบข้อมูลความน่าเชื่ อถือได้ของ
การศึกษาครั้งนี้ จึงใช้การตรวจสอบจากผู้ให้ข้อมูล การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และการตรวจสอบ
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จากผู้ใช้ประโยชน์หรือผู้อ่านงานวิจัย (Loh, 2013) และเพื่อการตรวจสอบที่มีความครอบคลุม ผู้วิจัย
ได้นาวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (สุ ภางค์ จันทวานิช, 2553)
มาตรวจสอบความเชื่อถือได้เพิ่มเติม ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมีดังนี้
6.1 การตรวจสอบโดยตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลการวิจัย (Member Checks)
เมื่อรวบรวมและจัดกระทาข้อมูลเสร็จสิ้น ทั้งการวิเคราะห์และเรียบเรียงผลการวิเคราะห์ซึ่งผ่านการ
ตีความของผู้ วิจั ย เพื่ อ ความน่ าเชื่อถื อของผลการศึ กษา ผู้ วิจัยจึงน าข้อ มูล ให้ ผู้ ให้ ข้ อมูล ในที่ นี้คื อ
อาสาสมัครภาคสนาม จานวน 2 คน ทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม
6.2 การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Validity)
ในการการตั้งคาถามเพื่อสัมภาษณ์ การรวบรวมและจัดกระทาข้อมูลการสัมภาษณ์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการศึกษา จะถูกตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน
วิจัยคุณภาพวิธีวิจัยแบบเรื่องเล่า จานวน 2 คน เพื่อให้ข้อคิดเห็นและแก้ไขในทุกขั้นตอนของการจัด
กระทาข้อมูล
6.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยผู้ใช้ข้อมูล (Audience Validity)
ภายหลั งจากการวิเคราะห์ ผลการศึกษา ผู้ วิจัยได้ให้ ผู้ ที่มีความเกี่ยวข้องในที่นี้ คือ ผู้
ประสานงานมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา พื้นที่ภาคใต้ และผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนเพื่อนเรา จานวน 2 คน อ่าน
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ผ่ า นการตี ค วามของผู้ วิ จั ย เพื่ อ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ต่ อ การวิ เคราะห์
ผลการวิจัย
6.4 การตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง (Data Triangulation)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยการเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครภาคสนามทั้งหมด 5 คน และ
ผู้ใช้ยาเสพติด จานวน 6 คน ซึ่งข้อมูลจากหลายแหล่งในมุมมองที่แตกต่างจะทาให้เข้าใจการพัฒนาจิต
วิญญาณและผลการพัฒนาจิตวิญญาณจากการโค้ชเชิงจิตวิญญาณในหลากหลายแง่มุมและชัดเจนมาก
ขึ้น ทาให้ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
6.5 การรวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธีการ (Methods Triangulation)
การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 4 วิธีการหลัก คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก
ของอาสาสมัครภาคสนามและผู้ใช้ยาเสพติด การสังเกตและจดบันทึกโดยผู้วิจัย (Note Taking) การ
เขียนบันทึกอนุทินของอาสาสมัครภาคสนาม (Diary Note) และการบันทึกเทปเสียงในระหว่างการ
ดาเนินการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
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7. จริยธรรมและการตรวจสอบข้อมูล
การวิจัย “กระบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามที่ช่วยเหลือผู้ใช้ยา
เสพติด” ได้รับการรับรองด้านจริยธรรมจาก คณะกรรมการจริยธรรมสาหรับโครงการวิจัยที่ทาใน
มนุ ษ ย์ มหาวิทยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ (หมายเลขการรับรอง SWUEC/X-299/2560) เมื่ อวัน ที่ 4
เดือนเมษายน 2561 แสดงให้เห็นถึงการศึกษาวิจัยในมนุษย์ครั้งนี้มีการยึดถือหลักจริยธรรมในการทา
วิจัยอย่างแท้จริง นอกจากนั้นวิธีการวิจัยแบบเรื่องเล่าการสนทนาของผู้วิจัยจะได้รับรู้ข้อมูลที่ซ่อนเร้น
จะถูกเปิดเผย ทั้งความรู้สึกมุมมองของผู้ให้ข้อมูลจะแสดงออกมา โดยเฉพาะอาสาสมัครภาคสนามผู้มี
อดีตเป็นผู้ใช้ยาเสพติด หรือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งมักถูกสังคมตีตราในเชิงลบ ผู้วิจัยจึงต้องตระหนักถึง
การรักษาความลั บ และการปกป้ องผลประโยชน์ของอาสาสมัครภาคสนามในทุกขั้นตอนของการ
ดาเนินการวิจัย (ชาย โพธิสิตา, 2550) ดังนี้
7.1 การกาหนดหัวข้อวิจัย
จากหัวข้อที่ศึกษาคือ กระบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามที่
ช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด” เป็นการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและด้านวิชาการ คือ การสร้างองค์
ความรู้ความเข้าใจใหม่ที่มาจากการบู ราณาการหลากหลายแขนง และการนาองค์ความรู้ไปพัฒ นา
สังคม เช่น การนากระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มอาสาสมัครภาคสนามกลุ่มอื่น
หรือกลุ่มคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
7.2 การออกแบบและวางแผนวิจัย
ในขั้ น ของการออกแบบและวางแผนวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาข้ อ มู ล ของกลุ่ ม อาสาสมั ค ร
ภาคสนามเกี่ยวกับวิถีชีวิต และวางแผนกับผู้ที่เกี่ยวข้องและกับอาสาสมัครภาคสนาม ในการออกแบบ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องไม่รบกวนหรือแทรกแซงวิถีชีวิตของอาสาสมัครภาคสนาม นอกจากนั้นในทุก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครภาคสนาม อาสาสมัครภาคสนามต้องรับรู้ข้ อมูลและตอบรับความ
ยินยอมและสมัครใจร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
7.3 การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินเก็บรวมรวมข้อมูลโดยวิธีการที่ไม่รบกวนวิถีการดาเนินชีวิต หรือสร้างความ
ตึงเครียดไม่สบายใจแก่อาสาสมัครภาคสนาม ซึ่งผู้วิจัยสอบถามช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล
และร่วมกันวางแผนกับอาสาสมัครภาคสนามผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะเลือกช่วงเวลาที่อาสาสมัครภาคสนามมี
ความสะดวกและมีความพร้อมมากที่สุด โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการสร้างความ
เชื่อมั่นในเรื่องของการรักษาความลับและการคานึงถึงสวัสดิภาพของอาสาสมัครภาคสนามในทุก ๆ
ครั้งที่เก็บข้อมูล
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7.4 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การบันทึกผลการโค้ชและการสัมภาษณ์แต่ละครั้งต้องเป็นระบบและมีความชัดเจน ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้ข้อมูล โดยการจัดระเบียบข้อมูลและใส่รหัสไว้
อย่างชัดเจน การจดบัน ทึกรายละเอียดของข้อมูลโดยการทาบัญชีการให้ข้อมูล และปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณในการปกป้องข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลจะต้องได้รับการปกป้องในการรักษาความลับที่ผู้ร่วมวิจัย
ถ่ายทอดมา ในกรณีผู้เข้าร่วมถอนตัวชื่อและการระบุข้อมูลจะผู้วิจัยไม่นามาวิเคราะห์ผล (ในการศึกษา
ครั้งนี้ยังไม่ปรากฏ) และการเก็บข้อมูลทั้งหมด ผู้ให้ข้อมูลจะต้องยินยอมมีทั้งการบันทึกเทป สมุดจด
บันทึกของผู้ให้ข้อมูล โดยข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้จะตั้งรหัสความปลอดภัยไว้ แฟ้มข้อมูลต่าง ๆ จะถูก
เก็บไว้ 5 ปี จากนั้นจะถูกทาลายทิ้ง
7.5 การรายงานผลการวิจัยสู่สาธารณะ
ผู้วิจัย จัดทารายงานวิจัยโดยตระหนักถึงผลประโยชน์ของอาสาสมัครภาคสนามเป็น
สาคัญ โดยนาเสนอ ชื่อบุคคล องค์กร สถานที่ ฯลฯ เป็นนามสมมุติ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื่อมโยงและ
ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของอาสาสมัครภาคสนามผู้ให้ข้อมูลได้

บทที่ 4
พื้นที่สร้างประสบการณ์จิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม
องค์ความรู้ของพื้นที่ประสบการณ์อาสาสมัครภาคสนามต่อไปนี้ เป็นการฉายภาพลักษณะ
บริบทสังคมแวดล้อมที่อาสาสมัครภาคสนามมีปฏิสัมพันธ์และแสดงบทบาททางสังคมที่สาคัญ อันมีผล
ให้อาสาสมัครภาคสนามมีความกระตือรือร้น (Active) ต่อการคิดสะท้อนกลับจัดวางตัวตนเป็นผู้มีจิต
วิญญาณในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและจุดมุ่งหมายของการศึกษา จาแนกพื้นที่
ประสบการณ์ ต่ อการสร้างตั วตนผู้ มีจิต วิญ ญาณอาสาสมัครภาคสนาม 3 พื้ นที่ คือ 1) ชีวิต สั งคม
ครอบครัวผู้ใช้ยาเสพติดของอาสาสมัครภาคสนาม 2) ชีวิตการทางานอาสาสมัครภาคสนาม (มณฑล
สรไกรกิติกูล และ สุนั น ทา เสี ยงไทย, 2556; ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง, 2555; พิณนภา แสงสาคร,
อรพิน ทร์ ชูชม, และ พรรณี บุญ ประกอบ, 2555; Dobmeier & Reiner, 2012; Shaw, Bayne, &
Lorelle, 2012; Willow, Tobin, & Toner, 2009; Cashwell, Bentley, & Bee, 2007; Smith, D.
J., 2006) และ 3) การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นบริบทสังคมกระบวนการที่ผสานเทคนิคทฤษฎีการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการโค้ชที่มีประสิทธิผล โดยองค์ความรู้ของประเด็น
เนื้ อหาของพื้น ที่ประสบการณ์การสร้างจิตวิญญาณทั้งหมดเป็นการรวบรวมข้อมูลจากบทสนทนา
ประสบการณ์อาสาสมัครภาคสนาม บันทึกของผู้วิจัย เทปบันทึกกระบวนการโค้ช และสมุดจดบันทึก
ของอาสาสมัครภาคสนามต่อ กระบวนการโค้ ช แต่ล ะครั้ง นอกจากนั้น พื้ นที่ ป ระสบการณ์ จัก เป็ น
แนวทางอันเชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์ “การสร้างตัวตนอาสาสมัครภาคสนามผู้มีจิตวิญญาณ” ในบท
ถัดไปเช่นกัน
ต่อไปนี้คือประเด็นหลักและหัวข้อย่อยของพื้นที่สร้างประสบการณ์จิตวิญญาณอาสาสมัคร
ภาคสนาม
1. เส้นทางชีวิตการเป็นผู้ใช้ยาเสพติดอาสาสมัครภาคสนาม
1.1 ก้าวแรกของชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด
1.2 สังคมครอบครัวผู้ร่วมทางผู้ใช้ยาเสพติด
1.3 ทางออกจากชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด
2. บริบทชีวิตการทางานอาสาสมัครภาคสนาม
2.1 จุดเริ่มต้นของการทาหน้าที่อาสาสมัครภาคสนาม
2.2 การเตรียมความพร้อมอาสาสมัครภาคสนามก่อนลงสนาม
2.3 บทบาทอาสาสมัครภาคสนามในชุมชน
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2.3.1 บทบาทผู้ค้นหาผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่
2.3.2 บทบาทผู้ติดตามให้คาปรึกษาแนะนา
2.3.3 บทบาทผู้ให้บริการเข็มและอุปกรณ์ฉีดยาสะอาด
2.3.4 บทบาทผู้ส่งเสริมความรู้ผู้ใช้ยาเสพติด
3. บริบทการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
3.1 ผู้โค้ชและผู้รับการโค้ช
3.2 ระยะเวลา สถานที่
3.3 บรรยากาศและรูปแบบกระบวนการเรียนรู้โดยรวม
3.4 บรรยากาศกิจกรรมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณแต่ละขั้น
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ “เตรียมความพร้อมก่อนของการเดินทาง”
ขั้นที่ 2 ขั้นวางเป้าหมายและวางแผน “เข็มทิศของการเดินทาง”
ขั้นที่ 3 ขั้นเสริมศักยภาพ “ปลุกไฟแห่งจิตวิญญาณ”
ขั้นที่ 4 ขั้นการลงมือปฏิบัติ “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ”
ขั้นที่ 5 ขั้นติดตามผล “ตามรอยนักเดินทาง”
เส้นทางเส้นทางชีวิตการเป็นผู้ใช้ยาเสพติดของอาสาสมัครภาคสนาม จะสะท้อนให้เห็นวงจร
ชีวิต ผู้ ใช้ยาเสพติด อิท ธิพลสังคมแวดล้ อมที่มีต่อ ผู้ใช้ยาเสพติด และบริบทการทางานอาสาสมัคร
ภาคสนามสนาม จะเป็นประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการทางานของอาสาสมัครภาคสนามทั้งบทบาท
การพัฒนาทักษะและกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณจะสะท้อนให้เห็นมุมต่อการรับรู้กระบวนการ
โค้ชในแต่ละขั้นตอนและเทคนิควิธีการดังนี้

1. เส้นทางชีวิตการเป็นผู้ใช้ยาเสพติดของอาสาสมัครภาคสนาม
1.1 ก้าวแรกของชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด
แม้จะเป็นผู้ใช้ยาเสพติดคนละยุคสมัยระหว่างอาสาสมัครภาคสนาม ผู้มีประสบการณ์
การใช้ยาเสพติด ยาวนานกับนักเสพรุ่นใหม่ แต่ก็พบความคล้ายคลึงกันคือ ผู้ใช้ยาเสพติดล้วนมีก้าว
แรกของการใช้ยาเสพติดจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่กาลังคึกคะนอง มีความอยากรู้อยากลองเต็มพิกัด และมี
ค่านิยมจากการหาความสนุกและบันเทิงจากการใช้ยาเสพติด นอกจากนั้นสภาพสังคมพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ยาเสพติดมีชุกชุม ทาให้อาสาสมัครภาคสนามเข้าถึงยาเสพติดและเข้าสู่วิถีคนใช้ผู้ใช้ยาเสพ
ติดอย่างไม่ยากเย็นนัก และบางคนไม่เพียงเป็นผู้เสพภาย หลังก็แปรเปลี่ยนเป็นผู้ค้าหรือคนแจกจ่าย
ยาในชุมชนเช่นกัน นอกจากนั้นสังคมกลางคืนของคนเล่นดนตรี การใช้กัญชาเป็นเรื่องนิยมและใช้กัน
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ปกติ ซึ่งผู้สนับสนุนก้าวแรกส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ตัว โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนจะเป็นคนชักนา แต่บาง
คนก็มาจากคนในครอบครัวที่เป็นผู้ค้าและผู้เสพ
ก้ า วแรกของการย่ า งเท้ า เข้ า สู่ ชี วิ ต ผู้ ใช้ ย าเสพติ ด ของ “ชากิ ร ” ตอนนั้ น ชากิ ร อายุ
ประมาณ 12 -13 ปี หลั งจากย้ ายมาจากหมู่บ้านอื่น ชากิรไม่ได้เรียนต่อจึง จบการศึกษาสูงสุ ดชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และออกมาช่ ว ยพ่ อ ท าประมงออกเรื อ หาปลา ซึ่ ง พ่ อ และชากิ ร นั้ น จะออก
เรือประมงหางยาวไปยังฝั่งที่ไกลออกไปจากฝั่งทะเลของหมู่บ้าน ด้วยวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่งออก
ทะเลหาปลาช่วงเช้า ตกบ่ ายก็กลับเข้าฝั่งทาให้มีเวลาว่าง หลังจากเอาขายปลาไปขาย ชากิรจะไป
รวมตัวกับเพื่อนที่ขนา(กระท่อม) ติดชายทะเล และลองใช้ยากับเพื่อนที่นี่ ด้วยความคึกคะนองของคน
วัยหนุ่มตอนแรกก็คิดเสพเพื่อความบันเทิงเริ่มจากสูบ ไม่นานเปลี่ยนเป็นฉีดจากความอยากรู้อยาก
ลองเช่นกัน นานวันเมื่อใช้ยาบ่อยและในปริมาณมากขึ้นก็ติดเสพ เมื่อขาดยาทาให้เกิดอาการเสี้ยนยา
เป็นสัญญาณของภาวะพึ่งยา
ถัดมาคือก้าวแรกของ “ซาบิต” เริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาอายุ 17 ปี เพราะความอยากลองและ
การชักชวนของเพื่อนในกลุ่มที่เรียนหนังสือด้วยกัน จากการทดลองสูบบุหรี่ก็พัฒนามาสูบใบจากม้วน
ยัดไส้กัญชา และเพิ่มเติมโรยหน้าด้วยเฮโรอีนและฉีดตามลาดับ ในตอนนั้น ยาเสพติดที่ซาบิตใช้เสพหา
ง่าย โดยเฉพาะเฮโรอีนหาได้จากคนใกล้ตัว ซึ่งก็คืออาของเขาที่ขนเอายามาจากหมู่บ้านที่อยู่ติดเขต
แดน โดยแต่ละครั้งอาของซาบิตขนยามาประมาณสี่ห้าปี๊บ ในตอนนั้นยาลิตรละประมาณเจ็ดร้อยบาท
ปัจจุบันลิตรละประมาณสองพันเจ็ดร้อยบาท ซึ่งซาบิตในอดีตนั้นไม่เพียงเป็นผู้เสพเท่านั้นแต่ยังเป็น
ตัวแทนอาเก็บยาและจาหน่ายขายยาให้กับเพื่อนและผู้ใช้ยาเสพติดคนอื่นในชุมชนอีกด้วย
สาหรับ “ฮะมีมฺ” เกิดและเติบโตในชุมชนที่ยาเสพติดชุกชุม เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นสมัยชั้น
มัธยมต้นเขาก็เริ่มใช้ยา จากการสูบบุหรี่ดูดกัญชาจนมาถึงการฉีดเฮโรอีนตามลาดับ เพราะบ้านมีฐานะ
ฮะมีมฺจึงมีรถจักรยานยนต์ขับไปเรียน ทาให้เพื่อนรุ่นพี่ซึ่งไม่มีรถพยายามชักชวนให้ฮะมีมฺม าใช้ยายา
ด้วยกัน โดยขอช่ว ยให้ ฮะมีมฺบ รรทุกพวกเขาไปซื้อยาในชุมชนแออัด จนในที่สุ ดฮะมีมฺต้องเสพติด
เฮโรอีนตามเพื่อนรุ่นพี่
“ณัฐ” เมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณัฐได้ลองกัญชาและพอเข้ามัธยมชั้นปีที่ 5 ก็เริ่ม
ใช้เฮโรอีนเพราะความอยากลองเช่นกัน เมื่อใช้ยาบ่อยครั้งสุดท้ายก็เสพติดและมีอาการเสี้ยนยา ทาให้
ต้องหายามาเสพเรื่อยมา และเมื่อณัฐเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกาลังวางแผนเรียนต่อในชั้น
ที่สูงขึ้น แต่ไม่ได้ไปต่อเพราะณัฐต้องถูกตารวจจับกุมเข้าไปอยู่ในเรือนจา เหตุเกิดจากณัฐไปซื้อยาที่
บ้านเพื่อนซึ่งเป็นผู้ค้ายาและถูกตารวจชุดปราบปรามเข้าจับกุมพอดี จึงถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งที่ค้ายา
ณัฐจึงจนใจให้การสารภาพว่าขาย ทาให้ต้องติดคุกหมดอนาคตไม่ได้เรียนต่อ ในระดับมหาวิททยาลัย
ตามที่ตั้งใจไว้
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สุดท้ายคือ “หลิว” แม้จะไม่ได้ใช้เฮโรอีนในตอนวัยรุ่นเหมือนอาสาสมัครภาคสนามคน
อื่น แต่ก็มาใช้ในตอนเป็ น ผู้ ใหญ่ เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมชั้นปีที่ 3 หลิ วตัดสิ นใจเข้ากรุงเทพฯ เข้าสู่
เส้นทางชีวิตนักดนตรีซึ่งเล่นให้กับวงดนตรีที่มีชื่อเสียงวงหนึ่ง และการเป็นนักดนตรีก็ทาให้หลิวเริ่มใช้
กัญชาซึ่งในสังคมของนักดนตรีมักนิยมเสพกัญชาและมองว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งหลิวทางานเป็นนักดนตรี
อยู่ในวงเดิมมาตลอดยาวนานมา 8 ปี จึงตัดสินใจออกจากวงดนตรี เพราะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ที่
ไม่ลงตัว หลิวกลับมาบ้านและทางานเป็นนักดนตรีที่ห้องอาหารสองแห่ง ในโรงแรมในเมืองไม่ไกลจาก
บ้านที่ทางานอีกที่อยู่เป็นโรงแรมที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่ง และในช่วงนี้ที่ทาให้หลิวเริ่มใช้เฮโรอีนที่หาได้
จากคนใกล้ตัว พี่ชายของหลิวขนยามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ละครั้งขนมาเป็นสิบกิโลและ
มักจะมาพักอยู่กับเขา ทาให้หลิวเห็นพี่ชายฉีดเฮโรอีนบ่อยครั้งแต่ไม่ได้สนใจมากนักเพราะตนเองใช้
กัญ ชามาใช้ส่ วนตัว ซื้อมาหมอนละ 18,000 บาท แต่การเห็ น พี่ใช้ยาจนบ่ อยหลิ วจึงลองใช้เข็มฉีด
เฮโรอีนบ้าง ซึ่งตอนนั้นเขามีอายุประมาณ 28-29 ปี แต่หลิวไม่เคยใช้ยาร่วมกับพี่ชาย โดยมักใช้ยา
เป็นการส่วนตัว เมื่อใช้บ่อยขึ้นหลิวก็เสพติดและมีอาการเสี้ยนยาทาต้องหายามาใช้เรื่อยมา
จากเรื่องราวข้างต้น ช่วงวัย สถานการณ์สภาพแวดล้อมของแหล่งยา กลุ่มเพื่อนชักชวน
วิถีชีวิตของผู้ คนในชุมชนหรือสั งคมการท างาน ได้ผ ลั กดัน ให้ เกิ ดก้าวแรกของผู้ ใช้ยาเสพติด โดย
อาสาสมัครภาคสนามแต่ละคนจะมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันคือ เริ่มต้นจากการสูบ บุหรี่กัญชา ต่อมาเริ่ม
โรยหน้าเป็นเฮโรอีนหรือผงขาวจนมาสู่การฉีดเฮโรอีนเข้าสู่ร่างกายตามลาดับ
1.2 สังคมครอบครัวผู้ร่วมทางผู้ใช้ยาเสพติด
อาสาสมัครภาคสนามมีบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกับชายไทยทั่วไป คือ มีบทบาทหน้าที่
ของลูกชาย บทบาทของพ่อ บทบาทสามี และบทบาทของเพื่อน และเมื่อมียาเสพติดเข้ามาก็เริ่มทาให้
ชีวิตครอบครัวเกิดความสั่นคลอนบทบาทยังคงไว้และมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ด้วยปัญหา
ด้านอารมณ์ สังคม เศรษฐกิจในครอบครัว และปัญหาสุขภาพก็ตามมา ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคนใน
ครอบครัวเช่นกัน ในบางคนไม่สามารถควบคุม การใช้ยาเสพติด ของตนเองก็ทาร้ายคนในครอบครัว
และพบด้วยว่าลักษณะสังคมครอบครัวของผู้ใช้ยาเสพติดดารงชีพด้วยหลากหลาย ข้าราชการ ค้าขาย
ชาวประมง ชาวสวนยางและรับ จ้ างทั่ว ไป ด้านเศรษฐกิจของครอบครัวผู้ มีฐานะครอบครัวดีและ
ครอบครัวแบบหาเช้ากินค่า ในบางรายอาสาสมัครภาคสนามมีพ่อแม่เป็นผู้นาหรือเป็นที่ยอมรับใน
สังคม เช่น ผู้นาศาสนา ข้าราชการครู เป็นต้น สาหรับศาสนามีนับถือศาสนาพุทธ 2 คน และอีก 3 คน
นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีผลมาจากบริบทครอบครัวสังคมชุมชนเช่นกัน ดังนั้นเพื่อนร่วมทางของ
อาสาสมัครภาคสนามมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างตามการรับรู้ในประสบการณ์ของอาสาสมัคร
ภาคสนาม ดังนี้
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“ ชากิร” เกิดในครอบครัวชาวประมงชุมชนมุสลิม เป็นลูกคนที่สี่จากพี่น้องทั้งหมดหก
คน (ผู้ชาย 2 คน ผู้หญิง 4 คน) เดิมทีครอบครัวชากิรอาศัยและทาประมงอยู่จังหวัดอื่น แต่ภายหลัง
ครอบครัวก็ได้ย้ายมาตั้งรกรากทาการประมง ณ หมู่บ้านของชาวประมงมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้
เมื่อชากิรติดยาเสพติด ครอบครัวทุกคนก็เสียใจแต่คอยให้กาลังใจช่วยเหลือชากิร บางครั้ง ชากิรเสี้ยน
ยาหนักมาก จนพี่สาวสงสารให้เงินชากิรไปซื้อยา ยกเว้นพ่อของชากิรที่ยื่นคาขาดให้ เลิกยาเสพติดซึ่ง
ชากิรทั้งกดดันและกลัวพยายามหลบหน้าพ่อ เพราะพ่อจะพยายามห้ามไม่ให้เด็กในชุมชนใช้ ยาและ
ช่วยให้เลิกยาเสพติดได้ ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อฟังพ่อของชากิร แต่สุดท้ายกลับพบว่าลูกของตนเองใช้เองจึง
ผิดหวังมาก พ่อชากิรเคยบอกให้ชากิรเลือกว่าจะไปอยู่ที่อื่นหรือจะเข้าเรือนจา เพราะอยากให้ชากิรไป
ไกล ๆ เพื่อผู้เป็นพ่อจะไม่ต้องมารับรู้อะไรทั้งสิ้น บางครั้งชากิ รกลับมาบ้านก็ต้องแอบซ่อนไม่ให้พ่อ
เห็น น้องชายต้องแอบดูพ่อให้ตามรูผนังในครัว ในขณะที่ชากิรกินข้าวในครัวเพราะกลัวพ่อมาพบ จน
แล้ววันหนึ่งชากิรได้มีโอกาสพบแบยาอาสาสมัครภาคสนามของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา(นามสมมุติ) เพื่อ
ตามหานายอาลี(นามสมมุติ) ผู้เป็นทั้งญาติและเพื่อนสนิทของชากิร พยายามชักชวนชากิรไปบาบัดยา
พ่อชากิรจึงพยายามผลักดันมีความต้องการให้ชากิรไปรักษาบาบัด ชากิรจึงตัดสินใจเข้ารับการบาบัด
และเมื่อพ่อชากิรเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกชาย ชากิรกินเก่งมากขึ้นและออกกาลังกายทุกวันทาให้
ดูมีเนื้อมีหนังต่างจากเมื่อก่อน พ่อชากิรดีใจมากที่ลูกเปลี่ยนแปลงตนเองได้
ถัดมาประมาณสามสี่ปี ชีวิตครอบครัวของชากิรก็ก้าวไปอีกขั้น เมื่อชากิรก็ได้แต่งงานกับ
หญิงสาวผู้ที่อาศัยและทางานอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งไกลจากหมู่บ้านชากิรที่อาศัยและทางาน ทาให้ชีวิต
ของชากิรมีการเดินทางมากขึ้น ชากิรใช้เวลาขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางประมาณ 200 กิโลเมตรจาก
หมู่บ้านไปยังบ้านแฟน แต่ก็ไม่ได้ยากลาบากหรือเป็นอุปสรรคต่อการทางานอาสาสมัครภาคสนามใน
ชุมชนแต่อย่างใดเพราะชากิรต้องมากินเมธาโดนทุกวัน ขณะเดียวกันก็ทางานอาสาสมัครภาคสนามไป
ด้ว ย แต่ห ลั งจากทางานอาสาสมัครภาคสนามได้ 2-3 ปี โครงการของมูล นิ ธิเพื่ อเพื่ อนเรายุติการ
ทางานชั่วคราว ชากิรไม่มีงานทาหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิ ดชอบในพื้นที่ ชากิรจึงตัดสิ นใจไปอยู่และ
ช่วยงานแฟนในเมืองใหญ่ และเริ่มใช้ยามากขึ้นเพราะไม่สามารถเอาเมธาโดนไปกินได้ก็ทาให้มีอาการ
เสี้ ยนยาและมีรายจ่ายที่ห นั กมากขึ้น ทาให้ ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด เพราะ
ภรรยาเป็นคนหาเงินหลักในช่วงเวลานั้น ทาให้ชากิรตัดสินใจหักดิบโดยมีภ รรยาคอยดูแลอยู่อย่าง
ใกล้ชิด ทาให้ปัจจุบันทาให้สามารถเลิกยาเสพติดและเมธาโดนได้
“ซาบิต” มีตาแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส่วนภรรยาซาบิตเป็น อาสาสมัครภาคสนาม
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) มีลูกด้วยกันสองคน พ่อของซาบิตเป็นครูสอนศาสนาและแม่เป็น
หมอตาแยของหมู่บ้านเมื่อซาบิตเล่นยาไม่ยอมกลับบ้านทั้งคู่จะคอยใส่ใจตามหาด้วยความห่วงใย ซึ่ง
ซาบิตจะใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดและอาของเขาที่ช่วยกันขายยา และเมื่ออาล้มป่วยลงเพราะ
ติดเชื้อเอชไอวีซาบิตได้ไปอยู่เฝ้าดูแลอาซึ่งในการอยู่ด้วยกันและเป็นคนเสพยาทั้งคู่ เมื่อเสี้ยนยาซาบิต
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ก็ใช้เข็มของอาทั้ง ๆ ที่รู้ว่าอาติดเชื้อเอชไอวี และการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับอาทาให้ซาบิตติดเชื้อเอช
ไอวีมาจากอา ช่วงที่ซาบิตป่วยนั้ นผู้ ที่อยู่เคียงข้างเขาโดยไม่รังเกียจดูแลเขาเป็นอย่างดีและคอยให้
กาลังใจเสมอก็คือครอบครัว ภรรยาบอกว่าจะอยู่เคียงข้างให้กาลังใจ พ่อแม่ก็เช่นกันไม่เคยรังเกียจไม่
ว่าลูกจะเป็นผู้ติดยาหรือผู้ติดเชื้อ ซึ่งจากวันที่ซาบิตป่วยจนถึงวันนี้เขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเฮโรอีนอีกเลย
ส่วนกลุ่มเพื่อนในหมู่บ้านที่ใช้เฮโรอีนร่วมกันหลายสิบคนก็ค่อย ๆ ล้มหายตายเพราะติดเชื้อเอชไอวี มี
เพียงซาบิตกับเพื่อนอีกคนที่ไม่ติดเชื้อที่มีชีวิตรอดจนมาถึงวันนี้
ครอบครัว “ฮะมีมฺ” ค่อนข้างมีฐานะดีในชุมชน มีอาชีพรับราชการครู มีลูกชาย 2 คน
ซึ่งฮะมีมฺเป็นพี่ชายคนโต บ้านของฮะมีมฺตั้งอยู่บริเวณใกล้ตลาดและไม่ไกลออกไปเป็นชุมชนแออัดซึ่ง
ชุกชุมด้วยยาเสพติด เมื่อพ่อแม่ของฮะมีมฺรู้ว่าลูกชายคนโตติดยาก็ส่งเข้ารับการบาบัด ณ ศาสนบาบัด
หลั งจากเลิ ก ยาเสพติด ได้ก็ ได้ส่ งฮะมี มฺ ไปอยู่กั บญาติ ต่างจั งหวัด เมื่ อฮะมีมฺ เรียนจบการศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ฮะมีมฺก็สอบเข้าโรงเรียนจ่าทหารเรียน 2 ปี และได้บรรจุรับราชการทหารยศจ่า
และแต่งงานกับภรรยาที่มีฐานะดีมีพ่อแม่เป็นเจ้าของกิจการแพปลา ซึ่งเป็นคนที่พ่อแม่จัดหามาให้
ต่อมาหลังจากรับราชการเป็นทหารระยะเวลาประมาณ 10 ปี ฮะมีมฺก็ตัดสินใจลาออกจากราชการมา
ช่วยครอบครัวภรรยาทาธุรกิจแพปลา ไม่นานทั้งคู่มักมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งและทาร้ายร่างกาย
เพราะช่วงนั้ นฮะมีมฺกิน ยาบ้าด้วยสั งคมทาแพปลาจะนิยมกินยาบ้าเพื่อให้ทางานอึดทนเพราะต้อง
ทางานเร่งกับเวลา เช่นการดองปลาดองกุ้งในตอนกลางคืน บางครั้งฮะมีมฺมักจะมีอาการหลอน และ
ในช่วงนั้นฮะมีมฺก็กลับไปคนคุยกับคนรักเก่าด้วย หลาย ๆ อย่างจึงทาให้ญาติ ๆ ของภรรยามีทัศนคติที่
เป็นลบต่อฮะมีมฺ ภรรยาฮะมีมฺก็ทนไม่ไหวจึงตัดสินใจหย่าแม้จะอยู่กินกันเป็นสิบปีและมีลูกสามคน
หลังแยกทางฮะมีมฺกลับมาอยู่กับพ่อแม่พร้อมลูก ๆ ทั้งสามคนโดยมีแม่ของฮะมีมฺช่วยดูแล การกลับมา
อยู่บ้านใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมสังคมของผู้ใช้ยาเสพติด เมื่อเพื่อนชักชวนฉีดเฮโรอีนเขาจึงไม่ปฏิเสธคิด
ประชดชีวิตด้วยการเสพยาและต้องการลืมความทุกข์จากการที่ภรรยาและคนรักเก่าต่างหันหลังให้เขา
ทั้งคู่ เมื่อกลับมาใช้ยาไม่นานก็ติดและเสี้ ยนต้องหายามาเสพตลอด อย่างไรก็ตามในการใช้ยาเสพติด
แต่ละครั้งฮะมีมฺไม่เคยใช้ยาให้ลูกเห็นจะไปใช้กับเพื่อนที่อื่น หลายครั้งที่ฮะมีมฺเสี้ยนยาแต่ไม่มีเงินก็ต้อง
ขอพ่อแม่ พ่อแม่ฮะมีมฺก็เสียใจมากที่ลูกกลับมาใช้ยาแต่ก็ต้องให้เงินเพราะจนใจ ซึ่งฮะมีมฺก็ไม่มีงานทา
ไม่มีรายได้มีบ้างที่ช่วยดูแลร้านเกมส์ของครอบครัววันไหนที่ดูร้านจะได้ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท
นอกจากนั้นก่อนติดยาฮะมีมฺนั้นจะปฏิบัติกิจศาสนาอย่างเคร่งครัดและออกแสวงบุญและละหมาด
เพราะฮะมีมฺเชื่อและศรัทธาในพระหลักคาสอนของพระเจ้ามาก แต่การเสพติดยาทาให้ห่างหายจาก
การปฏิบัติศาสนกิจ โดยเฉพาะช่วงที่มึนเมาร่างกายจะไม่บริสุทธิ์ผิดหลักศาสนา
ครอบครัวของ “หลิว” อาศัยอยู่ในตัวอาเภอเมืองซึ่งย้ายมาจากจังหวัดใกล้ ๆ ขณะที่
หลิวอายุ 5 ขวบ เป็นครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนมีอาชีพค้าขาย หลิวเป็นลูกชายคนสุดท้องในพี่น้อง
ทั้งหมด 8 คน เมื่อเป็นวัยรุ่นหลิวชอบและความสามารถในการเล่นดนตรีและย้ายไปทางานและอยู่

94
เมืองหลวงตั้งแต่อายุป ระมาณ 16 ปี และเมื่อกลั บมาทางานเป็นนักดนตรีที่บ้านก็มีครอบครัวกับ
นักร้องที่ทางาน ทั้งคู่ต่างเป็นผู้ใช้ยาเสพติด จนเมื่อหลิวมีลูกสาวคนโตเขาจึงพยายามลดการใช้ยาเสพ
ติด แต่เมื่อมีลูกชายอีกคนหลิวเริ่มมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนและในที่สุดได้แยกทางกัน หลิวไม่
ยอมให้แฟนเอาลูกไปด้วยและยืนยันจะเป็นคนเลี้ยงลูกเอง แฟนของหลิวก็ตกลงและหายไปเป็นเวลา
10 ปีก็ไม่ได้พบกันอีก แต่ลูก ๆ ของหลิวก็ไม่เคยถามถึงแม่เพราะหลิวทาหน้าที่เป็นพ่อและแม่ให้ความ
รักความใส่ใจกับ ลูกเต็มที่ หลิวเลี้ยงลูกด้วยตนเอง ลู ก ๆ จะสนิทกับหลิวเพราะคลุกคลีอยู่ด้วยกัน
ตลอดเวลา ซึ่งหลิวไม่เคยใช้ยาให้ลูกเห็นจะเตรียมตัวเสมอก่อนใช้ยาที่บ้าน นอกจากนั้นหลิวยังมีแม่
และพี่สาวคนโตคอยช่วยหลิวดูแลอีกลูก ๆ อีกทางหนึ่ง พอเด็ก ๆ เริ่มโตขึ้นและต้องเข้าโรงเรียนซึ่ง
หลิวตั้งใจให้ลูกเรียนในโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะลูกหลานในตระกูลของหลิวล้วนเรียน
โรงเรียนนี้ทุกคน ทาให้หลิวพยายามส่งลูกทั้งสองเรียนที่นี่เช่นกัน หลิวจึงยอมไปรับจ้างทาสวนยางใน
อาเภอที่ไกลออกไป แต่การไม่ได้กลับมาเจอลูกทุกวันทาให้เขาทรมานใจ เวลาที่คิดถึงลูกมากบางครั้ง
นอนน้าตาไหลเขาจึงตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านกับลูกทั้งสองและไม่ไปทางานไกลบ้านอีกเลย ในส่วนของ
ค่าเทอมพี่สาวหลิวผู้ที่หลิวรักเหมือนแม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ แม่ของเขาก็เช่นกันที่คอยช่วยเหลือให้
เงิน หลิ ว มาตลอด ในบางครั้ งให้ เงิน หลิ ว ไปซื้อยาเพราะสงสารลู กที่ เสี้ ยนยา ครั้งหนึ่งหลิ ว จะบวช
ทดแทนคุณให้แม่เขาเอาใบอนุญาตลาสิกขามาให้แม่ลงชื่อ แต่แม่ของหลิวไม่ยอมลงชื่อและบอกไม่ต้อง
บวชขอเพียงหลิวเลิกยาเสพติดก็สามารถช่วยแม่นาแม่ขึ้นสวรรค์ได้ หลิวจึงตัดสินใจหักดิบ เลิกยาเสพ
ติด หลิวใช้เวลา 7- 8 วันเลิกยาเสพติด ในตอนนั้นเขามีลูกสาว อายุ 6 ขวบ คอยเช็ดตัวให้ตักข้าวให้
กินโดยไม่รู้ว่าหลิวป่วยเป็นอะไรจนทาให้ผ่านช่วงทรมานมาได้ ส่วนเหล้าก็ไม่ยุ่งเกี่ยวอีกเลยหลังจาก
ลูกชายขอไว้ แต่มีการใช้กัญชานาน ๆ ครั้ง ส่วนบุหรี่ที่ลูกเคยขอไว้แต่หลิวยังทาไม่ได้ซึ่งพยายามลดอยู่
ตอนอายุ 5 ขวบ แม่ของ “ณั ฐ” ได้เสี ยชีวิตลงและพ่อของณั ฐซึ่งมีอาชีพรับราชการ
ตารวจ ต้องย้ายไปประจาการในพื้นที่ห่างไกล ณัฐจึงถูกส่งมาให้อาที่เป็นตารวจในเขตจังหวัดชายแดน
ใต้ช่วยเลี้ยงดู ซึ่งอาแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกจึงเลี้ยงดูณัฐเหมือนลู กคนหนึ่ง ทาให้ณัฐเติบโตขึ้นมาใน
ชุมชนชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ณัฐเคยติดคุกข้อหายาเสพติดเมื่อ
ออกจากคุกก็ออกมาเป็นผู้จาหน่ายขายยา และมีเพื่อนสนิทที่เสพและขายเป็นที่เหมือนครอบครัวของ
เขา นาน ๆ ครั้งจึงจะกลับไปพบพ่อหรืออา แต่ต่อมาเมื่ อเพื่อนรักของณัฐเสียชีวิตลงทาให้ณัฐเดินหัน
หลังให้กับยาและเดินเข้าสถานบาบัดเพื่อเลิกยาเสพติด จนเลิกยาเสพติดได้ณัฐจึงผันตัวเองมาเป็นช่าง
ตัดผมและรับจ้างทั่วไปในเมืองใหญ่ ทางานได้ไม่นานณัฐก็แต่งงานมีครอบครัวและอาศัยอยู่ในเมือง
ใหญ่แห่งนั้นเรื่อยมา แต่อยู่กินได้เพียง 3 ปี ชีวิตครอบครัวก็ต้องจบลงด้วยปัญหาเรื่องเงินและการหึง
หวง ณั ฐจึ งกลับ ไปที่เดิมใช้ชีวิตกับกลุ่มเพื่อนที่เคยใช้ยาด้วยกันเมื่อในอดีต และเป็น สาเหตุให้ ณั ฐ
กลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้ง จนมาเจอมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราจึงเข้าบาบัดด้วยเมธาโดนอีกครั้ง เช่นกัน และ
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ภายหลังจากครองชีวิตโสดมาสักพักในเวลาต่อมาณัฐได้แต่งงานอีกครั้งกับเพื่อนเก่าที่เคยเรียนห้อง
เดียวกัน ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามทาให้ณัฐต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาอิสลามเช่นเดียวกัน
โดยสรุปเมื่อผู้ใช้ยาเสพติดเข้าสู่วิถีการใช้ยาเสพติด อิทธิพลของสังคมกลุ่มเพื่อนล้วนมี
ความหมายต่อ อาสาสมัครภาคสนามภาพสนามเกือบทั้ งหมด ส าหรับครอบครัว จะทาหน้าที่ คอย
ประคับประคองดูแลให้กาลังใจเมื่อ อาสาสมัครภาคสนามเกิดวิกฤตปัญหา หรือเป็นแรงใจในการลด
การใช้ยาเสพติด หรือปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดได้เช่นกัน แต่ในอาสาสมัครภาคสนามบางคน
ครอบครัวเหตุการณ์ความแตกแยกทะเลาะกับภรรยาทั้งเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นปัจจัยที่ทาให้กลับเข้า
ไปในวงจรการใช้ยาเสพติดอีกครั้ง
1.3 ทางออกจากชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด
เมื่อต้องเป็นผู้ใช้ยาเสพติด มาระยะหนึ่ง ความทรมานจากการเสี้ยนยา ปัญหาสุขภาพ
ความรู้สึกผิดต่อครอบครัว จะทาให้ อาสาสมัครภาคสนามทุกคนต้องการเลิกยาเสพติด เดินเข้าสถาน
บาบัดกินเมธาโดนสารสังเคราะห์ทดแทนยาเสพติดที่ทาจากฝิ่น อย่างไรก็ตามก็บาบัดโดยใช้เมธาโดน
อาสาสมัครภาคสนามหลายคนมองว่ากลับทาให้พวกเขาติดสารสังเคราะห์แทน ภายหลังจึงเลือกใช้
การหักดิบหรือการกินน้าใบกระท่อมแทนตามความเชื่อของผู้ใช้ยาเสพติด ตามที่ได้ยินได้ฟังมา และ
การเข้ารับศาสนบาบัด ตามการผลักดันของครอบครัวชุมชน บางคนหยุดยาได้เพียงชั่วคราวเมื่อจิตใจ
อ่อนไหวเผชิญบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมเดิม ๆ ก็กลับมาใช้เช่นเดิม ชีวิตวนเวียนไปมาไม่มีที่สิ้นสุด
แต่ในอาสาสมัครภาคสนามบางคนเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์วิกฤตและผ่านพ้นมาได้ก็ทาให้ เลิกยาเสพ
ติดได้ในที่สุด หรือ หักดิบเพื่อคนที่รักก็ทาให้เกิดการหยุดยาได้ ซึ่งเป็นทางออกจากเส้นทางการใช้ยา
เสพติดโดยไม่หวนหลับมาอีกหรือไม่ ยังไม่มีคาตอบที่ชัดเจน
เมื่อ “ชากิร” ได้มีโอกาสพบแบยา (นามสมมุติ) อาสาสมัครภาคสนามของมูลนิธิเพื่อ
เพื่อนเรามากับอาสาสมัครภาคสนามของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราเพื่อตามหานายอาต(นามสมมุติ) ผู้เป็นทั้ง
ญาติและเพื่อนสนิทของชากิรเพื่อพาไปบาบัดยา นายอาตจึงชวนชากิรไปด้วยกันเพราะรักและผูกพัน
กันมีอะไรทั้งคู่จะคิดถึงกันเสมอ แต่ชากิรยังไม่ อยากไปเพราะกลัวว่าตัวเองจะถูกขังและถูกกระทาการ
ต่าง ๆ ณ สถานบาบัด แต่เมื่อต้องเห็นพ่อเสียใจจึงตัดสินใจไปในที่สุด จนอาทิตย์ที่สองเมื่อพ่อชากิร
เห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกชายในทางที่ดี พ่อชากิรดีใจมาก ด้วยความห่วงลูกจึงมาเยี่ยมลูกเสมอ
จนชากิรออกจากสถานบาบัดและเลื อกมารับเมธาโดนของโรงพยาบาลในพื้นที่ ต่อมาชากิรแต่งงาน
และในช่วงที่ไม่มีงานทา ภรรยาจะดูแลรายจ่ายเป็นหลักแต่ชากิรไม่กินเพียงเมธาโดนแต่ใช้เฮโรอีนด้วย
ภรรยาเห็นถึงความผิดปกติสังเกตเห็นว่าชากิรใช้เงินมากกว่าเมื่อก่อน จึงมั่นใจว่าชากิรกลับ ไปใช้ยา
เสพติดอีกครั้ง ภรรยาชากิรจึงขอร้องให้ชากิรเลิกยาเสพติด เพราะครอบครัวไม่มีเงินเพียงพอให้ชากิร
ใช้เสพยา ชากิรจึงคิดว่าเมธาโดนน่าจะลดอาการเสี้ ยนได้บ้าง จึงขอร้องให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
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อนุญาตให้เขาสามารถนาเมธาโดนไปกินในเมืองได้เพราะวิถีชีวิตชากิรใช้ชีวิตในเมืองแต่สิทธิรักษาอยู่
ที่นี่ แต่โรงพยาบาลปฏิเสธชากิรจึงเลือกหับดิบและเลิกยาเสพติดได้จนถึงทุกวันนี้โดยมีภรรยาอยู่เคียง
ข้างคอยให้กาลังใจ ซึ่งชากิรไม่ใช้ยามาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งอาการเสี้ยนก็จะแทรกแซงบ้าง
แต่ปัจจุบันสามารถควบคุมได้
การมีญาติสนิทเป็นคนขนยาทาให้ “ซาบิต” มีเฮโรอีนโรยหน้าสูบไม่เคยขาด แต่เมื่อซา
บิตเห็นเพื่อนใช้เข็มฉีดเฮโรอีนก็อยากลองเปลี่ยนวิธีการเสพบ้าง เมื่อลองฉีดดูพบว่าการฉีดเคลิ้มกว่า
นานกว่าจึงใช้วิธีการฉีดโดยมีเข็มส่วนตัว แต่เมื่อซาบิตเริ่มป่วย ซาบิตรู้ตัวดีว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวีมา
จากการใช้เข็มกับอาแน่นอน แต่ซาบิตไม่ยอมไปหาหมอทนนอนซมป่วยติดเตียงผอมผ่ายไม่มีเรี่ยวแรง
ประมาณ 3 เดือน จนกระทั่งอาการทรุดหนักเพื่อนจึงชักชวนให้ไปโรงพยาบาลซาบิตจึงยอม ซึ่งจาก
การรักษาพบว่าซาบิตติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสรอดไม่มาก แต่ซาบิตก็ต่อสู้จนกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง
ซึง่ ตัง้ แต่วันที่ซาบิตป่วยจนถึงวันนี้เขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเฮโรอีนอีกเลย
เมื่อตอนติดยาครั้งแรกสมัยวัยรุ่นและมีอาการเสี้ยนยา พ่อแม่ของ “ฮะมีมฺ” จึงพาไป
บาบัด ณ มูลนิธิบาบัดของศาสนาอิสลาม ในมูลนิธิบาบัดฮะมีมฺต้องออกกาลังกาย กินยาสมุนไพรและ
น้าผึ้งรวง และปฏิบัติกิจศาสนาจนในที่สุดฮะมีมฺสามารถเลิกยาเสพติดได้และยายไปอยู่ที่อื่นโดยไม่ยุ่ง
กับ ยาเสพติด ยกเว้น ดื่มเหล้ าในช่วงรับราชการทหารยศจ่า แต่ต่อมาเมื่อมาช่วยแฟนทาแพปลาที่
สิ่งแวดล้อมของคนทางานใช้ยาบ้า ฮะมีมฺเสพติดยาบ้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ครอบครัวแตกแยก และ
ปัญหาชีวิตก็หนักขึ้นเมื่อกลับมาใช้เฮโรอีน ชีวิตก็ลาบากมากขึ้นเพราะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง จนฮะมีมฺก็
ลองรับการบาบัดด้วยการรับเมธาโดนในการแนะนาจากเพื่อน แต่พอกินเมธาโดนนานเข้าพบว่าการ
กินเมธาโดนไม่ได้ช่วยให้ เลิกยาเสพติด แต่เขากลับติดเมธาโดนแทนเพราะหากไม่ได้กินเมธาโดนวัน
ไหนเขาจะมีอาการปวดท้อง ฮะมีมฺจึงพยายามหาวิธีการเลิกทั้งเฮโรอีนและเมธาโดน เพราะการที่เขา
ต้องไปรับเมธาโดนในทุก ๆ เช้าของทุกวัน เป็นการสูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละ
ครั้งไม่น้อย ดังนั้นปัจจุบันฮะมีมฺพยายามเคี้ยวใบกระท่อมสดทดแทนการกินเมธาโดนหรือเฮโรอีนใน
เวลาที่มีเขามีอาการเสี้ยนยา โดยเชื่อว่าวันหนึ่งตัวเองจะสามารถเลิกยาเสพติดได้ในที่สุด
จากการเสพติดเฮโรอีน จนทาให้ครอบครัวสังคมไม่ยอมรับ วันหนึ่ง “หลิว”เลิกยาเสพ
ติดด้วยตนเอง เริ่มจากการลดลดการใช้ยาเสพติดจากการต้องเป็นพ่อคน และการหักดิบเลิกยาเสพติด
ให้ แม่ที่ ขอให้ ห ลิ ว เลิ ก ยาเสพติ ด ให้ ได้ ส าหรับ เหล้ าหลิ ว ก็เลิ กได้เช่น กัน ภายหลั งจากลู กชายขอไว้
คงเหลือเพียงกัญชาและบุหรี่ที่มีใช้บ้างในตอนนี้ นอกจากนั้นหลิวไม่เชื่อในการบาบัดเมธาโดนเพราะ
มองว่าไม่สามารถทาให้คนเลิกยาเสพติดได้จริง ๆ แต่ทาให้เกิดการพึ่งพาเมธาโดนหรือเสพติดเมธาโดน
แทน หลิวบอกว่าการเลิกยาเสพติดได้ล้วนมาจากใจ ซึ่งพอหลิวเลิกเฮโรอีนนานปฏิกิริยาที่มีต่อมันจะ
รู้สึกเหม็นต่างจากอดีตที่จะวิ่งเข้าหา
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สาเหตุการเสียชีวิตของเพื่อนรักจากการใช้ยาเสพติดทาให้ “ณัฐ” เดินเข้ารับการบาบัด
ด้วยตนเอง ในปี 2549 และเลิกยาเสพติดได้ในที่สุด แต่ด้วยปัญหาครอบครัวแตกแยกและการกลับมา
สังคมเดิม ๆ ณัฐจึงกลับไปใช้ชีวิตกับกลุ่มเพื่อนที่เคยใช้ยาด้วยกันเมื่อในอดีตณัฐจึงกลับ ไปใช้ยาเสพติด
อีกครั้ง ตอนนั้นณัฐหาเลี้ยงตนเองด้วยอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ซ่อมบ้าน ทาสีบ้าน เมื่อมีเวลาว่างก็เสพ
ยา แต่ไม่ได้ใช้ยาหนักเท่าอดีต จนมาวันหนึ่งอาสาสมัครภาคสนามของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราได้มาพบณัฐ
และชักชวนให้ณัฐไปรับการตรวจเลือดและกินเมธาโดนที่โรงพยาบาล ณัฐตอบรับทันที เพราะมีความ
ตั้งใจอยากจะบาบัด เลิกยาเสพติด และกลับไปกินเมธาโดนอีกครั้งเพราะเชื่อว่าจะลดอาการนอนไม่
หลับที่สร้างความทรมานให้กับตนเองได้ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ณัฐได้รับเมธาโดนมาตลอดเพราะเป็น
เหมือนยานอนหลับสาหรับเขา และการตรวจเลือดทาให้ณัฐรู้ว่าตนเองติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจาก
การใช้ยาเสพติด เป็นผลให้ปัจจุบันนี้ณัฐต้องเข้าสู่ระบบการรักษาและพยายามหาความรู้ดูแลตัวเอง
การพยายามเดินออกจากวงจรผู้ใช้ยาเสพติดของอาสาสมัครภาคสนามข้างต้น ส่วนใหญ่
มีเหตุผลจากคนที่มีความหมายต่อเขา ลูก พ่อ ภรรยา เป็นต้น หรือการเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตความ
เป็นความตาย อย่างไรก็ตามการใช้คาว่า หยุดยาช่วงเวลาหนึ่ง สอดคล้องกับวิถีชีวิต ผู้ใช้ยาเสพติด
มากกว่าคาว่า เลิกยาเสพติดอย่างถาวร เพราะอาสาสมัครภาคสนามที่เดินออกมาก็ยังเดินกลับเข้าไป
ในเส้น ทางเดิม จากความเปราะบางอ่อนไหวของจิตใจที่ได้รับผลกระทบจากปัญ หาชีวิต ทาให้ ไม่
เข้มแข็งเพียงพอต่อการเผชิญกับสภาพแวดล้อมล้อมทั้งเพื่อนและยาที่ตัวกระตุ้นให้กลับ ไปใช้ยาเสพ
ติดอีกครั้ง สาหรับวิธีการบาบัด เลิกยาเสพติด โดยการรับเมธาโดน การรับการบาบัดในสถานบาบัด
การกินเคี้ยวใบกระท่อม และการหักดิบ เป็นวิธีการที่ผู้ใช้ยาเสพติดในพื้นที่เลือกเป็นทางออก ซึ่งไม่ได้
มีผลชัดเจนว่าวิธีการไหนดีที่สุดและสามารถเลิกยาเสพติดได้จริง ๆ แม้วิธีการเหล่านั้นจะทาให้ร่างกาย
ไม่ โ หยหาเสี้ ย นยาในช่ ว งเวลาหนึ่ ง แต่ ก็ ไม่ ได้ ก ารั น ตี ว่ า จะไม่ ท าให้ ก ลั บ ไปใช้ ย าเสพติ ด อี ก ครั้ ง
โดยเฉพาะวิธีการบาบัดแบบเมธาโดนพบว่าไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ผู้ใช้ยาเสพติดในบางกรณีเช่น การ
ต้องมารับเมธาโดนในตอนเช้าของทุกวัน ซึ่งบางคนต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการเดินสูง และการกินเมธา
โดนในบางคนก็มีผลกระทบต่อร่างกาย ที่พบคือการปวดท้อง แต่บางคนกลับช่วยให้หลับสบาย ดังนั้น
จึงไม่มีสูตรตายตัวต้องศึกษาอย่างละเอียดในวิธีการบาบัดรูปแบบนี้ นอกจากนั้นการเลิกยาเสพติดตาม
ความเข้าใจของอาสาสมัครภาคสนามคือการชี้ชัดไปที่เฮโรอีนหรือผงขาวมากกว่า กระท่อม กัญชา
บุหรี่ หรือเหล้า ที่เป็นยาเสพติดที่ใช้ปกติในสังคมชุมชน ดังนั้นคาว่าเลิกยาเสพติดในการศึกษาครั้งนี้
ไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้ยาเสพติดจะไม่ใช้ยาชนิดไหนเลย เพราะบางครั้งผู้ใช้ยาเสพติดจะจากเส้นทาง
หนึ่งก็มาอยู่อีกเส้นทางหนึ่งของผู้ใช้ยาเสพติดเพียงเปลี่ยนประเภทการใช้ยาเสพติด เช่น เลิกเฮโรอีน
แต่ยังใช้กัญชาหรือกระท่อม
อย่างไรก็ตามแม้การศึกษาครั้งนี้จะสะท้อนว่าการหักดิบเป็นทางออกให้กับพวกเขาได้
เพราะในคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองตัดสินใจเด็ดขาด “หักดิบ” ออกจากการเป็นผู้ใช้ยาเสพติดและ
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รู้ตัวดีว่าตนเองต้องพบกับ เจ็บ ปวดทรมาน แต่เมื่อผ่านการหั กดิบมาได้ก็ทาให้การพึ่งพายาหายไป
สาหรับร่างกายบางคนก็มีอาการเสี้ยนยาแทรกแซงบ้างบางขณะ ซึ่งบางคนเมื่อหักดิบแล้วก็ไม่แตะต้อง
ยาเสพติดมานานจนเชื่อว่าตนเองเลิกยาเสพติดได้ และออกจากเส้นทางการใช้ยาเสพติดเฮโรอีนได้ แต่
ทั้งนี้ ไม่ ได้ห มายความว่าในเส้ น ทางที่ พวกเขาเดิน ปัจจุบั นจะไม่มียาเสพติดเลย หรือจะไม่ก ลั บมา
เส้นทางเดิมอีกครั้ง เพราะบางคนเลิกยาเสพติดไปหลายปีแต่ก็กลับมาใช้ยาอีกครั้ง ดังนั้นทางออกของ
ผู้ใช้ย าเสพติด ยั งคงคลุ มเครื อเป็ น เส้ น ทางที่ ไม่เห็ นทางออกที่ ชัดเจนส าหรั บ ผู้ ใช้ยาเสพติด เพราะ
เชื่อมโยงเกี่ยวพันกับหลายมิติ คือ สภาพจิตใจ ร่างกาย สภาพแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม ดังนั้นเส้น
ทางออกคงไม่ใช่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งแต่เป็นการที่ ผู้ใช้ยาเสพติดมีความพร้อมเท่าทันตนเองและมี
อาวุธเป็นองค์ความรู้ที่นาไปสู่ความเข้าใจในทุกมิติของการใช้ยาเสพติดของตนเอง และอาจนามาซึ่ง
ทางออกจากวงจรผู้ใช้ยาเสพติดที่แท้จริง

2. บริบทชีวิตการทางานอาสาสมัครภาคสนาม
การทางานด้านยาเสพติดที่พบเห็นทั่วไปในสังคมไทย จะเป็นไปในด้านของการปราบปราม
จับกุม รักษาบาบัด และการให้ความรู้ป้องกันปัญหายาเสพติดในสังคม แต่ มูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา (นาม
สมมุติ) หน่วยงานสาธารณประโยชน์ไม่แสวงผลกาไร มีวัตถุประสงค์การทางานกับกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด
ที่ แ ตกต่ างไปคื อ เพื่ อ ลดจ านวนผู้ ได้ รับ ผลกระทบและอั น ตรายที่ จ ะเกิ ดขึ้ น จากการใช้ ย าเสพติ ด
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิต ผู้ใช้ยาเสพติด ให้ สามารถเข้าถึ งระบบบริการด้านสุขภาพ
ด้านสังคม และด้านการบาบัดรักษายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อ
ยุติปัญหาเอดส์ โดยลดการติดเชื้อรายใหม่ และเพื่อลดอัตราความชุกของวัณโรค ในกลุ่มเป้าหมาย คือ
ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ดังนั้น อาสาสมัครภาคสนามจึงเป็นฟันเฟืองที่สาคัญในการเข้าถึงและทางาน
กลุ่มเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งจากประสบการณ์ของอาสาสมัครภาคสนามสะท้อน
บริบทสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการทางานอาสาสมัครภาคสนามดังนี้
2.1 จุดเริ่มต้นการทาหน้าที่อาสาสมัครภาคสนาม
เนื่องด้วยกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดในชุมชนที่ไม่ง่ายต่อการ
เข้าถึง เพราะมักซ่อนตัวปกปิดสังคม ซึ่ง อาสาสมัครภาคสนามคือผู้ใช้ยาเสพติดและมีประสบการณ์
การใช้ยาเสพติด จึงมีความเข้าใจวิถีชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดและมีช่องทางเครือข่ายที่จะเข้าถึงกลุ่ม ผู้ใช้ยา
เสพติดได้ แต่ไม่ใช่ผู้ใช้ยาเสพติดทุกคนจะเป็นอาสาสมัครภาคสนามได้ เพราะทางมูลนิธิจะค้นหาผู้ใช้
ยาเสพติดที่มีความตั้งใจใส่ใจเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติด หรือใส่ใจตนเองรับการบาบัดดูแลตัวเองซึ่งอาศัยอยู่
ในพื้นที่เป้าหมาย บางครั้งอาสาสมัครภาคสนามจะเป็นผู้ที่กว้างขวางในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดและมีความ
คล่องตัวในการลงพื้นที่และรู้จักชุมชนเป็นอย่างดี สาหรับช่องทางการรับสมัครอาสาสมัครภาคสนาม
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ทางมูลนิธิเลือกใช้ช่องทาง เช่น สื่อออนไลน์ แจ้งหน่วยงานชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ยาเสพติด
เช่น เช่นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้ช่วยประชาสัมพันธ์ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครภาคสนาม
รุ่ น พี่ ก็ จ ะเป็ น การค้ น หาและชั ก ชวนในกลุ่ ม ผู้ ใช้ ย าเสพติ ด ในชุ ม ชน ซึ่ งวิ ธีก ารนี้ ส ามารถชั ก ชวน
อาสาสมัครภาคสนามมาได้มากกว่าช่องทางอื่น
ตัวอย่างกรณี ของ “ชากิร” เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของมูล นิธิเพื่อเพื่ อนเรากาลั งมองหา
อาสาสมัครภาคสนามเพื่อค้นหาผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่และเข้าสู่ระบบการตรวจรักษาในชุมชนที่ชากิร
อาศัยอยู่กับครอบครัว ในวันหนึ่งขณะที่ชากิรมารับยาเมธาโดนที่มูลนิธิบาบัดของโรงพยาบาลอาเภอ
และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้ใช้ยาเสพติดสัปดาห์ละครั้ง เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่าชากิรมีความตั้งใจ
เข้ากลุ่มอย่างต่อเนื่องและมีการพูดชักชวนเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดคนอื่น ๆ เป็นอย่างดี จึงได้เข้ามาพูดคุย
และชั ก ชวนชากิ ร ให้ ไปท างานเป็ น อาสาสมั ค รภาคสนาม เบื้ อ งต้ น ชากิ ร ปฏิ เสธเพราะตั ว เขาจบ
การศึกษาเพียงชั้น ป.6 อ่านเขียนไม่เก่งและไม่มีความรู้เพียงพอจึงไม่ถนัดที่จะทางานนี้ แต่ทางมูลนิธิก็
ยังไม่ละความพยายามสัปดาห์ต่อมาก็พยายามพูดโน้มน้าวและชักชวนชากิรอีกครั้งแต่ก็ได้คาตอบเดิม
จนสัปดาห์ที่สามเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้พาชากิรไปสานักงานของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา เพื่อให้ชากิรได้เข้าใจ
การทางานและบทบาทของอาสาสมัครภาคสนามว่าไม่ยากอย่างที่ชากิรคิด และในตอนนั้นชากิรได้มี
โอกาสพูดคุย กับ พี่เบิ้ ม (นามสมมุติ) ผู้ ประสานงานมูล นิธิเพื่อเพื่อนเรา พื้นที่ส ามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทาให้ชากิรเปลี่ยนท่าทีจากความไม่มั่นใจตัดสินใจลองทางานในบทบาทอาสาสมัครภาคสนาม
และทามานานจนถึงทุกวันนี้
“ตอนนั้นเขาก็มีการทากลุ่มสัปดาห์ละครั้ง ที่โรงพยาบาลที่เรากินเมทาโดน เขาก็มีการ
ทากลุ่มคือบังยาเขาดูชากิรเข้ากลุ่มต่อเนื่องแล้วก็มีการนั่งคุยกับเพื่อน เพื่อนชักชวนเพื่อนอะไรแบบนี้
วัน หนึ่ งพวกเขาก็ถามว่าชากิรจะทางานกับบังไหม ชากิรก็ถามว่าทางานอะไร เขาก็บอกว่าทางาน
เพื่อนช่วยเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดอะไรแบบนี้ ก็บอกว่าผมไม่ค่อยถนัด ผ่านมาสัปดาห์ที่สองเขาก็ชวนอีก
ก็นั่งคุย พอเข้าสัปดาห์ที่สามก็ชวนไปที่ศูนย์ ไปดูการทางานของเพื่อน ๆ อะไรแบบนี้พี่ พอได้ดูการ
ทางานของเพื่อน ๆ แล้วดูไม่ยาก ในการที่อาสาเองก็ได้บอกว่าทางานดูแลเพื่อนแบบนู้นแบบนี้ พา
เพื่อนเข้าสู่ระบบ ก็ลองทาดุจากนั้นบังยาให้เข้าไปคุยกับพี่ผู้จัดการ พี่ผู้จัดการก็ได้บอกในการทางาน
ของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา”
ในบางครั้งอาสาสมัครภาคสนามมาจากผู้ที่มีความคล่องตัวเดินทางสะดวกและเป็นคน
ในพื้นที่เป้าหมายในการค้นหาผู้ใช้ยาเสพติด “ฮะมีมฺ” ซึ่งมียานพานะที่ต่างกับอาสาสมัครภาคสนาม
คือมีรถเก๋งมือสองขับในขณะที่คนอื่นมีเพียงจักรยานยนต์ โดยฮะมีมฺอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดที่ชุกชุมไป
ด้วยยา ซึ่งตอนนั้นมูลนิธิกาลังต้องการคนทางานในพื้นที่ที่ฮะมีมฺอาศัยอยู่ เมื่อชากิรเห็นฮะมีมฺมารับ
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เมธาโดนที่ศูนย์บาบัดเป็นประจาจึ งเข้าไปพูดคุยและชักชวนมาทางานที่มูลนิธิด้วยกัน ซึ่งขณะนั้นฮะ
มีมฺไม่มีงานประจาจึงมีความสนใจเข้ามาสมัครเป็น อาสาสมัครภาคสนาม และได้คัดเลือกผ่ านการ
ทางานมาประมาณ 3 เดือน
“ช่วงนั้นเขาก็เห็นเราไปกินยาเมทาโดนเพื่อนเขาบอกชากิรว่าเรากินยาอยู่ ชากิรก็ชวน
เราเพราะเรามีรถยนต์รู้สึกว่าทางานสะดวก”
และอาสาสมัครภาคสนามก็มาจากผู้เคยเป็นผู้ใช้ยาเสพติดที่มารับบริการของมูลนิธิหรือ
เป็นเพื่อนสมาชิกของมูลนิธิ “หลิว” เคยเข้ามาสัมผัสมูลนิธิในฐานะเพื่อนสมาชิกของมูลนิธิรู้จักและ
คุ้นเคยกับเจ้าหน้ามูลนิธิเป็นอย่างดีและมีการสังเกตการทางานของมูลนิธิมาตลอด จนเมื่อถูกชักชวน
จากเจ้าหน้าที่ให้เป็นอาสาสมัครภาคสนามก็มีความสนใจและเป็นช่วงที่ไม่มีงานทาจึงตัดสินใจลอง
สมัครและทางานจนผ่านมาได้ 2 ปี
“ไปเจอพี่เจ้าหน้าที่ 2 ปีก่อนมาทางานที่นี่ แต่ห่างหายไปนาน จนมาเจอแก ที่นี่แกก็หา
อาสาสมัครภาคสนามอยู่พอดี แต่ตอนแรกก็ไม่คิดจะทาเพราะกลัวเหมือนกันเหมือนมันเป็นดาบสอง
คมด้วย ถ้าเราเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ก็คือจบ เป็น อาสาสมัครภาคสนามมันต้องเข้าใจเพื่อนและทาทุก
อย่างซึ่งเราต้องระวังทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างเราต้องระวังตารวจด้วย แต่มาทาแล้วมันมาใช้กับ
ตัวเองได้ด้วย และอีกอย่างก็ดีกว่าอยู่เปล่า ๆ ดีกว่าอยู่ไปวัน ๆ”
เช่นเดียวกับหลิว “ณัฐ” ที่เริ่มจากการรับบริการส่งต่อตรวจเลือดและรับเมธาโดนจาก
อาสาสมัครภาคสนาม เริ่มต้นรับเมธาโดนไม่นานก็ถูกอาสาสมัครภาคสนามชักชวนมาทางานในฐานะ
อาสาสมัครภาคสนาม เพราะต้องการอาสาสมัครภาคสนามที่ทางานในพื้นที่ชุมชนที่ณัฐอาศัยอยู่ การ
ทางานรับจ้างมีงานและรายได้ไม่แน่นอนณัฐและความต้องการช่วยเหลือเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติด ณัฐจึง
ตอบตกลงมาสมัครทางานกับมูลนิธิและทางานเรื่อยมาเป็นระยะเวลา 1 ปี
“มาเข้ารับเมทาโดนตอนเข้าโอโซนนี้แหละคับ แบยาพาผมไปรับผมไปกินยาและเข้าสู่
ระบบ แบยาก็มาชวนผมมาทางานที่โอโซนครับ”
และสุดท้าย ซาบิต ซึ่งทางานให้กับเครือข่ายผู้ติดเชื้อของโรงพยาบาลประจาอาเภอ ทาง
เจ้าหน้าที่ได้แนะนาซาบิตกับเจ้าหน้าของมูลนิธิ เพราะผู้ติดเชื้อในหลายรายคือผู้ใช้ยาเสพติดซึ่งซาบิต
คอยติดตามและดูแลผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง และที่สาคัญซาบิตคือผู้ติดเชื้อที่เป็นเคยเป็น
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ผู้ใช้ยาเสพติดคนหนึ่งที่เข้าใจวิถีชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่กรณีของซาบิตเจ้าหน้าที่
มูลนิธิเพื่อเพื่อนเราต้องใช้ความพยายามมากเพราะซาบิตมีภาระหน้าที่หลายอย่าง ทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก เครื อ ข่ายผู้ ติ ด เชื้ อ การท าสวนยางเพื่ อหารายได้ เลี้ ย งครอบครัว ดั งนั้ น การท าหน้ าที่ เป็ น
อาสาสมัครภาคสนามจึงเป็นภาระงานที่มากขึ้นสาหรับซาบิต แต่ความพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ของเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่พยายามถามไถ่และพูดคุยเสมอทาให้มีความสนิทสนมและใกล้ชิดกันเป็นส่วนตัว
และฐานแนวคิดของการทางานด้านยาเสพติดที่ไปด้วยกันคือมุ่ งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกว่า
การปราบปรามจับกุม รวมถึงกลุ่มเป้าหมายก็สอดคล้องกับพันธกิจของเครือข่ายของซาบิตคือป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน ซาบิตจึงตัดสินใจเป็นอาสาสมัครภาคสนามแต่ระบุเงื่อนไข คือซาบิตไม่
สามารถไปรายงานตั ว ที่ มู ล นิ ธิ ได้ ต ามที่ มู ล นิ ธิ ทุ ก วั น หรื อ ในบางอาทิ ต ย์ เพราะการเดิ น ทางและ
ภาระหน้าที่ที่มีอยู่เดิม ซึ่งผู้บริหารมูลนิธิรับรู้และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวทาให้ซาบิตเข้ามาทางานเป็น
อาสาสมัครภาคสนามได้ในที่สุด
“เราก็ทางานเป็นแกนนาเครือข่าย แล้วก็เราเคยบาบัดในเรื่องยาเสพติดนะ พอมูลนิธิ
เพื่อเพื่อนเราเข้ามาบอกแนวคิด ว่าตรงประเด็นกับเราว่ามีบาบัดด้วยแล้วก็มีการให้ความรู้ ก็ว่าติดใน
ใจเราว่าดีจริงไหม ต่อโรงพยาบาลให้เราสมัคร ทางโรงพยาบาลอยากให้เราสมัครด้วย เขาติดต่อให้
หมอติดต่อเราเรื่องเขียนในสมัครแล้วก็ทิ้งไว้กับโรงพยาบาล “
เมื่อสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครภาคสนามและผ่านการคัดเลือก อาสาสมัครภาคสนามจะ
ทางานประมาณ 22 วันต่อเดือน ได้รับค่าตอบแทนสาหรับแกนนาอาสาสมัครภาคสนาม 419 บาท
สาหรับอาสาสมัครภาคสนามทั่วไป 318 บาท โดยทุกอาทิตย์อาสาสมัครภาคสนามจะต้องรายงาน
แผนและผลการปฏิบัติงานของตนเอง แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามที่รับผิ ดชอบดูแลพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งการ
คัดเลือกอาสาสมัครภาคสนามทางมูลนิธิเปิดกว้างไม่จากัดด้านความสามารถทักษะ แต่มุ่งเน้นการมี
ประสบการณ์และการเข้าใจวิถีชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดเป็นหลัก เป็นการเปิดกว้างผู้ใช้ยาเสพติดที่มีข้อจากัด
ที่เป็นเพียงชาวบ้านมีการศึกษาไม่สูงได้เข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองในงานพัฒนาสังคม โดยเฉพาะ
ผู้ใช้ยาเสพติดที่ถูกตีตราจากสังคมให้มีส่วนพัฒนาชุมชนสังคม
2.2 การเตรียมความพร้อมอาสาสมัครภาคสนามก่อนลงสนาม
เมื่อผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครภาคสนามจะเริ่มเรียนรู้งานกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามหรือ
แกนนาอาสาสมัครภาคสนาม โดยหลัก ๆ จะสอนเรื่องเกี่ยวอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ซึ่งในช่วง
เข้ามาเป็ น อาสาสมัครภาคสนามช่วงแรก “ณั ฐ” จาได้ว่าตัวเขาได้รับความรู้เกี่ยวกับ ใช้ยา ซึ่งเป็น
ประโยชน์สาหรับตัวของณัฐเช่นกัน
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“ตอนมาใหม่ ๆ เจ้าหน้าที่กับแกนนาอาสาสมัครภาคสนามจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการใช้
ยาเสพติด เราเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ความรู้ได้ประโยชน์ต่าง ๆ”
และพี่เลี้ยงงานจะแนะนาให้อาสาสมัครภาคสนามลงชุมชน ทั้งแนวทางในการค้นหาผู้ใช้
ยาเสพติดและส่งต่อระบบการคัดกรองรักษากับทางโรงพยาบาล รวมถึงแนะนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้ยาเสพติด เช่น การแนะนาความสาคัญของการใช้เข็มและอุปกรณ์สะอาด และการจัดกิจกรรม
อบรมส่งเสริมความรู้แก่อาสาสมัครภาคสนาม
“บังยาเป็นคนที่บอกชากิรทุกครั้งเลย ตรงไหนที่ชากิรไม่รู้แกก็จะบอกเวลาการนัดหมาย
ของเพื่อน การพูดคุย ความไว้วางในของเรากับเพื่อน แกให้คาปรึกษาแกให้ข้อมูลในการใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ การลดอันตรายอะไรแบบนี้ ในอุปกรณ์หนึ่งชุดแกบอกหมดเลยว่าอันนี้ใช้แบบนี้ อันนั้นตัวกรอง
ไว้ใช้แบบนั้น เหมือนครู จากการที่ชากิรเรียนมาชากิรไม่เคยได้ข้อมูลแบบนี้เลย พอได้รู้จักบังยาแล้ว
จากการที่เราใช้โดยที่ไม่รู้อะไร”
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ความรู้ของอาสาสมัครภาคสนามจากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่ามี
องค์ความรู้ที่อาสาสมัครภาคสนามต้องทาความเข้าใจมากขึ้น จากองค์ความรู้เดิมคือการมีแนวทาง
ค้นหาส่งต่อเข้าระบบคัดกรองและการให้อุปกรณ์สะอาดในการเสพยา แต่ปัจ จุบันด้วยการทางานของ
มูลนิธิที่ต่อเนื่ องมายาวนาน จนลงลึกถึงปัญ หาในหลายมิติของผู้ ใช้ยาเสพติด จึงมีองค์ความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นในการสร้างความเข้าใจในปัญหาและป้องกันปัญหาหลากกลายขึ้นเช่นกัน “ ชากิร”
อาสาสมัครภาคสนามผู้ที่มีประสบการณ์ทางานมากที่สุดได้แจกแจงองค์ความรู้ที่อาสาสมัครภาคสนาม
ภาคภาคสนามจะต้องเรียนรู้ในปัจจุบัน เช่น อันตรายของการฉีดยาผิดที่จนพิการ การใช้ยาเสพติดเกิน
ขนาดและการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น การติดเชื้อ HIV ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซีอันเกิดจาก
การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกันในหมู่ผู้เสพ ข้อกฎหมายและสิทธิพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ยาเสพติด
เป็นต้น
“พอเราได้รู้จั กในเรื่องการลดอัน ตรายในการติด เชื้อแกบอกหมด ตอนนี้ ต้องรู้ HIV
ข้อมูลเอฟเฟคชั่นการลดอันตรายแล้วก็โอเวอโดส เรื่องของไวรัสตับอักเสบซี เรื่องระยะของตับ ตับ
สาคัญยังไง ตับเป็นตัวกรองสารพิษที่เราได้รับ แล้วก็การติดเชื้อของตับเราก็ต้องเรียนรู้หมด แม้กระทั่ง
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ต้องหัด เมื่อก่อนเน้นหาเพื่อนใช้ยาเป็นหลัก”
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โดยความรู้สาคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหลักของอาสาสมัครภาคสนามสาหรับ ”
หลิว” มองว่ายังคงเป็นเรื่องของการติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและตับอักเสบซี เพราะสามารถ
พูดคุยกับผู้ใช้ยาเสพติดเพื่อให้ข้อมูลสาหรับการตรวจเลือดและรักษา รวมถึงความรู้ควบคู่กับอุปกรณ์
ที่แจกก็มีความสาคัญเช่นกัน
“เขาอบรมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับโรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี อย่างน้อยเราก็ต้องมี
ข้อมูลบ้างครับที่จะไปคุยกับเพื่อนเราก็ต้องมีพื้นฐานครับ การใช้อุปกรณ์ที่ถูกวิธี การเตรียมตัวก่อน
การใช้ยาเสพติด”
นอกจากนั้นเมื่ออาสาสมัครภาคสนามผู้ที่ไม่สามารถอ่านออกหรือเขียนหนังสือได้และใส่
ใจเรี ยนรู้เจ้ าหน้ าที่ ก็จ ะสอนให้ ฝึ กเขียนอ่าน เช่น ชากิรจบการศึกษาเพี ยงชั้น ป.6 เขียนและอ่าน
หนังสือได้เล็กน้อยเมื่อทางานอาสาสมัครภาคสนามก็สามารถอ่านและเขียนได้คล่องมากขึ้น และสอน
ทักษะและความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในอาสาสมัครภาคสนามที่มีความสนใจเช่นกัน
“แรก ๆ ก็เข้ามาก็เขียนไม่ได้ อ่านไม่ได้ คืออะไรก็ด้อยไปหมดเลย เพราะว่าตัวเองก็ ไม่
ค่อยได้เรียนหนังสือด้วย เพราะว่าอยู่ที่บ้านก็ออกทางานประมง ก็เลยไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่ แต่พอ
ได้ ม าท างานนี้ พี่ รู้ สึ ก ว่ า ตั ว เองก็ มี ดี ขึ้ น มาเยอะเลย จากการที่ แ บบไม่ ๆ เขี ย นไม่ ได้ อ่ า นออก
เหมือนกับเราได้เรียนไปในตัวครับ”
ซึ่งในบางครั้งอาสาสมัครภาคสนามได้ ใฝ่หาข้อมูลความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม เพื่อเข้าใจ
และพั ฒ นาการท างานของตนเองโดยเฉพาะการให้ ข้อมูล กับเพื่ อนผู้ ใช้ยาเสพติดที่ มีความถูกต้อง
ชัดเจน โดยศึกษาจากเอกสารความรู้ต่าง ๆ ของโรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ข้อแนะนาของเจ้า
หน้าหน้าที่โรงพยาบาล การสอบถามและขอความรู้ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ การฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการ
สื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจและให้การปรึกษาที่ดีแก่เพื่อนผู้ใช้ยาเสพติด เป็นต้น
“ก็ได้ข้อมูลจากพี่เจ้าหน้าที่บ้าง อ่านแผ่นพับบ้าง บางทีก็หาข้อมูลจากพยาบาลบ้าง เอา
เฉพาะพื้นฐาน”
และการที่มูล นิธิจะกาหนดให้ อาสาสมัครภาคสนามมีการประชุมสั ปดาห์ ละครั้งเพื่อ
วางเป้ าหมายและแผนการท างาน การติ ดตามรายงานความก้าวหน้ าในการท างาน ได้ รับ ข้อ มู ล
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ข่าวสารที่ จ าเป็ น จากมู ล นิ ธิ และแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ก ารท างานในพื้ น ที่ ร่ว มกั น ซึ่ งเป็ น การพั ฒ นา
ศักยภาพการทางานทางหนึ่งแก่อาสาสมัครภาคสนามเช่นกัน
2.3 บทบาทอาสาสมัครภาคสนามในชุมชน
การเป็นผู้ใช้ยาเสพติดและทางานกับผู้ใช้ยาเสพติดให้ไปถึงเป้าหมายของโครงการมูลนิธิ
เพื่อเพื่อนเรา คือ การที่อาสาสมัครภาคสนามเป็นเหมือนนักรบที่ทางมูลนิธิบัญชาการให้ลงไปยังสนาม
รบคือชุมชนที่มี ผู้ ใช้ยาเสพติด เพื่อเอาชนะการติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน จากกลุ่ ม ใช้ยาชนิดฉีด ซึ่ง
เพื่ อให้ อาสาสมัค รภาคสนามคว้าชัยชนะมาได้บ รรลุ เป้ าหมาย นัก รบแต่ล ะคนจะถูก กาหนดให้ มี
บทบาทหน้าที่ที่สาคัญในสนามรบ ซึ่งเป็นลักษณะการทางานในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
2.3.1 บทบาทผู้ค้นหาผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่
อาสาสมัครภาคสนามมีหน้าที่หลักคือค้นหาผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดรายใหม่ที่ไม่เคยมี
ประวัติการตรวจเลือดการติดเชื้อ HIV ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบบี อย่างใดอย่างหนึ่งในเขต
พื้นที่ชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งผู้ใช้ยาเสพติดที่มีความตั้งใจและยินยอมเข้ามารั บการตรวจด้วย
ตนเองมีจานวนน้อยมากเพราะวิถีชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายและเป็นพฤติกรรมที่ไม่
ยอมรั บ ในสั ง คมจ าเป็ น ต้ อ งแอบซ่ อ นไม่ ต้ อ งการเปิ ด เผยตั ว ตนต่ อ สาธารณะ ท าให้ อ าสาสมั ค ร
ภาคสนามมีบ ทบาทส าคัญ เพื่อเข้าถึงผู้ ใช้ยาเสพติ ด ซึ่งในบทบาทนี้ อาสาสมั ครภาคสนามจะต้อ ง
สังเกตการณ์ค้นหาผู้ใช้ยาเสพติด ณ สถานที่ที่จะพบเจอกับผู้ใช้ยาเสพติด เช่น สถานบาบัดที่บางครั้งมี
ผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่ที่มารับการบาบัดแต่ยังไม่เคยรับการตรวจเลือด เมื่อตอบตกลงก็นัดหมายให้รับ
การตรวจเลือด ซึ่งณัฐมักไปค้นหาผู้ใช้ยาเสพติดตามศูนย์บาบัดและชุมชน จากนั้นก็จะนัดหมายให้มา
ตรวจเลือด
“ก็เราไปที่ที่สมาชิกเราอยู่กันเยอะ ๆ ตามศูนย์บาบัดและในชุมชน ครับแล้วเราก็ทา
ตามสัญญาที่พูดก็คือว่าพาไปตรวจเลือด และการตรวจ CD4 มันจะมีแค่วันพฤหัสวันเดียว”
และสถานที่ เฉพาะผู้ ใช้ ย าเสพติด ในชุม ชนก็จ ะเป็ น กระท่ อ มหรือ ศาลาที่ อยู่ ติ ด
ชายทะเล เช่น พื้นที่ที่ชากิรอาศัยอยู่เป็นชุมชนประมงทาให้บางครั้งพบผู้ใช้ยาเสพติดได้ที่กระท่อมริม
ทะเล
“เพื่อน ๆ จะไปใช้ยาเสพติดตามขนา กระท่อม จนเขาเรียกว่ากระท่อมที่นั่งพักอะไร
แบบนี้ เพราะใช้ตรงนั้น มันจะเป็นริมทะเล”
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ในชุมชนที่มีลักษณะเป็นสวนยางอาสาสมัครภาคสนามก็ต้องเข้าไปหาผู้ใช้ยาเสพติด
ที่อยู่ในป่าสวนยาง เช่น ซาบิตที่เดิมดูแลติดตามผู้ติดเชื้อในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่
ในชุมชน แต่เมื่อต้องค้นหาผู้ใช้ยาเสพติดต้องเข้าไปในสวนยางที่เป็นป่า
“ทางานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงก็มาเจาะเลือดที่ตั้งครรภ์มารักษาอยู่
ระบบอยู่แล้ว แต่อันนี้เราต้องไปหาผู้ใช้ยาเสพติดที่ใช้อยู่ในป่ามาเข้าระบบ”
เนื่ อ งจากการตรวจเลื อ ดต้ อ งมาจากการยิ น ยอมและสมั ค รใจผู้ ใ ช้ ย าเสพติ ด
อาสาสมัครภาคสนามต้องสร้างความไว้วางใจในผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่ ที่ไม่คุ้นเคยกัน อาสาสมัคร
ภาคสนามต้องเข้าไปพูดคุยสร้างความเป็นกันเอง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การไป
เยี่ยมเยียนสารทุกข์สุขดิบสม่าเสมอ และการไม่สื่อสารกับผู้ใช้ยาเสพติดโดยตรงแต่เป็นการคุยในเรื่อง
ที่เป็นภาษเดียวกัน เช่น เรื่องยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีการที่หลิวใช้
“ไปเจอเพื่อนก็ทั้งในตัวเมืองและก็แถวศูนย์บาบัด พาเค้าไปตรวจเลยก็ไม่ได้ คุย
ก่อนคับเดี๋ยวเพื่อนเซ็งซะก่อน อาจจะคุยเรื่องยากับเพื่อน ถามไปเรื่อยเพื่อเก็บข้อมูลไปด้วย”
และในบางครั้งอาสาสมัครภาคสนามก็เลือกจะพูดคุยกับคนใกล้ชิดของผู้ใช้ยาเสพ
ติดที่เป็นเป้าหมาย เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อลดการตั้งกาแพงและการต่อต้าน จนผู้ใช้ยาเสพติด
รู้สึกคุ้นเคยและการได้รับฟังข้อมูลบ่อย ๆ จากอาสาสมัครภาคสนามโดยตรงและการหว่านล้อมจาก
คนรอบตัวจึงยินยอมสมัครใจรับการตรวจ
ถัด มาคือการนั ดหมายซึ่ง อาสาสมั ครภาคสนามต้องมี กลยุทธ์อีกเช่น กันเพราะมี
เหตุการณ์ที่อาสาสมัครภาคสนามต้องเผชิญกับการเปลี่ยนใจของผู้ใช้ยาเสพติดที่ไม่มาตามที่สัญญา
และรับปากไว้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดได้บ่อยครั้ง เช่น การไปรับ ผู้ใช้ยาเสพติดถึงที่อยู่ มีการจดจ่อ
เฝ้ ารอหน้ าบ้ านก่อนเวลานั ดหมายเพื่ อป้องกันการเปลี่ ยนใจและหลีกเลี่ ยง ในบางครั้ง อาสาสมัคร
ภาคสนามต้องไปปลุกผู้ใช้ยาเสพติดจากที่นอนเพราะผู้ใช้ยาเสพติดมักซึมเซาไม่ตื่นง่าย ผู้ใช้ยาเสพติด
บางคนเคลื่อนย้ายเดิน ทางตลอดอาสาสมัครภาคสนามต้องติดตามไถ่จากคนในครอบครัวเพื่อหา
จังหวะเวลาที่ลงตัวในช่วงเขากลั บเข้ามาในชุมชนเข้าไปพูดคุยและนัดหมายพาไปตรวจเลือด และเมื่อ
พาไปตรวจเลือดในบางครั้งอาจพบกับเหตุการณ์ที่ไม่มีหมอทาให้ต้องมาใหม่ ซึ่งมีผลผู้ใช้ยาเสพติดที่
เปลี่ ย นใจไม่ ม ารั บ การตรวจได้ ดั ง นั้ น อาสาสมั ค รภาคสนามจึ ง ต้ อ งประสานงานและวางแผน
ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่ออานวยความสะดวก รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเพื่อเข้ามาดูแล
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ค่าใช้จ่าย และเมื่อผลเลือดออกมาติดเชื้อก็จะเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป ทั้งนี้ทางมูลนิธิสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางแก่ผู้ใช้ยาเสพติดที่รับการตรวจเลือดตามระยะทาง นอกจากนั้นในกรณีที่
ผู้ใช้ยาเสพติดต้องการบาบัดด้วยเมธาโดนอาสาสมัครภาคสนามจะส่งต่อให้เข้ารับการบาบัด ณ ศูนย์
บาบัด และอานวยความสะดวกให้ เช่นกรณีเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดไม่มีบัตรประจาตัวประชาชนทาให้ไม่
สามารถรับการบาบัดด้วยเมธาโดนได้ อาสาสมัครภาคสนามก็จะช่วยประสานงานนาไปทาบัตรและ
นาไปยื่นเพื่อขอรับเมธาโดนจนเพื่อนได้รับเมธาโดนในที่สุด
2.3.2 บทบาทผู้ติดตามให้คาปรึกษาแนะนา
การทาหน้ าที่ อาสาสมัครภาคสนามต้องมีจรรยาบรรณเช่นกัน นั่นคือ การรักษา
ความลับ โดยข้อมูลของผู้ใช้ยาเสพติดยาเสพติด จะมีการบันทึกแต่ตั้งรหัสไว้ซึ่งเป็นฐานตัวเลขที่เป็น
ระบบเพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติไว้และสาหรับการติดตามผู้ใช้ยาเสพติดหลังจากรับบริการจากทางมูลนิธิ
และหากผลการเลือดระบุว่าเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดติดเชื้อและต้องเข้าสู่ระบบการรักษา เช่น การรับยา
ต้าน หรือกรณี การรับ การบ าบั ดด้วยเมธาโดนอาสาสมัครภาคสนามจะมีการติดตามดูอาการและ
ผลการรักษาบาบัด โดยอาสาสมัครภาคสนามจะมีการเยี่ยมเยียนให้กาลังใจและให้คาปรึกษาแนะนา
แก่เพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน เช่น กรณีของชากิรที่มีการติดตามดูแลผู้ใช้ยาเสพติดเขานาไปรับเมธา
โดนและติดตามให้คาปรึกษาและกาลังใจในการบาบัด เป็นเหมือนเพื่อนช่วยคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จน
ผู้ใช้ยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได้
“ตอนที่จะพาไปกินเมทาโดนตอนแรกชวนแกไปตรวจเลือดก่อน พอตรวจหมอ บอก
ว่าผลเลือดเป็นบวกก็เลยได้เข้าสู่ระบบได้กินยาต้านเชื้อประมาณหนึ่งเดือน ตอนนั้นพาไปกินเมทาโดน
เพราะแกอยากจะกิน ชากิ รก็ให้ การปรึกษาตลอดจนมาถึงทุ ก วัน นี้ แกก็ ได้ เลิ ก แบบนั้ น เลยแกกิ น
ประมาณหนึ่งปี พอมาถึงทุกวันนี้แกหยุด”
และหลิวซึ่งมักใช้ศูนย์บาบัดในการพบปะติดตามพูดคุยติดตามเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติด
และให้การปรึกษาแนะนาในการกินยาต้านภายหลังจากการตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น ใน
บางครั้งอาสาสมัครภาคสนามไม่เพียงให้ข้อมูลหรือคาปรึกษาเรื่องสุขภาพและการใช้ยาเสพติดเท่านั้น
เพราะเมื่อ เพื่ อนผู้ ใช้ย าเสพติด ไว้ว างใจจะบอกเล่ าปัญ หาและเรื่อ งราวชีวิตต่าง ๆ ซึ่ งอาสาสมัค ร
ภาคสนามก็จะรับฟังให้กาลังช่วยเหลือเกื้อกูลตามกาลังที่สามารถทาได้
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“ตอนนั้นเค้าไม่รู้อะไรหรอกครับ เลยพาเค้าไปตรวจดู เค้าก็มีหมดเลยครับ เอชไอวี
ไวรัสตับอักเสบซี และมีโรคฉวยโอกาสทีบีเข้ามาก็เลยพาเค้าไปรักษาทีบีก่อน ก็กินยาไป 6 เดือน ยังไม่
หายให้กินต่อ แล้วก็ติดตามผลต่อครับ แล้วพอเสร็จหลังจากนี้ก็กินยาต้านคับ เพื่อนบอกว่ามันเยอะ“
ลักษณะการให้คาปรึกษาแนะนาของอาสาสมัครภาคสนาม คือ การให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองและรักษาแก่ผู้ใช้ยาเสพติด เป็นดังเพื่อนช่วยคิดในกรณีที่เพื่อนผู้ใช้ยา
เสพติดต้องการความกระจ่างในปัญหาที่พบเจออันเป็นผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด การคัดกรอง
บาบัดรักษา เป็นต้น และเมื่อพบว่าอาสาสมัครภาคสนามมีความกลัวความกังวลใจในเรื่องการรักษา
อาสาสมัครภาคสนามต้องให้กาลังใจและความเชื่อมั่น คือดูแลจิตใจของใช้ยา ไม่ใช่เฉพาะปัญ หา
เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดแต่ปัญหาชีวิตที่เพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดเปิดใจสื่อสาร อาสาสมัครภาคสนามก็
ต้องใส่ใจรับฟังเช่นกัน
2.3.3 บทบาทผู้ให้บริการเข็มและอุปกรณ์ฉีดยาสะอาด
เมื่อลงชุมชนอาสาสมัครภาคสนามจะนาเข็มและอุปกรณ์สะอาดไปให้กับผู้ใช้ยาเสพ
ติด ด้วยมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรายึดถือหลักการของการลดอันตราย (Harm Reduction) คือการช่วยให้ผู้
ติดยาเสพติดสามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยยังคงใช้ยาหรือสารทดแทนในขณะที่ยังไม่สามารถหยุดใช้ยา
ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อป้ องกันอัน ตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้เสพ เช่น ติดเชื้อ HIV ไวรัสตับอักเสบชนิด บี
และซี อันเกิดจากการใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกันในหมู่ผู้เสพครอบครัว ซึ่งมีผลกระทบต่อคนรอบข้าง
และสังคม โดยให้บริการเข็มและอุปกรณ์ฉีดยาแต่ไม่ได้จัดเตรียมยาเสพติดแต่อย่างใด โดยการแจก
เข็มและอุปกรณ์สะอาดเป็นการทางานอาสาสมัครภาคสนามที่เป็นรูปธรรม เป็นบทบาทที่อาสาสมัคร
ภาคสนามรับรู้ถึงหน้าที่ของตนเองได้เด่นชัด เช่น เมื่อให้ณัฐสะท้อนบทบาทการทาหน้าที่ของณัฐจะ
บอกง่าย ๆ สั้น ๆ ว่า “ การเป็นอาสาสมัครภาคสนามเป็นการได้ดูแลเพื่อน ๆ ได้แจกอุปกรณ์”
นอกจากการให้อุปกรณ์อาสาสมัครภาคสนามจะทาหน้าที่ให้ความรู้และคาปรึกษา
ควบคู่ไปด้วย เช่น ในการทากลุ่มให้ความรู้ในพื้นที่ชุมชนของฮะมีมฺจะมีการนัดหมายผู้ใช้ยาเสพติดมา
รับฟัง มีน้าและขนมเลี้ยง และมีเข็มและอุปกรณ์สะอาด ซึ่งจานวนผู้เช้าร่วมแต่ละครั้งไม่แน่นอน
“วันที่ผมไปทากลุ่มกับเขา เราก็เลี้ยงน้าเลี้ยงอะไรเขา ไปแจกเข็มเขา เขาก็มาสมัคร
สมาชิกกันเยอะแล้ววันนั้นก็ทะลุเป้าอีก ปกติจะมี 10 กว่าคนทีนี้ได้เกือบ 20 คน”
ในหลายครั้งอาสาสมัครภาคสนามต้องเผชิญกับการต่อต้านของผู้นาชุมชนและ
ชาวบ้านต่อให้บริการเข็มและอุปกรณ์ฉีดยาสะอาดเพราะมองว่าเป็นการสนับสนุนให้มี การใช้ยาเสพ
ติดในชุมชน อาสาสมัครภาคสนามจึงต้องชี้แจงและขอการสนับสนุนจากผู้จัดการศูนย์หรือเจ้าหน้าที่
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สนามในการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดอันตราย (Harm Reduction) และอธิบายความจาเป็นของการ
บริการเข็มและอุปกรณ์ฉีดยาสะอาดแก่ผู้นาชุมชนเช่นกัน แต่สาหรับ “ซาบิต” เชื่อว่าการทางานแจก
อุปกรณ์สะอาดเป็นการทางานด้านสุขภาพและที่ผ่านเขาก็เคยผ่านปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
ชุมชนมาแล้วทาให้ เขารู้สึกไม่ยากหรือเป็นปัญหาแต่อย่างใด สาคัญ คืออย่าไปสนใจไม่ว่าใครจะว่า
อย่างไร
“การแจกเข็มมันไม่ยากหรอก งานที่เราอยู่แล้วก็มี เพราะว่าเคยผ่านมาเยอะแล้ว
แต่ว่าเรานั้นต้องไม่แคร์ เพราะว่าเราไปเน้นด้านการรักษาสุขภาพ”
ซึ่งการแจกเข็มและอุปกรณ์เป็นการส่งเสริมการใช้ยาเสพติดหรือป้องกันปัญหาด้าน
สุขภาพในชุมชน โดยมุมมองของอาสาสมัครภาคสนามเชื่อว่าพวกเขากาลังทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ
เพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดและการมองในด้านการทางานป้องกันปัญหาสุ ขภาพก็ทาให้เชื่อมั่นและมีกาลังใจ
ในการทางานของตนเอง
2.3.4 บทบาทผู้ส่งเสริมความรู้ผู้ใช้ยาเสพติด
นอกเหนื อจากการให้ ข้อมูลความรู้และการให้ การปรึกษาแนะนาเป็นรายบุคคล
อาสาสมัครภาคสนามจะส่งเสริมความรู้ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ยาเสพติดผ่านกิจกรรมกลุ่ม
หรือ เรียกว่า การทากลุ่ม คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด ซึ่งการทากลุ่มแต่ละครั้งจะ
มีจานวนผู้ใช้ยาเสพติดที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความสนใจและการให้ความร่วมมือของแต่ละพื้นที่ โดย
อาสาสมัค รภาคสนามจะวางแผนท างานร่ว มกั บ เจ้ าหน้ าที่ ภ าคสนามและมู ล นิ ธิเพื่ อ เพื่ อนเราจั ด
กิจกรรมให้ความรู้ภายในชุมชน ศูนย์บาบัด และสานักงานของมูลนิธิ โดยอาสาสมัครภาคสนามจะมี
หน้ าที่ ในการประสานงานชุ มชนขออนุ ญ าตจั ดกิ จกรรม และสร้างการมี ส่ ว นร่ว มของผู้ น าชุ ม ชน
ชาวบ้ านในชุมชน และผู้ ใช้ย าเสพติด มาช่ว ยกันการจัดกิจกรรม เช่น ร่ว มกันประเมิน สถานการณ์
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน จากนั้นจึง ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้เพื่อน
ผู้ใช้ยาเสพติดหรือบางครั้งคนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยอาสาสมัครภาคสนามจะทาหน้าที่ดูแล
อานวยความสะดวกเตรียมสถานที่อาหารของว่างแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งวิทยากรผู้ให้ความรู้จะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละหัวข้อ มีทั้งวิทยากรภายใน เช่น เจ้าหน้าที่หรือ อาสาสมัครภาคสนามผู้ซึ่งมี
ประสบการณ์ทางาน และทางมูลนิธิได้เชิญวิทยากรภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล
ผู้นาศาสนา หรือนักกฎหมาย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อให้ ผู้ใช้ยาเสพติดได้นาไปใช้ประกอบ
อาชีพสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สาหรับอาสาสมัครภาคสนามที่เป็นวิทยากรภายใน ก่อน
ถ่ายทอดความรู้พวกเขาจะต้องได้รับการอบรมจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น ในประเด็นที่ “ชากิร”
เคยผ่านการอบรมมาและมีความมีความถนัดก็จะเป็นคนสาธิตหลักในกิจกรรมการทากลุ่ม “เวลาไป
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ทากลุ่ มชากิรจะเป็ น คนสาธิตในเรื่ องการใช้ยาเสพติด เกินขนาด” อีกทั้งชากิรจะคอยสนับ สนุนให้
ความรู้ในพื้นที่ชุมชนอื่น เช่น พื้นที่ของฮะมีมฺชากิรก็จะเข้าไปช่วยเสริมความรู้ให้กับกลุ่ม ผู้ใช้ยาเสพติด
ในชุมชน โดยมี “ฮะมีมฺ” ซึ่งยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมและมีประสบการณ์การทางานอาสาสมัคร
ภาคสนามไม่กี่เดือนเป็นผู้ดูแลและผู้ประสานงานหลัก
“เราเป็ น ตั ว หลั กที่ คอยนั ด สมาชิ ก แล้ ว เอาชากิรไปช่ ว ยเสริม เป็ น คนให้ ค วามรู้
เพราะชากิรเป็นเทรนเนอร์ เป็นแกนนาอาสาสมัครภาคสนาม”
ดั ง นั้ น การให้ ค วามรู้ ข องอาสาสมั ค รภาคสนามแก่ ผู้ ใ ช้ ย าเสพติ ด เป็ น ทั้ ง ผู้
ประสานงานและเตรียมคนสถานที่ และผู้ถ่ายทอด ซึ่งการบทบาทแรกเป็นอาสาสมัครภาคสนามทุก
คนจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ ข องตนเอง แต่ ก ารเป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดความรู้ จ ะต้ อ งอาศั ย
ประสบการณ์การเรียนรู้และการทางานจนมีความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะถ่ายทอดได้

3. บริบทการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
“เป็นกิจกรรมที่ได้ ดึงเอาศรัทธาของแต่ละคนออกมาควบคู่กับงานของแต่ละคน เป็นเส้น
ขนานที่เดินไปด้วยกัน ครับ ” นี่คือกระบวนทัศน์ของ “ฮะมีมฺ” หนึ่งในอาสาสมัครภาคสนามที่มีต่อ
กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณภายหลังจากได้มีประสบการณ์เป็นผู้รับการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ซึ่ง
กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณของการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัคร
ภาคสนาม โดยมีหลักการเช่นเดียวกับการโค้ชที่มีประสิทธิผลทั่วไป คือเป็นกระบวนการที่เอื้ออานวย
ให้ผู้รับการโค้ชมีการวิเคราะห์ตนเอง มีการวางแผนและตั้งเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพที่สาคัญ ลงมือ
ปฏิบัติโดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแลและให้ข้อมูลย้อนกลับ สุดท้ายติดตามและประเมินผล แต่กระบวนการ
ครั้งนี้แตกต่างจากการโค้ชทั่วไป คือ การเสริมศักยภาพจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนามควบคู่ไป
กับการทางานอาสาสมัครภาคสนาม โดยนาเอาเทคนิคทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง (ทฤษฎีการปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง แนวคิดจิตศึกษา ทฤษฎีการปรึกษาแบบ
ปัญญาและพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม และสติบาบัด) (เทอดศักดิ์ เดชคง,
2551; Corey, 2008) เพื่อพัฒ นาองค์ประกอบจิตวิญ ญาณ คือ สติห รือสมาธิ ความเชื่อและความ
ศรัทธา และการค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิตจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง (จาลอง ดิษยวณิช และคณะ, 2557; ประเวศ วะสี, 2545; พิณนภา แสงสาคร, อรพินทร์ ชู
ชม และพรรณี บุ ญ ประกอบ, 2555; Allegra, 2015; Asselt, & Senstock, 2009; Bockrath,
2015; Brantley, 2006; Crawford, 2011; Curry, 2010; Dobmier & Reiner, 2012; Eliason &
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Samide, 2010; Evans & Atkins, 2007; Johnson, 2002; Griffin JR, 2000; Gieseke, 2014;
Hanfstingl, 2013; Larsen, 2012; Lomas, 2016; Louchakova, 2005; Maher, 2008; Mynler,
& Winlard, 2003; Mok; Wong, & Wong, 2010; Morrison & Borgen, 2010; Palmer, 2010.
Parker, 2009; Stanard & Powell, 2004; Smith, 2006; Wessels & Müller, 2013) ดังนั้นตาม
กรอบแนวคิดกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณจะเป็น การเสริมศักยภาพด้านจิตวิญญาณจากเทคนิค
ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผสมผสานกับหลักการโค้ชที่มีประสิทธิผล (ธัญ
พร ชื่น กลิ่ น และ วัช รา เล่ าเรีย นดี , 2555; สุ กัญ ญา รัศมีธรรมโชติ , 2551; ไอบาร์ร่า เฮอร์มีเนีย ,
2554)
เมื่อผู้วิจัยนากระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณไปลงสนาม จากแผนกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ
จริง ผู้วิจัยได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ทั้งควบคุมได้และไม่ได้ ทาให้รูปแบบกิจกรรมต้องปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ ซึ่งจากประสบการณ์การรับการโค้ชเชิงจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนามและการ
บันทึกเทปและสมุดจดบันทึกกิจกรรม สะท้อนบริบทกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ดังนี้
3.1 ผู้โค้ชและผู้รับการโค้ช
3.1.1 ผู้โค้ช
ผู้โค้ชหรือผู้วิจัย คือ ผู้มีประสบการณ์การเป็นโค้ชของอาสาสมัครภาคสนามเพียง
เล็กน้อย โดยหลักจะทาหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษากับอาสาสมัครภาคสนามของมูลนิธิเพื่อ
เพื่อนเรา เป็น ระยะเวลาประมาณ 3 ปี ทาให้ ผู้โค้ชจึงเป็นผู้มี ความรู้ความเข้าใจในการทางานและ
คุ้นเคยกับมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราก่อนดาเนินการโค้ชครั้งนี้ ซึ่งในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการโค้ชในแต่ละ
ครั้ งผู้ วิ จั ย จะเดิ น ทางจากอ าเภอหั ว หิ น จั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ไปยั งจั งหวัด ชายแดนใต้ ซึ่ ง เป็ น
ระยะทางที่ ไกล โดยตลอดกระบวนการโค้ ช แต่ ก ารเดิ น ทางมาเพื่ อ ท ากิ จ กรรมกั บ อาสาสมั ค ร
ภาคสนามของผู้โค้ชทาให้ “ชากิร” เห็นอกเห็นใจผู้โค้ชพยายามเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและตรงเวลา
“ชากิรสงสารพี่ครับที่ต้องลงมาไกล” เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และความรับผิดชอบของอาสาสมัคร
ภาคสนามได้เช่นกัน
สาหรับบทบาทของผู้โค้ ชจากรับรู้ของอาสาสมัครภาคสนามคือ ผู้สอน ผู้ผลักดัน
ท างานไปสู่ เป้ าหมาย หรื อที่ ป รึ กษา ดังเช่ น “ฮะมี มฺ ” ที่ ให้ นิ ยามถึงผู้ โค้ช ว่าเปรียบเสมื อนผู้ ส อน
อาสาสมัครภาคสนามให้ เข้าใจการทางานอาสาสมัครภาคสนามให้ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็น ที่
ปรึกษาคอยช่วยคิดแก้ไขปัญหาและให้กาลังใจในการทางานของอาสาสมัครภาคสนาม
1.1.1.2
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“ผู้สอนก็คือพี่แป้งครับ คอยให้ แนวทางเรื่องโค้ชเชิญจิตวิญ ญาณจากการทางาน
ออกมา ว่าเรามาทางานนี้เพื่ออะไร แล้วได้อะไรบ้างจากการทางาน มีประโยชน์ยังไงจะเอาไปทาอะไร
และพี่แป้งจะคอยเป็นกาลังใจ คอยรับรู้ปัญหาของอาสาสมัครภาคสนาม คอยแก้ปัญหาที่อาสาไปเจอ
อะไรมา และคอยวางเป้าหมายให้เราแต่ละคน”
เช่น เดีย วกั น กั บ ซาบิ ตที่ ส ะท้ อ นว่าผู้ โค้ช คื อผู้ ส อนแต่ให้ นิ ยามเพิ่ มเติ มว่าเป็ นผู้ ที่
ร่วมมือกับมูลนิธิผลักดันให้อาสาสมัครภาคสนามทางานถึงเป้าหมายของโครงการ
“มูลนิธิกาชับให้ตั้งเป้าอยู่แล้ว แต่พี่แป้งมาสอนนั้นให้เราทางานได้ เหมือนมีบุคคล
สองบุคคลที่ผลักดันให้เราทา”
ดังนั้นจากการรับรู้ของอาสาสมัครภาคสนามถึงบทบาทผู้โค้ชของกระบวนการโค้ช
เชิงจิตวิญญาณในครั้งนี้คือ ผู้สอน ผู้ผลักดัน ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้ให้คาปรึกษาแก้ไขปัญหาในการทางาน
ซึ่งทางานร่วมกับมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราให้ อาสาสมัครภาคสนามทางานได้ตามเป้าหมายของมูลนิธิเพื่อ
เพื่อนเรา ซึ่งการเป็นผู้สอนนั้น ผู้วิจัยนาเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มจิตศึกษา คือ ผู้โค้ชจะทาหน้าที่
นาเสนอข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการโค้ ชเชิงจิตวิญญาณและใช้แบบฝึกหัดให้ผู้รับการโค้ช
เรียนรู้แลกเปลี่ยน และการเป็นผู้ผลักดันนั้นมาจากเทคนิคการบริหารและกากับตัวเองที่มุ่งเน้นการ
ตั้งเป้าหมายซึ่งเป็นเป้าหมายที่อาสาสมัครภาคสนามตั้งขึ้นจากความต้องการความสาเร็จในการทางาน
และการที่ผู้โค้ชหรือผู้วิจัยคื อผู้ให้คาปรึกษาช่วยเหลือมาจากเทคนิคการบริหารและกากับตนเองที่
เรียกว่า การบ้านเชิงปรับพฤติกรรม คือการให้ข้อมูลย้อนกลับ และทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการช่วย
ผู้รับการโค้ชแก้ไขปัญหาเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคและบรรลุเป้าหมาย ในขั้นลงมือปฏิบัตินั่นเอง
3.1.2 ผู้รับการโค้ช
ผู้รับการโค้ชของกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ คือ อาสาสมัครภาคสนาม ของ
มูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา ซึ่งการเริ่มต้นเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นผู้วิจัยก็ต้องเผชิญกับปัญหา นั่นคือจาก
การประชาสัมพันธ์และผลักดันให้เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้จัดการสานักงานของมูลนิธิเ พื่อเพื่อนเรา ให้
อาสาสมัครภาคสนามของสานักงานมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราสานักงานเป้าหมายเป้าหมาย ซึ่งในขณะนั้น มี
จานวนอาสาสมัครภาคสนาม ทั้งหมด 7 คน วางแผนเข้าร่วมกิจกรรมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ จานวน
5 คน ( 2 คน เคยเข้าร่วมช่วงสารวจ) แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายใน ปรากฏว่า มีอาสาสมัครภาคสนาม
เข้าร่วมการวิจั ย เพีย ง 2 คน คือ ชากิรและหลิว ซึ่งมีจานวนน้อยกว่าที่วางแผนไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครภาคสนามทั้งสองคน ซึ่งแนวทางแก้ไขคือ
การขอให้ ผู้จัดการส านั กงานมูลนิ ธิ เพื่อเพื่อนเราในพื้นที่ เป้าหมาย ช่วยประชาสัมพันธ์และเน้นย้า
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อาสาสมัครภาคสนามอีกครั้ง และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครภาคสนามของสานักงานมูลนิธิ
ในจั งหวัดใกล้ เคีย งเข้ าร่ ว มโครงการ โดยเลื อกวัน เวลาที่ เหมาะสมและเอื้ ออ านวยให้ อาสาสมั ค ร
ภาคสนามเข้าร่วมกิจกรรม โดยขอการสนับสนุนจากผู้ประสานงานมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราเขตภาคใต้ ซึ่ง
เป็นผู้บริหารสานักงานมูลนิธิภาคใต้ทั้งหมด ส่งต่ออีเมล์ประชาสัมพันธ์การโค้ชเชิงจิตวิญญาณไปยัง
ผู้จัดการสานักงานมูลนิธิของมูลนิธิโอโซนในจังหวัดใกล้เคียง
ผลปรากฏว่ า มี อ าสาสมั ค รภาคสนามสามารถเข้ า ร่ ว มได้ ทั้ ง หมด 5 คน เป็ น
อาสาสมัครภาคสนามของสานักงานมูลนิธิเป้าหมายซึ่งผู้จัดการศูนย์แจ้งให้เข้าร่วมทุกคนอีกครั้ง ซึ่งมา
เข้าร่วมได้ 4 คน โดยอีกคนทางมูลนิธิไม่สามารถติดต่อได้แต่มาทราบภายหลังว่าป่วยหนักทาให้ไม่
สามารถเข้าร่วมในตอนนั้น ได้ แต่ก็มี อาสาสมัครภาคสนามของสานักงานมูล นิธิเพื่อเพื่อนเราพื้นที่
ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม 1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่แต่ละครั้งเดินทางมาไกลที่สุดและใช้เวลานานที่สุด เหตุผล
ที่เข้าร่วมได้ จานวน 1 คน เพราะอาสาสมัครภาคสนามคนอื่นหลายคนต้องรับการบาบัดด้วยการกิน
เมธาโดนและไม่ส ะดวกกับ การออกนอกพื้ นที่ และบางรายไม่ส ะดวกเดิน ทางโดยเฉพาะช่ว งเสาร์
อาทิตย์ ดังนั้นผู้รับการโค้ชจึงมีทั้ง อาสาสมัครภาคสนามในพื้นที่จังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกล้เคียง
ซึ่ง “หลิว ” จ าได้ ดีว่าในตอนั้ น ร่ ว มกัน แก้ ไขโดยเอาอาสาสมั ครภาคสนามพื้ น ที่ ใกล้ เคี ยงเข้ าร่ว ม
กิจกรรม
“วันแรกไม่ได้ทาเพราะมากันไม่ครบก็ต้องนัดมาอีกครั้ง วันที่เราเริ่มทา ก็มีผม มีชา
กิร มีฮะมีมฺ ณัฐ และซาบิตจากที่อื่นเข้าร่วม”
ซึ่งซาบิ ต คื อ อาสาสมั ค รภาคสนามของส านั ก งานมู ล นิ ธิ ต่ างพื้ น ที่ ที่ ท างผู้ จั ด การ
สานักงานเชื่อมั่นว่าซาบิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ด้วยเป็ นคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจทาให้ดีที่สุดแม้ว่า
จะไม่รู้รายละเอียดของการเข้าร่วมกิจกรรมชัดเจนแต่ก็ไม่กลัว อีกทั้งซาบิตก็ไม่มีปัญหาเรื่องการรับ
เมธาโดนทาให้ถูกคัดเลือกมาร่วมกิจกรรม
“เพราะว่าผู้จัดการนับถือในการทางานของเราว่าถ้าเราจะไป เราก็ไปให้ได้เลย แม้
ไม่รวู้ ่าไปยังไงก็ให้รู้ว่าจุดหมายนั้นอยู่ที่ไหน”
โดยอาสาสมัครภาคสนามจะถูกจูงใจจากผู้จัดการสานักงานว่ากิจกรรมการโค้ชที่เข้า
ร่วมเสริมการทางานกับเพื่อนสมาชิกที่ใช้ยาในชุมชนได้ เช่น “ฮะมีมฺ” เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะส่งเสริมการ
ทางานกับเพื่อนสมาชิกของเขาได้ “ผมเป็นอาสาสมัครภาคสนาม เจ้าหน้าที่ก็ให้เข้าร่วม เพราะผมจะ
ได้อาความรู้ตรงนี้ไปบริหารสมาชิกเรา” “ชากิร” ก็เช่นกันที่ถูกผลักดันโดยผู้จัดการศูนย์ในการเข้า
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ร่วมกิจกรรมโดยแจ้งว่าเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ “ตอนนั้นมีพี่ผู้จัดการสานักงาน แกบอกว่าให้
เข้าร่วม จะมาสอนเรื่องจิตวิญญาณ”
ซึ่งนอกจากกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณจะมีทั้ง อาสาสมัครภาคสนามสานักงาน
เดีย วกัน และส านั ก งานต่างพื้ น ที่ และถูก ผลั กดั นให้ เข้าร่ว มโดยผู้ จัด การส านัก งานของแต่ล ะพื้ น ที่
ลักษณะผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นเพศชาย โดยมีอายุใกล้เคียงกันคือเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นอยู่ระหว่าง อายุ 35
ถึง 45 ปี แต่มีป ระสบการณ์ การทางานอาสาสมัครภาคสนามที่แตกต่างกันคือ ชากิรซึ่งอายุ 35 ปี
ทางานอาสาสมัครภาคสนามนานที่สุด ประมาณ 6 ปี ซาบิตอายุ 41 ปี ทางานอาสาสมัครภาคสนาม
มาประมาณสองเดือนกว่า ฮะมีมฺอายุ 42 ปี ทางานอาสาสมัครภาคสนามมาประมาณ 3 เดือน หลิว
อายุ 45 ปี ท างานอาสาสมั ค รภาคสนามมา 2 ปี และณั ฐ อายุ 43 ปี มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน
ประมาณ 1 ปี
โดยในการท ากิจ กรรมที่ มีผู้ ช ายทั้ งหมด ในเบื้ องต้ นผู้ โค้ช มี ความกังวลใจในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงลึกและเกี่ยวข้องกับความรู้สึกจะไม่สามารถทาได้เต็มที่เท่ากับเพศหญิง
และการมีประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกันจะทาให้กระบวนการเรียนรู้ไม่สามารถไปด้วยกันมาก
นัก แต่เมื่อกิจกรรมดาเนิ นไปพบว่าเพศและประสบการณ์การทางานไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคของการ
ดาเนินกิจกรรมการโค้ช อาสาสมัครภาคสนามเปิดเผยตัวตนบอกเล่าประสบการณ์ของตนและพร้อม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ ซึ่งรายละเอียดข้อมูลจะถูกนาเสนอในหัวข้อบรรยากาศของกระบวนการ
โค้ชเชิงจิตวิญญาณ
3.2 ระยะเวลา สถานที่
ในการจัดการโค้ช เชิงจิตวิญ ญาณในทุกขั้นตอนใช้เวลาทั้ งหมด 22 ชั่วโมง ซึ่งจัดให้ มี
กิจกรรมในช่วงวัน ศุกร์เสาร์และอาทิตย์ วันละประมาณ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09. 00 – 16.00 น.
ทั้งนี้เวลามีปรับตามวิถีเปลี่ยนยืดหยุ่นชีวิตของอาสาสมัครภาคสนามและความพร้อมของอาสาสมัคร
ภาคสนาม ซึ่งการรับรู้วันและช่วงเวลาของ “ซาบิต” มองว่าแม้จะทาเพียงเสาร์อาทิตย์แต่ก็มีความ
ต่อเนื่องนานเป็นเดือน
“ผมว่าประสบการณ์มันต่อเนื่องไง ทุกอาทิตย์หนึ่งนะ หนึ่งเดือนนะต่อเนื่องนะ ถึงแม้ว่า
ใช้เวลานิดเดียว ถ้ารวมกันประมาณสี่วัน อันที่จริงก็ หนึ่งเดือน”
ส าหรั บ ชากิ ร การเดิ น ทางมาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในช่ ว งเสาร์ อ าทิ ต ย์ ท าให้ เขาต้ อ งขั บ
รถจักรยานยนต์มาจากบ้ านแฟนประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งต้องตื่นเช้ามาก โดยชากิรมองว่าการเดิน
ทางไกลเป็นเรื่องปกติและการตื่นเช้าเป็นการฝึกตนเอง
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“จากบ้านมาอบรมประมาณ 2 ชั่วโมง ชากิรรู้สึกว่ามันไม่ไกลเพราะว่าชากิรมาบ่อย เลย
รู้สึกว่าใกล้ไง เป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ ที่เราได้ความที่อะไรเรียนรู้ไปด้วย บางครั้งเราเหมือนกับตื่นสาย ก็
ไม่ต่างกับเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดที่ตื่นสาย เราได้เรียนรู้กับตัวเอง”
โดยตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการโค้ช ผู้วิจัยได้ใช้ห้องประชุมของสานักงาน
มู ล นิ ธิ เพื่ อ เพื่ อ นเรา เป็ น สถานที่ ห ลั ก ที่ ใช้ จั ด กิ จ กรรม ซึ่ ง จะเป็ น ห้ อ งสี่ เหลี่ ย มไม่ ก ว้ า งหรื อ แคบ
จนเกิ น ไป มี โต๊ ะ ประชุ ม สี ข าวและเก้ าอี้ ล้ อ มรอบด้ ว ยเก้ า อี้ พ ลาสติ ก สี แ ดง ตามจ านวนผู้ เข้ าร่ว ม
กระบวนการโค้ช ซึ่งแสดงให้เห็นจากแผนภาพ ดังนี้

ภาพประกอบ 6 ห้องประชุมสถานที่จัดกิจกรรมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
ขณะปฏิบัติการกิจกรรมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ในบางครั้งจะมีเสียงรบกวนจากการ
เจาะผนังมีการก่อสร้างของอาคารที่ติดกับสานักงานของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา และเครื่องปรับอากาศที่มี
เพียงลมร้อนเท่านั้น ซึ่งทาให้อากาศในห้องไม่หมุนเวียน จึงต้องใช้พัดลมไล่ไอร้อน บางครั้งมีฝนตก
หนั กและบ่ อยครั้งอากาศร้อนอบอ้าว แต่อาสาสมัครภาคสนามไม่มีใครแสดงความคิดเห็ นหรือให้
มุมมองในเรื่องนี้ มีแต่ความตั้งใจร่ วมกิจกรรมและพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถดาเนิน
กิจกรรมได้ครบทุกขั้นตอน
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3.3 บรรยากาศและรูปแบบกระบวนการเรียนรู้โดยรวม
“ รู้สึกผ่อนคลาย ไม่กดดัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ” คือ บรรยากาศการ
เรียนรู้ของกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณในการศึกษาครั้งนี้ที่มาจากการสะท้อนมุมมองภาพรวมต่อ
“กระบวนการโค้ช เชิ งจิ ต วิญ ญาณ” ของอาสาสมั ค รภาคสนาม ส าหรับ “ณั ฐ” มี มุ ม มองว่ าเป็ น
กิ จ กรรมการโค้ ช มี ค วามน่ า สนใจ บรรยากาศผ่ อ นคลาย จู งใจให้ เรีย นรู้เพราะได้ รับ ความรู้แ ละ
ประสบการณ์
“บรรยากาศมีแต่รอยยิ้มของทุกคนครับบรรยากาศผ่อนคลาย ปกติการอบรมจะเป็น
แบบนิ่ง ๆ แต่ครั้งนี้จะไม่เครียด และมันเป็นกาลังใจเรา ไม่อยากขาดเลย คือเวลาไปมันสนุก ได้ความรู้
ประสบการณ์”
และ “หลิว” มีมุมมองว่ากิจกรรมการโค้ชที่เข้าร่วม สาหรับเขารู้สึกไม่กดดัน เรียบง่าย
และเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยไม่มีการมอบหมายงานที่เป็นภาระเพิ่มขึ้น
“กิจกรรมไม่ได้เป็นเรื่องกดดันเลย มันคือเรื่องธรรมดา มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องยุ่งยาก ไม่
ต้องทาการบ้าน ถามมาก็ตอบได้มันก็เป็นประสบการณ์ “
จากมุมมองข้างต้น นั่นเพราะผู้โค้ชออกแบบกระบวนการโดยใช้รูปแบบจิตศึกษาคือ
กระบวนการเรีย นรู้แลกเปลี่ ย นรับ ฟังความคิดเห็ นร่ว มกัน โดยภายในกลุ่ มมีแบบฝึ กหั ดให้ เรียนรู้
ร่วมกันและ และการที่ผู้โค้ชจะยึดเทคนิคการฟังสะท้อนความรู้สึก ของทฤษฎีการปรึกษาแบบ ยึด
บุคคลเป็นศูนย์กลางมาเป็นหลักในการสื่อสาร ในการใส่ใจติดตามรับฟังความรู้สึกของผู้รับการโค้ช
การใช้คาถามปลายเปิดเอื้ออานวยให้ผู้รับการโค้ชเปิดเผยประสบการณ์ตนเองด้วยความรู้สึกไว้ใจ ผล
ที่ตามมาโดยรวมนั้น อาสาสมัครภาคสนามที่เข้าร่วมกระบวนการจะรู้สึกผ่อนคลาย ไม่กดดันและ
บอกเล่าประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ โดยรายละเอียดของกิจกรรมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณในแต่ละขั้น
มีบรรยากาศและรูปแบบการเรียนรู้ ดังนี้
3.4 บรรยากาศกิจกรรมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณแต่ละขั้น
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ “เตรียมความพร้อมก่อนของการเดินทาง”
การเริ่มต้นของการเดินทางไม่เพียงแต่ผู้ โค้ชจะมีความพร้อมในการโค้ช อาสาสมัคร
ภาคสนามต้องมีความพร้อมที่จะรับการโค้ชเช่นกัน โดยในขั้นแรกของการโค้ชเชิงจิตวิญญาณผู้โค้ช
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ต้องสร้างความพร้อมให้กับ อาสาสมัครภาคสนาม ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงความเข้าใจของ
กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ เพื่อให้ผู้โค้ชและอาสาสมัครภาคสนามก้าวไปพร้อมกัน
ในวันแรกของการจัดกิจกรรมอาสาสมัครภาคสนามจะมาได้เพียง 3 คน จากที่ผู้วิจัย
ได้ประสานกับทางมูลนิธิไว้ทั้งหมด 5 คน เพราะมีอาสาสมัครภาคสนามประสบอุบัติเหตุ 1 คน และ
อาสาสมัครภาคสนามอีก 1 มาแล้วแต่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อมสาหรับการเข้าร่ วมกิจกรรม ผู้โค้ชก็
ตัดสิน ใจจัดกิจกรรมแต่ป รับ รูป แบบวิธีการเพื่ อแก้ไขสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น และดาเนินการขั้นที่ 1
ตามที่ผู้ โค้ช วางแผนไว้คือการเอื้ออานวยให้ อาสาสมัครภาคสนามได้มีการสารวจจิตวิญ ญาณของ
ตนเอง
เมื่อถึงเวลานัดหมายอาสาสมัครภาคสนามก็เริ่มทยอยมา จนได้เวลาที่เหมาะสมของ
ผู้ โ ค้ ช จึ ง ได้ เริ่ ม ต้ น กิ จ กรรมซึ่ ง ในตอนนั้ น มี อ าสาสมั ค รภาคสนาม คื อ ชากิ ร และฮะมี มฺ ซึ่ ง เป็ น
อาสาสมัครภาคสนามสานักงานมูลนิธิ ในพื้นที่เป้าหมาย ส่วนณัฐเจ้าหน้าศูนย์แจ้งว่าประสบอุบัติเหตุ
เพราะสุนั ขวิ่งตัดหน้ ารถจักรยานยนต์ทาให้ รถล้มณั ฐกับแฟนบาดเจ็บเล็กน้อยแต่รถพังเสียหายไม่
สามารถขับขี่ได้จึงขอยกเลิกการเดินทางเข้าร่วมในวันนี้ และหลิวด้วยภาระงานและร่างกายไม่พร้อม
มาเข้าร่วมกิจกรรม ผู้โค้ชจึงนัดหมายทั้งคู่เป็นรอบพิเศษในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ ซึ่ง ณั ฐจาได้ดีว่า
อุบัติเหตุครั้งนั้นทาให้เขาไม่สามารถมาเข้าร่วมในวันแรกได้
“ก็วันนั้นก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่า ที่ว่าไปเสียค่าปรับที่ไปชนสุนัขเขาเสียชีวิต
แล้วก็มีปากเสียงเล็กน้อยกับเจ้าของสุนัข ก็คือขึ้นโรงขึ้นพัก ไม่เป็นไรแล้ว เรื่องนั้นก็ผ่านไปแล้วไม่ได้
ซีเรียสอะไรก็แค่พลาดโอกาสไปในวันนั้น มาวันเสาร์ก็เจอพี่แป้งครั้งแรก”
เนื่ องจากผู้โค้ช ไม่ต้องการให้ อาสาสมัครภาคสนามคนอื่นต้องเสี ยเวลา ผู้โค้ช จึง
ตัดสินใจดาเนินกระบวนการไปก่อนด้วยการแนะนาตัวและมีบทสนทนาทักทายทั่วไประหว่างรอซาบิต
อาสาสมัครภาคสนามต่างพื้นที่ ผู้ที่ต้องเดินทางโดยรถตู้มาจากบ้าน ประมาณ 3 ชั่วโมง และจากการ
แนะนาตัวระหว่างผู้โค้ชและอาสาสมัครภาคสนามเบื้องต้น ชากิรมีประเด็นที่อัดอั้นอยู่ในใจด้วยความ
กังวลใจและห่ วงเพื่ อนอาสาสมัครภาคสนามอีกคนที่ เป็ นเหมือนเพื่ อนสนิ ทและญาติข องเขาที่ ไม่
สามารถติดต่อมาร่วมกระบวนการนี้ อีกทั้งยังมีความรู้สึกผิดในฐานะแกนนาอาสาสมัครภาคสนามที่ไม่
สามารถทาให้ทุกคนเข้าร่วมได้ ในช่วงนี้ผู้โค้ชรับฟังอย่างเข้าใจและให้กาลังใจชากิร เมื่อเห็นท่าทีที่สงบ
ลงของชากิรผู้โค้ช จึงแจกเอกสาร 2 ฉบับ คือ 1) เอกสารแนะนาโครงการ และ2) เอกสารการเซ็น
ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ขณะนั้นเองซาบิตก็เดิ นทางมาถึงพอดี ผู้โค้ชจึงแนะนาตัวกับซาบิต และให้ซาบิต
ได้แนะนาตัวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับคนอื่น รวมถึงสรุปพร้อมชี้แจงที่มาเกี่ยวกับโครงการวิจัยและ
แผนกิจกรรมภาพรวม ระยะเวลาทั้งหมด ขั้นตอนกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งซาบิตเล่าถึงวันแรกของการ
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มาร่วมกิจกรรมของเขาว่ามันเป็ นคนล่ะอย่างจากที่เขาคิดไว้ว่าจะต้องเป็นการประชุมกลุ่มใหญ่คน
เยอะ แต่ภาพที่เจอคือคนไม่กี่คน ทาให้เขานึกถึงกลุ่มบาบัดของโรงพยาบาล และซาบิตก็ไม่รู้ว่าใคร
เป็นใครมีบทบาทหน้าที่อะไร ทาให้เกิดความรู้สึกสับสนตามมา
“วันแรกก็ มาก็สับสน คิดว่าคนน่าจะเยอะ แต่มี สี่ ห้าคนเองและ ในห้องตอนนั้น
ใครเป็ น ใครบ้ างดู ไม่ อ อก ต่ อ มาถึ งรู้ว่า อาสาสมั ค รภาคสนามเหมื อนกัน มี บ ทบาทในการท างาน
เหมือนกัน รูปแบบกิจกรรมเหมือนเราเข้าร่วมศูนย์ โรงพยาบาล ที่อยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ แต่ครั้งนี้เราอยู่
กับคนที่ร่วมประชุม”
เมื่อแนะนาตัวและชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัยและแผนโครงการวิจัย ผู้โค้ชก็
เริ่มทาการสารวจจิตวิญญาณ ของอาสาสมัครภาคสนาม ด้วยการเริ่มต้นด้วยคาถาม “ครั้งสุดท้ายที่
ทางานที่รู้สึกสนุกและมีความสุขสดชื่นมีพลังในการทางานเมื่อไร” จากนั้นให้อาสาสมัครภาคสนาม
แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ ซึ่งคาตอบที่ได้รับโดยสรุปคือ ช่วงการได้ส่งต่อให้เพื่อนได้รับ
บริการ การที่เพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดไว้วางใจและยอมรับ การที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ยาเสพติด
มีชีวิตที่ดีขึ้น
ต่อมาผู้โค้ชถามด้วยคาถามที่ว่า “ความสุขในการเป็นอาสาสมัครภาคสนามถูกขโมย
ไปเมื่อไร” ซึ่งอาสาสมัครภาคสนามให้คาตอบที่หลากหลายเช่น การเสียความรู้สึกที่เพื่อนผู้ใช้ยาเสพ
ติดพูดโกหก การถูกเข้าใจผิดและถูกมองว่ามาหาผลประโยชน์จากผู้ใช้ยาเสพติด และการที่ผู้ใช้ยาเสพ
ติดบางคนไม่ให้ความร่วมมือและเรียกร้องเงินในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น เมื่อสรุปคาถามทั้งหมด
ผู้โค้ช จึงได้อธิบายคาว่า “จิตวิญญาณ” ว่าคืออะไร สาคัญอย่างไรต่อการมีชีวิตอาสาสมัครภาคสนาม
และให้อาสาสมัครภาคสนามประเมินจิตวิญญาณของตนเองในด้านสติหรือสมาธิในการทางานที่มี
ในช่วงเดือนที่ผ่านมาถึงปั จจุบัน โดยให้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เช่น ชากิรให้ คะแนนสติตนเอง 9
เพราะพร้อมสาหรับทางานเสมอแต่มีปัญหาสุขภาพเพราะเพิ่งหักดิบจากการใช้ยาเสพติดทาให้ร่างกาย
มีความอ่อนเพลียต้องการการพักผ่อน และซาบิตให้คะแนนการมีสติต่อการทางาน 7 คะแนน เพราะ
ไม่สามารถทางานอาสาสมัครภาคสนามได้เต็มที่ ด้วยมีภาระทาสวนยาง ครอบครัว มีโรคประจาตัว
และต้องลงพื้น ที่ชุมชน และคนสุดท้ายฮะมีมฺให้ คะแนนสติของตน 9 คะแนน เพราะคิดว่ามีความ
พร้อมจดจ่อในงานแต่ยังมีข้อจากัดของพื้นที่ที่ยังลงไม่ได้ ส่วนในมิติจิตวิญญาณอีก 2 ด้าน คือด้าน
ศรัทธาและการมีคุณ ค่าและความหมายของชีวิต อาสาสมัครภาคสนามทั้งสามคนเชื่อว่าตนเองมี
ประสบการณ์การเป็นผู้ใช้ยาเสพติดมาก่อนดังนั้นจึงเชื่อว่าแนวคิดและหลักการทางานโอโซนตรงกับ
แนวคิดทาให้เชื่อมั่นในแนวทางการทางาน และการได้ช่วยเหลือเพื่อนให้มีชีวิตก็ดีขึ้นก็ตอบโจทย์ชีวิต
ที่มีความหมายและมีคุณค่า จากนั้นเมื่อผู้โค้ชและอาสาสมัครภาคสนามทั้ง 3 คน ได้มีการทบทวนจิต
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วิญญาณในทุกมิติของจิตวิญญาณ จากการประเมินตนเองเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้โค้ชจึง
ยุติกิจกรรมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณไว้ก่อน เพื่อรออาสาสมัครภาคสนาม 2 คน ก้าวสู่ในขั้นที่ 2 พร้อม
กันทั้งหมด ซึ่งผู้โค้ชจะย้าเตือนให้อาสาสมัครภาคสนามจะบันทึกกิจกรรมและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละ
วันไว้ในสมุดบันทึกที่มอบให้ตามมุมมองการรับรู้ของอาสาสมัครภาคสนามแต่ละคน

ภาพประกอบ 7 บันทึกการทากิจกรรมการโค้ชในวันแรกของอาสาสมัครภาคสนาม
มาถึ งวัน ที่ ส องของการเข้าร่ว มกิ จกรรมยั งคงอยู่ ในขั้น ที่ 1 ในครั้งนี้ อ าสาสมั ค ร
ภาคสนามทั้ง 5 คนสามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ครบทุกคน แต่ด้วยมีอาสาสมัครภาคสนาม 2 คน
ไม่สามารถเข้าร่วมได้ในวันแรกผู้โค้ชเริ่มต้นด้วยให้มีการทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา โดยให้อาสาสมัคร
ภาคสนามบอกเล่ าเกี่ย วกับ กิจ กรรมของวันแรก โดยซาบิ ตอาสาเป็ นคนทบทวนภาพรวมทั้งหมด
จากนั้นผู้โค้ชมอบเอกสารให้ณัฐและหลิวอ่านเกี่ยวกับโครงการวิจัย ซึ่งณัฐได้สะท้อนประสบการณ์ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมวันแรกในช่วงนี้ว่า เรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องแปลกใหม่น่าสนใจมากสาหรับเขา
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“ พอมาเจอครั้งแรก จากการที่เคยคิดว่าต้องเรียนรู้แบบทั่ว ๆ ไปอะไรนี้ แต่พอ
ได้รับเอกสารที่พี่แป้งให้ก็คืองานวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทางานผมไม่เคย ผมไม่เคยได้
เรียนรู้แบบนี้มาก่อน ตอนอ่านหัวข้อแล้วมันแตกต่างจากที่ผมเคยสัมผัสมาก็เริ่มจะสนใจในจุดนี้แล้ว”
ต่อมาผู้โค้ชได้ใช้คาถามเดียวกัน 2 คาถาม ถามหลิวซึ่งมาด้วยอาการป่วยไข้หวัด
และณัฐเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ในการทางานอาสาสมัครภาคสนาม ณัฐบอกว่าความสุขคือ
การได้ช่วยเหลือส่งต่อและได้ รับการยอมรับจากเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติด ความทุกข์คือความเจ็บป่วยโรค
ประจาตัวที่ตนเองเผชิญกลัวคนจะไม่เข้าใจว่าเขามีปัญหาสุขภาพ ส่วนหลิวบอกว่าความสุขของเขาคือ
การได้ไปส่งต่อช่วยเหลือเพื่อนจนมีชีวิตดี ๆ และความทุกข์คือการขาดกาลังใจความเข้าใจจากคนรอบ
ข้างในที่ทางาน ต่อมาผู้โค้ชจึงใช้คาถามต่อเพื่อประเมินจิตวิญญาณของหลิวและณัฐ ในด้านแรก สติ
และสมาธิหลิวให้คะแนนตนเอง 7 พิจารณาจากการทางานและการร่วมมือของเพื่อน ณัฐให้คะแนน 8
เพราะทาเต็มที่เพราะมักตั้งเป้าหมายไว้และมุ่งมั่นจนได้แต่บางครั้งก็หลุดบ้างเพราะไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ ซึ่งณัฐต้องการหาเทคนิคที่ทาให้เพื่อนให้ความร่วมมือและรับผิดชอบมาตามสัญญา ณัฐ
ได้โอกาสบอกเล่าถึงสถานการณ์ปัญหาความรู้สึกท้อใจและท้อแท้เพราะงานไม่เห็นผลสาเร็จ ผู้โค้ชก็
รับฟังสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ให้กาลังใจ สะท้อนความรู้สึกและเชื่อมโยงกับเนื้อหากระบวนการใน
ขั้นต่อไป คือ ขั้นวางเป้าหมายและวางแผน
ในขั้นที่ 1 ผู้โค้ชมีเป้าหมายที่สาคัญคือ เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการกระบวนโค้ช และ เพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของจิตวิญญาณของผู้รับการโค้ช
โดยยึดหลักของเทคนิคการฟังสะท้อนความรู้สึกคือ มุ่งเน้นการติดตามรับฟังเพื่อความเข้าใจความรู้สึก
และความต้องการของอาสาสมัครภาคสนาม อันเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้โค้ชและผู้รับการ
โค้ช และเอื้ออานวยให้อาสาสมัครภาคสนามสมัครภาคสนามให้ความร่วมมือในการสารวจตัวตนจิต
วิ ญ ญาณของตนเอง ซึ่ ง จากการบทสนทนาผู้ วิ จั ย และอาสาสมั ค รภาคสนามพบว่ า ในขั้ น นี้ 1
อาสาสมัครภาคสนามให้ความร่วมมือและสะท้อนมุมมองประสบการณ์อย่างไม่ติดขัด ซึ่ง ”ณัฐ” ให้
มุมมองในประเด็นนี้ว่าเขารับรู้ถึงท่าทีความเป็นกันเองของผู้โค้ชและการเล่าประสบการณ์ตรงของ
ตนเองจึงสามารถเล่าได้
“พี่แป้งให้ความรู้สึกที่ เป็นกันเองกับพวกเรา และการเป็นกันเองทาให้เรากล้าพูด
เป็นเรื่องที่เราเคยประสบพบเจอมาก่อน มีประสบการณ์โดยตรงเราสามารถบอกกล่าวได้ เพราะมัน
เกี่ยวกับการทางานโดยตรง’
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ดั ง นั้ น ท่ า ที ที่ ไม่ เป็ น ทางการและค าถามที่ ใกล้ ตั ว จึ ง ท าให้ ขั้ น ที่ 1 อาสาสมั ค ร
ภาคสนามให้การมีส่วนร่วมในการแสดงออกทาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกิจกรรมที่ตั้งไว้
ขั้นที่ 2 ขั้นวางเป้าหมายและวางแผน “เข็มทิศของการเดินทาง”
เป้าหมายเปรียบเสมือนเข็มทิศการทางาน ทาให้อาสาสมัครภาคสนามมีทิศทางหรือ
มีจุดมุ่งหมายในการทางานของตนเอง โดยการที่ผู้โค้ชเอื้ออานวยให้ อาสาสมัครภาคสนามมีเป้าหมาย
และแผนในการทางานที่ชัดเจน และมีความท้าทายต่อ อาสาสมัครภาคสนาม มีความเฉพาะเจาะจง
สามารถทาให้เกิดขึ้นได้ในเวลาที่กาหนด และสามารถประเมินผลได้ ตามหลักการวางเป้าหมายที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ลหรื อ หลั ก SMART (Corey, 2008) นอกจากนั้ น เป้ าหมายต้ อ งมี ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของอาสาสมัครภาคสนาม
ในขั้นนี้ผู้โค้ชใช้คาถามถามอาสาสมัครภาคสนามว่า “งานอาสาสมัครภาคสนามคือ
อะไร” และ”ทาไมถึงมาทางานอาสาสมัครภาคสนาม” ซึ่ง “ซาบิต” ตอบว่างานอาสาต้องอาศัยจิตใจ
ทา มีจิตอาสา และมาทาเพื่อให้เพื่อดีขึ้นเราทาแล้วเราก็มีความสุข “หลิว” ตอบว่าเพื่อให้เพื่อนและ
ครอบครัวดีขึ้น “ณัฐ” บอกว่าเขาต้องการอาชีพและพอทาแล้วชอบเพราะเกี่ยวข้องกับตัวเขาโดยตรง
และเป็นงานที่ทาเพื่อคนอื่น “จากทาลายสังคม วันนี้มาเพื่อช่วยเหลือสังคม” “ชากิร” ตอบว่างาน
อาสาสาคัญมากเพราะเป็นที่พึ่งให้กับผู้ใช้ยาเสพติดและเป็นประโยชน์กับสังคมรวมถึงตัวเองก็ได้รับ
เพราะเป็นความรู้ ถัดมาผู้โค้ชถามคาถามท้าทายเพื่อสร้างเป้าหมายว่า “งานอาสาสมัครภาคสนาม
อะไรที่เราจะมีความสุขมากหากเราได้ทามันสาเร็จ ” โดยให้ระบุเป็นเป้าหมายและกาหนดระยะเวลา
ว่าจะต้องทาภายใน 1 อาทิตย์ ซึ่งในการแลกเปลี่ยนการตั้งเป้าหมายอาสาสมัครภาคสนามนอกจาก
พยายามวางแผนเป้ าหมายของตน ต่ อ มาจะมี ก ารแบ่ งปั น ช่ ว ยคิ ด แลกเปลี่ ย นกั น ทั้ งนี้ ผู้ โ ค้ ช จะ
เอื้ออานวยให้อาสาสมัครภาคสนามวางเป้าหมายเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ เช่น ณัฐระบุว่าความสุข
ในการทางานของเขาคือการช่วยเหลือเพื่อให้เข้ารักษา ผู้ โค้ชจึงถามว่าตั้งเป้าหมายไว้กี่คน แล้วพาไป
ตรวจเลื อ ดเพื่ อ หาเชื้ อ อะไรให้ ณั ฐ ระบุ ชั ด เจน และกรณี ซ าบิ ต ที่ สั บ สนในบทบาทของตนเองว่ า
เป้าหมายของมูลนิธิเพื่อเพื่อน มุ่งเน้นอะไรระหว่างการส่งเข้าบาบัดเมธาโดนหรือการเข้าตรวจเลือด ผู้
โค้ชและอาสาสมัครภาคสนามคนอื่นต่างแสดงความคิดเห็นจึงได้ข้อสรุปว่ามุ่งเน้นงานอาสาสมัคร
ภาคสนามที่การตรวจเลือดทาให้ซาบิตรู้สึกดีเพราะน่าจะทาได้ทาได้
“เป้ าหมายคือการไปหาเพื่ อนไปเจาะเลื อด เพราะว่าเป็น แนวทางที่ เราสะดวก
มากกว่านะ”
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หลิวเริ่มต้นไม่แน่ใจเพราะความสุขของเขาก็เช่นเดียวกับคนอื่นคือการส่งเพื่อนให้
เข้ารักษาแต่ไม่มั่นใจว่าจะตั้งเป้าหมายอย่างไร แต่เนื่องจากฮะมีมฺและชากิรตั้งเป้าหมายได้ชัดเจนทา
ให้เป็นแบบอย่างแก่อาสาสมัครภาคสนามคนอื่นจนสุดท้ายทุกคนได้เป้าหมายที่ชัดเจน คือ เป้าหมาย
ของชากิรคือ เพื่อนสมาชิกผู้ใช้ยาเสพติดต้องได้รับการตรวจเลือด ไวรัสตับอักเสบซีและตรวจ HIV
รวม 7 คน เป้าหมายของฮะมีมฺคือการสามารถส่งต่อเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดที่เขาตั้งใจไว้นานมากแต่ไม่
เคยสาเร็จให้ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอสไอวี 1 คน
“เป้าหมายคือจะพาเพื่อนคนหนึ่งไปตรวจ CD4 เพราะว่าแกยังไม่ไป แกมีเชื้อ HIV
อยู่แล้วแต่แกยังไม่ได้ไปตรวจ CD4”
เมื่อสังเกตการณ์จึงเข้าใจ “ณัฐ” มีเป้าหมายคือการส่งต่ออาสาสมัครภาคสนาม 3
คนรับการตรวจเลือด HIV และ ไวรัสตับอักเสบซี และในที่สุดหลิวก็ตั้งเป้าหมาย คือ การส่งต่อเพื่อน
อาสาสมัครภาคสนาม 3 คนเข้ารับการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV และซาบิตส่งต่อผู้ใช้ยาเสพติดจานวน 1
คน จากนั้ น ผู้ โค้ช เชื่อมโยงการพัฒ นาจิตวิญ ญาณที่มีความสัมพั นธ์กับ การเป้าหมายที่อาสาสมัคร
ภาคสนามตั้งไว้ นั่ น คือ การรู้จั กตนเองรู้จิตวิญ ญาณของตนเองจะนาไปสู่ พั ฒ นาการทางานที่ เต็ม
ศักยภาพหรือมั่นใจได้ว่าเรากาลังทาเพื่อคนอื่น
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ภาพประกอบ 8 บันทึกการทากิจกรรมการโค้ชในวันที่ 2 ของอาสาสมัครภาคสนาม
ในขั้นที่ 2 ผู้โค้ชเริ่มต้นตั้งเป้าหมายด้วยคาถามที่ท้าทาย ซึ่งอาสาสมัครภาคสนาม
ทุกคนมีการตั้งเป้าหมายไปที่งานอาสาสมัครภาคสนามที่ทาอยู่ในปัจจุบันแต่ยังรู้สึกค้ างใจเพราะยังไม่
สาเร็จ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมขั้นนี้คือ เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับการโค้ชมีเป้าหมายและวางแผน
ของตนเองตามหลัก SMART ตามหลักการเทคนิคการบริหารและกากับตนเองของทฤษฎีการปรึกษา
แบบปั ญ ญาและพฤติ ก รรมนิ ย ม (Corey, 2008) ซึ่ งปรากฏว่ าอาสาสมั ค รภาคสนามภาคทุ ก คน
สามารถท าได้ แม้อาสาสมั ครภาคสนามจะสั บ สนในการตั้งเป้ าหมายตามหลั ก SMART แต่การมี
แบบอย่างของอาสาสมัครภาคสนามที่สามารถตั้งเป้าหมายได้ชัดเจนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงที่มา
และเป้าหมายของตน เป็นผลให้อาสาสมัครภาคสนามคนอื่นได้เรียนรู้และเข้าใจ สุดท้ายอาสาสมั คร
ภาคสนามทุกคนสามารถมีเป้าหมายที่ตั้งขึ้นมาจากความต้องการของตนเอง
ขั้นที่ 3 ขั้นเสริมศักยภาพ “ปลุกไฟแห่งจิตวิญญาณ ”
ในขั้นนี้เป็นเหมือนการเติมพลังแห่งจิตวิญญาณแก่อาสาสมัครภาคสนาม คือ มุ่งเน้น
การพัฒนาจิตวิญญาณครบทุกองค์ประกอบคือ สติสมาธิ ซึ่งใช้ แนวคิดสติบาบัด (เทอดศักดิ์ เดชคง,
2551) ในการฝึกฝน ความเชื่อและความศรัทธาและการค้นพบความหมายในชีวิตใช้เทคนิคการสารวจ
โลกและค่านิยม ของทฤษฎีการปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม (Coery, 2008) ซึ่งการเข้าใจจิตวิญญาณ
แห่งตนก็จะสามารถผลักดันตนเองให้ทางานอย่างมีศักยภาพมากขึ้น
ผู้โค้ชเริ่มขั้นนี้ด้วยการใช้ แบบฝึกหัดดาวบันดาลใจ โดยใช้เทคนิคการถามสะท้อน
ตัวตนและการมีอยู่ จากคาถาม 10 ข้อคือ (คุณเป็นใคร คุณ ชื่ออะไร คุณเกิดมาทาไม คุณ ต้องการ
อะไร คุณอยู่เพื่ออะไร ใครสาคัญที่สุด คุณรักอะไรที่สุด คุณกลัวอะไรที่สุด อะไรมีค่าที่สุด ชีวิต ที่มี
ความหมายของคุณคืออะไร) เพื่อสารวจค่านิยมและโลกของอาสาสมัครภาคสนามเพื่อสะท้อนสิ่งที่มี
คุณค่าและมีความหมาย ผู้โค้ชอธิบายกิจกรรมโดยขออาสาสมัครภาคสนาม 1 คนที่จะเขียนคาตอบ
ขณะที่มีการถามคาถามอาสาสมัครภาคสนาม โดยผู้โค้ชจะเป็นผู้ถามและผู้ตอบจะตอบคาถามให้เร็ว
ที่สุด ซึ่งผู้ที่อาสาจดคาตอบคือ ฮะมีมฺ โดยมีผู้ตอบคาถามคนแรกคือหลิว ชากิร ซาบิต ณัฐตามลาดับ
และฮะมีมฺเป็นคนสุดท้ายโดยมีหลิวเปลี่ยนมือเป็นผู้จดคาตอบ เมื่ออาสาสมัครภาคสนามแต่ละคนตอบ
เสร็ จ ทั้ ง 10 ข้ อ ผู้ โค้ ช จะให้ มี ก ารทวนค าตอบและให้ ผู้ ต อบและอาสาสมั ค รภาคสนามทุ ก คนให้
ข้อสังเกตหรือมุมมองร่วมกัน จากนั้นผู้โค้ชจะเอื้ออานวยให้ อาสาสมัครภาคสนามแต่ละคนนาคาตอบ
มาเชื่อมกับประสบการณ์ชีวิตที่มีความหมายซึ่ง อาสาสมัครภาคสนามก็ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึก
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ล้วนเป็นประสบการณ์ที่เข้มข้น เช่น หลิวคาตอบที่เด่นชัดคือเรื่องลูกหลิวจึงถ่ายทอดความรักความ
ผูกพันของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวกับลูกสองคน
ณัฐตอบเด่นชัดคือการต้องการความรักและการยอมรับสะท้อนชีวิตที่ต้องการความ
รักและครอบครัว เพราะแม่ณัฐแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กพ่อไปเป็นตารวจต่างจังหวัดตัวเขาต้องไปอยู่กับอา
และไปอยู่กับเพื่อนค้ายาและติดยาทาให้ต้องการครอบครัวของตนเองคนที่ไว้ใจเขาเชื่อใจเขา คาตอบ
ของฮะมีมฺที่เด่นชัดคือ รักเพื่อนและรักตนเอง ชีวิตฮะมีมฺต้องไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่กับครอบครัวเนื่องจาก
ช่ว งวัย รุ่ น จนมาถึงปั จจุ บั น ฮะมีมฺมั กจะปกป้ องเพื่อน มีปัญ หาทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ อื่นเพื่ อเพื่ อน
ตลอดจนต้องหนีไปใช้ชีวิตที่อื่นก่อนที่จะเป็นคดีและถูกจับกุม ฮะมีมฺรู้สึ กตนเองมีปมด้อยต้องการ
ความรักเช่นกันเพราะไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวตอนนี้มีโอกาสจึงพยายามดูแลครอบครัว ซาบิตมี
คาตอบที่เด่นชัดคือลูกและผู้นาครอบครัว ซาบิตบอกเล่าถึงชีวิตที่เคยผ่านความเป็นความตายมาและ
การเคยเป็นลูกที่เหลวแหลกติดยาทาให้พ่อแม่กังวลใจเปลี่ยนไปเป็นคนดูแลครอบครัวเพื่อชดเชยช่วงที่
ผ่านมา และชากิรที่มีงานอาสาสมัครภาคสนามและครอบครัวเป็นคาตอบที่เด่นชัด ชากิรได้บอกเล่า
ประสบการณ์ของการทาให้พ่อเสียใจวันนี้จึงพยายามชดเชยและทาให้พ่อภูมิใจเช่นกัน นอกจากนั้น
ชากิรรู้สึกว่าคาถาม โดยเฉพาะคาถามว่า เขาคือใครเป็นคาถามสะดุดใจมากเพราะเป็นคาถามที่เขาไม่
เคยถามตนเองมาก่อน ทาให้เห็นตัวเองมากขึ้น เมื่อผู้โค้ชสรุปกิจกรรมความสาคัญของกิจกรรมต่องาน
อาสาสมัครภาคสนาม การตอบคาถามทาให้เห็นตัวตนและงานอาสาสมัครภาคสนามก็สามารถเติม
คุณค่าและความหมายในการมีชีวิตได้ จากนั้นผู้โค้ชถามว่ากิจกรรมถามตอบเช่นนี้สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตและการทางานได้อย่างไร อาสาสมัครภาคสนามตอบว่ารู้จักตัวตน เข้าใจตัวเอง ผู้โค้ชได้เพิ่มเติม
ว่า การที่เรารู้จักตัวตนของเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติด สังเกตว่าสิ่งที่มีความหมายต่อผู้ ใช้ยาเสพติดที่เราไปคุย
ด้วยคืออะไร คุยกับเขาให้เข้าใจถึงใจเขาเข้าถึงจิตวิญญาณและสาหรับการเป็นอาสาสมัครภาคสนาม
การรู้จักตัวตนมากที่สุดเราก็จะใช้ศักยภาพชิงตนเองได้มากขึ้นสาหรับการทางาน เมื่อเราได้ใจการ
ชักชวนพูดคุยก็จะง่ายขึ้น ชากิรเสริมเพิ่มเติมความสาคัญของการทางานอาสาสมัครภาคสนามกับการ
ใส่ใจจิตวิญญาณของผู้ใช้ยาเสพติด เรื่องลูกและครอบครัวล้วนมีความหมายกับทุกคน จากนั้นผู้โค้ช
ชวนนัดหมายมาพบกันในวันพรุ่งนี้สาหรับการพัฒนาจิตวิญญาณด้านศรัทธาและสติ ตัวอย่างต่อไปนี้
คือภาพที่จดบันทึกคาตอบจากคาถาม 10 ข้อ
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ภาพประกอบ 9 กลุ่มภาพแสดงผลสะท้อนคาตอบ จากแบบฝึกหัดความหมายแห่งชีวิต
ซึ่ ง ประสบการณ์ กิ จ กรรมค าถาม 10 ข้ อ ได้ ดึ ง ดู ด ความสนใจแก่ อ าสาสมั ค ร
ภาคสนามมาก เพราะเป็นคาตอบที่พวกเค้าไม่สามารถคิดเตรียมไว้ได้ต้องตอบทันที เช่น “ ณัฐ” ที่
แปลกใจกับคาตอบของตนเอง
“คาถาม 10 ข้อนี่ชอบครับ คือเราไม่มีโอกาสได้คิดได้ตอบ คือพอถามปุ๊บเราจะมา
นั่ งคิ ด ไม่ ได้ ถ้าคิ ด ค าตอบจะไม่ อ อก แต่ ถ้ าว่ าเราเราตอบเลยนั้ น คื อมาจากความรู้สึ ก ตรงนั้ น คื อ
เพราะว่าเสร็จแล้ว จบแล้ว สรุปแล้ว มาคิดอีกที ๆ ว่าเราตอบอะไรไป “
และหลิวมองว่าการตอบคาถาม 10 ข้อ ทาให้หลิวเห็นความสาคัญของสติในการพูด
ของตนเอง
“การตอบคาถาม 10 ข้อ โดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะมีเวลาคิดได้นาน มันดีครับ ก็
ทาให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลา ให้เราไม่ ๆ หลุดจากสตินะครับนะ ก็การที่ว่าจะตอบคาถามอะไรแล้วโดย
ที่เรายังไม่รู้ว่าจะตอบยังไงโดยการต้องรีบตอบมันต้องมีสติ และใช้สมาธิครับ
ในวัน ถัดมา ซึ่งเป็นวันที่ส ามของกระบวนการโค้ช ซึ่งยังคงอยู่ในขั้นที่ 3 คือการ
พัฒนาศักยภาพด้านจิตวิญญาณ ซึ่งผู้โค้ชการเริ่มกิจกรรมได้ช้ากว่าเวลาที่กาหนดเพราะอาสาสมัคร
ภาคสนามยังไม่ครบตามจานวน แต่ด้วยอาสาสมัครภาคสนามทุกคนก็ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็น
อย่างดี ตั้งใจเต็มที่ในการเล่าเรื่องของตนเองตั้งใจในการแลกเปลี่ยนและร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ทาให้
กิจกรรมเป็นไปตามกาหนดการณ์ที่วางไว้
ในตอนแรกผู้โค้ชจะเริ่มต้นให้มีการทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าณั ฐได้ลองเอา
วิธีการไปใช้ในการคุยกับเพื่อนโดยใส่ใจจิตวิญญาณ ซึ่งก็คือครอบครัวทาให้เขาเข้าถึงใจเพื่อนของผู้ใช้
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ยาเสพติดและเกิดความยินยอมพร้อมใจที่จะรับการส่งต่อเพื่อตรวจเลือด ผู้โค้ชจึงเอากรณีของณัฐมา
สรุปให้เห็นถึงการประยุกต์จิตวิญญาณไปใช้ในชุมชน
“ในการทางานที่เพื่อนจะเข้าใจผม ไม่เคยได้ถึง 80% ไม่เคยง่าย การที่มันไม่ง่ายนี้ก็
คือผลพวงที่ตามมาก็คือการทางานของผมมันช้าลง ช้าลงเพราะความยาก แต่ถ้าเกิดว่าเรามีรูปแบบ
ใหม่ในการทางานก็คือว่าแบบนี้ครับ ผมลองเอาไปใช้ดู เมื่อมาเจอกับพี่แป้งวันแรกคือวันเสาร์ แล้วก็
นาไปใช้เลย ก็ โอเค ครับมันก็ขึ้นมาถึง 70 – 80%”
และต่อมาผู้โค้ชก็เข้าสู่กิจกรรมความเชื่อและความศรัทธา หรือ แบบฝึกหั ด ดาว
บันดาลใจ “ผู้โค้ชได้ใช้คาถามให้อาสาสมัครภาคสนามเล่าเรื่องเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตที่ตนเองข้าม
ผ่านมาได้” เพื่อค้นพบพลังความเชื่อและความศรัทธาของอาสาสมัครภาคสนาม ในช่วงนี้จะได้เห็น
ความเชื่อความศรัทธาหลักยึดในการดาเนินชีวิตยกเว้นอาสาสมัครภาคสนาม ชากิรความรักของพ่อคือ
หลั ก ยึ ด ในชี วิ ต ของเขาเพราะค าสอนพ่ อ ท าให้ เขาพยายามมี ชี วิ ต ดี ๆ ความศรัท ธาที่ ท าให้ ผ่ า น
เหตุการณ์วิกฤตมาได้ ซาบิตผ่านวิกฤตความตายมาได้ด้วยความรักของครอบครัวในช่วงที่เขาป่วยทา
ให้ทุกวันนี้เขาจะพยายามมีชีวิตเพื่อครอบครัวอีกทั้งความรู้สึกที่อยากจะชดเชยเพราะเป็นสาเหตุให้
เพื่อนใช้ยาทาให้เขามีความมุ่งมั่นที่จะทาสิ่งดี ๆ หลิวมีหลักยึดของเขาคือลูกเป็นความรักของพ่อที่มีต่อ
ลูกทาให้เขาพยายามต่อสู้ความยากลาบากในชีวิตต่าง ๆ เพื่อลูก ฮะมีมฺคือพระเจ้าที่เขาใช้เป็นหลักยึด
เขาเชื่อว่าความยากลาบากคือสิ่งที่พระเจ้ากาลังทดสอบชีวิตของเขาหลาย ๆ อย่างดีได้ด้วยเพราะพระ
เจ้า (องค์อัลเลาะห์) และณัฐประสบการณ์ชีวิตที่ขาดหลักยึดทาให้เขาเชื่อในตนเองเชื่อว่าการดูแล
สุขภาพและการพยายามมีชีวิตด้วยตนเองสาคัญที่สุด ซึ่งในช่วงนี้ผู้โค้ชมีบทบาทในการรับฟังและใช้
คาถามเพื่ อเห็ น จิ ตวิญ ญาณให้ ชัดมากขึ้น และผู้ โค้ช ได้ จดค าส าคั ญ ที่ส ะท้ อนถึงความศรัท ธาของ
อาสาสมัครภาคสนามแต่ละคน เพื่อเน้นย้าพลังศรัทธาของทุกคน ดังนี้
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ภาพประกอบ 10 กลุ่มภาพแสดงผลการตีความศรัทธา จากแบบฝึกหัดดาวบันดาลใจ
จากนั้ น ร่ว มสรุป และใช้คาถามในการประยุกต์นาไปใช้ ซึ่งอาสาสมัครภาคสนาม
สนามต่างสะท้อนว่าทาให้เข้าใจชีวิตตนเองและผู้อื่นมากขึ้น
ถัดมาแบบฝึกหัดสุดท้ายคือ การบ่มเพาะสติ หรือ การพัฒนาสติและสมาธิ ผู้โค้ชให้
ผู้เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์การฝึกสติและสมาธิของแต่ละคน ส่วนใหญ่คือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ศาสนา การเข้าศูนย์บาบัดและการสอนโดยการอบรมของวิทยากรที่มาสอน ณ สานักงานมูลนิธิ ผู้โค้ช
จึงอธิบายความสาคัญของสมาธิและสาธิตวิธีการฝึกสมาธิ ด้วยเทคนิคสติบาบัด คือ การใช้ฝ่ามือทั้ง
สองเข้าออกพร้อมสังเกตลมหายใจ หายใจเช้าดึงฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกัน หายใจออกเอาฝ่ามือที่
ประกบกันออกห่างประมาณลาตัว ทาเช่นนี้มือจะเริ่มร้อน ในช่วงนี้อาสาสมัครภาคสนามดูอ่อนล้ามาก
และกระวนกระวายไม่มีสมาธิบางคนก็ทาตามบางคนก็รับฟัง ผู้โค้ชจึงบอกให้ทาเป็นการบ้านที่บ้าน
และให้การบ้านเพิ่มเติมคือการฝึกสังเกตความรู้สึกตนเองทุกวัน หรือเรียกว่าเทคนิคการจดอารมณ์
ของหลักการสติบาบัดเช่นกัน
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ภาพประกอบ 11 ภาพตัวอย่างการประกบฝ่ามือส่วนหนึ่งของแบบฝึกหัดการบ่มเพาะสติ
การจดอารมณ์ ฮะมีมฺและหลิ วเสนอให้เป็นคะแนนตนเองว่าวันนี้ได้เท่าไร ความ
มุ่งมั่นจดจ่อต่อชีวิตและการทางานหรือเป้าหมายแค่ไหน และเพราะอะไรถึงให้คะแนนตามนั้น เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมฝึกสมาธิโดยการสังเกตอารมณ์และความคิดของตนเองชัดขึ้น ซึ่งผู้โค้ชก็รับฟังและเพื่อให้
อาสาสมัครภาคสนามมีส่วนร่วมจึงสรุปวิธีการที่จะทาร่วมกัน คือ ให้ใช้เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นตัวตั้งใน
การประเมิ น ให้ คะแนนความมุ่ งมั่ น ในการท างานแต่ ล่ ะวัน ผู้ โค้ ช เห็ น ด้ ว ย จากนั้ น ให้ อ าสาสมั ค ร
ภาคสนามแต่ละคนได้ทบทวนเป้าหมายของตนเอง และผลักดันให้อาสาสมัครภาคสนามได้ลงพื้นที่ ไป
ทาตามเป้าหมายให้สาเร็จ โดยนัดหมายมาติดตามผลในอาทิตย์หน้า

ภาพประกอบ 12 การบ้านจดอารมณ์ แบบฝึกหัดการบ่มเพาะสติ
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ในขั้น ที่ 3 การเสริมศักยภาพของจิต วิญ ญาณ อาสาสมั ครภาคสนามตอบสนอง
ตอบสนองต่อเทคนิคการสารวจโลกและค่านิยมได้เป็นอย่างดี ทั้งคาถามสิบข้อที่ทาให้ อาสาสมัคร
ภาคสนามรู้สึกแปลกใจและสนใจในคาตอบของตนเอง ทาให้อาสาสมัครภาคสนามได้ตระหนักรู้ตนเอง
ต่อการมีชีวิต และการเล่าถึงเหตุการณ์วิกฤตที่เข้มข้น ด้วยอาสาสมัครภาคสนามล้วนเป็นผู้ใช้ยาเสพ
ติด ประสบการณ์วิกฤตที่เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดจึงเปิดเผยเต็มที่ รวมถึงท่าทีของผู้โค้ชก็ติดตามรับ
ฟังอย่างเข้าใจ ใช้ทักษะการสะท้อนความรู้สึก ทาให้อาสาสมัครภาคสนามที่ปิดกั้น ถ่ายทอดเรื่องราว
และความรู้สึกของตนเองออกมาทาให้เห็นความเชื่อและความศรัทธาเด่นชัด ดังเช่น “หลิว” ที่ความ
ศรัทธาคือ ความรักลูก ได้บอกเล่าเรื่องราวที่เอ่อล้นภายในใจด้วยบรรยากาศการถามและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
“ไม่เคยเล่าอะไรให้ใครฟัง มันแน่นอก เคยมีคนมาถามน้าตามันก็ไหลออกมา แต่มัน
ก็ดีนะที่เค้าได้เอาเรื่องของเราไปถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นหลัง ไม่ใช่ผมคนเดียว ก็มีเพื่อน ๆ ด้วยมันก็
โอเครอยู่ได้ คาถามไม่ได้เจาะลึกลงไป ไม่ได้บังคับเราให้พูด ไม่แรงเท่า ไม่แทงหัวใจเท่าไร”
โดยจุดมุ่งหมายหมายของขั้นที่ 3 คือ การส่งเสริมให้อาสาสมัครภาคสนามฝึกจิตใจ
ให้มีสมาธิ ค้นพบความหมายและคุณค่าของตนเอง และเข้าใจในศรัทธาและความเชื่อของตนเอง ซึ่ง
พบว่าการมีสติและสมาธิจดจ่อต้องติดตามผลในขั้นต่อไป อย่างไรก็ตามจากกิจกรรมในขั้นนี้ทาให้
อาสาสมัครภาคสนามได้ทบทวนและเห็นจิตวิญญาณของตนเอง หรือ ที่ซาบิตเรียกว่า เป็นการค้นพบ
ตัวตนที่แท้จริง
“เหมื อ นกั บ ไม่ ได้ ท าอะไร แต่ ว่าให้ รู้ตั ว ตนที่ แ ท้ จ ริงว่ าเราเป็ น ใคร เหมื อ นได้ ม า
ทบทวนตัวตนตัวเอง ทาให้รู้ตัวตนที่แท้จริง รู้ตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นใคร เราเป็นคนทางานอาสาสา
สมัครภาคสนาม”
ขั้นที่ 4 ขั้นการลงมือปฏิบัติ “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ”
ความมั่นใจในการทางานจะเกิดขึ้นได้เมื่อการกระทานั้นมีความสาเร็จหรือไม่ก็มา
จากการได้รับการสนับสนุนเป็นเพื่อนช่วยคิดก็สามารถสร้างความมั่นใจได้ ซึ่งการติดตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้และให้ข้อมูลย้อนกลับ รวมถึงแรงเสริมกาลังใจให้กับ อาสาสมัครภาคสนาม เป็นเทคนิคการ
บริ ห ารก ากั บ ตนเองที่ เรี ย กว่ า การบ้ านปรับ เชิ งพฤติ ก รรม (Corey, 2008) ซึ่ งมี เป้ าหมายเพื่ อให้
อาสาสมัครภาคสนามเพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครภาคสนามปฏิบัติตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยมีผู้โค้ชทาหน้าที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยง
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วันที่สี่ของการทากิจกรรม เป็นวันที่มีพายุฝนทาให้การทากิจกรรมดาเนินล่าช้า และ
เมื่ อ อาสาสมั ค รภาคสนามมากั น พร้ อ มเพรี ย ง ผู้ โ ค้ ช ทั ก ทายและสนทนาทั่ ว ไป จากนั้ น ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าโดยให้ อาสาสมัครภาคสนามแต่ละคนบอกเล่าถึงการลงพื้นที่ไปทางานเพื่อผลักดันให้
อาสาสมัครภาคสนามบรรลุเป้ าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งอาสาสมัครภาคสนามคนแรกคือ ณั ฐซึ่งที่ผ่ านมา
สามารถน าเพื่ อนไปตรวจเลื อดได้ ห นึ่ งคนก าลั งรอผลแต่ เป้ าหมายอีก คนไปท างานที่ อื่น ซึ่ งณั ฐ ก็
พยายามถามครอบครัวว่าเมื่อไรจะกลับแต่ก็ไม่ได้คาตอบที่ชัดเจนทาให้ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้
ต่อมาคือ ชากิร ซึ่งไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้เพราะมีภาระแทรกคือการติดตามผู้ใช้ยาเสพติดคน
หนึ่งที่หายไปจากระบบการรักษาทางโรงพยาบาล พยาบาลและหมอจึงขอช่วยให้ชากิรตามหาผู้ใช้ยา
เสพติดคนนี้ให้เจอ ซึ่งชากิรใช้ความพยายามไม่น้อยเพราะไม่มีข้อมูลมากนักสาหรับติดตาม ซึ่งชากิรดี
ใจอย่างมากที่ได้ทาให้กับโรงพยาบาลเพราะเชื่อว่าต่อไปโรงพยาบาลจะยอมรับในตัวชากิรมากขึ้น
สาหรับหลิวมีงานประชุมเข้ามาและมีการพักงานเพราะมีความไม่สบายใจกับการทางานของเจ้าหน้าที่
สานักงานทาให้ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนฮะมีมฺรายงานเป้าหมายและการทางานในแต่ล่ะของแต่ละ
วันอย่างละเอียดสะท้อนถึงความมุ่งมั่นจดจ่อในงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งฮะมีมฺได้มีการนัดหมายให้เพื่อน
ผู้ใช้ยาเสพติดนัดตรวจเลือดกันในอาทิตย์หน้าดังนั้นเป้าหมายต้องรออาทิตย์หน้า สาหรับซาบิตมาถึง
สานักงานช้าเพราะฝ่าพายุฝนจากต่าง ซึ่งอาสาสมัครภาคสนามหลายคนในวันนี้ เสื้อผ้าเปียกเล็กน้อย
ถึงปานกลางจากพายุฝน ซาบิตรายงานความก้าวหน้าด้วยความกังวลใจเพราะภาระงานที่มากทาให้
เขาไปเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับเพื่อนให้ไปตรวจเลือดน้อยมากจนในที่สุดเพื่อนตัดสินใจแต่หมอไม่อยู่
ทาให้เขาพลาดที่จะทาให้สาเร็จ
เมื่อทุกคนรายงานความก้าวหน้าของตนเองผู้โค้ชสรุปผลความก้าวหน้าแต่ล่ะคน
สะท้อนปัญหาสถานการณ์ของแต่ล่ะคนให้เห็นชัดเจน และให้กลุ่มช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาร่วมกันและ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายและวิธีการที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สาเร็จอาทิตย์หน้า เช่น ชากิรปรับเป้าหมายจาก
7 เป็น 3 คน และเรียนรู้ร่วมกันถึงการวางเป้าหมายระยะสั้นที่ต้องมีการประเมินกาลั งของตนเอง
สาหรับหลิวผู้โค้ชรับฟังปัญหาอย่างเข้าใจและให้กาลังใจหลิวในการพยายามอีกครั้ง และณัฐผู้โค้ชชื่น
ชมในความพยายามและความสาเร็จและความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกินการควบคุมและเสนอให้ลอง
หาคนอื่น เพื่อทดแทนคนที่ตั้งเป้ าหมายไว้ ฮะมีมฺผู้ โค้ช ก็ชื่นชมในความพยายามและให้ กาลังใจใน
ความสาเร็จที่จะรู้ในอาทิตย์หน้า และผลักดันให้ซาบิตลองอีกครั้งนัดหมอให้เรียบร้อยเพื่อจะไม่พลาด
และลองไปคุยและสร้างความมั่นใจอีกครั้ง ต่อไปนี้แผนภาพแสดงการรายงานผลความก้าวหน้าของ
อาสาสมัครภาคสนามที่จดบันทึกไว้ในสมุดบันทึก
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ภาพประกอบ 13 บันทึกผลการลงมือปฏิบัติของอาสาสมัครภาคสนาม
ขั้นที่ 5 ขั้นติดตามผล “ตามรอยนักเดินทาง”
เมื่อถึงวัน สุ ดท้ายของการดาเนินกิจกรรม ผู้ โค้ช ได้ให้ อาสาสมัครภาคสนามภาค
สมัครช่วยกันทบทวนกิจกรรมในอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้โค้ชได้เริ่มต้นให้ อาสาสมัครภาคสนามได้บอกเล่า
สถานการณ์ชีวิตและการทางานของตนเองในอาทิตย์ที่ผ่านมา หลิวสะท้อนความรู้สึกที่สมหวังและ
ผิดหวังเพราะบางคนไม่มาตามนัด แต่หลิวสามารถทาได้ 7 คน จากที่ตั้งเป้าหมายได้ 3 คน ทาให้รู้สึก
มีกาลังใจในการทางานมากขึ้นโดยเฉพาะการพบว่ามีผู้ติดเชื้อ ที่เข้าสู่ระบบการรักษา ชากิรได้ส่งต่อ 2
คนและตรวจ 3 โรคซึ่งเขาพึงพอใจเพราะงานได้รายละเอียดลงลึกมากแต่อีกคนไม่สามารถหาตัวได้
เพราะหนีตารวจไปนราธิวาสทาให้ตามตัวไม่ได้ทาให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่สาเร็จ 1 คน ส่วนนายเล็ก
สามารถทาได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้และสามารถได้มากกว่าเดิมจาก 1 คนเป็นสองคนเพราะความ
มุ่งมั่นที่เยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง และนายโย่งสามารถส่งได้ได้ 4 จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 2 คนและพบว่า
มีผู้ติดเชื้อ 3 คน และณัฐซึ่งช่วงนี้ขาดความคล่องตัวเพราะรถจักรยานยนต์ไม่มีทาให้ยากลาบากลง
พื้นที่และเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดที่หายไปยังคงติดต่อไม่ได้และปัญหาที่บ้านกาลังรุมเร้าต้องย้ายที่อยู่ทาให้
เป้าหมายยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากอาทิตย์ที่ผ่านมา จากนั้นผู้โค้ชจึงให้สรุปปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ
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พบว่า การเปิดใจจริงใจสื่อสารด้วยใจ การติดตามหรือเยี่ยมเยียนสม่าเสมอ การอานวยความสะดวก
ให้เพื่อนทาให้สามารถถึงเป้าหมายได้ พร้อมทั้งเข้าใจในอุปสรรคปัญหาที่จะบั่นทอนกาลังใจถ้าหากไป
ใส่ใจคือความไม่แน่นอนคาสัญญาของเพื่อนผู้ใช้ ยาเสพติด ซึ่งความสุขในการทางานให้ไปถึงเป้าหมาย
ครั้งนี้คือการส่งต่อช่วยเหลือเพื่อนให้เข้าระบบรักษาได้ซึ่งเป็นการช่วยเหลือทั้ งเพื่อนและสังคม ผู้โค้ช
จึงสรุปผลการทากิจกรรมสะท้อนชีวิตและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒ นาต่อเองต่อไปในอนาคต
และให้กาลังใจแก่อาสาสมัครภาคสนามในการมุ่งมั่นทางานเพื่อสังคมต่อไป

ภาพประกอบ 14 การจดบันทึกผลการติดตามประเมินผล
จากข้อมูลการโค้ชเชิงจิตวิญญาณเป็นกระบวนการโค้ช เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการ
โค้ชที่วางไว้ พบว่าสถานการณ์แวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ ทาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนเช่น ช่วงวัน
เวลา และรูปแบบกิจกรรมเล็กน้อย เช่น ฝึกสมาธิโดยการกาหนดร่างกายจากการประสานฝ่ามือของ
เทคนิคการบาบัด ด้วยเวลาจากัด และอาสาสมัครภาคสนามผู้เข้าร่วมไม่สนใจมากนัก ทาให้เน้นการ
สาธิตมากกว่าการฝึกอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามกระบวนการโค้ชมี อาสาสมัครภาคสนามเข้าร่วมจน
ครบและให้ความร่วมมือทากิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี นั่นเพราะบรรยากาศในการเรียนรู้ ที่มี
ความเป็นกันเอง ผ่อนคลาย ไม่กดดัน การมีข้อตกลงร่วมกัน ตารางแผนกิจกรรมที่ชัดเจน และการที่
อาสาสมัครภาคสนามมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
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สุดท้ายพื้นที่สร้างประสบการณ์อาสาสมัครภาคสนาม จะเป็นองค์ความรู้ขั้นต้นสร้างความ
เข้าใจก่อนจะนาไปสู่การวิเคราะห์ตัวตน อาสาสมัครภาคสนามผู้มีจิตวิ ญญาณในแต่ละบริบทสังคม
เข้าถึงความรู้การสร้างตัวตน อันเป็นคาถามวิจัยที่ต้องการคาตอบในการศึกษาครั้งนี้ซึ่งจะนาเสนอใน
บทถัดไป

บทที่ 5
การสร้างตัวตนอาสาสมัครภาคสนามผูม้ ีจิตวิญญาณ
ณ พื้นที่สร้างประสบการณ์อาสาสมัครภาคสนามผู้มีจิตวิญญาณ “สังคมครอบครัวผู้ใช้ยา
เสพติ ด ” “การท างานอาสาสมั ค รภาคสนาม” และ “การโค้ ช เชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณของอาสาสมั ค ร
ภาคสนาม” ดังที่นาเสนอในบทก่อนหน้านี้ ถัดมา ณ บทนี้เป็นการนาเสนอการประกอบสร้างหรือ
พัฒนาตัวตนอาสาสมัครสนามผู้มีจิตวิญญาณในแต่ละพื้นที่ประสบการณ์ ตามกรอบนิยามของตัวตนผู้
มีจิตวิญญาณ อาสาสมัครภาคสนาม คือ ”ผู้มีพลังขับเคลื่อนภายใน จากการมีสติ ความเชื่อและความ
ศรัทธา การค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิต สร้างความมีคุณค่า ความรัก การตระหนักรู้และ
พัฒ นาศักยภาพแห่ งตน มุ่งมั่น รั บ ผิ ดชอบท างานอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญ หา มีสัมพั นธภาพ
กลมกลืนกับผู้อื่น ดาเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของตนและส่วนรวม โดยสามารถเชื่อมโยงตนเองเข้าสู่
พลังที่เหนือกว่า (Higher Energy) หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนศรัทธา” โดยมีลักษณะของตัวตน 3 ลักษณะ
คือ ผู้มีสติสัมปชัญญะ ผู้มีความเชื่อและความศรัทธา และผู้มีคุณค่าและความหมายของชีวิต ผ่าน
มุมมองแนวคิด ทฤษฎีป ฏิสัมพัน ธ์สัญ ลั กษณ์ และการสวมบทบาท ในการวิเคราะห์ ประเด็น เนื้อหา
(Thematic Analysis) จากบทสนทนาหรือเรื่องเล่าของอาสาสมัครภาคสนาม
สาหรับประสบการณ์ชีวิตส่วนตนของอาสาสมัครภาคสนามนั้น ทั้งบริบทชีวิตครอบครัวผู้ใช้
ยาเสพติด ศาสนาวัฒนธรรม การทางานอาสาสมัครภาคสนามล้วนเป็นตัวตนผู้มีจิตวิญญาณที่ก่อร่าง
สร้างขึ้นมาก่อนการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย และในประสบการณ์การโค้ชเชิงจิตวิญญาณกระบวนการ
มิได้มุ่งเน้นสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ หากแต่กระบวนการโค้ชมุ่งเน้นการทบทวนตัวตนจิตวิญญาณที่มี
อยู่ในตนให้ปรากฏเด่นชัดมากขึ้น ซึ่งการศึกษาค้นพบประเด็นหลัก 2 ประเด็น ที่มีความสอดคล้องกับ
คาถามวิจัย คือ
ประเด็นหลักที่ 1 คือ การสร้างจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม จากประสบการณ์ชีวิต
ส่วนตนครอบครัวและการทางานของอาสาสมัครภาคสนาม
ประเด็นหลักที่ 2 คือ ผลการปลุกจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม จากประสบการณ์การ
โค้ชเชิงจิตวิญญาณ
และประเด็นหลักสุดท้าย เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ใช้ยาเสพติดที่ได้รับการ
ช่วยเหลือดูแลจากอาสาสมัครภาคสนาม คือ
ประเด็นหลักที่ 3 คือ การถ่ายโยงจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนามสู่ผู้ใช้ยาเสพติด จาก
ประสบการณ์ของผู้ใช้ยาเสพติด
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โดยข้อค้นพบทั้งหมด 3 ประเด็นหลักมีหัวข้อย่อย แสดงให้เห็นลักษณะตัวตนอาสาสมัคร
ภาคสนามในแต่ ล ะพื้ น ที่ ป ระสบการณ์ และลั ก ษณะของการถ่ า ยโยงจิ ต วิ ญ ญาณที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
อาสาสมัครภาคสนามสู่ผู้ใช้ยาเสพติด ดังนี้
ประเด็นหลักที่ 1 การสร้างจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม จากประสบการณ์ชีวิตส่วนตน
ครอบครัวและการทางานของอาสาสมัครภาคสนาม
1.1 ครอบครัวผู้ใช้ยาเสพติด
1.1.1 ผู้มีศรัทธาต่อพ่อผู้เสียสละ
1.1.1.1 พ่อผู้เสียสละเพื่อครอบครัว
1.1.1.2 พ่อผู้เสียสละเพื่อสังคม
1.1.1.3 พ่อผู้เสียสละเพื่อดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติด
1.1.2 ผู้มีคุณค่ายืนหยัดต่อสู้เพื่อภรรยาผู้สร้างการมีคุณค่า
1.1.2.1 ภรรยาผู้สร้างการมีคุณค่า จากการยอมรับตัวตนที่แท้จริง
1.1.2.2 ภรรยาผู้สร้างการมีคุณค่า จากการให้คาปรึกษาและกาลังใจ
1.1.3 ผู้มคี ุณค่าและความหมายจากความเป็นพ่อ
1.1.3.1 พ่อผู้ยืนหยัดต่อสู้ความตายเพื่อลูก
1.1.3.2 พ่อผู้มุ่งมั่นทาหน้าที่พ่อเพื่อลูก
1.2 ศาสนาวัฒนธรรม
1.2.1 ผู้มีความเชื่อและศรัทธาจากความเป็นศาสนิกชนที่ดี
1.2.1.1 ผู้หักดิบเลิกยาเสพติดเพื่อแม่ขึ้นสวรรค์
1.2.1.2 ผู้มุ่งมั่นบวชเพื่อพ่อ
1.2.2 ผู้มีความเชื่อและศรัทธาจากประสบการณ์ด้านความศักดิ์สิทธิ์
1.2.2.1 ผู้เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา
1.3 การทางานอาสาสมัครภาคสนามเพื่อผู้ใช้ยาเสพติด
1.3.1 ผู้มีคุณค่าจากการพัฒนาศักยภาพแห่งตนในงานอาสา
1.3.2 ผู้มีคุณค่าจากการทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในงานอาสา
1.3.3 ผู้มคี ุณค่าจากการทางานที่เพิ่มคุณค่าชีวิต
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ประเด็นหลักที่ 2 ผลการปลุกจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม จากประสบการณ์การโค้ช
เชิงจิตวิญญาณ
2.1 ผู้มีสติตระหนักรู้ในงาน
2.1.1 การทบทวน ปลุกตัวตน ผู้วางแผนทางาน
2.1.2 การทบทวน ปลุกตัวตน ผู้จดจ่อมุ่งมั่นรับผิดชอบงาน
2.2 ผู้ค้นพบความหมายในงานอาสาสมัครภาคสนาม
2.2.1 รู้การมีอยู่ ปลุกตัวตน ผู้ทาประโยชน์เพื่อผู้ใช้ยาเสพติด
2.2.2 รู้การมีอยู่ ปลุกตัวตน ผู้มีสัมพันธภาพกลมกลืน
2.3 ผู้ค้นพบคุณค่าจากการตั้งเป้าหมาย
2.3.1 ผู้มีคุณค่าแห่งตน จากการมีเป้าหมายที่ท้าทาย
2.3.2 ผู้มีคุณค่าแห่งตน จากการบรรลุเป้าหมาย
2.3.3 ผู้มีคุณค่าแห่งตน จากการมีเป้าหมายสร้างคุณค่าชีวิต
ประเด็นหลักที่ 3 การถ่ายโยงจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนามสู่ผู้ใช้ยาเสพติด จาก
ประสบการณ์ของผู้ใช้ยาเสพติด
3.1 อาสาสมัครภาคสนามผู้ยืนหยัดต่อสู้กับความตาย ถ่ายโยงสู่ เพื่อนใช้ยาผู้มีความรัก
และความศรัทธา
3.2 อาสาสมัครภาคสนามผู้มีความรัก ถ่ายโยงสู่ ผู้ใช้ยาเสพติดผู้สร้างคุณค่าชีวิต
3.3 อาสาสมัครภาคสนามผู้มุ่งมั่นทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ถ่ายโยงสู่ ผู้ใช้ยาเสพติดผู้มี
สติตระหนักรู้
3.4 อาสาสมัครภาคสนามผู้ค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิต ถ่ายโยงสู่ ผู้ใช้ยาเสพ
ติดผู้ค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิต
โดยรายละเอียดของแต่ละประเด็นหลักและหัวข้อย่อย มีดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1 การสร้างจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม จากประสบการณ์ชีวิต
ส่วนตนครอบครัวและการทางานของอาสาสมัครภาคสนาม
ชีวิตที่ผ่านมาของอาสาสมัครภาคสนามคือการเป็นผู้ใช้ยาเสพติดที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ชีวิตที่บีบคั้น การถูกตีตราไม่ยอมรับจากสังคม การอดทนทรมานกับการเลิกยาเสพติด การต่อสู้กับโรค
ร้ายผลจากการใช้ยาเสพติด สูญเสียหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวที่ดี เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อ
อาสาสมัครภาคสนามได้สวมบทบาท (Take on Role) ตัวตนผู้มีจิตวิญญาณยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรค
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ปั ญ หาที่ มีเข้ามาและก้าวผ่ านมารับ บทบาทหน้ าที่เป็น อาสาสมัค รภาคสนาม ณ ปัจจุ บัน ซึ่ งจาก
การศึกษาประสบการณ์ชีวิตส่วนตนของอาสาสมัครภาคสนามที่ผ่านมา ตัวตน (Self) ผู้มีจิตวิญญาณที่
ปรากฏให้เห็นเด่นชัด คือ “ผู้ความเชื่อและความศรัทธา” และ “ผู้มีคุณค่าและความหมายของชีวิต ”
และบริบทสังคมที่เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์ของการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และสะท้อนการจัด
วางตาแหน่งแห่งตนของลักษณะตัวตนผู้มีจิตวิญญาณการอาสาสมัครภาคสนาม คือ 1) บริบทสังคม
ครอบครัว ผู้ใช้ย าเสพติด จากการจัดกระทาต่อกันระหว่างอาสาสมัครภาคสนามกับครอบครัว ใน
สถานะหรื อ บทบาท ลู กชาย พ่ อ สามี ของอาสาสมั ครภาคสนาม ซึ่ งการรับ รู้บ ทบาทหน้ าที่ ของ
อาสาสมัครภาคสนามต่อครอบครัวจากความคาดหวังของสังคมและการแสดงออกของคนในครอบครัว
นามาสู่การคิดสะท้อนกลับของอาสาสมัครภาคสนามสวมบทบาทตัวตนความเป็นผู้มีจิตวิญญาณ เช่น
การมี พ่ อ ที่ เสี ย สละท าให้ ลู ก มี ค วามศรั ท ธา ภรรยาที่ ส ร้า งคุ ณ ค่ าท าให้ ส ามี รู้ถึ งการมี คุ ณ ค่ า และ
ความหมายของชีวิตแห่งตน และการตระหนักรู้ถึงความเป็นพ่อผู้สามารถดูแลปกป้องลูกทาให้รู้ถึงการ
มีคุณค่าและความหมายของชีวิตแห่งตน 2) บริบทสังคมวัฒ นธรรมศาสนา จากบทบาทความเป็น
ศาสนิกชนที่ดีตามความคาดหวังของสังคม ทาให้อาสาสมัครภาคสนามคิดสะท้อนกลับและปฏิบัติตาม
ตามหลักคาสอนและประเพณีต่าง ๆ แสดงออกถึงผู้มีความเชื่อและความศรัทธาต่อศาสนาวัฒนธรรม
เช่น การบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ การสวดภาวนาเพื่อสร้างความหวังและพลังใจ 3) บริบทสังคมการ
ทางานอาสาสมัครภาคสนาม ในบทบาทการทาหน้าที่ความรับผิดชอบของอาสาสมัครภาคสนามใน
การทางานช่วยเหลื อผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน ซึ่งเป็นบริบทการทางานที่เสริมศักยภาพแห่งตนให้กับ
อาสาสมัครภาคสนาม ผลักดันให้อาสาสมัครภาคสนามทาประโยชน์เพื่อสังคม และการงานที่ได้รับการ
ยอมรั บ ในสั ง คมท าให้ อ าสาสมั ค รภาคสนาม การท างานที่ เพิ่ ม คุ ณ ค่ าของชี วิ ต เมื่ อ อาสาสมั ค ร
ภาคสนามคิดย้อนมองตนเองเป็นผู้มีคุณค่าและความหมายชีวิตทางานด้วยความตั้งใจและภูมิใจ
ดังนั้นตัวตนผู้มีจิตวิญญาณที่อาสาสมัครภาคสนามสร้างขึ้นจากปฏิสัมพันธ์กับบริบทสังคม
ชีวิตส่วนตนและการทางาน ซึ่งเป็นการรับรู้ถึงบทบาทของตนในแต่ละบริบทสังคมบนความคาดหวัง
จากสังคมในบทบาททางสังคมของอาสาสมัครภาคสนาม ทาให้เกิดการคิดสะท้อนกลับและปฏิบัติต่อ
ครอบครัวและสังคมงาน ด้วยคุณลักษณะตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ โดยเฉพาะสถานการณ์ชีวิตของผู้ใช้ยา
เสพติดที่ถูกมองและถูกคาดหวังจากสังคมให้เลิกยาเสพติด ซึ่งปรากฏการณ์การสร้างความเป็นตัวตนผู้
มีจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนามจากการปฏิสัมพันธ์กับแต่ละบริบทสังคมข้างต้น มีรายละเอียด
ของการสร้างตัวตนอาสาสมัครภาคสนามผู้มีจิตวิญาณ ในแต่เหตุการณ์ต่าง ๆ มีดังนี้
1.1 ครอบครัวผู้ใช้ยาเสพติด
ครอบครั วคือสถาบั นหลั กของการสร้างตัวตนลั กษณะต่าง ๆ (นวลฉวี ประเสริฐสุ ข ,
2558) ตัวตนผู้มีจิตวิญญาณก็เช่นกัน สามารถสร้างขึ้นจากบริบทสังคมครอบครัว ผู้ใช้ยาเสพติดที่มีลูก
ชาย สามี และพ่อเป็น ผู้ใช้ยาเสพติด ซึ่งแต่ละบทบาทแม้ถูกสังคมคาดหวังแตกต่างกันในแต่ละหน้าที่
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ความรับผิดชอบของสังคมนั้น ๆ แต่มีในทุกบทบาทอาสาสมัครภาคสนามผู้ใช้ยาเสพติดพบว่ามีการถูก
คาดหวังให้เลิกยาเสพติดหรือหยุดยาเสพติด เช่น ลูกชายผู้เป็นผู้ใช้ยาเสพติดจะถูกคาดหวังให้กตัญญู
ต่อพ่อแม่ห่างปฏิบัติตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สามีที่ดีต้องดูแลครอบครัวไม่ทาให้ครอบครัวเดือดร้อน
จากการใช้ยาเสพติดของสามี และการเป็นพ่อที่ดีต้องมีชีวิตดูแลและปกป้องลูกและแสดงความรักด้วย
การเลิกยาเสพติดได้ ซึ่งการกระทาต่อกันระหว่างอาสาสมัครภาคสนามกับคนในครอบครัว มีผลทาให้
อาสาสมัครภาคสนามมีความคิดสะท้อนกลับเกิดการตระหนักรู้ในบทบาทความคาดหวังของสังคมที่
เป็นความเชื่อและค่านิยมแห่งตน ก่อร่างสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณขึ้นมาและแสดงออกถึงจุดยืนหรือ
ตาแหน่งของตนเองต่อสังคมหรือสถานการณ์ ปัญ หาต่าง ๆ โดยเฉพาะการพยายามเลิกยาเสพติด
ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นเสมือนแหล่งสร้างพลัง ของอาสาสมัครภาคสนามหรือผู้ใช้ยาเสพติดมีในการ
ต่อสู้กับปัญหาชีวิตของผู้ใช้ยาเสพติด (Aphichat Chamratrithirong, 2010)
ในการสร้างตัวตนจากกระบวนการสังคมของการปฏิสัมพันธ์ของอาสาสมัครภาคสนาม
และครอบครัว ในแต่ละบทบาท ค้นพบดังนี้
1.1.1 ผู้ศรัทธาต่อพ่อผู้เสียสละ
ผู้มีศรัทธาคือ ลักษณะตัวตนที่มีความเชื่อมั่น ยินยอมทาตามบุคคลที่เคารพนับถือ
โดยปราศจากเงื่อนไข ซึ่งความศรัทธาต้ องแรงกล้าเพียงพอที่ทาให้ ผู้ใช้ยาเสพติด มาหลายปีเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เพราะการตกภายใต้การควบคุมของฤทธิ์ยา ต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจสูงในการออกวังวน
ยาเสพติดด้วยความสมัครใจ โดยพลังศรัท ธาของครอบครัว ครั้งนี้ถูกสร้างจากพ่อผู้ เสี ยสละทุ่ มเท
“เสียสละเพื่อครอบครัว” “เสียสละเพื่อสังคม” และ”เสียสละทุ่มเทดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติด”
เมื่อพ่อผู้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อลูกรับรู้ว่าลูกชายใช้ยา พ่อผู้เสียสละจึง
กระทาต่อลูกด้วยท่าทีของผู้ใจสลาย ร้องไห้คร่าครวญ แสดงท่าทีประชดประชันขับไล่ให้ลูกไปที่อื่น
หากเลิกยาเสพติดไม่ได้ ลูกชายเห็นท่าทีของพ่อและย้อนมาคิดตระหนักรู้ในบทบาทลูกที่ดีคือการเชื่อ
ฟังพ่อแม่โดยไม่ทาให้พ่อแม่เสียใจ โดยเฉพาะพ่อที่เสียสละเพื่อครอบครัว มุ่งมั่นทาหน้าที่ความเป็นพ่อ
โดยไม่คานึงถึงความสุขส่วนตนพยายามเพียงให้ครอบครัวอยู่อย่างสุขสบาย แม้ตนเองจะต้องทางาน
เสี่ยงตายก็ยอม ความเสียสละของพ่อที่มีต่อลูกได้ซึมซับรับรู้ในตัวลูกชายผู้ถูกคาดหวังให้เป็นคนดีไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดมาตลอด ทาให้ลูกตระหนักรู้ถึงบทบาทการเป็นลูกที่ดีมีความเข้มข้น และความ
คาดหวังของพ่อที่เน้นย้าให้ลูกออกจากวังวนยาเสพติด ลูกชายจึงมีท่าทีสะท้อนกลับด้วยการคิดวาง
จุดยืนของตนเองต่อสถานการณ์การติดยาเสพติดที่เป็นอยู่ และแล้วความคิดเลิกยาเสพติดก็ผุดขึ้น เขา
ต้ อ งเป็ น ลู ก ที่ ดี ไม่ ท าให้ พ่ อ ต้ อ งเสี ย ใจเพราะตอนนี้ มั น บี บ คั้ น จิต ใจของเขามาก แต่ ก ระนั้ น ความ
หวาดกลัวการเลิกยาเสพติด ณ ศูนย์บาบัดทาให้ผู้เป็นลูกมีความลังเลมากเช่นกัน เพราะเขาเคยได้ยิน
ได้ฟังข้อมูลปากต่อปากที่พูดถึงการบาบัดของศูนย์ บาบัดในทางลบ เช่น ต้องทางานหนัก การทรมาน
การการอดยา การถูกกักขังขาดอิสรภาพ แต่การได้รับรู้ท่าทีของพ่อที่ทุกข์ทรมาน ด้วยผู้เป็นลูกได้ยิน
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พ่อแอบนอนร้องไห้ในหลาย ๆ คืน ตั้งแต่รู้ว่าเขาใช้ยาเสพติด คาพูดของพ่อก็ประกาศชัดคือลูกต้อง
เลิกยาเสพติด ลูกชายจึงเชื่อมั่นในจุดยืนที่มีอยู่ในใจ สุดท้ายจึงยินยอมเชื่อฟังพ่อเข้ารับการบาบัดโดย
สมัครใจเป็นการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม มาจากการคิดสะท้อนกลับสวมบทบาท “ตัวตนผู้มีความ
ศรัทธาต่อพ่อผู้เสียสละ”
ดังที่กล่าวมาเป็นสถานการณ์ชีวิตที่เข้มข้น เมื่อพ่อใจสลายเพราะรู้ว่าลูกใช้ยา จึง
ผลักดันให้ความเป็นตัวตนผู้มีความศรัทธาของลูกผู้ใช้ยาเสพติดที่มาจากการเห็นพ่อที่เสียสละและการ
รู้ถึงความคาดหวังให้เลิกยาเสพติดปรากฏเด่นชัด (ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง, 2555; พิณนภา แสงสาคร,
อรพินทร์ ชูชม และพรรณี บุญประกอบ, 2555; Cashwell, Bentley, & Bee, 2007; Dobmeier, &
Reiner, 2012; Shaw, Bayne, & Lorelle, 2012; Smith, 2006)
ซึ่งตัวอย่างประสบการณ์ชีวิตของ” ชากิร” สะท้อนปรากฏการณ์ความศรัทธาของ
ลูกผู้ใช้ยาเสพติดที่สร้างจากพ่อผู้เสียสละ โดยลักษณะการกระทาในบทบาทของพ่อผู้เสียสละกับการ
ส่งเสริมบทบาทของการเป็นลูกที่ดีให้มีการตระหนักรู้และสร้างตัวตนของลูกผู้มีศรัทธา มีดังนี้
1.1.1.1 พ่อผู้เสียสละเพื่อครอบครัว
ในความทรงจาของชากิรรับรู้ถึง ความทุ่มเททาทุกอย่างเพื่อครอบครัว ของพ่อ
ตั้งแต่ชากิรจาความได้ ภาพของพ่อผู้รักครอบครัวมักรอให้ชากิรและพี่น้องอิ่มท้องก่อนพ่อถึงยอมทาน
ข้าว แม้แต่ของกินที่พ่อกาลังกินและกาลังจะเอาเข้าปาก ถ้าชากิรต้องการกินพ่อก็อดใจยกให้ชากิร
ทันทีไม่ลังเล และเหตุการณ์ที่ทาให้ชากิรรับรู้พ่อของเขารักและทาเพื่อครอบครัวมากแค่ไหน คือการที่
พ่อทางานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ด้วยการเสี่ยงชีวิตงมหอยมุกในทะเลน้าลึก โดยปราศจาคอุปกรณ์
การดาน้าหรือเครื่องช่วยหายใจที่ทันสมัย พ่อจึงเสี่ยงมากที่จะตกอยู่ในภาวะขาดอากาศหายใจ จาก
การถูกพัดพาลงดิ่งจากกระแสน้าที่เชี่ยวกราด และการถูกเป็นอาหารและทาร้ายจากสัตว์ทะเล เช่น
ฉลาม แต่เพื่อให้ครอบครัวสุขสบาย แต่พ่อของชากิรมุ่งมั่นที่จะทางานนี้ ชากิรซาบซึ้งใจมากคิดไม่ถึง
ว่าพ่อยอมทาเพื่อครอบครัวขนาดนี้
“ตอนชากิรอายุแปดเก้าขวบได้รู้ว่าพ่อต้องทางานเลี้ยงชากิร แลกกับชีวิตของ
แก แกงมหอยมุกในทะเลน้าลึกเป็นร้อยเมตร ไหนต้องเสี่ยงกับฉลาม ไหนจะต้องเสี่ยงกับน้าที่เชี่ ยว
กราดอีก ทาให้ชากิรรักแกมาก”
จากความศรัทธาที่สร้างเป็นตัวตนตั้งแต่วัยเยาว์ ก็ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม
เมื่อพ่อผู้เสียสละเห็นลูกชายใช้เฮโรอีนด้วยตาของตนเอง ทั้งน้าตาของพ่อที่ไหลออกมาพร้อมถ้อยคา
ประชดประชันจากความผิดหวังเสียใจ เหตุการณ์ในวันนั้นทาให้ ชากิรตกอยู่ในพะงันครู่หนึ่ง เพราะ
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ตั้งแต่เล็กจนโตพ่อผู้ไม่เคยโกรธชากิร เมื่อย้อนกลับมามองตน ชากิรตระหนักรู้ว่าการใช้ยาเสพติดของ
ตนเองได้ทาร้ายความรู้สึกของพ่ออย่างที่สุด โดยเฉพาะพ่อที่ทาทุกอย่างเพื่อเขา
“แกไม่เชื่อว่าชากิรใช้ยา แกก็แอบตามดูชากิร พอไปเห็นด้ วยตัวเอง น้าตาแก
ไหลเลย แกเหมือนอยากฆ่าตัวตาย ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ ชากิรทาอะไรไม่ถูกเลยพี่ แกให้ สองทาง
เรือนจาหรือไปอยู่ที่อื่น เพื่อให้พ้นหน้าแก ตั้งแต่เล็กจนโตแกไม่เคยโกรธชากิรเลย (เสียงสั่นสะอื้น)”
น้าตาของพ่อไม่ได้ไหลออกมาเพียงวันแรกที่รู้ว่าลูกใช้ยา แต่ไหลเกือบทุกคืน
ตั้งแต่รู้ว่าลูกติดยา และชากิรก็ได้ยินเสมอ เป็นภาพที่ย้าซ้า ๆ ถึงความทุกข์ใจของพ่อที่เสียสละ
“ตั้งแต่เล็กจนโตชากิรไม่เคยเห็นแกร้องไห้ แกนอนน้าตาไหลทั้งคืน ทุกคืน แก
ร้องไห้เพราะรู้ว่ าลูกใช้ยา ที่บ้านจะนอนกันข้างนอกห้องเรียงเป็นแถว แกนึกว่าชากิรหลับแล้ว แต่
ชากิรยังไม่ได้หลับ ชากิรได้ยิน”
อันที่จริงแล้วความรู้สึกต้องการเลิกยาเสพติดของชากิรมีมาตลอด โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาทีข่ าดยาและมีอาการเสี้ยนยา เพราะเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดทรมานมาก จึง กระตุ้นความคิด
เลิกยาเสพติดให้เกิดขึ้นภายในใจของชากิรเลิก แต่มันก็หายไปทุกครั้งเมื่อชากิรได้ยาเสพติดมาเสพ ซึ่ง
ความอยากยาเสพติดและการคิดเลิกยาเสพติดวนไปวนมาตลอด แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ต่างออกไป ไม่ใช่
เพราะอาการต้องการยาและความเจ็บปวดทรมานไปทั่วร่างกายที่ผลักดัน ให้ชากิรต้องการเลิกยาเสพ
ติด หากแต่เป็นความเจ็บปวดของพ่อ ผู้ที่ทุ่มเททาทุกอย่างเพื่อลูก เมื่อมีทางออกให้ชากิรเลิกยาเสพ
ติด แม้ทางนั้นจะน่าหวาดหวั่นเพียงใด ชากิรก็เลือกที่จะทาเพื่อพ่อ หลังจากที่ทาให้พ่อต้องเสียใจมาก
ชากิรจึงตัดสินใจเข้ารับการบ าบั ดเลิกยาเสพติด ณ ศูนย์บาบัด ตามคาชักชวนของเพื่อนสนิทและ
อาสาสมัครภาคสนามของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา
“ตอนแรกยังไม่ได้อยากไปบาบัด คิดในแง่ลบว่าเขาจะเอาเราไปขัง คิดว่าจะถูก
บังคับและใช้งานหนัก พออาลีมาชวนกับแบยาเลยไปปรึกษาพ่อกับพี่สาว ทั้งสองก็สนับสนุน พ่อบอก
ว่าเลือกระหว่างอยู่ในเรือนจากับอยู่ในศูนย์บาบัด แต่ถ้าอยู่ในเรือนจาแกจะไม่ไปเยี่ยม แต่ถ้าอยู่ใน
ศูนย์บาบัดแกคงไปแน่ ชากิรก็ยอมไปรักษาเลิกยาเสพติด ให้แก”
ความคาดหวังบทบาทของลู กที่ดีและการกระทาของพ่อผู้ ทุ่มเทเสี ยสละเพื่ อ
ครอบครอบครัว ได้ บ่ มเพาะรั บ รู้ อยู่ในใจของชากิร เมื่อสิ่ งแวดล้ อมพั ดพาชีวิต ให้ เสพติดยา ความ
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หมกมุ่นด้วยฤทธิ์ยาที่ควบคุมชีวิตมีอิทธิพลน้อยลง ด้วยการตระหนักรู้ถึงปัญหาของการใช้ยาเสพติด
ของตนจากท่าทีของพ่อสถานการณ์ปัญหาที่เข้มข้น การไม่เคยถูกพ่อโกรธ ไม่เคยเห็นพ่อทุกข์ทรมาน
ทาให้ชากิรเลือกวางตัวตนเป็นผู้มีความศรัทธาทาตามพ่อทุกอย่างเพื่อลูกที่มีศรัทธาไม่ต้องเห็นพ่อทุกข์
ทรมานอีกต่อไป ดังนั้นการทาให้ผู้ใช้ยาเสพติดจะตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบได้ สังคมแวดล้อม
ที่ปฏิสัมพัน ธ์ด้วยต้องมีความหมายต่อผู้ใช้ยาเสพติดมากพอ เช่น การกระทาของพ่อที่ มีต่อลูกและ
สังคมที่ผ่านมากับท่าทีของพ่อที่ทุกข์ใจสื่อสารไปให้ลูกรับรู้ สร้างจุดเปลี่ยนในวงจรชีวิตที่เป็นปัญหา
ของผู้ใช้ยาเสพติดได้
1.1.1.2 พ่อผู้เสียสละเพื่อสังคม
เมื่อตัวตนของพ่อผู้เสียสละเพื่อครอบครัว ได้ขยายไปสู่ผู้คนในสังคม จากการ
ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมด้วยความจริงใจ ซึ่งทาให้พ่อได้รับการยกย่องในสังคม ในขณะนั้นผู้เป็นลูกได้
สังเกตเห็นและรับรู้ถึงการกระทาของพ่อที่มีต่อสังคม ทาให้ลูกมองพ่อด้วยความชื่นชม และสะท้อน
กลับมาที่ตนความศรัทธาในตัวจึงค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น เมื่อมีศรัทธาความเชื่อฟังปฏิบัติตามก็ตามมา การที่
พ่อผู้ที่สังคมยกย่องขอให้ลูกเลิกใช้ยาเสพติด ตัวตนความศรัทธาในตัวจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ลูกเชื่อ
ฟังทาตามอย่างไร้เงื่อนไข แม้สิ่งที่ต้องทานั้นจะต้องต่อสู้และความอดทนพยายามมากก็ตาม ฉะนั้น
คาพูดของพ่อที่เสียสละเพื่อสังคมไม่ได้มีความหมายกับผู้คนในสังคม หากแต่มีความหมายต่อลูกผู้ใช้ยา
เสพติดเช่นกัน
แม้พ่อของชากิรจะเป็นเพียงชาวประมงธรรมดา ไม่ได้ร่ารวยหรือมีตาแหน่ ง
แต่งตั้งเป็นผู้มีอานาจในชุมชน แต่ภาพที่ชากิรเห็นคือไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านทั้งเด็กวัยรุ่นและ
ผู้ใหญ่ต่างเลือกมาปรึกษาหารือกับพ่อ การช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จักกันอย่างเต็มกาลัง ไม่ยกเว้นแม้คนที่มี
ปัญหากับพ่อพ่อยังช่วยเหลือ หรือขโมยพ่อของชากิรก็ยังยืนมือเข้าไปปกป้องและให้โอกาส เป็นความ
ดีความเสียสละของพ่อที่มักช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบ และชากิรก็ยังจาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พ่อ
ทาเพื่อผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
“ในหมู่บ้ านนอกในพื้นที่ ถ้ามีขโมยเด็กวัยรุ่นจะมาปรึกษาแกก่อน ผู้ ใหญ่ ใน
หมู่บ้านเช่นกันจะเคารพแก”
“คนนอกพื้นที่คนหนึ่งมาอยู่ในหมู่บ้าน มาตัวเปล่ากับแฟน พ่อก็ปรึกษาคนใน
หมู่บ้านให้ออกเรือไปเอาไม้บนภูเขามาช่วย พ่อบอกว่าถึงแม้เขาจะเป็นนอกพื้นที่เราต้องช่วยเขา
“พอเพื่อนเรือเสียแกก็ช่วยลากไม่พูดอะไร แม้ว่าจะโกรธกันแต่แกว่าทะเลาะก็
อีกเรื่อง แต่สาคัญคือเพื่อนและเรือต้องถึงฝั่ง ทาให้เพื่อนต่างก็เคารพแก”
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“พม่ามาขโมยของวัยรุ่นในหมู่บ้านจะตีเขา พ่อบอกว่าเขาทาแค่ครั้งเดียวอย่าทา
ร้ายเขา จากนั้นให้แต่ละคนช่วยคนละสิบบาทยี่สิบบาทให้เงินเขาออกไปจากหมู่บ้าน แต่ถ้าเขากลับมา
อีกและทาอีกพ่อก็จะไม่ห้าม”
การรับรู้ความเสียสละเพื่อสังคมของพ่อในหลาย ๆ ครั้งได้ทาให้ชากิรประทับ
และภูมิใจ ทาให้คาพูดและการกระทาของพ่อก็มีความหมายต่อชากิร ความคิดสะท้อนกลับทาให้ชากิร
วางตาแหน่งของตนเป็นผู้ เชื่อฟังและทาตามความต้องการของพ่อ ทั้งการตั้งใจบาบัดเลิกยาเสพติด มี
วินัยในการกินเมธาโดน ละหมาดทุกวัน ดูแลตนเองและทาตามคาแนะนาของพ่อเท่าที่จะสามารถทา
ให้ ได้ หรือแม้กระทั่งการทางานอาสาสมัครภาคสนาม เมื่อพ่ ออนุ ญ าตให้ ช ากิรท าเพื่อจะได้อยู่ ใน
สายตาทางานในหมู่บ้านชากิรก็ยอมทาตาม หากงานมีปัญหาคาสอนของพ่อชากิรชากิรก็นามาคิดและ
เชื่อฟังยึดถือปฏิบัติอย่างเต็มใจ
“ชากิร เชื่อ ฟั งพ่ อ เพราะขนาดคาพูด ที่แ กพู ด เพื่ อนแกเชื่อถื อ มี เพื่ อนแกใช้
กัญชา พ่อไปบอกว่าใช้ได้แต่ต้องดูแลครอบครัว จนตอนนี้เพื่อนทาตามที่พ่อบอกก็มีรถได้ดีจนถึงวันนี้
แกห้ามแล้วคนอื่นฟังจนหยุดจนเลิกมาหลายคน และคา ๆ หนึ่งที่พ่อสอนบอกว่า เมื่อเราจะโกรธจะ
เกลียดอะไรก็ตาม เราอย่าไปสะท้อนให้เขาเห็นภาพเราต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้ข้างในพอ เราทางาน
ของเรา เราเคลียร์งานของเราให้ดีที่สุด แต่ถ้าเราเอาอารมณ์หรือความรู้สึกที่โกรธมาใช้งานของเราก็ไม่
สาเร็จ ชากิรก็เชื่อที่พ่อบอก”
จากกระทาของพ่อผู้เสียสละต่อสังคม ผู้คนในสังคมรอบตัวรวมถึงลูกชายจึงเกิด
ต่างยกย่องสรรเสริญ กลายเป็นความศรัทธา ตัวตนผู้มีศรัทธาต่อพ่อเช่นนี้ จะสามารถเป็นแรงผลั กดัน
ให้ชากิรทาประโยชน์เพื่อผู้อื่นเช่นกัน (King & Koenig, 2009)
“ภูมิใจพี่ ประทับใจมากในการทาเพื่อช่วยเพื่อนแล้วก็ทาให้พ่อภูมิใจ ชากิรคิด
ว่าจากเมื่อก่อนที่ชากิรไม่ได้ทางานตรงนี้ เวลาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านชากิรอาจจะโกงบ้าง พอชากิรได้มา
ทางานนี้ เวลาเพื่อนมานั่งคุยปรึกษาชากิรว่าติดยา คือดูสีหน้าของแกจากงานที่ชากิรทา แกดูภูมิใจใน
สิ่งที่ชากิรทาเพื่อเพื่อน”
ในบางครั้งการกระทาแม้ไม่ได้กระทาต่อกันโดยตรง แต่การที่บุคคลสังเกตเห็น
การกระท าของผู้ อื่น และย้อนกลั บ มามองตน ก็ได้ส ร้างตัวตนในตัว เราเช่นกัน ในที่นี้ ตั ว ตนความ
ศรัทธาก็เช่นกัน การพบเห็นพ่อได้รับการยกย่องจากสังคมได้เพาะตัวตนผู้มีศรัทธาในตัวตนของชากิร
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และความศรัทธาไม่เพียงแต่สร้างตัวตนพลังในการเลิกยาเสพติดเท่นั้น แต่เป็นพลังในการทางานเพื่อ
สังคมของผู้สังเกตการณ์หรือรับรู้เช่นกัน
1.1.1.3 พ่อผู้เสียสละเพื่อดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติด
การดูแ ลของพ่ อ ต่อ ชากิรในที่ นี้มิ ใช่การดู แลด้ วยห่ ว งใยของครอบครัว ทั่ ว ไป
หากแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของพ่อที่ปรารถนาให้ลูกหลุดพ้นจากชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด จึงพยายามทาทุก
อย่างเท่าที่ตนเองจะทาได้ ทั้งเฝ้าดูแลห่วงใยลูกผู้ใช้ยาเสพติดอย่างใกล้ชิด ไม่สนใจว่าตัวเองจะต้อง
เหนื่อยหรือยากลาบากเพียงใด ขอเพียงให้ลูกสามารถข้ามผ่านชีวิตที่คนติดยาเสพติดให้ ได้ ซึ่งการ
กระทาของพ่อที่เสียสละทุ่มเทเช่นนี้ ได้ทาให้ลูกตระหนักรู้ในความรักจากที่สะสมในอดีตที่ผ่านมาก็ถูก
ตอกย้าให้เด่นชัดมาขึ้นถึงตัวตนของผู้ที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในพ่อของลูก และลูกจึงแสดงออกมาด้วย
พลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจดูแลตนเอง รักษาตนเอง เพื่อให้การทุ่มเทของพ่อไม่เสียเปล่า
การกระทาของพ่ อผู้ เสี ยสละทุ่มเทดูแลลู ก ที่มีความหมายต่อชากิร คือ การ
แสดงออกของพ่อในช่วงที่ชากิรเริ่มเข้าสู่กระบวนการบาบั ด เพราะพ่อไม่รังเกียจชากิร แม้พ่อของ
ชากิรจะเกลียดยาเสพติดและพยายามบอกให้คนอื่น ๆ ในหมู่บ้านไม่ให้เกี่ยวข้อง และเมื่อรู้ว่าลูกชาย
ของตนเองใช้ยาแรกเริ่มผิดหวังเสียใจและโกรธลูกมาก แต่ในภายหลังก็เมื่อลูกเข้าบาบัดเลิกยาเสพติด
พ่อก็เฝ้าดูแลเป็นกาลังใจดูแลอย่างใกล้ชิด หมั่นเดินทางเยี่ยมเยียนให้กาลังใจลูก ณ ศูนย์บาบัดในทุก
อาทิตย์ไม่เคยขาด ทั้งที่ศูนย์บาบัดอยู่ไกลจากบ้านหลายสิบกิโลเมตรการเดินทางและงานหาเช้ากินค่า
ก็ขาดไม่ได้ แต่ด้วยความรักและห่วงลูกเมื่อเห็นลูกมีร่างกายที่แข็งไม่ผ่ายผอมเหมือนที่ผ่านมาเพราะ
ฤทธิ์ยา ได้ทาให้น้าตาแห่งความดีใจของพ่อไหลออกมา
“สัปดาห์แรกพ่อไปเยี่ยมร่างกายชากิรยังไม่เปลี่ยน พอเข้าสัปดาห์ที่สองชากิร
กินอย่างเดียวเลยพี่ กินดูแลตนเอง ออกกาลังกายอะไรแบบนี้ ร่างกายก็เปลี่ยนไปสมบูรณ์อ้วนขึ้น พ่อ
ดีใจมาเยี่ยมทุกสัปดาห์ หลังจากชากิรเข้าบาบัด พ่อเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็คือตอนแรกคือ
ทุกข์ใจมาก ดีใจจนน้าตาไหล”
พ่อของชากิรมุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือชากิรทุกอย่าง มันทาให้ชากิรรู้สึกมีกาลังใจ
ไม่ โ ดดเดี่ ย วต่ อ สู้ ต ามล าพั ง ซึ่ ง ในวั น ที่ ช ากิ ร ออกจากศู น ย์ บ าบั ด พ่ อ ชากิ ร ก็ ย อมเหนื่ อ ยขั บ
รถจักรยานยนต์หลาย ๆ กิโลเมตรตามลาพัง เพื่อรอรับลูกกลับจากศูนย์บาบัดด้วยตนเอง แม้รถจะมี
ปัญหาก็เข็ญรถเป็นสามสี่กิโลเมตรเพื่อรับลูกที่ศูนย์บาบัดให้ได้ เมื่อลูกกลับมาบาบัดที่บ้านพ่อก็คอย
เฝ้าดูแลคอยปลุกลูกให้อาบน้าไปรับเมธาโดนที่โรงพยาบาล ลูกกลับมาจากโรงพยาบาล พ่อก็เตรียม
อาหารรอลูกกลับมากินทุก ๆ วัน พ่อพยายามดูแลชากิรดีที่สุดเพื่อให้ชากิรเลิกยาเสพติดให้ได้
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“วันสุดท้ายพ่อตั้งใจไปรับด้วยตัวเอง วันนั้นยางรถรั่วพ่อต้องเข็นรถมารับสามสี่
กิโลเพื่อมารับ และตอนนั้นชากิรต้องกินเมธาโดนที่โรงพยาบาล ตอนเช้าพ่อจะปลุกให้ ชากิรไปกินยา
กลับมาพ่อจัดข้าวกินของหวานไว้พร้อม นอนถึงก็นอน ถึงเวลาละหมาดก็ละหมาด เพราะพ่อเป็นคน
บอกชากิร แกบอกว่าในเมื่อเราเลิกใช้แล้วเราก็ละหมาดเป็นของขวัญให้กับแม่ และแกก็บอกให้เราคิด
ในแง่ดี ทาความดี”
พ่อชากิรไม่ได้ดูแลเพียงในช่วงบาบัดที่ศูนย์บาบัด หรือ ช่วงปีแรกของการบาบัด
แต่ในตลอด 4 ปี ของการรับการบาบัดรับเมธาโดน พ่อของชากิรก็ยังคงเฝ้าดูชากิรอยู่ไม่ห่าง คอยเฝ้าดู
ลูกชายเสมอ เพราะความทุ่มเทเสียสละของพ่อในการดูแลชากิร ทาให้ชากิรมุ่งมั่นรับการบาบัดด้วย
ความตั้งใจ หมั่นหาหมอรับเมธาโดน ตั้งใจเข้ากลุ่มบาบัดที่โรงพยาบาลจนมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราเห็นถึง
ความตั้งใจจึงชักชวนมาเป็นอาสาสมัครภาคสนาม และชากิรก็พบว่าเป็นงานที่ทาให้พ่อภูมิใจที่ชากิร
ช่วยเหลือคนอื่น ส่งผลให้ชากิรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางานอาสาสมัครภาคสนามจนมาถึงทุกวันนี้
เป็นจิตวิญญาณของพ่อผู้เสียสละ ที่สร้างจิตวิญญาณของลูกที่เสียสละ (มณฑล สรไกรกิติกูล และสุนัน
ทา เสียงไทย, 2556)
จากประสบการณ์ ของชากิร ความศรัทธา เป็นลั กษณะตัวตนที่ส ร้างขึ้นจาก
ความดีงามนั่นคือความเสียสละของพ่อ เป็นการกระทาต่อกันที่สะสมหลายเหตุการณ์ ที่ชากิรรับรู้ใน
สถานะของลูกชาย พ่อจึงมีความหมายต่อการกระทาของตัดสินใจของชากิร ในกรณีนี้สะท้อนว่าพลัง
ความศรั ท ธาไม่ ส ามารถก่ อ เกิ ด ในตั ว บุ ค คลได้ ทั น ที ทั น ใด หากแต่ เป็ น การจั ด กระท าร่ ว มกั น ใน
ระยะเวลาหนึ่ง บนความหวังความเชื่อของบุคคลนั้น จนเมื่อบุคคลปราศจากความสงสัยในท่าที หรือ
เรียกว่ายอมรับโดยไม่มีเงื่ อนไข และความศรัทธานั้นเพิ่มพูนพลังมากขึ้นเมื่อเหตุการณ์มาย้าตัวตน
ศรัทธาที่มีอยู่ เช่น ความรักของพ่อที่มีมาตลอดกับพ่อที่ดูแลชากิรแม้ในตอนเข้าบาบัดรักษา ชากิรจึง
ไม่สงสัยในความรักความเสียสละของพ่อและมีกาลังใจมากขึ้นในทางเลือกที่เขาเลือกคือเลิกยาเสพติด
โดยการเข้ารับบาบัดรักษาเลิกยาเสพติด
1.1.2 ผู้มีคุณค่ายืนหยัดต่อสู้ เพื่อภรรยาผู้สร้างการมีคุณค่า
สามีผู้มีภรรยาอยู่เคียงข้างคอยให้ความใส่ใจดูแลให้คาปรึกษาสามีในยามที่ประสบ
ปัญหา ไม่รังเกียจแม้จะเป็น ผู้ใช้ยาเสพติดคนหนึ่งที่มีฐานะยากจน กลับให้กาลังใจช่วยเหลือจุนเจือ
สามีในยามที่ตกยากไม่มีงานหรือเจ็บป่วย แม้มีเหตุการณ์ใช้ยาเสพติด ของสามีได้ทาลายครอบครัว
เพราะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจนภรรยาเป็นกังวลถึงความมั่นคงของครอบครัว และสามีมีอาการเจ็บปวด
ทรมานจากการขาดยาเสพติด อย่างไรก็ตามแม้หนักใจเพียงใดภรรยาก็ยังคอยดูแลช่วยเหลือร่วมทุกข์
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ร่วมทุกข์กับสามีไม่ซ้าเติมแต่อย่างใด การกระทาของภรรยาเช่นนี้ยิ่งทาให้สามีตระหนักรู้ถึงบทบาท
การเป็นสามีที่ดีของตน ในการรับผิดชอบดูแลครอบครัวหรือ ดูแลภรรยาที่สังคมคาดหวัง โดยเฉพาะ
ภรรยาที่ ท าทุ ก อย่ างและรั ก เขาอย่างไม่ มี เงื่อนไข ซึ่ งการมองย้ อ นกลั บ มาที่ ต นเองท าให้ ส ามี เกิ ด
ความคิดวางตาแหน่งแห่งที่เป็ น สามี ผู้ไม่ติดยาเสพติด คือคิดหั กดิบ เลิกยาเสพติด และกาหนดเป็น
เป้าหมายในการกระทา โดยมุ่งมั่นตั้งใจวางแผนเพื่อให้ตนเองทาภารกิจสาเร็จ และเมื่อถึงเวลาที่ตั้งใจ
หักดิบเลิกยาเสพติด สามีได้ผู้ยืนหยัดต่อสู้ความเจ็บปวดทรมานเป็นระยะเวลาถึง 5 วัน ที่เขาต้องอยู่
ในภาวะกินนอนไม่ได้ รู้สึกทุรนทุรายเจ็บปวดดั่งถูกเข็มนับพันทิ่มแทง ซึ่งสามีรับรู้ถึงความมีคุณค่าและ
มีความหมายของตน จากที่ภรรยาผู้รักเขาอย่างแท้จริง สามีจึงอดทนพยายามมุ่งมั่นหักดิบ เลิกยาเสพ
ติดสาเร็จได้ในที่สุด
ดังที่กล่าวมาเป็นประสบการณ์ของชากิรในการหัก เลิกยาเสพติดในช่วง 2 ปี ที่ผ่าน
มาก่อนเข้าร่วมการวิจัย ซึ่งก่อนหน้าที่จะหักดิบ เลิกยาเสพติดชากิรได้เข้าบาบัดรับเมธาโดนมา 4 ปี
จนมาช่วงที่โครงการของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเราปิดตัว ชากิรต้องออกจากพื้นที่ที่รับเมธาโดนไปช่วยภรรยา
ทางานในเมือง ซึ่งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามวาระจากลูกชายก็เป็นสามีและหัวหน้าครอบครัวตาม
ค่านิยมสังคมไทย มีผลให้ชากิรพบแบบทดสอบเรื่องยาเสพติดอีกครั้งหลังจากเข้ารับการบาบัดในช่วง
มี่ผ่านมา เพราะการโยกย้ายพื้นที่ทาให้ชากิรไม่สามารถรับเมธาโดนเมื่อมีอาการเสี้ยนยาเสพติด ชากิร
จึงแก้ปัญหาด้วยการกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งเพราะมีสะดวกต่อเขา ทั้งสามารถหาซื้อง่ายและเก็บไว้
ใช้เมื่อต้องการ ต่างกับเมธาโดนที่ไม่สามารถเก็บไว้ใช้และต้องไปรับจากศูนย์บาบัดหรือโรงพยาบาล
เท่านั้ น หากออกนอกพื้น ที่ต้องขออนุญ าตจากโรงพยาบาลซึ่งมีห ลายขั้นตอนและต้องรับรองจาก
องค์กรหรือบุคคลที่เชื่อถือได้ แต่การแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติดของตนเองครั้งนี้ ทาให้ชากิรต้องพบ
ปัญหาคือ ต้องใช้เงินมากขึ้นหลายเท่าเพราะยาเสพติดมีราคาแพง และการใช้ยาเสพติดบางครั้งไม่
สามารถทดแทนฤทธิ์ของเมธาโดนที่ชากิ รรับมาตลอดหลายปีทาให้มีอาการเสี้ยนเมธาโดนปรากฏการ
ใช้ยาเสพติดจึงถี่ขึ้น จนบางครั้งชากิรแอบขโมยเงินภรรยาไปซื้อยาเสพติด ภรรยาเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น
จึงขอร้ องให้ สามีเลิ กใช้ ย าเสพติดเพราะเริ่มทาให้ ครอบครัว มีปัญ หาเรื่องการเงิน ชากิรตกลงและ
พยายามกลับไปรับเมธาโดน ณ โรงพยาบาลที่ที่เขารับมาตลอดอีกครั้ง แต่การไม่มารับเมธาโดนอย่าง
ต่อเนื่องและในเวลาที่กาหนดทางโรงพยาบาลจึงไม่สามารถให้ชากิจรับเมธาโดนได้ สุดท้ายชากิรมี
อาการเสี้ยนทั้งเมธาโดนและเฮโรอีน ชากิรทุกข์ทรมานมาก จนภรรยายอมให้ชากิรกลับไปใช้ยาเสพ
ติดแม้ต้องเสียค่าใช้จ่าย เมื่อหายจากการเสี้ยนยาชากิรได้มองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท่าทีของภรรยา
ผู้อยู่เคียงข้าง ความเป็นสามีที่ดีของตน ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น ชากิรมีการคิดสะท้อน
กลับ วางจุดยืนแห่งตนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการดาเนินชีวิตต่อไป ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย
ของชีวิตได้ด้วยการเป็นสามีที่ดีเลิกยาเสพติด ชากิรจึงมุ่งมั่นตั้งใจบอกภรรยาว่าจะหักดิบเลิกยาเสพติด
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ซึ่งจากกาลังใจของภรรยาในการทาภารกิจครั้งสาคัญ ชากิรจึงบรรลุความมุ่งหมายของตนเลิกยาเสพ
ติดได้สาเร็จ
ซึ่งการกระทาของภรรยาที่มีต่อชากิรต่อไปนี้ เป็นลักษณะของภรรยาผู้สร้างคุณค่า
ทาให้ชากิรรับรู้ถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต ของเขา กลายเป็นตัวตนที่มีพลังในการยืนหยัดต่อสู้
กับใจตน จนมาสู่การเลิกยาเสพติดได้ในปัจจุบันนี้
1.1.2.1 ภรรยาผู้สร้างการมีคุณค่า จากการยอมรับตัวตนที่แท้จริง
การยอมรับตัวตน คือลักษณะของผู้ใจกว้าง ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของผู้อื่นโดย
ไม่ใช้ค่านิยมตนเองตัดสิน เป็นการแสดงออกที่ทาให้ผู้ปฏิสัมพันธ์รู้สึกปลอดภัย เปิดเผยตัวตนออกมา
โดยไม่ปิดบังซ่อนเร้น ทาให้เข้าใจสถานการณ์ปัญหาของกันและกัน และรู้ความต้องการของอีกฝ่าย
และที่สาคัญคือการทาให้สามีรู้สึกถึ งความมีคุณค่าและความหมายของชีวิต เอื้ออานวยให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
จากประสบการณ์ของชากิรต่อการรับรู้การยอมรับตัวตนของภรรยา ได้เป็นอีก
การกระทาหนึ่งทาให้ชากิรมีกาลังใจอดทนหักดิบเลิกยาเสพติด ซึ่งในตอนนั้นชากิรก็เป็นผู้ใช้ยาเสพติด
ที่รับการบาบัด ชากิรพยายามปิดบังซ่อนเร้นตัวตน เพราะไม่ง่ายที่จะให้ใครยอมรับว่าเป็นผู้ใช้ยาเสพ
ติด แต่ใช้เวลาไม่ถึงสองเดือนผ่านไป เมื่อภรรยารู้ก็ไม่รังเกียจหรือมีท่าที ที่เปลี่ยนไปพูดเพียงว่าขอ
เพีย งชากิรดูแลการใช้ยาเสพติดของตนเองได้ก็พอ ทาให้ ช ากิรสบายใจในการแสดงตัวตนของเขา
ออกมาเพราะภรรยาสามารถยอมรับเขาได้
“ชากิรบอกกับแฟนก่อนแต่งว่าชากิรใช้ยา ตอนแรกก็พูดสมมุติว่าติดยานะรับได้
ไหมไปก่อน แกบอกว่ายอมรับได้ พอนาน ๆ เขาก็เห็นว่าเราไม่มีการทาร้ายใคร ไม่ได้ไปหาเรื่องใคร ไม่
ถึง 2 เดือน ชากิรเลยบอกเขาตรง ๆ เขาก็รับได้แต่เตือนให้ใช้ยาระวัง ๆ แม้ว่าชากิรใช้ยาอยู่เขาก็อยู่
ข้าง ๆ จนชากิรต้องแอบใช้ยาไม่อยากให้เขาเห็น แรก ๆ ชากิรก็แปลกใจ ว่าทาไมเขายอมรับได้ เขา
บอกว่าติดแล้วทาไงได้ แต่ก็ต้องจัดการตัวเองได้”
เมื่อต้องแต่งงานกันกับภรรยาคนนี้ ชากิรไม่มีเงินเพียงพอเพราะงานอาสาสมัคร
ภาคสนามที่ทาประจาก็อยู่ในช่วงปิดโครงการ ฐานะทางบ้านก็ไม่ร่ารวยเป็นเพียงครอบครัวชาวประมง
ธรรมดา ภรรยาของชากิรเข้าใจยอมแต่งงานกับชากิรโดยไม่เรียกร้องเงินทองแต่อย่างใด และยอม
เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามตามกฎบัญญัติของศาสนาอิสลามที่ชากิรนับถือ ในช่วงที่ชากิรไม่มีงาน
ทาชากิรช่วยงานภรรยาซึ่งทางานดูแลอพาตเม้นแห่งหนึ่งและขายของในตลาด เมื่อได้เงินมาภรรยา
ของชากิร ก็แบ่ งเงิน ให้ ช ากิร ใช้ จ่าย แต่ในช่วงที่มีอาการเสี้ ยนยาหนัก ชากิรยอมรับว่าได้ ขโมยเงิน
ภรรยาไปซื้อเฮโรอีน ภรรยาก็ไม่โกรธเพียงแต่ขอร้องให้ชากิรคิด ถึงครอบครัวและจัดการการใช้ยาเสพ

146
ติดของตนให้ดี นอกจากนั้นแม้ว่าภรรยาของชากิรรู้ว่า สามีติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อที่ผู้คนในสังคมที่
มักรั งเกีย จ ภรรยาของกิ รกลั บ ไม่รังเกียจยอมรับ ได้ ซึ่งในตอนแรก ๆ ที่ รู้จั กกัน เชื้ อเอชไอวีในใน
ร่างกายต่ามากแทบจะไม่มีและไม่แสดงอาการ แต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาตรวจพบเชื้อ ค่า CD4 ระดับ
ภูมิคุ้มกันของชากิรลดลง สุขภาพทรุดโทรมไม่สามารถทางานอาสาสมัครภาคสนามได้อย่างเต็มที่
ภรรยาของชากิรก็ไม่รังเกียจคอยดูแลชากิร ทุกวันนี้ภรรยาของชากิรจัดยาเตรียมไว้และเตือนให้ชากิร
ดูแลรักษาตัวเองให้แข็งแรง
“ตอนที่พบว่าติดเชื้อแปลกใจ 10 ปี ไม่มีอาการติดเชื้อไม่บอกว่าเราเป็นโรคนี้
ตอนแรกซีดีโฟสูง รอบสองตรวจซีดีโฟต่า พี่ผู้จัดการบอกให้กินให้ยาต้าน เลยกินและตรวจ แฟนก็รู้ว่า
ติดเชื้อ แฟนก็จัดการยาให้ทุกวัน ๆ และก็พยายามบอกให้ใช้เข็มใหม่ทุกครั้ง ชากิรยอมเลยไม่คิดว่า
ใครจะยอมเราขนาดนี้ ไม่รังเกียจเราเลย”
การยอมรับในตัวตนชากิรของภรรยามีมาตลอดตั้งแต่รู้จักกัน คาพูด และท่าที
ของภรรยากลายเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อตัวของชากิร ชากิรตระหนักรู้และย้อนกลับมาที่มามองตน มี
ความคิดจัดวางตนรู้สึกเป็นคนที่มีคุณค่ามีความหมายของตนเอง เมื่อวันหนึ่งภรรยาขอร้องให้ ชากิร
ไม่ใช่จ่ายเงินจานวนมากไปกับการซื้อยาเสพติดมาเสพ ชากิรจัดวางตนเองแสดงออกถึงมุ่งมั่นพยายาม
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้คลี่คลาย ด้วยการหักดิบเลิกยาเสพติดเพสติด
1.1.2.2 ภรรยาผู้สร้างการมีคุณค่า จากการให้คาปรึกษาและกาลังใจ
การกระทาของภรรยาผู้ให้คาปรึกษาและกาลังใจต่อสามี คือการร่วมทุกข์ร่วม
สุขอยู่เคียงข้างสามีในการต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ พร้อมรับฟังปัญหาและช่วยคิดหาทางออก พยายาม
ช่วยเหลือทุกทางที่จะช่วยให้สามีเอาชนะปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ เมื่อการกระทาของภรรยาสื่อสารมาถึง
สามี สามีรู้สึกมีพลังใจในการอดทนอดกลั้นกับสถานการณ์ที่ยากลาบาก
ภรรยาของชากิรไม่ได้ดูแลช่วยเหลือชากิรเพียงช่วงเวลาของการเลิกยาเสพติด
แต่เป็นหลายสถานการณ์ปัญหาที่ภรรยาชากิรแสดงบทบาทภรรยาผู้ให้การปรึกษาและให้กาลังใจกับ
ชากิรเสมอมา ในวันที่ชากิรตัดสินใจไม่ใช้เฮโรอีนเพราะทาให้ครอบครัวมีรายจ่ายมากขึ้น จากคาพูด
เตือนสติของภรรยาชากิรจึงจะกลับมากินเมธาโดนเช่นเดิม สองสามีภรรยาจึงขับรถจักรยานยนต์ไปยัง
โรงพยาบาลที่ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง แต่เมื่อถึงโรงพยาบาลหมอไม่สามารถให้ได้ เพราะไม่ได้มา
ในช่วงที่กาหนดไว้ ซึ่งในเวลานั้นอาการเสี้ ยนยาของชากิรรุนแรงมากขึ้น จนถึงขนาดต้องหยุดรถพักที่
ศาลารอรถข้างทาง ชากิ รนอนลงด้วยความเจ็บปวด ภรรยาของชากิรคอยบีบนวดให้ คอยถามด้วย
ความห่วงใยว่าเจ็บตรงไหน ด้วยความสงสารและเห็นความรักความห่วงใยของภรรยา กระตุ้นมาสู่
ความคิดอยากเลิกยาเสพติดของชากิร
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“วันนั้นเสี้ยนเลยขับรถไปกลับสองรอบไปหาเมธาโดนที่อีกโรงพยาบาลก็ไม่ได้
แฟนก็ซ้อนท้ายมาด้วยกัน แฟนสงสาร ปรึกษากันก็บอกว่าลองเลิกก่อน แต่พอเลิกไม่ได้แฟนก็บอกให้
กลับไปใช้ยาเสพติดได้ เพราะแฟนเห็นเวลาเสี้ยนยาก็สงสาร ต้องหยุดรถนอนปวดที่ศาลา แฟนก็นวด
เพราะเราจะปวดเมื่อยตามตัว ชากิรเลยอยากเลิก อยากจะทาเพื่อแฟนให้ได้ แฟนก็ให้กาลังใจชากิร
ให้สู้กับตัวเองสักครั้ง”
เมื่ อ อาการเสี้ ย นหายไป สองสามี ภ รรยาจึ งมานั่ ง ปรึก ษาหารือ กั น ว่ า จะท า
อย่างไร ชากิรจึงยอมอดทนหักดิบเลิกยาเสพติด โดยทั้งคู่ช่วยกันเตรียมการ ชากิรบอกให้ช่วงที่ชากิ ร
เสี้ยนยาในห้องน้าให้ล๊อคกุญแจไว้และเก็บกุญแจรถไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ชากิรล้มเลิกหักดิบเปลี่ยนใจ
ขับรถไปซื้อยาที่บ้าน เมื่อถึงเวลาทั้งคู่ก็ทาตามที่คุยกัน ภรรยาจะมีหน้าที่ดูแลอยู่ใกล้ ๆ หาข้าวหาน้า
มาให้เป็น 5 วันที่ ทรมานมากสาหรับชากิรแต่ในที่สุดชากิรก็เลิก ยาเสพติดได้ เป็นระยะเวลา 2 ปีที่
ชากิรไม่กินทั้งเมธาโดนหรือใช้เฮโรอีน
“พี่คิดดูห้าวันชากิรเอาห้องน้าเป็นห้องนอนเลยพี่ วันแรก วันที่สองคือยังพอมี
ฤทธิ์เมทาโดนอยู่ในร่างกายพอเข้าวันที่สามเนี่ยฤทธิ์ของเมทาโดนหมด พอหมดแล้วคือแบบคูณสอง
เลยความเสี้ยนของเฮโรอีน ความเสี้ยนของเมทาโดนคือมันออกมาทั้งสองเลย ช่วงที่ชากิรนอนคือนอน
กอดอกแล้วนอนคว่ามันรู้สึกเหมือนกับมีตัวอะไรกาลังเดินอยู่ตามข้อมือข้อต่าง ๆ ของร่างกาย แล้วมัน
เหมื่อย มันเจ็บปวด มันทรมานมากเลยพี่ ตอนนั้นชากิรไม่กินข้าวเลย ห้าวันนอนก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้
การต้องอดทนกับความเจ็บปวดแทบทุกอณูของร่างกาย ไม่ใช่เพียงวันเดียวแต่
เป็นห้าวันของความเจ็บปวด การถอดใจระหว่างทาง วิ่งหายาลดความเสี้ยนสามารถทาได้ แต่การที่มี
ภรรยาอยู่เคียงข้างเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดทาให้ชากิรหันหลังกลับไม่ได้ ดังนั้นการเลิกยาเสพติด ครอบครัว
จึงมีความสาคัญมาก ผู้ใช้ยาเสพติดต้องการกาลังใจคนที่พร้อมไปด้วยกัน ที่สาคัญความรู้สึกมีคุณค่า
ต่อคนในครอบครัวสร้างได้จากการยอมรับในตัวตนและเป็นเพื่อนคู่คิดร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน เป็นบริบท
สังคมที่สนับสนุนให้ผู้ใช้ยาเสพติดเลิกยาเสพติดได้ในที่สุด
ดังเรื่องราวของชากิรและภรรยา สะท้อนถึงความสาคัญของครอบครัวในการ
สร้างตัวตนผู้มีคุณค่าและความหมายของชีวิตให้เกิดขึ้นเป็นตัวตน พลังภายในเช่นนี้จะสามารถทาเรื่อง
ที่ยากลาบากของเหตุการณ์ ให้สาเร็จได้ ซึ่งอย่างแรกบุคคลต้องเชื่อในความมีคุณ ค่าของการแสดง
บทบาทแห่งตน เช่น ความเป็นสามีที่ดี และการสัมผัสรับรู้ในท่าทีการสื่อสารที่เปิดกว้างยอมรับ ความ
เข้าใจ ท่าทีการรับรู้ที่เปี่ยมไปด้วยกาลังใจของคนในครอบครัว บุคคลจะวางตนหรือสมบทบาทเป็นผู้ที่
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มีคุณค่าและความหมายของชีวิตมีพลังความตั้งใจในการแก้ไขหรือตั้งเป้าหมายไว้ได้ โดยเฉพาะกลุ่ม
คนชายขอบที่ถูกสังคมกลุ่มใหญ่ดูถูกกีดกัน เช่น ผู้ใช้ยาเสพติด ความรู้สึกด้อยค่าต่าต้อยไม่มีสิทธิมัก
ก่อตัว การเสริมสร้างตัวตนผู้มีคุณค่าและความหมายของชีวิตจากครอบครัวมีความสาคัญมากต่อการ
ดาเนินชีวิตของพวกเขา โดยเฉพาะเป็นพลังในการเดินออกมาจากวังวนของปัญหา
1.1.3 ผู้ค้นพบคุณค่าและความหมายจากบทบาทความเป็นพ่อ
บทบาทของพ่อมักถูกสังคมคาดหวังให้สามารถดูแลและปกป้องลูก เมื่อมีค่านิยม
หรือความเชื่อในความเป็นพ่อของตนเองเช่นนี้ จึงทาให้ผู้เป็นพ่อพยายามเป็นพ่อที่ดีตามการยอมรับ
ของสังคม พ่อผู้ใช้ยาเสพติดก็เช่นกันที่ถูกคาดหวังจากสังคมดังที่ กล่าว และมีการคิดวางบทบาทการ
กระทาทาหน้าที่พ่อที่ดีตามกรอบของสังคม หากแต่ที่ต่างออกไปคือพ่อ ผู้ใช้ยาเสพติดจะถูกคาดหวัง
ไม่ให้พ่อใช้ยาเสพติด บทบาทความเป็นพ่อทาให้พ่อผู้ใช้ยาเสพติดเกิดความคิดลดละหรือเลิกยาเสพติด
เกิดขึ้นตามมา ซึ่งเป็นเรื่องทาได้ไม่ง่าย อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ของพ่อดังกล่าวปรากฏชัดเจน
มากขึ้น เมื่อ พ่ อ ผู้ ใช้ย าเสพติ ด ต้ องเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ วิก ฤต เช่ น ความเป็ น ความตาย ที่ ท าให้
ความคิดของการเป็นพ่อถูกมองย้อนกลับมาสร้างตัวตนผู้มีคุณค่าและความหมายจากการเป็นพ่อ ยืน
หยัดต่อสู้กับความตายเพื่อมีชีวิตมาทาหน้า ที่พ่อ หรือการที่พ่อผู้ใช้ยาเสพติดพยายามลดละเลิกยาเสพ
ติด อดทนต่อความยากลาบากทั้งการทางานหนัก เพื่อทาหน้าที่พ่อให้ดีที่สุด ซึ่งการให้ความหมายหรือ
ความสาคัญของความเป็นพ่อผู้มีจิตวิญญาณ มีลักษณะดังนี้
1.1.3.1 พ่อผู้ยืนหยัดต่อสู้ความตายเพื่อลูก
พ่อผู้ยืนหยัดต่อสู้ความตายเพื่อลูก คือการพ่อที่มุ่งมั่นต้องการปกป้องลูกจาก
การรับรู้ถึงสถานการณ์วิกฤตในชีวิตที่ตนเองอาจจะต้องตาย และทาให้ลูกต้องพบกับความยากลาบาก
พ่อจึงบอกกับตัวเองว่าจะตายไม่ได้ พยายามทาทุกอย่างให้ตนเองมีชีวิตรอด แม้โอกาสจะมีน้อยมากก็
ตาม พ่อก็ไม่ยอมแพ้ใช้โอกาสที่มีทุกโอกาส เพื่อมีชีวิตรอดมาเพื่อดูแลลูก เป็นความหนักแน่นชัดเจนที่
จะอยู่ เพื่ อ ลู ก ซึ่ งประสบการณ์ ข องพ่ อ ผู้ ยื น หยั ด ต่ อ สู้ ค วามตายเพื่ อ ลู ก สะท้ อ นได้ จ ากเรื่ อ งราว
ประสบการณ์ของ “ซาบิต”
ในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นทาให้ซาบิตมองย้อนกลับมามองตนเอง โดยเฉพาะ
ความเป็นพ่อที่มีลูกที่ยังเล็กมาก แม้ตัวเขาจะเข้าใกล้ความตายและเห็นตัวอย่างความตายจากโรคแบบ
เดียวกันจานวนมากก็ไม่สามารถทาลายหัวใจแห่งความหวังของเขาได้ คาตอบเดียวที่ซาบิตเห็นคือการ
มีชีวิตต่อมาเป็นหัวหน้าครอบครัว แม้หมอมีท่าทีจนใจและถอดใจไม่รักษา บอกว่าให้ไปรักษาตัวที่บ้าน
หากอาการดีขึ้นมาหมอจะพิจารณาให้รับยาต้านที่อยู่ในช่วงทดลอง ความคิดที่สะท้อนกลับมาคือ ซา
บิตต้องดูแลรักษาตนเองให้หมอยอมรับเพื่อมีโอกาสไปต่อรับยาต้าน เมื่อคิดได้ถึงความมีคุณค่าของคา
ว่าพ่อและความหมายของชีวิตได้ทางาน ซาบิตจึงแสดงความเป็นพ่อที่เข้มแข็งยืนหยัดต่อสู้ไม่ยอมแพ้
กับความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ พยายามดูแลตนเองตามคาแนะนาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแม้แต่น้อย จนใน
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ที่สุดร่างกายของเขาไม่ทรุดลง หมอยอมรับในความพยายามและความพร้อมของร่างกาย ให้ยาต้าน
ไวรัสกับซาบิตไปทดลอง จนซาบิตสามารถเอาชนะความตาย กลับมาเป็นคนที่แข็งแรง และมีชีวิตรอด
จนถึงวันนี้ นอกจากนั้นซาบิตยังเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้กับผู้ติดเชื้อในชุมชนในการพยายาม
รักษาตนเองเพื่อกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง
ชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดไม่ได้เสี่ยงเพียงการถูกจับกุมลงโทษทางกฎหมาย หรือการใช้
ยาเสพติดเกิน ขนาดจนถึงแก่ความตายเท่านั้น แต่ยังต้องเสี่ยงกับการติดชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทาง
เลือดและสารคัดหลั่งซึ่งได้คร่าชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด
ที่มีวิธีการเสพโดยใช้เข็มฉีดยาเข้าสู่เส้นเลือดของร่างกาย ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตล้ วนมาจากพฤติกรรม
การใช้เข็มร่วมกัน นอกจากนั้นการเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีในยุคสมัยที่ยาต้านเชื้อ เอชไอวีอยู่ในช่วงของ
การทดลองยาต้ า นโอกาสจะรอดชี วิ ต นั้ น ไม่ ส ามารถรั บ รองได้ ซึ่ ง ต่ า งจากปั จ จุ บั น ที่ ย าต้ า นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถรักษาอาการจากการติดเชื้อเอชไอวีได้เป็นอย่างดี ซาบิตติดเชื้อเอชไอวี
จากการใช้เข็มร่วมกับ อาที่ติดเชื้อ ซึ่งเสี ยชีวิตในเวลาต่อมา และซาบิต เป็นเพี ยง 2 คนในหมู่บ้าน
สามารถมีชีวิตรอดมาได้จนถึงวันนี้ เพราะเพื่อนฝูงพี่น้องที่ใช้ยาด้วยกันต่างพากันเสียชีวิตตาม ๆ กันไป
เกือบทั้งหมู่บ้าน ซึ่งในขณะที่เขาต้องเผชิญหน้ากับความตายกับอาการป่วยที่ทรุดหนัก ยาเสพติดไม่ใช่
สิ่งสาคัญสาหรับเขาอีกต่อไป หากแต่สิ่งที่เขารับรู้ได้เด่นชัดที่สุดในช่วงเวลาชีวิตวิกฤตคือ ลูกยังเด็ก
เล็กมาก
“เพราะลูก เราเป็นเสาหลักของครอบครัว ถ้าเราจากไปลูกจะอยู่กับใคร เพื่อลูก
ครับ ลูกยังเล็กมาก”
“เพราะว่าหมอ ไม่อยากให้ยาแล้ว แต่ว่าเราคิดว่า เราจะรักษาไม่ใช่ว่า หมอจะ
รักษาเรานะ เราจะรักษาตัวเอง ไม่ว่าจะยังไงเราก็จะรักษา แม้หมอบอกว่าต้องกินตลอดชีวิต”
ในกรณีของซาบิตเด่นชัดในช่วงเหตุการณ์วิกฤตความเป็นความตายซึ่งตัวตนจิต
วิญญาณจะมีความสาคัญอย่ างมาก(ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง, 2555; พิณนภา แสงสาคร, อรพินทร์ ชู
ชม และ พรรณี บุ ญประกอบ, 2555; Cashwell, Bentley, & Bee, 2007; Dobmeier, & Reiner,
2012; Shaw, Bayne & Lorelle, 2012; Smith, 2006) และครอบครัวจะมีบทบาทสาคัญมากที่จะ
กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีจุดมุ่งหมายและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ เมื่อผู้ป่วยมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอัน
เป็นที่ตนเองรักและห่วงใย จะสามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยตระหนักรู้ตน มีแรงผลักดันที่จะรักษาตนเอง
ด้วยตนเองเป็นหลักมากกว่าการพึ่งพิงผู้อื่น การเห็นคุณค่าของการมีชีวิตโดยเฉพาะการอยู่เพื่อคนที่รัก
และห่ วงใย อีกทั้งการมีความเชื่อมั่นในบทบาทการเป็นเสาหลักของครอบครัวของตนเองได้ทาให้
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ผู้ป่วยสวมบทบาทสร้างตัวตนของนักสู้ผู้พยายามเอาชนะโรคร้ายอย่างมีความหวัง มุ่งมั่นใส่ใจรักษา
ตนเองอย่างมีวินัย เพื่อจะได้กลับมาแข็งแรงเพื่อดูแลคนที่รักได้อีกครั้ง
1.1.3.2 พ่อผู้มุ่งมั่นทาหน้าที่พ่อที่ดีเพื่อลูก
การเผชิญเหตุการณ์ สาคัญ จุดเปลี่ยนของชีวิต จะทาให้ บุคคลค้นพบคุณค่ามี
ความหมายของชีวิต รู้สึกมีตัวตน ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า เพราะรู้ว่าตัวเองเกิดมาทาไมเกิดมาเพื่อ
อะไร ตนเองต้องการทาอะไร ทาให้มีพลังขับเคลื่อนผลักดันใช้ ชีวิตอย่างมีความหมาย สาหรับพ่อซึ่ง
เป็นผู้ใช้ยาเสพติดพบ จิตวิญญาณแห่งความเป็นพ่อคือ การมีจุดมุ่งหมายชีวิตคือพ่อที่ดี ซึ่งตัวตนผู้มี
จิตวิญญาณของพ่อผุดขึ้นมาในเหตุการณ์ที่ลูกเกิด เมื่อรับรู้ว่ามีลูก ผู้เป็นพ่อจึงสวมบาทของพ่อในแบบ
ที่ตั้งใจ สาหรับลักษณะของพ่อผู้ใช้ยาเสพติดที่ผู้มีจิตวิญญาณ คือ พ่อที่ทุ่มเทเลี้ยงลูก และพ่อที่มุ่งมั่น
เป็นพ่อที่เป็นคนดีเพื่อลูก และพลังความมุ่งมั่นที่มีจุดหมายปลายทางก็ได้ทาให้พ่อ ผู้ใช้ยาเสพติด ลด
และเลิกยาเสพติด ยอมอดทนทาเพื่อลูกได้ ซึ่งประสบการณ์การเป็นพ่อของหลิว สามารถสะท้อนการ
ปรากฏการณ์การสร้างตัวตนการมีความมุ่งมั่นในการเป็นพ่อที่ดี
หลิว มีชีวิตเป็นนักดนตรีที่ทั้งฉีดเฮโรอีน และสูบกัญชา สาหรับกัญชาหลิวเริ่มใช้
ตั้งแต่เข้าวงการดนตรี จนวันหนึ่งเมื่อลูกสาวคนโตลืมตาดูโลก หลิวตระหนักถึงความสาคัญของการ
เป็นพ่อ และการฉุกคิดถึงความเป็นพ่ อของตนครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการพยายามลดการเสพยาเสพ
ติด ซึ่งต่อมาชีวิตของหลิวก็เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หลังจากลูกชายคนที่สองลืมตามองโลกไม่นาน ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่หลิวได้ตัดสินใจแยกทางกับภรรยาที่เป็นคนใช้ ยาเสพติดเช่นเดียวกัน โดยหลิวยืนยันที่จะ
รับผิดชอบดูแลลูกทั้งสองคนด้วยตนเองโดยไม่ให้ภรรยามายุ่งเกี่ยวใด ๆ ด้วยเชื่อในการทาหน้าที่พ่อที่
ดีของตนได้ดีกว่าภรรยาและลูกคือดวงใจของเขา หลิวพยายามทาหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวเขาไม่เคย
ทามาก่อนให้กับลูก ๆ เช่น การทาความสะอาดอึหรือฉี่ของลูกด้วยตัวเอง ซักผ้าอ้อมของลูก ป้อนข้าว
ป้อนน้าลูก แม้หลิวจะเกิดในครอบครัวที่มีฐานะ และตัวเขาไม่เคยทางานหนักมาก่อน แต่ช่วงเวลาหนึ่ง
เขาก็ยอมทางานหนักรับจ้างกรีดยางนั่นเพราะปัญหาสุขภาพ และสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้
ทาให้ไม่สามารถหาเงินจากการเล่นดนตรีได้เหมือนเก่า แต่เพื่อให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดี ๆ เช่นเดียวกับ
ลูก ๆ ของญาติพี่น้อง หลิวจึงพยายามอดทนกับความยากล าบาก ทางานกรีดยางเป็นปี ซึ่งไม่ง่าย
สาหรับหลิวแต่ก็ยอมเพื่อลูก
“เค้าคือดวงใจของพี่ ลูกเราเราเลี้ยงเองดีกว่า ผมก็ทาทุกอย่างล้างขี้ อาบน้าลูก
แต่งตัวไปโรงเรียนจากชีวิตนักดนตรีจะต้องไปตัดยางที่อาเภอกาบังเป็นปีเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้
ลูก 27,200 บาทเพราะตอนนั้นลูกเรียนโรงเรียนเอกชนทั้ง 2 คน แต่ให้จบแค่อนุบาลเอาแค่พื้นฐาน”
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หลิวและลูกสนิทกันมากพูดคุยกันทุกเรื่อง กินนอนด้วยกันไม่เคยแยกจากกัน
แต่ในช่วงที่ต้องทางานไกลรับจ้างกรีดยาง หลิวต้องห่างจากลูกเป็นปี ทาให้ลูกหลิวจะคิดถึงลูกมาก จน
บางครั้งนอนร้องไห้คิดถึงลูกทั้งสองคนที่ได้ฝากแม่และพี่สาวคนโตไว้ ลูกไม่เพียงเป็นพลังให้หลิวอดทน
กับความยากลาบากทางกาย แต่ลูกเป็นแรงผลักดันให้หลิวสามารถเลิกเหล้าได้ เมื่อลูกชายคนเล็ก
ขอร้องแม้หลิวจะต้องลาบากใจสามารถทาให้ลูกได้ ส่วนบุหรี่ที่ลูกชายคนเล็กขอร้องเช่นกัน ปัจจุบัน
หลิวกาลังพยายามลดการสูบบุหรี่แต่ยังเลิกไม่ได้
แม้ลูก ๆ จะมีพี่สาวคนโตที่เปรียบเสมือนแม่ของหลิว มาช่วยดูแลส่งเสียค่าเล่า
เรียนอีกทางหนึ่ง แต่หลิวก็พยายามหางานจนได้มาทางานอาสาสมัครภาคสนามที่ได้ทางานที่บ้านและ
ใกล้ชิดลูกทุกเช้าและเย็น หลิวจะไปรับส่งลูกด้วยตนเอง หลิวเล่ามีความสุขมากเมื่อเห็นลูก ๆ กาลัง
เติบ โตมีชีวิตที่ดี เพราะลู ก ๆ คือทุกอย่างของเขา และเขาไม่อยากให้ ลู กถูกมองว่ามีพ่อว่าขี้ยาจึง
พยายามพิสูจน์ตนเองตั้งใจทางานและมีเป้าหมายชีวิตคือทาเพื่อลูก
“เป้าหมายคือเป็นพ่อที่ดีของลูก แก้วตาดวงใจของผม เป็นกาลังเวลาผมท้อได้
เห็นหน้าลูกก็โอเครแล้ว แค่ทาให้ดีที่สุดก็พอแล้วครับ ไม่อยากให้เพื่อนของลูกมาพูดว่าพ่อเป็นขี้ยา”
เรื่องราวของหลิวได้หักล้างมายาคติที่สังคมตีตราผู้ใช้ยาเสพติดในทางลบ ซึ่งผู้ใช้
ยาเสพติดก็สามารถเป็น พ่อหรือแม่ที่ดีได้เช่นเดียวกับพ่อแม่ผู้ไม่ใช้ยาคนอื่น ๆ ได้ หากบุคคลนั้น มี
ความรักความผูกพันต่อลูก และตระหนักถึงบทบาทของพ่อแม่ที่ดีของตน มีความเชื่อมั่นในการเป็นพ่อ
แม่ที่ดีของตน การรู้สึกมีคุณค่ามีความหมายกับการได้เป็นพ่อแม่ มุมมองเหล่านี้ก็จะสร้างตัวตนที่มี
พลังมุ่งมั่นดูแลลูกและครอบครัวได้ทั้งบุคคลทั่วไปหรือผู้ใช้ยาเสพติด นอกจากนั้นบทบาทของการเป็น
พ่อการยังกลายเป็นแรงผลักดันให้ผู้ใช้ยาเสพติดหลุดออกจากวงจรของการใช้ยาเสพติด ด้วยการมี
เป้าหมายชีวิตในการทาสิ่งดี ๆ เพื่อลูกเพื่อครอบครัว
ดังที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพลังครอบครัว สามารถสร้างจากการค้นพบ
คุณค่าและความหมายภายในครอบครัว และลูกมักจะมีคุณค่าและความหมายต่อพ่อแม่มากที่สุด ซึ่ง
ในครอบครัวของผู้ใช้ยาเสพติดก็เช่นกัน ไม่ได้มีความแตกต่างจากครอบครัวทั่วไป พ่อแม่ผู้ใช้ยาเสพติด
ก็พร้อมทาทุกอย่างเพื่อลูกได้ แม้พ่อจะเป็นผู้ใช้ยาเสพติด แต่ยาเสพติดก็ไม่สามารถตัดทอนลดคุณค่า
ของลูกจากพ่อไปได้ ในทางกลับกันพลังความมีคุณค่าและความหมายของลูกทาให้พ่อสวมบทบาทยืน
หยัดต่อสู้กับปัญหาและมุ่งมั่นทาหน้าที่พ่อที่ดีเพื่อลูก แม้ว่าสังคมจะตีตราพ่อเพียงใด พ่อก็มุ่งมั่นเลี้ยง
ลูก แม้โอกาสรอดมีน้อยนิดพ่อก็ใช้โอกาสนั้นอย่างดีที่สุดเพื่อทาหน้าที่พ่อของลูก
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1.2 ศาสนาวัฒนธรรม
ศาสนาวัฒนธรรมเป็น กระบวนการสังคมที่บุคคลมีการปฏิสัมพันธ์ กับหลักคาสอนและ
วัฒนธรรมประเพณีมาตั้งแต่กาเนิดโดยมากมีการปลูกฝังค่านิยมผ่านวิถีชีวิตสังคมครอบครัว ซึ่งสังคม
มักคาดหวังให้บุคคลแสดงบทบาทของศาสนิกชนที่ดี คือ การปฏิบัติตามหลักคาสอนและประเพณีของ
ศาสนา สาหรับอาสาสมัครภาคสนามผู้ใช้ยาเสพติด รับรู้ถึงความคาดหวังของสังคม และตระหนักถึง
ความสาคัญของปฏิบัติตามกรอบประเพณี เมื่ออาสาสมัครภาคสนามมี ความคิดสะท้อนกลับต่อตนเอง
ตระหนักถึงความเชื่อและความศรัทธาต่อศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงออกหรือจัดวางตนเองต่อสังคม
เป็นศาสนิกชนที่ดี เช่น การบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ การสวดภาวนาเพื่อขอให้เกิดสิ่งดี ๆ ในช่วงที่
ชีวิตต้องพบกับความลาบาก
และจากการศึกษาพบว่าลั กษณะตัวตนผู้มีจิตวิญญาณทางศาสนาของผู้ใช้ยาเสพติด
ไม่ได้แตกต่างกับจิตวิญญาณของคนทั่วไป คือสวมบทบาทในลักษณะของผู้มีความเชื่อและศรัทธาใน
ศาสนา แต่ความแตกต่างของบริบทศาสนาในการสร้างจิตวิญญาณของผู้ใช้ยาเสพติด คือความเชื่อใน
การต่อต้านผู้ใช้ยาเสพติดว่าเป็นผู้มีร่างกายไม่บริสุทธิ์เพราะมีสิ่งของมึนเมาอยู่ภายในตัว และไม่ควร
ใกล้ชิดและปฏิบั ติกิจทางศาสนา อย่างไรก็ตามความเชื่อเช่นนี้ก็ไม่สามารถขวางกั้น ตัวตนของผู้ มี
ความเชื่อและศรัทธาต่อศาสนาอย่างแรงกล้า เพราะมีพลังในการผลักดันให้ตนเองหยุดหรือหักดิบเลิก
ยาเสพติด และแม้ไม่สามารถปฏิบัติกิจศาสนา ด้วยเชื่อเช่นกันว่าตนเองไม่บริสุทธิ์เพียงพอ แต่ตัวตน
แห่งจิตวิญญาณได้ยึดมั่นในหลักคาสอนและนามายึดเหนี่ยวใจ และนามาเป็นแรงบันดาลใจในการเลิก
ยาเสพติ ด ของพวกเขา (Dobmeier, & Reiner, 2012; Larsen, 2012; Shaw, Bayne & Lorelle,
2012) ลักษณะตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ “ผู้มีความเชื่อและความศรัทธา” ต่อศาสนาวัฒนธรรมมีดังนี้
1..2.1 ผู้มีความเชื่อและความศรัทธาจากความเป็นศาสนิกชนที่ดี
กระบวนการสังคมชาวพุทธจะหล่อหลอมซึมซับ ความเชื่อของศาสนาเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิต และกาหนดบทบาทให้กับคนในสังคมจากการสร้างบรรทัดฐานของการปฏิบัติตน ซึ่งการ
แสดงออกถึงการเป็นศาสนิกชนที่ดีจะได้รับการยอมรับในสังคม ด้วยความเชื่อและยึดหมั่นในหลักคา
สอนและประเพณีของชาวพุทธ บุคคลจะปฏิบัติตามวัฒนธรรมทางศาสนา เพราะทาให้ตระหนักรู้ถึง
การมีคุณค่าและความหมายของชีวิตจากการยอมรับในสังคม ดังเช่น การอุปสมบทในศาสนาพุทธเป็น
สัญลักษณ์ที่รับรู้ในสังคมของพุทธศาสนิกชนว่าเป็นการแสดงออกของการทดแทนพระคุณของพ่อแม่
หากบุคคลในสังคมยึดมั่นและปฏิบัติตามจะรับรู้ถึงความมีคุณค่าและมีความหมายของตนในฐานะลูก
กตัญญู
ต่อไปนี้คือผู้มีความเชื่อความศรัทธาต่อศาสนาที่มาจากการวางบทบาทความเป็นศา
สนิกชนที่ดี ยึดมั่นในหลักคาสอนและปฏิบัติตามศาสนา สร้างพลังแห่งตนในการต่อสู้กับปัญหาและ
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อุปสรรค และเติมชีวิตที่มีคุณค่าและความหมายแห่งตนในประสบการณ์ของอาสาสมัครภาคสนามผู้ใช้
ยาเสพติด
1.2.1.1 ผู้หักดิบเลิกยาเสพติดเพื่อแม่ขึ้นสวรรค์
ความเชื่อความศรัทธาเกิดจากหลั กคาสอนของศาสนาที่ถ่ายทอดกันมาและ
สังคมยึดถือปฏิบัติและให้คุณค่าร่วมกัน และ การยึดถือเชื่อว่าการบวชของลูกชายจะทาให้แม่ได้รับ
กุศลผลบุญจะส่งเสริมให้แม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีในโลกหน้า ซึ่งบวชได้แทนสัญลักษณ์ความกตัญญูของลูก ซึ่ง
จากการศึกษาครั้งนี้ แม้ลูกจะไม่ได้บวชตามประเพณีความเชื่อซึ่งเป็น สัญลักษณ์ทดแทนความกตัญญู
ของพุทธศาสนิกชน เพราะความคาดหวังของแม่ทาให้ลูกชายมีการแสดงออกที่ต่างออกไป คือ ความ
เชื่อในประเพณีศาสนาคงไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่คาพูดของแม่ที่ขอให้ลูกเลิกยาเสพติดแทนการบวช ทา
ให้อาสาสมัครภาคสนามมีความคิดสะท้อนกลับจากการรับรู้ความเชื่อในคาสอนศาสนา คาพูดของแม่
บทบาทการเป็นศาสนิกชนที่ดีและลูกที่ดี จนในที่สุดลูกได้สร้างตั วตนผู้มีศรัทธาต่อศาสนาของลูกที่ดี
หักดิบเลิกยาเสพติดเพื่อแม่ขึ้นสวรรค์
เมื่อความเชื่อในบริบทศาสนาได้สร้างความมุ่งมั่นในการหั กดิบเลิกยาเสพติด
สามารถสะท้อนได้จากประสบการณ์ของหลิว เหตุการณ์เกิดขึ้นจากการตัวตนศรัทธาและความเชื่อ
ของการเป็นศาสนิกชนที่ดีของหลิว นาใบขออนุญาตบวชให้แม่ลงชื่อรับรองการอุปสมบทของเขาตาม
บรรทัดฐานของสังคมที่กาหนดไว้ แต่หลิวก็ต้องแปลกใจเมื่อแม่ปฏิเสธและไม่เซ็นต์รับรองให้บวช แม่
บอกกับหลิวว่าไม่จาเป็นต้องบวชให้แม่เพื่อเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ เพียงหลิวเลิกยาเสพติดหรือ
เฮโรอีนได้แม่ก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ คาของแม่ได้ทาให้หลิวตระหนักรู้ถึงปัญหาการใช้ยาเสพติดของตน
ที่แม่ไม่ยอมรับในการแสดงออกถึงความกตัญญูของเขา ทาให้หลิวย้อนกลับมามองตน ความศรัทธา
เชื่อในความกตัญญูของลูกที่ดีตามคาสอนของศาสนาทาให้หลิวตัดสินใจหักดิบ ยอมทนทรมานกับ
อาการขาดยาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 อาทิตย์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากสาหรับหลิวมาก แต่แม้
จะยากลาบากเพียงใดในที่สุดประสบความสาเร็จ
“ผมหยุดและหักดิบไปเลย มันก็เจ็บได้ประมาณ 7- 8วัน ผมก็อยู่กับลูก ลูกก็
เช็ดตัวให้ แต่แกไม่รู้ว่าเป็นอะไร อนุบาล 3 กับ 6 ขวบคับ ตักข้าวให้พี่กิน”
ซึ่งในวันที่แม่หลิวเสียชีวิต ลูกชายคนเล็กของหลิวได้บวชให้กับย่า โดยมีหลิว
มองด้วยความดีใจเพราะความเชื่อและศรัทธาต่อศาสนาที่มีอยู่เต็มหัวใจ ลูกหลานต้องแสดงความ
กตัญญูคือการบวชเพื่อพ่อแม่ ซึ่งเขาตระหนักว่า ทั้งเขาและลูกได้ทดแทนพระคุณแม่ของเขาแล้ว และ
เชื่อมั่นตามความเชื่อของศาสนาว่าสิ่งนี้จะเป็นกุศลที่ทาให้แม่ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี
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“เคยทาเรื่องขอบวชแล้วมาบอกแม่ให้เซ็นชื่อ แม่ไม่ยอม ถามว่าทาไม่ให้บวช
แกบอกว่าให้เลิกยาเสพติดให้แม่ก็ขึ้นสวรรค์แล้ว ยังจาได้จนถึงทุกวันนี้ อยากจะทาให้แม่ อยากทาให้
แกมีความสุขด้วย”
แม้จะไม่ได้บวชเพื่อทดแทนคุณแม่ดังตั้งใจ แต่ก็ไม่ได้ทาให้ตัวตนของการเป็น
พุทธศาสนิ กชนที่ดีเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ตามคาสอนที่ยึดถือสั่นคลอน ความเชื่อความศรัทธาเป็น
ตัวตนที่ต่อศาสนามีอยู่ในทุก ๆ ที่และยากที่จะเปลี่ ยนแปลง แต่เป็นโยกย้ายจากสั ญ ลักษณ์ ความ
กตัญญูคือการหักดิบเลิกยาเสพติดซึ่งมาจากความต้องการของแม่โดยตรง ความเชื่อและยึดหลักคา
สอนได้เป็นพลังผลักดันการตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของคนเป็นลูก ผู้ใช้ยาชัดเจนมากขึ้น ทาให้หลิว
จัดวางตัวตนในตาแหน่งของลูกที่ดีสามารถเลิกยาเสพติดได้และยังคาดหวังผลักดันให้ลูกชายปฏิบัติต น
เป็นศาสนิกชนที่ดีและหลานที่ดีของย่า ด้วยการบวชอุทิศกุศลให้ย่าในวันที่ล่วงลับ
1.2.1.2 ผู้มุ่งมั่นบวชเพื่อพ่อ
สังคมศาสนาพุทธได้หล่อหลอมตัวตนผู้มีความเชื่อในการอุปสมบทเพื่อทดแทน
พ่อแม่ แต่สาหรับผู้ใช้ยาเสพติดการอุปสมบทต้องละอบายมุขและตั้งใจปฏิบัติตนอยู่ในพระวินัยเพื่อ
สร้างบุญกุศลให้กับบิดามารดา ต้องมีความเชื่อและความศรัทธาอย่างแรงกล้า และต้องใช้ความอดทน
อดกลั้ น ต่อ อาการเสี้ ย นยาที่ จ ะตามมา ทั้งความเชื่อความศรัท ธาในหลั กคาสอนของศาสนา และ
บทบาทการเป็ น ลู กที่ ดี โดยถูกกระตุ้น จากสถานการณ์ คือการเปลี่ ยนศาสนาเพราะต้องการสร้าง
ครอบครัว ทาให้ณัฐย้อนมองตนเองมีความคิดต่อเหตุการณ์ ตัวตนความเชื่อความศรัทธาจึงทางานให้
เขาวางตาแหน่งตน คือบวชทดแทนก่อนเปลี่ยนศาสนาของตน ซึ่ง ประสบการณ์ของณัฐต่อไปนี้แสดง
ให้เห็นถึงพลังความเชื่อและความศรัทธาที่ตั้งใจบวชให้พ่อกับแม่เพื่อเป็นลูกที่ดีแม้จะต้องเผชิญกับการ
หยุดยาช่วงเวลาหนึ่งก็ไม่สามารถขัดขวางความตั้งใจของณัฐได้
เนื่องจากแม่ของณัฐได้เสียชีวิตตั้งแต่ณั ฐอายุ 5 ขวบ เขาจึงต้องย้ายจากพื้นที่
จังหวัด อื่น มาอยู่ กับ อาน้ องชายพ่อ ณ จังหวัดสามชายแดนใต้ ซึ่งณั ฐก็รับรู้มาตลอดว่าตนเองเป็ น
พุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง และเมื่อณัฐต้องแต่งงานกับคนรักที่นับถือศาสนาอิสลาม ณัฐเลือกปฏิบัติตาม
กรอบประเพณีของศาสนาอิสลามให้ เกียรติภรรยาตั ดสินใจเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาอิสลาม
ตามที่ศาสนาอิสลามที่บัญญัติไว้ แต่ด้วยณัฐยังมีความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาพุทธที่ตนเองเคย
นับถือสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ก่อนเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลาม ณัฐตัดสินใจบวชให้พ่อ
เพื่ อ ทดแทนคุณ และเพื่ อ เป็ น พระราชกุ ศ ลแก่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่ หั ว รัช กาลที่ 9 ซึ่ งเสด็ จ
สวรรณคตในช่วงเวลานั้น โดยณัฐตัดสินใจบวชในระยะสั้น ๆ ประมาณ 5 วัน
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“ไม่กี่ปี นี้ เอง ตอนนั้นบวชให้ ในหลวงด้วยครับ บวชให้ พ่อก่อนจะเข้าอิสลาม
แต่งงาน พ่อก็บอกว่าไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ขอให้ตั้งใจและอยู่ให้เรียบร้อยก็พอ แต่บวชไม่นาน”
ซึ่งณัฐต้องต่อสู้กับใจตนเอง เพราะในขณะนั้น ณัฐเป็นผู้ใช้ยาเสพติดที่รับการ
บาบัดเมธาโดน เมื่อไม่ได้กินเมธาโดนก็จะมีอาการเสี้ยนยาเช่นเดียวกับการติดเฮโรอีน แต่ในขณะที่
บวชห่มผ้าเหลืองด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่ต้องการสร้างกุศลให้พ่อแม่ และความภักดีที่มีต่อใน
หลวงรัชกาลที่เก้า ณัฐจึงสามารถเอาชนะใจตนเองได้โดยไม่แตะต้องยาเสพติดแม้แต่น้อย ภายหลัง
จากการสึกณัฐได้กลับมารับเมธาโดนและทางานอาสาสมัครภาคสนามตามเดิม
“ตอนบวชไม่ใช้ยาเลยครับ หั กดิบเลยคับ แต่ก็ไหวครับ แต่กลับมาก็กินเมธา
โดนอีกเพราะนอนไม่หลับครับ
ในประสบการณ์ ของณั ฐ ก็ทาได้ดีตามตั้งใจที่จะสร้างกุศลให้ พ่อและในหลวง
รัชกาลที่ 9 การตระหนักรู้ในคาสอน บทบาทการเป็นศาสนชนที่ดี การเป็นลูกที่ดี ทาให้ณัฐคิดและ
สร้ างตั ว ตนแสดงออกตามความเชื่ อ ในศาสนาปฏิ บั ติ ต ามศาสนา (Dobmeier, & Reiner, 2012;
Larsen, 2012; Shaw, Bayne & Lorelle, 2012) ซึ่งแม้สถานการณ์เปลี่ ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เช่น
การย้ า ยถิ่ น ฐาน การแต่ ง งานกั บ คนต่ า งศาสนา หรื อ การเป็ น ผู้ ใ ช้ ย าเสพติ ด ตั ว ตนการเป็ น
พุทธศาสนิกชนก็ยังดารงอยู่และมีพลังแสดงออกเด่นชัด เมื่อถูกกระตุ้นในการสวมบทบาทที่เกี่ยวพัน
กับรากเหง้า เช่น การเป็ นลูกที่ดีที่ปฏิบัติตามแนวทางศาสนา ยืนหยัดอดทนอยู่กับการปฏิบัติการ
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อทาให้ พ่อแม่มีความยินดี ซึ่งได้สร้างคุณ ค่าและความภาคภูมิใจของผู้ส วม
บทบาทเช่นกัน (King, & Koenig, 2009)
1.2.2 ผู้มีความเชื่อและความศรัทธาจากประสบการณ์ด้านความศักดิ์สิทธิของศาสนา
ความเชื่อศรัทธาต่อศาสนาที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เกิด เมื่อเผชิญปัญหาหาทางออกไม่ได้
จึงปฏิบัติตามความเชื่อที่มีต่อศาสนาสวดภาวนาแล้ว มีความสมหวังดังตั้งใจ ทาให้ บุคคลมีความเชื่อ
และศรัทธาในความศักดิ์สิ ทธิ์ของศาสนามากขึ้น ศาสนาจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเคารพศรัทธาหรือมีหลัก
คาสอนเป็นแนวทางการปฏิบัติในชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งพลังงานสร้างความหวังต่อผู้ชีวิตประสบ
ความทุกข์ การภาวนาสวดมนต์อ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปฏิบัติศาสนากิจสามารถเป็นที่พึ่งทาง
จิตใจได้เป็ น อย่างดี เมื่อเผชิญ กับ ความผิ ดหวังในชีวิต การขอพรจากความเชื่อในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของ
ศาสนาจะทาให้บุคคลเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีความหวังและกาลังใจ
1.2.2.1 ผู้มีประสบการณ์ด้านความศักดิ์สิทธิของศาสนา
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ผู้ใช้ยาเสพติดผู้มีความเชื่อ และศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา และรับรู้
บทบาทการเป็นศาสนิกชนที่ดี การคิดย้อนกลับต่อตัวเองแสดงตัวตนของผู้มีจิตวิญญาณในลักษณะผู้
สวดมนต์ภาวนา ผู้มีความหวัง และมีกาลังใจ ในการต่อสู้กับสถานการณ์ชีวิตที่ยากลาบากของผู้ใช้ยา
เสพติดที่ชื่อว่า “ฮะมีม” ซึ่งได้สะท้อนประสบการณ์ของการเป็นผู้มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของ
ศาสนา ที่เขานับถือ เพราะในช่วงขณะชีวิตต้องเผชิญกับความล้มเหลวในชีวิต ฮะมีมได้ใช้ศาสนาเป็นที่
พึ่ง โดยการสวดภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนามอบสิ่งที่เขาต้องการ และปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นเมื่อ
สิ่งที่ขอกลายเป็นจริง ทาให้เขามีความเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนามากขึ้น
“วันนั้นหน่ะผมขอรถยนต์นะ ผมลองขอ มันได้จริง โอ้โหหลายครั้งแล้วที่ผมได้
กับตัวเองนะ บอกคนอื่นเขาไม่เชื่อ แต่เราเจอกับตัวเราเองแล้วเราเชื่อ”
มุมมองที่ฮะมีมต่อศาสนาคือสิ่งที่มีความหมายและทาให้เขารู้สึกชีวิตมีคุณค่า
ทั้งหลักคาสอนและการปฏิบัติศาสนากิจและได้รับสิ่งดี ๆ ทาให้ฮะมีมย้อนมองตนเองและแสดงออกมา
สวมบทบาทของผู้มีความศรัทธา มีความหวังในการเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยความ
อดทน เพราะเชื่อว่าชีวิตกาลังถูกทดสอบด้วยพระเจ้า ฮะมีมฺกับเพื่อนทดลองกินน้าต้มใบกระท่อมแทน
การใช้ยาเสพติดและเมธาโดน เนื่องจากหาได้ง่ายราคาไม่แพง ทาก็ง่ายและลดฤทธิ์หรืออาการเสี้ยนยา
ได้ดี ซึ่งเป็นวิธีการที่เคยทาให้ผู้ใช้ยาเสพติดหลายคนเลิกเสพเฮโรอีนได้ ซึ่งหากฮะมีมฺสามารถเลิกยา
เสพติดได้ ฮะมีมฺเชื่อว่าจะทาให้เขามีสติเพื่อใกล้ชิดพระเจ้าได้มากขึ้น แม้กระท่อมจะต้องห้ามตามหลัก
ศาสนา เช่นเดียวกับเฮโรอีนหรือกัญชา แต่ฮะมีมก็เชื่อว่าจะทาให้เขาเลิกยาเสพติดได้ดีกว่าเมธาโดนที่
ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขา
“สมมติว่าเราต้องเอาชนะตรงนั้นให้ได้ เราต้องการจะเลิกยาเสพติดเราก็ทาให้
เห็น เราก็ต้องมีความพยายามแล้วท่านถึงจะให้สิ่งที่เราต้องการ ไม่ใช่ว่าเราอยากจะขอเงินขอรถอย่าง
นี้อยู่ ๆ มันเป็นไปไม่ได้ เราก็ต้องพยายามหาทางานอะไรบ้างอย่างนี้ถึงจะให้มา และยาที่อยู่ในร่างกาย
คือช่วงที่เมาไงพี่ ช่วงที่เราเคลิ้ ม ช่วงนั้นเราไปใกล้ชิดพระเจ้าไม่ได้เลยนะ เพราะมันจะอ่านบทขอพร
อะไรไม่ได้ แล้วตอนละหมาดมันก็จะหลับ มันไม่ได้”
นอกจากนั้นฮะมีมจะขอพรให้พระเจ้าช่วยเหลือเขาในตอนที่เจอปัญหาอุปสรรค
ในชีวิตเช่น อุปสรรคในการทางาน ความเชื่อศรัทธาทาให้ศาสนาเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวใจของฮะมีมให้
สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของตนเองได้ เช่น หากเพื่อนสมาชิกไม่เข้าใจในเจตนาการทางาน
ของเขาจะขอให้พระเจ้าช่วยเหลือเปลี่ยนจิตใจของคนเหล่านั้น
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“เราก็หวังว่าสักวันมันคงจะดีกว่านี้ สักวันเขาจะเข้าใจ ตอนนี้ให้พระเจ้ารอบ
ประโลมจิตใจเขาให้เปิดรับสิ่งดี ๆ เข้ามาใจในเขา”
เรื่องราวของฮะมีมฺสะท้อนให้เห็นว่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับผู้ใช้ยา
เสพติดในด้านของความศักดิ์สิทธิ์ได้สร้างตัวตนจิตวิญญาณในลักษณะของการอยู่อย่างมีความหวัง มี
พลั งอดทนต่อสถานการณ์ ปั ญ หาได้อย่างมั่นคง เป็นแรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด แต่ไม่ได้มี
ลักษณะของตัวตนผู้มีความอดทนในการยับยั้งชั่งใจ หักห้ามใจไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุข
ดังหลักคาสอนของศาสนาซึ่งบัญญัติข้อห้ามไว้ ดังนั้นการใช้ศาสนากับการบาบัดเลิกยาเสพติด การ
ออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดกลัวบาปละเว้นอบายมุข ประพฤติตามกรอบดีงาม กับการนาหลักคา
สอนของศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจสร้างความหวังและกาลังใจ เป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจและควร
ศึกษาเพิ่มเติม
1.3 การทางานอาสาสมัครภาคสนามเพื่อผู้ใช้ยาเสพติด
การทางานอาสาสมัครภาคสนามในการช่วยเหลือผู้ ใช้ยาเสพติด นอกเหนือจากรายได้
หรือค่าตอบแทนที่อาสาสมัครภาคสนามได้รับ การที่อาสาสมัครภาคสนามมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ยาเสพ
ติดในบทบาทของอาสาสมัครภาคสนามผู้มีหน้าที่นาความรู้ที่เป็นประโยชน์และอุปกรณ์สะอาดให้กับ
ผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน คอยช่วยเหลือส่งต่อผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนให้รับการตรวจคัดกรองรักษา การ
ติดตามให้คาปรึกษาผู้ใช้ยาเสพติดที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบบีหรือซี เหล่านี้ล้วนเป็นงานที่
ท าประโยชน์ เพื่ อ ผู้ อื่ น และสั งคมมั ก ยกย่ อ งยอมรับ คนที่ ท างานเพื่ อ สั งคมและผู้ มี ศั ก ยภาพ เมื่ อ
อาสาสมัครภาคสนามได้ย้อนกลับมาคิดมองตนเอง ตระหนักรู้ถึงงานอาสาสมัครภาคสนามช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและศักยภาพแห่งตนทาให้ตนเองมีความรู้มีความเข้าใจต่อการใช้ยาเสพติดของตนทั้งเรื่อง
การดูแลสุขภาพ มุมมองของสังคม และความรู้กฎหมายและการช่วยเหลือเพื่อน ๆ ที่ใช้ยาเสพติดใน
ชุมชน และเมื่อได้ช่วยเหลื อเพื่ อ นผู้ใช้ยาเสพติดมีชีวิตที่ดีมากขึ้น เพื่ อนมีสุ ขภาพร่างกายแข็งแรง
สังคมครอบครัวเปิดใจรับยอมรับเพื่อนมากขึ้น โดยอาสาสมัครภาคสนามมีส่วนสาคัญในการผลักดัน
นอกจากนั้นการที่อาสาสมัครภาคสนามมองเห็นว่างานอาสาสมัครสมัครได้ชดเชยความผิดพลาดใน
อดีต จากการทาลายครอบครัวตนและผู้อื่นเพราะการติดยาและค้ายาเสพติดทาให้ความรู้สึกผิดสะสม
อยู่ในก้นบึ้งของพวกเขาเมื่อได้ทางานอาสาสมัครภาคสนามจึงได้เหมือนเห็นตัวตนใหม่ ความดีงามที่มี
อยู่ในตนเอง เพราะตนเองได้ทาความดีตามความคาดหวังของสังคมทั่วไป การกระทาของอาสาสมัคร
ภาคสนามกับเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดในบริบทการทางาน ได้ทาอาสาสมัครภาคสนามได้คิดสะท้อนกลับ
สร้างตัวตนผู้มีคุณค่าและความหมายของชีวิตและแสดงออกด้วยความรับผิดชอบทางานด้วยความเต็ม
ใจ
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ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบตั ว ตนผู้ มี จิ ต วิ ญ ญาณที่ ส ะท้ อ นจากพื้ น ที่ ป ระสบการณ์ ง าน
อาสาสมัครภาคสนาม คือ ผู้ตระหนักรู้และพัฒ นาศักยภาพแห่งตนในงานอาสา ผู้ทางานอาสาเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม และผู้ค้นพบคุณค่าและความหมายในงานอาสา (มณฑล สรไกรกิติกูล และสุนันทา
เสียงไทย, 2556) ดังนี้
1.3.1 ผู้มีคุณค่าจากการพัฒนาศักยภาพแห่งตนในงานอาสา
ด้ ว ยบริ บ ทงานอาสาสมั ค รภาคสนามมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ชี วิ ต และตั ว ตนของ
อาสาสมัครภาคสนามโดยตรง เพราะอาสาสมัครภาคสนามคือผู้ใช้ยาเสพติด คนหนึ่ง ดังนั้นการทางาน
ที่อ ยู่ กับ ชีวิตผู้ ใช้ย าเสพติดจึ งเหมือ นอยู่กับ ตนเอง จะท าให้ อาสาสมัค รภาคสนามสวมบทบาท ผู้
ตระหนักรู้ในงาน และพัฒนาศักยภาพตน คือมีลักษณะอาสาสมัครภาคสนาม ผู้ใส่ใจสังเกตการทางาน
ของตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาพัฒนาศักยภาพตนตลอดเวลา
การรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้ใช้ยาเสพติดคนหนึ่งและต้องมาทางานอาสาสมัครภาคสนาม
ช่วยเหลือเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดด้วยกัน การมองเห็นวิถีชีวิตการใช้ยาเสพติดของเพื่อนในชุมชนได้เป็นดัง
กระจกสะท้อนให้ อาสาสมัครภาคสนามสนามเห็ นตนเองเช่นกัน เมื่อมองตนจึงเกิดความเข้าใจใน
ตนเองโดยเฉพาะวังวนคนใช้ยาเสพติดทาให้อาสาสมัครภาคสนามย้อนกลับมามองตนด้วยมีทัศนะต่อ
โลกเปิดกว้าง โดยเฉพาะการนาองค์ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดที่ตนเอง
ได้รับไปพร้อมกับผู้ใช้ยาเสพติดมาใช้กับตนเองตระหนักและให้ความสาคัญดูแลเรื่องสุขภาพมากกว่า
ในอดีตที่ละเลยมาตลอด และการถูกคาดหวังจากเจ้าหน้าที่ให้สามารถทางานช่วยเหลือเพื่อนในชุมชน
ให้มากที่สุด ทาให้อาสาสมัครภาคสนามรู้สึกท้าทายในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับใน
บทบาทของอาสาสมัครภาคสนาม เมื่อคิดสะท้อนกลับมาจึงตระหนักรู้ว่างานอาสาสมัครภาคสนาม
เป็นงานที่มีคุณค่าและความหมาย จึงพยายามทางานอาสาสมัครภาคสนามเพื่อช่วยเหลือเพื่อนและ
พัฒนาตนเองเรื่อยมา
ตัวอย่างของณัฐสะท้อนปรากฏการณ์ข้างต้นได้ดังนี้ เมื่อณัฐ เข้ามาเป็นสมาชิกของ
มูลนิธิเพื่อเพื่อนเราได้ไม่นาน ก็ถูกชักชวนให้เข้ามาทาหน้าที่อาสาสมัครภาคสนาม เพราะชุมชนที่ณัฐ
อาศัยอยู่ กาลังขาดอาสาสมัครภาคสนามในพื้นที่ ซึ่งณัฐก็มีความสนใจอย่างมาก เพราะนอกจากเรื่อง
รายได้ที่ชัดเจนมั่นคงมากขึ้น ณัฐค้นพบว่าการทาหน้าที่อาสาสมัครภาคสนาม เต็มไปด้วยเรื่องท้าทาย
กระตุ้นการพัฒนาศักยภาพของณัฐมาก เพราะการมาสัมผัสชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดหลายคน จุดแรกคือทา
ให้ณัฐได้เห็นตัวเองที่อดีตเคยเป็นผู้ใช้ยาเสพติดคนหนึ่ง
“ทาแล้วมันมองเห็นตัวเรา คือพอเห็นเพื่อนเล่นเรามองเห็นตัวเราในอดีต”
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โดยเฉพาะการมีโอกาสได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในด้านต่าง ๆ ทาให้ณัฐ
รับรู้ว่างานอาสาสมัครภาคสนามเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยตรง เพราะการใช้ยาเสพติดในอดีต
ทาให้ณัฐมีปัญหาสุขภาพ ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งการทางานด้านสุขภาพกับกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด
ในพื้นที่ทาให้ณัฐได้เรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองควบคู่ไปด้วย
“เราได้ดูแลสุขภาพได้ไปตรวจสุขภาพด้วย เราได้ความรู้ที่จะใช้กับเพื่อน เราก็ได้มา
ใช้กับตัวเองด้วย และสิ่งสาคัญได้ดูแลตัวเองมากขึ้น ได้รู้เรื่องติดต่อจากที่เราไม่มีความรู้เลยเราก็ได้
ความรู้มากขึ้น เพื่อนได้ความรู้เราก็ได้ ความรู้เหมือนกัน”
ซึ่งในการท างานอาสาสมั ค รภาคสนามการสื่ อสารเข้ าถึงใจเพื่ อ นเป็ น เรื่อ งที่ ท้ า
ทายณัฐมาก เพราะเป็นจุดสาคัญในการทาให้ผู้ใช้ยาเสพติดสมัครใจมารับบริการการตรวจเลือด ซึ่งณัฐ
มีความกระตือรือร้น ที่จะพยายามทาให้สาเร็จมาตลอด พยายามศึกษาเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ เพื่อทา
ให้ ณั ฐ สามารถท างานได้ เต็ ม ศั ก ยภาพมากขึ้ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ะท้ อ นได้ ดี คื อ กิ จ กรรมการเข้ า ร่ว ม
กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งทาให้ณัฐได้ค้นพบเทคนิควิธีการที่ช่วยในการทางานของตนเองได้
จึงตั้งใจเรียนรู้และประยุกต์ใช้ทันที ซึ่งแม้ณัฐ มีปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมการโค้ชเชิง
จิตวิญญาณ ก็ไม่ยอมแพ้พยายามหาทางเข้าร่วมจนครบทุกขั้นตอน สะท้อนถึงพลังในการใฝ่เรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี
“ วันนั้นไปเสียค่าปรับที่ไปชนสุนัขเขาเสียชีวิต แล้วก็มีปากเสียงเล็กน้อยกับเจ้าของ
สุนั ข ก็คือขึ้น โรงขึ้น พั ก พลาดโอกาสไปในวันแรก วันถัดมาวันเสาร์ก็เจอพี่แป้งครั้งแรก พอได้รับ
เอกสารที่พี่แป้ง ผมไม่เคยได้เรียนรู้แบบนี้มาก่อน ตอนอ่านหัวข้อแล้วมันแตกต่างจากที่ผมเคยสัมผัส
มาก็เริ่มจะสนใจในจุดนี้ แล้ว เพราะอุปสรรคในการทางานส่ ว นใหญ่ จะเป็น การสื่อสาร โดยเราไม่
สามารถจะสื่ อสารให้ เพื่อนเข้าใจในตัว เรา ผลพวงที่ตามมาก็คือการทางานของผมมันช้าลง ช้าลง
เพราะความยาก แต่พอเรามีรูปแบบใหม่ในการทางาน มาเจอกับพี่แป้งวันแรกคือวันเสาร์ วันอาทิตย์
แล้วก็นาไปใช้เลย ก็ โอเค ครับ”
การที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองกาลังมีบทบาทหน้าที่อะไร เช่นงาน อาสาสมัครภาคสนาม
และเมื่อทบทวนงานและทบทวนตนพบว่ามีความสอดคล้องกัน คือ การดูแลผู้ใช้ยาเสพติดสอดคล้อง
กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของตนเองซึ่ ง ตั ว เขาก็ คื อ ผู้ ใช้ ย าเสพติ ด ท าให้ อ าสาสมั ค รภาคสนามรั บ รู้ ว่ า งานนี้ มี
ความหมาย อีกทั้งกระบวนการสังคมในการทางานได้เสริมศักยภาพแก่ตั วเขา ทั้งองค์ความรู้ข้อมูล
เกี่ยวชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด เมื่อย้อนกลับมามองตนเป็นผู้มีศักยภาพทาให้รู้สึกมีคุณค่า มีกาลังใจทางานที่
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เห็นตนเองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จึงวางตาแหน่งแห่งต้นเรียนรู้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้าง
การยอมรับเรื่อยมา
1.3.2 ผู้มีคุณค่าจากการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมในงานอาสา
โดยทั่วไปผู้ ที่ทางานเพื่อผู้อื่นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจะได้รับการยกย่อง งาน
อาสาสมัครภาคสนามเป็นการทางานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงเพราะส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด
ให้ ดีขึ้น ปกป้ องปั ญ หาการลุ กลามของผู้ ที่ติดเชื้อเอชไอวีเป็นต้น เมื่อบุคคลทาหน้าที่ดังกล่าวและ
ย้ อนกลั บ มาที่ต นเอง ความคิ ดที่มี ต่อตนเองคือ การรับ รู้จะถึงความมีป ระโยชน์ของตนเองจึงสวม
บทบาทมีคุณ ค่าและมีความหมายของชีวิต คือความรู้สึ กภูมิใจกับตนเอง ท าให้ มีพลั งความมุ่งมั่น
ทางานเพื่อสังคมต่อไป ซึ่งจากบทบาทงานอาสาสมัครภาคสนามที่มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด ให้มี
สุ ขภาพและคุณ ภาพชีวิตที่ ดี ปรากฏการณ์ การสร้างตัว ตน “ผู้ มี คุณ ค่าจากการท าประโยชน์ เพื่ อ
ส่วนรวมในงานอาสา”สะท้อนได้จากเรื่องราวของชากิร”
แม้การทาหน้าที่อาสาสมัครภาคสนามของชากิรจะเริ่มต้นด้ วยความไม่มั่นใจ อ่าน
เขีย นก็ไม่ ถนั ด เพราะเรีย นมาน้ อ ยและเป็ น เพี ยงชาวประมงคนหนึ่ ง แต่การได้ เข้ามาท างานเป็ น
อาสาสมัครภาคสนาม เป็นโอกาสให้โอกาสชากิรได้ทาหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน ซึ่งสร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเองให้กับตัวชากิรเรื่อยมา ตัวอย่างของการช่วยเหลือเพื่อนของชากิรที่ได้สร้าง
ตัวตนผู้มีคุณค่าสาหรับชากิรมาก คือการช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดสูงวัย อายุ 64 ปี คนหนึ่ง
ในวันหนึ่งชายสูงวัย ผู้ซึ่งใช้ยามา ตั้งแต่อายุ 13 ปี เข้ามาสอบถามพูดคุยกับชากิร
เกี่ยวกับการทางานอาสาสมัครภาคสนาม แต่ชายสูงวัยไม่เชื่อว่าจะมีที่ช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน
ชากิรจึงชวนแกมาเข้าทากิจกรรมกลุ่มสองสามครั้ง ชายสูงวัยเห็นถึงความดีของชากิร ในการพยายาม
ช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดเข้าบาบัดด้วยตนเอง จึงเกิดความไว้วางใจ ยอมที่จะไปตรวจเลือด เพื่อคัด
กรองการรักษา แต่ชายสูงอายุไม่มีบัตรประชาชน เพราะเคยเป็นอดีตเป็นผู้ขายยา ถูกจับบ่อยจึงต้อง
ไปอาศัยอยู่พื้นที่บริเวณชายแดน เพิ่งมาอยู่ในชุมชนไม่นาน ชากิรจึงช่วยเหลือพาชายสูงอายุทาบัตร
ประชาชนเป็ นลาดับแรก จากนั้ นก็พาไปตรวจเลือดก่อนเข้ารับเมธาโดนที่ศูนย์บาบัด ซึ่งชายสูงวัย
สงสัยทาไมต้องตรวจเลือด ชากิรก็ จะพยายามอธิบายเรื่องการติดเชื้อเอชไอวี หากติดเชื้อจะได้รักษา
ซึ่งพอพูดคุยชากิรก็รู้ว่าชายสูงอายุมีพฤติกรรมเสี่ยงเพราะไม่ใช้ถุงยาง และใช้เข็มร่วมกับคนอื่น จึง
พยายามจูงใจให้ ตรวจเลื อด เพื่อจะได้รักษาหากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี และเมื่อผลการตรวจเลื อด
ปรากฏว่า ผู้สูงวัยมีผลเลือดเป็นบวกคือติดเชื้อเอชไอวี และเข้าสู่ระบบการรักษารับยาต้าน และเข้ารับ
การบาบัดเมธาโดนตามตั้งใจ ชากิได้ช่วยชายสูงวัย วางแผนการเดินทางเพื่อมาบาบัดรับเมธาโดน และ
คอยติดตามการบาบัดชายสูงวัยอย่างต่อเนื่อง เมื่อชายสูงวัยได้กินยาในวันแรกรู้สึกว่าตนนอนหลับง่าย
ขึ้น จึงรีบมาบอกเล่ากับชากิรถึงผลของเมธาโดน ที่ช่วยให้แกหลับง่ายและทานข้าวได้ ทาให้ชากิรรู้สึก
ยินดีไปด้วย
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“วันแรกแกกินได้ แกมาที่บ้านประมาณสามทุ่มมาขอบใจดาแบบซึ้งเลยพี่ แกบอก
ว่าได้กินวันแรกมันเหมือนกับวันแรกที่แกยังไม่ได้ใช้อะไรเลย แกบอกว่านอนหลับสุขสบาย ได้กินข้าว
อะไร”
ต่อมาระหว่างบาบัด ชายสูงวัยมีปัญหาจากการบาบัดเกิดอุบัติเหตุล้มรถเพราะเมธา
โดนที่ได้รับมีระดับเข้มข้นจนเกินไป ชากิรพยายามแก้ปัญหาประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์ แต่ด้วยระเบียบ
จึงไม่สามารถทาได้ ชายสูงวัยจังต้องพยายามลดด้วยตนเอง ซึ่งชากิรก็อยู่เคียงข้างคอยถามไถ่ด้วย
ความห่วงใยเสมอ จนที่สุดชายสูงวัยไม่มีอาการเสี้ยนไม่ต้องกินเมธาโดนหรือใช้เฮโรอีน ชากิรรู้สึกดีใจ
และประทับใจที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการทาให้ชายสูงวัยประสบความสาเร็จในการเลิกยาเสพติด
จนมีชีวิตที่ดีได้ ชากิรเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยความภาคภูมิใจ ที่เขาได้มีส่วนสาคัญที่ทาให้ชายสูงวัย
สามารถเลิกยาเสพติดได้
“ภูมิใจ รู้สึกประทับใจ เหมือนชากิรเอารถมอเตอร์ไซน์เก่ามาซ่อมให้ขี่ได้อีกครั้ง”
เหตุการณ์ของชายสูงวัยยังอยู่ในใจเสมอมา และเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นน้าหล่อ
เลี้ยงสร้างความรักความมั่นคงในงานอาสาสมัครภาคสนามกับ ชากิร อาสาสมัครภาคสนามผู้ ทางาน
อาสาสมัครภาคสนามมาทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 6 ปี ซึ่งเป็นประสบการณ์ทางานที่ ยาวนานที่สุดของ
อาสาสมัครภาคสนามของมูลนิธิปัจจุบัน และการทางานที่ยาวนานเช่นนี้ ทั้งที่เป็นงานที่มีอุปสรรค
ปัญหามากมาย แต่ความรู้สึกมีคุณค่าจากงานมีอยู่เต็มเปี่ยมจนกลายเป็นความรักและความผูกพัน
ทางานอาสาสมัครภาคสนามเพื่อเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตของเขา
1.3.3 ผู้มคี ุณค่าจากการทางานที่เพิ่มคุณค่าชีวิต
อาสาสมัครภาคสนามผู้มีมุมมองรับรู้ในตนเอง เป็นผู้ไม่มีตัวตน ไม่มีความหมาย
อาจทาสิ่งที่ผิดพลาดมาในอดีต จากการทาลายครอบครัวเพราะใช้ยาเสพติดจนขาดสติ การทาลาย
ชีวิตผู้อื่นจากการเป็นผู้ค้ายาเสพติด การกระทาในอดีตเหล่านี้เป็นตราบาปที่เกาะกินภายในจิตใจ และ
เมื่อมองย้อนกลับมาที่ตน เห็นตนผู้ล้มเหลวและคนไม่ดีของสังคม ทาให้พวกเขาอับอายไม่มั่นใจในการ
ใช้ชีวิตกับสังคมอื่นที่ไม่ใช่คนใช้ยาเสพติด แต่เมื่อได้มาทางานในบทบาทอาสาสมัครภาคสนาม ที่มี
บทบาททาเพื่อสังคมช่วยเหลือเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน เมื่อทาตามหน้าที่และบทบาทที่ได้รับ ผล
สะท้อนกลับในสังคมผู้ใช้ยาเสพติดต่า งขอบคุณที่มาทาเพื่อพวกเขา ทาให้อาสาสมัครภาคสนามมอง
ย้อนกลับมาที่ตน เห็นตนคนใหม่ คนที่สามารถทาความดีเพื่อสังคมได้เช่นกัน การคิดสะท้อนกลับต่อ

162
ตนเองเช่น นี้ น ามาสู่ ก ารสวมบทบาทของผู้ มี คุณ ค่ าและความหมายของชีวิต ภู มิ ใจในการท างาน
อาสาสมัครภาคสนามของตน
ตัวอย่างที่สะท้อนปรากฏการณ์การสร้างตัวตนผู้ค้นพบคุณค่าและความหมายของ
งานอาสาสมัครภาคสนาม คือประสบการณ์ชีวิตของฮะมีม และณัฐ คือตัวแทนของชีวิตที่การทางาน
อาสาสมัครภาคสนามทาให้ชีวิตเขามีคุณค่ามากขึ้น
หลังจากเจอ ฮะมีมต้องพบกับ ชีวิตวิกฤตครอบครัวแตกแยก คุณค่าแห่งตนลดลง
ภาพที่ ม องตนคือ คนใจสลาย ครอบครัว พั งทลาย คนติ ด ยาไม่ มีเงิน แต่ก ารท าหน้ าที่ อาสาสมั ค ร
ภาคสนาม นาข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ แจกเข็มอุปกรณ์สะอาด ส่งต่อดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน
ไปยังโรงพยาบาลและสถานบาบัด การได้ยินเสียงขอบคุณ ได้ฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทาให้คิดได้ว่า
ชีวิตมีคุณค่า การทาเพื่อผู้ใช้ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ดี ๆ จึงมองย้อนกลับมาที่ตัวเอง เห็นคุณค่าในตนเอง มี
กาลังใจ มีพลังในการเดินหน้าใช้ชีวิต ทางานอาสาสมัครภาคสนามเพื่อผู้อื่นเพื่อบาบัดตัวเองไปด้วย
“ก่อนหน้านั้นตอนที่ครอบครัวเราแตกแยก หัวใจเรามันก็สลายก็เลยประชดชีวิตไป
เล่นยา แล้วพอได้มาทางานตรงนี้ได้มาช่วยคนทาให้รู้ว่าเรามีความหมายต่อคนอื่น เวลาเพื่อน ๆ มา
เจอเราได้ให้ความรู้เขาก็เป็นการบาบัดภายในตัวเราไปด้วย เราช่วยคนอื่นก็เหมือนเราก็ช่วยตัวเองไป
ด้วยครับพี”่
แม้ทางานอาสาสมัครภาคสนามเพียงสองเดือนฮะมีมฺก็ลงพื้นที่ทางานกับผู้ใช้ยาเสพ
ติด แจกเข็มและอุปกรณ์สะอาด จัดกิจกรรมกลุ่มโดยมีอาสาสมัครภาคสนามรุ่นพี่คอยสนับสนุน ทาให้
มีผู้ ใช้ย าเสพติดเริ่มเข้ามาปรึ กษาหาฮะมีมฺมากขึ้น และมาร่วมกับกิจกรรมของมูลนิธิมากขึ้น เช่น
กิจกรรมกลุ่มชุมชน ที่ฮะมีมฺเป็นคนประสานงานและมีชากิรและเจ้าหน้าเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกลุ่ม
ชุมชน คาชมของเพื่อนสมาชิกในชุมชนทาให้ฮะมีมฺมีรู้สึกดีมีกาลังใจในการทางาน
“ได้ยินมาครับ เขาก็ชมต่อหน้าก็อยู่กันหลาย ๆ คน แล้ววันที่ผมไปทากลุ่มกับเขา
วันนั้นที่ผมไปทากลุ่ ม เราก็เลี้ยงน้าเลี้ยงอะไรเขา เขาก็บอกเออนานแล้วที่ไม่ได้มาแบบนี้ ไปแจกเข็ม
เขา มีสมัครสมาชิกกันเยอะปกติ 10 กว่า ครั้งนี้ได้เกือบ 20 คน”
อีกตัวอย่างประสบการณ์ คือ เรื่องราวของณัฐ การทางานช่วยเหลือชีวิตผู้ใช้ยาเสพ
ติด ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ใช้ยาเสพติด ทาให้อาสาสมัครภาคสนามย้อนคิดถึงชีวิตที่ใช้ยา
ที่ผ่านมา สวมบทบาทเป็นผู้ค้นพบคุณค่าและความหมายในงานอาสาสมัครภาคสนาม ณ ปัจจุบัน
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เพราะงานอาสาสมัครภาคสนามเป็นเหมือนในการโอกาสแก้ไขและปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น ทาสิ่งดีชดเชย
อดีตที่ผ่านมา
ชีวิตณัฐอดีตเป็นทั้งผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด ปัจจุบันเขาป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบี
จากการใช้ยาเสพติด ต้องบาบัดรับเมธาโดนเพราะช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับจากการใช้ยาเสพติด
การมองย้อนกลับไปตั้งแต่เข้าสู่ชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดของตนเอง คิดว่าคือชีวิตที่ผิดพลาดที่รับรู้อยู่ในใจ
เมื่อมาทางานอาสาสมัครภาคสนาม ที่ตอนแรกคิดเพียงว่าเป็นงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาและ
เพิ่มรายได้ให้กับ ตนเอง แต่พอได้สัมผัส กับงานมากขึ้น การเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ยาเสพติด ทา
ให้ณัฐเห็นชีวิตที่ผ่านมาของตนเอง การได้ช่วยผู้อื่นเหมือนณัฐได้ชดเชยตนเอง จากการที่ เคยขายยาให้
ผู้อื่น วันนี้กลายเป็นผู้ปกป้องดูแล เป็นการทาความดีที่ทาให้ณัฐรู้สึกภาคภูมิใจ
“ทาแล้วมันมองเห็นตัวเรา คือพอเห็นเพื่อนเล่นเรามองเห็นตัวเราในอดีต ก็รู้สึกว่า
งาน มันได้ช่วยเหลือเพื่อนอย่างที่เราเคยเป็น เราก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้าง เพราะตอนนี้เราก็อายุเยอะ
แล้ว ทาไม่ดีมาเยอะ อยากทาดีบ้างแม้จะเล็ก ๆ น้อย ๆ พอได้ทาสักคนให้ดี ก็รู้สึกภาคภูมิใจ”
อาสาสมัครภาคสนามคือผู้ใช้ยาเสพติดคนหนึ่ง ชีวิตต้องเผชิญสถานการณ์ปัญหาทั้ง
เป็นผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดหรือการประชดชีวิตโดยการใช้ยาเสพติด การทางานช่วยเหลือผู้อื่น
จึงทาให้เติมความมีคุณค่าแห่งตน นอกจากนั้นงานอาสาสมัครภาคสนาม ผู้ใช้ยาเสพติดที่ต้องดูแลคือ
เพื่อนและญาติพี่น้องในชุมชน
สรุปจากปรากฏการณ์ การสร้างตัวอาสาสมัครภาคสนาม จากบริบทสังคมการทางานของ
อาสาสมัครภาคสนาม เป็นความคาดหวังของสังคมในการให้อาสาสมัครภาคสนามรับผิดชอบบทบาท
หน้าที่ และสังคมทั่วไปมีการยกย่องผู้ทางานอย่างมีศักยภาพ ทาประโยชน์เพื่อสังคม เมื่ออาสาสมัคร
ภาคสนามได้ทางานของตนตามบทบาทที่ได้รับได้เห็ นว่างานทาให้ เขาได้ความรู้ ได้รับการยกย่อง
ยอมรับ ได้รับโอกาสทาเพื่อผู้อื่น ความคิดสะท้อนกลับมาคิดว่าตนเองเป็นผู้มีคุณค่าและมีความหมาย
ของชี วิ ต แสดงออกด้ ว ยการมุ่ ง มั่ น ท างานรั บ ผิ ด ชอบหน้ า ที่ ข องตนเต็ ม ก าลั ง ภู มิ ใจที่ ได้ ท างาน
อาสาสมัครภาคสนามของตน ตระหนักรู้ในด้านดีงามของตนทาให้มั่นใจในการใช้ชีวิตในสังคมมากขึ้น
ชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดของอาสาสมัครภาคสนามทาให้เห็นชีวิตของผู้ถูกตีตราในสังคม คุณค่า
แห่งตนจะถูกบั่นทอนด้วยความคาดหวังและค่านิยมสังคม เมื่อไม่ได้อยู่กรอบที่สังคมกาหนด บุคคลจึง
ถูกกีดกันและถูกประณามไม่มีที่ยืนหรือมีเสียงในชุมชนสังคม ทาให้ตัวตนผู้มีคุณค่าแห่งตนค่อ ย ๆ ถูก
ทาลาย แทนที่ด้วยผู้ไม่มีคุณค่าและเป็นปัญหาสังคมทาให้พลังในการใช้ชีวิตเหือดแห้งไม่ภูมิใจในความ
เป็ น ตนเองคอยหลบหนี และหลีกเลี่ ยงสั งคม ในกลุ่ มผู้ ใช้ยาเสพติดก็เกาะกลุ่ มอยู่รวมกันเพราะไม่
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ปลอดภัยในการเปิดเผยตนและเปิดรับโลกภายนอก ดังนั้นงานอาสาสมัครภาคสนาม จึ งเป็นลักษณะ
สร้างตัวตนใหม่ให้กับผู้ใช้ยาเสพติดในการกลับมามองตนและสร้างตัวตนด้านคุณค่าและความหมาย
ชีวิตให้ปรากฏเด่นชัดมากขึ้น

ประเด็นหลักที่ 2 ผลการปลุกจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม จากประสบการณ์การ
โค้ชเชิงจิตวิญญาณ
ในการเข้ารับการโค้ชเชิงจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามถูกคาดหวังให้เป็นผู้เรียนรู้ตาม
กรอบแผนกิจกรรมที่วางไว้ของกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งเป็น กระบวนการผสานเทคนิค
ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Corey, 2008) ทั้งหมด 6 เทคนิค (เทคนิคการ
ฟังสะท้อนความรู้สึก เทคนิคการบริหารตนเองและการบ้านเชิงปรับพฤติกรรม เทคนิคจิตศึกษาแบบ
กลุ่มของแนวคิดจิตศึกษา เทคนิคการถามเพื่อสารวจการมีอยู่ และเทคนิคสติบาบัดของแนวคิดสติ
บาบัด (เทอดศักดิ์ เดชคง, 2551)) กับกระบวนการโค้ชที่มีประสิทธิผล มีจุดมุ่งหมายเพื่อการปลุกจิต
วิญญาณที่มีอยู่ภายในของอาสาสมัครภาคสนาม ซึ่งการรับรู้กระบวนการโค้ชในแต่ละขั้นตอนทาให้
อาสาสมัครภาคสนามเกิดความคิดที่มีต่อตนเองและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนความ
เป็ น ตัว ตน และลั กษณะตัวตนผู้ มี จิตวิญ ญาณของอาสาสมัครภาคสนามที่ ค้น พบจากการเข้าร่ว ม
กระบวนการโค้ ช เชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ คื อ “ผู้ มี ส ติ ต ระหนั ก รู้ ในงาน” “ผู้ มี คุ ณ ค่ า ” และ “ผู้ ค้ น พบ
ความหมาย” ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ผู้มีสติตระหนักรู้ในงาน
การปฏิสัมพันธ์ของอาสาสมัครภาคสนาม กับเทคนิคการจดอารมณ์ของสติบาบัด (เทอด
ศั ก ดิ์ เดชคง, 2551) ภายใต้ ก ระบวนการโค้ ช เชิ งจิ ต วิ ญ ญาณ ได้ ก ระตุ้ น ปลุ ก ตั ว ตนอาสาสมั ค ร
ภาคสนามในการแสดงออกซึ่ง การวางแผนการทางาน และ การจดจ่อมุ่งมั่นรับผิดชอบงาน ซึ่งเงื่อนไข
ที่สาคัญในการพัฒนาตัวตนลักษณะดังกล่าว คือการนาไปปฏิบัติจริงและทาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อาสาสมัครภาคสนามมีความรับผิดชอบและมีหลายบทบาทหน้าที่ การมีลักษณะตัวตนผู้มีสติตระหนัก
รู้ จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการทางานมากขึ้น คือ ทั้งการวางแผนและพยายามรับผิดชอบใน
งาน และจากประสบการณ์ของอาสาสมัครภาคสนาม สะท้อนลักษณะตัวตนของผู้มีสมาธิจดจ่อในงาน
ดังนี้
2.1.1 การทบทวน ปลุกตัวตน ผู้วางแผนทางาน
การทบทวน ปลุ ก ตั ว ตน วางแผนท างาน คื อ การวางแผนการท างานจากการ
ทบทวนตนเอง ด้วยการจดบั น ทึกในแต่ล ะวัน ทาให้ เห็ นล าดับงานที่ต้องทา สามารถวางแผนการ
ทางานได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งการทางานอาสาสมัครภาคสนาม โดยเฉพาะการทาหน้าที่เป็นแกนนา
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นอกจากรับผิดชอบงานในพื้นที่ของตนเอง อาสาสมัครภาคสนามแกนนาต้องไปสนับสนุนช่วยเหลือ
พื้นที่อื่นเช่นกัน และในบางครั้งต้องเข้าไปยังสานักงานในเมือง รวมถึงภารกิจส่วนตน ทาให้เกิดความ
สับสนในสิ่งที่ทา แต่การทาแบบฝึกหัดการจดอารมณ์ตนเองทุกวัน ทาให้อาสาสมัครภาคสนามทบทวน
การทางานตนเองไปในตัว ทาให้ เกิดการตระหนักรู้และสามารถวางแผนการทางานของตนเองได้
ดังเช่น ประสบการณ์ของชากิร
เมื่อชากิรได้รับมอบหมายการบ้านจากผู้โค้ชในการทบทวนการทางานตนเองทุกวัน
เป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ ชากิรได้มีการปฏิบัติทุกวันในช่วงเช้าที่ตื่นหรือก่อนนอน โดยใคร่ครวญนึกถึง
การงานท างานที่ ผ่ านมา โดยเฉพาะเป้าหมายในการท างานที่ ตั้งไว้กับ ผู้ โค้ช ว่าวัน นี้เป็น อย่ างไรมี
อุปสรรคอะไรบ้างให้คะแนนตัวเองเท่าไร ทาทุกวันจนรับรู้ตนเองชัดขึ้น
“ทาจนกลายเป็นชีวิตประจาวัน เหมือนชากิรได้เปิดใจกับตัวเองว่าในหนึ่งชากิรได้ใช้
กับอะไรไปบ้าง แล้ วเวลาหนึ่งวันนี่เราหมดไปกับอะไร ต้องทบทวนตัวเองคิดกับตัวเองว่าการใช้เวลา
หนึ่งวัน ใช้อะไรไปบ้าง แล้วหนึ่งวันเราประทับใจอะไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร”
จากการทบทวนตนเองชากิรสามารถบริห ารเวลาได้คุ้มค่ามากขึ้น มีแผนในการ
ทางาน ลงพื้นที่ชุมชนอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพราะที่ผ่านมาต้องขับรถไปยังสานักงานของมูลนิธิที่อยู่ใน
เมืองเพื่อตั้งหลัก แต่เมื่อมีแผนการทางานชัดเจนชากิรก็สามารถลงพื้นที่ชุมชนของตนเองได้ โดยที่ไม่
ต้องเสียเวลาขับรถเข้าไปในเมืองเหมือนที่ผ่านมาและทาให้เกิดความมั่นใจในการทางานของตนเอง
“ทาให้เราทางานชัดเจนมากขึ้น เช่นพื้นที่ เราอยู่ไกลไม่สามารถเข้ามาทุกวัน แต่เรา
ก็มีแผนเพื่อจะไปเดินต่อ อาจจะไม่ต้องถึงขั้นเหนื่อยมาถามที่ศูนย์แล้วต้องวิ่งลงไปอีก คือแบบการ
เดินทางอะไรแบบไกลอะไรด้วย ครับ มันทาตรงนี้ให้เราดูแบบมั่นใจมากขึ้น”
2.1.2 การทบทวน ปลุกตัวตน ผู้จดจ่อมุ่งมั่นรับผิดชอบงาน
การจดจ่อมุ่งมั่น รับผิดชอบงาน คือ การทบทวนตนเองจากการจดอารมณ์ทุกวัน
สามารถทาให้มีสมาธิกับงานที่ทา ทาให้จดจ่อมุ่งมั่นในงานที่ทา ซึ่งเงื่อนไขสาคัญในการพัฒนาตัวตน
จดจ่อมุ่งมั่นรับผิดชอบงาน คือ การตั้งเป้าหมาย หากการทบทวนตนจากการจดอารมณ์ ทาคู่ กับการ
ตั้งเป้าหมาย จะทาให้การสารวจประเมินอารมณ์มีทิศทาง เช่นการประเมินความสาเร็จในแต่ละวัน
สาหรับซาบิตการได้รับการบ้านทบทวนตนเองในด้านการทางานในแต่ละวัน เปรียบเสมือนได้กระตุ้น
ตั ว ตนให้ ผ ลั ก ดั น การท าหน้ า ที่ เพื่ อ ผู้ ใช้ ย าเสพติ ด เพราะซาบิ ต มี ห ลายบทบาทผู้ น าครอบครั ว
อาสาสมัครภาคสนามสาธารณสุขหมู่บ้าน ทาหน้าที่กรรมการเครือข่ายผู้ติดเชื้อของชุมชน และงาน
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อาสาสมัครภาคสนามของมูลนิธิ ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถมุ่งมั่นทาเฉพาะงานอาสาสมัครภาคสนาม แต่
การทบทวนตนเองทุกวันได้ย้าเตือนไม่ให้ซาบิตละเลยช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน
“ทาให้รู้ตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นใคร เราทางานมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา เราทางานอาสา
หมายถึงว่าให้รู้ว่าตอนนี้เราทางานอะไร ทาให้รู้ว่าตอนนี้เราทางาน มารู้จักตัวตน
นอกจากนั้นการทบทวนตนเองทาให้ความตั้งใจที่จะทาให้เป้าหมายอยู่ในใจซาบิตตลอด โดยเฉพาะ
การประเมิน ตนเองในแต่ล ะวัน ได้ก ระตุ้น ให้ ซาบิ ต พยายามท างานให้ เต็ มที่ เพราะการจดจ่ อกั บ
เป้ าหมายทาให้ ซาบิตมีจุดมุ่งหมายกับงาน โดยไม่กดดันตนเองเพราะมองว่าเป้าหมายตนเป็นของ
ตนเอง
“คือว่าเราให้คะแนนกับตัวเองพอได้เขียนก็ยังไม่รู้เลยว่าจุดมุ่งหมายของงานที่เราให้
คะแนนนั้นคืออะไร พอหลัง ๆ ก็ได้รู้ว่าให้รู้เรากาลังทางานอะไรถึงแม้ว่าเราจะทางานไม่เต็มที่ แต่เรา
อยู่ในงานคือเรายังมีสติ ไม่ใช่ว่าเราทางานลอย ๆ เราต้องตั้งเป้าคาดหวังว่าเราทาไปได้อะไรแล้วพรุ่งนี้
ก็ตั้งเป้าอีกถึงแม้ว่าทาไม่ได้แต่ว่าอย่าท้อเพราะว่านั่นคือเป้าที่เราตั้งกับตัวเราเอง ไม่ใช่ตั้งกับคนอื่น”
ด้ว ยสั งคมชี วิต อาสาสมั ค รภาคสนามไม่ ได้ มี เพี ยงงานอาสาสมั ค รภาคสนามแต่
แวดล้อมไปด้วยภาระหน้าที่หลายด้าน ซึ่งงานอาสาสมัครภาคสนามเป็นงานที่ต้องใส่ใจและให้เวลาใน
การติดตามทั้งในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่และผู้ใช้ยาเสพติดที่เพื่อนสมาชิก ในหลายครั้งไม่สามารถ
ควบคุมจัดการงานได้จึงไม่เห็นความสาเร็จ ดังนั้นการที่อาสาสมัครภาคสนามได้สังเกตทบทวนชีวิต
การทางานของตนเองในแต่ ละวัน ทาให้ จดจ่อกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเห็นการทางานของตนเอง
ชัดเจนขึ้นทั้งปัญหาอุปสรรคและโอกาสแห่งความสาเร็จ เอื้ออานวยต่อความสาเร็จที่เป็นรูปธรรม ซึ่ง
กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ในขั้นที่ 3 อาสาสมัครภาคสนามจะได้มีการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของ
การเรียนรู้เกี่ยวกับ สติบาบัด แบบวิธีการจดอารมณ์ (การประยุกต์ใช้วิธีการเจริญสติสู่การปรึกษา)
จากนั้นจึงลงมือไปปฏิบัติจริง คือ ขั้นที่ 4 จากเทคนิคการบริหารและกากับตนเอง การบ้านเชิงปรับ
พฤติกรรม คือ การทบทวนและจดบันทึกเกี่ยวกับความรู้สึกต่อชีวิตเหตุการณ์ของตนเองในแต่ละวัน
ซึ่ งท าให้ อ าสาสมั ค รภาคสนามเกิ ด การเรี ย นรู้ จ ากการสั ง เกตและทบทวนตั ว เองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อาสาสมัครภาคสนามจึงเกิดการผู้ตระหนักรู้ มีการจดจ่อเป้าหมาย และเอื้ออานวยให้อาสาสมัคร
ภาคสนามปฏิบัติงานจนสาเร็จ ซึ่งการตระหนักรู้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของจิตวิญญาณที่มีคาจากัด
ความว่า ความว่างจากการคิดหรืออารมณ์ มีการรู้ตนจาก การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ หรือการสะท้อน
กลับในขณะที่มีสติสัมปชัญญะ หรือมีการตอบสนองในภาวะที่มีสติ (King & Koenig, 2009)
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2.2 ผู้ค้นพบความหมายในงานอาสาสมัครภาคสนาม
ผู้ค้นพบความหมายของงานอาสาสมัครภาคสนาม คือ เป็นการรั บรู้สิ่งที่ความหมายใน
การทางานอาสาสมัครภาคสนาม ทาให้มีทิศทางและมีแรงผลักดันในการทางาน ซึ่งตัวตนผู้ผู้ค้นพบ
ความหมายของงานอาสาสมัครภาคสนามจะถูกปลุกด้วย การปฏิสัมพันธ์จากแบบฝึกหัดคาถามสารวจ
การมีอยู่ (เทคนิคการถามสะท้อนตัวตนและการมีอยู่) ตามแนวคิดทฤษฎี การปรึกษาแบบอัตถิภาวนิ
ยม (Corey, 2008) ซึ่งจากการศึกษาค้นพบความหมายของชีวิตมี 2 ลักษณะ คือ การใส่ใจการมีชีวิต
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการมีสัมพันธภาพกลมกลืนกับผู้อื่น
2.2.1 รู้การมีอยู่ ปลุกตัวตน ผู้การทาประโยชน์เพื่อผู้ใช้ยาเสพติด
รู้การมีอยู่ ปลุกตัวตัวตน การมีชีวิตเพื่อประโยชน์สุขเพื่อเพื่อน คือ การู้ความหมาย
ของการทางาน ว่าทาเพื่อใคร ทาไปทาไม ซึ่งจากเทคนิคการถามสารวจการมีอยู่ ทาให้อาสาสมัคร
ภาคสนามรู้ความหมายในการทางานอาสาสมัครภาคสนาม นั่นคือการทาเพื่อใคร โดยเงื่อนไขสาคัญ
ของการปลุกตัวตนดังกล่าว คือ การให้อาสาสมัครภาคสนามได้นาความหมายที่ค้นพบไปใช้ในขั้นการ
ลงมือปฏิบัติ เพื่อสารวจตนเองชัดเจนขึ้น เช่น การค้นพบว่า ทางานอาสาสมัครภาคสนามเพื่อผู้ใช้ยา
เสพติด ระหว่างลงปฏิบัติทางานอาสาสมัครภาคสนามได้ไปทาแล้วสารวจความหมายในสิ่งที่ตนเองทา
จะทาให้ตัวตนการค้นพบความหมายมีความชัดเจนมากขึ้น
ความรู้สึกเลื่อนลอยไร้จุดหมายปลายทางของการทางานอาสาสมัครภาคสนามได้
เกิ ด กั บ อาสาสมั ค รภาคสนามผู้ ห นึ่ ง เขาไม่ แ น่ ใจว่าตั ว เขาท างานอาสาสมั ค รภาคสนามไปท าไม
ต้องการอะไรและต้องมุ่งเน้นอะไร และที่สาคัญเขาทามันไปเพื่ออะไร แต่เมื่อได้เข้ากระบวนการโค้ช
เชิงจิตวิญญาณ อาสาสมัครภาคสนามได้มีทบทวนและเห็นจิตวิญญาณของตนเอง นั่นคือการทาเพื่อ
ผู้ใช้ยาเสพติด เห็นความหมายของงาน ปลุกตัวตนการทาประโยชน์เพื่อผู้ใช้ยาเสพติด ออกมาทาให้มี
พลังในการทางาน
ซาบิตถูกชักชวนเข้ามาทางานอาสาสมัครภาคสนามไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ด้วยเหตุผล
การมีประสบการณ์การทางานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งงานอาสาสมัครภาคสนามมีลักษณะงานที่
เกี่ยวข้องกับเอชไอวีเช่นเดียวกัน และอดีตเคยเป็นผู้ใช้ยาเสพติดคนหนึ่งทาให้เข้าใจวิถีผู้ใช้ยาเสพติด
แต่ด้วยภาระงานที่มากทาให้ซาบิตไม่ได้เรียนรู้งานอาสาสมัครภาคสนามอย่ างเต็มที่ และไม่แน่ใจว่า
งานอาสาสมัครภาคสนามมีจุดมุ่งหมายคืออะไร ทาให้ซาบิตรู้สึกท้อแท้จากการได้รับบทบาทครั้งนี้
“มีท้อ ก็ทางานไม่มีเป้าบางทีก็ทาเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อเพื่อนเราไม่รู้”
แต่หลังจากการร่วมกระบวนการโค้ชโดยเฉพาะในขั้นที่ 3 ซึ่งผู้โค้ชได้ใช้เทคนิคการ
ส ารวจค่ านิ ย มและโลก ซาบิ ต ก็ เริ่ ม เห็ น จิ ต วิ ญ ญาณของตนเองจากการทบทวนประสบการณ์ ที่
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เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ ซึ่งก็คือช่วงที่ใช้ยาแม้จะถูกตีตราจากสังคมว่าขี้ยา แต่พ่อแม่ยังคงรักและ
ห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน
“เพราะว่าเราคือผู้เคยผู้ใช้ยาเสพติดและก็ได้เรียนรู้ว่าผู้ใช้ยาเสพติดนั้นมีความการตี
ตราของสังคม และเราก็ตีตราตัวเองด้วยว่าคนขี้ยา ทาให้เรามีความรู้สึกท้อ สิ่งที่มีกาลังใจคือพ่อแม่
ถึงแม้ว่าคนอื่นจะรังเกียจเรายังไง จะตีตราเรายังไง แต่เรามีพ่อแม่ที่คอยเป็นห่วงนั่นแหละคือความ
ศรัทธา”
นอกเหนือจากประสบการณ์ ที่ซาบิตค้นพบว่าพ่อแม่มีความรักต่อเขาแม้ว่าเขาจะ
เป็นผู้ใช้ยาเสพติดถูกตีตราจากสังคม จากแบบฝึกหัดของเทคนิคการสารวจโลกและค่านิยมของตน
และเทคนิ ค การเรี ย นรู้ แบบกลุ่ มจิ ต ปรึกษาที่ มุ่งเน้น แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในแบบฝึ กหั ดที่ กาหนดขึ้ น
ประสบการณ์การเป็นผู้ใช้ยาเสพติดยัง ทาให้ซาบิตค้นพบคาตอบว่าตัวเขาเข้ามาทางานอาสาสมัคร
ภาคสนามด้วยจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร เพราะซาบิตค้นพบว่าในอดีตเขาเป็นคนทาให้เพื่อนหลายคนติด
ยา ทั้งจากการฉีดยาให้ การเป็ น คนกลางคอยส่ งยาให้ อากับเพื่อน ๆ ในหมู่บ้าน ในวันนี้ เพื่อนใน
หมู่บ้านเสียชีวิตกันเกือบหมด ทาให้เขาอยากชดเชยทางานอาสาสมัครภาคสนามช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพ
ติดเพื่อเพื่อนที่ไม่มีชีวิตอยู่
“เพราะว่ากระบวนการนี้เป็นอยู่ในการทางานของเรา เมื่อมาแลกเปลี่ยนความคิด
ทาให้เกิดแรงบัน ดาลใจ และก็มีจิตวิญญาณในการทางาน มีความศรัทธาเชื่อมั่นทาให้เราทาแล้วมี
ความหวัง ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทาเพื่อความสาเร็จก็ตาม แต่เราทาเพื่อเพื่อน”
เมื่อซาบิตตระหนักรู้ความหมายในการทางานอาสาสมัครภาคสนามของตนทาให้
เชื่อมั่นและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการทางานอาสาสมัครภาคสนามทาให้มีกาลังใจในการทางานมาก
ขึ้น
“แรก ๆ ก็สับสน ต่อมาก็ดีนะ เพราะว่าบางทีเราทางานลอย ๆ แต่นี่ก็ได้พัฒนาคืน
จิตใจให้มีสติและความเชื่อมั่นในการทางานให้ มีศรัทธาว่าเราทางานนี้เพื่ออะไร และความหวังคือ
อะไร”
โดยเฉพาะการที่ซาบิตได้ลงมือปฏิบัติจากเทคนิคการบริหารตนและการกากับตน
การบ้านเชิงปรับพฤติกรรม ที่อาสาสมัครภาคสนามลงมือปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทาให้ซาบิต
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ชัดเจนกับการทางานอาสาสมัครภาคสนามมากยิ่งขึ้น จากมีแรงบันดาลใจว่าทาเพื่อเพื่อน และเมื่อทา
สาเร็จทาให้เกิดความมั่นใจในการทางานอาสาสมัครภาคสนามมากยิ่งขึ้น
“ช่วงที่เรามาฟังและมาเรียนรู้แล้วก็เราลงปฏิบัติในพื้นที่ นั่ นล่ะคือเราได้เรียนรู้และ
ความเชื่อมั่นว่าเราทาได้ เราตั้งเป้าว่าทางานนี้ไม่ใช่ส่วนตัวเรา เราทางานเพื่อเพื่อน และก็แรงบันดาล
ใจจากทั้งพี่แป้งแล้วก็ความเชื่อมั่นในใจผมเอง”
จากการกระท าต่อกั นของผู้ โค้ ช และซาบิ ตที่ มีต่ อในรูป แบบการปฏิสั มพั น ธ์ของ
เทคนิคการสารวจโลกและค่านิยม ของทฤษฎี การปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม คือการใช้คาถามเพื่อให้
อาสาสมัครภาคสนามทบทวนประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของตนเอง และเทคนิคการเรียนรู้แบบ
กลุ่มจิตศึกษาที่มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของอาสาสมัคร
ภาคสนามแต่ล่ะคน ซึ่งเป็นเทคนิคผู้โค้ชใช้ในขั้นที่ 3 ของกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ โดยการใช้
คาถามสารวจความหมายและแรงศรัทธาทาให้ ซาบิตเห็ นศรัทธาของตนนั่นคือ พ่อแม่ และค้นพบ
ความหมายในการทางานอาสาสมัครภาคสนามคือ การทาเพื่อเพื่อน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
แรงบันดาลใจในการทางานที่ ไม่ได้ทาเพื่อมูลนิธิหรือเพื่อสังคม แต่ขอทาเพื่อเพื่อนที่เขาไม่มีโอกาส
กลับไปแก้ไขได้ และเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจากเทคนิคการบ้านเชิงปรับพฤติกรรม เทคนิคการบริหารและ
กากับตนเอง ของทฤษฎี การปรึกษาแบบปัญญาและพฤติกรรมนิยม ที่ซาบิตลงพื้นที่ไปค้นหาผู้ใช้ยา
เสพติ ดและชัก ชวนให้ ส มัค รใจรับ การตรวจเลื อด ท าให้ ซ าบิ ต มีมุ มมองต่อ ตัว เองชัด ขึ้น และสวม
บทบาทของผู้มีความเชื่อมั่นและรู้จุดมุ่งหมายในการทางานอาสาสมัครภาคสนามภาคของตนเอง นั่น
คือ “การทาเพื่อเพื่อน”
2.2.2 รู้การมีอยู่ ปลุกตัวตน ผู้มีสัมพันธภาพกลมกลืน
เมื่ออาสาสมัครภาคสนามสะท้อนค่านิยมมุมมองชีวิต สะท้อนให้เห็นสิ่งที่มีคุณค่า
และมีความหมายของตนเอง ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวคิดศึกษา (Corey, 2008) โดยมีผู้
โค้ชเป็น ผู้สอน และเอื้อให้ เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ อาสาสมัครภาคสนามได้เข้าใจคุณค่าและ
ความหมายของตนเองและอาสาสมัครภาคสนามที่เข้าร่วมรับโค้ช เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมด้วย ทาให้อาสาสมัครภาคสนาม เกิดการประยุกต์แนวคิดเรื่องคุณค่าและความหมาย ไปค้นหา
คุณค่าและความหมายในผู้ใช้ยาเสพติด ณ ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เข้าใจกลมกลืน นามาซึ่ง
ความไว้ใจและการยอมรับ ในชุมชน ซึ่งเงื่อนไขส าคัญ ของปลุกตัวตนผู้มีสัมพันธภาพกลมกลืน คือ
ต้องการแก้ไขปั ญ หาการเข้ าถึงผู้ ใช้ย าเสพติด ให้ ม ากขึ้น และการตระหนั กในความส าคัญ ของจิ ต
วิญ ญาณกับ การทางานอาสาสมัครภาคสนาม ซึ่งปรากฏการณ์ ของการปลุ กสร้างตัว เช่น นี้มาจาก
สะท้อนจากประสบการณ์ของณัฐ
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การทางานอาสาสมัครภาคสนามมาประมาณ 1 ปี ปัญหาและอุปสรรคที่ณัฐพบเจอ คือ การไม่ได้รับ
การยอมรับและความไว้ใจจากผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน เป็นโจทย์ที่ณัฐอยากได้คาตอบ เพื่อหารูปแบบ
ในการทางานอาสาสมัครภาคสนามที่จะทาให้เขาประสบความสาเร็จและมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับใน
การทางาน หลังจากจากผู้โค้ชได้เอื้ออานวยให้ณัฐเปิดเผยเล่าถึงสถานการณ์ปัญหาการทางานที่ผ่าน
มาและน ามาตั้ งเป้ าหมาย และมี ก ารแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ รู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ จิต วิญ ญาณ จาก
แบบฝึกหัดที่ผู้โค้ชนามาใช้ในกิจกรรม กระตุ้นให้ณัฐได้เห็นจิตวิญญาณของตน และได้เรียนรู้เข้าใจจิต
วิญญาณของผู้อื่น ผลักดันให้ณัฐมีความกระตือรือร้นนาความรู้ไปใช้ แม้ยังเรียนรู้ไม่จบทุกแบบฝึกหัด
ของการพัฒนาจิตวิญญาณ(ขั้นที่สาม) ณัฐก็ลงพื้นที่นาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิญญาณไปใช้กับ
เพื่อนสมาชิกที่เป็นทันที คือเมื่อได้รับความรู้วันเสาร์ วันอาทิตย์ก็นาไปใช้ ณัฐสื่อสารว่าเพราะเขามี
โจทย์ในใจก่อนหน้าเรื่องปัญหาการสื่อสารกับผู้ใช้ยาเสพติด ที่ไม่สามารถเข้าถึงใจผู้ใช้ยาเสพติดได้
ด้วยณัฐมักจะใช้ความคิดความต้องการของเขาเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อได้เรียนรู้การโค้ชเชิงจิตวิญญาณจึง
รู้สึกตรงใจตรงกับปัญหาของตนเองจึงประยุกต์ใช้ในสิ่งที่ เรียนรู้คือการใส่จิตวิญญาณ เช่น ครอบครัว
หรือคนที่มีความหมายกับผู้ใช้ยาเสพติด
“ส่วนมากผมจะเอาความคิดตัวเองเป็นหลัก โดยที่ลืมคานึงไปว่าใจเพื่อนกับใจเรานี้
มันต่างกัน ผลพวงที่ตามมาก็คือการทางานของผมมันช้าลง เมื่อมาเจอกับพี่แป้งวันแรกคือวันเสาร์ รู้ว่า
ต้องเอาจิตวิญญาณในการคุยกับเขา วันอาทิตย์แล้วก็นาไปใช้ “
เมื่อลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ใช้ยาเสพติด ณัฐจะสังเกตวิเคราะห์ความศรัทธาของผู้ใช้
ยาเสพติดมีต่อครอบครัวและทางศาสนา เช่น ความรักภรรยา ณัฐสังเกตว่าสามีจะเชื่อฟังภรรยา ณัฐ
จึ งสร้ างสั มพั น ธ์และสื่ อสารพู ดคุย กับ ภรรยาของผู้ ใช้ยาเสพติ ด เพื่ อให้ ภ รรยาเป็ น แรงส าคั ญ ช่ ว ย
ผลักดันให้ผู้ใช้ยาเสพติดยินยอมอย่างสมัครใจเข้ารับการตรวจเลือด ผลปรากฏว่าเพื่อนสมาชิกยินยอม
รับการตรวจทาให้ณัฐเชื่อมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับผู้อื่นมากขึ้น
“พอเราจะเชื่อมโยงกับเขาได้ เราต้องเข้าทางครอบครัวเขา คือแทนที่ว่าเราจะไปคุย
กับเขาโดยตรง เราเลี้ยวไปคุยกับเมียเขา เราพยายามคุยให้เมียเขาเข้าใจแล้วก็ให้เมียเขาเนี่ยไปคุยกับ
เขาอีกทีหนึ่งเวลายามนอนหรือก่อนนอน เพราะบางครั้งเขาอาจจะไม่สนใจเรื่องนี้หรอก แต่เขาจะเชื่อ
เมียเขาอยู่แล้ว ผมก็เอารูปแบบนี้แหระคืออ่านใจเขา ผลที่ออกมาโอเค ทาให้งานของเราง่ายขึ้น”
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เมื่อเห็นความสาเร็จณัฐก็เริ่มนาวิธีการของการสร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับผู้อื่น
ไปใช้กับผู้ใช้ยาเสพติดคนอื่น ๆ โดยจะปรับเปลี่ยนวิธีการจากผ่านมาคือมุ่งเน้นไปใช้ยาเสพติดโดยตรง
เข้าหาคนในครอบครัวที่ดูมีอิทธิพลและมีความหมายกับผู้ใช้ยาเสพติดเป้าหมาย
“เพื่อนคนแรก คนที่ว่าผมพาไปตรวจ เราก็มองดูแล้วจากครั้งแรกเราก็ไม่ได้เจาะจง
เขาเท่าไหร่นะ ก็ไป ๆ เยี่ยมเขาที่บ้าน จากที่ผมไปพบเขาแค่คนเดียว แต่พอมาเดี๋ยวนี้ ผมเริ่มขยาย
จากแค่เรารู้จักเขาคนเดียว เราขยายไปรู้จักกับแม่เขาเพิ่มขึ้นตรงนั้น”
โดยณัฐจะมีวิธีการสื่อสารกับผู้ใช้ยาเสพติดที่มีการสร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับ
ผู้อื่นมากขึ้น เช่น ถ้าหากผู้ใช้ยาเสพติดที่รักลูกมากทาทุกอย่างเพื่อลูกและครอบครัว ณัฐจะพยายาม
พูดคุยเรื่องลูกถามไถ่เรื่องลูก ในกรณีที่ผู้ใช้ยาเสพติดมีแรงศรัทธาในศาสนาณัฐก็เข้าใจและเชื่อว่าจะ
เป็นพลังสาคัญสาหรับผู้ใช้ยาเสพติด ณัฐก็ใช้ศาสนามาเป็นแรงผลักดัน
“พอเจอหน้ากันก็จะถามบ่าวเรื่องลูกว่าเป็นอย่างไรบ้าง เค้าได้คิดขึ้นมาอีกนิดนึง
เพิ่งมาถามช่วงลูกเค้าไปสอบ เค้าจะมาเล่าเรื่องลูกให้ฟัง เราก็รู้แล้วว่าจุดยืนของเค้าคืออะไร และหาก
จุดยืนของเค้าคือแรงศรัทธาของศาสนา ไม่มีอะไรแล้วที่จะบริสุทธิ์กว่าอัลเลาะห์ คืออัลเลาะห์คือผู้ให้
อภัยเสมอ แม้ว่าจะผิดขนาดไหน เราก็ให้ความสาคัญตรงนี้”
ซึ่งรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับผู้อื่นของณัฐจะเป็นการสังเกตจาก
การพูดคุยและการใช้ชีวิตของผู้ใช้ยาเสพติดว่ารอบตัวมีใครและใครสาคัญกับตัวผู้ใช้ยาเสพติดคนนั้น
มากที่สุด และคุณค่าในชีวิตของเขาคืออะไร ณัฐเชื่อว่ามันจะเป็นพลังสาคัญให้กับผู้ใช้ยาเสพติด เมื่อ
เกิดสาเร็จจากการสื่อสารพูดคุย ณัฐรับรู้ได้ถึงการยอมรับของผู้ใช้ยาเสพติดที่มีต่อเขา ทาให้เขามีความ
มั่น ใจในการสร้ างความสั มพัน ธ์ที่กลมกลื นกับผู้ อื่นและเชื่อมั่นในศักยภาพการท างานอาสาสมัคร
ภาคสนามของตนเองมากขึ้น
“ผมมีศักยภาพในการทางานมากขึ้นมาในอีกด้านหนึ่ง พอไปอบรมแล้วได้ เทคนิค
รูปแบบใหม่มากขึ้น จากการที่ว่าทาแบบปกติ แล้วก็จุดนี้มาอาศัยการดาเนินชีวิตของเพื่อน ดูจิตใจ
เพื่อน แล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยตัวเอง”
จากประสบการณ์ ข องณั ฐ สะท้ อ นการสวมบทบาท การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่
กลมกลืนกับผู้อื่น ซึ่งมีลักษณะการแสดงออกที่มุ่งเน้นเข้าอกเข้าใจจิตวิญญาณผู้อื่น ในการค้นหาสิ่งที่มี
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ความหมายและเป็นแรงศรัทธาของบุคคล พัฒนามาจาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างณัฐกับผู้โค้ชที่ใช้เทคนิค
การฟังสะท้อนความรู้สึก ซึ่งเป็น แนวคิดทฤษฎีการปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ในขั้นที่ 1
ส าหรั บ การติดตามรับ ฟั งเรื่ องราวที่ เกี่ย วกั บจิต วิญ ญาณในการท างานของอาสาสมั ครภาคสนาม
เอื้ออานวยให้ณัฐเปิดเผยการทางานที่ผ่านมาของตนเองทาให้รู้ความต้องการของตนเอง และเทคนิค
ของการเรียนแบบกลุ่มของจิตปรึกษาในการที่ผู้โค้ชทาหน้าที่สอนบรรยายเรื่องจิตวิญญาณกับการ
ทางานอาสาสมัครภาคสนาม และ ผู้โค้ชออกแบบฝึกหัดพั ฒนาจิตวิญญาณโดยใช้เทคนิคการสารวจ
โลกและค่านิ ย ม จากแนวคิดทฤษฎีการปรึกษาแบบอัตถิภ าวนิยม ในขั้นที่ 3 ทาให้ ณั ฐตระหนักรู้
ความสาคัญของจิตวิญญาณที่มีความสาคัญในการเข้าใจผู้อื่นและการทางานอาสาสมัครภาคสนาม
การรับรู้ในองค์ความรู้เกี่ย วกับ จิตวิญ ญาณและการตระหนักรู้ความสาคัญของจิตวิญญาณกับการ
ทางานอาสาสมัครภาคสนาม โดยการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทาให้ณัฐพัฒนาทั้งรูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับผู้อื่นซึ่งเป็นกลยุทธ์สาหรับการทางานอาสาสมัครภาคสนามของตนเอง
และการพัฒนาตัวตนผู้ใส่ใจจิตวิญญาณเช่นกัน ซึ่งมีการศึกษาพบว่าการรับรู้ถึงการมีจิตวิญญาณกับ
การสร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับผู้อื่นมีความสัมพันธ์กันจากการอบรมหรือการศึกษา (Atarhim,
2018)
2.3 ผู้ค้นพบคุณค่าจากการตั้งเป้าหมาย
จากประสบการณ์ โค้ ช ขั้ น ที่ 2 ของกระบวนการโค้ ช ที่ มี ก ารออกแบบลั ก ษณะการ
ปฏิสั มพั น ธ์โดยใช้เทคนิ คการบริห ารตนเองและกากับตนเอง จากแนวคิดทฤษฎี การปรึกษาแบบ
ปัญญาและพฤติกรรมนิยม ผู้โค้ชเอื้ออานวยให้อาสาสมัครภาคสนามตั้งเป้าหมายและวางแผนตาม
หลั ก SMART (Corey, 2008) และมีการผลักดันให้ ลงมือปฏิบัติในขั้นที่ 4 โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และขั้นที่ 5 ติดตามและประเมินผล ผลจากการศึกษาพบว่าจากการรับรู้ในเทคนิคดังกล่าว
ทาให้อาสาสมัครภาคสนามย้อนมองตัวเอง และปลุกตัวตนผู้ค้นพบคุณค่าจากการตั้งเป้าหมายแห่ง
งาน คือการที่อาสาสมัครภาคสนามเชื่อว่าความสาเร็จในเป้าหมาย คือสิ่งที่มีคุณค่า ทาให้พวกเขา
พยายามผลักดันตนเอง ให้พยายามอดทนฝ่ าฟันปัญหาอุปสรรคไปสู่ความสาเร็จและบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ และแม้บางคนไม่พบความสาเร็จแต่ก็ภูมิใจที่ระหว่างทางได้ทาเต็มที่หรือใช้พลังความสามารถ
ของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งเงื่อนไขที่สาคัญในการปลุกความมีคุณค่าในเป้าหมายการทางาน มาจากการ
สารวจความต้องการของอาสาสมัครภาคสนาม และตั้งเป้าหมายที่มาจากการทางานของอาสาสมัคร
ภาคสนามอย่างแท้จริง
2.3.1 ผู้มีคุณค่าแห่งตน จากการมีเป้าหมายที่ท้าทาย
การมีเป้าหมายที่มีความท้าทาย ปลุกตัวตนผู้มีคุณค่า ไม่ว่างเปล่า มีตัวตนในสังคม
เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ความกระตือรือร้น เพื่อที่ทาเป้าหมายที่ท้าทายนั้นให้สาเร็จ
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จากประสบการณ์ของณัฐในการเข้าร่วมกิจกรรมการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ เป้าหมายของ ณัฐ คือ การ
นาเพื่อนสมาชิกไปตรวจเชื้อเอชไอวีหนึ่งคน และไวรัสตับอักเสบซีหนึ่งคน ซึ่งเป็นเพื่อนสมาชิกที่ณัฐ
พยายามชักชวนไม่เคยประสบความสาเร็จ แม้จะพยายามแค่ไหนก็ ไม่ยอมเปิดใจรับข้อเสนอของณัฐ
ทาให้เป็นเรื่องที่ค้างใจและท้าทายมากสาหรับณัฐมาก เมื่อผู้โค้ชจัดกระทาให้ณัฐตั้งเป้าหมาย ณัฐจึง
เลื อกผู้ใช้ยาเสพติดสองคนเป็น เป้ าหมายเพราะมีคุณ ค่าส าหรับตัวเขา และเมื่อลงมือปฏิบัติณั ฐได้
พยายามนัดหลาย ๆ ครั้งที่จะทาให้สาเร็จ ซึ่งครั้งแรกที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็มีแนวโน้มประสบความสาเร็จ
เพราะผู้ใช้ยาเสพติดทั้งสองรับปากณัฐว่าจะไปโรงพยาบาล โดยจัดแจงขับมอเตอไซต์มาหาณัฐถึงบ้าน
ด้วยตนเอง ทาให้ณัฐเชื่อมั่นว่าครั้งนี้ทาได้ แต่ในใจก็ไม่ประมาทคิดว่าถ้าครั้งนี้มีปัญหาจะลองหลาย
ครั้งจนกว่าจะได้พาไปตรวจรักษา
“ครับเขามาด้วยตัวเองพร้อมมอเตอไซต์ ที่ผมบอกว่าเขามาหาผมตอนนั้น แล้วผม
คิดแล้วแหละว่าจุด ๆ นี้มันคือสาเร็จแล้ว เพราะว่าสองคนนี้ที่ผมบอกตอนแรกว่า นัดสองครั้งสามครั้ง
แล้วไม่เคยมา ถ้าครั้งนี้ผมจะนัดอีกครั้งหนึ่งถ้าเขาไม่มาผมก็จะนัดอีกจนกว่าเขาจะมา”
ซึ่งที่ ผ่ านมาตั้ งเป้ าหมายของการท างานเป็ น เดื อ นโดยทางมู ล นิ ธิแ ต่ ค ราวนี้ ต่า ง
ออกไปเป็นเป้าหมายของณัฐคือเป็นการตั้งเป้าหมายที่มุ่งหมายที่มาจากตัวณัฐเองเป็นเป้าหมายที่ณัฐ
รับรู้ว่าเป็นสนามเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันเพื่อเป็นสนามการทางาน จึงมีคุณค่าสาหรับณัฐมาก
“มันท้าทาย ๆ ขึ้น มันทาให้เรากระตุ้นขึ้น โดยที่ว่าไม่มีใครมาผูกมัดเรา เราตั้งให้
ตัวเองอยู่ที่ 2 เราพยายามแข่งขัน กับตัวเอง แต่ใจตัวเองนี่ที่เราไม่แข่งขันในงาน แต่ใจตัวเองนี่เรา
เรียนรู้ เรียนรู้ใจตัวเองเอาร่างกายไปใช้สมองทางาน”
สุดท้ายณัฐไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะเพื่อนสมาชิกที่ณัฐตั้งใจจะนาไป
ตรวจคั ด กรอง ได้ อ อกนอกพื้ น ที่ ไปต่ างจั งหวัด ไม่ ส ามารถรู้ได้ ว่าจะกลั บ มาเมื่ อไร ซึ่ งเกิ น เวลา 2
อาทิ ต ย์ ที่ ได้ ตั้ งเป้ าหมายไว้ ซึ่ งณั ฐ ก็ ย อมรับ ผลที่ ต ามมา เพราะตลอด 2 อาทิ ต ย์ ที่ ผ่ านมา การมี
เป้าหมายกระตุ้นให้ณัฐพยายามไปเยี่ยมไปหาเพื่อน และติดตามข้อมูลของเพื่อนสมาชิกอย่างเต็มที่
พยายามรู้สถานการณ์ปัญหาหรือคาตอบชัดเจนว่าทาไมถึงไม่สาเร็จตามเป้าหมาย จากการไถ่ถามคนที่
รู้จักเพื่อนสมาชิกผู้เป็นเป้าหมาย เพื่อขอรายละเอียดครอบครัวทาให้รู้ว่า เพื่อนสมาชิกมีแม่ขายโรตีใน
ตลาด ณัฐก็ไปทาทีขอซื้อโรตีและสอบถามข้อมูล ทาให้รู้ว่าผู้ใช้ยาเสพติดที่ณัฐพยายามติดตาม ไม่อยู่
ในพื้นที่และไม่มีกาหนดกลับ จึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใช้ยาเสพติดจะเข้าไปตรวจเลือดกับณัฐ ในช่วงสอง
อาทิตย์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามณัฐก็ยอมรับได้ เพราะเกินการควบคุมของเขา
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“อย่างคนที่หายไปนราธิวาส เราต้องตีโจทย์ให้แตกว่าเขาไปไหน เราจะติดตามเขา
ได้ไหม ถ้าไม่ได้เราจะมาเสียเวลากับเขาไม่ได้ แล้วก็ถามครอบครัวของเขาอีก คือไปถามคนนู้นคนนี้ว่า
อะไรครอบครัวเป็ นยังไง เลยได้รู้ว่า ว่าแม่เขาไปขายโรตีในตลาด เราก็ไปซื้อโรตีของแม่เขา แล้วก็
พูดคุยถามถึงลูกเขา เราเลยรู้ว่าไปไหน”
ซึ่งช่วงที่ลงทางานตามเป้าหมายนายดาต้องเผชิญกับรถมอเตอไซต์ของณัฐที่พังไป
จากอุบัติเหตุชนสุนัขยังไม่สามารถซ่อมเสร็จได้ เมื่อไม่มีต้องยืมรถแม่ยายซึ่งต้องใช้งานเช่นกันทาให้ไม่
คล่องตัว และเนื่องจากแฟนณัฐย้ายไปทางานที่มาเลเซีย ณัฐก็ต้องขนของย้ายออกจากบ้านที่เคยอยู่
อาศัยกับแฟนซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวแฟนกลับไปอยู่กระท่อมของตนเองตามเดิมทาให้เป็นอาทิตย์ที่
วุ่นวาย แต่ณัฐก็กระตุ้นการทางานตลอดเพื่อทาให้สาเร็จจนพบว่ามันเกินการควบคุมซึ่งณัฐยอมรับ
แล้ ว เข้ า ใจจากการประเมิ น การท างานของตนเองกั บ เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ งเป็ น ขั้ น ตอนที่ ห้ า ของ
กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
“กระตุ้นใจตัวเองให้วางแผนและทา ไม่จาเป็นต้องถึงวันพรุ่งนี้ เราสามารถทาอะไรก็
ได้ที่ทาให้เป้าหมายของเราสาเร็จโดยที่เรากาหนดเอง การกาหนดนี่เราประเมิ นค่าตัวเองแล้วว่าเรา
สามารถทาได้แค่ไหนประเมินแล้วอาทิตย์นี้อุปสรรคผมมาก ผมก็เลยไม่ได้ตามเป้าหมาย”
การกระท าของผู้ โ ค้ ช และอาสาสมั ค รภาคสนามร่ ว มกั น การก าหนดเป้ า หมาย
โดยเฉพาะเป้าหมายที่มาจากอาสาสมัครภาคสนาม เมื่อรับรู้เป้าหมายเชื่อว่าตนเองต้องพยายามทาให้
สาเร็จ จึงกระตุ้นดึงตัวตนความมุมานะพยายามของคน ๆ นั้นออก พยายามที่จะไปให้ถึงเป้าหมายให้
ได้แม้ว่าตัวเองจะมีข้อจากัดอะไรก็ตามก็จะพยายามหาทางไปถึงเป้าหมายของตน แม้จะเจอปัญหา
อุปสรรคก็ไม่ยอมแพ้พยายามฝ่าฟันให้ได้ และเรียนรู้ผลที่ได้จากการประเมินตนเอง
2.3.2 ผู้มีคุณค่าแห่งตนคือ การบรรลุเป้าหมาย
การตระหนักรู้ในคุณค่าของความสาเร็จ ทาให้อาสาสมัครภาคสนาม พยายามทุก
ทางเพื่อจะไขว่คว้าสาเร็จจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเงื่อนไขที่สาคัญคือ
ก่อนหน้าที่ชากิรจะเข้าร่วมกระบวนการโค้ช ชากิรตั้งใจว่าจะต้องนาเพื่อนคนหนึ่ง
มาตรวจการติ ดเชื้อเอชไอวีโดยจากผลการตรวจ CD4 ให้ ได้ จากการเข้าร่ว มอบรมความตั้งใจได้
กลายเป็นเป้าหมายที่มีความหมายกับเขา นอกจากนั้นการที่ชากิรรับรู้ถึงการพยายามของผู้โค้ชที่ต้อง
เดินทางมาไกลในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง ทาให้ชากิรตั้งใจที่จะทาให้เป้าหมายให้สาเร็จเช่นกัน
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“ชากิรตั้งเป้าไว้ว่ากับเคสนี้ว่าให้เขาเข้าตรวจ CD4 ให้ได้ใช่ไหมพี่ แล้วพออบรมกับ
พี่แล้วคือ ความคิดมันมาโดยอัตโนมัติเลยว่าชากิรต้องพยายามทาให้ได้ เพื่อพี่อะไรแบบนี้ไหนพี่จะเดิน
ทางไกล เพื่อที่ชากิรได้ตั้งเป้าของตัวเองที่ชากิรทามันก็เป็นอีกหนึ่งความสาเร็จของชากิร”
แต่ จ ากการลงมื อ ท าในขั้ น ที่ 4 ผู้ โค้ ช ได้ มี ก ารติ ดตามผลระหว่างการปฏิ บั ติ ก าร
พบว่าชากิรยังไม่สามารถประสบความสาเร็จเพราะมีปัญหาอุปสรรค คือ เพื่อนสมาชิกหายตัวไป ผู้โค้ช
ก็พยายามช่วยคิดแก้ปัญหาและชักชวนผู้รับโค้ชคนอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการช่วยกันคิดและหาทางออก
เมื่อได้ทบทวนสถานการณ์ปัญหาทาให้ชากิรมีความมุ่งมั่นลงมือทาอีกครั้งให้ประสบความสาเร็จ
“ตอนแรกคือเราอาจจะยังไม่ผ่าน แต่ไม่ใช่ว่าเราจะหยุดแค่นั้น เราก็ต้องมีการแก้
อะไรที่เป็นปัญหา อุปสรรค อะไรที่ทาให้มันง่ายขึ้น คือตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราได้ทบทวนกับตัวเองไป
ด้วยว่าเราควรแก้อะไร”
ชากิรพยายามทาทุกทางเพื่อให้เพื่อนมาตรวจรักษา ไม่ว่าจะไปหาเพื่อนปลุกถึงที่
นอน รับส่งเพื่อนจากที่บ้านมาโรงพยาบาลด้วยตนเองเพื่อป้องกันเพื่อนเปลี่ยนใจเหมือนที่ผ่านมา ซึ่ง
ชากิรก็ประสบความสาเร็จ ตามแผนและเป้าหมายที่ตั้งไว้
“เป้าหมายของชากิรคือต้องพยายามชักชวนเขามาให้ได้ต้องดึงเขา ต้องไปปลุกที่ที่
นอนเขา ต้องทาให้เขามาเข้ากลุ่มร่วมกันกับชากิรให้ได้ แต่ถ้าชากิรมัวแต่รอนัดที่โรงพยาบาลชากิร
ต้องไม่ได้เขาแน่ ชากิรต้องเข้าไปหาเขา”
จากความสาเร็จของการตั้งเป้าหมายทาให้ชากิรภูมิใจ แม้จะพลาดไปหนึ่งคนตาม
ที่ตั้งไว้ แต่ชากิรรู้สึกที่ทาได้ก็คุ้มค่ากับปัญหาอุปสรรคที่พบ และที่สาคัญได้ทาในสิ่ งที่ตั้งใจไว้ ที่ไม่
สาเร็จในช่วงที่ผ่านมา
2.3.3 ผู้มีคุณค่าแห่งตนคือ จากการมีเป้าหมายสร้างคุณค่าชีวิต
การรับ รู้ว่าเป้ าหมายที่ทาว่ามีคุณ ค่าเป็นการทาเพื่อผู้ ใช้ยาเสพติด สามารถสร้าง
คุณค่าให้ชีวิตตนเองด้วยเช่นกัน อาสาสมัครภาคสนามจึงพยายามอดทนอดกลั้นรอคอย การเสียสละ
กาลั งทรัพย์ และพยายามทาทุกอย่าง เพื่อให้ ตนเองบรรลุ เป้าหมายซึ่งช่ว ยให้ ผู้ใช้ยาเสพติดได้รับ
โอกาสตรวจและรักษาเช่นเดียวกับที่ตนได้รับ
ในขั้นที่ 2 ของกระบวนการโค้ช คือ การตั้งเป้าหมาย ฮะมีมเลือกเป้าหมายในการ
ส่งต่อคัดกรองรักษาเพื่อน แม้อาทิตย์ก่อนหน้านี้จะไม่ประสบความสาเร็จ แต่สุดท้ายก็สามารถประสบ

176
ความสาเร็จ ซึ่งฮะมีมต้องใช้ความพยายามมาก แต่ฮะมีเชื่อว่าการเลือกเป้าหมายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า จึง
อดทนทุกอย่าง ทั้งการขับรถคอยรับผู้ใช้ยาเสพติดแต่ละคน ให้ไปตรวจเลือดพร้อมกัน ณ โรงพยาบาล
ซึง่ แต่ละคนอยูห่ า่ งไกลกัน ความอดทนแรกคือการทีผ่ ใู้ ช้ยาเสพติดมาช้ากว่าทีน่ ัดหมายหลายชัว่ โมง
“เราก็รอและต้องทาใจ ด้วยที่รอเค้านัดไว้ 9 โมง เขามาเกือบเที่ยง”
ความอดทนต่อมาคือเมื่อไปรับอีกคนที่บ้านก็ต้องรอให้เพื่อนใช้ยาก่อน บางคนต้อง
ไปรอให้เขาอาบน้าก่อนประมาณ 10 - 15 นาที สุดท้ายก็ผู้ใช้ยาเสพติดไปตรวจรักษาคัดกรองทั้งหมด
4 คน บรรลุเป้าหมาย ซึ่งฮะมีมพบว่ามีผู้ใช้ยาเสพติดคนหนึ่งกังวลใจมาก เพราะผลตรวจปรากฏว่าติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบซี และเพราะคิดว่าไวรัสตับอักเสบรักษายากและมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่พอทราบว่า
ไวรัสตับอักเสบซี รักษาฟรีและสามารถหายขาดได้ ทาให้ผู้ใช้ยาเสพติดดีใจมาก ฮะมีมก็เช่นกันรู้สึกดี
ใจไปด้วยและตั้งใจติดตามดูแลต่อไป ทาให้ เ ขารู้สึ กดีที่ทาหน้าที่ได้ทางานช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด
เช่นเดียวกับตัวเขา และยินดีที่ได้ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยติดตามดูแลเพื่อน ๆ
“พอก็รู้ว่าโรคนี้มีทางหายขาดเค้าก็ดีใจขึ้น ทาให้เป็นหน้าที่ผมที่คอยดูแลเค้าต่อไป
ผมก็พร้อมที่จ ะช่วยเหลื อเพราะว่าเป็ นเพื่ อนที่เคยใช้ยาด้วยกัน เราก็ดีใจนะพอเราได้ทางานมัน ก็
สอดคล้ องกับ ที่ เราเป็ น อยู่ ก็คอยให้ คาแนะนาเหมือนเป็นพี่ เลี้ยงคนหนึ่ง มัน รู้สึกดีอย่างไรไม่รู้มัน
เกิดขึ้นเองทาให้ผมมีกาลังใจในการทางาน สามารถช่วยเพื่อน”
นอกจากการแวะรับเพื่อนตามจุดต่าง ๆ ซึ่งต้องมีค่าใช้ จ่ายน้ ามันรถ ฮะมีมดูแล
แม้กระทั่งอาหารการกิน เพื่อพยายามดูแลให้ไปโรงพยาบาลด้วยกัน และได้รับโอกาสเดียวกับที่ฮะมีม
เคยได้รับ
“ถ้าเราไม่ทุ่มเทกับงาน งานก็จะไม่สาเร็จ การไปรับเพื่อนคนหนึ่ง เราต้องลงทุนแล้ว
ซื้อข้าวซื้อน้าฝากเค้า แล้วค่าน้ามันรถเท่าไรเสียเวลาเท่าไร พาเค้าไปโรงพยาบาล บางทีเราต้องยอม
ลงทุนเพื่อที่จะให้เค้ามีโอกาสเหมือนที่เราได้รับ”
เมื่อฮะมีมได้เลือกทาในสิ่งที่มีคุณค่าสาหรับตัวเขา ทาให้ปลุกความรู้สึกมีคุณค่า มีตัว
ตนเอง เป็นพลังขับเคลื่อนมุ่งมั่นรับผิดชอบทาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเต็มกาลัง อดทนอดกลั้นใน
หลายสถานการณ์ จนประสบความสาเร็จทาให้รับรู้ถึงความมีคุณค่าของเป้าหมายชัดขึ้น และสร้าง
คุณค่าให้กับตัวเองเช่นกัน
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การที่ผู้โค้ช ใช้เทคนิ คการบริห ารตนเองและกากับตนเอง ได้ส ร้างประสบการณ์ ที่มีความหมายต่อ
อาสาสมัครภาคสนาม โดยเฉพาะกระตุ้นผลักดันให้อาสาสมัครภาคสนามมุ่งมั่นพยายามทาทุกทางเพื่อ
เป้าหมายที่ตั้งใจ โดยเป้าหมายที่ออกแบบล้วนมาจากความตั้งใจและมีคุณค่าต่ออาสาสมัครภาคสนาม
ที่มีต่อการทางาน ทาให้เป็นแรงจูงใจที่สาคัญในการสร้างตัวตนผู้มีความมุมานะทางานให้สาเร็จ อีกทั้ง
การติดตามให้ข้อมูลย้อนกลับทาให้อาสาสมัครภาคสนามไม่ท้อแท้มีกาลังใจที่จะทาต่อไปจากการมีคน
ช่วยคิดและวางแผนทาให้ได้ทบทวนและเห็นทางออกที่ผ่านมา นอกจากนั้นผู้โค้ชยังเป็นเงื่อนไขสาคัญ
การตระหนั ก ถึ งความตั้ งใจของผู้ โ ค้ ช ที่ อ าสาสมั ค รภาคสนามรับ รู้ ได้ เป็ น บริบ ทอี ก ด้ า นที่ ท าให้
อาสาสมัครภาคสนามมองเห็นตัวตนแห่งความพยายามเพื่อจะพิชิตเป้าหมายให้สาเร็จเพื่อตอบแทน
ความทุ่มเทของผู้โค้ช (Schultz, 2014; Watt, 2012)
จากการวิเคราะห์ประเด็นเรื่องเล่าประสบการณ์การรับการโค้ชเชิงจิตวิญญาณอาสาสมัคร
ภาคสนามข้างต้น ผู้วิจัยได้นามาออกแบบโครงสร้างการพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามของ
กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจากการปฏิสัมพันธ์ของผู้โค้ชและผู้รับการโค้ช
ภายใต้กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณทั้ง 5 ขั้น ที่ผสานเทคนิคทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโค้ชที่มีประสิทธิผล กระทาการให้อาสาสมัครภาคสนามมีการสวม
บทบาทผู้ มี จิ ต วิญ ญาณ คื อ 1) การผู้ ค้ น พบคุ ณ ค่ าจากเป้ าหมายในการท างาน ซึ่ งประกอบด้ ว ย
เป้าหมายมีความท้าทาย บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายคือทาประโยชน์เพื่อผู้ใช้ยาเสพติด 2) ผู้ค้นพบ
ความหมายในงานอาสาสมัครภาคสนาม คือ ท าประโยชน์ เพื่ อผู้ ใช้ ยาเสพติด การมีสั ม พั นธภาพ
กลมกลืนกับผู้อื่น และ 3) ผู้มีสติตระหนักรู้ในงาน คือ มีการวางแผน และจดจ่อในงาน มาจากการจด
อารมณ์ของเทคนิคสติบาบัด
ซึ่งกระบวนการโค้ชเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนซึ่งลาดับของการปฏิสัมพันธ์ อาจมีผล
ต่อการพัฒนาจิตวิญญาณเช่นกัน นอกจากนั้นโครงสร้างนี้จะสะท้อนการรับรู้เพียงกิจกรรมหรือเทคนิค
ที่มี ความหมายเด่น ชัดของอาสาสมัค รภาคสนามและการตี ความหมายของผู้ วิจัยซึ่ งเป็ นทั้ งผู้ ร่ว ม
สนทนาและผู้โค้ช ซึ่งโครงสร้างการพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม ของกระบวนการโค้ชเชิง
จิตวิญญาณ มีดังนี้
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การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
ตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ
เทคนิคทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการฟังสะท้อนความรู้สึก
เทคนิคการบริหารตนเอง
เทคนิคการบ้านเชิงปรับพฤติกรรม
เทคนิคการถามสะท้อนตัวตนและการมีอยู่
เทคนิคจิตศึกษาแบบกลุ่ม
เทคนิคสติบาบัด

การมีเป้าหมายที่ท้าทาย
ผู้ค้นพบคุณค่าแห่งตนจาก
เป้าหมายในการทางาน

ผู้ค้นพบความหมาย
ในงานอาสาสมัครภาคสนาม
สวมบทบาท

การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ
ขั้นตอนที่ 2 การวางเป้าหมายและวางแผน
ขั้นตอนที่ 3 การเสริมศักยภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การลงมือปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผล

การบรรลุเป้าหมาย
การมีเป้าหมายที่ทา
ประโยชน์เพื่อเพือ่ น
ทาประโยชน์
เพื่อผู้ใช้ยาเสพติด
สัมพันธภาพกลมกลืน

ผู้มีสติตระหนักรู้ในงาน

วางแผนงาน
จดจ่องาน

ภาพประกอบ 15 โครงสร้างการพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม

ประเด็นหลักที่ 3 การถ่ายโยงจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนามสู่ผู้ใช้ยาเสพติด
จากประสบการณ์ของผู้ใช้ยาเสพติด
จากการสร้างตัวตนอาสาสมัครภาคสนามผู้มีจิตวิญญาณ ภายใต้บริบทสังคมชีวิตครอบครัว
ผู้ ใ ช้ ย าเสพ ติ ด ข้ า งต้ น ได้ น ามาสู่ ป รากฏ การณ์ ของการถ่ า ยโยงจิ ต วิ ญ ญ าณ (Spiritual
Transformation) ซึ่งมีกระบวนการจากการปฏิสัมพันธ์ของอาสาสมัครภาคสนามผู้มีจิตวิญญาณกับ
ผู้ ใช้ ย าเสพติ ด ผู้ ใช้ย าเสพติ ด จะมี ก ารรับ รู้แ ละมี มุ ม มองต่อ ตั ว ตนอาสาสมั ค รภาคสนาม จากนั้ น
ย้อนกลับมามองตน และสวมบทบาทหรือสร้างตัวตน ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้มีจิตวิญญาณในรูปแบบของ
ตนเอง ซึ่งรูปแบบของตัวตนที่ถ่ายโยงและถูกสร้างขึ้นไม่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับมุมมองความคิด ความรู้สึก
ค่ านิ ย มมุ ม มองประสบการณ์ ที่ แ ตกต่ างกั น ของบุ ค คล (Banker, 2012; Burnhart, 2005; KossChioino, 2006; Schultz, 2014; Watt, 2012) ซึ่งการที่ผู้ใช้ยาเสพติดรับรู้ว่าอาสาสมัครภาคสนาม
กระทาการต่อพวกเขาด้วยความมีจิตวิญญาณ และทาให้ ตัวตนแห่ งจิตวิญญาณของผู้ใช้ยาเสพติด
แสดงออกมามียั้งคิดมีสติในการใช้ยาเสพติดของตน มีแรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด ใส่ใจดูแลสุข
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ภาวะของตนมากขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์การถ่ายโยงจิตวิญญาณต่อไปนี้ สะท้อนมาจากประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ยาเสพติดในการปฏิสัมพันธ์กับอาสาสมัครภาคสนาม ทั้งหมด 6 คน (เพศชาย 5 คน เพศ หญิง 1
คน) ซึ่งมีลักษณะการถ่ายโยงจิตวิญญาณใน 4 รูปแบบ ดังนี้
3.1 อาสาสมัครภาคสนามผู้ยืนหยัดต่อสู้กับความตาย ถ่ายโยงสู่ เพื่อนใช้ยาผู้มีความรักและ
ความศรัทธา
เมื่อผู้ใช้ยาเสพติดมีมุมมองต่ออาสาสมัครภาคสนามว่า เป็นแบบอย่างของผู้ไม่ยอมแพ้
ต่ออุป สรรคปั ญ หา แม้ จ ะต้ องเผชิญ กับ ความตายของตนเอง ก็ยังไม่ยอมจนหนทาง พยายามทุ ก
หนทางเพื่อมีชีวิตรอด และเมื่อ ผู้ ใช้ยาเสพติด จึงย้อนกลั บมาดูตนเอง จึงสวมบทบาทของผู้รักและ
ศรัทธา แสดงท่าทีต่อ อาสาสมัครภาคสนามด้วยการเชื่อฟังคาแนะนา และต้องการเจริญรอยตาม
อาสาสมัครภาคสนาม โดยมีเงื่อนไขในการถ่ายโยงที่สาคัญคือ การเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง ท่าทีคาพูด
แนะนาที่ห่วงใยและน่าเชื่อถือ การมีตัวอย่างประสบการณ์ชีวิตที่เป็นรูปธรรม และสร้างการยอมรับใน
ครอบครัว ซึ่งปรากฏการณ์รูปแบบนี้สะท้อนจากประสบการณ์ของฮาบิสผู้ใช้ยาเสพติดของซาบิต
ฮาบิสมีมุมมองที่เปี่ยมไปด้วยความรักและศรัทธาต่อซาบิต ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีสุขภาพ
แข็งแรงมากคนหนึ่ง ทั้งที่กลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกันในหมู่บ้านเสียชีวิตไปเกือบหมด ประสบการณ์ของซา
บิตทาให้ฮาบิสรู้สึกชื่นชมซาบิตมาก อีกทั้งซาบิตยังเป็นผู้ที่ใส่ใจเยี่ยมเยียนฮาบิสอย่างต่อเนื่อง และทุก
ครั้งที่พ บเจอก็จ ะมีคาแนะน าดี ๆ และห่ ว งใยไปให้ เสมอ และด้วยความดีของซาบิตที่ ทามาอย่าง
ต่อเนื่องได้ทาให้ครอบครัวของฮาบิสที่เดิมทีเคยรังเกียจซาบิต เพราะมีอดีตเป็นผู้ใช้ยาเสพติดและแจก
ยา มายอมรับในตัวของซาบิต ทาให้ฮาบิสอยากเจริญรอยตามซาบิต ทั้งการเลิกยาเสพติดและการทา
หน้าที่อาสาสมัครภาคสนามดูแลผู้อื่น
ฮาบิส อายุ 38 ปี ในอดีตอาชีพนักดนตรีเล่นอยู่ในเมืองตัวจังหวัด แต่ตอนนี้ได้เลิกอาชีพ
ดนตรีมาทาสวนยางที่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ซาบิต (นามสมมุติ) อาสาสมัครภาคสนามดูแลรับผิดชอบ
ในวันหนึ่งขณะที่ฮาบิสและเพื่อนกาลังใช้ยา ซาบิตก็เข้ามาเยี่ยมเยียนแนะนาการทางานของมูลนิธิเพื่ อ
เพื่อนเรา และการทางานอาสาสมัครภาคสนาม ในตอนที่เจอกันครั้งแรกฮาบิสยังไม่ไว้ใจซาบิตฟังแล้ว
งง และดูเชื่อหน่วยงานแล้วรู้สึกว่าน่ากลัว จนเมื่อซาบิตมาเยี่ยมหลายครั้ง สัปดาห์และครั้งสองครั้งก็
เริ่มไว้วางใจ เพราะมีการแนะนาให้ความรู้ถึงอันตรายเรื่องการใช้เข็มเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
และนาอุปกรณ์สะอาดมาให้ ฮาบิสสังเกตเจตนาดีของซาบิตในการเชิญชวน พบว่ามีความปรารถนาดี
และมอบสิ่งดี ๆ จึงเกิดคามรู้สึกไว้วางใจ ฮาบิสก็เลยให้ชื่อสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิกับซาบิตไป
“ก็รู้สึกความดีที่แกมาเยี่ยมเยือน ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยไว้ใจแกเท่าไหร่ที่มาบอกเรื่องนี้
งานอะไรวะ เราก็ คิ ดไง น่ ากลั ว หรือ เปล่ าชื่อ นี้ แต่ดู ๆ จากการเยี่ยมเยื อนของแกแล้ ว รู้สึ ก ไว้ใจ
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สัปดาห์หนึ่ง สองครั้งแกมาเยี่ยมเยือนมาบอกการใช้เข็ม ว่ามีอันตรายยังไง เราก็รู้สึกอุ่นใจว่าแกก็มี
ความดีมาเชิญชวนในทางที่ที ก็เลยให้ชื่อไป”
จากความรู้ที่ได้รับทาให้ฮาบิสตระหนักถึงอันตรายจากเข็มกลัวติดเชื้อเอชไอวี เพราะ
ตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยงเพราะใช้เข็มร่วมกันกับเพื่อน เพราะถ้าหากติดกลัวคนจะไม่ยอมรับในตัวฮาบิส
เมื่อซาบิตชักชวนให้ไปตรวจเลือดฮาบิสจึงตอบตกลงเพราะสังเกตตัวซาบิตแล้วรู้สึกไว้ใจ เมื่อฮาบิสไป
ตรวจผลเลือดระบุว่าฮาบิสไม่ติดเชื้อทาให้ฮาบิสดีใจเป็นอย่างมาก และจากการเยี่ยมเยียนหลายครั้ง
ทาให้ฮาบิสรู้จักซาบิตมากขึ้นว่า ซาบิตเคยเป็น ผู้ใช้ยาเสพติดคนหนึ่งที่สามารถรอดชีวิตหมดจากการ
ติดเชื้อเอชไอวี แม้ร่างกายของซาบิตจะเป็นผู้ติดเชื้อคนหนึ่งแต่ร่างกายแข็งแรงเห็นได้ชัดเจน รู้ สึกทึ่ง
ในตัวซาบิตอยากเจริญรอยตามทาหน้าที่อาสาสมัครภาคสนามเหมือนซาบิต
“ครับผม คือเราเห็ นภาพชัดเจน แกยังมีร่างกายเข้มแข็ง ที่เล่นยากับแกไปหมดแล้ ว
เหลือแกคนเดียวในตาบลเลย ที่เราเห็นภาพชัดเจนที่เราอยากจะตามแก”
ในตอนแรกคนในครอบครัวของฮาบิสไม่มีคนชอบซาบิต เพราะเคยทาตัวเหลวไหลติดยา
ไม่มีใครยอมรับ ในตัว ซาบิ ต เมื่อฮาบิส มาเล่ าว่าซาบิตมาแนะนาเรื่องการสุ ขภาพการใช้ยาเสพติด
ครอบครัวก็ยังไม่ไว้วางใจ จนซาบิตมาเยี่ยมบ่อย ๆ เป็นระยะเวลาเป็นปี ทาให้ครอบครัวยอมรับในตัว
ซาบิต เพราะทาให้ฮาบิสเริ่มจะเลิกยาเสพติด เพื่อนชวนไปเล่นยาก็ไม่ไปเหมือนเคย หากเสี้ยนยาก็จะ
กินน้าต้มใบกระท่อมแทนเพื่อลดอาการเสี้ยนยา โดยที่มาของการเปลี่ยนแปลงตนเองของฮาบิส ส่วน
หนึ่งคือกลัวการติดเชื้อเอชไอวี และอีกมุมหนึ่งคือต้องการเดินตามรอยของซาบิตที่ปัจจุบันสามารถ
เลิกยาเสพติดได้และต่อสู้มีชีวิตรอดและมาทางานเสียสละดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน
“หักดิบหลังจากที่ซาบิตเข้ามาเยี่ยมเยือน รู้สึกถึงความรักของแก”
“ก็ประทับใจที่แกดูแลตนเองได้ ตอนที่แกเล่นยาอยู่ดูอาการของแกแข็งแรงดีทีนี้ทาให้ดู
เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนต่อชีวิตแกไง แล้วก็เกิดความรักแกไงที่แกยอมเสียสละเวลา”
วิธีการของซาบิตที่ฮาบิสประทับใจคือเวลามาเยี่ยมเยียนจะไม่บอกให้ เลิกยาเสพติด แต่
จะคอยเตือนให้ค่อย ๆ ลด ถ้าเลิกไม่ได้ลดทีล่ะอย่างสองอย่าง ในฐานะคนที่เคยผ่านชีวิตมาได้ โดย
ปัจจุบันฮาบิสก็กินเพียงใบกระท่อมซึ่งฮาบิสก็ตั้งใจจะเลิกเพื่อให้ร่างกายบริ สุทธิ์เหมือนกับซาบิตจะได้
เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนรุ่นน้องต่อไปได้
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“เมื่อก่อนใครมาบอกอะไรเรา เราไม่เชื่อ แค่มาวันสองวัน มาพูดเรื่องแบบนี้เราไม่เชื่อ
แต่เพราะความที่ซาบิตมาเยี่ยมเยือนตลอด สัปดาห์หนึ่ง 2- 3 ครั้ง ตอนแรกก็คิด มาทาไมวะ แต่ไอ้
การเยี่ยมเยือนนี่แหล่ะทาให้เกิดความรัก แล้วก็ความเข้าใจ ไว้ใจแกในสิ่งที่แกพูด แกมาเยี่ยมที่บ้าน
มาบอกว่าที่เล่นอยู่หยุดได้ก็หยุดไปเถอะ เพราะแกก็เคยผ่านชีวิตแบบนี้ เหมือนคนที่ได้เกิดใหม่อีกครั้ง
ถ้าเราเลิกได้เหมือนแก เราก็จะได้พูดคุยกับน้อง ๆ ในชุมชนได้”
ลั ก ษณะของซาบิ ต ของแบบอย่ า งของการท างานอาสาสมั ค รภาคสนามที่ น่ า สนใจ
โดยเฉพาะการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนให้ความร่วมมือ และใส่ใจมุ่งมั่นดูแลตนเอง
ด้วยความสมัครใจ ซึ่งเริ่มจากการเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับความรู้ คาแนะนาดี ๆ จากนั้นจึง
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีความหมายต่อ ผู้ใช้ยาเสพติด เพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดรับรู้อย่างเป็นรูปธรรม
และค่อย ๆ ชักชวนจากเรื่องง่าย ๆ ไปสู่เรื่องยาก การลด ไปสู่การเลิกยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งวิธีการที่
ซาบิ ต ใช้น อกจากจะท าให้ ฮาบิ ส รัก และศรัท ธาต่ อซาบิ ต ยั งสามารถเปลี่ ย นท่ าที ข องสั งคม เช่ น
ครอบครัวของฮาบิสที่มีการยอมรับซาบิต ทาให้ฮาบิสยิ่งศรัทธาในตัวซาบิตมากขึ้น
3.2 อาสาสมัครภาคสนามผู้มีความรัก ถ่ายโยงสู่ ผู้ใช้ยาเสพติดผู้สร้างคุณค่าชีวิต
ตัวตนอาสาสมัครภาคสนามผู้มีความรักผู้มีลักษณะการแสดงออกต่อผู้ใช้ยาเสพติด ด้วย
ท่าทีการใส่ใจห่ วงใยดูแลอย่างใกล้ชิด ผูกพันเหมือนคนในครอบครัว คอยให้คาปรึกษาแนะนาและ
ช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งที่มีประโยชน์เสมอ เมื่อ ผู้ใช้ยาเสพติดรับรู้จึงสวมบทบาท ผู้สร้างคุณค่าชีวิต จาก
ผู้ป่วยที่ผู้หมดหวัง มีกาลังใจดูแลตนเองต่อสู้กับโรคภัยกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง และการถ่ายโยงครั้งนี้มี
เงื่อนไขที่สาคัญคือ การดูแลเหมือนครอบครัว ซึ่งสะท้อนได้จากตัวอย่างประสบการณ์ของผู้ใช้ยาเสพ
ติดของหลิวต่อไปนี้
โอมาห์ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี ใช้ยาตั้งแต่อายุ 13 ปี เป็นเพื่อนสมาชิกของมูลนิธิ ผู้ใช้
ยาเสพติดมาหลายปี และเป็น ผู้ชักชวนให้หลิว อาสาสมัครภาคสนามในปัจจุบันมารู้จักกับผู้จัดการ
มูล นิ ธิเพื่ อเพื่ อนเรา โอมาห์ และหลิ ว เป็ นเพื่ อนและเคยทางานเป็น ลู กจ้างส่ งน้าของร้านผลิ ต น้าที่
เดียวกัน แต่การดูแลกันในบทบาทอาสาสมัครภาคสนามและเพื่อนสมาชิกก็ชัดขึ้น เมื่อโอมาห์เผชิญ
กับโรคร้ายที่ชื่อว่า วัณโรค ซึ่งโอมาห์กระซิบ บอกกับผู้จัดการศูนย์ว่าเขาป่วยเป็นวัณโรคและไม่คิดจะ
รักษา และโอมาห์ไม่ได้บอกใครมีเพียงคนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ สาเหตุที่ติดวัณโรคมาจากโอมาห์ต้อง
ดูแลพี่สาวทั้งที่ป่วยอยู่ก่อนแล้ว ทั้งที่ตัวนุ้ยก็ระวังตัวแล้วแต่สุดท้ายก็ติดโรคร้าย เพราะไม่มีใครดูแล
พี่สาว ส่วนใหญ่ในครอบครัวเป็น ผู้ชาย และน้องชายคนอื่นก็ไปทางานกันหมด รวมถึงลูกชายของ
พี่สาวก็ได้ทุนไปเรียนที่อินโดนีเซีย ทาให้ในช่วงเวลานั้นมีเพียงโอมาห์ที่จะดูแลพี่สาวได้ ซึ่งต่อมาตอนที่
พี่สาวเสียชีวิตโอมาห์เสียใจมาก และพอรู้ตัวว่าตัวเองได้รับเชื้อมาและก็ล้มป่วยไม่คิ ดจะรักษาเพราะไม่
มีกาลังใจ เมื่อผู้จัดการศูนย์รู้เรื่องราวของการป่วยของโอมาห์ป่วยจึงตัดสินใจบอกหลิวให้คอยตามไป
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ดูแลช่วยเหลือให้โอมาห์รับการรักษา แม้จะมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่โอมาห์ก็ปฏิเสธการรักษา ซึ่ง
หลิวไม่ละความพยายามแวะเวียนหลายครั้ง
“ตอนแรกเขาไปตามผมอยู่หลายครั้งได้ ผมบอกไม่ต้องตามแล้ว ไม่อยากจะรักษาแล้ว
แล้วแต่จะเป็น”
สุดท้ายโอมาห์ก็เปลี่ยนใจเพราะหลิวพูดคุยให้คาปรึกษาดี ทาให้โอมาห์เชื่อมั่นว่าวัณโรค
ที่ตัวเองเป็นโรคสามารถรักษาได้ และการรับรู้ถึงการเป็นเพื่อนสนิทที่ร่วมทุกข์สุขทาให้โอมาห์เชื่อใจ
ในตั ว หลิ ว จึ ง ตั ด สิ น ใจรั ก ษา และจากการได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลจากหลิ ว โอมาห์ ม องว่ า นาย
อาสาสมัครภาคสนามที่ “คุ้ม” หรือคนเดียวทาได้ทุกอย่างครอบคลุมเพราะการดูแลด้วยใจให้กาลังใจ
ทาให้คนที่ไม่อยากรักษามีกาลังใจดูแลตนเอง เช่น เมื่อโอมาห์ไม่สบายหลิวจะอาสาพาไปโรงพยาบาล
และจะแวะไปหาต่อเนื่องทาให้คนป่วยมีกาลังใจดูแลตัวเองมากขึ้น
“คุ้มแบบว่าบางทีเราไม่สบายไรเขาพาเราไปโรงพยาบาลอะไร เขาแวะไปดู ๆ แบบวัน
สองวันเขาไปดู แต่ผมกาลังใจของผมมันอยู่ที่อาสาด้วย เพราะตอนแรกที่ว่าติดพีบี ผมไม่อยากจะ
รักษาเลยพี่ จะปล่อยให้ไปตามเลยพี”่
โอมาห์เล่าถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับหลิวที่ผ่านมา ค่อย ๆ สานสัมพันธ์ที่สร้างความเชื่อ
ใจและเชื่อมั่นรวมถึงเป็นสร้างพลังใจให้กับโอมาห์ เพราะหลิวเป็นคนที่เอ่ยขอความช่วยเหลืออะไรถ้า
ช่วยได้ก็จะช่วยอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และเรื่องจาเป็น เพียงเอ่ยเขาเอ่ยขอเช่น ไม่กล้าไป
ทาบั ตรประชาชนหลิวก็พาไป ไม่มีเงินถ้าหลิวพอมีก็แบ่งให้ บ้าง หรือวันที่โอมาห์ มีเงินก็จะแบ่งปัน
เช่นกัน เป็นเหมือนญาติและเพื่อนสนิท โอมาห์กินอะไรหลิวก็กินอย่างนั้น ไปไหนไปกัน ซึ่ งหลิวเป็น
เพี ย งคนเดี ย วที่ ส ามารถเข้ าถึ งบ้ านโอมาห์ ส ามารถกิ น นอนในบ้ า นของโอมาห์ เป็ น เหมื อ นคนใน
ครอบครัว และหลิวก็ดีกับทุกคนเหมือนที่ดีกับโอมาห์ คนในครอบครัวของโอมาห์ต่างยอมรับและพูด
ถึงหลิวในทางที่ดี สาหรับหลิวสาหรับโอมาห์คือรุ่นพี่ที่มีข้อคิดดี ๆ และชักชวนไปในทางที่ดี เสมอ โอ
มาห์รู้สึกอุ่นใจที่มีพี่เพื่อนรุ่นพี่สนิทเช่นหลิว อยู่ใกล้ ๆ
“สบายใจด้วยนะ ยังมีคนห่วงนะพี่นะ ยังมีคนประคับประคองอยู่”
ทั้งที่โอมาห์ ถอดใจไม่รักษาตัวเองปล่ อยให้ ตนเองตายตามพี่ ส าว แต่การปฏิ สั มพัน ธ์
ระหว่างหลิวกับโอมาห์ ทาให้โอมาห์รับรู้ได้ถึงความรักจากการพยายามช่วยเหลือดูแลของหลิว ที่คอย
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ห่วงใย ให้กาลังใจอย่างใกล้ชิด เป็นดังครอบครัว ทาให้โอมาห์มองย้อนกลับมาที่ตัวเอง สวมบทบาท
ของการสร้างคุณค่าชีวิต ทาให้มีกาลังใจในการรักษาตนเองเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไป
3.3 อาสาสมัครภาคสนามผู้มุ่งมั่นทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ถ่ายโยงสู่ ผู้ใช้ยาเสพติดผู้มีสติ
ตระหนักรู้
เมื่อผู้ใช้ยาเสพติดมีมุมมองการคิดต่ออาสาสมัครภาคสนามว่า เป็นผู้มีความมุ่งมั่นเข้าถึง
กลุ่มตัวพวกเขา ในการมอบอุปกรณ์สะอาดข้อมูลความรู้ด้วยมือ อาสาสมัครภาคสนามเอง แม้จะต้อง
เผชิญกับปัญหาอุปสรรคของเวลาและสถานที่ อาสาสมัครภาคสนามก็ไม่ลดละยังคงพยายาม รวมถึง
พยายามให้ข้อคิดเตือนสติอยู่เสมอ เป็นลักษณะของผู้ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ทาให้
ผู้ใช้ยาเสพติดตีความหมาย ท่าทีการสื่อสารของอาสาสมัครภาคสนามและสวมบทบาทตนเองเป็นผู้มี
สติ ตระหนักรู้ในการใช้ยาเสพติดของตนมากขึ้น ซึ่งลักษณะการตระหนักรู้ แม้ไม่สามารถหยุดยาหรือ
เลิกยาเสพติดได้ แต่อย่างน้อยก็แสดงท่าทีของการฉุกคิด ใส่ใจความปลอดภัย การใช้ยาเสพติดของตน
มากขึ้น ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่สะอาด และเปิดใจเข้ารับการบาบัดเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นของตนเอง ซึ่งการ
ถ่ายโยงจิตวิญญาณเช่นนี้มีเงื่อนไขสาคัญคือ การมุ่งมั่นเข้าถึงด้วยตนเองและการให้คาแนะนาและ
ข้อคิดสม่าเสมอ สะท้อนได้จาก 3 ตัวอย่างประสบการณ์ผู้ใช้ยาเสพติดต่อไปนี้
ตัวอย่างที่หนึ่ง ซาริฟ (นามสมมุติ) ผู้ใช้ยาเสพติด เพศชายอายุ 35 ปี รู้จักชากิร (นาม
สมมุติ) ตั้งแต่ชากิรเริ่มทางานเป็น อาสาสมัครภาคสนาม ซึ่งเป็นระยะเวลา 6 ปี ตลอดที่รู้จักกันซาริฟ
รับรู้ว่าชากิรเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทางานอาสาสมัครภาคสนาม โดยเฉพาะการให้ความรู้ จะแตกต่าง
กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ความรู้แบบผ่านไป และบางครั้งต้องการผลประโยชน์และข้ อมูลจากผู้ใช้ยา
เสพติดมากกว่า แต่ชากิรทาต่างออกไปเวลามาหาก็จะตั้งใจมาที่กลุ่ม ภาพที่ซาริฟจาได้ดีคือ ชากิรกลับ
มาจากท างานก็ อุ ตส่ าห์ ไปเยี่ ย มเยี ย นเพื่ อ น พยายามไปเตื อนว่ าให้ เล่ น ช้ าลง เล่ น อย่ างปลอดภั ย
บางครั้งเพื่อนอยู่ในป่าชากิรก็เข้าไปหาจนกว่าจะพบกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด
“ชากิรเข้ามาในกลุ่มเลย เช่น เพื่อนอยู่ในป่าแบบนี้เขาก็เข้าถึง บางหน่วยงานก็บอกผ่าน
ๆ เขาไม่ได้สนใจจริง ๆ แต่ชากิรเอาทั้งอุปกรณ์อะไรมาให้ด้วยตัวชากิร”
ชากิรมักมีคาแนะนาและความรู้ดี ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ผู้ใช้ยาเสพติด รวมถึงการ
แจกจ่ายอุปกรณ์ ซึ่งซาริฟรับรู้ได้ว่าชากิรพยายามทาเพื่อเพื่อนผู้ใช้มากกว่าการทาเพื่อตนเอง เช่น การ
ให้ความรู้เพื่อป้องกันให้ไม่มีการใช้เข็มร่วมกันป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ เรื่องของ
น้าที่เอามาใช้ควรเป็นน้าที่สะอาด ซึ่งอุปกรณ์และน้าที่ชากิรเอามาให้เชื่อมั่ นได้แน่นอน นอกจากนั้น
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ชากิรยังพยายามให้ซาริฟนึกถึงคนข้างหลังไว้เพื่อจะได้ดูแลตัวเอง ซึ่ งสาหรับซาริฟเป็นทาแนะนาที่ดี
มาก
“ก็ฟังจากดาบอกก็รู้สึกดีกับตัวเองด้วย แล้วก็นึกถึงคนข้างหลังเราด้วย ถ้าเราได้รักษา
จากเหมือนที่เขาพูดไว้ก็ดี เพราะว่าเป็นคาแนะนาที่ดีมาก”
ซึ่งชากิร ยังแนะน าให้ ซาริฟลดยาเหลื อเพียง 10 ตัว ต่อวัน แม้เป็ นเรื่องที่ ดีแต่ก็ยังไม่
สามารถทาได้เพราะชีวิตต้องทางานพอไม่กินก็จะมีอาการปวดตามเนื้อตามตัว เวลาเป็นไข้กินไปก็หาย
แต่ในใจกาลังสนใจรับบาบัดเมธาโดนแต่มันไกลจากชุมชนไม่สะดวกเพราะต้องทางานทาให้รอคอยไป
ซึ่งหลาย ๆ คาแนะนาของชากิรได้อยู่ในใจซาริฟได้นามาขบคิด โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์สะอาดทุก
ครั้งทีใ่ ช้ยา
ตัวอย่างที่สอง นายฮาริส อายุ 30 ปี ผู้ใช้ยาเสพติดภายใต้การดูแลของชากิร ซึ่งเป็นเป็น
อีกคนที่จ ดจ าคาแนะน าของชากิรได้ดี ทั้งการห้ ามใช้เข็มร่ว มกับผู้ อื่น การเล่ นยาที่คานึงถึงความ
ปลอดภัยใช้อุปกรณ์ที่สะอาด รวมถึงการมีคาแนะนาชวนคิดลดการใช้ยาเสพติดลงจากเมื่อก่อนที่เอา
เงินไปทุ่มซื้อยาจนหมด ตอนนี้ควบคุมการใช้ยาเสพติดได้และทางานได้ ทาให้รักตัวเองมากขึ้น
“ตั้งแต่รู้จักเขา เราเล่นก็รู้สึกปลอดภัย เพราะของเขามันใช้ได้และสะอาดครับพี่ ตั้งแต่
เขาได้ทางานนี้ เขาก็ชี้แนะว่าให้ใช้น้าดีจะปลอดภัย เข็มไม่ต้องแลกเปลี่ยนกับเพื่อน สิ่งที่ชากิรแนะนา
มันดีกับตัวเรา ช่วยให้เราคิดได้ได้รู้จักเอชไอวี ว่าเป็นอย่างไรกับเรา เมื่อก่อนเราเล่นหนักเดี๋ยวนี้ก็เบา
ลง แต่ก่อนนี้ใช้เดือนหนึ่ง 300 – 400 แต่เดี๋ยวนี้เหลือ 200 เล่นเบาลงกว่าแต่ แต่ทางานได้ทางานได้
ดีใจเหมือนกันที่ได้ชากิรมาช่วยแนะนาตัวเรา”
ตัวอย่างสุดท้ายสุลัยมาน อายุ 37 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนของชากิรตั้งแต่เด็ก และเรียนหนังสือ
ด้วยกัน สาหรับการเข้ามาเป็น ผู้ใช้ยาเสพติดประมาณ 4 – 5 ปี ชากิรคอยช่วยเหลือสุลัยมาน โดยพา
ไปตรวจเลือดและรักษาเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่น คอยชี้แจงว่าต้องทาอะไรบ้าง จากนั้นให้ ผู้ใช้ยาเสพ
ติดสมัครใจจึงจะพาไปตรวจเลือด ที่สาคัญชากิรก็จะคอยให้คาปรึกษา มีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ก็
จะนามาบอกต่อ ถ้าสังเกตว่าสุลั ยมานมีอาการทรุดโทรมจากการใช้ยาเสพติด ชากิรจะเตือนสุลัยมาน
ไม่ให้เล่นหนักเกินไป ซึ่งสุลัยมานก็จะทาตามคาแนะนา ซึ่งข้อคิดของชากิรที่เขาฉุกคิดและจาได้ดีคือ
“ชากิร บอกว่าอยากเล่นหนักหรืออยากเล่นนาน” และตอนนี้สุลัยมานสนใจที่จะรับการบาบัดเมธา
โดนจากการแนะนาของชากิร
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จากประสบการณ์ผู้ใช้ยาเสพติดต่อประสบการณ์ของชากิร ทาให้เข้าใจในปรากฎการณ์
ที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ การท าให้ ผู้ ใช้ ย าเสพติ ด มี ส ติ ต ระหนั ก รู้ในการใช้ ย าเสพติ ด ของตนได้ อาสาสมั ค ร
ภาคสนามต้องพยายามเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด ทั้งสถานที่และช่วงเวลาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ผู้ใช้ยา
เสพติดเป็นหลัก จากนั้นจึงมอบความรู้ สิ่งของที่สะท้อนถึงความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้ใช้ยาเสพติดอย่างแท้จริง ที่สาคัญการมีข้อคิดคาแนะนาที่ค่อย ๆ สะกิดใจผู้ใช้ยาเสพติดอย่าง
สม่าเสมอ จะทาให้สิ่งนั้นค่อย ๆ ซึมซับจดจาและเป็นตัวตนของผู้ใช้ยาเสพติดได้ในที่สุด
3.4 อาสาสมัครภาคสนามผู้ค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิต ถ่ายโยงสู่ ผู้ใช้ยาเสพติดผู้
ค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิต
เมื่อผู้ใช้ยาเสพติดรับรู้ว่าอาสาสมัครภาคสนามคือ คือพ่อผู้ที่มีลูกเป็นทุกอย่างของชีวิต
จุดมุ่งหมายในชีวิตคือพ่อที่ดี ได้ทาให้ ผู้ใช้ยาเสพติดย้อนกลับมาดูความเป็นแม่ของตนเอง และสวม
บทบาทของการเป็นแม่ที่ดี เอาลูกเป็นพลัง เป็นสิ่งที่มีความหมายของชีวิต ในการต่อสู้กับสถานการณ์
ปัญหา ของผู้หญิงผู้ใช้ยาเสพติดและติดเชื้อเอชไอวี ที่ครั้งหนึ่งไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แล้วกลับมา
ดูแลตนเอง ซึ่งเงื่อนไขของการถ่ายโยงจิตวิญญาณที่สาคัญคือ การยอมรับในคุณค่าของมนุษย์ และ
การสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัว ของอาสาสมัครภาคสนาม ซึง่ ปรากฏการณ์ดังที่กล่าวมา สะท้อน
จากประสบการณ์ของแจง
แจง ผู้หญิงใช้ยาอายุ 35 ปี เพื่อนสมาชิกของมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา แจงใช้ยามานานหลาย
ปี จนวันหนึ่งชีวิตก็ต้องเหตุการณ์วิกฤต เมื่อพบว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวีขณะไปตรวจการตั้งครรภ์ที่
โรงพยาบาล นอกจากจะเป็นทุกข์กับการรู้ว่าตนเองเป็นผู้ติดเชื้อ แจงยังรับรู้ถึงท่าทีรังเกียจของคนใน
ครอบครัวและคนรอบตัว จนเมื่อแจงได้มาพบกับมูลนิธิเพื่อเพื่อนเรา จากการชักชวนให้มาเป็นสมาชิก
ของอาสาสมั ครภาคสนาม แจงรู้ สึ ก เหมือ นได้ ที่ พึ่ งพิ งหลั งจากมี ชี วิตที่ โดดเดี่ ย วมาตลอด เพราะ
สถานการณ์ที่เธอเผชิญเครียดมากเป็นผลพวงทาให้เธอเล่นยาหนักขึ้น
“เมื่อก่อนเครียด เพราะเล่นแต่ยา ไม่รู้จะปรึกษาใคร เลยไปลงหนักกับยาเพิ่มเข้าไปอีก
เพราะเครียด พอได้มาที่ศูนย์นี้รู้สึกว่าเรามีทางออกหลังได้รับคาแนะนา เป็นที่ยึด เป็นที่พึ่ง”
แจงเป็ น สมาชิก ผู้ ใช้ ยาเสพติ ด ภายใต้ การรับ ผิ ด ชอบดู แลของนายหลิ ว อาสาสมั ค ร
ภาคสนามผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในเขตพื้นที่ที่แจงอาศัยอยู่ ซึ่งแจงและนายหลิวรู้จักกันมาหลาย
สิบปีก่อนในฐานะเพื่อนรุ่นพี่ จนนายหลิวเป็น อาสาสมัครภาคสนามจึงมีหน้าที่ดูแลแจงโดยตรง แม้
นายหลิวจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลเพื่อนสมาชิกในชุมชนที่ได้รับมอบหมายคนอื่น ๆ ด้วย แต่
แจงรั บ รู้ ว่านายหลิ ว เป็ น เหมือนที่ พึ่งของเธอและลู กในยามยากล าบาก ดูแลให้ คาปรึกษาทั้ งเรื่อ ง
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สุขภาพ การใช้ยาเสพติด จนไปถึงชีวิตสังคมครอบครัว เพราะการใช้ยาเสพติดและติดเชื้อเอชไอวีทา
ให้แจงรู้สึกถูกทอดทิ้ง ซึ่งนายหลิวคอยช่วยเหลือให้คาปรึกษา พูดเตือนสติให้แจงพยายามคิดถึงลูกไว้
ในวันที่ท้อแท้สิ้นหวัง ทาให้แจงมีกาลังพยายามรักษาตัวเองเพื่อลูก
“อยากขอบคุณแกจริง ๆ ที่ทาให้มีชีวิตอยู่ ทาให้คิดถึงลูกเพราะชีวิตนี้แม่ก็ไม่มี อยู่ตัว
คนเดียวแล้วญาติพี่น้องก็ไม่สนใจอะไร พึ่งตนเอง”
ไม่เฉพาะการยอมรับเธอโดยไม่มีท่าทีรังเกียจเหมือนคนอื่น นายหลิวยังไปสื่อสารพูดคุย
กับครอบครัวของเธอให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี ทาให้ญาติและครอบครัวเธอเข้าใจและ
ให้กาลังใจและไม่รังเกียจเธอเหมือนที่ผ่านมา
“คือแกพูดให้เข้าใจง่าย ญาติ ๆ เราเขาไม่ชอบ เขาก็เข้าใจ แกพูดให้เข้าใจหมด คล้าย ๆ
แกสามารถทาให้คนรอบข้างเราสามารถให้กาลังใจเราไม่รังเกียจเราด้วย”
แจงยอมรับว่าเธอมักจะขอเงินนายหลิวบ่อยครั้ง เวลานายหลิวขับมอเตอร์ไซต์ผ่านมา
ซึ่งนายหลิวก็จะสงสารแบ่งปันเงินให้เธอและลูกบ้างเพราะเข้าใจชีวิตของแจงดี ด้วยนายหลิวก็เป็นพ่อ
ที่ต้องเลี้ยงลูกด้วยตนเองตามลาพังเหมือนกัน นายหลิวจึงเข้าอกเข้าใจหัวใจคนเป็นแม่ที่มีลูกเล็กอย่าง
เธอได้เป็นอย่างดี มีอะไรจะช่วยเธอเสมอ เมื่อนายหลิวมีข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็จะเร่งรุดไป
บอกข่าวกับ เธอ อีกทั้งเมื่อเมื่อแจงต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล นายหลิวช่วยการประสานงานกับ
คลินิกหรือโรงพยาบาล โดยนายหลิวจะโทรไปแจ้งนัดหมายกับเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลจองคิวไว้ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แจง เมื่อต้องไปหาหมอเพื่อรับยาและรับการติดตามรักษา เพราะถ้าเธอไปด้วย
ตัวเองจะไม่ได้รับการดูแลดีเท่ากับการมีอาสาสมัครภาคสนามช่วยประสานงาน อีกทั้งนายหลิวยังช่วย
อธิบายข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ละเอียดมากทาให้แจงอุ่นใจ ซึ่งแจงรับรู้ถึงความ
ห่วงใยของนายหลิวที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยจะแวะมาเยี่ยมเยียนตลอดอาทิตย์ละ 2- 3 ครั้ง พร้อมทั้งให้
คาแนะนาเธอถึงวิธีการดูแลตัวเองสาหรับคนที่ติดเชื้อเอชไอวีให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่ว่ าจะมี
อะไรแจงสามารถปรึกษาถามนายหลิวได้ตลอด ทาให้แจงรู้สึกมีที่พึ่งมีความหวังไม่ถูกทอดทิ้ง
“ตั้งแต่รู้จักกันมาแล้ว แกไม่เคยทอดทิ้งรุ่นน้อง ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไร ถ้าแกช่วยได้ก็คือ
แกช่วย”
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จากประสบการณ์ของแจง พบว่า อาสาสมัครภาคสนามสามารถทาให้ผู้ใช้ยาเสพติด
ค้นพบความหมายของชีวิตได้นั้น อาสาสมัครภาคสนามจะใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ของตน จากการ
ค้นพบความหมายในชีวิตของอาสาสมัครภาคสนาม ในการสื่อสารกับผู้ใช้ยาเสพติด ในสถานการณ์ที่
ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจของคนรอบข้างต่อผู้ใช้ยาเสพติด เป็นการช่วยให้ผู้ ใช้ยา
เสพติดรู้สึกมีคุณค่าเช่นกัน
จากปรากฏการณ์การถ่ายโยง 4 สถานการณ์สะท้อนรูปแบบการปฏิสัมพันธ์พื้นฐานที่
สาคัญของอาสาสมัครภาคสนาม ที่จะมีความหมายต่อการรับรู้ของผู้ใช้ยาเสพติด เอื้ออานวยให้เกิด
กระบวนการถ่ายโยงจิตวิญญาณ ที่สามารถสร้างตัวตนผู้ใช้ยาเสพติดที่ มีจิตวิญญาณ คือ การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี โดยเฉพาะในชุมชนผู้ใช้ยาเสพติด ความสัมพันธ์ที่มีความหมายคือความสัมพันธ์ที่
เหมือนคนในครอบครัว เช่น พี่น้อง เป็นต้น ซึ่งสัมพันธภาพสร้างได้มาจาก การเยี่ยมเยือนเสมอ การ
เปิดใจบอกเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมา การมีท่าทีที่ใส่ใจที่ ห่วงใย นอกจากนั้นการสร้างการสื่อสารที่มี
พลัง เช่น การสื่อสารในสิ่งที่มีความหมายกับผู้ใช้ยาเสพติด การกระตุ้นคิดที่มีอย่างต่อเนื่อง แต่ต้อง
ค่อย ๆ สื่อสารโดยเฉพาะการเลิกยาเสพติด อาจบีบคั้นผู้ใช้ยาเสพติด การแนะนาการลดเพื่อสุขภาพ
และชีวิต จะช่วยให้พลังจิตวิญญาณขับเคลื่อนและแสดงตัวตนผู้มีจิตวิญญาณออกมา

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาวิจัยการสร้างตัวตนผูม้ ีจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม
ในการศึกษาวิจัย “กระบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามที่ช่วยเหลือ
ผู้ใช้ยาเสพติด” การศึกษาผ่านเรื่องเล่า เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมของการสร้างและพัฒ นา
ตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ อันประกอบสร้างจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครภาคสนาม กับความ
คาดหวังในบทบาททางสังคมของอาสาสมัครภาคสนามในแต่บริบทสังคม “ครอบครัวผู้ใช้ยาเสพติด ”
“ศาสนาวัฒนธรรม” “การทางานอาสาสมัครภาคสนาม” และ”กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ” อัน
เป็นผลให้อาสาสมัครภาคสนามมีการการกระทา ความคิด หรือรู้สึก ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
ตั ว ตนของผู้ มี จิ ต วิญ ญาณ ผู้ มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ ผู้ มี ค วามเชื่ อ และความศรั ท ธา และผู้ มี คุ ณ ค่ าและ
ความหมายของชีวิต
ซึ่งผลสรุปของการศึกษาวิจัย มีดังนี้

ผลสรุปของการศึกษาวิจัย
1. การสร้างจิตวิญญาณของครอบครัวผู้ใช้ยาเสพติด
ผลการศึกษาจากเส้นทางชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดของอาสาสมัครภาคสนาม สะท้อนอุปสรรค
ปัญหาวังวนชีวิตของการใช้ยาเสพติดของอาสาสมัครภาคสนาม ซึ่งล้วนเริ่มต้นจากการชักชวนกลุ่ม
เพื่อน เริ่มใช้ยาจากการสูบไปสู่การฉีดและเมื่อมีพฤติกรรมการใช้เข็มร่วมกันก็นาไปสู่ปัญหาสุขภาพ
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ หรือ เอชไอวี ปัญหาครอบครัว สังคมเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งครอบครัวจะมี
บทบาทสาคัญในการทาให้อาสาสมัครภาคสนามผู้ใช้ยาเสพติดสร้างพลังแห่งจิตวิญญาณภายในตน
จากการศึกษาพบว่าลักษณะตัวตนผู้มีจิตวิญญาณที่ค้นพบจากการสร้างของสังคมครอบครัวผู้ใช้ยาเสพ
ติ ด คื อ ผู้ มี ศ รั ท ธา และผู้ มี คุ ณ ค่ า และมี ค วามหมาย ซึ่ งเกิ ด ขึ้ น ในครอบครัว ลั ก ษณะอาสาสมั ค ร
ภาคสนาม ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ศรัทธาต่อพ่อผู้เสียสละ
เมื่อสมาชิกครอบครัวเช่น พ่อได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละทาเพื่อครอบครัว และ
เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม รวมถึงมุ่งมั่นดูแลห่วงใยลูกผู้ใช้ยาเสพติดให้เลิกยาเสพติด การกระทาเช่นนี้
ได้ทาให้ลูกผู้ใช้ยาเสพติดที่เสพยาในปริมาณที่มากและเป็นระยะเวลาหลายปีซึมซับรับรู้เกิดการตะ
หนักในความทุ่มเทของพ่อ แสดงออกถึงตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ คือ ผู้มีความศรัทธา เป็นแรงผลักดัน
ตนเองเข้ารับบาบัดเลิกยาเสพติด
1.2 ผู้มีคุณค่าและความหมายจากภรรยาผู้สร้างคุณค่า
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ลักษณะของครอบครัว ที่มีภ รรยาที่ ยอมรับ และไม่รังเกียจสามี ผู้ ใช้ยาเสพติด แม้
สังคมจะตีตรามองผู้ใช้ยาเสพติดในทางลบ แต่ภรรยามองข้ามมายาคติพร้อมเข้าใจช่วยเหลือและคอย
อยู่เคียงข้างสามี เป็ น ดังเพื่อนช่วยคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจากท่าทีที่ภ รรยามีต่อสามี ทาให้ ส ามี
ตระหนักถึงการมีคุณค่าและมีความหมายของชีวิตของตนเอง ยืนหยัดต่อสู้หักดิบเลิกยาเสพติด เพื่อ
ครอบครัว
1.3 บทบาทความเป็นพ่อสร้างคุณค่าและความหมายของชีวิต
ด้วยผู้ใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สังคมปลูกฝังให้เชื่อในบทบาทความเป็นพ่อ
ของตนเองผู้ทาหน้าที่เป็นเสาหลักให้กับครอบครัว เมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤตเช่นการต้องต่อสู้กับโรค
ร้ายเช่น เอชไอวี ที่เกิดจากการใช้เข็มร่วมกันของผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด เมื่อผู้ใช้ยาเสพติดตระหนักถึง
บทบาทความเป็นพ่อของตนและแสดงออกถึงการมีคุณค่าและความหมายของการมีชีวิต คือการอยู่
เพื่อลูกและครอบครัว ทาให้ยืนหยัดต่อสู้รักษาตนเองจนมีชีวิตรอด นอกจากนั้นการทาหน้าที่พ่อดูแล
ลู ก ด้ ว ยตนเอง ท าให้ พ่ อ ผู้ ใช้ ย าเสพติ ด รั บ รู้ ถึ งความเป็ น พ่ อ ของตนเอง ท าให้ รู้ สึ ก ถึ ง คุ ณ ค่ าและ
ความหมาย มีแรงบันดาลใจในการทาสิ่งดี ๆ เพื่อลูกและครอบครัว เช่น การลดละเลิกยาเสพติด การ
พยายามทางานหนักหาเงินเพื่อลูก เป็นต้น
จากรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีต่ออาสาสมัครภาคสนามข้างต้น สะท้อน
การกระทา และบทบาททางสังคมที่บุคคลถูกปลูกฝังให้เชื่อและยึดถือ กระตุ้นผลักดันให้ผู้ใช้ ยาเสพติด
สร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ เป็นผู้ที่มีพลังในตนในการต่อสู้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต ดังนั้นหาก
ครอบครัวต้องการให้ลูกมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง อาจเริ่มจากพ่อแม่ที่เสียสละทุ่มเทเพื่อครอบครัวและ
สังคม และในกรณีที่คนในครอบครัวมีความอ่อนแอหรือเจ็บป่วย การกระตุ้ นความเชื่อในบทบาททาง
สังคมที่มีความหมายกับบุ คคล เช่น ความเป็นพ่อสามารถเป็นพลังหรือตัวตนผู้มีจิตวิญญาณให้ กับ
ผู้ป่วยดูแลรักษาตนเองเพื่อมีชีวิตเพื่อลูกได้ หรือมีสร้างชีวิตที่มีคุณค่าจากการทาหน้าที่พ่อที่ดี
2. การสร้างจิตวิญญาณโดยศาสนาวัฒนธรรม
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าการปฏิสัมพันธ์ของอาสาสมัครภาคสนามกับ ศาสนาวัฒนธรรม
ในชุมชนได้ทาให้อาสาสมัครภาคสนามสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณคือ ผู้มีความเชื่อและความศรัทธา
สร้างความเป็นศาสนิกชนที่ดี และมีการประสบการณ์ด้านความศักดิ์สิทธิของศาสนา ดังนี้
2.1 ความเป็นศาสนิกชนที่ดี
หลักคาสอนของศาสนาซึ่งถูกปลูกฝังจากประเพณี และวัฒ นธรรมของสังคม เช่น
การบวชคือการทดแทนคุณพ่อแม่ ซึ่งสังคมมักความคาดหวังให้คนในสังคมเป็นศาสนิกชนที่ดี เมื่อ
อาสาสมัค รภาคสนามซึ่ งได้รั บ รู้ และซึม ซับ หลั กค าสอน จึงตระหนัก รู้ในความคาดหวังของสั งคม
อาสาสมัครภาคสนามจึงปฏิบัติตามหลักคาสอนและประเพณีของศาสนา สวมบทบาทผู้มีศรัทธาต่อ
ศาสนา รับการอุปสมบทเพื่อทาหน้าที่ลูกทดแทนคุณพ่อแม่ แม้ต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคของคน
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ใช้ยาเสพติดคือหยุดใช้การยาเสพติด เพื่อให้ร่างกายบริสุทธิ์ขณะบวชเป็นพระ แสดงให้เห็นความเชื่อ
ความศรัทธาที่เป็นพลังที่แรงกล้าในตัวอาสาสมัครภาคสนาม
2.2 การมีประสบการณ์ด้านความศักดิ์สิทธิของศาสนา
การรับรู้ความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา จากการสวดมนต์ขอพรแล้วสิ่งที่ ภาวนาเป็นจริง
โดยเฉพาะในผู้ใช้ยาเสพติดที่สิ้นหวัง ทาให้ชีวิตมีความหวัง มีความพยายามมุ่งมั่นที่จะเอาชนะปัญหา
เช่น การทางานเพื่อแบ่งปันครอบครัว การเลิกยาเสพติด เพราะเชื่อว่าพระเจ้าที่ตนเคารพและศรัทธา
จะคอยช่วยเหลือตน การตระหนักเช่นนี้สะท้อนถึงผู้มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิของศาสนา ทาให้มี
กาลังใจในการดาเนินชีวิตแม้จะต้องพบกับความล้มเหลวผิดพลาดที่ผ่านมา
หลักคาสอนของศาสนา และความศักดิ์สิทธิ ของศาสนา ที่สอดแทรกอยู่ในประเพณี
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต คือบริบทสังคมที่ทาให้อาสาสมัครภาคสนามสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณแห่งตน
ได้ ดังนั้นการทบทวนความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิของศาสนาและวั ฒนธรรม สามารถกระตุ้นจิต
วิญญาณและสร้างพลังให้กับอาสาสมัครภาคสนามหรือผู้ใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะช่วงเวลาท้อแท้แท้สิ้น
หวังเป็นจิตวิญญาณหรือสิ่งยึดเหนี่ยวกับอาสาสมัครภาคสนามผู้ใช้ยาเสพติดมีพลังในการยืนหยัดต่อสู้
กับสถานการณ์ปัญหาในชีวิต
3. การสร้างจิตวิญญาณจากการทางานอาสาสมัครภาคสนาม
จากบริบทสังคมการทางานอาสาสมัครภาคสนาม คือ มีบทบาทหลักในการค้นหา ส่งต่อ
ระบบคัดกรองรักษาและติดตามดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน และมีบทบาทการให้อุปกรณ์สะอาดและ
การให้ ค วามรู้ แ ละค าแนะน าด้ านสุ ขภาพและคุ ณ ภาพชี วิต ผู้ ใช้ ย าเสพติ ด พบว่างานอาสาสมั ค ร
ภาคสนามที่การสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญ ญาณในด้านคุณ ค่าและความหมายของชีวิต คือ ลักษณะงาน
อาสาสมัครภาคสนามดังนี้
3.1 การทางานส่งเสริมความรู้และคุณภาพชีวิต
การทางานด้านการส่งเสริมความรู้และคุณภาพชีวิตในกลุ่มคนที่มีลักษณะปัญหา
หรือวิถีชีวิตเช่น เดียวกัน เหมือนกับการได้ส่องกระจกตนเองเกิดการตระหนักรู้ ทาให้ อาสาสมัคร
ภาคสนามได้รับความรู้ในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของตนเองในฐานะผู้ใช้ยาเสพติดผู้ห นึ่ง การรู้ใน
ความสาคัญของตนทาให้อาสาสมัครภาคสนามรู้สึกถึงการมีคุณค่าและความหมายของชีวิต มีพลังแห่ง
ความมุ่งมั่นใฝ่รู้พัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะชีวิตที่ดีและพัฒนาศักยภาพการทางานของตนให้ทางานเป็น
ที่ยอมรับมากขึ้น
3.2 การทางานที่เป็นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น
ลักษณะงานอาสาสมัครภาคสนามได้ทาให้ผู้อื่น ในที่นี้คือผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน
และเมื่ออาสาสมัครภาคสนามเห็นผู้ใช้ยาเสพติดที่อาสาสมัครภาคสนามติดตามดูแลช่วยเหลือมีชีวิตที่
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ดีขึ้น ทาให้อาสาสมัครภาคสนามย้อนกลับมามองตนเอง รู้สึกมีคุณค่าและมีความหมายของชีวิต สร้าง
กาลังใจและมีความสุขในการทางาน มุ่งมั่นทาประโยชน์ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนมากขึ้น
3.3 การทางานที่เพิ่มคุณค่าชีวิต
ลักษณะการทางานที่ทาให้อาสาสมัครภาคสนามได้เปลี่ยนแปลงตนเอง จากผู้ที่ทา
ผิดพลาดในอดีต เช่น เป็นส่วนหนึ่งของการทาลายชีวิตผู้อื่นจากการเป็นผู้ค้ายาเสพติด การทาลาย
ครอบครัวหรือเป็นภาระครอบครัวเพราะติดยาเสพติด เมื่อเข้ามาสู่การทางานอาสาสมัครภาคสนาม
เป็ น การท าความดีต่ อผู้ ใช้ย าเสพติ ดให้ มีชีวิตและสุ ขภาพที่ดี มากขึ้น ทาให้ อาสาสมัครภาคสนาม
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าและความหมายในชีวิตของตน เพราะการทางานสร้างจุดเปลี่ยน คือเปลี่ยน
บทบาทจากผู้ทาลายเป็นผู้สร้าง
จากข้อค้นพบลักษณะงานในการสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามข้างต้น
สะท้ อ นให้ เห็ น ว่า รู ป แบบงานมี ผ ลต่ อ การสร้ า งพลั งภายในตนได้ หากรูป แบบการท างานท าให้
คนทางานหรืออาสาสมัครภาคสนามรับรู้ว่ามีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและพัฒนาชีวิตของตน ทาให้
บุคคลตระหนักรู้ว่ากาลังทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และเป็นงานที่เปลี่ยนแปลงชีวิตด้านมืดมา
รับ รู้ในมุมสว่างของตนเองมากขึ้น จึงเป็นผลให้ เกิดการสร้างตัวตนผู้ มีจิตวิญ ญาณ ผู้ มีคุณ ค่าและ
ความหมายของชีวิต
4. การพัฒนาจิตวิญญาณจากกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
การพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามด้วยกระบวนโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งเป็น
การผสมผสานเทคนิ ค ทฤษฎี ก ารปรึ ก ษาเชิ งจิ ต วิท ยาและทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก การโค้ ช ที่ มี
ประสิทธิผล มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน และใช้ระยะดาเนินการทั้งหมด 22 ชั่วโมง ผลจากการศึกษา มีข้อ
ค้นพบดังนี้
4.1 ลักษณะผู้โค้ชเชิงจิตวิญญาณ
จากประสบการณ์การเข้าร่วมกระบวนการโค้ชของอาสาสมัครภาคสนามและข้อ
ค้น พบจากการศึกษาบริบ ทการโค้ช เชิงจิตวิญ ญาณพื้ นที่ ประสบการณ์ ของอาสาสมัครภาคสนาม
สะท้อนลักษณะผู้โค้ชเชิงจิตวิญญาณที่สาคัญ ดังนี้
4.1.1 มีองค์ความรู้และทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ในการโค้ชเชิงจิตวิญญาณครั้งนี้ ผู้โค้ชเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานและทักษะจิตวิทยา
การปรึกษา และมีประสบการณ์ทั้งการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มและรายบุคคล การใช้เทคนิคแบบกลุ่ม
จิตศึกษา เป็นผลให้ผู้โค้ชสามารถใช้เทคนิคทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษาในกระบวนการโค้ชในแต่ละ
ขั้น ตอนด้วยความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒ นาตัวตนผู้มีจิตวิญ ญาณตามแผนกิจกรรมที่ออกไว้อย่าง
ครอบคลุม
4.1.2 มีประสบการณ์ทางานชุมชน
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เนื่องจากผู้โค้ชมีประสบการณ์การทางานในพื้นที่สนามหรือชุมชน เอื้ออานวย
ให้มีการสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ภาคสนาม และมีความเข้าใจในข้อจากัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เช่น เวลา สถานที่ วิถีชีวิต ทาให้ต้องพร้อมกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความยืดหยุ่นปรับแผนตาม
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของการทางานพัฒนาคนในสังคมชุมชนได้
4.1.3 มีความเข้าใจในวิถีชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด
ผู้โค้ชเชิงจิตวิญญาณมีทัศนคติที่เปิดกว้างพร้อมเข้าใจธรรมชาติของผู้รับการโค้ช
โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่ถูกสังคมตีตรา และมีข้อจากัดเกี่ยวกับความพร้อมร่างกายและการ
เรียนรู้ เช่น ในอาสาสมัครภาคสนามที่ผู้ใช้ยาเสพติดหรือกาลังรับการบาบัด บางครั้งมีร่างกายและ
อารมณ์ไม่พร้อม ผู้โค้ชต้องใส่ใจและเข้าใจธรรมชาติของผู้รับโค้ช ซึ่งหากผู้โค้ชมีความเข้าใจในผู้รับการ
โค้ชก็จะทาให้ผู้รับการโค้ชเปิดใจยอมรับ และเปิดเผยตัวตนนาไปสู่การดึงศักยภาพ โดยเฉพาะด้านจิต
วิญ ญาณพลังภายในที่มีความซับ ซ้อนให้ฉายออกมาเห็ นเด่นชัด ซึ่งผู้โค้ชเชิงจิตวิญ ญาณครั้งนี้เป็น
นักจิตวิทยาการปรึกษาของอาสาสมัครภาคสนามมากก่อน ทาให้ เข้าใจธรรมชาติและวิถีชีวิตของ
อาสาสมัครภาคสนามผู้ใช้ยาเสพติดเป็นอย่างดี ทาให้อาสาสมัครภาคสนามเปิดรับและเปิดเผยมุมมอง
ความรู้สึกต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการพัฒนาจิตวิญญาณครั้งนี้
4.1.4 มีองค์ความรู้การพัฒนาจิตวิญญาณ
ด้วยจิตวิญญาณเป็นเรื่องนามธรรมที่มีความซับซ้อนมาก ผู้โค้ชต้องมีความรู้ด้าน
การพั ฒ นาจิ ตวิญ ญาณชัดเจน รวมถึงสามารถอธิบ ายและเชื่อ มโยงให้ เห็ น ความเกี่ ยวข้องของจิต
วิญญาณกับชีวิตและการทางานของอาสาสมัครภาคสนาม ทาให้ผู้รับการโค้ชตระหนักในความสาคัญ
ของการพัฒนาแห่งตน ให้ความร่วมมือและตั้งใจเรียนรู้พัฒนาตัวตนผู้มีจิตวิญญาณของตนเอง
4.1.5มีทักษะพื้นฐานของผู้โค้ชเชิงจิตวิญญาณ
4.1.5.1 ทั ก ษะการฟั ง ตลอดกระบวนการโค้ ช ผู้ โ ค้ ช ต้ อ งรับ ความต้ อ งการ
ความรู้สึก ความเข้าใจ เพื่อสามารถวิเคราะห์จิตวิญญาณที่มีความหมายและการตั้งเป้าหมายที่มาจาก
ความต้องการที่แท้จริงเพื่อสร้างความท้าทายและสามารถกระตุ้นพลังภายในได้แท้จริง และการรับฟัง
ติดตามจะทาให้ผู้รับการโค้ชเปิดเผยตนชัดเจนมากขึ้น
4.1.5.2 ทักษะการถาม กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณเต็มไปด้วยการถาม แต่
ไม่ใช่เป็นการถามเพื่อการได้มาซึ่งข้อมู ล แต่เป็นการถามเพื่อกระตุ้นคิดและสะท้อนเรื่องราวของจิต
วิ ญ ญาณออกมา จากนั้ น ผู้ โ ค้ ช จะช่ ว ยวิ เคราะห์ จิ ต วิ ญ ญาณของอาสาสมั ค รภาคสนาม เพื่ อ ให้
อาสาสมัครภาคสนามเห็นจิตวิญญาณและเข้าใจตัวตนผู้มีจิตวิญญาณของตนเอง
4.1.5.3 ทักษะการตั้งเป้าหมาย ผู้โค้ชต้องเอื้ออานวยให้ มีการตั้งเป้าหมายต้อง
ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการ เป็นรูปธรรม เพราะกระบวนการครั้งนี้เป้าหมายชัดทาให้ผู้รับการ
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โค้ชเข้ากระจ่าง ทาให้เขารู้ว่ากาลังทาอะไรเพื่ออะไร สังเกตเห็นความสาเร็จได้อย่างชัดเจน และมา
จากความต้องการที่แท้จริง
4.1.5.4 ทักษะการวิเคราะห์และสรุป ผู้โค้ชสามารถวิเคราะห์ประสบการณ์จิต
วิญญาณของผู้รับการโค้ช และสามารถสะท้อนให้ผู้รับการโค้ชเข้าใจจิตวิญญาณของตนเอง รวมถึงการ
สรุ ป ผลวิเคราะห์ ป ระเมิ น ความก้ า วหน้ าในการลงมื อ ปฏิ บั ติ ข องอสาสมั ค รภาคสนามเพื่ อ บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน
4.1.6 บทบาทของผู้โค้ชเชิงจิตวิญญาณ
4.1.6.1 บทบาทการสร้างแรงบันดาลใจ คือ การที่ผู้โค้ชจะทาให้ อาสาสมัคร
ภาคสนามร่วมทางไปในทุกขั้นตอนและผลักดันให้ตนเองไปถึงเป้าหมายได้นั้น ผู้โค้ชต้องทาให้ผู้รับการ
โค้ชเชื่อมั่นในตัวผู้โค้ชเห็นด้วยคล้อยตาม และทาโดยความสมัครใจ ซึ่ง ในบทบาทนี้ผู้โค้ชต้องเข้าใจว่า
ผู้รับการโค้ชให้ความสาคัญเรื่องอะไร ต้องการอะไร จากนั้นก็นากระบวนการโค้ชมาตอบโจทย์ความ
ต้องการของอาสาสมัครภาคสนามแต่ละคน ทาให้อาสาสมัครภาคสนามรับรู้ว่ากระบวนการโค้ชมี
ความสาคัญสาหรับตัวของเขามากที่สุด
4.1.6.2 บทบาทการให้คาปรึกษาแนะนา อาสาสมัครภาคสนามกาลังทางานที่
พวกเขามีความเชี่ยวชาญมากกว่าใคร คือการเข้าถึงเพื่อน ความรู้วิถีคนใช้ยาเสพติด ฤทธิ์ของยา แต่
การทางานอาสาสมัครภาคสนาม ได้ดึงพวกเขาสู่สังคมของงานพัฒ นา ดังนั้นเป็นความถนัดบนจุด
เปลี่ยน การเข้าสู่โลกอีกใบพวกเขาต้องใช้พลังความกล้า เพราะข้างในรู้สึกไม่มั่นคงกับมุมมองสังคมที่มี
ต่อตัวเขา อีกทั้งการทางานที่มีระบบขั้นตอนในบางคนก็ไม่คุ้นเคย และการใช้ยาเสพติดมีผลต่อระบบ
การคิดและส่งผลอารมณ์ความรู้สึกที่เปราะบาง ดังนั้นผู้โค้ชต้องสามารถเป็นผู้ให้คาปรึกษาได้ด้วย
เช่นกัน การรับฟังช่วยคิดปรับทัศนะมุมมอง การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทางจะทาให้การพัฒนาจิตวิ
ญาณมีพลังมากขึ้น
4.1.6.3 บทบาทการสอนการพัฒ นาจิตวิญญาณ จากสองบทบาทที่กล่าวมา
ข้างต้น อาจพบได้ในการโค้ชแบบอื่น ๆ ได้ เช่นกัน แต่กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณครั้งนี้มีความ
แตกต่างคือ ผู้โค้ชต้องสามารถพัฒนาศักยภาพด้านจิตวิญญาณของผู้รับการโค้ชเชิงจิตวิญญาณได้ ทั้ง
การสอนให้เข้าใจองค์ประกอบและความสาคัญของจิตวิญญาณต่อชีวิตและการทางาน การเอื้ออานวย
ผู้รับการโค้ชค้นพบจิตวิญญาณของตนเอง และกระตุ้นจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนามในการ
ทางานที่เห็นผลสาเร็จ
4.2 ลักษณะผู้รับการโค้ช
ผู้รับการโค้ชเชิงจิตวิญญาณครั้งนี้ คืออาสาสมัครภาคสนาม ที่มีบทบาทการทางานที่
ชัดเจน คือ การส่งต่อ คัดกรอง รักษา และติดตามและส่งเสริมความรู้ในกลุ่มเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติด เป็น
ทางานที่มีบทบาทการทางานที่ชัดเจน กระบวนการโค้ชจึงสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเช่นกัน
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ซึ่งทาให้อาสาสมัครภาคสนามผู้รับการโค้ชได้รับคามสาเร็จที่เป็นรูปธรรม และกระบวนการโค้ชเชิงจิต
วิญญาณครั้งนี้ มีสนามปฏิบัติการให้อาสาสมัครภาคสนามลงมือปฏิบัติได้จริง ดังนั้นกลุ่มผู้รับการโค้ช
ต้องสามารถลงไปปฏิบัติงานได้ในสถานการณ์จริง และด้วยกระบวนการโค้ชมีลาดับขั้นตอน ผู้เข้าร่วม
การโค้ชจึงต้องสามารถเข้าร่วมได้ทุกขั้นตอน ดังนั้นผู้เข้าร่วมรับการโค้ชต้องมีลักษณะคือมีบทบาทการ
ทางานลั กษณะเดีย วกัน สามารถลงปฏิ บัติ งานในสนามได้ และเข้าร่ว มได้ทุ กล าดั บขั้น ตอน และ
สุ ด ท้ า ยคื อ ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ชี วิ ต และการท างานที่ เข้ ม ข้ น ชั ด เจนจะท าให้ ก ระบวนการโค้ ช มี
ความหมายต่อผู้เข้าร่วม เพราะประสบการณ์ชีวิตจะสัมพันธ์ความมีจิตวิญญาณ ในกรณีเช่นเด็กและ
เยาวชนที่ยังไม่ผ่านประสบการณ์ชีวิตอาจต้องศึกษาเพิ่มเติม
4.3 กิจกรรมกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณในแต่ละขั้นตอน
ขั้น ตอนการโค้ ช ทั้ ง 5 ขั้ น ตอนต่ อ ไปนี้ สะท้ อ นมาจากประสบการณ์ โค้ ช เชิ งจิ ต
วิญญาณของอาสาสมัครภาคสนาม และผู้โค้ช ซึ่งผลการศึกษาในแต่ละขั้นตอนพบรูปแบบการโค้ชใน
แต่ละขั้นที่ส่งผลต่อการศึกษาวิจัยดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ เป็นขั้นที่ต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาจิตวิญญาณแห่งตน
เพื่อสร้างความสาเร็จในงานอาสาสมัครภาคสนาม ในขั้นนี้ผู้โค้ชต้องสร้างความกระจ่างว่า จิตวิญญาณ
คืออะไร สัมพันธ์กับอาสาสมัครภาคสนามอย่างไร เปรียบเสมือนการเปิดประตูความรู้ประสบการณ์ที่
ทาให้อาสาสมัครภาคสนามรับ รู้ว่าจิตวิญ ญาณเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความสาคัญ ต่อการทาหน้าที่
อาสาสมัครภาคสนาม นอกจากนั้นการสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่เป็นกันเองคุ้นเคย เช่น การ
เรียกชื่อให้ความรู้สึกพี่น้อง การใส่ใจรับฟังและสะท้อนความรู้สึก ทาให้อาสาสมัครภาคสนามรับรู้ว่าผู้
โค้ช มีค วามเข้าใจและยอมรั บ ตัว ตนของเขา ซึ่งเทคนิ คพื้ นฐานที่ ส าคัญ คือ เทคนิ คการฟั งสะท้อ น
ความรู้ สึ กของทฤษฎีก ารปรึ กษาแบบศู นย์กลาง ทาให้ อาสาสมั ครภาคสนามกล้ าเปิ ดเผยมุ มมอง
ความรู้สึกของตนเอง กล้าแสดงออกมุมมองความคิดของตนเองอย่างเป็นอิสระ ซึ่ง ส่งเสริมการค้นพบ
จิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ภายในของขั้นต่อไป
ขั้ น ที่ 2 การวางแผนและเป้ า หมาย การเอื้ อ อ านวยให้ อ าสาสมั ค รภาคสนามมี
เป้าหมายที่ท้าทายและมาจากความต้องการที่แท้จริงของอาสาสมัครภาคสนาม คือสิ่งที่มุ่งเน้นในขั้นนี้
ซึ่งเป้าหมายที่ตั้งขึ้นต้องมีความชัดเจน ซึ่งในขั้นนี้ผู้โค้ชใช้คาถามในการสารวจเป้าหมายว่า ในชีวิต
ขณะนี้มีอะไรที่ไม่มีความสุขและจะมีความสุขมากขึ้นถ้าทามันสาเร็จ โดยมีเงื่อนไขว่าสามารถทาได้ใน
เวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งผลปรากฏว่า เป็นปัจจัยที่ทาให้ อาสาสมัครภาคสนามมีแรงผลั กดัน และความ
กระตือรือร้นในการทางานเพื่อความสาเร็จมากขึ้น ซึ่งเทคนิคการบริหารตน ของทฤษฎีปัญญาและ
พฤติกรรม ในการตั้งเป้าหมายมีส่วนสาคัญมากในขั้นนี้
ขั้ น ที่ 3 การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านจิ ต วิ ญ ญาณ ในขั้ น นี้ พ บว่าเทคนิ ค ที่ ส าคั ญ คื อ
เทคนิคสติบ าบัด ซึ่งพบว่าการฝึกสติในห้องจัดกิจกรรมโดยใช้ฝ่ามือประกบกัน ไม่มีความหมายต่อ
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อาสาสมัครภาคสนามเท่ากับการมอบหมายการบ้านให้ฝึกจดอารมณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบูร
นาการการสังเกตประเมินความสาเร็จในการกระทาของตนเองต่อการบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ควบคู่กัน
ทาให้อาสาสมัครภาคสนามมีสมาธิจดจ่อในการทางานมากขึ้น นอกจากนั้นเทคนิคคาถามสารวจตัวตน
และการมี อยู่ โดยใช้ คาถาม 10 ข้ อ ของทฤษฎี การปรึ กษาแบบอั ตถิภ าวนิ ยม ในขั้น นี้ พ บว่า เป็ น
แบบฝึกหัดที่มีความหมายต่อผู้รับการโค้ชเกือบทุกคนเพราะมีความน่าสนใจ และเป็นประสบการณ์
ใหม่ที่ทาให้ผู้ตอบมองตนเองและเมื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสามารถสามารถสะท้อนตัวตนด้านจิตวิญญาณ
ของอาสาสมัครภาคสนาม ทาให้อาสาสมัครภาคสนามเข้าใจจิ ตวิญญาณของตนเอง และตระหนักถึง
ความส าคัญ ของจิ ตวิญ ญาณต่อชีวิตและการทางาน ซึ่งในขั้นนี้ผู้โค้ช ต้องใช้ทักษะการถามและฟั ง
เพื่อให้ อาสาสมัครภาคสนามสะท้ อนความรู้สึ กมุมมองของจิตวิญ ญาณให้ เด่นชัด เมื่ออาสาสมัคร
ภาคสนามเห็นจิตวิญญาณแห่งตนก็จะสามารถปลุกตัวตนจิตวิญญาณให้ตื่ นขึ้นได้ จากนั้นจึงนามา
เชื่ อ มโยงกั บ การท างานอาสาสมั ค รภาคสนาม เป็ น การติ ด เชื้ อ ไฟแห่ งความมุ่ งมั่ น ให้ อ าสาสมั ค ร
ภาคสนามมีพลังทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตนเองต้องการ
ขั้ น ที่ 4 การลงมื อ ปฏิ บั ติ ผู้ รั บ การโค้ ช สะท้ อ นว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ เด่ น ชั ด และมี
ความหมายเพราะเขาได้เรียนรู้และปฏิบัติในชีวิตจริง และเห็นผลสาเร็จเป็นรูปธรรม จุดสาคัญคือ ใน
การติดตามผลการปฏิบัติการ ผู้โค้ชต้องวางตนเป็นเพื่อนคู่คิดและให้คาปรึกษาและกาลังใจในการฝ่า
ฟันอุปสรรคปัญหาที่อาสาสมัครภาคสนามไปปฏิบัติในพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ขั้นที่ 5 การประเมินและติดตามผล ในขั้นนี้สะท้อนว่ากระบวนการโค้ชพัฒนาจิต
วิญญาณสร้างความเชื่อมั่นและความสาเร็จในการทางานมีกาลังมากขึ้น ทาให้อาสาสมัครภาคสนาม
รู้ สึ ก มี พ ลั ง จากความพยายามที่ เห็ น ผลชั ด แต่ ทั ศ นคติ อ ารมณ์ แ ละสั ง คมยั ง คงมี อิ ท ธิ พ ลกั บ ใจ
อาสาสมัครภาคสนามบางคนจากการประเมิน ผลกิจกรรม อาสาสมัครภาคสนามหลายคนยังมีมุมมอง
ลบในสถานการณ์ที่ตนเองเผชิญ ดังนั้นการสร้างพลังความมุ่งมั่นช่วงขณะหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบ
พฤติกรรมแบบแผนอื่น ๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นควรเพิ่มเติมกิจกรรมสร้างทัศนคติความเข้าใจ
โลกและชีวิตควบคู่ด้วย อาจทาให้สร้างพลังมุ่งมั่นคู่กับการมองโลกอย่างเข้าใจ
5. การพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนาม
ผลการวิเคราะห์ ป ระสบการณ์ ก ารเข้าร่ว มการโค้ช เชิ งจิ ตวิญ ญาณ ค้ น พบว่าตั ว ตน
อาสาสมัครภาคสนามผู้มีจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามที่มีการพัฒนาคือ ผู้มีสติตระหนักรู้ในงาน ผู้
ค้นพบความหมายในงาน ผู้ค้นพบคุณค่าจากเป้าหมายการทางาน ซึ่งรายละเอียดของการค้นพบมีดังนี้
5.1 ผู้มีสติตระหนักรู้ในงาน
ผู้มีสติตระหนั กรู้ คืออาสาสมัครภาคสนามผู้ วางแผนการทางาน และ การจดจ่อ
มุ่ ง มั่ น รั บ ผิ ด ชอบงานอาสาสมั ค รภาคสนาม ซึ่ งการพั ฒ นาตั ว ตนดั งกล่ า ว คื อ การที่ อ าสาสมั ค ร
ภาคสนามน าเทคนิ ค การจดอารมณ์ ข องสติ บ าบั ด ไปปฏิ บั ติ จ ริงและท าอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งช่ ว ยให้
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อาสาสมัครภาคสนามผู้มีหลายบทบาทหน้าที่ในชีวิต มีแผนและจดจ่อในการทางานช่วยเพิ่มศักยภาพ
ในการทางานมากขึ้น
5.2 ผู้ค้นพบความหมายในงาน
ผู้ค้นพบความหมายของงานอาสาสมัครภาคสนาม คือ การที่บุคคลรับรู้สิ่งที่สาคัญ
ความหมายต่อชีวิต การท างานอาสาสมัครภาคสนาม ทาให้ อาสาสมั ครภาคสนามมีทิ ศทางและมี
แรงผลักดันศักยภาพแห่งตน มุ่งมั่น ทางานอาสาสมัครภาคสนามเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดมากขึ้น
ซึง่ เทคนิคของกระบวนการโค้ชที่มีความหมายต่ออาสาสมัครภาคสนามให้เกิดการคิดสะท้อนกลับและ
พัฒนาตัวตนผู้ค้นพบความหมายในงาน คือเทคนิคการถามสะท้อนตัวตนและการมีอยู่ ตามแนวคิด
ทฤษฎี ก ารปรึ ก ษาแบบอั ต ถิ ภ าวนิ ย ม จากแบบฝึ ก หั ด ค าถามส ารวจการมี อ ยู่ ในขั้ น ที่ 3 ของ
กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
5.3 ผู้ค้นพบคุณค่าจากการตัง้ เป้าหมาย
ตัวตนผู้ค้น พบคุณค่าจากการตั้งเป้าหมาย คือการที่อาสาสมัครภาคสนามเชื่อว่า
ความสาเร็จในเป้าหมาย คือสิ่งที่มีคุณค่า ทาให้พวกเขาพยายามผลักดันตนเอง อดทนฝ่าฟันปัญหา
อุ ป สรรคปั ญ หาในการท างานไปสู่ ค วามส าเร็จ และบรรลุ เป้ าหมายที่ ตั้ งไว้ และแม้ บ างคนไม่ พ บ
ความสาเร็จแต่ก็ภูมิใจที่ระหว่างทางได้ทาเต็มที่หรือใช้พลังความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ซึ่ง เทคนิค
ที่สาคัญและมีความหมายต่ออาสาสมัครภาคสนามในการคิดสะท้อนกลับแสดงตัวตน ผู้ค้นพบคุณค่า
จากการตั้งเป้าหมาย คือ เทคนิคการบริหารตนเองและกากับตนเอง จากแนวคิดทฤษฎี การปรึกษา
แบบปัญญาและพฤติกรรมนิยม ซึง่ ผู้โค้ชเอื้ออานวยให้อาสาสมัครภาคสนามตั้งเป้าหมายและวางแผน
ตาม และมีการผลักดันให้ลงมือปฏิบัติในขั้นที่ 4 โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ และขั้นที่ 5 ติดตาม
และประเมินผล
สรุ ป ผลการศึ ก ษาวิจั ย ในประสบการณ์ ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การสร้างจิ ต วิญ ญ าณอาสาสมั ค ร
ภาคสนาม พบว่าความศรัทธาและความเชื่อ เป็นตัวตนจิตวิญญาณที่สร้างจากสังคมครอบครัวและ
ศาสนา ในตัวบุคคลที่มีความดีงามตามการรับรู้อาสาสมัครภาคสนาม และการปลูกฝังจากประเพณี
วัฒนธรรมในสังคมที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ สาหรับตัวตนผู้มีจิตวิญญาณด้านการมีคุณค่ าและ
ความหมายในชีวิต สามารถสร้างจากความรักความห่วงใยของคนใกล้ตัว การงานที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของตน งานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และงานที่ชดเชยความผิดพลาด
ในอดีต สาหรับกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ กระบวนการพัฒนาจิตวิญญาณที่ผู้โค้ชต้องมีความ
เชี่ยวชาญในเทคนิคทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเข้าใจงานชุมชนและวิถี
ชีวิตและธรรมชาติอาสาสมัครภาคสนาม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณและมีทักษะที่
สาคัญของการเป็นผู้โค้ชเชิงจิตวิญญาณ ทาให้การปลุกจิตวิญญาณที่มีอยู่ให้เด่นชัด คือ ด้ านคุณค่า
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และความหมายในชีวิต โดยการตั้งเป้าหมายปลุกพลังในการทางานอาสาสมัครภาคสนาม การค้นพบ
รูป แบบการท างานที่ มุ่ งเน้ น ความกลมกลื น และเข้าถึงจิต วิญ ญาณ การค้น พบความหมายในงาน
อาสาสมัครภาคสนาม และกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณพัฒนาด้านสติคือเพิ่มการจดจ่อมีสมาธิใน
การทางานมากขึ้น
6. การถ่ายโยงจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามสู่เพื่อนผู้ใช้ยาเสพติด
จากการวิเคราะห์ผลการถ่ายโยงจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามพบลักษณะการถ่าย
โยงจิตวิญญาณ 4 รูปแบบ คือ 1) อาสาสมัครภาคสนามผู้ยืนหยัดต่อสู้กับความตาย ถ่ายโยงสู่ เพื่อนใช้
ยาผู้มีความรักและความศรัทธา 2) อาสาสมัครภาคสนามผู้มีความรัก ถ่ายโยงสู่ เพื่อนผู้ใช้ยาเสพติด
ผู้สร้างคุณค่าชีวิต 3) อาสาสมัครภาคสนามผู้มุ่งมั่นทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ถ่ายโยงสู่ เพื่อนผู้ใช้ยา
เสพติดผู้มีสติตระหนักรู้ และ 4) อาสาสมัครภาคสนามผู้ค้นพบคุ ณค่าและความหมายของชีวิต ถ่าย
โยงสู่ เพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดผู้ค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิต
ดังนั้นหากอาสาสมัครภาคสนามทาหน้าที่อาสาสมัครภาคสนามกระทาต่อเพื่อนผู้ใช้ยา
เสพติดด้วยตัวตนที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ ก็สามารถทาให้ เพื่อนผู้ ใช้ยาเสพติดสร้างตัวตนผู้มีจิต
วิญ ญาณได้เช่ น กัน แต่การถ่ายโยงจิตวิญ ญาณนั้ นอาจต้อ งอาศัยระยะเวลาและการกระท าอย่าง
ต่อเนื่อง และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเป็นพื้นฐาน เพื่อยอมรับและเปิดใจรับผู้ถ่ายโยงจิตวิญญาณ
เช่น การให้ความเป็นกันเอง ใกล้ชิด ห่วงใยเป็นเหมือนคนในครอบครัว เป็นต้น และการค้นพบการ
ถ่ายโยงจิตวิญญาณครั้งนี้ ทาให้เห็นถึงคุณค่าของการพัฒนาจิตวิญญาณในอาสาสมัครภาคสนามที่จะมี
ผลต่อการทางานดูแลช่วยเหลือเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติด เพราะไม่เพียงดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยา
เสพติดเท่านั้น หากแต่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของพลังภายในเช่นจิตวิญญาณได้เช่ นกัน ดังนั้น
องค์กรที่มีกลไกอาสาสมัครภาคสนามควรตระหนักและให้ความสาคัญในการพัฒนาจิตวิญญาณของ
อาสาสมัครภาคสนามที่จะมีผลต่อศักยภาพภายในหรือจิตวิญญาณของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

บทที่ 7
เรื่องเล่าจากประสบการณ์การศึกษาวิจัยของผู้วิจัย
การสะท้อนปรากฏการณ์ การศึกษาวิจัย “การโค้ช เชิงจิตวิญญาณเพื่อพัฒ นาจิตวิญญาณ
อาสาสมัครภาคสนาม” ของผู้วิจัย จะเป็นการศึกษาผ่านเรื่องเล่าของผู้วิจัย (Self-Narrative) ณ พื้นที่
ประสบการณ์การศึกษาวิจัย ซึ่งจะเป็นการสะท้อนมุมมอง ความรู้สึก ในบทบาทของนักจิตวิทยาการ
ปรึกษาในฐานะผู้โค้ชเชิงจิตวิญญาณ การเป็นนักวิจัยในวิถีของวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาแบบ
เรื่องเล่า นั กจิตวิทยากับ การใช้มุมมองของแนวคิดทฤษฎีปฏิสั มพันธ์ในขอบข่ายงานจิตวิทยาการ
ปรึกษา และมุมมองต่ออาสาสมัครภาคสนาม เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยเปรียบเทียบประสบการณ์การวิจัยที่
ผ่านมาเป็น ดังการเดินทางของตนเอง เมื่อมองย้อนกลับไปในเส้นทางเดินผ่านมา ทาให้ได้รับรู้และ
เข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดการเดินทางของตนเองที่ผ่านมา เมื่อขยายเรื่องราวต่าง ๆ จึงเกิดองค์
ความรู้ แ ละความเข้ า ใจให้ มี ค วามลุ่ ม ลึ ก มากขึ้ น ซึ่ งมี ป ระเด็ น หลั ก และหั ว ข้ อ ย่ อ ยของเรื่ อ งเล่ า
ประสบการณ์ดังนี้
1. ก่อนเดินทาง: เริ่มต้นต้นทุนเดิม ก้าวย่างสร้างต้นทุนใหม่
2. ระหว่างการเดินทาง: ประสบการณ์สร้างนักจิตวิทยาปรึกษามุมมองใหม่
3. บทสรุปการเดินทาง: ประสบการณ์ให้เข็มทิศชีวิต
4. ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัย

1. ก่อนเดินทาง : เริ่มต้นต้นทุนเดิม ก้าวย่างสร้างต้นทุนใหม่
จากประสบการณ์นักจิตวิทยาในสนามชุมชนของผู้วิจัย ได้สร้างการตระหนักว่าองค์ความรู้
ทักษะกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ไม่เพียงพอต่อการทางานภาคสนามชุมชน เพราะบริบทสังคม
ของชุมชนคือ แหล่ งสร้างพลั งของคนในชุ มชน แต่ บ ริบ ทสั งคมแบบไหน จะออกแบบสั งคมนั้น ได้
อย่างไร และจะนาความเข้าใจในบริบทสังคมที่มีความหมายมาทางานการปรึกษาได้อย่างไร ก่อน
เริ่มทาวิจัยผู้วิจัยเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาที่ เต็มไปด้วยคาถาม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกาหนด
ทิศทางของการศึกษานี้
เมื่อต้องออกเดินทางศึกษา ในตอนแรกผู้วิจัยคิดเพียงต้องการศึกษาวิธีการที่จะนาไปสู่
การพัฒ นาตัวตนให้ มีพลังในการทาหน้าที่ อาสาสมัครภาคสนาม ผู้ วิจัยจึงใช้เลื อกใช้ความถนัดคือ
การศึกษาในกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่คุ้นเคย เพื่อตัดตอนเวลาในการทาวิจัยให้น้อยที่สุดและได้ องค์ความรู้
เข้าใจที่ลึกลงไป นั่นคือการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครภาคสนามและการจัดกระบวนการโค้ชซึ่งผู้วิจัยมี
ประสบการณ์ และก็เริ่มเดินทางด้วยความมั่นใจ เพราะมีต้นทุนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ แต่พอ
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กาลังจะย่างก้าว มองเห็นงานวิจัยการใช้ทฤษฎีแนวคิดทางสังคมศาสตร์ที่นามาเป็นแนวคิดพื้นฐาน
การออกวิธีการพัฒ นาตัวตนจากการผสานเทคนิควิธีที่มีความซับซ้อน และการใช้วิธีการศึกษาวิจัย
แบบเรื่องเล่าในขอบข่ายจิตวิทยาการปรึกษา เพื่อมาตอบคาถามตั้งต้นของผู้วิจัย ในทุกแนวคิด ทฤษฎี
ต้องสร้างเชื่อมโยงเป็นความท้าทายมากสาหรับผู้วิจัย ทาให้ค้นหาต้นทุนองค์ความรู้ให้ตนเองเพิ่มเติม
และพบคาตอบที่มากกว่าคาตอบ ที่ตนเองตั้งคาถามไว้ก่อนเดินทาง

2. ระหว่างการเดินทาง: ประสบการณ์สร้างนักจิตวิทยาปรึกษามุมมองใหม่
2.1 ประสบการณ์ในบทบาทผู้การโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
จากการเดินทางทาให้ผู้วิจัยมั่นใจว่า นักจิตวิทยาการปรึกษา ต้องมีความสามารถทางาน
ได้ ทั้ งการท างานเชิ งแก้ ปั ญ หาอั น เป็ น งานเชิ งรั บ และพั ฒ นาศั ก ยภาพและป้ อ งกั น ปั ญ หาที่ เป็ น
ผลกระทบจิตใจอันเป็นงานเชิงรุกควบคู่กัน รวมถึงต้องเปิด รับทักษะกระบวนการใหม่ ๆ ไม่ติดกับ
กรอบทักษะ กระบวนการ และแนวคิดทฤษฎีการปรึกษาเท่านั้น และทักษะและทฤษฎีการปรึกษาที่
ส าคัญ ต่อการน าไปใช้สั งคมและชุมชนคือ การฟัง ฟั งอย่างลึ กซึ้ง ท่ าที ที่ ต้องรับเปิ ดเผย และการ
ยอมรับเข้าใจในธรรมชาติของคน จะทาให้เราสามารถกลมกลืนกับสังคมและเข้าถึงผู้คน เข้าใจชุมชน
และ เมื่อชุมชนเปิดรับ รู้การทางานที่ตรงจุด วิธีการปรึกษาเพื่อพัฒ นาจิตใจจึงเหมาะสมกับสังคม
ชุมชนอย่างแท้จริง
จากประสบการณ์ การโค้ชเชิงจิตวิญ ญาณของผู้วิจัย ซึ่งศึกษาจากประสบการณ์ ของ
อาสาสมัครภาคสนามเป็นหลัก เป็นการผลักดันให้อาสาสมัครภาคสนามทาหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
โดยผู้โค้ชต้องเริ่มต้นด้วยการใส่ใจรับฟังและฟังอย่างเข้าถึงจิตวิญญาณ จูงใจให้งานเป็นเรื่องของชีวิต
และจิ ต วิ ญ ญาณ ไม่ ได้ เป็ น การวางเป้ า หมายเพี ย งเห็ น ความส าเร็ จ เช่ น การโค้ ช ทั่ ว ไป ซึ่ ง จาก
ประสบการณ์ผู้วิจัยคิดว่าเป็นกระบวนการที่ดี สามารถทาให้อาสาสมัครภาคสนามมีความกระตือรือร้น
ในการทางานจากการทบทวนจิตวิญญาณของตนและการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตามผู้วิจัย ก็มองว่า
กระบวนการโค้ชจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด หากผู้นาใช้กระบวนการมี การวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการของผู้รับการโค้ชในเบื้องต้น และนามาออกแบบกระบวนการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ผู้คน เพราะบริบทสังคมมีผลต่อการพัฒนาจิตวิญญาณ ซึ่งข้อดีของกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณคือ
สามารถปรับและประยุกต์ได้หลายบริบทของคนทางานต่าง ๆ เพราะเรื่องราวชีวิตจิตวิญญาณล้วนมี
อยู่ในทุกองค์กร ผู้คนทางานต้องการพื้นที่ในการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต ต้องการผู้เดินร่วมทางที่ทา
ให้เขาฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาและใช้ศักยภาพสูงสุดของตนเอง
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2.2 ประสบการณ์การใช้มุมมองการผสมผสานทฤษฎีและแนวคิดในการศึกษา
จากประสบการณ์ การบูราณาการหลายศาสตร์ ออกจากความถนัดเชี่ย วชาญของตน
เปิ ดโลกทัศน์ ไม่ยึ ดติดเชื่อมั่น ในศาสตร์ตน ทาให้ ผู้ วิจัยได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ พัฒ นาองค์ความรู้ให้
สามารถประยุกต์ใช้ได้มากขึ้น และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นและโยชน์ใหม่ ๆ ทาให้เชื่อมั่นในการบูราณา
การเพื่องานปรึกษาหรืออื่น ๆ ที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ที่แท้จริง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีของหลากหลายศาสตร์ เป็นความท้า
ทายมากสาหรับผู้วิจัย สังคมศาสตร์ จิตวิทยา หลักการพัฒนาความสามารถในการทางานของ และวิธี
วิจัยแบบเรื่องเล่า ผู้วิจัยคิดว่าคุณค่าของการผสมสานจากความเชื่อที่ว่าไม่มีแนวคิดใดที่สุด แต่เป็นการ
สร้างสรรค์รูปแบบการวิจัยที่แตกต่าง ๆ ทาให้ผู้วิจัยตระหนักในความหลากหลายไม่ยึดติดแนวคิดใน
ศาสตร์ที่ตนเองถนัดหรือเชี่ยวชาญ หากแต่ต้องศึกษาหาจุดร่วมของแต่ละศาสตร์ให้ทาหน้าที่ธรรมชาติ
ของศาสตร์ให้ สมบู รณ์ ที่สุ ด ซึ่งจุดร่วมครั้งนี้คือ ทุกศาสตร์ล้วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังคมหรือ
สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการสังคม การค้นหาความคล้ายคลึงของแนวคิดทฤษฎีและวิธีการ เช่น
เทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับการพัฒนาจิตวิญญาณและกระบวนการโค้ชทาให้กระบวนการโค้ชมี
เอกลักษณ์และออกแบบเฉพาะปัญหาของกลุ่มคน
2.3 ประสบการณ์ของผู้วิจัยกับวิธีวิจัยแบบเรื่องเล่า
2.3.1 การเริ่มต้นศึกษาวิธีวิจัยแบบเรื่องเล่า
เมื่อวิธีการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยแบบเรื่องเล่า
ในช่วงเริ่มต้นยังเข้าไม่ถึงแก่นสาคัญของเรื่องเล่า สาหรับผู้วิจัยพยายามหาความแตกต่างเพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ของงาน และสอดคล้องกับธรรมชาติของวิธีการวิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลมาครั้งแรกไม่สามารถ
สะท้อ นมิ ติของเรื่อ งเล่ าได้ แม้แต่ น้ อ ย เพราะไม่เห็ น เหตุการณ์ ประสบการณ์ ที่ รวบรวมเป็ นเพี ย ง
ความคิดรวบยอด (Concept) ทาให้ต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ผู้วิจัยฝึกการเขียนข้อคาถามที่จะให้ผู้ให้
ข้อมูลเล่าประสบการณ์ ของตนเองออกมาในแต่ละเหตุการณ์ ข้อมูลจึงมีหลายมิติที่แสดงให้เห็ นถึง
เรื่องราวล าดับ ชีวิตต้น เหตุป ลายเหตุ ในข้อมูล ที่ส ามารถหาได้อย่างละเอียด เมื่อถึงช่วงการเขียน
วิเคราะห์เรื่องเล่า ผู้วิจัยค้นหาประเด็นและเล่าเรื่องอย่างบรรยายเหตุการณ์ของประเด็นนั้น ซึ่งปรากฏ
ว่าไม่ใช่เรื่องเล่า เพราะการเรียบเรียงของเรื่องเล่าคือการตีความ นาข้อมูลมาตีความตามความเข้าใจ
ของผู้วิจัย ผู้เล่าตีความการรับรู้ต่อเหตุการณ์เป็นประสบการณ์ ผู้วิจัย ตีความประสบการณ์มาเป็นองค์
ความรู้ และข้อมูลซ่อนเร้นจึงถูกขยายจากการตีความ หัวใจของเรื่องเล่าจึงตีความร่วมกัน
นอกจากนั้นจากข้อสังเกตของผู้วิจัย วิธีการแบบเรื่องเล่ายังสร้างความรู้สึกเข้าใจ
ชีวิตตนเองมากขึ้นจากเรื่องที่เล่า การถามไล่ประเด็นของตัวตน ทาให้ผู้ให้ข้อมูลเห็นตนเอง และตก
ผลึ ก เป็ น ความเข้ าใจของตนเอง เป็ นวิธีก ารสนใจในการประยุ กต์ เป็ น เทคนิ คของการปรึก ษาเชิ ง

201
จิ ต วิ ท ยาปรึ ก ษา ที่ ท าให้ ผู้ รั บ บริ ก ารเข้ าใจสถานการณ์ ปั ญ หาของตนเอง จากการย้อ นมองและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของตนเอง
2.3.2 คุณค่าของเรื่องเล่า: ตระหนักถึงความเป็นมนุษย์
เมื่อเริ่มถอดและตีความประสบการณ์ของอาสาสมัครภาคสนาม ผู้วิจัยได้อ่านบท
สนทนาซ้า ๆ จัดจาแนกหาข้อมูลโยงเข้าสู่แกน แม้เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย แต่พอตีความเข้าใจ
ในประสบการณ์ของอาสาสมัครภาคสนาม ผู้วิจัยเห็นถึงตัวตนชีวิตอาสาสมัครภาคสนาม ชีวิตที่ศึกษา
คือช่วงชีวิตการใช้ยาเสพติดและจุดเปลี่ยนในช่วงต่าง ๆ คาที่มีอยู่ในความคิดคือ คาว่า “มนุษย์” ผู้ใช้
ยาเสพติดมีความรัก มีความกตัญญู มีความเป็นพ่อ มีความเป็นเพื่อนและมีชีวิตตัวตนวังวนของการใช้
ยาเสพติด มนุษย์ทุกคนมีความดีเสมอและเรื่องเล่าก็สะท้อนตัวตนของผู้คนให้เด่นชัด แม้ ที่ผ่านมา
ผู้วิจัยจะเชื่อในความดีงามของมนุษย์ และมุ่งเน้นปฏิบัติต่อ เพื่อนมนุษย์อย่างให้เกียรติและเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่เรื่องเล่าทาให้ผู้วิจัยรู้ว่า ในประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาคือพยายาม
เชื่อตามหลักการพื้นฐานของนักจิตวิทยาผู้ให้การปรึกษา เพื่อให้การปรึกษาประสบความสาเร็จ แต่
เรื่ อ งเล่ า อาสาสมั ค รภาคสนามเห็ น ความมนุ ษ ย์ ที่ ชั ด ขึ้ น จากประสบการณ์ ที่ แ ท้ จ ริง โดยเฉพาะ
การศึกษาเรื่องจิตวิญญาณผ่านเรื่องเล่า ตัวตนแห่งจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวทุกคน การศึกษาจิต
วิญญาณของมนุษย์ เห็นเรื่องราวของจิตวิญญาณทาให้ผู้วิจัยรับรู้ถึงพลังแห่งจิตวิญญาณเช่นกัน ดัง
เรื่องของพ่อผู้เสียสละ ลูกผู้ใช้ยาเสพติดรู้ซึ้งในความรักของพ่อ มุ่งมั่นช่วยเหลือเพื่อนในชุมชน และพ่อ
ผู้ไม่ยอมตายมีชีวิตเพื่อลูก พวกเขาคือผู้ใช้ยาเสพติดที่ฉีดเฮโรอีน เป็นสิบปี ยาเสพติดไม่สามารถตัด
ทอนความเป็นมนุษย์ ในตัวพวกเขาได้ สังคมต้องเปลี่ยนมุมมองในเรื่องนี้ใหม่ เลิกตีตราว่าพวกเขาคือ
ปัญหาสังคม เพราะคนปกติที่ไม่ใช้ยาก็สร้างปัญหาในสังคมไม่น้อย สาคัญคือเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร
ให้กลมกลืน และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่เหมาสรุปรวมเพียงเพราะการใช้ยาเสพติดแต่มองให้
ลึกไปในความเป็นมนุษย์
2.4 ประสบการณ์การพัฒนาตัวตนผู้มีจิตวิญญาณของผู้วิจัย
จิตวิญญาณ คือผลผลิตของกระบวนการสังคม ผู้วิจัยในฐานะผู้โค้ชเชิงจิตวิญญาณ ใน
วันที่ขาดพลัง เมื่อปฏิสัมพันธ์กับอาสาสมัครภาคสนามผู้มีความตั้งใจ สะท้อนเรื่องราวชีวิตทีดีงาม
จิตใจที่บริสุทธิ์เพื่อช่วยเหลือเพื่อน ผู้วิจัยได้พัฒนาตัวตนจิตวิญญาณมีความสุขในการศึกษาวิจัย มีพลัง
มุ่งมั่นทาหน้าที่ของตน
ในการเดินทางไปจัดกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณในสามจังหวัดชายแดนใต้ ผู้วิจัย
มิได้หวาดหวั่นหรือกลัวสถานการณ์ในพื้นที่ แต่ที่หนักหน่วงในใจคือจัดการเดินทางและเวลา จาก
อาเภอหัวหินไปยังชายแดนใต้ ส่วนมากจะเป็นการเดินทางโดยรถประจาทางและรถไฟ มีบางครั้งที่
เดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร การเดินทางที่ใช้ระยะเวลาเดินทางหลายชั่วโมงกับงานประจาที่ต้องทา
มาตลอด ทาให้ผู้วิจัยรู้สึกเหนื่อยล้า บางวันต้องเจอพายุฝน คนเมาสุราบนรถโดยสาร ผู้ที่กาลังจัด

202
กระบวนการการโค้ชเชิงจิตวิญญาณสร้างพลังให้กับผู้อื่น กาลังหมดแรง แต่ในหลาย ๆ ครั้งของการจัด
กิจกรรม ผู้วิจัยได้เห็นถึงความตั้งใจของอาสาสมัครภาคสนาม เมื่อผู้วิจัยได้ฟังเรื่องราวชีวิตของพวก
เขา ผู้วิจัยได้เห็นถึง ความรักครอบครัว รักลูก รักเพื่อน และการเห็น ถึงสีหน้าแววตาที่เขารู้สึกดีใน
กิจกรรมของผู้วิจัย เพราะเขาได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งเสมอ เหตุการณ์ที่เป็นพลังใจให้และผู้วิจัย
จดจาได้ดี คือ มี อาสาสมัครภาคสนามคนหนึ่งซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรมทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาจะคิดช้า
และไม่ค่อยพูด แต่การร่วมกิจกรรมจนตลอดกระบวนการที่ทาร่วมกัน เรื่องราวที่เขาเล่าลึกซึ้งและน่า
ประทับใจมาก เขาบอกว่าเขาไม่เคยร่วมกิจกรรมไหนที่ทาให้พูดเยอะขนาดนี้ ท่าทีของผู้วิจัยทาให้เขา
อยากเล่า จริง ๆ แล้วผู้วิจัยไม่ได้มองเขาในมุมใด ไม่ได้สงสารหรือมองว่าเป็นปัญหา หากแต่เพียงอยู่
กับคนตรงหน้าตามธรรมชาติตัวตน และยอมรับแบบที่เขาเป็น การได้รับการยอมรับไว้ใจ สิ่ง ๆ ต่าง
เหล่ านี้ ได้ ท าให้ ผู้ วิ จั ย สดชื่ น เหมื อ นรถที่ น้ ามั น ก าลั งหมด น้ ามั น มี ก็ วิ่งต่ อ ได้ เป็ น การถ่ ายโยงจิ ต
วิญญาณจากผู้มีจิตวิญญาณ ทาให้ผู้วิจัยสร้างตัวตนแห่งจิตวิญญาณ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง
2.5 ประสบการณ์การพัฒนาตัวตนจิตวิทยาการปรึกษาผู้ปฏิบัติการ สู่นักวิจัยเชิงคุณภาพ
มุมมองนักปฏิบัติและนักวิจัย แม้ประเด็นศึกษาและทางานจะเป็นประเด็นเดียวกัน แต่มี
มุมมองที่แตกต่างกัน สิ้นเชิง นักจิตวิทยาการปรึกษาจะใช้ทักษะและเทคนิค รวมถึงองค์ความรู้ผ่าน
ตนเองไปสู่กระบวนการปรึกษาหรือกระบวนการสอนอบรม ผลการปรึกษาและผลการสอนคือบทสรุป
แต่นักวิจัยการกาหนดแนวคาถามวิจัย การค้นหาแนวคิดทฤษฎี การใช้วิธีการวิจัย และเลือกวิธีการ
เก็ บ ข้อ มู ล วิ เคราะห์ ล้ ว นเกี่ ย วโยงและมี ส อดคล้ อ งกั น เพื่ อ สร้ างองค์ ค วามรู้ที่ แท้ จ ริงและมี ค วาม
น่าเชื่อถือ
เมื่ อ ติ ด ขั ด ในการด าเนิ น การประบวนการโค้ ช หรื อ การให้ ค าปรึ ก ษา ผู้ วิ จั ย รู้ ว่ า จะ
แก้ปัญหาอย่างไร รู้สึกสนุกกับการวางแผนและออกแบบกิจกรรม การใช้เทคนิคทักษะวิธีการเป็นเรื่อง
ท้าทายและคิดว่าสามารถจัดการได้ แต่การมาสู่บทบาทผู้วิจัยเต็มตัว โดยเฉพาะวิจัยเชิงคุณภาพความ
เชื่อมุมมองและวิธีการต้องไปด้วยกัน ต้องมีแนวคิดทฤษฎีหลักการศึกษาและออกแบบไปด้วยกัน เป็น
โจทย์ที่ยากลาบากมากสาหรับผู้วิจัยที่จะข้ามผ่าน ด้วยชั่วโมงบินนักจิตวิทยาและนักจัดกระบวนการ
เรียนรู้สูงกว่าการเป็นนักวิจัย และตลอดชีวิตถูกเรียนรู้ปลูกฝังในการวิจัยเชิงปริ มาณ ผู้วิจัยรู้สึกสบาย
ใจและไม่อึดอัดที่จะอธิบายชีวิตจิตใจหรือพฤติกรรมคนด้วยตัวเลข จึงคิดว่าวิจัยเชิงคุณภาพวิจัยที่
เหมาะกับความเชื่อและธรรมชาติของผู้วิจัย แต่พอได้ดาเนินการศึกษาระบบความคิดวิธีการของผู้วิจัย
ล้วนติดในกรอบของวิจัยเชิงปริมาณ เกือบสองปีที่อาจารย์ผู้สอนวิจัยเชิงคุณภาพจะพูดคุยเรื่องวิธีวิจัย
ทฤษฎีทางสังคมกับ วิธีวิจัยแบบเรื่องเล่ า สอนซ้า ๆ ซึ่งอาจารย์ไม่เคยหมดกาลังใจที่จะสอน ตั้งใจ
อธิบายไม่มีครั้งไหนที่อาจารย์แสดงความเบื่อหรือท้อใจ ในบางครั้งแววตาแห่งความเข้าใจก็เกิดขึ้น แต่
พอการเรียนรู้ขาดตอนห่างหายจากการศึกษาวิจัยก็ต้องเริ่มต้นใหม่ จนเข้าปีที่สองที่ผู้วิจัยเริ่มเห็นและ
เชื่อในวิจั ยเชิงคุณ ภาพ และเมื่อมาลั บคมความคิดกับอาจารย์ที่ปรึกษาเริ่มไปด้วยกันได้ เมื่อก่อน
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เริ่มต้นคนกันคนละทิศทาง อาจารย์ที่ปรึกษาก็ใช้ความพยายามอย่างหนักเช่นกันที่จะสร้างตัวตน
นักวิจัยให้เกิดกับผู้ปฏิบัติ ทาให้นักปฏิบัติที่ไม่มีกระบวนทัศน์ของผู้วิจัย เริ่มมองเห็นถึงการร้อยเรียง
ปรัชญา ทฤษฎี กรอบความคิด วิธีวิจัย อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ก็ได้ความรู้ของการเป็นนักวิจัยเชิง
คุณภาพภายในตน
แม้ว่าผู้วิจัยจาเป็นต้องเรียนรู้งานวิจัยเพิ่มเติม และพัฒนาศักยภาพทางวิจัยต่อไป ผู้วิจัย
คิ ด ว่า การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ เป็ น สะพานที่ ดี ส ะพานหนึ่ ง ในการข้ ามผ่ า นจากการได้ รั บ ความรู้
เปลี่ยนแปลงความเชื่อและมุมมอง เป็นการแสวงหาความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ เรียนรู้จากการกระทา
และความผิดพลาดของตนเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญสอนและสร้างความเข้าใจตลอดทาง
2.6 ประสบการณ์การศึกษาความสัมพันธ์กระบวนการทางสังคมกับงานจิตวิทยาปรึกษา
2.6.1 นักจิตวิทยาการปรึกษาควรเพิ่มมุมมองมิติสังคม
นักจิตวิทยาควรมองการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็น กระบวนการสังคม มากกว่าเพียง
การปฏิสัมพันธ์ของผู้ให้การปรึกษากับผู้มารับการปรึกษาเท่านั้น นั่นคือนักจิตวิทยาการปรึกษาต้องไม่
วิเคราะห์ปัญหารายกรณีที่ผ่านมา แต่ต้องใส่ใจกระบวนการสังคมต่าง ๆ เช่นกัน เพื่อทาความเข้าใจ
กับตัวตนผู้รับการปรึกษา นั่นคือนักจิตวิทยาการปรึกษาต้องมีกระบวนการศึกษาในระดับสังคม เช่น
การศึกษาประวัติศาสตร์ ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลในชุมชน วิถีชีวิต เพื่อนการมององค์รวม และ
เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาในระดับสังคมต่อไป เช่น การรับรู้ว่าจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนาม
สร้างจากครอบครัวที่มีพ่อผู้มีตัวตนจิตวิญญาณแบบเสียสละ ภรรยาผู้มีตัวตนเป็นผู้สร้างคุณค่า สร้าง
จากขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนา และการทางานที่มีลักษณะการทาประโยชน์ เหล่านี้คือพลัง
สังคมที่เป็นแก่นของชีวิต สามารถดึงมาเป็นพลังทั้งในกระบวนการปรึกษาและการจัดกิจกรรมป้องกัน
ปัญหาด้านจิตใจในชุมชนสังคม
2.6.2 แนวทางการประยุกต์ของการค้นพบไปใช้ในงานภาคสนาม
จากการวิเคราะห์ บริบทสังคมและการทางานของอาสาสมัครภาคสนามแต่ล่ะคน
พบว่ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมจิตวิญญาณ เช่น ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว กิจกรรม
ทางศาสนา กิจกรรมการนาผลงานที่ประสบความสาเร็จ การสร้างความภูมิใจ การดึงพลังต้นทุนทาง
สังคมมาพัฒนาจิตใจมาเสริมควบคู่กับการปรึกษา ในกรณีที่ อาสาสมัครภาคสนามต้องรับการปรึกษา
หรือมีปัญหาซ้าซ้อนเข้มข้นต้องใช้เวลาในการบาบัด นอกจากนั้นในออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ป้องกันปัญหากับอาสาสมัครภาคสนาม อาจมุ่งเน้นการตระหนักถึงคุณค่าบริบทสังคมและการทางาน
เช่น หลั กสู ตรสร้างจิ ตวิญ ญาณพ่อแม่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติด เพราะพ่อแม่ที่มีจิต
วิญญาณจะส่งผ่านจิตวิญญาณไปสู่ลูกได้เช่นกัน หลักสูตรสร้างจิตวิญญาณของเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดจาก
การทางานของอาสาสมัครภาคสนาม เพราะอาสาสมัครภาคสนามผู้มีจิตวิญญาณสามารถทาให้เพื่ อน
ผู้ใช้ยาเสพติดมีพลังเช่นกัน อย่างไรก็ตามยังต้องศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นนี้
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2.7 ประสบการณ์การศึกษาการถ่ายโยงจิตวิญญาณ
จากข้อค้นพบการศึกษาการถ่ายโยงจิตวิญญาณ ซึ่งตัวตนผู้มีจิตวิญญาณสามารถถ่ายโยง
จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ทาให้ผู้วิจัยเชื่อมั่นในการสร้างและพัฒนาตัวตนผู้มีจิตวิญญาณ เพื่อเป็น
พลังจากคนหนึ่งถ่ายทอดพลังไปสู่อีกคนหนึ่ง แม้อาจมีลักษณะของตัวตนที่แตกต่างกันระหว่างผู้ถ่าย
โยงและผู้รับการถ่ายโยง เพราะความสามารถในการสวมบทบาท และการทางานของจิตที่มีความ
ต่างกัน แต่เป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับกลุ่มคนผู้ขาดพลังในการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะการใส่ใจ
การสร้างและพัฒ นาจิตวิญญาณของกลุ่มคนที่ทางานด้านสังคมจะเป็นพลังที่สาคัญให้กับกลุ่มคนที
ต้องการพลังในสังคม เช่นกันในการทางานการปรึกษาในนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้มีตัวตนของผู้มีจิต
วิญญาณย่อมจะสามารถถ่ายโยงความมีจิตวิญญาณของผู้รับการปรึกษาเช่นกัน กระบวนการปรึกษา
จึงสามารถเสริมสร้างพลังให้ ผู้รับ บริการมีพลังในการแก้ไขและตัดสินใจในสถานการณ์ของตนเอง
อย่างไรก็ตามเงื่อนไขสาคัญของการถ่ายโยงคือ ระยะเวลาของการปฏิสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง การสื่อสารที่
ชัดเจนบนความปรารถนาดี ความเข้าใจและความห่วงใยต่อบุคคล เป็นต้น

3. บทสรุปการเดินทาง: ประสบการณ์ให้เข็มทิศชีวิต
เมื่อการเดินทางสิ้น สุด ผู้วิจัยรู้สึ กเหมือนเพิ่งเริ่มต้น โดยเฉพาะการเริ่มต้นเป็นผู้ วิจัย เชิง
คุณภาพ หรือ นักจิตวิทยาการปรึกษาที่เพิ่มกระบวนทัศน์ทางสังคมมากขึ้น มีความเชื่อมั่นและเข้าใจ
แก่นของมนุษย์ ซึ่งเป็ นผลจากกระบวนการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นอกจากนั้นการที่ผู้วิจัยเชื่อในพลังจิต
วิญญาณที่ถ่ายโยงกันในกระบวนการสังคมที่มีความหมาย การทาให้คนในครอบครัวและคนที่เรามี
การปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นผู้มีจิตวิญญาณ ต้องเริ่มที่ตัวเราในการสร้างตัวตนจิตวิญญาณแห่งตน เช่น การ
ทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์การปฏิบัติตามกรอบศาสนาความดีงาม การใกล้ชิดรับการสื่อสารจากผู้จิต
วิญญาณ ก็จะสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณในตัวเราและก็ขยายไปสู่ผู้อื่นได้ เป็นกรอบวิถีที่ผู้วิจัยจะยึดถื อ
เพื่อดารงชีวิตและการงานสาหรับตนเองต่อไป

4. ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัย
4.1 การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
4.1.1 ด้านวิชาการ
4.1.1.1 การวิเคราะห์การสร้างและพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามในครั้งนี้
เป็นแนวคิดการสร้างตัวตน (Self) ของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์และการสวมบทบาท ซึ่งเป็นทฤษฎี
ทางสังคมศาสตร์ เพื่อเข้าใจกระบวนการสร้างจิตวิญญาณในรูปแบบของปรากฏการณ์สังคม ซึ่งผล
การศึ ก ษาท าให้ มี อ งค์ ค วามรู้ ห รื อ มุ ม มองใหม่ ต่ อ การเข้ าใจการสร้างและพั ฒ นาจิ ต วิญ ญาณของ
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อาสาสมัครภาคสนาม คือ บทบาทและความคาดหวังของสังคมกับกกระทาของบุคคลมีผลทาให้บุคคล
สร้างจิตวิญญาณของตนขึ้น ซึ่งกรอบแนวทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์และการสวมบทบาทสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การสร้างตัวตนผู้จิตวิญญาณของกลุ่มอาสาสมัครภาคสนามในบริบท
สังคมอื่นหรือกลุ่มคนที่น่าสนใจศึกษาและพัฒนาด้านจิตวิญญาณ เพื่อองค์ความรู้การพัฒนาตัวตนจิต
วิญญาณมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และความรู้ที่ได้อาจนามาซึ่งการสร้างการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณให้กับผู้คนในสังคมมากขึ้น
4.1.1.2 การออกแบบกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ ตามแนวคิดของการผสาน
เทคนิควิธี ของหลักการโค้ชที่มีประสิทธิ ผลกับเทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องทาให้กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณมีความครอบคลุมต่อการพัฒนาจิตวิญญาณสู่บริบท
การทางานของอาสาสมัครภาคสนาม เป็นองค์ความรู้ใหม่ของกระบวนการพัฒนาตัวตนจิตวิญญาณใน
กลุ่มอาสาสมัครภาคสนามผู้ช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน สามารถนาไปศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมทั้งใน
กลุ่ ม อาสาสมั ค รภาคสนามหรื อ กลุ่ ม คนท างานอื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ เพิ่ ม เติ ม และพั ฒ นา
กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.1.1.3 การศึกษาด้วยวิธีวิจัยเรื่องเล่าในขอบข่ายของการปรึกษาเชิงจิต วิทยาได้
สร้างองค์ความรู้ในการเข้าใจการพัฒ นาตัวตนผู้มีจิตวิญญาณของอาสาสมัครภาคสนาม ซึ่งวิธีการ
ศึกษาแบบเรื่องเล่าได้ฉายให้เห็นมุมมองของการสร้างจิตวิญญาณในบริบทสังคมที่หลากหลาย ซึ่งเป็น
การสร้างการตระหนักถึงบริบทสังคมที่มีผลต่อการสร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณของบุค คล นอกจากนั้น
วิธีวิ จั ย แบบเรื่ อ งเล่ า ยั งสะท้ อ นเห็ น ถึ งความรู้สึ ก มุ ม มอง ค่ านิ ย ม ความเชื่ อ ความคาดหวั ง ของ
อาสาสมัครภาคสนาม ผลการศึกษาจึงสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตอาสาสมัครภาคสนาม ดังนั้นวิธี
วิจัยเรื่องเล่าจึงเป็นวิธีวิจัยที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะการศึกษาในตัวตน
ความเป็นมนุษย์ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ทางด้านจิตวิทยาการปรึกษาของการศึกษา
ครั้งนี้ ซึ่งควรขยายไปสู่วงการศึกษาวิจัยให้มากขึ้น
4.1.2 ด้านปฏิบัติการ
4.1.2.1 ผลการศึ ก ษาสะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า สั ง คมมี อิ ท ธิ พ ลส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งจิ ต
วิญญาณของบุคคล ซึ่งการพัฒนาจิตวิญญาณเป็นเหมือนการปลุกไฟในบุคคลให้เปี่ยมไปด้วยพลังใน
การเผชิญหน้ากับสถานการณ์และอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต ดังนั้นองค์กรหรือคนทางานเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนามนุษย์และสังคม ควรตระหนักถึงการพัฒนาตัวตนจิตวิญญาณของบุคคล โดยการส่งเสริมสังคม
ครอบครัว ศาสนาวัฒนธรรม และการทางานให้เป็นบริบทสังคมที่เอื้ออานวยให้บุคคลในสังคมมีการ
สร้างตัวตนผู้มีจิตวิญญาณจะสามารถผลักดันศักยภาพในการทางานและการใช้ชีวิตของบุคคลได้
4.1.2.2 กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในหลายกลุ่มคน
โดยเฉพาะอาสาสมัครภาคสนามชุมชน หรือกลุ่มคนทางานทั่วไป เพราะกระบวนการมีลาดับขั้นตอนที่
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ชัดเจนและมีความยืดหยุ่นสาหรับกระบวนการเรียนรู้ในภาคสนาม แม้จะเป็นเทคนิคทางของการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาหากผู้โค้ช ศึกษาทาความเข้าใจและฝึ กฝนทักษะของการโค้ช เชิงจิตวิญ ญาณก็
สามารถดาเนินการได้ แต่มีข้อควรตระหนักคือผู้โค้ชควรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับบริบทการทางานและวิถี
ชีวิตการท างานของอาสาสมัครภาคสนามหรือผู้ รับ โค้ ช เพราะผู้ โค้ ช เชิงจิตวิญ ญาณต้ องสามารถ
เชื่อมโยงการพั ฒ นาจิต วิญ ญาณกับ การทางานอาสาสมั ครภาคสนาม และสามารถช่วยเหลื อการ
ตั้งเป้ าหมายในการท างานในพื้ น ที่ รวมถึ งเป็ น ที่ ป รึก ษาในการแก้ ไขปั ญ หาการท างานเพื่ อไปถึ ง
เป้าหมายได้
4.1.2.3 ในการทางานช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด บุคลากร
เช่น นักจิตวิทยา บุคลากรสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ หรือนักพัฒนาสังคม ต้องเข้าใจธรรมชาติ
และวิถีชีวิตของกลุ่มคนผู้ใช้ยาเสพติด ปฏิบัติกับผู้ใช้ยาเสพติดอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่มีอคติ
ต่อผู้ใช้ยาเสพติด เพราะผู้ใช้ยาเสพติดเป็นกลุ่มคนที่อ่อนไหวกับท่าทีความรู้สึกของผู้คนในสังคม มี
ลักษณะของกลุ่มคนที่หลีกเลี่ยงสังคมหากรับรู้ได้ว่าไม่ปลอดภัยมั่นคง และคนทางานกับคนใช้ยาเสพ
ติดควรมีการสื่อสารทั้งท่าทีและถ้อยคาที่มีความเป็นกันเอง มีความยืดหยุ่น เข้ าใจความพร้อมของ
ร่างกายและภาวะอารมณ์ที่ไม่แน่นอนของผู้ใช้ยาเสพติด จะทาให้ผู้ใช้ยาเสพติดเปิดใจและการเข้าถึง
ตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะตัวตนจิตวิญญาณสิ่งที่มีความหมายของผู้ใช้เสพติด เช่น
ความเป็นพ่อ คาสอนของศาสนา ความสาเร็จในการทางาน ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นแรงผลักดันให้ผู้ใช้
ยาเสพติดตระหนักรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้
4.2 การทาวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษากระบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามที่ช่วยเหลือ
ผู้ใช้ยาเสพติด ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาดังนี้
4.2.1 ควรศึ กษาด้ านการพั ฒ นาสั งคมครอบครัว เพื่ อ สร้างภู มิ คุ้ม กั น ให้ กั บ เด็ กและ
เยาวชนในอนาคต ทาให้ มีพ ลั งต่อสู้ กับ ปัญ หาต่าง ๆ ในชีวิตทั้งปั ญ หายาเสพติดและปั ญ หาอื่น ๆ
เพราะจากการศึกษาพบว่าครอบครัวเป็นสังคมแวดล้อมที่มีความสาคัญในการสร้างตัวตนของลูกผู้มีจิต
วิญญาณ ท่าทีการสื่อสารและการกระทาของพ่อแม่สามารถทาให้ลูกคิดสะท้อนกลับและแสดงตัวตน
ต่าง ๆ หากมีการศึกษาวิจัย ที่ส่งเสริมพฤติกรรมของพ่อแม่ที่สร้างตัว ตนลู กที่มีจิตวิญ ญาณจะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง
4.2.2 ควรมีการศึกษาวิธีการเลิกยาเสพติดที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ใช้ยาเสพ
ติดในสังคม จากการศึกษาประสบการณ์การใช้ยาเสพติดของอาสาสมัครภาคสนามพบว่า ผู้ใช้ยาเสพ
ติดทุกคนต้องการเลิกยาเสพติดและหลายคนพยายามหลายวิธีการ ซึ่งบางครั้งมาจากความเชื่อหรือ
ทดลองใช้ยาเสพติดตัวอื่น ซึ่งวิธีการที่ถูกกฎหมายและได้รับการยอมรับกลับไม่สามารถทาให้ผู้ใช้ ยา
เสพติดเลิกยาเสพติดได้ เพราะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เช่น ห่างไกลจากชุมชนทาให้เดินทางไม่สะดวก
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และเป็นวิธีการที่บาบัดไม่ครอบคลุมทุกชนิดของยาเสพติด ดังนั้นหากมีวิธีการหรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพจะทาให้สามารถแก้ปัญหาการใช้ยาเสพติดในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง
4.2.3 ควรมีการศึกษาพัฒ นาจิตวิญญาณของเจ้าหน้าที่สานักงานของมูลนิธิ ซึ่งเป็นผู้
ทางานกับอาสาสมัครภาคสนาม เพราะการทางานในประเด็นยาเสพติดเป็นประเด็นที่ซับซ้อน ซึ่ง
เจ้าหน้าที่จะเป็น ผู้รับผิ ดชอบดูแลแผนการทางานของอาสาสมัครภาคสนาม และผลักดันให้ มีการ
ปฏิบั ติงานในชุมชน แต่ด้วยการทางานกับกลุ่ มคนใช้ยาเสพติดในชุมชน และประสานและทางาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับอาสาสมัครภาคสนามคือมีภาวะ
หมดไฟ จากสถานการณ์ปัญหาและความยากของการทางาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและมีผลกระทบต่อ
อาสาสมัครภาคสนามได้เช่นกัน
|.|
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ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ที่ 1
บริบทสังคมชีวิตครอบครัวผู้ใช้ยาเสพติด
ผู้วิจัย:
ชากิร:
ผู้วิจัย:
ชากิร:

ผู้วิจัย:
ชากิร:
ผู้วิจัย:
ชากิร:
ผู้วิจัย:
ชากิร:
ผู้วิจัย:
ชากิร:
ผู้วิจัย:
ชากิร:
ผู้วิจัย:
ชากิร:

เมื่อรู้ว่า ชากิรใช้เฮโรอีน พ่อเป็นยังไงบ้าง
แกเสียใจน้าตาไหล แกเคยห้ามคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่ารุ่นน้อง แกห้ามแล้วคนอื่น
ฟังจนหยุดจนเลิก แต่พอมาถึงลูกตัวเองกลับใช้เอง
พ่อชากิรไปบอกลูกหลานคนอื่นให้เลิกแล้วเขาเลิกได้ แต่ลูกใช้ยาเองพ่อจึงทุกข์ใจมาก
ครับ ตั้งแต่เล็กจนโตแกไม่เคยเห็นแกร้องไห้ แต่แกร้องไห้เสียใจคือแบบหมดหวังแล้ว จนวัน
หนึ่งแกบอกว่าเลือกเอาจะอยู่ในเรือนจาหรือจะไปอยู่ที่อื่น ถ้าอยู่ที่บ้านแกจะพาเข้าเรือนจา
แต่ถ้าอยู่ที่อื่นคือก็ไปอยู่ที่อื่น คือแบบในความคิดแกคือแกอยากให้ ชากิรไปพ้น ๆ จากแก
คือแกไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนเพราะรู้ว่าลูกใช้
ตอนนั้นเหมือนกับแกอายที่ชากิรใช้ยา ชากิรตัดสินใจยังไง
ครับ หลังจากนั้นแบยาก็มาชวนอาลีไปบาบัด แล้วอาลีก็มาชวนชากิรอีกที พอสองคนนี้มา
ชวนชากิร สีหน้าพ่อที่บอกให้เข้าเรือนจาหรือไปที่อื่นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
สีหน้าที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นยังไงชากิร
คือตอนแรกคือทุกข์ใจมากตอนหลังคือพอเราไปบาบัด แกก็เปลี่ยนไป ดีใจจนน้าตาไหล
ตอนแรกเสียใจน้าตาไหล ตอนหลังดีใจน้าตาไหล
ตั้งแต่ชากิรใช้ยาก่อนมาบาบัด แกนอนน้าตาไหลทั้งคืน ทุกคืนที่แกร้องไห้ แกร้องไห้เพราะรู้
ว่าลูกใช้แล้วใช้มันเป็นแบบนี้
ในตอนนั้นชากิรได้ยินเสียงร้องของพ่อบ่อยครั้งหรือคะ
ครับ เพราะว่าที่บ้านจะนอนกันข้างนอกเป็นแถว แกคิดว่าชากิรหลับแล้ว แต่จริงๆ ชากิรยัง
ไม่หลับ ชากิรจึงได้ยินเสียงพ่อร้องไห้
แล้วชากิรรู้ได้ยังไงว่าแกร้องไห้เรื่องของเรา
เพราะว่าพ่อเคยบอกชากิรตอนที่ไปเยี่ยมชากิรที่ศูนย์บาบัด ว่าตอนที่แกรู้ว่า กีใช้ยาน้าตาแก
ไหลไม่หยุดร้องไห้ทุกคืน
ซึ่งตอนนั้นชากิรก็ได้ยินเสียงแกร้องด้วยเหมือนกัน
ครับ ตอนอยู่ศูนย์บาบัดประมาณสองสัปดาห์ สัปดาห์แรกแกไปเยี่ยมร่างกายของชากิรยัง
ปกติอยู่ พอเข้าสัปดาห์ที่สอง ร่างกายก็เปลี่ยนไปสมบูรณ์อ้วนขึ้น ชากิรกินอย่ างเดียวเลยพี่
ดูแลตนเอง ออกกาลังกาย

222

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ที่ 2
บริบทสังคมกระบวนการโค้ชเชิงจิตวิญญาณ
ณัฐ:

ผู้วิจัย:
ณัฐ:

ผู้วิจัย:
ณัฐ:

เอ่อ...พอมาเจอครั้งแรก จากการที่คิดว่าต้องเจอการเรียนรู้แบบทั่วไป พอได้รับเอกสารที่พี่
แป้งให้ก็คืองานวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทางาน ผมไม่เคยได้เรียนรู้แบบนี้
มาก่อน ตอนอ่านหัวข้อแล้วมันแตกต่างจากที่ผมเคยสัมผัส ก็เลยเริ่มจะสนใจในจุดนี้แล้ว
เพราะอุปสรรคในการทางานบางทีมันก็มีเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารกัน โดยการที่
เราไม่สามารถจะสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจในตัวเรา ความหมายของเราที่จะสื่อออกไป ทายังไง
ให้ เขาจะรู้ใจเราว่าเรานั้นคือมาช่วยเขาแบบเต็มที่ ต้องการให้ เขาเดินไปในทางที่ถูกต้อง
บางคนเขาพอเราสื่อสารไปเขาคิดในแง่กลับ บางคนก็คิดในแง่บวก เลยมาได้ข้อมูลได้เรียนรู้
ในเชิงที่ว่าผมไม่เคยได้ใช้มาก่อน ส่วนมากผมจะใช้ในผมเอาความคิดเป็นหลัก ผมไม่เคยได้
เอาใจแล้วก็เอาจิตวิญญาณในการคุยกับเขาเลย ผมจะใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลัก คิด
ยังไงก็คือว่าพยายามคิดให้เพื่อนนั้นเข้าใจเรามากที่สุด โดยที่ลืมคานึงไปว่าใจเพื่อนกับใจเรา
นี้มันต้อง...เฮ้ย...มันต้องแบบคิดกับตัวเองเหมือนเพื่อตัวเอง ให้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้เพื่อน
เข้าใจเรามากขึ้นกว่านี้การทางานนี้มันต้องอย่างนี้ อย่างเมื่อก่อนนี้มันก็ 40% - 50% สูงสุด
แล้ว 60% ในการทางานที่เพื่อนจะเข้าใจผม ไม่เคยได้ถึง 80% ไม่เคยง่าย การที่มันไม่ง่ายนี้ก็
คือผลพวงที่ตามมาก็คือการทางานของผมมันช้าลง ช้าลงเพราะความยาก แต่เรามีรูปแบบ
ใหม่ในการทางาน ผมลองเอาไปใช้ดูเมื่อมาเจอกับพี่แป้ง วันแรกคือวันเสาร์ ใช้วันอาทิตย์ ก็
OK ครับ มันก็ขึ้นมาถึง 70 – 80%
ช่วงเวลาไหนที่มันใช้ได้แล้วลองเอาไปใช้ยังไงบ้าง
เพื่อนคนแรกก็คือม่อน คนที่ว่าผมพาไปตรวจเลซิตินก็คือ..เอ่อ..โรคที่ว่าเขาน่าจะไปตรวจ
แล้วผมมองเขาคือ เขาใช้ยาเสพติดประเภทอะไร แล้วส่งผลเสียต่อเขามากแค่ไหน เราก็
มองดูแล้วจากครั้งแรกเราก็ไม่ได้เจาะจงเขาเท่าไหร่นะ ก็ไปๆเยี่ยมเขาที่บ้าน จากที่ผ่านมา
ผมไปพบเขาแค่คนเดียว จากแค่เรารู้จักเขาคนเดียว เราขยายไปรู้จักกับแม่เขาเพิ่มขึ้นตรง
นั้น
การโค้ชทาให้สนใจรายละเอียดของเขา ครอบครัวเขา
ครับ ผมทาให้ผมเจาะลึกเขามากขึ้น แค่ตอนแรกคุยกับเขาตัวต่อตัวโดยจะเอาความคิดของ
ผมเอง คือเราเอาความรู้สึกจากประสบการณ์ของผม เอาไปใช้เอามาคุยสื่อสารกับเขา แต่ใน
ตอนนั้นผมก็คือ...เอ่อ...เริ่มคิดแล้วว่าเราจะทายังไงให้เขาเข้าใจเรามากขึ้น คือ 1) เราอ่าน
เขาว่า การโน้มน้าวจิตใจเขานี่ต้องเริ่มจากครอบครัว คือจิตวิญญาณของเขา
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ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ที่ 3
การถ่ายโยงจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามสู่เพื่อนสมาชิกผู้ใช้ยาเสพติด
ผู้วิจัย:
โอมาร์:
ผู้วิจัย:
โอมาร์:

อาสาเขามีบทบาทมากไหมกับเรา
มีบทบาทมากพี่ คุ้มไงพี่หมายถึงคุ้ม
อาสาเขาคุ้มยังไง
คุ้มแบบว่าบางทีเราไม่สบายไรเขาพาเราไปโรงพยาบาลอะไร เขาแวะไปดู ๆ แบบวันสองวัน
เขาไปดู แต่ผมกาลังใจของผมมันอยู่ที่อาสาด้วย เพราะตอนแรกที่ว่าติดพีบี ผมไม่อยากจะ
รักษาเลยพี่ จะปล่อยให้ไปตามเลยพี่
ผู้วิจัย: คล้าย ๆ หมดอารายตายอยาก
โอมาร์: ใช่
ผู้วิจัย: แล้ว ยังไงถึงอยากมารักษา เพราะอาสา
โอมาร์: เขาให้กาลังใจผมไง ตอนแรกก็ไปตรวจไปมาว่าติดทีบีเหมือนแบบที่โอมาร์บอก ไม่อยากจะ
รักษาปล่อยให้ตามเลย เพราะช่วงนั้นผม ๆ รู้สึกตัวเองแย่พี่ ตั้งแต่พี่สาวเสีย ผมก็ติดจาก
พี่สาวนี่แหล่ะ เพราะช่วงที่บ้านมันไม่มีคน เด็กผู้ชายมันหลายคน น้องชายรองจากเรามีน
หลายคนไปทางานที่อื่น ลู กแกก็ไม่ ค่อยอยู่บ้านพี่ได้ทุนไปเรียนที่อื่น พอทีนี้ผมต้องดูแล
พี่สาว ดูแลไปดูแลมาขนาดระวังยังโดนเลยพี่ แต่ไม่ถึงระยะแรก เป็นแบบระยะสุดท้ายพี่
ติดที่ พี่ห ลิ ว ไงตอนแรกไม่อยากจะรักษา พอพี่ห ลิ ว แกบอกว่าอะไรยังไงแบบไหน เขาให้
ข้อคิดไงพี่
ผู้วิจัย: เราไปบอกเขาว่าไม่อยากรักษาแล้ว เพราะพี่หลิวเปลี่ยนใจ
โอมาร์: ตอนแรกเขาไปตามผมอยู่ ห ลายครั้งได้ ผมบอกไม่ ต้ อ งตามแล้ ว ไม่ อ ยากจะรัก ษาแล้ ว
แล้วแต่จะเป็น แต่เพราะแก แกมีส่วนมากเลยกับผม มีคุณค่า ตรงที่ จุดแรกคือเป็นเพื่อน
สนิท สองมีอะไรแกก็ให้คาปรึกษาผม
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บันทึกสนามของผู้วิจัย
บันทึกช่วงสารวจ
ผู้วิจัยถึงพื้นที่ 6 โมงเช้ากว่า ผู้จัดการสานักงานขับจักรยานยนต์มารับไปอาบน้าที่สานักงาน
ถึงสานักงานพบว่าออฟฟิศตั้งอยู่ที่ตึกซึ่งอยู่บริเวณซอยในเมือง ภายนอกตรงกันข้ามตัวตึกมีซุ้มตรวจ
ของทหารตั้งอยู่มีทหารสองนายประจาการ ผู้จัดการสานักงานพาเข้าไปดูบริเวณสานักงาน ถูกจัดไว้
เป็ น สั ดส่ วนดี มีตารางปฏิทิ น งานการดาเนินกรรมของส านักงานเต็มผนังรวมถึงสื่ อเอกสารความรู้
มากมายวางเรี ย กซ้ อนอยู่ บ นชั้น วางของ เดิน ขึ้ นไปขั้ นสองของส านั กงานเป็ น บริเวณโต๊ะ ที่ นั่งของ
เจ้าหน้ าที่ 5 คนและมีห้ องประชุมซึ่งเลือกเป็นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ในห้องประชุมผนังเต็มไปด้วย
ตารางการทางานของอาสาสมัครภาคสนามแต่ละคน. เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมต่อกันเป็นสีเหลี่ยมและมีเก้าอี้
ประมาณสิบตัวแต่มีเสียงเคาะเจาะจากตึกที่ติดกันทาให้ไม่ได้ยินอะไร ในบางครั้ง เมื่ออาบน้าเสร็จไป
ทานอาหารที่ร้านโรตี อร่อยมาก ทานข้าวต้มปลากับโรตีกับผู้จัดการ จากนั้นจึงกลับมารออาสาสมัคร
ภาคสนามที่ห้องประชุมสานักงาน เริ่มต้นด้วยการคุยกับผู้จัดการสานักงานเกี่ยวอาสาสมัครภาคสนาม
และการทางาน ผู้จัดการสานักงานให้ข้อมูลอาสาสมัครภาคสนามทั้งสองว่าคนหนึ่งคิดช้าแต่มีความคิด
ดีๆอีกคนเป็นอาสาสมัครภาคสนามดีเด่น ซึ่งตอนนี้แต่ล่ะคนก็มีการวางเป้าหมายชีวิตของตนเองจาก
กิจกรรมการตีตราที่มูลนิธิจัดให้อาสาสมัครภาคสนาม ซึ่งผู้วิจัยพูดคุยประมาณ 10 นาที อาสาสมัคร
ภาคสนามมาถึง 09.44 - 10.00 น.อาสาสมัครภาคสนามเอ กับอาสาสมัครภาคสนามบี คืออาสาสมัคร
ภาคสนามที่เข้ามา ผู้จัดการสานักงานอยู่ด้วยกันในช่วงต้นในการแนะนาตัวโครงการวิจัยจากนั้นไม่นาน
ก็เริ่มดาเนินการ ผู้โค้ชแนะนาตนเอง และสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทั่งคู่เป็นอาสาสมัครภาคสนาม
ทางานประมาณสามปีอายุ เฉลี่ยสีสิบสี่ เริ่มถามคาว่าจิตวิญาณคืออะไร อาสาสมัครภาคสนามเอการท
บทวนตนเอง อาสาสมัครภาคสนามบีการช่วยเหลื อเพื่ อน จากนั้น เป็น การพู ดคุยถามภูมิห ลั งทั้งคู่
อาสาสมัครภาคสนามบี มาทางานจากการช่วยเหลือเพื่อนเพราะไม่อยากให้เพื่อนตายเหมือนที่ผ่านมา
เลี้ยงไก่ขนและเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นอุปสรรคในการเข้าหาคนบางกลุ่ม อาสาสมัครภาคสนามเอ
ช่วยภรรยาขายของเก่ามาทางานจากการสานักงานแนะนาให้ระบบเมธาโดนทาให้ชีวิตดีขึ้น จึงเข้ามา
เป็นอาสาชักชวนอีกครั้ง อาสาสมัครภาคสนามเอมีอุปสรรคในการอดทนต่อการเข้าหา จากนั้นผู้วิจัยจึง
ขอบคุณทั้งคู่ที่มาแลกเปลี่ยนพูดคุยให้ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเก็บข้อมูลสาหรับจัดกิจกรรมการโค้ชต่อไป
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บันทึกการโค้ช ขั้นที่ 1 (วันแรก)
วันนี้ผู้วิจัยต้องพบกับความผิดหวัง เนื่องจากอาสาสมัครภาคสนามมาได้เพียง 2 คน จาก
อาสาสมัครภาคสนามที่ประสานไว้ 6 คน ความรู้สึกตกใจแต่ก็พยายามแก้ไขปัญหาโดยการถามข้อมูล
เพื่อเข้าใจปัญหาจากอาสาสมัครภาคสนามทั้งสองคนที่มาคือ ชากิร อาสาสมัครภาคสนามแกนนา และ
หลิวอาสาสมัครภาคสนามที่มีพื้นที่ในเมือง ซึ่งอาสาสมัครภาคสนามทั้งสองก็ไม่สามารถติดต่อคนอื่นๆ
ได้เช่นกัน ผู้วิจัยจึงแนะนาตัวสาหรับนายหลิว ส่วนชากิรมีความคุ้นเคยกันจึงไม่ได้แนะนาอะไร จากนั้น
อธิบ ายทั้ งคู่โครงการและแผนงานการวิจัย ความจาเป็ น ของการมีผู้ เข้าร่วมจานวนอย่างต่าห้ าคน
จากนั้นจึงดึงทั้งคู่มาเป็นแกนนาคิดแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้วิจัย ซึ่งได้ข้อสรุปว่าจะประชาสัมพันธ์อีกครั้ง
โดยดึงเอาอาสาสมัครภาคสนามจากสานักงานอื่นเข้าร่วมด้วย โดยนัดหมายเป็นช่วงปลายเดือนคือ 27
– 29 ตุลาคม 2560 ดังนั้น วัน นี้จึงเป็นการแนะนาโครงการและทาความรู้สึกและหาแนวทางในการ
จัดการแก้ปัญหาจัดหาอาสาสมัครภาคสนามให้มีจานวนครบ 5 คน ซึ่งผู้วิจัยยอมรับว่ากังวลมาก แต่
เข้าใจธรรมชาติของอาสาสมัครภาคสนามและการทางานภาคสนามหรือในพื้น ที่ บ่อยครั้งที่เราไม่
สามารถจัดการควบคุมได้

บันทึกการโค้ช ขั้นที่ 1 (วันที่สอง)
วัน แรกของการดาเนิ น การขั้ นที่ 1 ผู้ วิจัยมาถึงช่ วงเช้าตรู่โดยสารรถประจาทางและมา
อาบน้าที่สานักงานเช่นเดิม ผู้วิจัยก็ยังคงลุ้นเช่นเดิม เพราะอาสาสมัครภาคสนามที่ประสานไว้ครั้งนี้
จานวน 6 คน ปรากฏว่ามาเพียง 3 คน อีกคน 2 คน คนหนึ่งประสบอุบัติเหตุรถชนสุนัขมาได้ในวัน
พรุ่งนี้ ในขณะที่อีกคนมาแล้วแต่ไม่สบาย ผู้วิจัยจึงตัดสินใจดาเนินการไปก่อน 3 คน เพื่อไม่ให้เสียเวลา
และนัดทั้งคู่ที่ไม่ได้มาในวันนี้ก่อนเวลาเพื่อดาเนินกระบวนการขั้นที่ 1 ซึ่งในอาสาสมัครภาคสนาม 3
คนที่มา คนสุดท้ายมาช้ามากเพราะเดิ นทางมาจากพื้นที่อื่นต้องนั่งรถมารวมๆ ประมาณเกือบสาม
ชั่วโมง ผู้วิจัยจึงพูดคุยกับอาสาสมัครภาคสนามสองคนที่มา คือ ฮะมีม กับ ชากิร ชากิรกาลังทุกข์ใจ
มากที่อาสาสมัครภาคสนามติดขัดมาไม่ครบโดยเฉพาะเพื่อนรักของเขาอาลี ชากิรมีความกังวลและเป็น
ห่วงเพื่อนมากมาก ผู้โค้ชเลยทาหน้าที่เป็นผู้ให้คาปรึกษารับฟังและเข้าใจระหว่างรอคอยอาสาสมัคร
ภาคสนามคนอื่ น ๆ จากนั้ น เมื่ อมาครบผู้ วิจัยแนะน าโครงการและพยายามจู งใจโดยการสร้างการ
ตระหนักให้เห็นความสาคัญของโครงการวิจัยครั้งนี้โดยเชื่อมโยงกับตนเองและการทางานอาสาสมัคร
ภาคสนาม จากนั้นให้อาสาสมั ครภาคสนามสารวจจิตวิญญาณโดยใช้คาถามให้อาสาสมัครภาคสนาม
ทบทวนและสังเกตพลังในการทางานของตนเอง ความสุขทุกข์ที่เผชิญ จากนั้นจึงสรุปร่วมกัน ซึ่งวันนี้ผู้
โค้ชหยุดกิจกรรมไว้ก่อนเพื่อรออีก 2 คนที่เหลือ โดยขอบคุณและพยายามเชิญชวนให้ทุกคนอยู่ครบ
กระบวนการ
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วันนี้เป็นวันที่ยากลาบากเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ คือเราต้องพาคนทั้ง 5 คนไปด้วยได้ 3
คนคือคนที่ม าเมื่อวาน อีก 2 คนคือ คนที่ ไม่ได้มา ทีนี้ ด้ว ยความที่อาสามีจากัด และเราต้องการให้
กระบวนการไปถึงทุกคน ก็เลยปรับวิธีโดยการให้ 2 คนรับทราบโครงการก่อน ด้วยการลัดขั้นตอน
หลังจากนั้นก็ให้ทุกคนได้มีเป้าหมายร่วมกัน 2 คนนี้เราไม่ได้สร้างบรรยากาศอะไรมากมายนัก เพื่อให้
กระบวนการดาเนิน ต่อไป และสูญเสียเวลา เพราะการนัดหมาย หรือการทาในพื้นที่ เป็นเรื่องที่ห า
จังหวะ และเวลาค่อนข้างจะยาก ของการทางานอาสาและภาคสนาม ก็เลยตัดสินการเรียนรู้ เป็นการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน แต่ให้เป็นขั้นตอน ตามขั้นตอน แต่การลงลึกในแต่ละอัน อาจจะมาก น้อย
แต่ต่างกัน ตามเวลาที่อาสามีให้

บันทึกการโค้ช ขั้นที่ 2-3 (วันที่สาม)
ในส่วนของ 5 คนนั้น คนที่ไม่สามารถได้ในวันแรก คือ ณัฐและหลิว ในส่วนของหลิวมีปัญหา
เรื่องสุขภาพ แต่ในขณะณัฐค่อนข้างจะมีความพร้อมในการแลกเปลี่ยน พูดคุย ก็เริ่มแนะนาโครงการก็
ให้เข้าใจถึงจิตวิญญาณของตัวเองโดยการที่ดึงการมีส่วนร่วมของซาบิตกับชากิรมาช่วยเสริม เพิ่มเติม
ข้อสรุปที่ผ่านมา ให้เกิดตัวแบบและแนวทางในการเข้าใจมากขึ้น ซึ่งซาบิตก็สรุปได้ดี ในส่วนของจิต
วิญญาณในแต่ละด้านที่ตัวเองเข้าใจ ซึ่งในขณะที่ชากิรก็เล่าสรุปเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกโค้ชที่
เล่ า และสรุ ป มากกว่ า ที่ นี้ เมื่ อ สองคนนี้ เริ่ม เข้ าใจ ก็ จ ะเริ่ม ด้ ว ยกระบวนการตั้ งเป้ าหมาย ส าหรั บ
กระบวนการตั้งเป้าหมายก็จะเริ่มจากการตั้งคาถามๆว่า อะไรคือผลสาเร็จ และเราอยากทา แล้วทาให้
เรามีความสุข ถ้าหากว่ามันสาเร็จจากการทางาน ซึ่งในอาสาครั้งนี้ คนแรกที่ตั้งคาถามก่อน สื่อสารก่อน
คือ หลิว บอกว่าในการทางานของเค้านี้ ในการได้ช่วยเพื่อนที่เป็นผู้ติดเชื้อ ที่เข้าสู่ระบบส่งต่อนั่นคือ
ความสุข แต่ปัจจุบันไม่สามารถช่วยเหลือ ได้อย่างเต็มที่ ก็เลยไม่รู้สึกจะตั้งเป้าหมายยังไง เป็นเรื่องที่
ยากลาบากกับการที่ไม่กี่อาทิตย์จะทาได้ ที่นี้ผู้วิจัยก็เลยให้หลิว ลองฟังไอเดียคนอื่น เพื่ออาจจะเกิด
ไอเดียกับการตั้งเป้าหมายของตัวเอง เพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้น ที่นี้มาส่วนของฮะมีมเล่าว่า เค้ารู้สึ กค้างใจ
กับการที่รู้สึกว่ารับปากกับเพื่อนคนนึงเพื่อเข้าสู่กระบวนการส่งต่อได้ด้วยข้อจากัดเค้าติดภาระ หลังจาก
นั้นก็เค้าคนนั้นก็ไม่ได้ไปอีกเลย เค้าก็เลยอยากจะทาให้มันสาเร็จภายในครั้งนี้ ถ้าหากจะเป็นไปได้ ส่วน
ชากิร ของเค้านี้มีทั้งหมด เจ็ดคน ที่จะพูดคุยและเป้าหมายคือ เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ พอชากิร
และฮะมีมมีเป้าหมายที่ชัดเจน ที่นี้มาในส่วนของซาบิต เนื่องจากเข้ามาทาไม่กี่อาทิตย์ ทาให้ไม่เข้าใจใน
เป้าหมายดูแลผู้ติดเชื้อ มุตาทางานแล้วทาให้เค้าค้นพบว่าการทางานและการศึกษามันไม่ได้ไปด้วยกัน
ทีนี้เราก็เลยให้มุตามาลองฟั งความเห็นของคนอื่นเพื่อให้เกิดไอเดีย แต่ปัญหาของซาบิตคือ เพื่อนได้
บอกอาการต่างๆแก่ซาบิต แต่เวลาหมอถามแล้วเค้าไม่ยอมรับกับหมอ เวลามาคุยกับเพื่อน แล้วเพื่อน
แนะนาให้ซาบิตคุยกับเพื่อนว่า เราอาจจะบอกเค้าว่าขอเข้าไปในห้องร่วมกับการตรวจเพื่อให้กาลังใจ
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และมันจะทาให้ซาบิตรู้ความจริงมากขึ้น ทีนี้มาในส่วนของณัฐค่อนข้างจะเป็นนามธรรม อยากให้เพื่อน
เปิดใจรับเค้า ไม่โกหกเค้า มาตามนัดหมาย ก็เลยเป็นที่มาของเป้าหมายคือ ลองนัดหมายกับกลุ่มที่เป็น
FC สั ก สองว่าจะมาตามที่ นั ด หมายหรือไม่ พอมาถึ งณั ฐ ก็ ล องนั ด หมาย ดังนั้ นมั น ท าให้ ทุ ก คนเห็ น
เป้าหมายมากขึ้น ฉะนั้นเมื่อเราได้เป้าหมายแล้ว เราก็มาดูถึงจิตวิญญาณจะส่งเสริมในการมีเป้าหมาย
ยังไงนะ ซึ่งก็เริ่มต้นด้วยสติ และมาตั้งคาถามว่า เพราะ การพยายามค้นหา สองเคสที่ผ่านมานี้ การ
ค้นหาความหมายเกี่ยวกับความเชื่อเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือเรื่ องของสติ สมาธินี่ เป็นเรื่อง
ของการฝึกฝนและการแลกเปลี่ยน แต่ในเรื่องเวลาการปรับทัศนคตินะ เป็นเรื่องของความศรัทธา และ
ลักษณะของการเห็นคุณค่า เป็นเรื่องเชื่อมโยงได้ง่ายกว่า มากกว่าวิธีการที่ผ่านมา เข้าถึงมากกว่า การ
ทาการค้นหา สองเคสที่ผ่านมา ที่นี้เราก็มาลองสรุปๆ แต่ทีนี้อาสาฮะมีมนี้มองว่าทาไมเราไม่สรุปที่ละ
คน ซึ่งโค้ชก็มองว่า อาจจะผ่านใจความที่สาคัญไป จึงอยากให้มาสรุปใจความที่สาคัญก่อน สุดท้ายก็มา
สรุปตามแบบเดิมคือสรุปทีละคน ซึ่งมันทาให้เข้าใจว่าทบทวนคาถามของแต่ละคน ซึ่งบางคาถามมันไม่
เคยทบทวนมาก่อน ทีนี้เมื่อกระบวนการผ่านไปได้ มีคาตอบหนึ่งที่น่าสนใจคือ ชากิรตอบว่า คาถามที่
ทาให้เค้ารู้สึกพีคมากคือคาถามที่ว่าเค้าเป็นใคร เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทาให้เค้าได้คิด คือคาว่าพ่อแม่ ทีนี้ก็
ให้แต่ละคนมาสรุปใจความ แล้วให้ทุกคนสรุปว่า ใช่หรือป่ล่าว และก็นาไปสู่กระบวนการที่ลึกลงไปของ
แต่ละคน ของหลิวเป็น ครอบครัว จึงทาให้รู้ว่า เค้าเป็นคุณ พ่อที่เลี้ยงเดี่ยว มันไม่ง่าย ของซาบิตคือ
ความเป็ น ผู้ น าในครอบครั ว จากเดิ มที่ เป็ น ลู กที่ ไม่เอาไหน ของณั ฐ นี้ เค้ าเป็น ผู้ น าในด้ านจิตอาสา
เพื่อที่จะทาให้ตัวเองไม่ลาบาก และครอบครัวไม่ลาบาก การต้องการๆ ยอมรับนี้ณัฐเค้ารู้สึกเป็นมาก
สะท้อนถึงชีวิตที่ผ่านมาของตัวเอง ด้วยความที่ตัวเองต้องเป็นคนที่เลี้ยงดูตัวเอง มันเลยทาให้ตัวเองขาด
ความรัก และการยอมรับ แม้ว่าใครจะไม่ให้ไม่เป็นไร แต่เค้ารู้สึกว่าเค้าต้องการ มันเลยทาให้เห็นตัวตน
ของเค้า ส่วนชากิร ก็มีความเห็นว่า พ่ อแม่ของเค้าเป็นทุกอย่าง เพราะสิ่งที่ชากิรเล่านี้ ต้องการความที่
เป็นตัวเค้า ต้องการเค้า เพราะเค้าเป็นคนที่เข้าถึงพ่อแม่ได้มากที่สุด การที่ต้องดูแลพ่อแม่ มันจึงทาให้
เค้าคิดว่าพ่อแม่เป็นเหมือนทุกอย่างของเค้า และก็มาถึงฮะมีม ฮะมีมก็เล่าตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่น ปมของ
เค้ า เค้ าก็ต้ อ งการความรั ก การดู แลครอบครัว เพราะที่ ผ่ านมาเค้ าไม่ เคยได้ ใช้ชี วิต ตรงนี้ เลย ที นี้
กระบวนการพวกนี้จึงเกิดการมาประยุกต์ใช้ยังไง ก็เกิดว่าการที่เรามีแบบอย่าง คุยกับดาริแล้วก็คิดว่า
การที่อาลี มีครอบครัวแล้ ว มัน ก็ช่วยให้ ปรับความคิดเค้าได้ ในส่ วนของคนอื่นๆ จริงๆในการเข้าไป
พูดคุย จึงทาให้เรารู้ว่า เค้าต้องการอะไร จะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุด
สรุปวัน นี้ เข้าถึงมุมมองความคิดทั้งงานและชีวิตทาให้ ทั้งผู้ โค้ช และอาสาสมัครภาคสนาม
มองเห็นจิตวิญญาณของผู้เช้าร่วมมากขึ้น
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บันทึกการโค้ช ขั้นที่ 3 (วันที่สี่)
วัน นี้ ค่อนข้างจะทาดี แม้อาจเริ่มช้ากว่าที่กาหนดแต่ว่าทุกคนก็เต็มที่กับการเล่ าเรื่องของ
ตนเองและตั้งใจในการถ่ายทอด ทาให้เห็นถึงประสบการณ์ชีวิต ความเชื่อ และความศรัทธาในสิ่งที่ยึด
มั่น ในสิ่งที่เค้านับ ถือ ว่าอะไรเป็น สิ่งที่ทาให้เค้ามีแรงผลักดันในชีวิตไปข้างหน้ า บางคนเค้ามีความ
ชัดเจนมาก ขณะที่บางคนยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตต่อสู้ตัวเองตามลาพัง แต่ก็ให้ความสาคัญ
ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ขาดหลักยึดในการตัดสินใจก็จะมีอยู่ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่
น่าสนใจ เหมือนเค้าได้มาเล่าและเห็น และเค้าก็สามารถเอาไปประยุ กต์ใช้ในการเข้าถึงความศรัทธา
แล้วพอเจอเพื่อนที่ศรัทธาในแบบเดียวกันก็ได้พบ พูดคุยกันมากขึ้นได้เป็นพลังในการทางานมากขึ้น คือ
เค้าเข้าใจในสิ่งที่เรากาลังพาไป แต่เรามีปัญหาก็คือ พอเราเข้าไปใน Step 2 จะเจอเรื่องของสติ พอสติ
ขึ้นมาในภาคสนามมันจะต้องมีการปรับแผน ปรับวิธีการในตัวโปรแกรมที่เขียนไว้ จากการที่เคยทดลอง
มาพบว่าเป็นจะต้องเป็นลักษณะที่ใช้ตัวแบบฝึกหัดที่ใช้ ก็เอาไปใช้ในชีวิตจริง ให้เป็นตัวเลขและก็การ
จัดการของเค้าต่อไป ก็เลยปรับเรื่องสติและการวางแผนการคุยเพิ่มเติมและสรุปเป็นการเอาไปใช้ใน
อาทิตย์หน้า วันที่4 อาทิตย์หน้า น่าจะเสร็จประมาณบ่าย 2 ถึงบ่าย 3 โมง

บันทึกการโค้ช ขั้นที่ 4 (วันที่ห้า)
วันนี้เป็นวันที่มีพายุฝนตกหนักมาก แต่อาสาสมัครภาคสนามก็มาครบทุกคน และมีความ
เปียกปอนตามๆ กัน อย่างไรก็ตามกระบวนการเริ่มได้ช้ากว่าเกือบสองชั่วโมง ผู้วิจัยเริ่มขึ้นจากการ
ทบทวนช่วงที่ผ่านมาจากนั้น ก็ให้แต่ละคน เล่าถึงสิ่งที่ไปทามาในพื้นที่ว่าทาอย่างไรบ้าง พบว่าส่วน
ใหญ่พบกับปัญหาอุปสรรค เช่น นัดแล้วเพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดไม่มา ตามนัด หรือโรงพยาบาลไม่มีหมอ
ในช่ว งที่ เพื่ อนพร้อ มตรวจ และการที่เพื่ อนผู้ ใช้ ยาเสพติดเปลี่ ย นใจไม่รับการตรวจ ในอาสาสมัค ร
ภาคสนามบางคนก็เพื่อนผู้ใช้ยาเสพติดหนีตารวจไปที่อื่น อาสาสมัครภาคสนามบางคนไม่มีรถลงพื้นที่ก็
รู้สึกไม่สะดวกทาให้ไม่สามารถทางานได้เต็มที่ ผู้วิจัยใช้การรับฟังเข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่แต่ละคน
ช่ว ยอาสาคิ ด แก้ ไขวางแผนใหม่โดยเอาการมี ส่ ว นร่ว มของอาสาสมั ค รภาคสนามคนอื่ น มาร่ว มคิ ด
แก้ปัญหาของเพื่อนด้วยเช่นกัน อาสาสมัครภาคสนามบางคนมีปัญหากับการทางานของมูลนิธิผู้วิจัยก็
ใช้ทักษะการรับฟังและให้กาลังจนอาสาสมัครภาคสนามคนดังกล่าวสงบลงและสามารถแลกเปลี่ยน
ร่วมกันได้
นอกจากนั้นมีการทบทวนเรื่องการบ้านการฝึกสติบาบัด พบว่าทุกคนได้ลองไปปฏิบัติแต่ไม่มี
ใครไปฝึกการประกบฝ่ามือยกเว้นชากิรเพราะดูน่าตื่นเต้นและแปลกใหม่ ส่วนการสังเกตอารมณ์และ
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การทางานของตนเองที่เป็น การบ้านหลายคนสะท้อนปัญ หาอุปสรรคการทางานที่ไม่สามารถไปถึง
เป้าหมายได้เต็มที่และปัจจัยสถานการณ์ชีวิตที่เข้ามาแทรกแซง แต่โดยรวมทุกคนจัดการได้
การดาเนินการครั้งนี้ผู้โค้ชคิดว่าไปถึงวัตถุประสงค์ แม้สถานการณ์แวดล้อมไม่เอื้ออานวยการ
ช่วยคิดแก้ปั ญ หาดุสี ห น้ าอาสาสมัครภาคสนามผ่อนคลายมีกาลังใจในการเข้าไปจัดการปัญ หาของ
ตนเอง สีหน้ากังวลใจลดลง ความมั่นใจแทนที่

บันทึกการโค้ช ขั้นที่ 5 (วันที่หก)
วัน สุ ด ท้ ายของการจั ด กิ จ กรรมเป็ น วัน ที่ เหนื่ อ ยมาก เพราะหลั งจากโค้ ช เสร็จ จะมี ก าร
สัมภาษณ์ทันที ในวันนี้ผู้โค้ชจะให้แต่ละคนประเมินการวางแผนที่ผ่านมา ทุกคนไปถึงเป้าหมาย แต่
ชากิรและณัฐไม่สามารถถึงเป้าหมายเพราะมีปัจจัยที่ทาแล้ว แต่ทั้งคู่ก็ภูมิใจและเข้า ใจสถานการณ์ของ
ตนเอง ผู้โค้ชจึงพยายามสร้างเสริมพลังโดยการให้นาสิ่งที่ตนเองเรียนรู้มาเป็นกาลังใจในการทางานว่า
ตนเองก็มีความสามารถและจัดการงานได้ แต่อาสาสมัครภาคสนามคนหนึ่งแสดงทัศนคติเชิงลบต่อ
การทางาน ทาให้กระแสการสร้างพลังความสุขไม่เกิดมีแต่วิพากษ์วิจารณ์บรรยากาศช่วงท้ายจึงเต็มไป
ด้วยความคิดทัศนคติที่ไม่สร้างพลังใจในการทางาน ผู้โค้ชจึงพยายามสรุปมุมดีๆ และให้ feed back
แต่ละคนที่เป็นพลังใจกาลังใจและมุมท้าทายที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ต้องพัฒนาตนเองต่อไป ซึ่งสรุป
จากการประเมิ น ตนเองของแต่ ล ะคนและจากพฤติ กรรมที่ ร่ว มมา จากนั้ น ขอบคุณ ทุ กคนและให้
กาลังใจ ซึ่งผู้โค้ชคิดว่าในช่วงท้ายน่าจะมีกิจกรรมสร้างบรรยากาศเกรินก่อนที่จะมาสรุปและประเมิน
แต่ในแง่มุมหนึ่งคิดว่าเป็นสถานการณ์จริงที่แต่ละคนรับรู้และเชื่อในผู้โค้ช นั่นเพราะการที่ผู้โค้ชรู้จัก
มูลนิธิดี งานอาสาดี และมีประสบการณ์การทางานของเมธาโดนทาให้เข้าใจพวกเขาได้ดีและสามารถ
สะท้อนได้ตรงจุดช่วยคิดแก้ไขปัญหาและอธิบายสิ่งต่างๆ เปิดประสบการณ์ได้ดี
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