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การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อทําความเข้าใจการให้ความหมายปัญญาในบริบทความ

หลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นและศกึษากระบวนการทางปัญญาที่ผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศใน
ลกูวยัรุ่นของพอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดิมและพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธโดยใช้การวิจยัเชิง
คณุภาพแบบกรณีศกึษาชนิดรวมกลุม่ (Collective Case Study) จํานวน 6 ครอบครัว (ครอบครัวละ 1 ราย) จาก
การคดัเลือกผู้มีคณุสมบตัิตรงตามทฤษฎี ผลการวิจยัสรุปได้ว่า (1) การให้ความหมายปัญญาในบริบทความ
หลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น แบ่งเป็น ความหมายปัญญาผดุขึน้แล้ว ได้แก่ การยอมรับลกูแบบไม่มีเง่ือนไข 
เป็นต้น และความหมายปัญญากําลงัผดุ ประกอบด้วย ความหมายเชิงกระบวนการ ผลที่สืบเนื่องจากปัญญา
กําลงัผดุ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ความรู้สกึด้านความคิดความเช่ือ  ด้านวิถีปฏิบตัิกบัลกู  (2) 
กระบวนการทางปัญญาที่ผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่น  แบ่งเป็นวงจรการเกือ้หนุน
ระหว่างปัญญากบัความทกุข์ โดยพ่อแม่ที่มีปัญญาเป็นทนุเดิมประกอบด้วย 6 สว่นสําคญัและพ่อแม่ที่เข้าร่วม
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธประกอบด้วย 8 สว่นสาํคญัซึง่ทัง้หมดเร่ิมต้นจากได้รับพืน้ที่ว่างทางการพดูจาก
คู่สนทนา และเหตปัุจจยัหนนุการดํารงอยู่ในฝ่ังปัญญา ได้แก่ มีสติ สมาธิ เป็นต้น ในฝ่ังความทกุข์ ได้แก่ ถกู
รบกวนจากความกลวั ถกูครอบงําจากความเป็นเจ้าของ เป็นต้น ดงันัน้ครอบครัวที่มีลกูวยัรุ่นมีความหลากหลาย
ทางเพศ นกัจิตวิทยา และองค์กรระดบันโยบายสามารถนําผลการวิจยันีไ้ปใช้ได้ 
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        The objectives of this research were as follows: (1) to understand the meaning of 

Panna in the context of LGBT children; and (2) to study the process of Panna which emerges in the 
context of LGBT children among parents who originally had Panna and of the parents who 
participated in Buddhist counseling. This study used a qualitative approach and was a collective 
case study with six samples recruited by a theoretical sampling. The data analysis was based on the 
content analysis The results can be concluded as follows: 1) The meaning of Panna in the context of 
LGBT children can be classified as (1.1) the emerged meaning of Panna which were  unconditional 
acceptance of the child, parenting and observing the  child growing freely to stop determining the 
life of from the child the  experiences of the parents and returning peace to the family; (1.2) the 
emerging meaning of Panna, which consists of process meanings, include the growth of 
understanding to acceptance, the transition from darkness to brightness of new understanding 
crystallized from and old one of new understanding based on past mistakes. The results involved 
changes in emotion, feeling, thought, belief and the way children are deal with; and (2) The process 
of Panna which emerged in the context of LGBT children can be classified as a supporting cycle 
between Panna and Dukkha and supporting factors for preserving Panna and Dukkha. The 
supporting cycle between Panna and Dukkha consisted of eight aspects key starting with being 
disturbed by the expectation stream from the Dukkha side. Then it continued until the plan was 
accomplished, which is on the Panna side. The supporting factors for preserving Panna included 
Vipassana, Sati, Samadhi, while the ones for preserving Dukkha were a lack of faith in Panna, 
disturbance by fear and being governed by ownership. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
ประวตัศิาสตร์โลกมีการบนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่จํากดัเฉพาะความ

รักตา่งเพศเท่านัน้มาแล้วอย่างช้านานดงัจะเห็นได้จากตวัอย่างในยคุอียิปต์โบราณซึ่งมีการค้นพบ
สุสานของเนียนค์คานัมและคานัมโฮเท็ป ผู้ ปฏิบตัิหน้าท่ีในพระราชวังของกษัตริย์นิอูเซียร์แห่ง
ราชวงศ์ท่ี 5 ซึ่งการค้นพบดงักล่าวเป็นหลกัฐานความสมัพนัธ์ระหว่างชายกบัชายท่ีอาจถือได้ว่า
เก่าแก่ท่ีสดุ ในยุคกรีกโบราณมีการค้นพบการฝังร่วมกนัระหว่างชายชัน้สูงช่ืออากาธอนกบัพอแซ
เนียส์และฟิโลลาอสักับดิอ้อกเลสซึ่งมีความคล้ายคลึงกับข้อค้นพบในยุคโรมนัโบราณท่ีกล่าวถึง
ความสมัพนัธ์ของชายชัน้สงูไว้เช่นกัน ขณะท่ีในจีนมีการกล่าวถึงการแตง่งานระหว่างชายกบัชาย
และหญิงกบัหญิงไว้อยา่งหลากหลายในบทประพนัธ์ ไมว่า่จะเป็นการแตง่งานของชายกบัชายในฟู
เจีย้น การแต่งงานระหว่างหญิงกับหญิงในกวางโจเช่นเดียวกับในญ่ีปุ่ นท่ีได้มีการกล่าวถึง
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไว้ในวรรณกรรมของอิฮารา ไซกาก ุช่ือThe great mirror of mail love ซึ่ง
พรรณนาความรักของชายผู้ เป็นซามูไรด้วยกัน นอกจากนีย้ังปรากฏหลักฐานความสัมพันธ์ใน
ลกัษณะดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วอีกหลายประเทศทัว่โลก (กลัยา ลกัษณเกียรติ.2551; ศกัดิ์สิทธ์ิ ภกัดี
สยาม.2543; สมภพ เรืองตระกลู.2546) ไม่เว้นแม้แตป่ระเทศไทยท่ีมีหลกัฐานภาพจิตรกรรมอายุ
กวา่ 200 ปีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งหญิงกบัหญิงในวดัคงคาราม จงัหวดัราชบรีุ การกล่าวถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างแม่ศรีสาครกับนางสาหงส์จากนิราศพระประธมของสุนทรภู่ ความสมัพนัธ์
ระหว่างหม่อมขํากับหม่อมสุดจากกลอนเพลงยาวเร่ืองหม่อมเป็ดสวรรค์ของหม่อมสุวรรณในยุค
รัชกาลท่ี 3 รวมถึงความสัมพันธ์ท่ีได้ทัง้ชายและหญิงของกรมหลวงรักษ์รณเรศจากพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (กัลยา ลกัษณเกียรติ.2551; ชลดา เรือง
รักษ์ลิขิต. 2544; อเนก นาวิกมลู.2542) 

การบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่จํากัดเฉพาะความรักต่างเพศดงัท่ีได้
อภิปรายมาข้างต้นนัน้จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กับวิถีชีวิตมนษุย์มาแล้วอย่างยาวนานเป็นปกติ
วิสัยและปรากฏในทุกภูมิภาคเพียงแต่อาจมีข้อสงัเกตด้านภาษาท่ีเลือกใช้แตกต่างกันในแต่ละ
ชว่งเวลา ยกตวัอย่าง “เบอร์ดาเซ่” เป็นคําแทนชายหนุ่มท่ีแตง่กายและปฏิบตัิตนเช่นเดียวกบัหญิง
ตัง้แตว่ยัเด็กจนสิน้ชีวิตในชนเผ่าอินเดียนแดง“เล่นเพ่ือน” เป็นคําแทนความสมัพนัธ์ระหว่างหญิง
กบัหญิงในภาษาไทยโบราณ“เพศท่ี 3” เป็นคําแทนบคุคลท่ีมีการแสดงออกด้านอตัลกัษณ์ทางเพศ
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ต่างไปจากเพศต้นกําเนิด มีฐานคิดมาจากเพศชายและหญิงคือเพศท่ี 1 และ 2 หรือ “ความ
เบี่ยงเบนทางเพศ” เป็นคําแทนการแสดงพฤติกรรมทางเพศแตกตา่งไปจากบรรทดัฐานของสงัคม   
(กัลยา ลักษณเกียรติ. 2551; ทิพย์สิริ กาญจนวาสี.2557; หนึ่งหทัย ขอผลกลาง. 2552) ซึ่งใน
ปัจจบุนัสงัคมมีการเปิดกว้างและยอมรับความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าวได้มากขึน้ การใช้คําว่า
เพศท่ี 3 หรือความเบี่ยงเบนทางเพศจึงไม่ได้รับความนิยมเน่ืองจากคําดงักล่าวแสดงถึงความไม่
เทา่เทียม ขณะท่ีการแสดงออกท่ีแตกตา่งไปจากคนอ่ืนก็มิได้หมายความว่าเบี่ยงเบนเช่นกัน ดงันัน้
ในปัจจุบนักลุ่มบุคคลท่ีมีขัว้ความเช่ือว่ามนุษย์สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึก พฤติกรรม และ   
อตัลกัษณ์ทางเพศได้อยา่งอิสระและหลากหลาย ไมจํ่าเป็นต้องยดึตดิในเพศตามธรรมชาติหรือเพศ
สรีระเลือกใช้คําแทนภาวะดงักล่าวว่าความหลากหลายทางเพศ ใช้อกัษรย่อ LGBT ซึ่งเป็นการนํา
พยญัชนะตวัแรกของบคุคลในแตล่ะกลุ่มมารวมกนั ได้แก่ กลุ่มหญิงรักหญิง (Lesbian: L) ชายรัก
ชาย (Gay: G) รักสองเพศ (Bisexual: B) และชายหรือหญิงข้ามเพศ (Transgender: T) (นฤพนธ์ 
ด้วงวิเศษ. 2556; Simon. 1998) 

แม้วา่ปัจจบุนัสงัคมระดบัมหภาคจะมีการเปิดกว้างและยอมรับความสมัพนัธ์ท่ีแสดงออก
ถึงความหลากหลายทางเพศได้มากขึน้ แต่หากพิจารณาถึงการเปิดกว้างและยอมรับในสังคม
ระดบัจุลภาคหรือครอบครัวนัน้กลบัไม่ได้ให้พืน้ท่ีการแสดงออกได้อย่างอิสระนกั ดงัผลการศึกษา
เชิงสํารวจของจิราภรณ์ อรุณากูร (2557) ซึ่งระบุว่าจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 2,700 คน มีผู้ตอบวา่ตนเองอยู่ในกลุ่มหลากหลายทาง
เพศถึงร้อยละ 11 และในจํานวนนีมี้เพียงร้อยละ 50 หรือเพียงคร่ึงเดียวเท่านัน้ท่ีพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองยอมรับและเข้าใจในสิ่งท่ีลูกเป็น นอกจากนีผ้ลการศกึษาดงักล่าวยงัชีใ้ห้เห็นอีกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวจะมีผลต่อวิถีชีวิตของพวกเขา เช่น มีผลการเรียนท่ี
ตกต่ํา มีปัญหาสุขภาพจิต มีความเส่ียงภาวะซึมเศร้าท่ีจะนําไปสู่การฆ่าตวัตายได้ ซึ่งผลกระทบ
เหลา่นีส้อดคล้องกบัข้อมลูการสมัภาษณ์ของผู้วิจยัเองจากตวัอย่างวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ โดยรายท่ีเรียกตนเองว่าเป็นกระเทยเล่าว่าตนเป็นลูกชายคนเดียว เป็นความหวังของวงศ์
ตระกลูท่ีจะต้องสืบเชือ้สาย ตอ่มาเม่ือคณุพ่อคณุแม่ทราบก็เสียใจและพยายามบอกให้ตนกลบัมา
เป็นผู้ ชายเหมือนเดิม ความคาดหวงัของพ่อแม่นัน้ตนเองก็เข้าใจแต่จะทําอย่างไรได้ในเม่ือตนก็
มิได้จําใจเลือกท่ีจะเกิดเป็นแบบนี ้ยิ่งตนพยายามเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ทกุคนมีความสขุ ผลคือตน
ทําไมไ่ด้และทกุคนก็ยิ่งเป็นทกุข์และบรรยากาศภายในบ้านล้วนเต็มไปด้วยความอึดอดั รวมถึงตน
ก็รู้สกึผิดท่ีเป็นแบบนี ้ดงัคํากลา่วดงันี ้
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“หนเูป็นลกูชายคนเดียว เป็นความหวงัของวงศ์ตระกลู..ทีนีไ้อ้ความเป็นตุ๊ดมนัแต๊บไม่มิด
หรอกพ่ี พอป๊ากับม้าแกรู้แกก็เสียใจ แบบโกรธมากด้วยมัง้ แกพยายามกล่อมให้หนูกลบัมาเป็น
ผู้ชาย..หนก็ูเข้าใจป๊ากบัม้าแตจ่ะให้ไปรดนํา้มนต์ศาลเจ้าไหนดีละ่คะหนถูึงจะได้พอใจป๊าม้าในเม่ือ
หนก็ูไมไ่ด้อยากท่ีจะเกิดเป็นแบบนี ้แล้วมนัไมใ่ช่หนไูม่พยายามเปล่ียนนะคะพ่ี มนัฝืนสดุๆ สดุท้าย
แต๊บไว้แต๊บมันก็หลุด เข้าบ้านมาก็มีแต่อึดอัด..ก็รู้สึกผิดค่ะท่ีทําให้มัน เป็นแบบนี”้ (วีรยุทธ 
สมัภาษณ์เม่ือ 4 ธนัวาคม 2559) 

จากผลการศกึษาเชิงสํารวจและข้อมลูจากการสมัภาษณ์ข้างต้นมีผลให้ผู้วิจยัตระหนกัว่า
ชอ่งวา่งขององค์ความรู้อยูท่ี่เราจะทําอยา่งไรให้ครอบครัวได้ขยายพืน้ท่ีให้กบัความหลากหลายทาง
เพศได้มากยิ่งขึน้ ซึ่งเม่ือผู้วิจยัศึกษาผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้องในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา (2550-2559) 
พบว่าผลการวิจยัเน้นศึกษาและทําความเข้าใจกระบวนการทางสงัคม (นที ธีระโรจนพงษ์. 2551) 
วิถีชีวิตและการปฏิบตัิตน (กฤช เตชะประเสริฐ. 2556; บญุสิตา อ่ิมอยู่. 2550; สทุธิพนัธ์ เปล่ียน
ขํา. 2555) ส่ือและการบริโภคส่ือ (สีตลา ประติพทัธ์กุลชยั. 2551) การนําเสนอวาทกรรมผ่านส่ือ
ภาพยนตร์/ละครเวที (ไชยศิริ บญุยกลุศรีรุ่ง. 2553; ปาณิสรา มงคลวาที.  2552; รชยา บญุภิบาล. 
2552) อตัลกัษณ์ทางเพศ (สมศกัดิ์ ปัญจศิล.  2553) สุขภาพและการดแูลตนเองจากพฤติกรรม
เส่ียง (นิธิวธัน์ เตมะวธันานนท์.  2557; ณัฏฐวฒัน์ ตัง้ปฐมวงศ์.  2556; ประทกัษ์พงษ์ วงศ์กิติ.
2557; อาริยา ชยัยศ. 2552) อาจมีบ้างท่ีศกึษาในพืน้ท่ีพิเศษ เช่น กลุ่มชายรักชายในเรือนจํา (สม
พิศ ป่ินตบแตง่.  2554) แต่กลบัไม่พบว่ามีการศกึษาในมิติทางครอบครัวอย่างเดน่ชดันกั มีเพียง
ประเด็นการเปิดเผยและไม่เปิดเผยความโน้มเอียงในเพศวิถีของตนกับครอบครัว ( เตโช ชยัวุฒิ.  
2554; นพสิทธ์ิ สิริจรูญชยั. 2555) กับการออกหนงัสือจดหมายถึงแม่จากใจลกูหลากหลายทาง
เพศโดยมลูนิธิอญัจารีในปี2558ซึ่งเน้นทําความเข้าใจมมุมองของผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
เอง  

อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจยัท่ีอยู่ในฐานะนกัจิตวิทยาการปรึกษาด้วยนัน้มองว่าการขยายพืน้ท่ี
ให้กับความหลากหลายทางเพศสามารถกระทําได้โดยมุ่งไปท่ีตวัของวัยรุ่นท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศเองเช่นเดียวกับการศึกษาของรัตนกร รัตนชีวร (2556) ซึ่งมุ่งขจัดความรู้สึกด้อยค่าจาก
การรักเพศเดียวกันผ่านการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับมุ่งไปท่ีตวัของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้กบัลกูของตนซึ่งหากพิจารณาผลการวิจยัของปิยรัตน์ มาร์แต็ง 
(2546) ท่ีกล่าวว่าครอบครัวเป็นพืน้ฐานสําคญัในการสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจในตนเอง อัต
ลักษณ์ทางเพศ รวมไปถึงการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศกับ
การศกึษาวา่ครอบครัวมีอิทธิพลทางจิตใจตอ่ผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะวยัรุ่นซึ่งยงั
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เป็นชว่งวยัท่ีต้องการพืน้ฐานการเรียนรู้และพึ่งพาอาศยัพ่อแม่หรือบคุคลในครอบครัวแล้วนัน้  (วฒุิ
พงศ์ คงทอง;ก่ิงแก้ว เกษโกวิท; และยุพา ถาวรพิทกัษ์.2551) ก็อาจสรุปได้ว่าคําถามเราจะทํา
อย่างไรให้ครอบครัวได้ขยายพืน้ท่ีให้กับความหลากหลายทางเพศได้มากยิ่งขึน้ คําตอบในฐานะ
นกัจิตวิทยาการปรึกษาจงึควรเร่ิมต้นท่ีพอ่แมห่รือผู้ปกครองเป็นลําดบัแรก 

หลงัจากผู้วิจยัได้สกดัคําวา่ครอบครัวให้ลงมาเหลือ “พ่อแม่” แล้วทําให้คําถามถกูปรับมา
เป็นเราจะทําอย่างไรให้พ่อแม่ได้ขยายพืน้ท่ีให้กับความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นได้มาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งการขยายพืน้ท่ีนีแ้ท้จริงก็คือการขยาย “ความเข้าใจ” ท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงของ
ชีวิตนัน้เองหรืออาจกล่าวได้ว่าตรงกับโลกียปัญญาของพุทธศาสนา เน่ืองจากปัญญาในชัน้นี ้
หมายถึงความเข้าใจอยา่งแจม่แจ้งในความเป็นจริงของชีวิตตนเองและสรรพสิ่งรอบตวัอนัมีฐานมา
จากการรับรู้ความทุกข์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต เห็นปรากฏการณ์ท่ีตนเองหลุดออกจากความเป็นจริงจน
นําไปสู่การละรากเหง้าแห่งความทุกข์เหล่านัน้ได้อย่างหมดจด บุคคลท่ีมีปัญญาจึงมีความรู้สึก
สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ มีความรู้ในสิ่งท่ีเข้าไปเก่ียวข้องสมัพนัธ์อย่างชดัเจน และมีท่าทีอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนกับความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในชีวิต (พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยุทธ์ 
ปยตฺุโต).2547; เพริศพรรณ แดนศิลป์. 2550; สภุาพร ประดบัสมทุร. 2552) อย่างไรก็ตามปัญญา
ในความหมายดงักล่าวได้หมายรวมถึงทกุบริบทท่ีเกิดขึน้ดงัจะเห็นได้จากการรับรู้ความทกุข์ท่ีเกิด
ขึน้กบัตนเองในชีวิตประจําวนั ขณะท่ีการวิจยัครัง้นีมุ้่งเน้นปัญญาในบริบทความหลากหลายทาง
เพศเทา่นัน้ ผู้วิจยัจงึขอเลือกใช้คําวา่ “ปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น” เป็น
ตวัแทนของการขยายพืน้ท่ีพร้อมให้ความหมายว่าความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการจดัการชีวิตได้
อยา่งสอดคล้องกบัลกูวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการจัดการชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับลูกวัยรุ่นท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศนัน้แท้จริงแล้วอาจมิใช่สิ่งใหม่ในสังคมของ พ่อแม่ท่ีลูกวัยรุ่นมีความ
หลากหลายทางเพศ ดงัผลการศกึษาเชิงสํารวจของจิราภรณ์ อรุณากรู (2557) ท่ีผู้วิจยักล่าวถึงไป
แล้วข้างต้นว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 2,700 
คน มีผู้ตอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มหลากหลายทางเพศร้อยละ 11 และร้อยละ 50 จากจํานวน
ดงักลา่วพอ่แมห่รือผู้ปกครองยอมรับและเข้าใจในสิ่งท่ีลกูเป็น จดุเร่ิมต้นความน่าสนใจของปัญญา
ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นจึงอยู่ท่ีการให้ความหมายและกระบวนการทาง
ปัญญาของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นเป็นทนุเดิมตา่งหากท่ี
จะเป็นต้นแบบคําตอบของคําถามเราจะทําอย่างไรให้พ่อแม่ได้ขยายพืน้ท่ีให้กบัความหลากหลาย
ทางเพศในลกูวยัรุ่นได้มากยิ่งขึน้ 
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กระบวนการทางปัญญาจะผดุขึน้ได้ยอ่มมีเหตนํุาอยูเ่สมอ หากอ้างอิงจากหลกัพทุธธรรม
นัน้มีกระบวนการเช่นเดียวกันในทุกบริบท เร่ิมต้นจากองค์ประกอบภายนอกเรียกว่าปรโตโฆสะ
หรือเสียงภายนอกท่ีจะคอยเอือ้อํานวยให้บุคคลมีโอกาสกลับมาอยู่กับตนเองและ ชีช้วนให้
พิจารณาความเป็นจริง และโยนิโสมนสิการหรือเสียงภายในท่ีจะพิจารณาใคร่ครวญจนประจกัษ์
กับสิ่งท่ีเผชิญอยู่โดยองค์ประกอบทัง้สองจะปรากฏควบคู่กันภายใต้ศีล สมาธิ ปัญญาท่ีบริบูรณ์
ของทัง้สองฝ่าย (พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต. 2547) ซึ่งปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ
นัน้ได้ถือเป็นส่วนสําคญัของกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธของโสรีช์ โพธ์ิแก้ว (2553) 
เน่ืองจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยานีเ้น้นพัฒนาตัง้แต่ตัวของนักจิตวิทยาเองท่ีจะต้อง
ประจกัษ์กบัโยนิโสมนสิการจนเกิดปัญญาก่อนจึงจะไปเอือ้อํานวยให้ผู้ อ่ืนเกิดปัญญาได้ (สภุาพร 
ประดบัสมทุร. 2552) การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธของโสรีช์ โพธ์ิแก้วจึงเป็นกระบวนการแห่ง
ความร่วมมือระหวา่งนกัจิตวิทยากบัผู้ รับบริการท่ีสอดผสานซึ่งกนัและกนัเพ่ือนําไปสู่หนทางในการ
ดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาท่ีปรากฏขึน้ขณะนัน้ ทัง้นีห้ากสํารวจผลการศึกษาความสอดคล้อง
ระหว่างการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธกับการเกิดปัญญาจะพบผลการศึกษาของ เพริศพรรณ 
แดนศิลป์ (2550) ท่ีได้ศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบโยนิโสมนสิการท่ีมีต่อภาวะ
ปัญญาในความสัมพันธ์เช่ือมโยงและความเปล่ียนแปลงใช้วิธีการวิจัยผสานวิธีพหุระดบั (The 
multi-phase mixed method research) สภุาพร ประดบัสมทุร (2552) ท่ีอธิบายการเกิดปัญญา
ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาชนิด
รวมกลุ่ม(Collective case study) และครรชิต แสนอบุล (2553) ท่ีศกึษาผลของกลุ่มพฒันาตน
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธท่ีมีต่อภาวะอุเบกขาและปัญญาใช้วิธีการวิจัยผสานวิธี
สอดแทรก (The embedded mixed methods research) ซึ่งทัง้หมดเป็นผลการศกึษาในระดบั
ดษุฎีบณัฑิต ผู้วิจยัพิจารณาแล้วลงความเห็นว่ากระบวนการดงักล่าวมีความสอดคล้องกับบริบท
ของปัญหาดงัท่ีได้กลา่วไปข้างต้น 

จากช่องว่างขององค์ความรู้ว่าเราจะทําอย่างไรให้ครอบครัวได้ขยายพืน้ท่ีให้กับความ
หลากหลายทางเพศได้มากยิ่งขึน้นัน้นํามาสู่ข้อสรุปว่าเราควรเร่ิมต้นจากการถอดบทเรียนจากพ่อ
แมท่ี่มีปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นเป็นทนุเดิมร่วมกบับทเรียนจากพ่อแม่
ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ผู้วิจยัจึงกําหนดคําถามวิจยัไว้ 2 ประเด็น คือ การให้
ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นเป็นอย่างไรและกระบวนการ
ทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นเป็นอย่างไรคลอบคลมุพ่อแม่ทัง้
สองกลุ่ม โดยท่ีมาของการตัง้คําถามวิจยัเช่นนีเ้น่ืองมาจากผู้ วิจยัเร่ิมต้นพิจารณาธรรมชาติของ
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ความรู้ความจริงในสิ่งท่ีจะศึกษาแล้วเห็นว่าความรู้ความจริงดงักล่าวเกิดจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปมี
ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ จากนัน้มนุษย์จึงสร้างสรรค์ความรู้ความจริงนัน้ขึน้มาภายใต้สิ่งแวดล้อม 
การส ร้าง สรร ค์ความ รู้ความจ ริ ง นี ส้อดคล้อง กับกระบวนทัศ น์แบบส ร้าง สรร ค์นิ ยม 
(constructivism) (Creswell. 2013) ซึ่งมีมมุมองว่ามนษุย์แสวงหาความเข้าใจในโลกของตนและ
ทํางานโดยสร้างสรรค์ความหมายจิตวิสยัจากประสบการณ์ของเขาขึน้อนัเป็นความหมายท่ีให้แก่
วตัถุสิ่งของหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ความหมายเหล่านีมี้มากมายหลากหลายจนนําไปสู่การ
ค้นหาทศันะท่ีซบัซ้อนแทนการค้นหาในมุมแคบและจํากัดให้เหลือเพียงไม่ก่ีประเภท (Creswell. 
2013)  

กล่าวโดยสรุปการวิจยัครัง้นีจ้ึงถือเป็นการผลิตองค์ความรู้ทางจิตวิทยาประยกุต์เพ่ือเติม
เตม็ชอ่งวา่งท่ีวา่เราจะทําอยา่งไรให้ครอบครัวได้ขยายพืน้ท่ีให้กบัความหลากหลายทางเพศได้มาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งการเติมเต็มคําว่า “ทําอย่างไร” ได้ดีท่ีสุดย่อมเป็น “ผู้ ท่ีมีประสบการณ์” ผ่านการเข้าไป
ปฏิสัมพันธ์ของผู้ วิจัยท่ี มีฐานะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาร่วมกับพ่อแม่ท่ีลูกวัยรุ่นมีความ
หลากหลายทางเพศก่อนนํามาถอดบทเรียนเพ่ือค้นหาการให้ความหมายปัญญาในบริบทความ
หลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นและอธิบายกระบวนการทางปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความ
หลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นผา่นการวิจยัเชิงคณุภาพแบบกรณีศกึษาชนิดรวมกลุ่ม (Collective 
case study) ความเข้าใจชีวิตจากประสบการณ์เหล่านีจ้ะเป็นต้นแบบในการเข้าถึงและพฒันา
ความเข้าใจระหว่างพ่อแม่กับลูกวัยรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศอันจะนําไปสู่ความสงบสุข 
ร่มเย็นของครอบครัวอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

 
ค าถามวิจัย 

จากปัญหาวา่เราจะทําอยา่งไรให้ครอบครัวได้ขยายพืน้ท่ีให้กบัความหลากหลายทางเพศ
ได้มากยิ่งขึน้นัน้นํามาสู่ข้อสรุปว่าเราควรเร่ิมต้นจากการถอดบทเรียนจากพ่อแม่ท่ีมีปัญญาใน
บริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่นเป็นทุนเดิมร่วมกับบทเรียนจากพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ ผู้วิจยัจงึกําหนดคําถามวิจยัไว้ 2 ประเดน็ ได้แก่ 

1. การให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นเป็น
อยา่งไร 

2. กระบวนการทางปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่น
เป็นอยา่งไร 

 



  7 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
จากคําถามวิจัยท่ีเน้นองค์ความรู้ประสบการณ์ของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาในบริบทความ

หลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นเป็นทุนเดิมร่วมกับพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พทุธนัน้ ผู้วิจยัจงึกําหนดวตัถปุระสงค์การวิจยัไว้ 2 ประเดน็ ได้แก่ 

1. เพ่ือทําความเข้าใจการให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศ
ในลกูวยัรุ่น 

2. เพ่ือศกึษากระบวนการทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศใน
ลกูวยัรุ่น 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ความส าคัญเชิงทฤษฎี 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการถอดบทเรียนพ่อแม่ท่ีลกูวยัรุ่นมีความหลากหลายทางเพศเพ่ือ

ค้นหาการให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นและอธิบาย
กระบวนการทางปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่นผ่านการวิจัยเชิง
คณุภาพแบบกรณีศกึษา (Case study) ซึ่งในท่ีนีคื้อพ่อแม่ท่ีมีปัญญาในบริบทความหลากหลาย
ทางเพศในลกูวยัรุ่นเป็นทนุเดิมและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ องค์ความรู้ท่ี
ถกูถอดฝากไว้ในปริญญานิพนธ์นีจ้ะเป็นประโยชน์กบับคุคลตอ่ไปนี ้

1. นิสิตนกัศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาท่ีสนใจการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวพทุธจะได้นําโมเดลไปทําความเข้าใจกระบวนการทํางานของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธ
กบัปัญญาของผู้ รับบริการ  

2. นิสิตนกัศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาท่ีสนใจการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวอ่ืนจะได้นําโมเดลไปทําความเข้าใจกระบวนการทํางานผา่นแนวคดิท่ีตนสนใจ  

3. นิสิตนกัศึกษาหรือนกัวิจยัท่ีอยู่ในศาสตร์อ่ืนแต่ทํางานกับพ่อแม่ท่ีลูกวัยรุ่นมี
ความหลากหลายทางเพศจะได้นําโมเดลนีไ้ปเทียบกบัองค์ความรู้ท่ีตนมีและเลือกหยิบส่วนท่ีเข้า
กนัได้เพ่ือสร้างเป็นโมเดลใหมใ่นศาสตร์ของตนชว่ยขยายองค์ความรู้นีใ้ห้แผข่ยายไปไมส่ิน้สดุ 

ความส าคัญเชิงการปฏิบัติ 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการตอบปัญหาสงัคมวา่เราจะทําอยา่งไรให้ครอบครัวได้ขยายพืน้ท่ี

ให้กับความหลากหลายทางเพศได้มากยิ่งขึน้ผ่านการนําการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธและ
ประสบการณ์ของผู้วิจยัในฐานะนกัจิตวิทยาการปรึกษามาเป็นเหตปัุจจยั องค์ความรู้จากปริญญา
นิพนธ์นีจ้ะเป็นประโยชน์กบับคุคลตอ่ไปนี ้
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1. ผู้ ให้ข้อมลูหลกัและสมาชิกในครอบครัวทัง้ 3 ครอบครัว ถึงแม้ว่าปัญหาสงัคม
นีจ้ะถกูแก้ไขได้เพียง 3 ครอบครัวเล็กๆ แตจุ่ดเร่ิมต้นเพียงเล็กน้อยในวนันีจ้ะขยายไปสู่การแก้ไข
ปัญหาวงกว้างในวนัหน้า 

2. นักจิตวิทยาการปรึกษาได้นําองค์ความรู้ทัง้ความหมายและกระบวนการไป
ผสานกับประสบการณ์เชิงวิชาชีพของตนจนสมดุลย์กับผู้ รับบริการท่ีมีคุณสมบัติเดียวกับผู้ ให้
ข้อมลูหลกัในครัง้นี ้

3. บุคลากรในสายวิชาชีพอ่ืนท่ีทํางานกับพ่อแม่ท่ีลูกวัยรุ่นมีความหลากหลาย
ทางเพศจะได้ประโยชน์จากการทําความเข้าใจกระบวนการทางปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความ
หลากหลายทางเพศและนําองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนมาประยุกต์ให้เหมาะสมเพ่ือนําไปสู่
ปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศได้อีกเช่นกนั 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 
กรณีศึกษาสําหรับการวิจัยครัง้นีคื้อพ่อแม่ท่ีลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ 

แบ่งเป็นพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ โดย
คดัเลือกผู้ให้ข้อมลูท่ีมีคณุสมบตัเิชิงทฤษฎีร่วมกบัการพิจารณาคณุสมบตัขิองลกูวยัรุ่นไว้ดงันี ้

เกณฑ์การคัดเข้าของพ่อแม่ในฐานะผู้ให้ข้อมูลหลักมีดังนี ้
1) มีปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น  
2) มีความสามารถในการถ่ายทอดเร่ืองราว อารมณ์ความรู้สึก ความคิด พฤติกรรม

ได้อยา่งละเอียดถ่ีถ้วน เป็นรูปธรรมชดัเจน (Information Rich Case) 
3) มีความสมคัรใจและเห็นคณุคา่ของการวิจยัท่ีจะเกิดขึน้ 

คุณสมบัตขิองลูกวัยรุ่น 
1) อยูใ่นกลุม่หลากหลายทางเพศในปัจจบุนั ได้แก่ ชายรักชาย หญิงรักหญิง รักได้ทัง้

ชายและหญิง ชายหรือหญิงข้ามเพศ  
2) มีอายรุะหวา่ง 13-25 ปี 
3) เปิดเผยตวัตนกบัครอบครัวหรือครอบครัวรับรู้ในความหลากหลายทางเพศ 
4) สมคัรใจและเล็งเห็นประโยชน์จากการวิจยัครัง้นี ้

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจยัครัง้นีมุ้ง่เน้นค้นหาการให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทาง

เพศในลกูวยัรุ่นและอธิบายกระบวนการทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศใน
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ลูกวยัรุ่น แบ่งเป็นพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พทุธ การให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่นนีเ้ป็นโลกียปัญญา
เท่านัน้เพ่ือประโยชน์ในปัจจบุนั (ทิฎฐธัมมิกตัถประโยชน์) และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธนี ้
อ้างอิงแนวคดิของโสรีช์ โพธิแก้ว (2553)  

ขอบเขตด้านวิธีวิทยาการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีใ้ช้การวิจยัเชิงคณุภาพแบบกรณีศกึษาชนิดรวมกลุ่ม(Collective case 

study) เน่ืองจากการเข้าไปทําความเข้าใจปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นมี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจง ลกึซึง้ซบัซ้อน  
 
นิยามศัพท์ 

1. ปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่น หมายถึง ความเข้าใจอย่าง
แจม่แจ้งในการจดัการชีวิตได้อยา่งสอดคล้องกบัลกูวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ แบง่เป็น 

1.1 ปัญญาผดุขึน้แล้ว หมายถึง ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการจดัการชีวิตของพ่อ
แมส่อดคล้องกบัสิ่งท่ีลกูเป็น 

1.2 ปัญญากําลงัผดุ หมายถึง การเคล่ือนของใจสู่ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการ
จดัการชีวิตของพอ่แมใ่ห้สอดคล้องกบัสิ่งท่ีลกูเป็น 

2. กระบวนการทางปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่น 
หมายถึง ลําดบัของเหตปัุจจยันําสู่ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการจดัการชีวิตได้อย่างสอดคล้อง
กบัลูกวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศภายใต้ความพร้อมมูลของเหตปัุจจยั ซึ่ง ลําดบัของเหตุ
ปัจจัยนีทํ้าให้ความคาดหวังอันมีฐานจากความไม่รู้ (อวิชชา) ดบัลง เกิดการยอมรับอย่างไม่มี
เง่ือนไข เกิดการเปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้สึก ความคิดความเช่ือ และวิถีปฏิบตัิในชีวิตประจําวนั
ท่ีมีกบัลกูวยัรุ่น 

3. ลกูวยัรุ่น หมายถึง บคุคลในช่วงอาย ุ13-25 ปี และมีรสนิยมทางเพศอย่างอิสระอยู่ใน
ปัจจบุนั เชน่ ชายรักชาย หญิงรักหญิง รักได้ทัง้ชายและหญิง ชายหรือหญิงข้ามเพศ 

4. พอ่แม ่หมายถึง พอ่เลีย้งเดี่ยว แมเ่ลีย้งเดี่ยว พอ่และแม ่หรือผู้ปกครองของลกูวยัรุ่น 
5. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ หมายถึง กระบวนการทํางานร่วมกันระหว่าง

นกัจิตวิทยาการปรึกษากบัผู้มาปรึกษาเพ่ือก้าวเข้าสูค่วามเข้าใจอยา่งแจม่แจ้งในการจดัการชีวิตได้
อย่างสอดคล้องกบัความเป็นจริง ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้สึก ความคิดความ
เช่ือ และวิถีปฏิบตัิ โดยบทบาทของนกัจิตวิทยาการปรึกษาจะคอยเอือ้อํานวยให้เกิดสมัพนัธภาพ 
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การยอมรับ ความปลอดภยั ไว้วางใจด้วยถ้อยคําและท่าทีท่ีเป็นคล่ืนเดียวกันกบัผู้มาปรึกษา ด้วย
ความตัง้ใจท่ีมุ่งมัน่แน่วแน่ และด้วยการพิจารณาความเป็นจริงแห่งชีวิตและความเช่ือมโยงของ
สรรพสิ่งเป็นกําลงัสําคญั กรอบแนวคิดในการทํางานครัง้นีอ้้างอิงรูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวพุทธของโสรีช์ โพธิแก้ว (2553) เป็นหลกัในการบําบดัและใช้แบบฝึกหดัทางจิตวิทยาอ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสมกบับริบทของผู้มาปรึกษาประกอบร่วม 

 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
การกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการวิจยัไว้ในบทท่ี 2 เป็นการแสดงจุดยืนเชิง

ปรัชญาซึง่เป็นท่ีมาของวิธีดําเนินการวิจยัทัง้หมด เร่ิมต้นตัง้แตก่ารทําความเข้าใจกระบวนทศัน์ของ
ผู้ วิจัยเป็นลําดบัแรกซึ่งหัวข้อกระบวนทัศน์นีเ้องจะเป็นตวัตัง้ต้นในการอธิบายสู่หวัข้อการเลือก
ออกแบบการวิจยัผา่นระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพแบบกรณีศกึษา และเป็นการแสดงการเตรียมตวั
ผู้ วิจัยก่อนเข้าสู่พืน้ท่ีประสบการณ์ผ่านการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศ 
แนวคดิเก่ียวกบัปัญญา แนวคดิเก่ียวกบัการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
ตอนที่ 1 กระบวนทศัน์ในการวิจัย 

ผู้ วิจัยเร่ิมต้นการศึกษาจากการพิจารณากระบวนทัศน์ (paradigm) เป็นลําดับแรก
เน่ืองจากกระบวนทัศน์จะเป็นปรัชญาท่ีเสมือนเข็มทิศหลักในการแสวงหาคําตอบจากคําถามท่ี
เกิดขึน้ ซึ่งการเข้าใจกระบวนทศัน์นัน้จะต้องเร่ิมต้นจากการพิจารณาธรรมชาติของความรู้ความ
จริงหรือภววิทยา (ontology) ก่อน จากนัน้ธรรมชาติของความรู้ความจริงจะเป็นตวัเช่ือมโยงตอ่ไป
ว่าเราจะปฏิสัมพนัธ์กับความรู้ความจริงนัน้หรือญาณวิทยา (epistemology) กับวิธีการเข้าถึง
ความรู้ความจริงนัน้หรือวิธีวิทยา (methodology) อย่างไร ซึ่งกระบวนทัศน์จะต้องมีความ
สอดคล้องเป็นเนือ้เดียวกนัตลอดสาย ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาคําถามการวิจยัครัง้นีมุ้่งเน้นไปท่ีปัญญาท่ี
ผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นของพ่อแม่ก็จะเห็นได้ว่าธรรมชาติของความรู้
ความจริงในสิ่งท่ีจะศกึษาเป็นสิ่งท่ีไม่ได้มีอยู่ แตค่วามรู้ความจริงท่ีมีอยู่นัน้เกิดจากสิ่งแวดล้อมเข้า
ไปมีปฏิสมัพนัธ์กบัมนษุย์ จากนัน้มนษุย์จงึสร้างสรรค์ความรู้ความจริงนัน้ขึน้มาภายใต้สิ่งแวดล้อม 
การสร้างสรรค์ความ รู้ความจริง นี จ้ึงสอดคล้องกับกระบวนทัศน์แบบสร้างสรรค์นิยม 
(constructivism) (Creswell, 2013) 

กระบวนทศัน์แบบสร้างสรรค์นิยม (constructivism) หรืออาจพบเจอในช่ือสร้างสรรค์
สงัคม (socially constructed) มีมมุมองความเช่ือของกระบวนทศัน์ว่ามนษุย์แสวงหาความเข้าใจ
ในโลกของตนและทํางานโดยสร้างสรรค์ความหมายจิตวิสยัจากประสบการณ์ของเขาขึน้อนัเป็น
ความหมายท่ีให้แก่วัตถุสิ่งของหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ความหมายเหล่า นีมี้มากมาย
หลากหลายจนนําไปสู่การค้นหาทศันะท่ีซบัซ้อนแทนการค้นหาในมมุแคบและจํากดัให้เหลือเพียง
ไม่ก่ีประเภท การแสวงหาทศันะจึงเปิดกว้างเพ่ือให้ผู้ ให้ข้อมูลได้สร้างความหมายได้อย่างอิสระ 
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ขณะท่ีโดยทัว่ไปแล้วการให้ความหมายของมนษุย์มิได้เกิดขึน้โดยง่ายแต่ได้มีการหล่อหลอมผ่าน
การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ดังนัน้จึงเป็นการสร้างสรรค์สังคมโดยผ่านประวัติศาสตร์และ
ปทัสถานของวัฒนธรรมท่ีเป็นอยู่ในชีวิตมนุษย์นักวิจัยท่ีเลือกใช้กระบวนทัศน์นีจ้ึงต้องมี
กระบวนการในการปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลและเน้นบริบทแบบเฉพาะ นกัวิจยัจะยอมรับว่าภูมิหลัง
ของตนเป็นสิ่งปรุงแตง่และตีความจากการปฏิสมัพนัธ์ของตนเชน่กนั (Creswell, 2013) 

จากการพิจารณาธรรมชาติของความรู้ความจริงเก่ียวกับปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความ
หลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นของพ่อแม่หรือภววิทยา (ontology) ตามกระบวนทัศน์แบบ
สร้างสรรค์นิยม (constructivism) แล้วต้องการเข้าไปทําความเข้าใจความรู้ความจริงท่ีมนุษย์สร้าง
ขึน้จําเป็นต้องยอมรับความเป็นจริงเก่ียวกบัปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัวิจยักบัความรู้ความจริงนัน้หรือ
ญาณวิทยา (epistemology) ว่านกัวิจยัไม่สามารถแยกตนออกจากเจ้าของความรู้ความจริงได้
อย่างอิสระ นกัวิจยัจําเป็นต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับความรู้ความจริงนัน้ถึงจะสามารถทําความ
เข้าใจองค์ความรู้นัน้ได้ ด้วยเหตนีุว้ิธีการเข้าถึงความรู้ความจริงหรือวิธีวิทยา (methodology) ท่ีจะ
สอดคล้องกบัสิ่งท่ีกล่าวมาทัง้หมดคือการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) เน่ืองจากเป็น
วิธีวิทยาท่ีเปิดโอกาสให้นกัวิจยัได้ทําความเข้าใจปรากฏการณ์อย่างลุ่มลึก เฉพาะเจาะจง และเปิด
กว้างผา่นการสมัภาษณ์เชิงลกึ การสงัเกตอยา่งมีสว่นร่วมอนันําไปสูก่ารวิเคราะห์และตีความตอ่ไป 

การวิจยัครัง้นีไ้ด้เลือกวิธีวิทยาการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) 
ดงัเหตผุลความจําเป็นท่ีได้อธิบายไปข้างต้นซึง่พิจารณาจากกระบวนทศัน์ของความรู้ความจริงเป็น
สําคญั ขณะเดียวกันการวิจยัเชิงคณุภาพเองก็ยังแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับการตอบ
คําถามวิจยัในแตล่ะครัง้ ซึ่งเม่ือผู้ วิจยัพิจารณาคําถามการวิจยัครัง้นีท่ี้มุ่งเน้นไปท่ีปัญญาท่ีผดุขึน้
ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่นของพ่อแม่ก็จะเห็นได้ว่าธรรมชาติของคําถามวิจยั
เช่นนีเ้ป็นการทําความเข้าใจทุกเร่ืองท่ีเก่ียวโยงกบัภูมิหลงัของบุคคล องค์ประกอบหรือโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ซึง่ไมส่ามารถแยกศกึษาจากตวับคุคลได้ การศกึษาจึงเก่ียวโยงกบัการตีความซึ่งเป็น
กระบวนการสําคัญท่ีจะนําไปสู่การทําความเข้าใจประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ ดังนัน้การพิจารณา
ปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นของพ่อแม่จึงสอดคล้องกับ
การศกึษาแบบกรณีศกึษา (Case Study) 
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ 
2.1 นิยามและขอบเขตความหลากหลายทางเพศ 

ความหลากหลายทางเพศ (sexual diversity) นัน้เป็นแนวคิดท่ีใช้ในการทําความ
เข้าใจพฤตกิรรมของมนษุย์ ซึง่เป็นแนวคดิท่ีเปิดพืน้ท่ีตอ่การแสดงตวัตนหรืออตัลกัษณ์ทางเพศของ
มนุษย์ท่ีไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามบรรทดัฐานของสงัคมท่ีมีเพียงชายและหญิงเท่านัน้ แต่มีความ
หลากหลายมากกว่านัน้อีกมากมายเช่น ชายรักชาย (gay) บคุคลรักสองเพศ (bisexual) หญิงรัก
หญิง (lesbian) บุคคลข้ามเพศ (transgender) และบคุคลอินเตอร์เซ็กซ์ (intersex) เป็นต้น ซึ่ง
เรียกรวมๆกันว่ากลุ่มบุคคล LGBT ซึ่งความหลากหลายทางเพศนีเ้ป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจ
ทัว่โลกอยู่ในปัจจุบนั โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทสําคญัในการวาง
แนวทางคุ้มครองเพศวิถีทางเลือกท่ามกลางการเปล่ียนแปลงความหลากหลายทางเพศภายใต้
กฏหมายสิทธิมนษุยชน (อารยา สุขสม, 2559) อนัเป็นกฎหมายท่ีมุ่งเน้นความเท่าเทียมกันใน
ฐานะมนษุย์ไมว่า่จะเป็นเพศใด เน่ืองจากกลุ่มผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศมกัถกูแยกเป็น “เพศ
วิถีของคนส่วนน้อย (sexual minorities)” หรือบางครัง้ถูกเรียกว่า “เพศท่ีสาม” การท่ีถูกตีตราว่า
เ ป็นบุคคล ท่ี มี คุณลักษณะไม่ตรงกับ เพศชายหรือหญิงนั น้จึ งถูกจัด เ ป็นคนชายขอบ  
(marginalized) ไปโดยทนัที ถูกมองว่าเป็นบุคคลท่ีไร้ค่าและถกูทําร้ายให้ได้รับความเจ็บปวดอยู่
เสมอมาตัง้แต่อดีต ซึ่งเป็นอิทธิพลมาจากความคิดแบบวิวัฒนาการและโครงสร้างนิยม 
(กฤษฏยชนม์ สุขยะฤกษ์, 2552) แต่ในปัจจุบนันีแ้นวคิดเร่ืองเพศในสงัคมไทยแม้ว่าเป็นเร่ืองท่ี
คอ่นข้างซบัซ้อนเพราะสงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีการใช้คําศพัท์ว่า “เพศ” เพียงคําเดียวแต่ครอบคลมุ
ความหมายทุกมิติมานาน ทว่าความหลากหลายทางเพศท่ีมีอยู่ในสงัคมไทยก็ได้รับการยอมรับ
และเปิดพืน้ท่ีให้แสดงออกมากกว่าอีกหลายสังคมในโลกท่ีกลุ่มผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
ยงัคงถกูกีดกนัอยู่ อย่างไรก็ตามจากผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนไทยจํานวน 1,252 คน
ทัว่ประเทศ ในพ.ศ. 2556 เก่ียวกบัการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย โดยนิด้าโพ
ลกลบัพบว่าส่วนใหญ่แล้วยอมรับได้เม่ือเป็นเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงานได้มากว่ายอมรับสมาชิกใน
ครอบครัวของตนเอง (ศนูย์สํารวจความคิดเห็นนิด้าโพล, 2557) สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับเม่ือ
เป็นเร่ืองไกลตวัมากกวา่เร่ืองใกล้ตวัตนเอง 

ฉะนัน้การทําความเข้าใจความหลากหลายทางเพศจึงเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัอย่าง
มากเพราะชว่ยให้เข้าใจถึงคา่นิยม ความเช่ือ ทศันคต ิและวิถีปฏิบตัขิองกลุม่ความหลากหลายทาง
เพศเพ่ือเอือ้ให้เกิดการยอมรับได้อย่างแท้จริงโดยปราศจากเง่ือนไขกําหนดดงัเช่นท่ีปรากฏ ดงันัน้
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ผู้วิจยัจึงได้เร่ิมจากการศกึษาเพ่ือทําความเข้าใจแนวคิดเร่ืองเพศท่ีประกอบไปด้วย 3 มิติท่ีมีความ
แตกตา่งกนั (ชิรา ทองกระจาย, มปป.) ได้แก่ 

(1) เพศสรีระ (sex) หรือเพศโดยกําเนิดโดยอวยัวะเพศ หมายถึง ลักษณะทาง
เพศท่ีเห็นได้โดยลกัษณะภายนอก และเพศท่ีระบโุดยพนัธุกรรมหรือโครโมโซม เพศสรีระมกัเป็นตวั
กําหนดการรับรองเพศท่ีรับรองทางกฎหมาย เชน่สจูิบตัร บตัรประชาชน เป็นต้น 

(2) เพศสภาวะหรือเพศสภาพ (Gender) หมายถึง บทบาทความเป็นเพศท่ีถูก
กําหนดโดยขนบธรรมเนียมประเพณี และสงัคมท่ีส่งผลตอ่การนิยามตนเองหรืออตัลกัษณ์ทางเพศ 
(gender identity) และการแสดงบทบาททางเพศ ให้เป็นไปตามบรรทดัฐานทางเพศของสงัคม 
(gender norm) เช่นการแสดงบทบาทความเป็นหญิงท่ีต้องอ่อนหวาน เรียบร้อย  เพศชายต้อง
เข้มแข็ง เป็นผู้ นํา โดยการแสดงออกตามบทบาททางเพศนีอ้าจส่งผลให้บุคคลไม่สามารถแสดง
ความเป็นตวัเองได้อย่างเต็มท่ี และเม่ือใดท่ีบคุคลแสดงออกขดัตอ่บรรทดัฐานทางเพศนัน้จะถกูตี
ตราว่าเป็นบุคคลชายขอบทนัที บุคคลท่ีมีเพศสภาพแตกต่างจากเพศกําเนิดจะเรียกว่า “คนข้าม
เพศ (transgender)” คือบคุคลท่ีมีสํานึกรู้ว่าตนเองมีเพศสภาพท่ีแตกตา่งจากเพศสรีระ แบง่เป็น
ผู้หญิงข้ามเพศ คือบุคคลท่ีเกิดมามีอวัยวะเพศชายแต่นิยามตนเองและแสดงออกเป็นผู้ หญิง 
(male to female) และผู้ชายข้ามเพศ บคุคลท่ีเกิดมามีอวยัวะเพศหญิงแตน่ิยามตนเองและแสดง
ออกเป็นผู้ชาย (female to male) ในบคุคลข้ามเพศยงัมีความหลากหลายของอตัลกัษณ์และการ
แสดงออกอีกหลายระดบั ขึน้กับความพึงพอใจ และความพร้อมต่างๆของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจ
แสดงออกจากการแต่งกายเพ่ือแสดงออกการข้ามเพศแต่ไม่ใช้ฮอร์โมนเพ่ือเปล่ียนแปลงร่างกาย 
หรือไม่ผ่าตดัแปลงเพศก็ได้ ในขณะท่ีบางคนผ่าตดัแปลงเพศอย่างถาวรเพ่ือไปเป็นเพศท่ีตนเอง
ต้องการอยา่งสมบรูณ์ 

(3) เพศวิถี (sexuality) หมายถึง วิถีชีวิตทางเพศท่ีถูกหลอมสร้างจากค่านิยม 
บรรทัดฐาน และระบบ วิธีคิด วิธีปฏิบตัิท่ีเก่ียวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ 
ความคดิเก่ียวกบัคูรั่ก คูชี่วิตในอดุมคติ และกามกิจ เป็นวิถีทางเพศในทางกามารมณ์ หรือรสนิยม
ทางเพศ เป็นความรู้สึกดึงดูดใจ มีความปรารถนาทางเพศ เป็นความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคล  
(Sexual relation) แบง่ออกได้ดงันี ้ 

(3.1) การรักเพศตรงข้าม (heterosexual) หมายถึงบคุคลท่ีรักใคร่ชอบพอ พึง
ใจ มีความรู้สึกดงึดดูทางเพศต่อบุคคลท่ีมีอตัลกัษณ์ทางเพศหรือการแสดงทางเพศท่ีตรงข้ามกับ
ตนเอง เชน่ความรักระหวา่งชายหญิง 
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(3.2) การรักเพศเดียวกนั (Homosexuality) หมายถึงการท่ีบคุคลรักใคร่ชอบ
พอ พงึพอใจ หรือมีความรู้สกึดงึดดูทางเพศตอ่บคุคลท่ีมีอตัลกัษณ์หรือการแสดงออกทางเพศแบบ
เดียวกบัตนเอง  

(3.3) การรักสองเพศ (Bisexuality) การท่ีบุคคลรักใคร่ชอบ พอ พึงพอใจ 
หรือมีความรู้สึกดึงดูดทางเพศต่อบุคคลท่ีมีอัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศท่ีตรงข้ามกับ
ตนเอง และบคุคลท่ีมีอตัลกัษณ์หรือการแสดงออกทางเพศแบบเดียวกบัตนเอง (ทัง้นีไ้ม่ได้หมายถึง
การรักหรือมี ความสมัพนัธ์กบัคน 2 คนในเวลาเดียวกนั  

(3.4) บุคคลท่ีระบวุ่าตนเองไม่ได้รัก ไม่ได้ชอบเพศใดๆ หรือไม่ได้ชอบบุคคล
แบบหนึ่งแบบใดเลย (Asexual) และบคุคล ระบวุ่าตนเองรักและพึงพอใจบคุคลใดบุคคลหนึ่งได้ 
โดยไมมี่ข้อจํากดัในเร่ืองเพศ ทัง้เพศสรีระ เพศสภาพ และเพศวิถี (Pansexual) 

(3.5) เควียร์ (Queer) ซึ่งหมายถึง กลุ่มท่ีไม่ต้องการจํากดัตวัตนหรือวิถีชีวิต
ของตนเองอยู่ในกรอบความคิดหรือในบรรทดัฐานของสงัคมอย่างใด  อย่างหนึ่ง และต้องการรือ้
ถอนกรอบความคิดท่ีแบ่งแยกเพศเป็นกลุ่มต่างๆ โดยเน้นว่าเพศเป็นสภาวะท่ีเล่ือนไหลไ ปมา 
เปล่ียนแปลงได้ และไร้กรอบ ไร้ขีดจํากดั 

โดยสรุปแล้ว ความหลากหลายทางเพศ หมายถึง ความหลากหลายและความ
แตกตา่งของบคุคลบนพืน้ฐานของ วิถีทางเพศทกุแบบ ไม่ว่าจะเป็น ชาย รักชาย หญิงรักหญิง เกย์ 
ทอม ดี ้กะเทย สาวประเภทสอง คนข้ามเพศ ตุ๊ด ฯลฯ รวมถึงผู้ ท่ีรักตา่งเพศด้วย 
2.2 การปรึกษาส าหรับครอบครัวของผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศในวัยรุ่น 

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสําหรับครอบครัว
ของผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศในวยัรุ่นได้มาซึ่งองค์ความรู้ท่ีสําคญัต่อการเตรียมพร้อมและ
ปฏิบตักิารปรึกษาของนกัจิตวิทยาการปรึกษาท่ีปฏิบตัิงานกบัครอบครัวของผู้ ท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศในวัยรุ่นนั่นคือ นักจิตวิทยาการปรึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อธรรมชาติและการ
ตอบสนองของพอ่แมแ่ละมีแนวทางในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบือ้งต้นดงันี ้ 

2.2.1 ปฏิกิริยาการตอบสนองและขัน้ตอนการปรับตวัของครอบครัวของผู้ ท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศในวยัรุ่น โดยเฉพาะพอ่และแมมี่ปฏิกิริยาตอบสนองตอ่การมีลกูวยัรุ่นท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ ดงันี ้

ในภาวการณ์ปรับตวัของครอบครัวของผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศใน
วยัรุ่น โดยเฉพาะพ่อและแม่มีปฏิกิริยาตอบสนองตอ่การมีลูกวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
โดย ครอบครัวสว่นใหญ่มีปฏิกิริยาตอบสนองมีลกัษณะอารมณ์ความรู้สกึในทางลบ  
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ปฏิกิริยาของครอบครัวโดยเฉพาะพ่อและแม่ต่อการรับรู้เพศของลกูวยัรุ่นท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะลกูวยัรุ่นท่ีเป็นชายรักชาย (gay) หรือหญิงรักหญิง (lesbian) 
เร่ิมต้นพ่อและแม่มีอาการช็อก (shock) และรับความจริงไม่ได้ อาจมีการพยายามหาเหตุผล
เข้าข้างตนเองและการตีความตา่งๆ  เป็นช่วงเวลาท่ีพ่อแม่สบัสนในตวัลกู และอาจมีการหลีกเล่ียง
ท่ีจะพดูคยุด้วย (Kircher & Ahlijah, 2011; Phillips & Ancis. 2008) ซึ่งปฏิกิริยาเป็นผลมาจาก
ความกลวัของพอ่และแม ่(Molna, 2018) ดงันี ้ 

1) กลัวการถูกตีตราจากสังคม พ่อและแม่กลัวว่าพวกเขาอาจจะได้รับ
ปฏิกิริยาทางลบจากสงัคมหรือการตีตรา ซึ่งพวกเขารู้สึกเหมือนล้มเหลวในการเป็นพ่อแม่ท่ีมีลูก
ผิดปกต ิเกิดรู้สกึอายกบัการท่ีมีลกูเป็นผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

2) กลวัเป็นพ่อและแม่ท่ีไม่ดี พ่อและแม่บางคนมีการตําหนิตนเองหรือไม่
ก็เป็นคู่สมรส เป็นกลไกทางจิตท่ีเกิดขึน้ท่ีกล่าวโทษคนในครอบครัวหรือนอกครอบครัว ท่ีเป็น
สาเหตขุองการเป็นผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศของลกูวยัรุ่น อาจเช่ือมโยงจากเหตกุารณ์ลบๆ 
ในอดีต เช่น ความผิดปกติจากการตัง้ครรภ์ การหย่าร้างท่ีทําให้เด็กมีปัญหา อิทธิพลของความ
หลากหลายทางเพศในสงัคม การเลีย้งดท่ีูเข้มงวดเกินไปของพอ่หรือแม ่เป็นต้น  

3) กลวัการสญูเสียวฒันธรรมขนบธรรมเนียมของครอบครัว พ่อและแม่
กลวัการสญูเสียวฒันธรรมขนบธรรมเนียมท่ีครอบครัวยดึถือ ท่ีไมส่ามารถแบง่ปันหรือถ่ายทอดไปสู่
คนรุ่นใหมไ่ด้ เชน่ การแตง่งาน การถือศีลเป็นต้น  

4) กลวัและเป็นห่วงลกูในปัญหาตา่งๆ ท่ีอาจเกิดเช่นเดียวกบัผู้ ท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศคนอ่ืนในสงัคมเช่น ลกูติดเชือ้ HIV สงัคมไม่ยอมรับถกูตีตรา ถกูกีดกนัในการ
ทํางาน เป็นเหย่ือเป้าหมายในการทําร้ายร่างกายของคนท่ีไมย่อมรับ เป็นต้น 

5) ความกลัวท่ีจะเสียลูกชายหรือลูกสาว พ่อและแม่ไม่กล้าแสดงออก
เพราะกลวัสญูเสียสมัพนัธภาพ พอ่และแมบ่างคนตีตวัออกหา่ง 
2.3 การปรับตัวส าหรับครอบครัวของผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศในวัยรุ่น 

ภายหลงัจากปฏิกิริยาตอบสนองทางลบของครอบครัวโดยเฉพาะพ่อและแม่ ต่อมา
พ่อและแม่มาสู่ความรู้สึกผิด และพ่อและแม่รู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อการเปล่ียนแปลงทางเพศ
ของลูกวัยรุ่น และมักเช่ือว่าพวกเขาเป็นพ่อและแม่ท่ีทําผิดพลาด พวกเขาจึงพยายามแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ การพยายามแก้ไขในช่วงนี ้พวกเขาต้องเรียนรู้หาข้อมูลเพ่ือเข้าใจ ปรับตัว 
สามารถเปิดเผยชีวิตครอบครัวมากขึน้ ซึ่งในการพยายามจัดการแก้ไขอาจมีการตอบสนองทัง้การ
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ใส่ใจดูแลหรือแสดงความก้าวร้าวใส่ลูก (Molna, 2018) ซึ่งลักษณะการยอมรับของครอบครัว
โดยเฉพาะพอ่และแมท่ี่สําคญั มีดงันี ้ 

2.3.1 กระบวนการปรับตัวและยอมรับของพ่อและแม่ท่ีมีลูกวัยรุ่นท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ ในช่วงแรกและระยะกลางของพ่อแม่ท่ีมีลูกวัยรุ่นท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ พบว่ามีการตอบสนองของพ่อและแม่มีอารมณ์ส่วนใหญ่แบบวางอํานาจเหนือกว่า จากนัน้มี
การปรับตวัทางการคดิและพฤตกิรรม และมกัพบประเด็นทางศาสนาและจิตวิญญาณเป็นประเด็น
หลกัท่ีเก่ียวข้องในช่วงสุดท้ายของการปรับตวั  ซึ่งเม่ือพ่อและแม่สามารถปรับตวัได้   กลายเป็น
องค์ประกอบท่ีสําคญัในการสร้างและพฒันาอตัลกัษณ์ของลกูวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(Philips & J.r., 2008) และการเปิดเผยตวัตนของลูกวัยรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
โดยเฉพาะพบวา่ ลกูวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ มีความรู้สึกปลอดภยั สบายใจ โดยเฉพาะ
กบัแมม่ากกวา่พอ่ (Kircher & Ahlijah, 2011) 

2.3.2 การสร้างยอมรับและความเข้าใจของพ่อและแม่ท่ีมีลูกวัยรุ่นท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ ต้องมีความชดัเจนไม่สบัสน เพราะช่วยส่งเสริมความมีคณุคา่ในตนเอง  (Self 
-Esteem) และสงัคมให้กับเด็กและเยาวชนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เอือ้อํานวยให้เด็กและ
เยาวชนท่ีมีความหลากหลายทางเพศมีการเปิดเผยอัตลกัษณ์ทางเพศต่อสาธารณะชนได้อย่าง
มั่นคง สามารถป้องกันปัญหาสุขภาพทั่วไป และปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า และ
พฤติกรรมเส่ียง การติดยา และการฆ่าตวัตาย ของลูกวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (Roe. 
2017; Ryan et al. 2010)  

2.3.3 สําหรับการตระหนักรู้และการสนับสนุนของครอบครัวของผู้ ท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศในวยัรุ่นเพ่ือเกิดความรู้สึกในการยอมรับการมีลูกวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศนัน้ กระบวนการกลุม่ของผู้ มีประสบการณ์ใกล้เคียง (ครอบครัวของผู้ ท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศในวยัรุ่น เพ่ือนของพอ่แม่ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น) มาแบง่ปัน โดยเฉพาะกบั
พอ่และแมท่ี่มีความรู้ท่ีจํากดัท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัทางเพศ และสนบัสนนุให้พ่อและแม่มีการติดตอ่
กบัคนอ่ืนๆ ไม่คิดเพียงลําพงัซึ่งช่วยพ่อและแม่จดัการความรู้สึกของพวกเขาได้ดีมากขึน้ (Kircher 
& Ahlijah, 2011) 

2.3.4 มุมมองศาสนาและวฒันธรรมมีผลทัง้ด้านลบและบวกตอ่การยอมรับของ
ครอบครัวของผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศในวยัรุ่น ครอบครัวของผู้ ท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศในวยัรุ่นบางกลุม่พบวา่ ความศรัทธาในศาสนาและคําสอนสามารถกล่อมเกลาให้พ่อแม่เปิดใจ
ยอมรับในตวัตนหรืออตัลกัษณ์ทางเพศของลกูวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะความ
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รักความเมตตา ความศรัทธาภายในครอบครัว (Kircher & Ahlijah, 2011) ด้านความเช่ือทาง
ศาสนาและวฒันธรรมของพ่อแม่เป็นอุปสรรคสําคญัต่อการเข้าใจและยอมรับลูกวยัรุ่นท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (Roe, 2017) พ่อและแม่ท่ีมีความเช่ือและยึดถือในศาสนาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมซึ่งไม่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ ท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศด้วย พอ่และแมไ่มต้่องการสญูเสียและเปล่ียนแปลงและพยายามให้ลกูวยัรุ่นท่ี
มีความหลากหลายทางเพศยดึถือและปฏิบตัเิชน่กนั สง่ผลให้ไมย่อมรับความจริงท่ีลกูวยัรุ่นเป็นผู้ ท่ี
มีความหลากหลายทางเพศ   
2.4 เทคนิคและแนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับครอบครัวของผู้ท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศในวัยรุ่น 

การสร้างการตระหนกัรู้ การยอมรับเข้าใจ และการสนบัสนนุของพ่อแม่ตอ่ลกูวยัรุ่นท่ี
มีความหลากหลายทางเพศ ส่งผลให้มีการเปิดเผยตนเอง มีสขุภาวะท่ีดีและสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี
ให้เกิดขึน้ภายในครอบครัว ซึ่งเทคนิคและแนวทางในการให้การปรึกษาครอบครัวของผู้ ท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศในวยัรุ่น มีดงันี ้ 

2.4.1 การปรึกษาเชิงจิตวิทยากบัครอบครัวของผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศใน
วยัรุ่น ควรทําให้พอ่และแมม่องเห็นถึงอิทธิพลทางความเช่ือในศาสนาและวฒันธรรมของตนท่ีมีตอ่
ลูกวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เช่น การบําบดัแบบการเล่าเร่ือง (Narrative Therapy) 
พบว่าสามารถสร้างการยอมรับของพ่อและแม่ท่ีมีลูกวยัรุ่นเป็นผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศได้ 
โดยเฉพาะในกลุม่ของพอ่และแมท่ี่ยดึถือและปฏิบตัใินหลายๆวฒันธรรม เพราะการบําบดัแบบเล่า
เร่ืองเป็นเคร่ืองมือท่ีเอือ้อํานวยพ่อและแม่ให้สมัผัสถึงวัฒนธรรมความเช่ือท่ีมีผลต่อความรู้ และ
บทบาทหรืออิทธิพลสงัคมท่ีปฏิบตัติอ่ผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (Saltzburg, 2007)  

2.4.2 มุ่งเน้นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีของครอบครัวของผู้ ท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศในวยัรุ่น เพราะสมัพนัธภาพระหว่างลกูวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศกบัพ่อแม่  มีผล
ตอ่การเปิดเผยเร่ืองการท่ีตนเป็นผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น โดยเฉพาะครอบครัวท่ี
มีความสมัพนัธ์ความเป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกนั ดงันัน้นกัจิตวิทยาการปรึกษาหรือนกับําบดัครอบครัว
ต้องมีเคร่ืองมือท่ีส่งเสริมความสมัพนัธ์และการปรับตวัได้ดีของพ่อและแม่ (Saltzburg, 2007) เช่น 
เทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการสร้างการส่ือสารท่ีดีเพ่ือสร้างและรักษา สัมพันธ์ภาพท่ีดี
ระหวา่งครอบครัวโดยเฉพาะพอ่และแมต่อ่ลกูวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ท่ีไม่พร้อมในการ
ยอมรับและเปิดเผย ซึง่นกัจิตวิทยาการปรึกษาพงึใสใ่จตอ่ความต้องการทางอารมณ์ท่ีแตกตา่งของ
การเปิดเผยตวัตนของลกูวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศกบัพ่อและแม่ (Lasala, 2000) ซึ่งจดุ
แข็งและประโยชน์ของการท่ีลูกวัยรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ พ่อแม่ท่ีสนบัสนุนวยัรุ่นท่ีมี
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ความหลากหลายทางเพศ มีส่วนช่วยในการพฒันาความมีเอกลกัษณ์ของลูกและสมัพนัธภาพท่ี
ยาวนานในครอบครัว (Kircher & Ahlijah, 2011)  

2.4.3 การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเก่ียวกับผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศเช่น การ
ปรับตวัทางเพศของผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ ความต้องการและผลกระทบจากปฏิกิริยาตอบสนองของพ่อแม่ตอ่ความ
เส่ียงทางสขุภาพแก่เด็กและเยาวชน (Ryan et al., 2010) เป็นต้น เพ่ือให้พ่อและแม่มีข้อมลูท่ี
ถกูต้องในการเข้าใจธรรมชาติของลูกวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศและสามารถปรับตวัการ
รักษาความสมัพนัธ์ของครอบครัว สามารถจดัการกับทศันคติของตนเองและสงัคม  นํามาสู่การ
แก้ไขและป้องกนัปัญหาวิกฤตได้ประสบความสําเร็จ (Lasala, 2000) 

 
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับปัญญา 
3.1 ความหมายของปัญญา 

พระไตรปิฎกกลา่วถึงปัญญาวา่มีความหมายท่ีกว้างและลึกซึง้ครอบคลมุทกุด้านของ
ปัญญา ว่าคือ ความรู้ ความรู้ทัว่ ความรู้ชัด ความไม่หลง ความเห็นชอบ ความเลือกเฟ้น (ขุ.ม. 
(ไทย), 2541) ความรู้ทัว่นัน้หมายถึงการรอบรู้ทุกสิ่งท่ีได้ประสบและสามารถแยกแยะสิ่งนัน้ได้ 
ในขณะท่ีความรู้ชดันัน้มีความลึกซึง้กว่าคือเป็นความรู้ด้วยอาการตา่งๆมากกว่าการกําหนดรู้และ
ความรู้แจ้ง (พิณนภา หมวกยอด, 2558) ทัง้นีผู้้วิจยัทบทวนปัญญาในพระไตรปิฎกท่ีสอดคล้องกบั
บริบทของจิตวิทยาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ซึ่งเป็นปัญญาท่ีกล่าวถึงปัญญาท่ีเกิด
ภายหลงัจากความทุกข์ในใจนัน้หมดสิน้ลงขณะนัน้ ซึ่งเป็นปัญญาท่ีมองเห็นความจริงของชีวิต
ตามหลกัพทุธธรรม 

โดยปัญญาคือความรอบรู้ในปฏิจสมุปปบาท เห็นถึงความเกิดความดบั เห็นชอบ
ตามความจริงว่าทกุสรรพสิ่งไม่เท่ียง แประเปล่ียนไป ล้วนแล้วแตเ่ป็นปัจจยัซึ่งกนัและกัน มีความ
เข้าใจเหตุแห่งทุกข์ สภาวะท่ีพ้นจากทุกข์ เข้าใจความเป็นไปของชีวิตตามธรรมชาติ เม่ือเกิด
ปัญญาทําให้ละจากความยดึมัน่ถือมัน่ในตวัตน ความเป็นเจ้าของทกุสิ่ง สู่สภาวะท่ีสขุสงบพ้นจาก
ทกุข์ สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช (เจริญ สวุฑโน) (2550) กล่าวถึงความหมายของ
ปัญญาว่า ปัญญาแปลว่า ความรู้ทัว่ถึงเหตุและผลตามความจริง เรียกว่า “สมัมปัปัญญา” ตรง
ข้ามกบัความรู้ผิด หลงผิด ท่ีไม่ใช่การรู้จริง เรียกว่า “มิจฉาปัญญา” ซึ่งปัญญานัน้เป็นส่วนสดุท้าย
จากการฝึกปฏิบตัอิบรมจิตใจให้เกิดความรู้แจ้งในสิ่งทัง้หลายตามความเป็นจริงได้ ปราศจากกิเลส 
ตณัหา เป็นความรู้แจ้งท่ีเกิดจากปัญญา ดงัทศันะของพทุธทาสภิกข ุ(2534)  
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ฉะนัน้บุคคลท่ีมีปัญญาจึงหมายถึงบุคคลท่ีรู้แจ้งในอริยสจั 4 คือ ทุกข์ เหตแุห่งทุกข์ 
สภาวะความดับทุกข์ และหนทางการดับทุกข์ เป็นบุคคลท่ีเข้าใจธรรมชาติชีวิตว่ ามีการ
เปล่ียนแปลง ไม่มีสิ่งใดคงท่ีถาวรอยู่ตลอดเวลา เป็นบุคคลท่ีไม่ยึดมัน่กับสิ่งใดๆ (สุภาพร ประดบั
สมทุร, 2552) 
3.2 การพัฒนาปัญญา 

การเกิดปัญญาตามความหมายแนวพุทธ หมายถึงการเห็นความจริงของชีวิตท่ี
เร่ิมต้นจากการหลุดออกจากความต้องการ ความปรารถนาท่ีไม่เป็นความจริง สามารถกลับมา
ดําเนนิชีวิตอยูก่บัความจริงอย่างแนบสนิทสอดคล้อง การพฒันาปัญญาหรือเหตใุห้เกิดปัญญานัน้
มีด้วยกันหลายวิธีปฏิบตัิตามระดบัความตืน้ลึกของปัญญาท่ีพฒันาขึน้ โดยหลกัแล้วการพฒันา
ปัญญานัน้องค์ประกอบท่ีสําคญัคือการได้กัลป์ญาณมิตรหรือปรโตโฆษะเป็นเสียงภายนอกของ
บคุคล (outer voice) ซึ่งการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธกันยานมิตรก็หมายถึงนกัจิตวิทยาการ
ปรึกษา (counselors) หรือผู้ นํากลุ่ม (leaders) รวมถึงการรับรู้จากกันยานมิตรท่ีเป็นสมาชิก
ภายในกลุ่มท่ีชวนกันพิจารณา ใคร่ครวญ และโยนิโสมนสิการเป็นเสียงภายในของบุคคล (inner 
voice) 
3.3 กระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญา 

กระบวนการพฒันาปัญญาประการแรกสดุคือการมีศรัทธา มีความเช่ือ ความซาบซึง้ 
อย่างมีเหตุผล มีความเช่ือมัน่ซึ่งเป็นบ่อเกิดของฉันทะ ความใฝ่รู้ พากเพียร อบรมตนเองทัง้กาย 
วาจา และใจโดยศรัทธานัน้ต้องกํากบัด้วยวิถีแห่งปัญญา นัน่คือ “โยนิโสมนสิการ” คือวิธีคิดอย่าง
แยบคาย ประกอบด้วย 10 วิธี ดงัตอ่ไปนี ้((พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตุโต), 2546b)  

(1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั คือ การคิดพิจารณาปัญหาด้วยการค้นหาเหตุ
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์สืบทอดส่งผลกันเน่ืองมา ทําให้ความเข้าใจพร่ังพร้อม และการดับสูญของสิ่ง
ทัง้หลายตามเหตปัุจจยั 

(2) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ คือ คดิวิเคราะห์โดยพิจารณาแยกแยะหรือ
กระจายเนือ้หาให้รู้จกัสภาวะท่ีแท้จริง ทําให้เข้าใจภาวการณ์ประกอบและอิงอาศยักนั ท่ีทําให้เกิด
เป็นตวัตนซึง่ไมใ่ชต่วัตนท่ีแม้จริงของสิ่งทัง้หลาย 

(3) วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ์ คือ คิดแบบรู้เท่าทนัความไม่ยัง่ยืนของสิ่งทัง้หลาย 
ความเปล่ียนแปลงไมอ่ยูใ่นสภาพเดมิ และไมอ่าจมีอยู่โดยตวัของมนัเอง ซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมดา
ของธรรมชาต ิทําให้ยอมรับความจริงและแก้ไขไปตามเหตปัุจจยั 



  21 

(4) วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือคิดแบบแก้ปัญหา คือ คิดทําความเข้าใจกับปัญหา 
หรือความทุกข์ท่ีประสบอยู่ แล้วสืบค้นหาสาเหตุ วางแนวปฏิบตัิ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงอย่าง
มัน่คง 

(5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือคิดตามหลักการและความมุ่งหมาย คือ
พิจารณาให้เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัความจริงกบัความมุ่งหมายประโยชน์ท่ีต้องการเพ่ือ
นําไปสูก่ารปฏิบตัติอ่สิ่งนัน้ๆ อยา่งมีทิศทาง 

(6) วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก คือพิจารณาให้ครบถ้วนทุกด้านเพ่ือ
พิจารณาหาทางแก้ไข โดยนําสิ่งเป็นสว่นดีและไมดี่นัน้มาเป็นประโยชน์ด้วย 

(7) วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คณุค่าเทียมคือคิดพิจารณาตดัสินคณุค่าโดยเฉพาะ
การบริโภคใช้สอยปัจจยั 4 และเคร่ืองอํานวยความสะดวก โดยมีความเข้าใจและเลือกบริโภคสิ่งท่ี
มีคณุประโยชน์อยา่งแท้จริงตอ่ชีวิตและผู้ อ่ืน ไมต่กเป็นทาสของวตัถุ 

(8) วิธีคิดรบเร้าคุณธรรม หรือวิธีคิดแบบเร้ากุศล คือคิดพิจารณาสิ่ง ท่ีตน
เก่ียวข้องด้วย ในแง่ท่ีทําให้เกิดการกระทําท่ีมีคณุคา่ และในแง่ท่ีชว่ยแก้นิสยัความเคยชินท่ีสัง่สมไว้
เกิดในแง่ร้ายให้เปล่ียนเป็นนิสยัท่ีดีงาม ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง แม้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีปัญหา 

(9) วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน คือคิดพิจารณาให้ครอบคลุมถึงสิ่งท่ีเก่ียวข้อง
เช่ือมโยงต่อกันมาจนถึงสิ่งท่ีตนกําบงัรับรู้ และต้องกระทําในปัจจุบนั ซึ่งช่วยให้เกิดการวางแผ น
ปฏิบตัติอ่ไปอยา่งถกูต้องดีงาม โดยไมพ่ร่ําเพร่ือยดึตดิกบัอดีตหรืออนาคตอย่างเล่ือนลอย 

(10) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท คือคิดและแสดงออกเป็นคําพูด ท่ีผ่านการวิเคราะห์
แจกแจงความเป็นจริงครบทกุด้าน โดยไมย่ดึถือเอาความสําคญัเพียงสว่นเดียวมาตีคลมุไปทัง้หมด 
ทําให้ไตร่ตรองและเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความเหมาะสม 

ซึง่นกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธได้อาศยัการคิดแบบอริยสจั 4 เป็นกรอบแผนท่ีใน
การพิจารณาเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ เป็นโครงสร้างท่ีง่ายตอ่ความ
เข้าใจและสอดคล้องกับกระบวนธรรมตามหลักโยนิโสมนสิการ และเป็นโครงสร้างท่ีครอบคลุม
หลักธรรมและวิธีการอ่ืนๆโดยรวมอยู่แล้ว โดยหน้าท่ีของโยนิโสมนสิการ สามารถสรุปได้เป็น 2 
ประเภท (พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตุโต), 2546a) คือ 

ประเภททีห่น่ึง โยนิโสมนสิการแบบปลกุปัญญา มุ่งให้เกิดความรู้แจ้งตามสภาวะ
เน้นการกําจดัอวิชชา อยู่ในฝ่ายวิปัสสนา เป็นการส่องสว่างทําลายความมืด หรือล้างสิ่งสกปรก
ออกให้ผลไมจํ่ากดักาล หรือเดด็ขาด นําไปสูโ่ลกตุรสมัมาทิฏฐิ 
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ประเภทที่สอง โยนิโสมนสิการแบบสร้างเสริมคุณภาพจิต มุ่งปลกุเร้ากุศลธรรม
อ่ืนๆเน้นท่ีการสกดัข่มตณัหา อยู่ในฝ่ายสมถะ เป็นการเสริมสร้างพลงัหรือปริมาณฝ่ายดีมากดทบั
ฝ่ายชัว่ไว้ให้ผลขึน้ชัว่กาล ชัว่คราว เป็นตวัหนนุ เตรียม และสร้างนิสยัไปสูโ่ลกียสมัมาทิฏฐิ 

สรุปแล้วการพฒันาปัญญาซึ่งมีความสําคญัสงูสุด เพราะปัญญาเป็นตวันําทางและ
ควบคมุพฤติกรรมทัง้หมด เพราะปัญญาเป็นเคร่ืองชีท้างให้ประพฤติสิ่งใด อีกทัง้ปัญญาเป็นตวั
ปลดปลอ่ยจิตใจให้ทางออกแหง่จิตใจไปสูส่ภาวะความสงบจากความเข้าใจธรรมชาติของชีวิต การ
พฒันาปัญญาสามารถสรุปได้หลายด้านหลายระดบั ได้แก่ 

1. ปัญญาท่ีช่วยให้ดําเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ เป็น
ความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องชดัเจน เรียนรู้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ตรงตามสภาวะ
ของสิ่งนัน้ตามท่ีเป็นจริง สามารถวินิจฉัยชดัเจนและเท่ียงตรง แยกแยะวิเคราะห์สืบสาวสาเหตุ
ปัจจยัท่ีทําให้สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งตา่งๆได้ 

2. ปัญญาท่ีช่วยให้ดําเนินเข้าสู่วิถีชีวิตท่ีถูกต้องดีงาม ความรู้เข้าใจในระบบ
ความสมัพนัธ์ของสรรพสิ่ง ท่ีอิงอาศยัสืบเน่ืองตอ่กนัตามเหตปัุจจยั มองเห็นภาวะและกระบวนการ
ชีวิตและโลก ท่ีเป็นไปตามกระแสแหง่เหตปัุจจยัท่ีประกอบกนั 

3. ปัญญาท่ีช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงาม ความรู้เข้าใจถึงเท่า
ทนัความจริงของสงัขารคือโลกและชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จน
สามารถวางใจถกูต้องตอ่สิ่งทัง้หลาย ทําให้จิตใจหลดุพ้นเป็นอิสระได้โดยสมบรูณ์ และมีชีวิตด้วย
ปัญญาอยา่งแท้จริง 

โสรีช์ โพธ์ิแก้ว (2550) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า ทกุคนมีปัญญาของตนเอง เม่ือชีวิตประสบ
กับความยากลําบากจึงเสียสมดลุในการใช้สติปัญญาจึงทําได้ไม่เต็มท่ี ฉะนัน้ในการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพทุธนี ้นกัจิตวิทยาการปรึกษาจึงเปรียบเสมือนปัญญาภายในของผู้ รับการปรึกษา ท่ี
ทําหน้าท่ีช่วยสะท้อนสิ่งท่ีอยู่ภายในซึ่งเป็นจิตท่ีกุศลและมีปัญญา ช่วยเอือ้ให้ผู้ รับการปรึกษา
กลบัมามองเห็นถึงศกัยภาพของตนเองได้ 
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ตอนที่  4 แนวคิดเกี่ ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ (Buddhist 
Counseling)  
4.1 ความหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา หมายถึง การช่วยเหลือบุคคลท่ีมีปัญหาทางจิตใจ มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหาทางใจพร้อมทัง้พัฒนาความงอกงามในจิตใจไปพร้อมๆกัน โดยมี
สมัพนัธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยาระหว่างนกัจิตวิทยาการปรึกษาและผู้ รับบริการปรึกษาเป็น
พืน้ฐานสําคญั ซึ่งนกัจิตวิทยาการปรึกษาเป็นผู้ ท่ีเรียนรู้และฝึกฝนตนเองทัง้ทางวิชาชีพและการ
ดํารงชีวิต 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ หมายถึง การปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีนกัจิตวิทยาการ
ปรึกษาอาศยัหลักพุทธธรรมเป็นฐานในการทํางานเพ่ือขจัดความทุกข์ท่ีเป็นปัญหาทางใจของ
ผู้ รับบริการปรึกษา (counseling) เพ่ือเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้ต่อชีวิต สามารถดําเนินชีวิตของ
ตนอยา่งสอดคล้องกลมกลืนกบัความจริงของชีวิตและโลกได้ และส่งเสริมความเจริญงอกงามทาง
ใจของผู้ รับบริการปรึกษาด้วย (personal growth) 
4.2 ความเป็นมาของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

โสรีช์ โพธ์ิแก้ว (2547)รองศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการปรึกษา คณะ
จิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้เป็นผู้ ริเร่ิมศึกษาพฒันาแนวทางต้นแบบของจิตวิทยาการ
ปรึกษาแนวพทุธ โดยสงัเคราะห์ความรู้ความเข้าใจแนวทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตะวนัตกท่ี
ได้ศึกษาและลงมือปฏิบตัิงานสะสมประสบการณ์ด้านจิตวิทยาการปรึกษามาตัง้แตมี่ พ.ศ.2521 
ร่วมกบัปรัชญาจิตวิทยาตะวนัออกและพทุธธรรม จนตกผลึกเป็นการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ 
อันมีหลักพุทธธรรมแห่งพระพุทธศาสนาเป็นฐานความรู้ ความเข้าใจท่ีสํา คัญในการทํางาน 
(ธีรวรรณ ธีระพงษ์, 2549) ฉะนัน้นกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธนัน้อาศยัหลกัพทุธธรรมเป็นฐาน
ในการทํางานทัง้หมด ซึ่งหลกัพทุธธรรมนีเ้ป็นหลกัท่ีมีความกว้างขวางและลึกซึง้ทําให้นกัจิตวิทยา
การปรึกษาแนวพุทธสามารถทํางานกับผู้ รับบริการป รึกษาท่ีเป็นเพ่ือนมนุษย์ได้หลายมิต ิ
หลากหลายปัญหา และรูปแบบตามแตร่ะดบัความสามารถของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ
เองท่ีนําหลกัธรรมนัน้มาใช้ในการดํารงชีวิตของตน ซึง่ต้องเข้าถึงด้วยการพิจารณาสงัเกตตนเองอยู่
เสมอ (สภุาพร ประดบัสมทุร, 2552) 
4.3 หลักพุทธธรรมที่เป็นฐานของจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ 

ดังท่ีกล่าวมาว่าหลักพุทธธรรมนัน้เป็นรากฐานการทํางานของการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธ  หรือเป็น “แผนท่ี” ท่ีจะนําพาผู้ รับบริการปรึกษาออกจากความทกุข์
ไปสู่ความไม่ทุกข์ อันมีนักจิตวิทยาการปรึกษาเป็นกัลยาณมิตรท่ีร่วมเดินทางไปพร้อมกัน หลัก
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พทุธธรรมนีแ้สดงให้เห็นถึงหลกัธรรมท่ีเป็นจริงของธรรมชาติชีวิต ว่าไม่มีสิ่งใดท่ีถือได้เป็นตวัตนท่ี
ถาวร ทัง้ภายนอกสิ่งแวดล้อมรอบตวัและภายในตนเป็นสมัพนัธภาพท่ีเปล่ียนแปลงซ้อนอยู่ เม่ือ
เข้าใจอย่างลึกซึง้แล้วเห็นถึงภาวะท่ีเป็นตามจริงแล้วนัน้สามารถดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกับความจริง
อยา่งกลมกลืน สามารถเคล่ือนไหวไปตามกระแสของความจริง ว่าสิ่งทัง้หลายไม่มีตวัตน มีแตส่ิ่งท่ี
ปรุงแต่งยึดถือขึน้มาเองอันเกิดเป็นความทุกข์ท่ีเกาะกุมในใจ (โสรีช์ โพธ์ิแก้ว, 2547) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมนีผู้้ วิจัยนําเสนอหลักพุทธธรรมท่ีเป็นฐานโครงความคิดในการ ทํางานของ
นกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธเพื่อให้ง่ายแก่การทําความเข้าใจ ดงัภาพท่ี 1  

ภาพประกอบ 1 หลกัพทุธธรรมท่ีเป็นฐานโครงความคดิของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ 
(โสรีช์ โพธ์ิแก้ว, 2552) 
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พุทธธรรมท่ีเป็นหลักพืน้ฐานสําคญัในการทํางานของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนว
พทุธ ตามโครงความคดินี ้ได้แก่ หลกัอริยสจั 4 หลกัปฏิจจสมปุบาท หลกัอิทปััจจยตา และหลกัไตร
ลกัษณ์ โดยแตล่ะหลกัธรรมมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

4.3.1 อริยสัจ 4  
อริยสจั 4 เป็นแนวคิดพืน้ฐานในการนําพาผู้คนไปสู่ความเข้าใจโลกและชีวิต 

(โสรีช์ โพธ์ิแก้ว, 2544) เพราะอริยสจั 4 ซ่อนซ้อนด้วยหลกัพทุธธรรมอ่ืนๆท่ีครอบคลมุหลกัคําสอน
ทัง้หมดในพระพุทธศาสนา ท่ีอธิบายถึงปรากฏการณ์การประสบทุกข์ การทําความเข้าใจความ
ทกุข์ท่ีเกิดขึน้ การค้นหาสาเหตขุองความทุกข์ และการพิจารณากําหนดแนวทางการพ้นออกจาก
ทุกข์ (พระพรหมคุณากรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2552) ซึ่งมนุษย์ท่ีปฏิบัติตามแนวทางนีก็้จะ
สามารถพืน้ทกุข์ได้ อริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค อธิบายได้เป็นเหตแุละผล ได้ 
2 คู ่คือ  

คูท่ี่ 1  สมทุยั หรือ เหตแุหง่ทกุข์ ซึง่เป็นเหต ุ 
 ทกุข์ หรือ ความไมส่บายกายและใน ความทนได้ยาก อนัเป็นผล 
คูท่ี่ 2  มรรค หรือ แนวทางการปฏิบตัเิพ่ือการดบัทกุข์ เป็นเหต ุ
 นิโรธ หรือ ความดบัทกุข์ อนัเป็นผล 

อริยสจัประการแรก คือ ทกุข์ คือสภาพท่ีทนได้ยาก ทนอยู่ไม่ได้ เป็นภาวะท่ี
บีบคัน้ กดดนั เป็นรากเหง้าของปัญหาทัง้ปวง ปรากฏในผู้ ใดก็เด่นชัดในผู้นัน้ คือสภาวะของสิ่ง
ทัง้หลายท่ีเป็นตามกฎธรรมชาต ิไม่เท่ียง มีความบกพร่อง ไม่สมบรูณ์ในตวัมนัเอง ไม่อาจให้ความ
พงึพอใจได้ ท่ีเป็นปัญหาขึน้มานัน้เม่ือบุคคลเข้าไปยึดถือ ติดมัน่ไว้ด้วยอปุาทาน จึงเป็นทกุข์ (พระ
ธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตุโต), 2546b) โดยอาการของทกุข์มีหลายลกัษณะ เช่นความเสียใจ ผิดหวงั 
คบัข้องใจ เป็นต้น (พระพรหมคณุากรณ์ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), 2552) เปรียบทกุข์นีด้ัง่โรคของมนษุย์ 
จําเป็นต้องแก้ไขกําจดัไปเสีย โดยเร่ิมจากการท่ีต้องรู้จักโรคนัน้เสียก่อน นัน่ก็คือการรู้จกัทุกข์ รู้
สภาวะท่ีเป็นทกุข์ ตามสภาพท่ีแท้จริงของมนัแล้วยอมรับมนั รู้เท่าทนัโรค เพ่ือท่ีจะแก้ไขรักษาโรค 
ถือเป็นหน้าท่ีต่อทุกข์ ซึ่งหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธก็เพียงนําพาให้ผู้ รับบริการ
ปรึกษามองเห็นทกุข์ของตนเองท่ีประสบอยู่อย่างชดัเจน เพ่ือนําไปสู่การหาเหตแุห่งทกุข์ในลําดบั
ตอ่ไป 

อริยสจัประการท่ีสอง คือ สมุทยั คือเหตเุกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตท่ีุทําให้เกิด
ทกุข์ เกิดความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ซึ่งเหตแุห่งทกุข์นีเ้ป็นเหตภุายในของบคุคลเม่ือมีความ
ไมรู้่หรือเข้าใจไมถ่กูต้อง ดําเนินชีวิตไปด้วยความอยากท่ีขบัเคล่ือน เกิดความยึดมัน่ ยึดติดเอาเป็น
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ของตน เม่ือไปเป็นตามความอยาก ความปรารถนาของตนเอง เรียกว่า “ตณัหา” ส่งผลกับการ
เข้าใจชีวิตท่ีไม่ถกูต้องหรืออวิชชา เป็นความบีบคัน้ ยึดมัน่กบัทกุข์นัน้เรียกว่า “อปุาทาน”ซ่อนซ้อน
กนัอยู ่ซึง่นําไปสูภ่าวะของทกุข์ (โสรีช์ โพธ์ิแก้ว, 2536) หน้าท่ีของบคุคลตอ่สมทุยัคือรู้สิ่งท่ีเป็นเหตุ
แห่งทุกข์ ต้องกําจดัให้หมดสิน้ ด้วยการสังเกต การสืบค้น วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพ่ือการ
จดัการท่ีเหต ุให้เหตขุองปัญหานัน้หมดสิน้ (พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตุโต), 2546b)  

โดยสมุทยันีเ้ป็นหวัใจสําคญัของการทํางานในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พทุธ เน่ืองจาก “เหตแุห่งปัญหา”นี ้คือรากของความทกุข์ท่ีมีในใจของบคุคล เป็นสิ่งท่ีนกัจิตวิทยา
การปรึกษาแนวพุทธมุ่งจดัการ โดยการค้นหารากในใจนีเ้สียก่อน แล้วเอือ้ให้ผู้ รับบริการปรึกษา
เห็นถึงรากแหง่ทกุข์นีเ้พ่ือเข้าใจ และละเหตแุหง่ทกุข์นีใ้นท่ีสดุ (สภุาพร ประดบัสมทุร, 2552) 

อริยสจัข้อท่ีสาม คือ นิโรธ เป็นความดบัความอยากอย่างสิน้เชิง ดบัไม่เหลือ
ทุกข์ เป็นภาวะท่ีเกิดความรู้สึกสงบในใจ โล่งเบาจากความหนกัอึง้ท่ีกดทับ เน่ืองจากทุกข์ได้ถูก
กําจัดออกไปจนหมดสิน้ เป็นการดับไม่เหลืออวิชชา ดับการยึดมั่นถือมั่นท่ีฝืนธรรมชาติอย่าง
แท้จริง มาสู่ภาวะของปัญญาท่ีเข้าใจกฎธรรมชาติ รู้ความจริงของโลก  สามารถดําเนินชีวิตได้
อย่างสอดคล้องกับความจริงธรรมชาติ โดยไม่ฝืน หน้าท่ีของบุคคลท่ีพึงมีต่อนิโรธคือ กระทําให้
แจม่แจ้งชดัเจน เห็นวา่การแก้ไขปัญหานัน้ทําได้ (พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตุโต), 2546b) 

อริยสจัข้อท่ีส่ี คือ มรรค เป็นข้อปฏิบตัิให้ถึงความดบัทกุข์หรือหนทางแห่งการ
ดบัทุกข์ นําไปสู่ความสงบในจิตใจท่ีเรียกว่า “สมัมาทิฐิ” ประกอบด้วยความรู้อนัถูกต้องเป็นหลกั
ประพฤติปฏิบตัิอันเป็นทางสายกลางซึ่งกําหนดทิศทางและการกระทําท่ีช่วยดําเนินไปสู่การดบั
ทกุข์ สามารถทําได้จริงในชีวิตประจําวนัท่ีต้องลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง 8 ประการ เรียกว่า “มรรคมี
องค์ 8” ประกอบด้วย  

(1) สมัมาทิฐิ (Right understanding) คือ ความเห็นชอบ หมายถึง เป็น
ความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อกฎธรรมชาติ ดําเนินชีวิตได้สอดคล้องกับกฏธรรมชาติ ไม่ขดัแย้ง ไม่ฝืน 
สมัมาทิฐิเป็นความเข้าใจต่อหลักพุทธธรรมทัง้หมด เห็นถูกตามความจริงด้วยปัญญา เป็นฐาน
สําคญัตอ่ข้ออ่ืนๆ  

(2) สมัมาสงักปัปะ (Right thought) คือดําริชอบ หมายถึง การใช้สมอง
คดิพิจารณาในทางกศุล ดีงาม 

(3) สมัมาวาจา (Right speech) คือพดูชอบ หมายถึงการแสดงออกทาง
วาจาท่ีเป็นกุศล พดูแตค่วามจริง พูดจาไพเราะ สร้างสรรค์ เว้นการพดูโกหก หยาบคาย ส่อเสียด 
เพ้อเจ้อ หรือพดูให้เกิดการแตกแยก 
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(4) สมัมากมัมนัตะ (Right action) คือกระทําชอบ หมายถึงการประพฤติ
ดีงามทัง้ทางกาย วาจา ใจ 

(5) สมัมาอาชีวะ (Right livehood) คือการเลีย้งชีพชอบ หมายถึงการ
ประกอบอาชีพท่ีสจุริต  

(6) สมัมาวายามะ (Right effort) คือเพียรชอบ หมายถึง มีความหมัน่
เพียรในทางท่ีเจริญ ประกอบความเพียรในกศุล 

(7) สัมมาสติ (Right mindful) คือความระลึกชอบ หมายถึงการไม่
พลัง้เผลอ ไม่ประมาท อยู่กบัปัจจบุนัขณะ รับรู้สิ่งตา่งๆได้อย่างแจ่มชดัและตระหนกัว่าควรปฏิบตัิ
อยา่งไรให้เหมาะสม 

(8) สมัมาสมาธิ (Right concentration) คือความตัง้จิตมัน่ชอบ หมายถึง
การมีจิตตัง้มัน่ จดจอ่แนว่แน ่ไมว่อกแวกฟุ้ งซา่นไปกบักิเลส 

4.3.2 อิทัปปัจยตา 
อิทปัปัจยตา เป็นหลกัธรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงภาวะความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยง

อิงอาศยักนัของสรรพสิ่ง เป็นไปตามความสมัพนัธ์แห่งเหตปัุจจยั (พระพรหมคณุากรณ์ (ประยทุธ์ 
ปยุตฺโต), 2551ก) ดงัท่ีท่านพุทธทาสภิกขุ (2546)กล่าวว่า “เม่ือมีสิ่งนี ้ๆ  เป็นปัจจัย สิ่งนี ้ๆ  ย่อม
เกิดขึน้” แสดงถึงการเกิดขึน้ ดําเนินอยู่ และดับไปของสรรพสิ่ง ซึ่งล้วนเกิดตามเหตุปัจจัยไม่
สามารถเกิดขึน้ได้โดยอิสระด้วยตวัมนัเอง  เป็นภาวะท่ีตวัประกอบต่างๆรวมกนัล้วนก่อให้เกิดสิ่ง
นัน้ๆ (โสรีช์ โพธ์ิแก้ว, 2550) เม่ือเข้าใจก็ไม่ยือ้ยดุสิ่งใดไว้ให้เป็นตามท่ีตนปรารถนา แตดํ่ารงตนให้
เป็นสว่นหนึง่ของเหตปัุจจยัในส่วนของตนเองเท่านัน้ เป็นความเข้าใจท่ีถกูต้องลกัษณะสามญัของ
ธรรมชาต ิท่ีเอือ้ให้บคุคลหาวิธีอยูร่่วมกบัธรรมชาตโิดยไมพ่ยายามไปจดัการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลง 

นกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธจึงต้องมีความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อสรรพสิ่ง 
คือเรียกได้ว่ามีสมัมาทิฐิในอิทปัปัจยตา (โสรีช์ โพธ์ิแก้ว, มปป) เห็นถึงกระบวนการสมัพนัธภาพท่ี
ปรากฏอยู่ แล้วอาศยัความเข้าใจในอิทัปปัจยตานีเ้ป็นฐานในการทํางานเอือ้ให้ผู้มารับบริการ
เข้าใจภาวะความเช่ือมโยงของธรรมชาติ เป็นหนทางของการดบัทกุข์ในใจ โดยท่ีนกัจิตวิทยาการ
ปรึกษาแนวพุทธเองนัน้ก็เป็นปัจจยัหนึ่งในปรากฏการณ์การช่วยเหลือบําบดัผู้ รับบริการปรึกษา
ด้วยเชน่กนั 

4.3.3 ไตรลักษณ์ 
ไตรลกัษณ์ หมายถึง ความเข้าใจในสามญัลกัษณะของธรรมชาติ โดยสามญั

ลกัษณะนีมี้ทัง้หมด 3 ประการ (พระพรหมคณุากรณ์ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), 2551ข) นัน่คือลกัษณะ
ทัว่ไปของสรรพสิ่งคือ (1) อนิจจตา คือความการเปล่ียนแปลง ไม่คงท่ีมีการเกิด มีการเส่ือมสลาย
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ไป (2) ทุกขตา คือภาวะท่ีถูกบีบคัน้ ขดัแย้งในตวัเองเพราะการเปล่ียนแปลงนัน้ทําให้คงท่ีอยู่ใน
สภาวะนัน้ไมไ่ด้ เป็นภาวะท่ีไม่สมบรูณ์มีความบกพร่องอยู่ในตวั ก่อให้เกิดทกุข์แก่ผู้ ท่ียึดมัน่ถือมัน่ 
และ (3) อนตัตา คือความไม่มีตวัตนแท้จริง สิ่งทัง้หลายล้วนไม่มีอะไรควรคา่แก่การยึดถือ เพราะ
ทกุสิ่งเกิดขึน้ด้วยเหตปัุจจยัมาประกอบกันในช่วงขณะหนึ่งเท่านัน้ ฉะนัน้แล้วไตรลกัษณ์จึงทําให้
เกิดความเข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่มีตวัจนอยู่จริง ไม่คงตวัอยู่ได้ถาวร และมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ทกุสิ่งท่ีปรากฏขึน้นัน้เป็นเพียงกระแสของเหตปัุจจยัท่ีเกิดขึน้แล้วดบัสลายทกุขณะ ซึ่ง
ความเข้าใจหลกัไตรลกัษณ์นีเ้ป็นอีกฐานคดิท่ีสําคญัตอ่นกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธ ท่ีช่วยเอือ้
ให้ผู้ รับบริการปรึกษาเห็นถึงการยึดมั่นถือมั่นของตนเองท่ีมีอยู่ต่อสิ่งท่ีไม่คงท่ี ไม่มีตัวตน ละ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เม่ือผู้ รับบริการปรึกษาเห็นถึงภาวะกระแสการเปล่ียนแปลงนัน้แล้ว จึง
เลิกยึดติดกับสิ่งท่ีทําให้เกิดทุกข์ เป็นความเข้าใจภาวะท่ีแท้จริงของธรรมชาติ จึงคลายออกจาก
ความทกุข์ในใจได้ 
4.4 กระบวนการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

กระบวนการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ หมายถึง การปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน
กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธทัง้แบบรายบคุคลและในกลุ่มพฒันาตนและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแนวพทุธ โดยอาศยัหลกัพทุธธรรมเป็นฐานคดิในการทํางานและปรากฏในรูปแบบของ
กระบวนการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธด้วยการประยุกต์หลักพุทธธรรมผสานเข้ากับ
กระบวนการรักษาเยียวยาของตะวนัตก เพ่ือเป็นพืน้ฐานของการปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ (โสรีช์ 
โพธิแก้ว, ม.ป.ป) โดยทํางาน 2 กระแสหลกัทัง้มุ่งเน้นท่ีกลุ่ม (Group Process Focus) และมุ่งเน้น
ท่ีตวับคุคล (Individual Process Focus) ขึน้อยู่กบัรูปแบบของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หากเป็น
การปรึกษาแบบรายบคุคลก็มีเพียงแค่กระแสของบุคคล แต่หากเป็นการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุม่ก็มีทัง้กระแสของบคุคลควบคูไ่ปกบักระแสของกลุม่ (โสรีช์ โพธ์ิแก้ว, 2549ก) ดงัภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



  29 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบพลวตัและผสมผสานของกระบวนการจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธ 
(โสรีช์ โพธิแก้ว, 2552) 

ซึ่งมีรายละเอียดกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ  (Buddhist Counseling 
Process: BCP) อนัอาศยัหลกัพุทธธรรมเป็นฐานในการเข้าใจปัญหาของผู้ รับบริการปรึกษา ซึ่ง
วางรากฐานโดยโสรีช์ โพธ์ิแก้ว (2550) มีดงันี ้

4.4.1 กระแสบุคคล (Individual/ Personal Process) 
กระแสบคุคลเป็นบทบาทของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธในการทํางาน 

แบ่งออกเป็น 3 ประการได้แก่ (1) การเช่ือมสมาน (Tuning in) (2) การพินิจรอยแยก (Identify 
Split) และ (3) การประจักษ์แจ้ง (Realization) เรียกโดยย่อว่า “กระบวนการ TIR” อันมี
รายละเอียดดงันี ้

(1) การเช่ือมสมาน (Tuning in) เป็นสภาวะใจของนักจิตวิทยาการ
ปรึกษาท่ีเป็นสมัมาทิฐิคือนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธละทิง้ความเป็นตนเองอย่างสิน้เชิง เพ่ือ
รับรู้ปรากฏการณ์ในจิตใจของผู้ รับบริการปรึกษาท่ีอยูต่รงหน้าด้วยใจท่ีสงบนิ่ง ว่างลงจากความคิด
ของตนเอง สังเกตด้วยความเข้าใจ เรียกอีกอย่างได้ว่าสมานัตตา คือการสมานตนเข้ากับ
ผู้ รับบริการปรึกษาได้อยา่งแนบสนิท เข้าไปรับรู้เร่ืองราวและภาวะทกุข์ได้อย่างลึกซึง้ชดัเจน (โสรีช์ 
โพธ์ิแก้ว, มปป) โดยการเช่ือมสมานอย่างแนบสนิทนีอ้าศยัความเข้าใจท่ีถกูต้องอนัเป็นสมัมาทิฐิ
เป็นฐานในการทําความเข้าใจผู้ รับบริการปรึกษาอยา่งเป็นเนือ้เดียวกนั  มีท่าทีและถ้อยคําจากการ
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เข้าใจ การกระทําเชน่นีเ้กิดจากการหมัน่ฝึกฝนตนเองในระดบัหนึ่งของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนว
พทุธอยา่งตอ่เน่ืองในชีวิตประจําวนัในการเข้าใจภาวะทกุข์ของตนเองและอยู่ร่วมกบัธรรมชาติและ
ผู้ อ่ืนรอบตวัได้อย่างเช่ือมสมานท่ีสุด เป็นภาวะของไตรสิกขาอย่างสมบูรณ์ ดงัท่ี โสรีช์ โพธ์ิแก้ว 
(มปป)กล่าวถึงการฝึกฝนตนเองของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธกับการเช่ือมสมานกับ
ผู้ รับบริการปรึกษาไว้วา่ “นกัจิตวิทยาการปรึกษา ละทิง้ตนเอง คือการปฏิบตัิธรรมขัน้สงู ด้วยการมี
สมาธิเต็มท่ี ทําให้การรับรู้ท่ีชดัเจนหรือปัญญา ว่าใจของผู้ รับการปรึกษาเป็นอย่างไร เป็นการฟัง
อยา่งลกึท่ีสดุ ใจนกัจิตวิทยาการปรึกษาจะเป็นหนึง่เดียวกบัผู้ รับการปรึกษา เม่ือนัน้ภาวะไตรสิกขา
ก็เกิดขึน้อย่างพร้อมเพรียง ไปสู่มรรค สู่นิโรธ เป็นภาวะจิตใจท่ีสงบ อ่อนโยน เคล่ือนไปพร้อมกับ
ผู้ รับการปรึกษา ผู้ รับการปรึกษาจะรู้สึกว่า เข้าใจเขามาก เพราะรับรู้ได้หมด เม่ือรับรู้หมด ก็
สามารถส่ือให้เขารับรู้ได้ว่า เขาเป็นอย่างไร” ข้อความดงักล่าวนีแ้สดงให้เห็นถึงความสําคญัของ
การเช่ือมสมานกับผู้ รับการปรึกษาว่าเป็นสิ่งท่ีสําคญัอย่างยิ่งในการทํางานของนกัจิตวิทยาการ
ปรึกษาแนวพุทธว่าในการรับรู้และเข้าใจสภาวะความทุกข์ท่ีผู้ รับการปรึกษาเผชิญอยู่เพ่ือเป็น
จดุเร่ิมต้นในการช่วยเหลือเยียวยาได้ตอ่ไป เปรียบได้กบัการเดินร่วมทางไปกบัผู้มารับการปรึกษา
เป็นสัมพันธภาพท่ีดีท่ีสุดท่ีเต็มไปด้วยความเป็นมิตรท่ีส่ือให้ผู้ รับการปรึกษารับรู้ได้ถึงความ
ไว้วางใจได้  

(2) การพินิจรอยแยก (Identity Split) คือการท่ีนกัจิตวิทยาการปรึกษา
แนวพทุธค้นหารอยแยกในจิตใจ เป็นรอยแยกท่ีไม่ลงรอยกนัระหว่างสิ่งท่ีผู้ รับการปรึกษาปรารถนา
แล้วยดึมัน่ไว้เป็นความเข้าใจท่ีไมถ่กูต้องกบัความจริงของธรรมชาติและชีวิตตามหลกัพทุธธรรมอนั
เป็นรากเหง้าของความทุกข์ท่ีอยู่ในใจ โดยการรับรู้ท่ีชัดเจนท่ีสุดเช่ือมสมานกับผู้ รับการปรึกษา 
ติดตามเร่ืองท่ีผู้ รับการปรึกษาบอกเล่าอย่างละเอียดลึกซึง้ท่ีสุด เพราะรอยแยกนีอ้าจไม่ได้พบได้
โดยทันทีทันใดเสมอไป ดงัคํากล่าวของโสรีช์ โพธ์ิแก้ว (มปป) ว่า “เราต้องค้นหาเพราะมนัไม่
ปรากฏให้เราเห็นอย่างทนโท่ มนัถกูปกคลุมด้วยกลไกการป้องกันตวัเต็มไปหมด ดงันัน้ในแง่ของ
การรับรู้ของนกัจิตวิทยาการปรึกษาจะต้องละเอียดและคมกริบ” กล่าวคือเม่ือบคุคลมีความทุกข์ 
มกัมีความกงัวลเร่ืองอดีต อนาคตอยูเ่ตม็ไปหมด นกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธพึงคอ่ยๆติดตาม
เร่ืองราวของผู้ รับการปรึกษาอย่างละเอียดลึกซึง้และแนบสนิทท่ีสุด เม่ือเห็นรอยแยกในใจอย่าง
แจม่ชดัแล้ว นกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธเป็นผู้ ชีใ้ห้ผู้ รับการปรึกษาเห็นรอยแยกนัน้ของตนแล้ว
พิจารณาตามความเป็นจริงของธรรมชาต ิด้วยทา่ทีของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธท่ีอ่อนโยน 
เข้าอกเข้าใจ ประกอบไปด้วยสมัมาทิฐิ เป็นปัจจยัท่ีช่วยเอือ้ให้ผู้ รับการปรึกษาค่อยๆตระหนกัถึง
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เหตุแห่งทุกข์นัน้ เข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิต ปลดออกจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยความ
ปรารถนาตอ่สิ่งนัน้ด้วยปัญญาในท่ีสดุ 

(3) การประจกัษ์แจ้ง (Realization) เป็นภาวะท่ีนกัจิตวิทยาการปรึกษา
แนวพทุธสะท้อนความเข้าใจในหลกัพทุธธรรม เพ่ือให้ผู้ รับการปรึกษาได้สงัเกตและพิจารณาความ
เข้าใจด้วยปัญญา เห็นรอยแยกจากความจริงในใจตน แล้วสลายภาวะนัน้ กลบัสู่ความจริงด้วย
ปัญญาท่ีมัน่คง สามารถกลบัมาดํารงชีวิตตนได้กลมกลืนไมห่วัน่ไหว 

4.4.2 กระแสกลุ่ม (Group Process) 
กระแสกลุม่เป็นบทบาทของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธในฐานของผู้ นํา

กลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธท่ีทําให้กลุ่มดําเนินไปอย่างกลมกลืน
สอดคล้องกนั มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม มี 4 ประการ ได้แก่ (1) การเอือ้ให้เปิดเผยตนเอง (facilitate 
disclosure) (2) การเอือ้ให้เกิดความงอกงาม (facilitate interaction) (3) การเอือ้ให้เกิดความงอก
งาม (facilitate growth) และ (4) การเอือ้ให้เกิดการแก้ปัญหา (facilitate problem solving) เรียก
โดยตอ่วา่ “กระบวนการ 4F” (โสรีช์ โพธ์ิแก้ว, มปป) มีรายละเอียดแตล่ะกระบวนการดงันี ้

(1) การเอื้อเปิดเผยตนเอง (facilitate disclosure) คือการท่ีผู้ นํากลุ่มเอือ้
ให้สมาชิกกลุ่มได้เปิดเผยเล่าเร่ืองราวของตนเอง ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ ให้กลุ่มได้รับรู้ เป็นประเด็น
เพ่ือให้เรียนรู้ ศึกษาตนเองและระหว่างเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม ภายใต้บรรยากาศเป็นมิตร และ
ไว้วางใจกนั 

(2) การเอื้อให้มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั (facilitate interaction) คือการท่ีผู้ นํา
กลุ่มเอือ้อํานวยให้สมาชิกกลุ่มได้แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึกต่อกัน ใส่ใจกันและกัน เพ่ือให้
เกิดความรู้สกึผกูพนัของสมาชิกในกลุม่ มีความรู้สกึเป็นเจ้าของกลุม่ร่วมกนั 

(3) การเอื้อเกิดความงอกงาม (facilitate growth) คือการท่ีผู้ นํากลุ่มอือ้
อํานวยให้สมาชิกได้ขยายทศันะ ความรู้สึกนึกคิด ผ่านเร่ืองราวท่ีได้รับฟังเร่ืองท่ีเพ่ือนสมาชิกเล่า 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องมากขึน้ รับรู้สึกท่ีดีงามในเพ่ือนสมาชิก มีคณุค่าในทางจิตใจ เป็น
กําลงัใจตอ่ไป ให้สมาชิกภายในกลุม่ท่ีดีร่วมรับฟังเร่ืองราวได้เตบิโตงอกงามตามวิถีของแตล่ะคน 

(4) การเอื้อให้เกิดการแก้ปัญหา (facilitate problem solving) คือการท่ี
ผู้ นํากลุ่มเอือ้อํานวยให้สมาชิกร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในจิตใจ จากเร่ืองราวความทุกข์ใจ ไม่
สบายใจท่ีเพ่ือนสมาชิกแบง่ปัน  โดยมีหลกัของอริยสจั 4 เป็นแผนท่ีในการแก้ไขปัญหานัน้ เพ่ือให้
สมาชิกเกิดปัญญาเป็นความเข้าใจท่ีถกูต้องตอ่โลกและชีวิต 
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ในมิติของกลุ่มนี ้ผู้ นํากลุ่มอาศยัหลักพุทธธรรม อริยสัจ 4 เป็นฐานในการ
ทํางาน เพ่ือถ่ายทอดให้สมาชิกกลุม่เข้าใจโลกและชีวิตเป็นปัญญา ท่ีได้เรียนรู้และพิจารณาร่วมกนั 
เพ่ือสมาชิกได้เข้าใจสาระชีวิตของตนในการดํารงอยู่อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ โดย
กระบวนการทัง้ 4 นีเ้กิดขึน้อย่างสืบเน่ืองสอดคล้องกนัไป โดยการเช่ือมสมานของนกัจิตวิทยาการ
ปรึกษาแนวพุทธเป็นสิ่งสําคญัท่ีช่วยขับเคล่ือนกระบวนการกลุ่มให้ราบร่ืน ซึ่ง ธีรวรรณ ธีระพงษ์ 
(2549) เสนอให้เขียนออกมาเป็นสญัลกัษณ์ว่า T(4F) โดย T แทน การเช่ือมสมาน เช่นเดียวกนัใน
กระบวนการ TIR นัน่เอง 
4.5 บทบาทของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ 

บทบาทของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธ หรือ Buddhist Counselor) คือเอือ้ให้
ผู้ รับการปรึกษาใช้ชีวิตของตนเองได้อยา่งกลมกลืนกบัสรรพสิ่ง โสรีช์ โพธ์ิแก้ว (2552) เปรียบเทียบ
ว่าเหมือนกับการพาคนออกจากท่ีมืดไปสู่ท่ีสว่าง ออกจากท่ีแคบไปสู่ท่ีกว้าง ออกจากท่ีอึดอดักด
ทบัไปสูท่ี่โปร่งโลง่สบาย หรือออกจากความฝันมาสู่ความเป็นจริง ซึ่งหมายถึงการพาคนจากท่ีทกุข์ 
ไปสูด่บัทกุข์ ด้วยการเปล่ียนท่าทีตอ่ความทกุข์ในใจ ไม่คาดหวงัตอ่สิ่งนัน้ๆแล้วกลบัมาดําเนินชีวิต
ได้ตามจริงท่ีเป็นได้อย่างเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธท่ีจะสามารถช่วย
นําพาคนออกจากทกุข์ในใจนัน้ได้ ต้องมีการฝึกฝนและเข้าใจกระบวนการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวพุทธและบทบาทของตนอย่างดี โดยการฝึกฝนท่ีตนเอง อาศยัชีวิตของตนนัน้เป็นสนามการ
เรียนรู้ เพราะก่อนท่ีจะพาผู้ อ่ืนให้เห็นทกุข์ เข้าใจทกุข์ และออกจากทกุข์ได้นัน้ตนเองในฐานะมนษุย์
คนหนึ่งก็พึงเห็นทุกข์ เข้าใจทุกข์ในตนเองเสียก่อน ด้วยการสงัเกตสภาวะใจของตนเองด้วยใจท่ี
สงบและเป็นสมาธิอยู่เสมอในชีวิตประจําวนัเป็นการพฒันาด้านจิตใจ (Spiritual development) 
เป็นการขดัเกลาจิตใจตนเองอย่างถ่องแท้ เป็นวิถีท่ีเป็นเนือ้เป็นตวัของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนว
พทุธ (โสรีช์ โพธ์ิแก้ว, มปป) และร่วมเรียนรู้ในลกัษณะของเพ่ือนเดินทางไปกบัผู้ รับบริการท่ีกําลงั
ประสบปัญหาความยากลําบากในชีวิตและเอือ้ให้ผู้ รับการปรึกษาพฒันาตนและสามารถหลดุพ้น
ปัญหานัน้ ได้ (โสรีช์ โพธ์ิแก้ว, 2550)  
4.6 กระบวนการท่ีเกิดขึน้ในผู้รับการปรึกษา 

การเอือ้อํานวยของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธดงัท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น จะช่วย
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวัผู้ รับการปรึกษา โดยการนําผู้ รับการปรึกษาจากภาวะความทุกข์ใน
ขณะนัน้ (Psychological unhealthy) ไปสู่ภาวการณ์พ้นทุกข์ (ในเ ร่ืองนัน้ขณะนัน้) 
(Psychological healthy) โดยการเปล่ียนแปลงภายในของผู้ รับการปรึกษาประกอบด้วย 

4.6.1 การสังเกต (Awareness) คือตระหนักรู้ในตนเองว่าตนเองกําลังรู้สึก
อย่างไร และเผชิญสิ่งใดอยู่ โดยปกติแล้วผู้ รับการปรึกษามักไม่ได้ตระหนักรู้ในตนเอง เม่ือยู่ใน
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กระบวนการท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธได้เอือ้ให้ผู้ รับการปรึกษาได้ค่อยๆสังเกตตนเอง 
ด้วยการสนทนาหรือคําถาม หรือเร่ืองราวของเพ่ือนสมาชิกท่ีเอท้อให้ได้กลบัมาทบทวนตนเองมาก
ยิ่งขึน้ 

4.6.2 การสํารวจ (Exploration) คือการได้เร่ิมทําความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึง้
มากยิ่งขึน้ จากการท่ีนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธเอือ้ให้ได้มีการเปิดเผยตนเอง ซึ่งโดยปกติ
แล้วไม่ค่อยได้นึกถึงหรือพิจารณาใคร่ครวญเร่ืองราวของตนเอง แต่เม่ือได้มีการพูดถึง และได้
ใคร่ครวญถึงประเดน็ในใจอีกครัง้หนึง่ในบรรยากาศท่ีปลอดภยัภายในกระบวนการ 

4.6.3 การตรวจพิจารณา (Examination) คือการได้ตรวจสอบประเด็นใจใจกับ
ความเป็นจริงของธรรมชาติชีวิตว่ามีความไม่ลงรอยกันอยู่หรือไม่ จากการท่ีนักจิตวิทยาการ
ปรึกษาแนวพทุธได้เอือ้อํานวยให้เกิดการเปิดเผยตนเอง รวมทัง้การมีปฏิสมัพนัธ์กับเพ่ือนสมาชิก
ในกลุ่ม ซึ่งเป็นการช่วยขยายให้ผู้ รับบริการได้เห็นกว้างขึน้ จากท่ีเคยมีทศันะท่ีแคบก็ได้ขยายให้
เห็นกว้างมากขึน้ชดัเจนมากขึน้ ตระหนกัวา่ตนนัน้มีทศันะท่ีก่อให้เกิดความทกุข์นัน้อยา่งไรด้วย 

4.6.4 การเกิดความงอกงาม (Growth) คือการมีความเข้าใจในโลกและชีวิต
อย่างแท้จริงมากยิ่งขึน้ จากการท่ีนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธได้หยิบยกประเด็นในชีวิตของ
ผู้ รับการปรึกษาในแง่มุมท่ีดีงาม ทําให้ผู้ รับการปรึกษาเห็นถึงคุณค่าท่ีมีอยู่ เป็นกําลังใจต่อ
ผู้ รับบริการในการดําเนินชีวิตได้มากขึน้ ไมย่ดึตดิอยูเ่ฉพาะความทกุข์ดงัท่ีเป็นมา 

4.6.5 การแก้ปัญหา (Problem solving) คือการท่ีสามารถเข้าใจปัญหาของตนท่ี
เป็นประเด็นคงค้างในใจ สามารถมองเห็นทางออกของปัญหาท่ีเผชิญอยู่ในขณะนัน้ จากการ
เอือ้อํานวยของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธท่ีเอือ้ให้เกิดการแก้ปัญหา ด้วยการท่ีเช่ือมสมาน
กบัผู้ รับการปรึกษา แล้วคอ่ยๆพาให้ผู้ รับการปรึกษาเห็นรอยแยกระหว่างความปรารถนากบัความ
จริง แล้วเอือ้ให้ผู้ รับการปรึกษาได้เข้าใจเห็นจริง (Realization) ในประเด็นปัญหานัน้ ทําให้คลาย
ออกจากทกุข์ในเร่ืองนัน้ขณะนัน้ของตนได้ในท่ีสดุ 

 
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับสนับสนุนของครอบครัวต่อผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศในวัยรุ่น 

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีเป็นการศึกษาเร่ืองของการยอมรับและ
สนบัสนุนจากครอบครัวอนัถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดในการเปิดเผยและสามารถ
ยอมรับตนเองของผู้ มีความหลากหลายทางเพศในวัยรุ่นนัน้ผู้ วิจับพบงานวิจัยจํานวน 3 เร่ืองท่ี
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ศึกษาประเด็นดังกล่าวได้อย่างตรงประเด็นและน่าสนใจเป็นประโยชน์กับการศึกษาในครัง้นี ้
ดงัตอ่ไปนี ้

Yoel and Michael (2001) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “Family Support and 
Acceptance, Gay Male Identity Formation, and Psychological Adjustment: A Path 
Model.” ซึ่งทําการเก็บข้อมูลกับชายรักชายในประเทศอิสราเอลจํานวน 121 คนจากการ
ประชาสมัพนัธ์กบักลุม่สมาคมตา่งๆภายในประเทศ อาทิ การพบปะประชมุปันของกลุ่มชายรักชาย 
กลุ่มท่ีให้การสนบัสนนุชายรักชาย และเครือข่ายขงกลุ่มเพ่ือนชายรักชาย จากนัน้ทําการประเมิน
ด้วยชดุแบบประเมิน ประกอบด้วย (1) The Stage Allocation Measure (SAM) ของ Cass ปีค.ศ. 
1984 ซึ่งเป็นปบบประเมินเร่ืองอตัลกัษณ์ของชายรักชาย (2) แบบประเมินเร่ืองการสนบัสนนุทาง
ครอบครัว ด้วยแบบวดั Perceived Social Support from Family ของ Procidano และ Heller ปี
ค.ศ. 1983 (3) แบบประเมินเร่ืองการยอมรับจากครอบครัวและความรู้เร่ืองบทบาททางเพศของ
ชายรักชายของครอบครัว จากแบบวดั Family acceptance and Family knowledge of gay 
orientation ของ Ross  ปีค.ศ. 1985 (4) แบบประเมินด้านสขุภาพจิต จากแบบวดั The Mental 
Health Inventory ของ Veit และ Ware ปีค.ศ. 1983 และ (5) แบบประเมินเร่ืองการเห็นคณุคา่ใน
ตวัเองจากแบบวดั Self-Esteem ของ Rosenberg ปีค.ศ. 1965 ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการ
จากครอบครัวมีบทบาทต่อการเปล่ียนผ่านในอตัลกัษณ์ของชายรักชายและการปรับตวัทางด้าน
จิตใจของชายรักชายด้วย แสดงถึงว่าการได้รับการสนบัสนุนท่ีดีจากครอบครัวจะช่วยให้ชายรัก
ชายสามารถยอมรับบทบาททางเพศของตนเองได้ และการสนบัสนุนจากครอบครัวนัน้ก็มีผลต่อ
การปรับตวัทางจิตใจท่ีมีสขุภาวะทางจิตท่ีดีขึน้ของชายรักชายด้วยเช่นกนั นอกจากนีก้ารสนบัสนนุ
และการมีความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกบัชายรักชายก็มีส่วนสําคญัเอือ้ให้ครอบครัวสามารถยอมรับชาย
รักชายได้อยา่งแท้จริง  

Guy and Riki (2011) ทําการศกึษาเร่ือง “Effects of Family and Friend 
Support on LGBT Youths’ Mental Health and Sexual Orientation Milestones.” มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบผลของการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีมีตอ่สขุภาวะทางจิตและบทบาททาง
เพศของวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีเป็นหญิงรักหญิง ชายรักชาย และรักสองเพศ จํานวน 
461 คน ด้วยการประเมินจากแบบวดัการระบุตนเอง (Self-identified) ผลการศึกษาพบว่า การ
ยอมรับและสนับสนุนจากครอบครัวมีผลทางบวกอย่างมากต่อการยอมรับตนเองของวัยรุ่นท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศในขณะท่ีการยอมรับและการสนบัสนนุจากเพ่ือนมีผลทางบวกอย่างมาก
ตอ่การเปิดเผยตนเองของวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ อีกทัง้การสนบัสนนุทัง้จากครอบครัว
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และเพ่ือนนัน้มีผลทางบวกอยา่งมากตอ่สขุภาวะทางจิตท่ีดีของวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
ด้วย แสดงว่าสิ่งท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดต่อการรับรู้ตนเองทางบวกทัง้การยอมรับตนเอง การ
เปิดเผยตนเอง การพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศ และการมีสุขภาวะทางจิตท่ีดีของวัยรุ่นท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศนัน้ก็คือการสนบัสนุโดยตรงจากครอบครัวและเพ่ือน 

Caitlin, David, Rafael, and Jorge (2010) ศกึษาเร่ือง “Family Acceptance 
in Adolescence and the Health of LGBT Young Adults” ซึ่งเป็นการศกึษาถึงปัจจยัการ
ยอมรับของครอบครัวต่อวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ด้วยการวดัประเมินด้วยระเบียบวิธี
วิจยัเชิงปริมาณ ประเมินย้อนหลงัถึงพฤติกรรมการยอมรับของครอบครัวท่ีมีต่อบทบาททางเพศ 
การแสดงออกทางเพศและสภาวะทางจิต รวมถึงการถกูข่มเหงรังแก และความเส่ียงทางเพศตา่งๆ 
ของผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ จํานวน 245 คน อายุระหว่าง 21-25 ปี ผล
การศกึษาบง่ชีว้า่การยอมรับจากครอบครัวนัน้สามารถทํานายการเห็นคณุคา่ในตวัเองและสถานะ
ทางสุขภาพจิตท่ีดีได้ อีกทัง้ยังเป็นปัจจัยสําคญัท่ีช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้า การถูกข่มแหงรังแก 
และความคดิฆา่ตวัตายของผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีมีความหลากหลายทางเพศได้อีกด้วย แสดงให้เห็นว่า
การยอมรับจากครอบครัวของผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีมีความหลากหลายทางเพศนัน้มีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกบัสขุภาวะทางจิตและสขุภาพกายของผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีมีความหลากหลายทางเพศอย่าง
ยิ่ง  

จากงานวิจัยข้างต้นต่างกล่าวไปในทิศทางเดียวกันทัง้สิน้ว่า การได้รับการยอมรับ
และสนบัสนนุจากครอบครัวอย่างเข้าใจและมีความรู้เก่ียวกับความหลากหลายทางเพศท่ีถกูต้อง
นัน้ เป็นปัจจยัเบือ้งต้นท่ีสําคญัอย่างยิ่งท่ีส่งผลโดยตรงต่อการเปิดเผยตนเอง การยอมรับตนเอง 
การมองเห็นคณุคา่ในตวัเองของผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะในวยัรุ่นและวนัผู้ ใหญ่
ตอนต้นซึ่งผ่านช่วงวัยรุ่นมาได้ไม่นาน รวมทัง้การสนับสนุนและการยอมรับจากครอบครัวของ
ตนเองนีย้ังเป็นปัจจัยท่ีช่วยป้องกันลดความเส่ียงการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต อันได้แก่
ความเครียด ซึมเศร้า ไปจนถึงการทําร้ายร่างกาย แล้วฆ่าตวัตายในท่ีสุดของคนกลุ่มนีไ้ด้ ในทาง
กลับกันหากผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศปราศจากการยอมรับและการสนับสนุนท่ีดีจาก
ครอบครัวแล้วก็จะมีความยากลําบากในการเปิดเผยแล้วยอมรับตอ่อตัลกัษณ์ทางเพศของตนด้วย 
ส่งผลตอ่เน่ืองไปจนถึงการมีปัญหาทางสขุภาวะทางจิตตามมาได้ ไม่สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขอย่างท่ีพึงจะเป็นในฐานะลูกคนหนึ่งของครอบครัว หากแต่ต้องปิดบังซ่อนเร้น เพ่ือ
หลีกเล่ียงปัญหาและการปฏิเสธต่อต้านจากครอบครัวอนัเป็นสงัคมท่ีมีความสําคญัและใกล้ตวั
ท่ีสดุของวยัรุ่น 
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5.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธต่อภาวะปัญญา 
จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยัจํานวน 4 เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธต่อภาวะปัญญาจํานวน พบว่างานวิจยัจํานวน 3 เร่ืองเป็นการศึกษาถึงผลของ
กลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ โดยมีลักษณะของกลุ่มการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาท่ีมีรูปแบบแตกต่างกนัเล็กน้อยอาทิเช่น กลุ่มพฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พุทธเน้นศีลและปัญญา กลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธและการฝึกอานา
ปาณสต ิและกลุ่มโยนิโสมนสิการ จะเห็นได้ว่าทัง้ 3 กลุ่มนีต้า่งก็นําหลกัปฏิบตัิของศาสนาพทุธมา
เป็นแนวทางในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มทัง้สิน้ เพ่ือศึกษาว่าเม่ือสมาชิกกลุ่มท่ีผ่าน
ประสบการณ์จากกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยานีแ้ล้วจะเกิดภาวะปัญญามากขึน้อย่างไรบ้าง ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้  

ธีรวรรณ ธีระพงษ์ (2549) ทําการศกึษาผลของกลุม่พฒันาตนและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธเน้นศีลและปัญญาต่อสัมพันธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และผลเน่ืองต่อ
ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ เป็นการวิจยักึ่งทดลองท่ีมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุและมีการ
ทดสอบคะแนนสมัพนัธภาพจากแบบประเมินสมัพนัธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (The Barrett-
Lennard Relationship Inventory) ของ Barrett-Lennard ปีค.ศ. 1962 และแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ รับบริการ (The Working Alliance Inventory) ของ Horvath & Greenberg ปีค.ศ. 
1989 ประเมินผู้ รับบริการก่อนและหลังการรับบริการ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาจิตวิทยาการ
ปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จํานวน 16 คน และนกัเรียน 
นักศึกษาท่ีได้รับบริการกลุ่มพัฒนาตนจํานวน 254 คน โดยท่ีนักศึกษาจิตวิทยาการปรึกษา
อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยนัน้แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 8 คน
เทา่กนั กลุม่ทดลองเป็นเพียงกลุม่เดียวท่ีได้เข้าร่วมกลุม่พฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พทุธเน้นศีลและปัญญา 30 ชัว่โมงตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลา 3 วนั ในขณะท่ีกลุ่มควบคมุเป็นกลุ่มท่ีเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกตา่งของค่าเฉล่ียแบบวดัซํา้ 
สถิติทีแบบกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัพหุนาม ผลการวิจยัพบว่า 
กลุม่ทดลองท่ีได้รับการเข้ากลุม่พฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธเน้นศีลและปัญญา
เพิ่มคา่คะแนนสมัพนัธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของนกัจิตวิทยาการปรึกษา กลุม่พฒันาตนและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธเน้นศีลและปัญญา ทําให้ค่าคะแนนสมัพนัธภาพการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาของนกัจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทดลองนัน้สูงกว่ากลุ่มควบคมุ และ คา่คะแนนความพึง
พอใจของผู้ รับบริการกลุม่ทดลองก็สงูกวา่กลุม่ควบคมุด้วยเชน่กนั 
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เพริศพรรณ แดนศิลป์ (2550) ศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
โยนิโสมนสิการท่ีมีต่อปัญญาในภาวะความสมัพนัธ์เช่ือมโยงและภาวะความเปล่ียนแปลง ด้วย
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพร่วมกบัโดยเป็นการวิจยักึ่งทดลองแบบมีกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง 
ท่ีมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง กับกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จํานวน 72 คน ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 9 กลุ่ม 
แบ่งเป็นกลุ่มโยนิโสมนสิการ จํานวน 3 กลุ่ม กุลุ่มทรอตเซอร์ จํานวน 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม
จํานวน 3 กลุ่ม จากนัน้เม่ือเสร็จสิน้การทดลอง ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกจากตวัแทนแต่ละกลุ่ม 
จํานวน 13 คน เพ่ือนํามาวิเคราะห์ผลเชิงคณุภาพ ผลการศกึษาพบว่าหลงัการทดลอง กลุ่มโยนิโส
มนสิการมีคะแนนปัญญาสูงกว่าก่อนเข้ารับการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่พบความ
แตกต่างคะแนนปัญญากับกลุ่มทรอตเซอร์ ส่วนผลเชิงคุณภาพพบว่า หลังจากเข้ากลุ่มโยนิโส
มนสิการ สมาชิกเกิดประสบการณ์ 18 ประสบการณ์ เชน่การเห็นคณุคา่ของสรรพสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบั
ชีวิตของตนเอง และความสํานกึขอบคณุ กตญัํตูอ่ครอบครัว เป็นต้น 

ครรชิต แสนอุบล (2553) ศึกษาผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพทุธ และการฝึกอานาปาณสติท่ีมีตอ่ภาวะอเุบกขาและปัญญา ด้วยรูปแบบการวิจยั
แบบกึ่งทดลองท่ีมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มตวัอย่างคือนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลยัใน
กํากับของรัฐ จํานวน 41 คน ด้วยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากนัน้สุ่มอย่าง
ง่ายเป็นกลุ่มทดลองท่ี 1 จํานวน 14 คน เพ่ือเป็นกลุ่มพฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พทุธช่วงท่ี 1 และกลุ่มทดลองท่ี 2 จํานวน 13 คน ท่ีเป็นกลุ่มฝึกอานาปานสติ ช่วงท่ี 1 จากนัน้เข้า
กลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธช่วงท่ี 2 และกลุ่มควบคุม จํานวน 14 คนท่ี
ไมไ่ด้เข้าร่วมการทดลองใดๆ โดยมีระยะเวลาของกลุม่ทดลองทัง้กลุ่มพฒันาตนและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพทุธและกลุ่มฝึกอานาปานสติ กระบวนการละ 20 ชัว่โมง หลงัจากทดลองแล้วจึงทํา
การสมัภาษณ์เชิงลึกสมาชิกตวัแทนของกลุ่มทดลอง จํานวน 7 คน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ โดยมีการประเมินก่อนและหลงัการทดลองทัง้สามกลุ่มด้วยแบบวดัภาวะอเุบกขา
ซึ่งเป็นแบบวดัท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้เป็นแบบวดัท่ีให้ผู้ตอบ
รายงานตวัเอง มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินเป็นแบบค่า (Likert scale) 5 ระดบั จํานวน 64 ข้อ  
แบบวดัปัญญาฉบบัสัน้ท่ีผู้วิจยัพฒันาจากแบบวดัปัญญาของ เพริศพรรณ แดนศิลป์ (2550) เป็น
แบบวดัท่ีให้ผู้ตอบรายงานตนเอง มีลกัษณะประเมินค่า (Likert scale) 5 ระดบัจําวน 45 ข้อ 
จากนัน้วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิต ิMANOVA และวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ผลการวิจยัพบว่ากลุ่ม
ทดลองท่ีเข้ากลุ่มพฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมีคะแนนภาวะอุเบกขาสูงกว่า
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ก่อนการทดลองและกลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัท่ีสถิติ .01 ส่วนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการฝึกอานา
ปานสติก่อนการเข้ากลุ่มพฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมีคะแนนอเุบกขาสงูกว่า
ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 แตมี่คะแนนปัญญาไม่แตกตา่งจากช่วงก่อน
การทดลองและคะแนนอุเบกขาและปัญญาสงูจากกลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

และมีงานวิจยัเพียง 1 เร่ืองท่ีศกึษาโดยตรงถึงกระบวนการเกิดปัญญาในผู้มาปรึกษา
แบบรายบคุคลกบันกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธ ดงันี ้

สภุาพร ประดบัสมทุร (2552) ศกึษาเร่ืองการเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแนวพุทธ วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวพทุธ ด้วยการวิจยัเชิงคณุภาพแบบการศกึษาเฉพาะกรณีร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี
ส่วนร่วมกบั 10 กรณีศกึษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยบทสนทนาในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พทุธ การสมัภาษณ์เชิงลึก บนัทึกประสบการณ์ และการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วม ผลการวิจยัท่ีพบ
จากการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) การเกิดขึน้ของปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธมีลักษณะเป็นขัน้ตอนต่อเน่ืองไปเป็นลําดับ อาศัยการทํางานร่วมกันของ
นกัจิตวิทยาการปรึกษาและผู้ รับบริการ (2) ลกัษณะการแสดงออกของปัญญาท่ีเกิดขึน้จากการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ซึ่งมี 3 ลกัษณะ ดงันี ้ปัญญาในการรู้เท่าทนัความทกุข์และเหตขุอง
ทกุข์ ปัญญาในการละสาเหตขุองทกุข์และการอยูก่บัความจริงได้อยา่งกลมกลืน และการมีภาวะใจ
ท่ีเป็นอิสระจากความบีบคัน้ และส่วนท่ี (3) ปัจจยัท่ีเอือ้ต่อการเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ประกอบด้วยปัจจยัภายในคือการพิจารณาด้วยใจอนัสงบนิ่งของผู้ รับการ
ปรึกษา และปัจจัยภายนอกคือ นักจิตวิทยาการปรึกษา เพ่ือนสมาชิกกลุ่ม และสภาพแวดล้อม
รอบตวั 

โดยงานวิจยันีมี้ทิศทางของการศกึษาไปในทิศทางเดียวกบัการศกึษาครัง้นี ้เน่ืองจาก
ผู้วิจยัต้องการศกึษาถึงความหมายและกระบวนการเกิดปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศ
ในลกูท่ีอยูใ่นชว่งวยัรุ่นของพอ่และแมซ่ึง่เป็นผู้มาปรึกษาแบบรายบคุคลกบันกัจิตวิทยาการปรึกษา
แนวพทุธในประเดน็เก่ียวกบัลกูวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศเช่นเดียวกนั เพ่ือทําความเข้าใจ
การให้ความหมายปัญญาและศกึษาถึงกระบวนการทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลาย
ทางเพศในลูกวัยรุ่นกับพ่อแม่ เพ่ือว่าเม่ือเกิดความเข้าใจชีวิตจากประสบการณ์เหล่านีจ้ะเป็น
ต้นแบบในการเข้าถึงและพฒันาความเข้าใจระหว่างพ่อแม่กับลูกวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศอนัจะนําไปสูค่วามสงบสขุ ร่มเย็นของครอบครัวอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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5.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัจิตวิทยาการปรึกษาและกลุ่ม

ผู้ มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย จํานวน 5 เร่ือง พบว่ามีงานวิจยัจํานวน 2 เร่ืองท่ี
ทําการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณเชิงทดลองกับกลุ่มผู้ มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีการ
แบง่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุจํานวน 2 กลุ่ม และใช้แบบวดัวดัคะแนนท่ีต้องการวดัก่อน
และหลังการทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนสิ่งท่ีต้องการวัดระหว่างกลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่มท่ี
ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม และกลุ่มควบคมุ อีกทัง้เปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อน
และหลงัเข้ารับการเข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพ่ือแสดงถึงประสิทธิภาพของการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาวา่มีผลตอ่คะแนนสิ่งท่ีต้องการวดั ดงัรายละเอียด 

รัตนกร รัตนชีวร (2556) ทําการศกึษาเร่ือง “ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
เพ่ือยืนยนัความเป็นตวัตนของชายรักชายตอ่ความรู้สึกด้อยคา่จากการรักเพศเดียวกนัของชายรัก
ชาย” โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพ่ือยืนยนัความเป็นตวัตน
ของชายรักชายต่อความรู้สึกด้อยคา่จากการรักเพศเดียวกนั ซึ่งผู้ เข้าร่วมการวิจยัครัง้นีคื้อชายรัก
ชายท่ีสมคัรใจเข้าร่วมท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 32 คน (อายเุฉล่ีย 
26.84 ปี) ด้วยระเบียบวิธีวิจยัแบบกึ่งทดลอง ด้วยการสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุกลุ่มละ 
8 คนเท่ากนั มีระเวลาการดําเนินกลุ่ม 12 ชัว่โมง โดยมีการวดัความรู้สึกด้อยคา่จากการรักเพศ
เดียวกันของชายรักชายก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบวัดท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ การวิจัยพบว่า
ความรู้สึกด้อยค่าจากการรักเพศเดียวกันของชายรักชายกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาซึง่เป็นกลุม่ทดลองนัน้คะแนนหลงัการทดลองตํ่ากว่าคะแนนก่อนทดลองอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ (p< .01) และความรู้สึกด้อยค่าจากการรักเพศเดียวกันของกลุ่มทดลองต่ํากว่ากลุ่ม
ควบคมุท่ีไมไ่ด้เข้ากลุม่การปรึกษาเชิงจิตวิทยาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ(p< .01) เชน่เดียวกนั 

พีระญาณ อัครวงศ์กรณ์ (2559) เป็นการวิจัยเชิงทดลองเร่ือง “ผลการปรึกษา
กลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการปรับตัวทางเพศของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ” มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลการปรึกษากลุ่มกลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง ตอ่การปรับตวัทางเพศของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนมธัยมแห่งหนึ่ง ในจงัหวดับรีุรัมย์ ในปี การศกึษา 2558 ท่ี
สมคัรใจเข้าร่วมการทดลองจํานวน 16 คน โดยสุ่มตวัอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่ม
ละ 8 คนเท่ากนั กลุ่มควบคมุคือกลุ่มท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญ ความจริงท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ ใช้เวลาในการปรึกษาสปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง รวมเวลาในการทดลอง
ทัง้หมด 12 ครัง้ ทําการเก็บข้อมลูด้วย แบบสอบถามการปรับตวัทางเพศซึ่งมี 3 ระยะ คือ ระยะ
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ก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎี เผชิญความจริงมีการปรับตวัทางเพศในระยะ
หลงัการทดลองและในระยะติดตามผลสงูกว่ากลุ่ม ควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
และผลการวดัของกลุม่ควบคมุในระยะหลงัการทดลองและในระยะติดตามผลสงูกว่าในระยะก่อน
การทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องอีก 3 เร่ือง เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยการสมัภาษณ์เชิง
ลึกกบัผู้ มีความหลากหลายทางเพศ แบ่งเป็น กลุ่มชายรักชาย จํานวน 2 เร่ือง และ กลุ่มหญิงรัก
เพศเดียวกันแบบทอมดีจํ้านวน 1 เร่ือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาทําความเข้าใจ
ประสบการณ์การยอมรับตนเองทัง้ตอ่ตนเองและตอ่ครอบครัว และประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ มี
ความหลากหลายทางเพศได้รับ เพ่ือนําความรู้ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางในการบริการการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยากบัผู้ มีความหลากหลายทางเพศได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม อีกทัง้เพ่ือนํามา
พฒันารูปแบบการบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้สอดคล้องกบัผู้มาปรึกษาท่ีมีความหลาหลาย
ทางเพศได้ตอ่ไป โดยมีรายละเอียดงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

พิมพ์สิริอร ศริิทิณพงษ์ (2554) ทําการศกึษาด้วยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพเร่ือง
ประสบการณ์ด้านจิตใจของหญิงรักเพศเดียวกนัท่ีมีความสมัพนัธ์แบบคูรั่ก โดยการสมัภาษณ์เชิง
ลกึเป็นรายบคุคลกบัหญิงรักเพศเดียวกนัประเภททอมและดี ้จํานวน 14 ราย ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมลูพบ ประเดน็หลกั 5 ประเด็นดงันี ้ประเด็นที่ 1 การรับรู้ตวัตนของทอมดี ้ประเด็นที่ 2 การรับรู้
อคติทางสังคมต่อหญิงรักเพศเดียวกันของทอมดีอ้ันประกอบด้วยอคติจากคนในครอบครัวและ
บคุคลภายนอก ประเด็นที่ 3 ความทกุข์บีบคัน้ใจของหญิงรักเพศเดียวกนัอนัมีสาเหตจุากอคติทาง
สงัคมท่ีสง่ผลให้เกิดความขดัแย้งภายในใจขึน้ ประเด็นที่ 4 แหล่งสนบัสนนุให้หญิงรักเพศเดียวกนั
ก้าวข้ามผา่นความทกุข์ และประเด็นที ่5 ความสขุของหญิงรักเพศเดียวกนัเกิดจากสายสมัพนัธ์อนั
แน่นแฟ้นของคู่รัก โดยข้อค้นพบจากการศึกษาครัง้นีเ้พ่ือได้เป็นความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประสบการณ์ด้านจิตใจของหญิงรักเพศเดียวกันท่ีมีสมัพนัธภาพแบบคูรั่กและนําความรู้ท่ีได้เป็น
พืน้ฐานในการอาศยัเป็นแนวทางการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้มาปรึกษาท่ีเป็นหญิงรักเพศ
เดียวกนัได้อยา่งเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่ไป 

เตโช ชยัวุฒิ (2554) ทําการศกึษาเร่ืองประสบการณ์การเปิดเผยความโน้มเอียง
ทางเพศของชายรักชายต่อครอบครัว วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทําความเข้าใจประสบการณ์การ
เปิดเผยความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชายตอ่ครอบครัว โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพแนว
ปรากฏการณ์วิทยา ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูล 10 ราย ผลการศึกษาครัง้นีพ้บ 4 
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ประเดน็หลกั ดงันี ้ประเด็นที ่1 สิ่งโน้มนําไปสูก่ารตดัสินใจยอมรับเปิดเผย ได้แก่การยอมรับชดัเจน
ในเพศวิถีของตน ความต้องการให้ครอบครัวรับรู้ความจริง และสถานการณ์ของครอบครัวท่ีทําให้
ตดัสินใจ ประเด็นที่ 2 ปฏิกิริยาตอบสนองตอ่การเป็นชายรักชายของครอบครัว ได้แก่ สาเหตแุละ
ลกัษณะการแสดงการยอมรับการเป็นชายรักชาย ประเด็นท่ี 3 สภาวะจิตใจในการเปิดเผยความ
โน้มเอียงทางเพศ ได้แก่ความรู้สึกต่อการเปิดเผย และความรู้สึกต่อปฏิกิริยาของครอบครัว และ
ประเด็นที่ 4 การจดัการกบัการไม่ยอมรับของครอบครัว โดยข้อค้นพบท่ีได้ช่วยให้เกิดความเข้าใจ
อยา่งลกึซึง้ในปรากฏการณ์ทางอารมณ์ ความรู้สกึ ความคดิและพฤติกรรมท่ีเกิดจากประสบการณ์
จากการเปิดเผยตนเองต่อครอบครัวถึงความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชาย และนํามาเป็น
แนวทางในการทํางานบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาวะทาง
ใจท่ีจําเป็นตอ่กลุม่ชายรักชายได้อยา่งเหมาะสม 

ภาคภูมิ เตชะอนนัต์วงศ์ (2555) ทําการศกึษาเร่ือง การยอมรับตนเองด้านความ
โน้มเอียงทางเพศของชายรักชาย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิ งคุณภาพแบบทีมผู้ วิจัยเห็นชอบร่วมกัน มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาประสบการณ์การยอมรับตนเองด้านความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชาย
เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับนักจิตวิทยาการปรึกษาในการให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตและการ
พฒันารูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสําหรับชายรักชาย โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัคือชายรักชายจํานวน 
10 คน จากการคดัเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์คดัเข้า จากนัน้ทําการสมัภาษณ์เชิงลึก ผล
การศกึษาพบ 6 ประเด็นหลกั ดงันี ้ประเด็นที่ 1 การเร่ิมสมัผสัรสนิยมทางเพศแบบเกย์ของตน 
แบง่เป็นประเดน็ยอ่ยได้แก่ การสมัผสักลิ่นอายความเป็นเกย์ การมีความรู้สึกชอบเพศตรงข้าม การ
ปฏิเสธความรู้สึกชอบเพศเดียวกัน ประเด็นที่ 2 การก้าวไปสู่ความชดัเจนในการเป็นเกย์ของตน 
ประเดน็ยอ่ยได้แก่ การเผชิญอคติทางลบของสงัคม การมีประสบการณ์ทางเพศและความสมัพนัธ์
แบบคูรั่กกบัผู้ชาย และการยอมรับความรู้สึกชอบเพศเดียวกนั ประเด็นที่ 3 การยอมรับอตัลกัษณ์
ทางเพศของตน ประเด็นย่อยได้แก่ การยอมรับตัวตนท่ีเป็นเกย์ เจตคติต่อสังคมกับการยอรับ
ตนเอง และการเข้าไปสู่สงัคมเกย์ ประเด็นที่ 4  การเปิดเผยอตัลกัษณ์ทางเพศแบบเกย์ ประเด็น
ยอ่ยได้แก่ การเปิดเผยตนเองตอ่ครอบครัว และการเปิดเผยตนเองตอ่คนรอบข้าง ประเด็นท่ี 5 การ
ใช้ชีวตของเกย์ ประเด็นย่อยได้แก่ การรับรู้ความยากลําบากในการใช้ชีวิตของเกย์ การใช้ชีวิตท่ี
สอดคล้องกลมกลืนกบัตนเองและผู้ อ่ืน และประเด็นท่ี 6 การเกิดการบูรณาภาพของบุคลิกภาพ 
ประเด็นย่อยได้แก่ การบรูณาการอตัลกัษณ์ทางเพศแบบเกย์เข้ากบัอตัลกัษณ์ตนเอง และการเกิด
ตนท่ีมีความสอดคล้องกลมกลืนและมีบูรณาภาพในตน ซึ่งผู้ วิจัยให้ข้อสรุปว่าข้อค้นพบท่ีได้นี ้
สะท้อนถึงการเช่ือถือในตนเองและเปิดใจยอมรับกับความโน้มเอียงทางเพศว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
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ชีวิตตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานในการยอมรับอัตลักษณ์เกย์ของตนเองและสามารถหลอมรวมอัต
ลกัษณ์ทางเพศได้ 

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทัง้ 5 เร่ืองนี ้ผู้ วิจัยไม่พบงานวิจัยเร่ืองใดท่ีเป็นการวิจัย
เก่ียวกบัประสบการณ์ทางจิตใจของครอบครัวโดยเฉพาะพ่อและแม่โดยตรง โดยพ่อและแม่นัน้ถือ
ได้ว่าเป็นผู้ ท่ีมีความใกล้ชิดกับลูกวัยรุ่นท่ีเป็นผู้ มีความหลากหลายทางเพศมากท่ีสุด หากแต่ทุก
งานวิจยัข้างต้นตา่งเป็นการศกึษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยากบัผู้ มีความหลากหลายทางเพศ
ในกลุ่มต่างๆเท่านัน้ ทัง้ท่ีความเป็นจริงแล้วลูกวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศนัน้ส่วนมากมี
การรายงานว่าการเปิดเผยเพศสภาพและเพศวิถีของตนเองตอ่พ่อแม่และบคุคลในครอบครัว แล้ว
ได้รับการยอมรับอย่างเข้าใจจากพ่อแม่และครอบครัวว่าตนเองว่าตนเป็นผู้ ท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศนัน้ยากท่ีสดุ อีกทัง้ผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศหลายรายต้องพบกบัการปฏิเสธ กีดกัน
จากพ่อและแม่และครอบครัวของตนเองอีกด้วย อนัส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดชอกชํา้ทางจิตใจ
มากกว่าการถูกปฏิเสธจากผู้ อ่ืนในสงัคม ส่งผลให้ผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศต้องพยายาม
ปิดบงัตวัตน และเอกลกัษณ์ทางเพศตอ่พอ่แมแ่ละครอบครัวให้มากท่ีสดุ เกิดเป็นการพยายามตีตวั
ออกหา่ง ปิดบงั กระทบตอ่ความสมัพนัธ์ในครอบครัว เป็นระยะห่างท่ีไม่มีใครอยากให้เกิด มีความ
อดึอดัระหวา่งกนั โดยเฉพาะลกูท่ีมีความหลากหลายทางเพศเองเม่ือไม่สามารถมีอิสระในการเป็น
ตวัเองได้อย่างเต็มท่ี ท้ายท่ีสดุแล้วลกูโดยเฉพาะวยัรุ่นจึงมีมมุมองคําว่า “ครอบครัว” ตา่งจากเดิม 
เพราะครอบครัวไม่สามารถเป็นพืน้ท่ีท่ีอบอุ่นปลอดภยัสําหรับตนเองได้อีกตอ่ไป และจําต้องหนัไป
พึ่งสิ่งอ่ืนๆข้างนอกรอบตวัในสงัคมซึ่งอาจเป็นสิ่งท่ีสุ่มเส่ียงและอนัตรายต่อการเติบโตเป็นผู้ ใหญ่
ของวยัรุ่นตอ่ไปในอนาคตในท่ีสดุ 

ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาว่าเราจะทําอย่างไรให้ครอบครัวได้ขยาย
พืน้ท่ีให้กบัความหลากหลายทางเพศได้มากยิ่งขึน้ ด้วยการถอดบทเรียนจากพ่อแม่ท่ีมีปัญญาใน
บริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นเป็นทนุเดมิซึง่ถือว่าเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์แล้ว ร่วมกบั
บทเรียนจากพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ เพ่ือค้นหาการให้ความหมายปัญญา
ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นและอธิบายกระบวนการทางปัญญาท่ีผุดขึน้ใน
บริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่น ด้วยระเบียบวิธีวิจยัโดยละเอียด ดงัจะปรากฏในบท
ตอ่ไป 

 



 

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
จากคําถามวิจัยท่ีเน้นองค์ความรู้ประสบการณ์ของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาในบริบทความ

หลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นเป็นทุนเดิมร่วมกับพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พุทธนัน้ ผู้ วิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ เพ่ือทําความเข้าใจการให้
ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น และเพ่ือศกึษากระบวนการทาง
ปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัย รุ่ น ดังนัน้ในเนือ้หาเก่ียวกับ
วิธีดําเนินการวิจยัจงึจะเป็นพืน้ท่ีท่ีผู้วิจยัจะได้นําเสนอกระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้ทัง้หมดเพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว ประกอบด้วยเนือ้หาท่ีเร่ิมต้นจากแบบแผนการวิจัย บทบาทนักวิจัย 
พืน้ท่ีประสบการณ์ ผู้ ให้ข้อมูล กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมลู ปิดท้ายด้วยจรรยาบรรณของนกัวิจยัและการพิทกัษ์สิทธ์ิ
ของผู้ให้ข้อมลูในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นลําดบัท้ายสดุ แตล่ะหวัข้อมีรายละเอียดดงันี ้
 
แบบแผนการวิจัย 

การออกแบบการวิจยัคือการกําหนดแบบแผนพืน้ฐานในการเข้าไปทําความเข้าใจความรู้
ความจริง (Punch, 2013) ซึ่งการวิจยัครัง้นีไ้ด้เลือกวิธีวิทยาการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
(Qualitative research) ดงัเหตผุลความจําเป็นซึ่งพิจารณาจากกระบวนทศัน์ตามท่ีได้อธิบายไป
แล้วในบทท่ีผา่นมา ขณะเดียวกนัการวิจยัเชิงคณุภาพเองก็ยงัแบง่เป็นรูปแบบตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกบั
การตอบคําถามวิจยัในแตล่ะครัง้ ซึง่เม่ือผู้วิจยัพิจารณาคําถามการวิจยัครัง้นีท่ี้มุง่เน้นไปท่ีปัญญาท่ี
ผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นของพ่อแม่ก็จะเห็นได้ว่าธรรมชาติของคําถาม
วิจัยเช่นนีเ้ป็นการทําความเข้าใจทุกเร่ืองท่ีเก่ียวโยงกับภูมิหลังของบุคคล องค์ประกอบหรือ
โครงสร้างความสมัพันธ์ซึ่งไม่สามารถแยกศึกษาจากตวับุคคลได้ การศึกษาจึงเก่ียวโยงกับการ
ตีความซึง่เป็นกระบวนการสําคญัท่ีจะนําไปสู่การทําความเข้าใจประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

ดงันัน้ การพิจารณาปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่นของ
พอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดมิและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธจึงสอดคล้องกบั
การศกึษาเชิงคณุภาพแบบกรณีศกึษา (Case study) เน่ืองจากการทําความเข้าใจปัญญาท่ีผดุขึน้
ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นครัง้นีต้้องการนําเสนอวิถีชีวิตท่ีสะท้อนการ
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เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้วา่เป็นอยา่งไรนอกเหนือจากการให้ความหมายตอ่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ซึ่ง
วิถีชีวิตดงักลา่วนีส้มัพนัธ์ทัง้กบัตวัของพอ่แมเ่องและลกูวยัรุ่นด้วย 
 
บทบาทของนักวิจัย 

ผู้วิจัยมี 2 บทบาทในการวิจัยครัง้นี ้คือ บทบาทนักจิตวิทยาการปรึกษาและบทบาท
นกัวิจยัคณุภาพ ซึ่งหากพิจารณาจากกระบวนทศัน์การวิจยัแล้วพบว่าผู้วิจยัสามารถปฏิบตัิตนได้
ทัง้ 2 บทบาทในการศกึษาเดียวกนัเน่ืองจากตามความเป็นจริงบคุคลไม่สามารถแยกตนเองให้ออก
จากความรู้ความจริงได้อย่างอิสระ การมีอยู่ของวิถีชีวิตย่อมเดินทางมาบนเส้นทางของ
ความสมัพนัธ์ของทุกสรรพสิ่ง ความสําคญัจึงอยู่ท่ีการตระหนกัถึงบทบาทใด ณ ช่วงเวลาใดของ
ผู้ วิจัย ขณะท่ีผู้ วิจัยอยู่ในฐานะของนักจิตวิทยาการปรึกษา หน้าท่ีของผู้ วิจัยคือร่วมเดินทางสู่
จุดมุ่งหมายแห่งความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ตามจริงกับบุคคลสําคญัของครอบครัวหรือ
ปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นผ่านแผนท่ีของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พุทธ ขณะท่ีผู้ วิจัยอยู่ในฐานะของนักวิจัยคุณภาพ หน้าท่ีของผู้ วิจัยคือร่วมทําความเข้าใจ
ประสบการณ์ วิถีชีวิต เหตกุารณ์ท่ีเข้ามาสมัพันธ์และทําให้บคุคลสร้างความหมายให้โลกและโลก
สร้างความหมายให้บุคคลขึน้มา การตัง้คําถาม การเอือ้ให้การตอบคําถามเป็นไปตามธรรมชาต ิ
การสงัเกตบริบทแวดล้อม การตีความทําความเข้าใจจึงถือเป็นสิ่งสําคญัในหน้าท่ีท่ีจะขบัเคล่ือน
กระบวนการสูพื่น้ท่ีประสบการณ์นัน้เอง  

 
พืน้ที่ประสบการณ์ 

พืน้ท่ีประสบการณ์ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ตวัผู้วิจยัและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแนวพทุธ มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ผู้วิจัยในฐานะพืน้ท่ีประสบการณ์ 
ผู้วิจัยถือเป็นปัจจัยสําคญัสําหรับการวิจยัเชิงคณุภาพโดยเฉพาะในการศึกษา

ครัง้นีท่ี้ผู้วิจยัจะต้องอยู่ในบทบาทของนกัวิจยัและนกัจิตวิทยาการปรึกษาซึ่งทัง้สองบทบาทต้องมี
ความเช่ียวชาญและชํานาญท่ีจะปฏิบตัิงานอย่างเต็มศกัยภาพ ผู้วิจยัจึงขอนําเสนอประสบการณ์ 
ดงันี ้

1.1 ผู้วิจัยในบทบาทนักวิจัย 
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งเป็น

การศึกษาเชิงคณุภาพท่ีมีความลุ่มลึกและซบัซ้อนในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัจึงมีความจําเป็นต้องศึกษาเนือ้หาทางทฤษฎีเก่ียวกับการวิจยัเชิงคณุภาพ
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ตัง้แตก่ารอ่านตําราทางวิชาการทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกา ร
อีกด้วย 

อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยมีประสบการณ์ในการลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัย
เชิงคุณภาพระดับปริญญาโทเม่ือครัง้เรียนจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในปี 2549 ถึง 2552 โดยเคยลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพทางการ
พยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์และการวิจยัเชิงคณุภาพทางสงัคมศาสตร์จากคณะรัฐศาสตร์ 
ซึ่งผู้ สอนในขณะนัน้ได้ให้ผู้ วิจัยได้ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย จนนําไปสู่การสําเร็จ
การศึกษาด้วยการทําวิทยานิพนธ์ในประเด็นเก่ียวกับการฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทยโดยใช้
รูปแบบการศกึษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาในปีการศกึษา 2552 

1.2 ผู้วิจัยในบทบาทนักจิตวิทยาการปรึกษา 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งเป็น

การศกึษาเชิงคณุภาพท่ีมีความลุม่ลกึและซบัซ้อนเน่ืองจากมีระยะท่ีผู้ วิจยัเข้าไปทําความเข้าใจการ
ให้ความหมายของผู้ ให้ข้อมลูผ่านการปฏิสมัพนัธ์กบักระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ดงันัน้ผู้วิจยั
จงึจําเป็นต้องมีความเช่ียวชาญและชํานาญท่ีจะปฏิบตังิานอยา่งเตม็ศกัยภาพในฐานะนกัจิตวิทยา
การปรึกษา ผู้วิจยัเร่ิมต้นศึกษาเนือ้หาทางทฤษฎีเก่ียวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวคิดตา่งๆ ท่ี
จะเก่ียวข้องกับปัญญาและการให้ความหมายความหลากหลายทางเพศตัง้แตก่ารอ่านตําราทาง
วิชาการทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและผู้ วิจัยฝึกปฏิบตัิงานเชิงวิชาชีพผ่านการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ นอกจากนีผู้้ วิจัยมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะนักจิตวิทยาการปรึกษาผ่านกระบวนทัศน์ของ                    
โสรีช์ โพธิแก้ว ซึ่งถือเป็นโครงสร้างหลกัในการวิจัยครัง้นีม้าตัง้แต่เรียนจิตวิทยาการปรึกษา       
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในปี 2549 ถึง 2552 แล้วและเม่ือสําเร็จการศึกษาก็ได้
ปฏิบตังิานในฐานะนกัวิชาชีพอิสระ เป็นวิทยากรบรรยายและผู้ นํากลุ่มทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
พฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธให้กบัองค์กรทางการศึกษาระดบัอุดมศกึษาและ
หนว่ยงานเอกชน การลงพืน้ท่ีเป็นอาสาสมคัรทางจิตวิทยาการปรึกษาในโอกาสประเทศไทยเผชิญ
ภยัพิบตัิตา่งๆ รวมถึงการเป็น supervisor ให้กบันิสิตจิตวิทยาการปรึกษาของสถาบนัตา่งๆ ตัง้แต่
ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั นับจํานวนชั่วโมงเฉพาะส่วนการปฏิบตัิงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้
ประมาณ 4,500 ชัว่โมง 

ถึงแม้วา่ผู้วิจยัจะมีประสบการณ์ในการปฏิบตังิานทัง้ในฐานะนกัวิจยัและ
นกัจิตวิทยาการปรึกษามาดงัท่ีได้แถลงไว้ข้างต้นแล้ว แตส่ิ่งสําคญัท่ีสุดคือการปรับตวัเม่ือต้องเข้า
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ไปปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนเพ่ือให้เกิดการยอมรับและไว้วางใจท่ีจะเปิดเผยข้อมลูส่วนตวัของผู้นัน้รวมไป
ถึงการเปิดพืน้ท่ีให้ผู้วิจยัเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความหมายในชีวิตของผู้ ให้ข้อมูลอนัจะ
นําไปสูข้่อค้นพบท่ีจะถกูนํามาวิเคราะห์ตีความตอ่ไป 

2. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธเป็นกระบวนการทํางานร่วมกนัระหว่างผู้วิจยัท่ี

อยูใ่นฐานะนกัจิตวิทยาการปรึกษากบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีอยู่ในฐานะผู้มาปรึกษาเพ่ือก้าวเข้าสู่ความ
เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการจัดการชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้สึก ความคิดความเช่ือ และวิถีปฏิบตัิ โดยบทบาทของนกัจิตวิทยาการ
ปรึกษาจะคอยเอือ้อํานวยให้เกิดสมัพันธภาพ การยอมรับ ความปลอดภัย ไว้วางใจด้วยถ้อยคํา
และท่าทีท่ีเป็นคล่ืนเดียวกนักบัผู้มาปรึกษา ด้วยความตัง้ใจท่ีมุ่งมัน่แน่วแน่ และด้วยการพิจารณา
ความเป็นจริงของชีวิตและความเช่ือมโยงของสรรพสิ่งเป็นกําลงัสําคญั กรอบแนวคิดในการทํางาน
ครัง้นีอ้้างอิงรูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธของโสรีช์ โพธิแก้ว (2553) เป็นหลกัในการ
บําบัดและใช้แบบฝึกหัดทางจิตวิทยาอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของผู้ มาปรึกษาประกอบร่วม 
แบง่เป็น 5 ขัน้ รวมทัง้สิน้ 13 ครัง้หรือประมาณ 20 ชัว่โมง ซึง่รายละเอียดทัง้ 5 ขัน้ มีดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 อุ่นเคร่ืองเรียกศรัทธา เป็นขัน้การสร้างสมัพนัธภาพ มีกิจกรรมรวม 2 
ครัง้ๆ ละ 1 ชัว่โมง ได้แก่ กิจกรรมรู้จกัมกัคุ้นและกิจกรรมแผนผงัครอบครัว  

ขัน้ท่ี 2 พิจารณาสิ่งท่ีคาดหวงั เป็นขัน้สํารวจปัญหา มีกิจกรรมรวม 1 ครัง้ๆ 
ละ 1 ชัว่โมง คือ กิจกรรมพรจากฟ้า 

ขัน้ท่ี 3 พลงัแหง่แสงแรก เป็นขัน้พิจารณาสาเหตขุองปัญหา มีกิจกรรมรวม 5 
ครัง้ๆ ละ 2 ชัว่โมง ได้แก่ กิจกรรมสญัลกัษณ์แทนฉนั กิจกรรมครอบครัวของฉัน กิจกรรมแห่งความ
ภาคภมูิใจในชีวิต กิจกรรมความบีบคัน้ท่ีฉนัเป็น และกิจกรรมสูค่วามกว้างของดวงใจ 

ขัน้ท่ี 4 ปฏิบตัิกิจผ่านมมุมองใหม่ เป็นขัน้ดําเนินการแก้ไข มีกิจกรรมรวม 4 
ครัง้ๆ ละ 1.5 ชัว่โมง คือ กิจกรรมปฏิบตัติามแผน 

ขัน้ท่ี 5 ไขวิถีแห่งการเปล่ียนแปลง เป็นขัน้สรุปการเรียนรู้และยุติบริการ มี
กิจกรรมรวม 1 ครัง้ๆ ละ 1 ชัว่โมง คือ กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 

อย่างไรก็ตามกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธของโสรีช์ โพธิแก้ว 
(2553) นัน้กล่าวถึงโครงสร้างการบําบดัท่ีสอดผสานเป็นเนือ้เดียวกนัระหว่าง tuning-in identify 
split และ realization รวมเรียกว่า tir โดยมิได้แบ่งแยกทัง้ 3 ขัน้ตอนไว้เด็ดขาดจากกันยาม
ปฏิบตัิงานจริง ดงันัน้เพ่ือให้ง่ายต่อการออกแบบและทําความเข้าใจกระบวนการปรึกษาอย่างมี
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ทิศทาง ผู้วิจยัจึงมีความจําเป็นต้องหยิบยกโครงสร้างพืน้ฐานของการปรึกษาเชิงจิตวิทยามาเป็น
กรอบในการออกแบบการวิจัยครัง้นี ้ทัง้นีโ้ครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวไม่ขัดกับกระบวนทัศน์ของ
กระบวนการท่ีเลือกใช้ 

การสิน้สดุกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธตามโครงสร้างของโสรีช์ โพธ์ิ
แก้ว (2553) นัน้มีความยืดหยุน่คอ่นข้างมาก ไม่จํากดัช่วงเวลาหรือจํานวนครัง้แตใ่ห้ขึน้กบัปัญญา
ท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นเป็นสําคญั ซึ่งตวัอย่าง critical incidents ท่ี
จะสะท้อนปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ยตุิกระบวนการประกอบด้วยการสงัเกตการปรากฏของสมรรถนะภายใต้วิถีชีวิตเดิมท่ีสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงภายในด้วยความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง น้อมรับธรรมชาติอย่างไม่หลีก
หนี ขดัขวาง เปล่ียนแปลงทิศทางให้เป็นไปอย่างใจตน ตวัอย่างคําพูดท่ีสะท้อนความเข้าใจใหม ่
เช่น ท่ีผ่านมาโดนความรักลูกหลอกมาตลอด ความรักทําให้เรากลัวอนาคตของลูกว่าจะเป็น
อยา่งไร ความกลวัเลยทําให้เราพยายามเข้าไปจดัการ เข้าไปเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เขากลบัมาสู่ปกติ
ของชายหญิง แล้วเราในฐานะพอ่แมก็่ร้อนใจทกุข์ใจ แท้จริงแล้วมนัเป็นความผิดหวงัท่ีเห็นลกูไม่ได้
ดัง่ใจ ไม่อนุญาตให้ลกูได้มีพืน้ท่ีแห่งความอิสระท่ีจะคิด จะรัก จะทําอะไรก็ได้อย่างใจเขาเราเป็น
พ่อแม่ท่ีแคบเอง แต่จากนีเ้ราจะกว้างขึน้ ลูกจะมีพืน้ท่ีวิ่งเล่นได้กว้างขวางเขาจะเป็นอิสร ะจาก
ความปรารถนาของพ่อแม่อย่างเรา ลูกจะรักในรสนิยมอะไรลูกมีสิทธ์ิคิดสิทธ์ิเลือก ท่ีผ่านมาเรา
เลีย้งดกูับควบคุม แต่จากนีเ้ราจะเลีย้งดูและเฝ้าดู เฝ้าดูการเจริญเตอบโตของเขาให้แข็งแรงใน
แบบของเขา เป็นต้นขณะเดียวกันการสงัเกตสีหน้าท่าทางของพ่อแม่ก็จะปรากฏความอ่อนโยน 
ถ้อยคําและนํา้เสียงท่ีใช้ก็จะแสดงถึงความเป็นมิตร พฤติกรรมและวิถีปฏิบตัิเม่ืออยู่ในครอบครัวก็
จะคอ่ยๆ เปล่ียนแปลงหรือบางรายอาจเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัทนัทีก็เป็นได้ แตกต่างจากช่วง
ก่อนเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ ให้ข้อมูลสําหรับการวิจัยครัง้นีคื้อพ่อแม่ท่ีลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวพทุธ คดัเลือกผู้ให้ข้อมลูท่ีมีคณุสมบตัเิชิงทฤษฎีร่วมกบัการพิจารณาคณุสมบตัิของลกูวยัรุ่นไว้
ดงันี ้
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1. เกณฑ์การคัดเข้าของพ่อแม่ที่มีปัญญาเป็นทุนเดมิ 
1) มีปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่น ซึ่งในเบือ้งต้น 

หมายถึง พอ่แมท่ี่สามารถเข้าใจวิถีทางเพศของลกูวยัรุ่นได้ และได้คะแนนจากแบบคดักรองพ่อแม่
ท่ีลกูวยัรุ่นมีความหลากหลายทางเพศเพ่ือเข้าสูก่ารสมัภาษณ์ตัง้แต ่8 คะแนนขึน้ไป  

2) มีความสามารถในการถ่ายทอดเร่ืองราว อารมณ์ความรู้สึก ความคิด 
พฤตกิรรมได้อยา่งละเอียดถ่ีถ้วน เป็นรูปธรรมชดัเจน (Information Rich Case) 

3) มีความสมคัรใจและเห็นคณุคา่ของการวิจยัท่ีจะเกิดขึน้  
ส่วนคุณสมบัตขิองลูกวัยรุ่นท่ีผู้วิจัยใช้พจิารณาร่วมด้วย ได้แก่  

1) อยู่ในกลุ่มหลากหลายทางเพศในปัจจบุนั ได้แก่ ชายรักชาย หญิงรักหญิง รัก
ได้ทัง้ชายและหญิง ชายหรือหญิงข้ามเพศ  

2) มีอายรุะหวา่ง 13-25ปี  
3) เปิดเผยตวัตนกบัครอบครัวหรือครอบครัวรับรู้ในความหลากหลายทางเพศ  
4) สมคัรใจและเล็งเห็นประโยชน์จากการวิจยัครัง้นี ้

จากเกณฑ์ข้างต้นทําให้ผู้ วิจัยได้ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีคุณสมบตัิตรงตามเกณฑ์จํานวน 3 
ราย ได้แก่ ผู้ ให้ข้อมูลรายท่ี 1 ช่ือ ทุเรียน คณุแม่เลีย้งเด่ียวอายุ 50 ปี การศึกษาปริญญาตรี 
ปัจจบุนัประกอบอาชีพพนกังานบริษัท มีลกูเป็นทอมอาย ุ21 ปี กําลงัศกึษาระดบัปริญญาตรี ผู้ ให้
ข้อมลูรายท่ี 2 ช่ือ มงัคดุ พ่ีชายแตมี่สถานะเป็นผู้ปกครองเน่ืองจากต้องดแูลน้องสาวร่วมสายโลหิต
มาตัง้แตเ่ธออายปุระมาณ 2 ขวบเพราะพ่อแม่เสียชีวิตในช่วงเวลานัน้ทัง้หมด ปัจจบุนัอาย ุ41 ปี 
การศกึษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเจ้าของบริษัท มีน้องสาวในความปกครองเป็นทอมอาย ุ22 ปี 
สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ผู้ ให้ข้อมูลรายท่ี 3 ช่ือพุทราคุณแม่อายุ 33 ปี การศึกษา
มัธยมศึกษาปัจจุบันประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัท มีลูกเป็นกระเทย อายุ 13 ปี กําลังศึกษา
มธัยมศกึษาตอนต้น 

2. เกณฑ์การคัดเข้าของพ่อแม่ที่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 
1) มีปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่น ซึ่งในเบือ้งต้นได้

คะแนนจากแบบคดักรองพอ่แมท่ี่ลกูวยัรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ น้อยกวา่6 คะแนน  
2) มีความสามารถในการถ่ายทอดเร่ืองราว อารมณ์ความรู้สึก ความคิด 

พฤตกิรรมได้อยา่งละเอียดถ่ีถ้วน เป็นรูปธรรมชดัเจน (Information Rich Case) 
3) มีความสมคัรใจเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธและเห็นคณุค่าของ

การวิจยัท่ีจะเกิดขึน้ 
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ส่วนคุณสมบัตขิองลูกวัยรุ่นท่ีผู้วิจัยใช้พจิารณาร่วมด้วย ได้แก่  
1) อยู่ในกลุ่มหลากหลายทางเพศในปัจจบุนั ได้แก่ ชายรักชาย หญิงรักหญิง รัก

ได้ทัง้ชายและหญิง ชายหรือหญิงข้ามเพศ  
2) มีอายรุะหวา่ง 13-25ปี  
3) เปิดเผยตวัตนกบัครอบครัวหรือครอบครัวรับรู้ในความหลากหลายทางเพศ  
4) สมคัรใจและเล็งเห็นประโยชน์จากการวิจยัครัง้นี ้

อย่างไรก็ตามเม่ือพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเข้าร่วมจนครบ
กระบวนการแล้ว ผู้วิจยัดําเนินการวดัซํา้เพ่ือคดัเลือกเข้าสูก่ารสมัภาษณ์ ดงันัน้พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธจึงจําเป็นต้องได้คะแนนจากแบบคัดกรองพ่อแม่ที่ลูกวัยรุ่นมีความ

หลากหลายทางเพศเพ่ือเข้าสู่การสัมภาษณ์ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไปเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่มีปัญญาเป็น
ทุนเดิม จากเกณฑ์ข้างต้นทําให้ผู้ วิจยัได้ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีคุณสมบตัิตรงตามเกณฑ์จํานวน 3 ราย 
ได้แก่ ผู้ ให้ข้อมลูรายท่ี 1 ช่ือ สนุารี คณุแม่อาย ุ55 ปี การศกึษา ปวช. และกําลงัศกึษาปริญญาตรี 
ปัจจบุนัเป็นผู้ ใหญ่บ้านสงักัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีลูกเป็นทอม อาย ุ24 ปี จบ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี ปัจจบุนัทํางานท่ีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งผู้ ให้ข้อมลูรายท่ี 2 ช่ือ อาภาพร 
คณุแม่อาย ุ54 ปี การศกึษาประถมศกึษาปีท่ี 6 ปัจจบุนัเป็นหมอทําขวญันาค มีลกูเป็นดี ้อาย ุ24 
ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปัจจุบนัทํางานเป็นพนกังานราชการสงักัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ผู้ ให้ข้อมลูรายท่ี 3 ช่ือไชยาคณุพ่ออาย ุ49 ปี การศกึษาปวส.ปัจจบุนัประกอบอาชีพช่างปู
กระเบือ้ง มีลกูเป็นเลสเบีย้น อาย ุ23 ปี กําลงัศกึษาปริญญาโทเต็มเวลาจึงยงัไม่ได้ทํางานประจํา
ใด โดยเกณฑ์การคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูและคณุสมบตัิลกูวยัรุ่น และภูมิหลงัของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุป
ดงัตาราง 1 และ 2 

 



 
 

ตา
รา

ง 1
 ส

รุป
เก

ณ
ฑ์ก

าร
คดั

เลื
อก

ผ ูใ้
หข้้

อมู
ลแ

ละ
คณุ

สม
บติั

ล ูก
วยั

รุ่น
 

เก
ณ

ฑ์ก
าร

คดั
เลื

อก
ผู้ใ

ห้ข้
อม

ลู 
พอ่

แม
ท่ี่มี

ปัญ
ญ

าเป็
น

ทนุ
เด

มิท่ี
เข้

าส
ู่กา

ร
สมั

ภา
ษณ์

 

พอ่
แม

ท่ี่เ
ข้า

ร่ว
มก

าร
ปรึ

กษ
า

เช
ิงจ

ิตวิ
ทย

าแ
นว

พทุ
ธ 

พอ่
แม

ท่ี่เ
ข้า

สูก่
าร

สมั
ภา

ษณ์
หล

งัเข้
าร่

วม
กา

รป
รึก

ษา
เช

ิง
จิต

วิท
ยา

แน
วพ

ทุธ
 

1. 
คะ

แน
นจ

าก
แบ

บค
ดัก

รอ
งพ

่อแ
ม่ท่ี

ลกู
วยั

รุ่น
มีค

วา
มห

ลา
กห

ลา
ย

ทา
งเพ

ศ 
8 ค

ะแ
นน

ขึน้
ไป

 
น้อ

ยก
วา่

 6 
คะ

แน
น 

8 ค
ะแ

นน
ขึน้

ไป
 

2. 
มีค

วา
มส

าม
าร

ถใ
นก

าร
ถ่า

ยท
อด

เร่ือ
งร

าว
 อ

าร
มณ์

คว
าม

รู้ส
ึก 

คว
าม

คิด
 พ

ฤต
ิกร

รม
ได้

อย
่าง

ละ
เอี

ยด
ถ่ีถ้

วน
 เป็

นรู
ปธ

รร
มช

ัดเ
จน

 
(In

for
ma

tio
n 

Ri
ch

 C
as

e)
 


 


 


 

3. 
มีค

วา
มส

มคั
รใ

จเ
ข้า

ร่ว
มแ

ละ
เห

็นค
ณุ

คา่
ขอ

งก
าร

วิจ
ยัท่ี

จะ
เกิ

ดข
ึน้ 


 


 


 

4. 
ลกู

วยั
รุ่น

มีค
ณุ

สม
บตั

 ิด
งันี

 ้
1)

 อ
ยูใ่

นก
ลุม่

หล
าก

หล
าย

ทา
งเพ

ศใ
นปั

จจ
บุนั

 
2)

 มี
อา

ยรุ
ะห

วา่
ง 1

3-
25

 ปี
  

3)
 เปิ

ดเ
ผย

ตัว
ตน

กับ
คร

อบ
ครั

วห
รือ

คร
อบ

ครั
วรั

บรู้
ใน

คว
าม

หล
าก

หล
าย

ทา
งเพ

ศ 
4)

 ส
มคั

รใ
จแ

ละ
เล

็งเห
็นป

ระ
โย

ชน์
จา

กก
าร

วิจ
ยัค

รัง้
นี ้


 


 


 

  
 



 
 

ตา
รา

ง 2
 ส

รุป
ภูมิ

หล
งัข

อง
ผ ูใ้

หข้้
อมู

ลห
ลกั

 

บท
บา

ท 
หวั

ข้อ
 

พอ่
แม

ท่ี่มี
ปัญ

ญ
าเป็

นท
นุเ

ดมิ
 

พอ่
แม

ท่ี่เ
ข้า

ร่ว
มก

าร
ปรึ

กษ
าเช

ิงจ
ิตวิ

ทย
าแ

นว
พทุ

ธ 

พอ่
แม

 ่

นา
มส

มม
ติ 

ทเุ
รีย

น 
มงั

คดุ
 

พทุ
รา

 
สนุ

ารี
 

อา
ภา

พร
 

ไช
ยา

 
เพ

ศ 
หญิ

ง 
ชา

ย 
หญิ

ง 
หญิ

ง 
หญิ

ง 
ชา

ย 
สถ

าน
ภา

พส
มร

ส 
มา่

ย 
โส

ด 
สม

รส
 

สม
รส

 
สม

รส
 

สม
รส

 
อา

ย ุ
(ปี

) 
50

 ปี
 

41
 ปี

 
33

 ปี
 

55
 ปี

 
54

 ปี
 

49
 ปี

 

กา
รศ

กึษ
าส

งูส
ดุ 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 
ปริ

ญ
ญ

าต
รี 

มธั
ยม

ศกึ
ษา

 
ปว

ช./
 กํ

าล
งัศ

กึษ
า

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 
ปร

ะถ
มศ

กึษ
า 

ปีท่ี
 6 

ปว
ส.

 

อา
ชีพ

ปัจ
จบุ

นั 
พน

กัง
าน

บริ
ษัท

 
เจ้

าข
อง

บริ
ษัท

 
ลกู

จ้า
งบ

ริษ
ัท 

ผู้ใ
หญ่

บ้า
น 

หม
อทํ

าข
วญั

นา
ค 

ชา่
งป

กูร
ะเบ

ือ้ง
 

คว
าม

เก่ี
ยว

ข้อ
งก

บัล
กูว

ยัรุ่
น 

แม
 ่

พ่ีช
าย

/ ผ
ู้ปก

คร
อง

 
แม

 ่
แม

 ่
แม

 ่
พอ่

 

ลกู
วยั

รุ่น
 

ลกั
ษณ

ะค
วา

มห
ลา

กห
ลา

ย
ทา

งเพ
ศ 

ทอ
ม 

ทอ
ม 

กร
ะเท

ย 
ทอ

ม 
ดี ้

เล
สเ

บีย้
น 

อา
ย ุ

(ปี
) 

21
 ปี

 
22

 ปี
 

13
 ปี

 
24

 ปี
 

24
 ปี

 
23

 ปี
 

กา
รศ

กึษ
าส

งูส
ดุ 

กํา
ลงั

ศกึ
ษา

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 
ปริ

ญ
ญ

าต
รี 

กํา
ลงั

ศกึ
ษา

มธั
ยม

ต้น
 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 
ปริ

ญ
ญ

าต
รี 

กํา
ลงั

ศกึ
ษา

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 
อา

ชีพ
ปัจ

จบุ
นั 

นกั
ศกึ

ษา
 

พน
กัง

าน
บริ

ษัท
 

นกั
เรีย

น 
พน

กัง
าน

บริ
ษัท

 
รับ

รา
ชก

าร
 

นกั
ศกึ

ษา
 

 

51 51 

 



 52 

กล่าวโดยสรุป การวิจัยครัง้นีมี้พ่อแม่ท่ีลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศเข้า
มาร่วมเป็นผู้ ให้ข้อมูลผ่านการตอบแบบวดัปัญญารวมทัง้สิน้ 43 ราย แบ่งเป็นพ่อแม่ท่ีได้คะแนน
มากกว่า 8 คะแนนจํานวน 15 รายและพ่อแม่ท่ีได้คะแนนน้อยกว่า 6 คะแนน 28 ราย จากนัน้
คดัเลือกพ่อแม่ท่ีได้คะแนนมากกว่า 8 คะแนนและเข้าตามเกณฑ์คดัเลือกพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็น
ทนุเดมิได้ 3 ราย และคดัเลือกพ่อแม่ท่ีได้คะแนนน้อยกว่า 6 คะแนนและเข้าเกณฑ์การคดัเลือกพ่อ
แม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้ 9 ราย ระหว่างผู้ วิจัยดําเนินการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพทุธมีผู้ให้ข้อมลูถอนตวั 5 ราย มีผู้ ให้ข้อมลูได้คะแนนต่ํากว่า 8 คะแนน 1 ราย ดงันัน้
เหลือผู้ให้ข้อมลูท่ีผา่นการเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธรวม 3 ราย ดงัสรุปในตาราง 3 

 
ตาราง 3 สรุปจํานวนผูใ้หข้้อมูล 

ทําแบบคดักรองทัง้หมด (43 ราย) 
คะแนนแบบคดักรอง 8 คะแนนขึน้ไป 

(15 ราย) 
คะแนนแบบคดักรองน้อยกว่า 6 คะแนน 

(28 ราย) 
เข้าเกณฑ์พอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดมิ 

(3 ราย) 
เข้าเกณฑ์พอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพทุธ (9 ราย) 
- ถอนตวัระหว่างเข้าร่วมการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพทุธ (5 ราย) 
- เข้าเกณฑ์หลงัเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพทุธ (3 ราย) 

 
กระบวนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นหวัข้อสําคญัท่ีผู้วิจยัจะได้นําเสนอขัน้ตอนการทํางาน
ทัง้หมดของการวิจยัฉบบันี ้ผู้วิจยัแบง่การเก็บรวบรวมข้อมลูออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ก่อนเข้าสู่พืน้ท่ี
ประสบการณ์ ระหว่างอยู่ในพืน้ท่ีประสบการณ์ และถอนตวัจากพืน้ท่ีประสบการณ์ มีรายละเอียด 
ดงันี ้

ชว่งท่ี 1 ก่อนเข้าสูพื่น้ท่ีประสบการณ์ 
-  เตรียมความพร้อม “นกัวิจยั” 

ผู้ วิจัยศึกษาเนือ้หาทางทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพตัง้แต่การอ่าน
ตําราทางวิชาการทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เม่ือพบประเด็นปัญหาก็นําข้อสงสยัไปปรึกษา
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อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญการวิจยัเชิงคณุภาพ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพนิสิต
เพ่ือพัฒนาปริญญานิพนธ์ในประเด็นเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวนัท่ี 27 มีนาคมถึง 8 พฤษภาคม 2559 โดยในการอบรม
เชิงปฏิบตัิการครัง้นัน้ผู้ วิจัยมีโอกาสได้เรียนรู้เก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพหลายรูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี ปรากฏการณ์วิทยา ชาติพนัธุ์วรรณา การสร้างทฤษฎีฐานราก รวม
ไปถึงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการด้วย นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัมีโอกาสได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเก่ียวกับการ
วิจยัเชิงคณุภาพจากสถาบนัอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลยัเพิ่มเตมิอีกด้วย 

-  เตรียมความพร้อม “นกัจิตวิทยาการปรึกษา” 
ผู้วิจยัเร่ิมต้นศกึษาเนือ้หาทางทฤษฎีเก่ียวกบัการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวคิด

ต่างๆ ท่ีจะเก่ียวข้องกับปัญญาและการให้ความหมายความหลากหลายทางเพศตัง้แต่การอ่าน
ตําราทางวิชาการทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดบัปริญญาเอก ได้แก่ 
วิชากลยทุธการให้คําปรึกษาขัน้สงู การประเมินในการให้คําปรึกษาขัน้สงู การให้คําปรึกษาและจิต
บําบดัครอบครัว ทฤษฎีการให้คําปรึกษาเปรียบเทียบ และการฝึกปฏิบตัิการให้คําปรึกษา ซึ่งใน
รายวิชาทัง้หมดเน้นการสงัเคราะห์ความรู้เพ่ือการปฏิบตัิงานในฐานะนกัวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาการ
ฝึกปฏิบัติการให้คําปรึกษาท่ีผู้ วิจัยมีโอกาสได้ฝึกงานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการฟันฝ่า
อปุสรรค (AQ) ของนิสิตนกัศึกษาและบคุลากรในสถานศึกษาต่างๆ รวมจํานวนชัว่โมงฝึกทัง้สิน้ 
400 ชัว่โมง โดยในการฝึกครัง้นัน้ผู้วิจยัได้ออกแบบแนวทางการพฒันาท่ีใช้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวพุทธของโสรีช์ โพธิแก้ว (2553) เป็นแนวทางหลักในการทํางานพร้อมรับการนิเทศก์จาก
อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้เข้ารับการฝึกอบรม
เชิงปฏิบตัิการเก่ียวกบัการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนว Satir จากวิทยากรชาวต่างประเทศท่ีจดั
โดยบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 และเข้าร่วมฟัง
บรรยายและฝึกปฏิบตัิแบบเต็มจํานวนแตไ่ม่นบัหน่วยกิตในวิชา Logotherapy จากคณะจิตวิทยา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 อีกด้วย 

ชว่งท่ี 2 ระหวา่งอยูใ่นพืน้ท่ีประสบการณ์  
ระหว่างอยู่ในพืน้ท่ีประสบการณ์เป็นช่วงเวลาสําคญัท่ีผู้วิจยัทุ่มเทกําลงัแรงกาย 

สติปัญญา และจิตวิญญาณทัง้หมดท่ีมีในฐานะนกัจิตวิทยาการปรึกษาควบคู่นกัวิจยัเชิงคณุภาพ 
เป็นชว่งเวลาท่ีผู้วิจยัใช้ยาวนานถึง 16 เดือนหรือตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2561 ถึงพฤษภาคม 2562 
เพ่ือการรวบรวมข้อมลูซึ่งเป็นเสมือนจิ๊กซอว์ชิน้เล็กๆ ประกอบกนัจนเป็นภาพขนาดใหญ่ การเลือก
ผู้ ให้ข้อมูลแตล่ะรายและประคบัประคองกันจนถึงฝ่ังเป็นความท้าทายและบีบหวัใจของผู้วิจยัมา
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โดยตลอด การทํางานวิจยัโดยเฉพาะในบริบทของสงัคมครอบครัวไทยแล้วเป็นดัง่บททดสอบหวัใจ
และความสามารถเป็นอยา่งยิ่ง  

-  เตรียมเสบียงความรู้ก่อนสู้ศกึ 
“ปัญญาของ Counsellor (นกัจิตวิทยาการปรึกษา) คือปัญญาของ Client (ผู้

มาปรึกษา)” เป็นคําสอนของโสรีช์ โพธิแก้ว บคุคลท่ีได้ช่ือว่าเป็นครูทัง้แง่วิชาการและวิชาชีวิตของ
ผู้วิจยั ประโยคนียํ้า้เตือนให้ผู้วิจยัได้กลบัมาสงัเกตความทกุข์ผ่านเร่ืองราวแตล่ะวนัของตนเองเม่ือ
ตดัสินใจหนกัแนน่แล้วท่ีจะศกึษาปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น ผลการฝึก
สงัเกตหรืออีกนัยหนึ่งคือฝึกตามรู้จิตนัน้เพิ่มความชํานาญของการสงัเกต แต่มิได้หมายความว่า
เม่ือเหตกุารณ์หนึง่มากระทบผู้วิจยัแล้วจิตจะมัน่คงไมห่วัน่ไหว เพียงแตก่ารฝึกฝนจนชํานาญจะทํา
ให้ได้กลบัมาจดัการชีวิตให้สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ตรงหน้าอย่างรวดเร็วท่ีสดุ ตวัอย่างท่ีอาจจะทํา
ให้เห็นภาพได้ชดัเจนของผู้วิจยัเกิดขึน้ในชว่งผู้ให้ข้อมลูขอถอนตวัเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที
ละคนๆ จนหมด สิ่งท่ีเกิดขึน้ในใจเต็มไปด้วยความเดือดดาลปะปนกับความกลัวผลการวิจัยไม่
เสร็จ อาการท่ีเกิดขึน้คือความร้อนรุ่มท่ีเป็นอาการภายใน และอาการกระสบักระส่ายท่ีปรากฏเป็น
อาการภายนอก ต่อเม่ือผู้วิจยัได้ใช้โจทย์นีเ้ป็นแบบฝึกหดักบัตวัเองก็พลนัให้เห็นคําตอบว่าอาการ
ทัง้หมดท่ีเผยให้เห็นนัน้มีรากเหง้ามาจาก “คาดหวงั” การอยู่หรือไม่อยู่ร่วมโครงการวิจยัล้วนมีเหตุ
ปัจจยัเข้ามาเก่ียวข้องสมัพนัธ์ เม่ือผู้วิจยัวางใจได้เช่นนีแ้ล้วจึงเข้าสู่ภาวะปกติท่ีถึงเวลาเร่ิมต้นใหม่
และให้สิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นแบบฝึกหดัของชีวิต 

-  ได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีกรณีพอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดมิ 
การวิจัยครั ง้นี เ้ กิดขึ น้ เ พ่ือเติมเต็มองค์ความรู้ปัญญาในบริบทความ

หลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่น ผู้ วิจยัจึงใช้ความรู้ท่ีมีในปัจจุบนัมาเทียบเคียงซึ่งคือปัญญาใน
บริบทพุทธธรรมกระนัน้การเทียบเคียงก็ยงัขาดอรรถรสของความลุ่มลึก ผู้ วิจยัจึงใช้การทบทวน
เอกสารเชิงวิชาการเก่ียวกับปัญญาร่วมกับการคดัเลือกพ่อแม่ท่ีลูกวยัรุ่นมีความหลากหลายทาง
เพศและมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการจัดการชีวิตให้สอดคล้องกับลูกวัยรุ่นท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศท่ีสะท้อนปัญญาในบริบทพทุธธรรม การคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูนีเ้ป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเน่ืองจากเพ่ือนรุ่นน้องท่ีเป็นครูแนะแนวและกัลยาณมิตรจากทุกสารทิศตบเท้าร่วมกัน
คดัเลือกลกูวยัรุ่นและผู้ ให้ข้อมูลตามเกณฑ์ของผู้วิจยัให้เป็นอย่างดี ช่วยเหลือประสานงาน ติดต่อ
นดัหมายช่วงเวลาท่ีสะดวกตรงกนั แถมด้วยบริการรถรับส่งผู้วิจยัเข้าสู่แหล่งพํานกัของผู้ ให้ข้อมูล 
ชว่ยเหลือเตรียมเคร่ืองบนัทกึเสียง ไตร่ถามในเนือ้หาสว่นท่ีเตรียมไว้แตย่งัขาดตกไปบ้าง 
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-  พลิกแผน่ดนิตามหาพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
การเสาะแสวงหาพ่อแม่ท่ีจะมาเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธนัน้

เป็นช่วงเวลาท่ีบีบคัน้มากเน่ืองจากผู้ ให้ข้อมูลท่ีเข้าเกณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ให้ผู้วิจยัเก็บข้อมูล 
รายแรกท่ีสนใจและเต็มใจก็พบปัญหาด้านการเดินทางเข้าถึงและความปลอดภัยในการเข้าพืน้ท่ี
เน่ืองจากสถานท่ีพกัอาศยัของผู้ให้ข้อมลูอยูใ่นจงัหวดัแหง่หนึง่ในชายแดนภาคใต้ของไทย ในรายท่ี
ครูแนะแนวส่งมาโดยแนะนําเพียงว่าผู้ วิจยัเป็นนกัจิตวิทยาการปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญด้านนี ้
กลบัพบในเวลาต่อมาว่าเป็นผู้ ป่วยทางจิตของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งขณะนัน้ก็อยู่ระหว่างการ
รักษาและแพทย์เจ้าของไข้ไม่ยินดีให้เข้าร่วมการวิจยั ผู้วิจยัเผชิญสถานการณ์เช่นตวัอย่างเหล่านี ้
อยู่กว่า 6 เดือน จึงเร่ิมมีผู้ ให้ข้อมลูสนใจเน่ืองจากครูแนะแนวของลกูแนะนําและตนเองต้องการ
แนวทางรักษาลกูให้หายขาด ผู้วิจยัเร่ิมชวนพดูคยุ ทําแบบคดักรอง และเก็บข้อมลูเก่ียวกบัภูมิหลงั
เป็นเวลาประมาณ 1 เดือนจึงเร่ิมนดัหมายเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ขณะท่ี
ช่วงเวลาเดียวกันได้มีผู้ ให้ข้อมลูเร่ิมทยอยติดต่อผู้วิจยัมาเป็นระยะ ภายใน 3 เดือน ผู้วิจยัได้ผู้ ให้
ข้อมูลมารวมทัง้สิน้ 5 ราย ผู้ วิจยัสร้างสมัพนัธ์กับผู้ ให้ข้อมูลและกําหนดวนัเวลา สถานท่ี ถ้าทุก
อย่างเป็นไปตามกําหนดการท่ีวางไว้ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธนีจ้ะสิน้สุดได้ไม่เกินเดือน
ธนัวาคม 2561 

-  ขอถอนตวัจากการวิจยั 
หลังจากผู้ วิจัยได้ผู้ ให้ข้อมูลจํานวน 5 รายแล้วจึงเร่ิมนัดหมายวัน เวลา 

สถานท่ีท่ีสะดวก โดย 3 รายมาจากครูแนะแนวในโรงเรียนมธัยมประสานผ่านลกูศิษย์ ส่วนอีก 2 
รายมาจากการแนะนําของอาจารย์มหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งซึ่งคนละสถาบนักัน ผู้ วิจยัมีข้อสงัเกตท่ี
นา่สนใจอยา่งหนึง่คือผู้ให้ข้อมลูทัง้หมดตัง้ต้นด้วยคําถามวา่ อาการท่ีลกูตนเป็นอยู่น่ีสามารถรักษา
ให้หายได้หรือไม่ มีวิธีการบําบัดทางจิตวิทยาให้หายได้หรือไม่ หรือมีกระทั่งปรึกษาว่าผู้ วิจัย
สามารถใช้วิชาปรับพฤติกรรมเพ่ือทําให้ลูกสามารถกลับคืนมาเป็นชายจริงหญิงแท้ได้หรือไม ่
นอกจากนีย้งัพบวา่ระหวา่งกระบวนการผู้ ให้ข้อมลูมกัจะถามถึงคําถามดงักล่าวอยู่เป็นระยะคล้าย
ว่านั่นเป็นสิ่งท่ีฝังใจของผู้ ให้ข้อมูล ผู้ วิจัยไม่แน่ใจว่าในช่วงเวลานัน้ผู้ ให้ข้อมูลถูกรบกวนจาก
สิ่งแวดล้อมใดเป็นพิเศษหรือไม่ แม้ในช่วงเวลานัน้จะลงัเลแตส่ดุท้ายก็ตดัสินใจท่ีจะเปิดประเด็นนี ้
ใน session ท่ี 2-3 ของผู้ให้ข้อมลูทกุราย แตก่ารตดัสินใจนีล้า่ช้าเกินไปเน่ืองจากผู้ ให้ข้อมลูทัง้หมด
ทยอยเล่ือนนัดไปแบบมีกําหนดท่ีชัดเจนบ้างและไม่มีกําหนดบ้าง ท้ายท่ีสุดทุกคนขอถอนตัว
เน่ืองจากติดภารกิจในลกัษณะต่างๆ คงเหลือเพียงรายเดียวซึ่งมาพบกัน 2-3 เดือนต่อครัง้ เม่ือ
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สิน้สุดกระบวนการผู้ วิจัยจําเป็นต้องคัดออกไปเน่ืองจากได้คะแนนจากแบบคัดกรองไม่ถึง 8 
คะแนนซึง่ไมเ่ข้าเกณฑ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั  

-  แก้ปัญหาด้วยการขยายอายสุงูสดุของลกูวยัรุ่น 
จากปัญหาผู้วิจยัไม่สามารถเก็บข้อมูลจนถึงระยะสุดท้ายได้สําหรับพ่อแม่ท่ี

เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ ผู้วิจยัได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์ให้ปรับเพิ่มอายุสูงสุดของลูกวัยรุ่น เน่ืองจากการกําหนดอายุวัยรุ่นไว้เพียง 23 ปีไม่
สอดคล้องกับคํานิยามวยัรุ่น ผู้ วิจยัจึงได้กําหนดช่วงอายุใหม่เป็น 13-25 ปี การกําหนดช่วงอายุ
ใหม่ครัง้นีส้ร้างการเปล่ียนแปลงครัง้สําคญัเน่ืองจากการแก้ไขนีทํ้าให้ลกูวยัรุ่นท่ีมีอายมุากกว่า 23 
ปีเข้าเกณฑ์คดัเลือกเพิ่มไปด้วย ในช่วงนีมี้ผู้แนะนําผู้ ให้ข้อมลูรายใหม่ให้ผู้วิจยัถึง 12 รายในช่วง
เวลาเพียงไม่ถึง 1 เดือนจากการแนะนําของอาจารย์และบุคลากรของสถาบนัการศึกษา และ
บคุลากรทางการศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธิการ  

-  รายแรกช่ืนใจให้ความร่วมมือดี 
ผู้วิจยัเลือกตดิตอ่ผู้ให้ข้อมลูรายท่ี 1 จากการประสานงานของผู้แนะนําซึ่งเป็น

ข้าราชการครูสงักัดกระทรวงศกึษาธิการในจงัหวดัแห่งหนึ่งของภาคกลาง ผู้แนะนําได้แนะนําผู้ ให้
ข้อมูลหลกัโดยตรงไม่ผ่านลูกวยัรุ่นเช่นเดียวกับผู้ ให้ข้อมูลหลายรายท่ีผ่านมา ผู้แนะนําอาสาเป็น
โชเฟอร์รับสง่การเดนิทางให้ ผู้วิจยัประสานงานและนดัหมายวนัเวลาท่ีสะดวกตรงกนั 

เม่ือวันนัดหมายมาถึงผู้ แนะนําขับรถมารับผู้ วิจัยท่ีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใน
ช่วงเวลาประมาณ 6.30 น. การเดินทางในวนันัน้ค่อนข้างคล่องตวัเน่ืองจากเป็นเวลาเช้าและรถ
ของเราเดินทางออกเมืองสวนกับรถคนัอ่ืน ผู้ วิจยัใช้เวลาประมาณ 1.5 ชัว่โมงก็ถึงท่ีหมายซึ่งเป็น
บ้านพกัชัน้เดียวยกพืน้สงูใกล้กนัเป็นคลอง ด้านลา่งเทปนูบางสว่น มีชดุรับแขกหินขดัตัง้อยู่ชดุหนึ่ง
บริเวณกลางบ้าน ลกัษณะภายในบ้านเงียบสงบ สายลมพดัโชยอ่อนๆ จากริมคลองลอดผ่านใต้ถนุ
บ้านท่ีผู้ วิจัยกําลังนั่งอยู่ รู้สึกเย็นสบายโดยไม่ต้องเปิดพัดลมช่วยระบายอากาศ เม่ือผู้ ให้ข้อมูล
ทราบวา่ผู้วิจยัเดนิทางมาถึงก็เดินมาต้อนรับพร้อมชวนนัง่คยุเร่ืองราวทัว่ไปก่อนและทําให้ทราบว่า
ผู้ ให้ข้อมูลเป็นเพ่ือนกับญาติผู้ ใหญ่ท่านหนึ่งท่ีผู้ วิจยัเคารพนบัถือ การพูดคยุเป็นไปอย่างออกรส
เน่ืองจากระยะความสมัพันธ์ดูหดสัน้ลงจากการมีตวัเช่ือมคือญาติผู้ ใหญ่ท่านนัน้แม้ไม่ได้อยู่ใน
สถานการณ์ด้วยก็ตาม  

หลงัจากผู้วิจยัเปิดเผยความตัง้ใจของตนเองแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่าง
ดี ผู้ วิจยัใช้เวลาถึงประมาณเท่ียงจึงขออนุญาตลากลับ ผู้ ให้ข้อมูลใจดีทํากับข้าวมาต้อนรับช่วง
กลางวัน แม้ผู้ วิจัยจะมีภารกิจช่วงบ่ายท่ีกรุงเทพแต่ก็เห็นว่าน่ีจะเป็นโอกาสให้ผู้ วิจัยได้รู้จกัผู้ ให้
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ข้อมลูมากขึน้จึงตอบตกลงไปด้วยความเต็มใจ ระหว่างรับประทานอาหารซึ่งเป็นเมนพืูน้บ้าน เช่น 
นํา้พริกกะปิรสชาตเิผ็ดเคม็จดัจ้านแกล้มกบัผกัสดร่ิมรัว้และไข่เป็ดต้มยางมะตมูนัน้ผู้ ให้ข้อมลูก็เร่ิม
บน่ให้ฟังถึงความรู้สึกคบัข้องใจของตนท่ีมีกบัลูก ผู้ วิจยัรู้สึกอยากเบรคเพ่ือขออนุญาตหยิบเคร่ือง
บนัทึกเสียงเป็นท่ีสุดแต่ก็ทําไม่ได้เพราะไม่เข้ากับสถานการณ์ ผู้ วิจยัพยายามตัง้ใจฟังและจดจํา
รายละเอียดให้ได้มากท่ีสุดแม้จะรู้สึกเผ็ดร้อนนํา้พริกกะปิ จากนัน้ผู้ วิจยัได้มีโอกาสติดตอ่และมา
เย่ียมเยียนอีกหลายครัง้กวา่จะได้เร่ิมนดัหมายเข้ากระบวนการ 

-  เลือก 1 ได้ถึง 3 
หลงัจากผู้วิจยัและผู้ ให้ข้อมลูสนิทกนัพอสมควร ลกูสาวซึ่งมีสถานะเป็นทอม

ก็ได้รับรู้การเข้ามาเก็บข้อมลูของผู้วิจยั เธอมิได้แสดงอาการสงสยัหรือขดัขืน ตรงกนัข้ามเธอกลบั
ยินดีท่ีแม่ของเธอจะมีเพ่ือนคยุ เธออวยพรให้ผู้วิจยัทํางานนีใ้ห้สําเร็จก่อนนึกขึน้ได้ว่าแฟนของเธอ
ซึ่งเรียกตนว่าเป็นดีน้ัน้ก็มีปัญหาทางบ้านไม่ยอมรับเช่นกนั เธอติดต่อไม่นานผู้ ให้ข้อมลูซึ่งรู้จกักับ
บ้านพักของผู้ ให้ข้อมูลรายท่ี 2 ก็ยินดีขับรถมอเตอร์ไซค์พาผู้ วิจัยไปยังบ้านพักโดยมิได้เอ่ยถึง
ภารกิจของผู้วิจยัหลงัจากนี ้ผู้วิจยัเห็นเป็นโอกาสเหมาะท่ีจะได้ผู้ให้ข้อมลูเพิ่มจึงตดัสินใจเดินไปขึน้
รถออกไปทนัที 

ขณะผู้ ให้ข้อมูลข่ีรถไปตามถนนลาดยางเส้นเล็กๆ ท่ีกว้างพอสําหรับรถเก๋ง
สวนกนัได้แบบเบียดๆ ผู้ ให้ข้อมลูรายท่ี 2 ก็ข่ีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี ทัง้คูท่กักนัพอหอมปากหอม
คอก่อนแนะนําให้ผู้วิจยัรู้จกั การตกลงในวนันัน้เป็นไปได้ด้วยดีก่อนจบลงท่ีริมถนนเส้นนัน้นัน่เอง
เพราะไมท่นัได้เข้าถึงบ้านผู้ให้ข้อมลูรายท่ี 2 

หลังจากผู้ วิจัยได้ผู้ ให้ข้อมูลรายท่ี 2 มาแบบไม่ทันตัง้ตวั ลูกสาวของผู้ ให้
ข้อมลูรายนีก็้นําเสนอพร้อมติดตอ่แฟนเก่าของเธอซึ่งเรียกตนเองว่าเลสเบีย้น เธอกล่าวว่าเพ่ือนมี
ความคบัข้องใจกบัท่ีบ้านก่อนติดตอ่ประสานงานให้ทนัที ผู้วิจยัได้คยุโทรศพัท์กบัเพ่ือนของลกูสาว
คนนีจ้นได้นดัหมายกนัเพ่ือประสานกบัผู้ให้ข้อมลูและในเวลาตอ่มาก็ได้เข้ามาเป็นผู้ ให้ข้อมลูรายท่ี 
3 ของการวิจยัระยะนีด้้วย 

ชว่งท่ี 3 ถอนตวัจากพืน้ท่ีประสบการณ์  
ระหวา่งอยูใ่นพืน้ท่ีประสบการณ์เป็นชว่งเวลาท่ีผู้วิจยัสขุและทกุข์ปะปนกนัไป 

ความช่วยเหลือทัง้หลายท่ีเกิดขึน้เป็นภาพแห่งความทรงจําท่ีผู้วิจยัจะระลึกไว้อยู่เสมอ ความโอบ
อ้อมอารีของครอบครัวพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธทัง้ 3 รายล่าสดุเป็นดัง่สาย
สัมพันธ์ของคนในครอบครัวเดียวกัน วันเวลาเพียง 2-3 เดือนท่ีดูผิวเผินแล้วสัน้นักจึงไม่เป็น
อุปสรรคต่อความรู้สึกทางใจท่ีผูกพันกันเหมือนรู้จักกันมาอย่างยาวนาน เม่ือกระบวนการใน 
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session สดุท้ายเสร็จสิน้ลง ผู้วิจยัมีความมัน่ใจมากว่าทกุรายได้เปล่ียนแปลงภายในตนเองแล้ว
และเม่ือประเมินด้วยแบบคัดกรองก็เป็นจริงตามคาด ผู้ วิจัยไม่เหลือเวลามากนักในการเขียน
รายงานฉบบันีจ้ึงจําเป็นต้องดําเนินการสมัภาษณ์เชิงลึกตอ่ในทนัที กระบวนการทัง้การวิเคราะห์
และการตรวจสอบความนา่เช่ือถือเกิดขึน้พร้อมกนัไปในคราวเดียวกนั 

เม่ือขัน้ตอนตา่ง ๆ เดนิทางมาถึงชว่งปลาย ผู้วิจยัท่ีไปมาหาสู่กบั 3 ครอบครัว
จําเป็นต้องถอนตวัจากพืน้ท่ีให้สมาชิกได้ใช้เวลาร่วมกนัให้มากท่ีสดุ ความประทบัใจในไมตรีท่ีมีให้
กนั ความปรารถนาดีท่ีสง่ผา่นมาถึงผู้วิจยั คําอํานวยอวยพรให้ผู้วิจยัเดินหน้าให้สําเร็จปริญญาเอก
เป็นสิ่งท่ีผู้วิจยัรับรู้และซาบซึง้ใจสงูสดุ การเดนิทางกลบัอยา่งเป็นทางการของผู้วิจยัในช่วงสิน้เดือน
พฤษภาคมพะรุงพะรังไปด้วยของฝากของกิน ของพืน้บ้านท่ีทกุคนรวมตวักนันํามาฝากให้ปานว่า
สินค้า OTOP ทัง้หมดได้ย่อส่วนมาอยู่ในมือผู้ วิจยัแล้ว ผู้วิจยักําทุกสิ่งไว้ในมือแน่นพร้อมนํา้ตาท่ี
เออ่คลอท่ีเบ้าตา สิ่งหนึ่งท่ีผดุขึน้ในใจคือไม่ใช่แคฉ่ันแล้วแหละท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขา แต่
วนันีเ้ขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันและวนันีพ้วกเขาเหล่านัน้กําลงัจะส่งฉันให้จบปริญญาเอก แม้
ของฝากทัง้หมดในมือจะประเมินราคาแล้วไม่ได้มากมายอะไรแต่นํา้ใจท่ีอยู่ในนัน้ช่างมากมาย
เหลือเกิน คําขอบคณุสดุท้ายจําใจต้องเอย่ออกไปเพ่ือให้รถได้แลน่ออกจากพืน้ท่ีแตค่วามสมัพนัธ์ท่ี
ดีจะยงัคงอยูก่นัตลอดไป 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบคดักรองพ่อแม่ท่ีลูกวยัรุ่นมีความหลากหลายทางเพศเพ่ือเข้าสู่การสมัภาษณ์ท่ี
ผู้วิจยัปรับปรุงมาจากแบบวดัปัญญาของเพริศพรรณ แดนศิลป์ (2550) ใช้สําหรับคดักรองพ่อแม่ท่ี
มีปัญญาเป็นทุนเดิมและพ่อแม่ท่ีมีปัญญาหลังการเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 
(ตวัอยา่งแบบคดักรองดใูนภาคผนวก ก) 

2. ข้อคําถามกึ่งโครงสร้างท่ีผู้ วิจยัพฒันามาจากการทบทวนปัญญาในบริบทพุทธธรรม
ร่วมกบัการพิจารณาของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ใช้สําหรับตอบวตัถุประสงค์การวิจยัใน
ครัง้นี ้(ดใูนภาคผนวก ข) 

3. โปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้จากแนวคิดของโสรีช์ โพธ์ิ
แก้ว (2553) ใช้สําหรับพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ (ดใูนภาคผนวก ค) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพแบบกรณีศกึษา(Case Study) ซึ่งผู้ วิจยัใช้

การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีสอดคล้องกันตัง้แตแ่นวทางการวิเคราะห์ข้อมลู เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู และวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมลูใช้การพึ่งพาทฤษฎีใน
การอภิปราย (Yin. 2003) เทคนิคท่ีใช้ประกอบด้วยการเทียบเคียงรูปแบบ (pattern matching) 
การวิเคราะห์ตามลําดบัเวลา (time-series analysis) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ิมจากนําเสียงท่ี
บนัทึกจากการสมัภาษณ์เชิงลึกมาถอดความเป็นตวัอกัษร ตรวจสอบการถอดความว่าสอดคล้อง
ตรงกันกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูล จากนัน้ผู้ วิจัยอ่านบทถอดความนัน้ซํา้หลาย ๆ รอบ 
โดยรอบแรกผู้วิจยัอ่านเพ่ือทําความเข้าใจภาพรวม รอบท่ี 2 อ่านแบบละเอียดขึน้เพ่ือจบัประเด็น
และใจความสําคญั จากนัน้ค้นหาใจความท่ีแสดงความหมาย (meaning unit) นําแตล่ะประเด็น
มาร้อยเรียงเป็น theme ใหญ่ตอ่ไป  

 
การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูล (Trustworthiness) 

ผู้วิจยัตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมลูโดยใช้แนวทางตอ่ไปนี ้
1. การพึ่งพากบัเกณฑ์อ่ืน (DEPENDABILITY) ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้มมุมอง

จากนกัวิจยัท่ีมีพืน้ความรู้ทางจิตวิทยาการปรึกษาจํานวน 2 ท่านร่วมสงัเกตการวิเคราะห์ตีความ
ของผู้วิจยั  

2. การยืนยนัผล (CONFIRMABILITY) ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้การตรวจสอบกบั
การวิจยัท่ีผ่านมา การตรวจสอบกับผู้ เช่ียวชาญ และการตรวจสอบกับผู้ ให้ข้อมูล โดยเร่ิมต้นจาก
ผู้ วิจัยจะนําบทถอดความการสัมภาษณ์เชิงลึกกลับไปให้ผู้ ให้ข้อมูลทุกรายอ่านทวนซํา้เพ่ือ
ตรวจสอบการให้ข้อมูล หากมีประเด็นใดท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลกัต้องการขยายความเพิ่มเติมผู้ วิจยัจะ
อนญุาตให้อธิบายโดยขออนญุาตบนัทกึเสียง  

3. การถ่ายโอนผลการวิจยั (TRANSFFRABILITY) ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัคดัเลือก
ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีคณุสมบตัติรงตามทฤษฎี  

 
จรรยาบรรณของนักวิจัยและการพทิกัษ์สิทธ์ิของผู้ให้ข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษากบัมนษุย์ซึง่ถือเป็นการศกึษาท่ีมีความละเอียดอ่อนและต้อง
คํานึงถึงผลกระทบทางกายและจิตใจเป็นสําคญั แม้การวิจยัครัง้นีจ้ะมิได้มีการให้สารเคมีใดเข้าสู่
ร่างกายผู้ ให้ข้อมลู แตป่ระเด็นท่ีผู้วิจยัเลือกศกึษาก็ถือเป็นสิ่งท่ีอาจนําความทกุข์มาสู่บคุคลนัน้ได้ 
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ผู้วิจยัจึงจําเป็นต้องระมดัระวังการเลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัให้สอดคล้องและตรงกับสิ่งท่ีจะ
ศกึษามากท่ีสดุ ก่อนเร่ิมต้นการวิจยัผู้ให้ข้อมลูจะได้รับเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมการวิจยั (Participant 
Information Sheet) เพ่ือนํากลบัไปทําความเข้าใจและซกัถามสิ่งท่ีสงสยั เม่ือทําความเข้าใจแล้วจึง
ลงช่ือไว้ในหนงัสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจยั (Informed Consent Form) ประเด็นท่ี
จะนํามาเป็นชุดคําถามเพ่ือการสัมภาษณ์เชิงลึกผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผู้ เช่ียวชาญก่อนนําไปใช้จริงเพ่ือระมดัระวงัให้เกิดผลกระทบทางจิตใจน้อยท่ีสดุ หากพบว่าประเด็น
ใดท่ีผู้ ให้ข้อมลูไม่เต็มใจให้ข้อมลูตอ่สามารถปฏิเสธการตอบคําถามนัน้ได้ทนัที ผู้วิจยัจะหยุดการ
ซกัถามและเปล่ียนไปทําหน้าท่ีในฐานะนกัจิตวิทยาการปรึกษาแทนจนกว่าสภาวะจิตใจของผู้ ให้
ข้อมลูหลกัจะกลบัมาสู่ปกติ และ/หรืออาจยกเลิกการให้สมัภาษณ์ในครัง้นัน้ได้หากได้รับการร้อง
ขอจากผู้ให้ข้อมลู 

สําหรับเนือ้หาท่ีปรากฏในรายงานการวิจยัรวมถึงข้อมูลต่างๆ ตัง้แต่การสมัภาษณ์ การ
ถอดความเป็นตวัอกัษร การบนัทึกเสียงนัน้ผู้ วิจยัให้ความสําคญัสงูสดุ ฉะนัน้ผู้วิจยัจะระมดัระวงั
ตัง้แตก่ารบนัทึกเสียงและเก็บต้นฉบบัเสียงไว้ในพืน้ท่ีปกปิด เม่ือใช้งานเสร็จสิน้แล้วจะลบต้นฉบบั
เสียงนัน้ภายใน 6 เดือน การถอดความเป็นตวัอกัษรใช้ช่ือสมมตุิทกุครัง้ หากผู้ ให้ข้อมลูหลกัเอ่ยถึง
ช่ือบุคคลท่ี 3 ผู้วิจยัจะเปล่ียนเป็นช่ือสมมุติเช่นกันและจะยึดถือแนวทางไม่ให้ผู้อ่านงานวิจยัใน
อนาคตสืบสาวเร่ืองราวมาจนถึงตวัผู้ให้ข้อมลูหลกัและครอบครัวได้  
 



  

บทที่ 4 
ผลการวจิัย 

 
จากช่องว่างขององค์ความรู้ว่าเราจะทําอย่างไรให้ครอบครัวได้ขยายพืน้ท่ีให้กับความ

หลากหลายทางเพศได้มากยิ่งขึน้นัน้นํามาสู่ข้อสรุปว่าเราควรเร่ิมต้นจากการถอดบทเรียนจากพ่อ
แมท่ี่มีปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นเป็นทนุเดิมร่วมกบับทเรียนจากพ่อแม่
ท่ีมีปัญญาหลงัเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ ผู้วิจยัจึงกําหนดคําถามวิจยัไว้ 2 ประเด็น 
คือ การให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นเป็นอย่างไรและ
กระบวนการทางปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นเป็นอย่างไร
ครอบคลุมพ่อแม่ทัง้สองกลุ่ม โดยท่ีมาของการตัง้คําถามวิจัยเช่นนีเ้น่ืองมาจากผู้ วิจัยเร่ิมต้น
พิจารณาธรรมชาติของความรู้ความจริงในสิ่งท่ีจะศึกษาแล้วเห็นว่าความรู้ความจริงดงักล่าวเกิด
จากสิ่งแวดล้อมเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ จากนัน้มนุษย์จึงสร้างสรรค์ความรู้ความจริงนัน้
ขึน้มาภายใต้สิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์ความรู้ความจริงนีส้อดคล้องกับกระบวนทัศน์แบบ
สร้างสรรค์นิยม (constructivism) (Creswell. 2013) ซึ่งมีมมุมองว่ามนษุย์แสวงหาความเข้าใจใน
โลกของตนและทํางานโดยสร้างสรรค์ความหมายจิตวิสัยจากประสบการณ์ของเขาขึน้อันเป็น
ความหมายท่ีให้แก่วัตถุสิ่งของหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ความหมายเหล่านีมี้มากมาย
หลากหลายจนนําไปสู่การค้นหาทศันะท่ีซบัซ้อนแทนการค้นหาในมมุแคบและจํากดัให้เหลือเพียง
ไมก่ี่ประเภท (creswell. 2013)  

การวิจยัครัง้นีจ้ึงถือเป็นการเติมเต็มช่องว่างท่ีว่าเราจะทําอย่างไรให้ครอบครัวได้ขยาย
พืน้ท่ีให้กบัความหลากหลายทางเพศได้มากยิ่งขึน้ ซึง่การเตมิเตม็คําว่า “ทําอย่างไร” ได้ดีท่ีสดุย่อม
เป็น “ผู้ ท่ีมีประสบการณ์” ผา่นการเข้าไปปฏิสมัพนัธ์ของผู้วิจยัท่ีมีฐานะเป็นนกัจิตวิทยาการปรึกษา
ร่วมกับพ่อแม่ท่ีลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศก่อนนํามาถอดบทเรียนเพ่ือค้นหาการให้
ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่นและอธิบายกระบวนการทาง
ปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
กรณีศกึษาชนิดรวมกลุม่(Collective case study) เนือ้หาในบทนีจ้งึจะได้กลา่วถึง 3 ตอน ดงันี ้

 
 



 62 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ ให้ข้อมูลเป็นการนําเสนอเร่ืองราวชีวิตของชายหญิงคู่หนึ่งท่ีเดินทาง

รอนแรมบนถนนชีวิตจนมาได้พบเจอคนท่ีเขาและเธอตดัสินใจเลือกใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน จากต่างคน
ต่างท่ีมาจนมาบรรจบท่ีคําว่าคู่สามีภรรยาและเข้าสู่ช่วงการเปล่ียนผ่านบทบาทมาสู่พ่อแม่อัน
เน่ืองมาจากทัง้คู่มี “ลูก” เป็นโซ่ทองคล้องใจร่วมกัน ขณะท่ีบางคนอาจไม่ทันได้ตัง้ รับกับ
สถานการณ์ชีวิตท่ีโหมพดักระหน่ําอย่างบ้าคลัง่จนเปล่ียนบทบาทจาก “พ่ีชาย” กลายเป็น “พ่อ” 
เพียงชัว่ข้ามคืน แม้ทัง้ 6 ครอบครัวนีจ้ะมีพืน้เพท่ีมาตา่งกนัแตส่ิ่งหนึ่งท่ีทกุคนมีเหมือนกนัและชกั
นําให้ทัง้หมดมาบอกเล่าเร่ืองราวชีวิตของตนผ่านตวัอกัษรทัง้หมดนีล้้วนมาจากการได้อยู่ในฐานะ 
“พ่อแม่ท่ีลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ” เหมือนกัน ชีวิตท่ีต่างคนต่างท่ีมาแต่ล้วนได้มา
สมัผสัและลิม้รสความเป็นชีวิตพ่อแม่ทัง้ 6 ครอบครัวนัน้จะเป็นอย่างไร ผู้วิจยัจะได้นําเสนอไว้ใน
ตอนท่ี 1 นีท้ัง้หมด แบง่เป็น 2 กลุ่ม พ่อแม่กลุ่มหนึ่งมีปัญญาจากการสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมก่อน
หน้าได้มาพบเจอผู้ วิจยัและพ่อแม่อีกกลุ่มหนึ่งมีปัญญาจากการเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวพทุธ  

กลุ่มที่ 1 พ่อแม่ที่มีปัญญาเป็นทุนเดมิ 
พ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมคือ พ่อแม่ท่ีลูกวยัรุ่นมีความหลากหลายทางเพศและมี

คะแนนจากแบบวดัปัญญาตัง้แต ่8 คะแนนขึน้ไป ผู้วิจยัได้ผู้ ให้ข้อมลูผ่านตามเง่ือนไขรวมจํานวน 
3 ครอบครัว การนําเสนอผู้วิจยัเลือกใช้นามสมมติแทนช่ือจริงโดยอิงกบัช่ือผลไม้เน่ืองจากในช่วงท่ี
ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้ตรงกบัเทศกาลผลไม้นานาชนิดพร้อมใจกนัลงสู่ตลาดสด ทเุรียน มงัคดุ 
พุทราจึงไ ด้เ ป็นตัวแทนของบุคคลท่ีมีตัวตนจริงเหล่านีท้ัง้หมด ทัง้สามครอบครัวนี ไ้ม่ มี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงถึงกัน เร่ืองราวของแต่ละกรณีศึกษาจึงแยกจากกันอย่างชัดเจน แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนในการนําเสนอแต่ละกรณีศึกษา ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ภูมิหลงัชีวิตของพ่อแม่ 
ส่วนท่ี 2 มมุมองของพ่อแม่ท่ีมีต่อลกู ส่วนท่ี 3 ยามเม่ือปัญญาผดุขึน้ในบริบทความหลากหลาย
ทางเพศ 

กรณีศึกษาที่ 1: ทุเรียน 
ส่วนที่ 1 ภูมิหลังชีวิตของพ่อแม่ 

ทเุรียนเป็นช่ือสมมติของคณุแม่เลีย้งเด่ียวอาย ุ50 ปี การศึกษาปริญญาตรี 
ปัจจุบนัประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีลูกเป็นทอมอายุ 23 ปี กําลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
หลงัจากผู้ วิจยัพูดคยุและนดัหมายกันผ่านโทรศพัท์แล้วนัน้ ทุเรียนก็แสดงออกถึงความรู้สึกยินดี
และเต็มใจเป็นอย่างมากท่ีจะได้เป็นผู้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืนๆ เธอพร่ําบอกตัง้แต่
สนทนากันผ่านโทรศัพท์แล้วว่าเธอคงไม่มีโอกาสได้เรียนถึงระดับปริญญาเอกเพราะลําพังแค่
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ปริญญาตรีกบัหญิงชาวบ้านวยั 50 กะรัตอย่างเธอก็ถือได้ว่ามาไกลเกินกว่าเพ่ือนในวยัประถมของ
เธอมากเหลือเกินแล้ว ดงันัน้หากมีโอกาสเธอจะไมล่งัเลเลยท่ีจะย่ืนมือเข้าไปชว่ยเหลือ  

ในวนัแรกท่ีผู้วิจยัและทเุรียนได้เจอกนันัน้ผู้วิจยัได้รับการอํานวยความสะดวก
จากผู้ แนะนําซึ่งเป็นอาจารย์ของลูกสาวทุเ รียน ผู้ แนะนํานัดหมายกับผู้ วิจัย ท่ีบริเวณหน้า
สถานศึกษาซึ่งเป็นสถานท่ีทํางานของผู้ แนะนําตัง้อยู่ในจงัหวดัแห่งหนึ่งในภาคกลางจากนัน้จึง
เดินทางพร้อมกันไปยังจุดหมายโดยรถยนต์ส่วนตวัของผู้ แนะนําซึ่งเป็นบ้านพักของทุเรียน เม่ือ
เดนิทางมาถึงผู้วิจยัทราบจากผู้แนะนําว่าลกัษณะบ้านพกัเป็นบ้านเด่ียว ปลกูในพืน้ท่ีประมาณ 30 
ตารางวา สร้างด้วยปูนชัน้เดียวตามแปลนหลักของโครงการหมู่บ้านเอือ้อาทรของการเคหะ
แห่งชาติ ลกัษณะของตวับ้านทรุดโทรมไปบ้างเน่ืองจากปลกูมาแล้วประมาณ 20 กว่าปี ลกัษณะ
ของหมูบ้่านนีไ้มมี่ระบบสาธารณปูโภคส่วนกลางใดนอกจากไฟฟ้าท่ีติดไว้บริเวณถนนคอนกรีตเข้า
หมู่บ้าน ลักษณะการอยู่อาศยัในหมู่บ้านนีอ้ยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศยัและไม่จุกจิกกับระเบียบ
มากนกัโดยสงัเกตจากการตอ่เติมบ้านพกัท่ีย่ืนลํา้ไปในบ้านข้างเคียง ขณะท่ีบ้านข้างเคียงก็นําราว
ตากผ้ามาวางเกยไปยงับ้านอีกหลงั การจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนกั หลายบ้านใช้การจอด
ตามอําเภอใจใครมาก่อนได้ก่อนแตก็่ได้รับการยืนยนัจากทเุรียนว่าทัง้หมดนีไ้ม่มีใครคิดจะเอาเร่ือง
หรือลกุขึน้มาจดัการจนกลายเป็นสว่นหนึง่ของชมุชนเอือ้อาทรแหง่นีไ้ปแล้ว หลงัจากทเุรียนออกมา
ต้อนรับและจดัแจงหาท่ีจอดรถให้ผู้แนะนํากบัผู้วิจยัเรียบร้อยแล้ว เราทัง้หมดจึงได้เดินเข้าไปยงัตวั
บ้านเพ่ือพดูคยุกนัในประเดน็ท่ีเตรียมไว้ 

1.1 เส้นทางชีวิตก่อนพบเนือ้คู ่
-  ใช้ชีวิตวยัเดก็แบบ slow life บนไร่กาแฟ 

ทเุรียนเล่าให้ฟังถึงเร่ืองราวชีวิตของตนว่าเดิมทีตนนัน้มีภูมิลําเนาอยู่
จงัหวดัเชียงราย พ่อและแม่เป็นคนตําบลเดียวกันแต่คนละหมู่บ้าน ทัง้คู่พบรักกันเพราะต่างก็มา
ทํางานในไร่กาแฟเช่นกนั ทเุรียนจึงได้เติบโตมาภายในไร่กาแฟท่ีพ่อและแม่ของเธอเป็นคนงานใน
นัน้ ชีวิตในช่วงเวลานัน้ดชู่างเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนอะไร ต่ืนเช้าขึน้มาเธอก็ต้องช่วยเหลืองาน
บ้านเทา่ท่ีตวัเองจะพอทําได้โดยแบง่งานกนัระหวา่งทเุรียนกบัน้องสาว 

“ชีวิตช่วงวยัเด็กนะหรอ โอ๊ย..สดุแสนจะสบาย คือคําว่าสบายนี้ไม่ได้
หมายถึงเงินทองมีใช้เหลือเฟือหรือมีข้าวของดีๆ แพงๆ กินกนันะ แต่มนัเหมือนถ้าเป็นคนปัจจุบนั
เขาจะเรียก slow life น่ะ (หวัเราะ) พ่อกบัแม่เขาไม่ใช่คนเรียนหนงัสือหรอก พีก็่เลยพลอยไปด้วย
หนงัสือตอนนัน้เอาแค่ประถมพอแล้ว ถ้าจะไปสูงกว่านี้ต้องเข้าเมืองแล้วพีก็่ไม่เห็นว่ามนัจําเป็นไง 
จะเข้าไปทําไม อยู่ในไร่กาแฟนนีมี่ข้าวใหกิ้น มีงานใหทํ้าสบายอยู่แลว้”  



 64 

“พี่ก็มีน้องสาวอีกคนไงงานอะไรในบ้านก็จะแบ่งกันทํานะกับน้อง 
อายมุนัห่างกนัแค่ปีกว่าสองปีไดม้ัง้ มนัเลยดูเหมือนกบัเพือ่นกนัมากกว่า ก็ดีมนัไม่เหงา” 

-  ออกโรงเรียน เข้ารับจ้างหาเงิน 
หลงัจากทเุรียนเรียนจบประถมศกึษาปีท่ี 6 เธอก็ตดัสินใจไม่เรียนตอ่

ด้วยเหตุผลว่าทางบ้านไม่สนับสนุนและเธอเองก็ขีเ้กียจเดินทางเข้าไปเรียนในเมือง เธอจึง
จําเป็นต้องออกมาหางานทําทัง้ท่ีเธอมีอายเุพียง 12 ปี พ่อและแม่ของเธอฝากเธอให้ทํางานกบัไร่
กาแฟท่ีพวกเขาทําอยู่ เจ้าของไร่กาแฟมีเมตตาจึงรับทเุรียนไว้เป็นคนงาน ทุเรียนรู้สึกว่าชีวิตการ
ทํางานของเธอตา่งกบัเรียนหนงัสือเพราะการทํางานต้องมีความรับผิดชอบหลายอย่าง หากขีเ้กียจ
หรืออู้งานก็อาจไมไ่ด้รับคา่จ้างได้ แตเ่ธอก็ยืนยนัวา่ในชว่งนัน้เธอตดัสินใจถกูต้องแล้ว 

“ถามว่าถา้ยอ้นไปช่วงนัน้พีคิ่ดผิดไหมทีไ่ม่เรียนต่อ ตดัสินใจผิดไหมที่
ออกจากโรงเรียนแล้วมาหางานทํา คือมนัก็ทําที่ที่พีอ่ยู่นัน้แหละ อยู่ในไร่กาแฟก็ทํางานมนัที่นัน้ พี่
ก็ว่า อืม..พี่คิดไม่ผิดนะตอนนั้น ตอนนัน้ไม่รู้มนัยงัไง มนัว่าเหมือนพี่เรียนหนงัสืออะไรก็ไม่รู้เร่ือง
เลยนะ เรียนเลข เรียนภาษาไทย เรียนอะไรๆ มนัก็ไม่สนกุเลย อ้อ..จะมีก็วิชาพละมัง้ วิชาเกษตร
อีกวิชานึงทีพ่อจะถูไถไปได ้นีก็่ไม่ได้โทษพ่อแม่พีน่ะ แต่ส่วนนึงพวกเขาก็ไม่ได้สนบัสนนุด้วยแหละ 
ก็เลยเหมือนว่าเขาทางพี่เลยคราวนี้ ออกมาก็พ่อแม่ฝากงานเข้าไร่เลย ตอนนัน้ไม่คิดหรอกนะว่า
แบบนีม้นัไม่ได้นะ กฎหมายเขาไม่ได้ให้ทํา แต่พีดี่ใจด้วยซ้ําที่เออ เหมือนโตแล้ว มีเงินใช้หาเองได้
แลว้” 

-  ทําได้ 4 ปีเจ้าของเปล่ียนมือต้องเปล่ียนงานไปด้วย 
ทเุรียนใช้ชีวิตในฐานะคนงานไร่กาแฟอยู่ประมาณ 4 ปีเธอก็ต้องพบ

จดุเปล่ียนครัง้สําคญัในชีวิตเน่ืองจากเจ้าของไร่กาแฟท่ีเป็นคนรับเธอเข้าทํางานประสบอุบตัิเหตุ
เสียชีวิตกะทันหัน ไร่กาแฟถูกขายเปล่ียนมือเปล่ียนเจ้าของในช่วงเวลาต่อมา ขณะนัน้เธออายุ
ประมาณ 15-16 ปี แม้เธอจะทํางานท่ีนีม้าสกัระยะและมีประสบการณ์บ้างแล้วแต่ด้วยอายท่ีุยงั
น้อยและเจ้าของใหม่ไม่แน่ใจว่าการรับคนงานท่ีอายต่ํุากว่า 18 ปีมาทํางานประจําโดยเฉพาะการ
ใช้แรงงานนัน้จะผิดกฎหมายหรือไม่ ทําให้เธอต้องหลุดจากคนงานในไร่กาแฟ เธอเล่าว่าช่วงนัน้
รู้สึกเคว้งมากเพราะไม่รู้จะไปทํามาหากินอะไร ความรู้ก็ไม่มีมาก งานการอะไรก็หาไม่ได้ หากมีก็
อยู่ในตวัเมืองท่ีต้องเดินทางและเธอคิดว่าไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายแต่ละวนั เธอจึงต้องจําใจออกมาใช้
ชีวิตอยู่บ้านเฉยๆ ในไร่กาแฟ เป็นช่วงเวลาท่ีน่าจะสขุสบายท่ีสดุเพราะไม่ต้องทํางานออกแรงแต่ก็
เป็นช่วงท่ีทรมานท่ีสดุเช่นกนัเพราะไม่มีงานทําและดวู่าจะเป็นช่วงชีวิตท่ีดไูร้คา่ปล่อยให้เวลาผ่าน
ไปแตล่ะวนั 
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“มนัเป็นช่วงเวลาที่พีว่่าทรมานใจมากนะตอนนัน้ มนัเหมือนสบายที่
ไม่ต้องรีบตื่นมาแต่เช้าเพื่อทํางานทําภารกิจที่เรารับผิดชอบให้เสร็จๆ คนน่ะถ้าเคยทํางาน
โดยเฉพาะพวกงานใช้แรงนี่นะพีรู้่เลยว่ามนัต้องทําและทําทุกวนั ตื่นเช้ามาขอทีเหอะต้องได้ออก
แรงทําโนน้ทํานี ่ถา้มาอยู่เฉยๆ นีเ่หมือนง่อยจะกินเลย มนัไม่มีค่าอะไรเลย แล้วพีม่นัเคยหาเงินกิน
ใช้เองไง พอต้องกลบัมาขอเงินคนอื่นใช้ จริงๆ มนัก็ไม่ใช่คนอื่นหรอกก็พ่อแม่นัน้แหละ มนัก็เลย
กระดากใจรึเปล่า นี่ถ้าเจ้าของเดิมเขาไม่ตายนะบางทีก็ไม่แน่ พี่อาจจะทํางานตรงนัน้ยาวๆ เลย 
ทําจนแก่เลยก็อาจเป็นไปไดเ้หมือนกนั เพราะสําหรับพีแ่ลว้ชีวิตก็ไม่ได้อยากได้อะไรที่มนัฟุ้ งเฟ้อนะ 
มีเท่าทีมี่ก็พอใจแลว้” 

-  มุง่หน้าพร้อมเพ่ือนทํางานในกรุงเทพ 
หลงัจากตกงานอยู่ประมาณ 3-4 เดือน เพ่ือนสมยัประถมของเธอก็

มาชกัชวนให้เข้าไปทํางานในกรุงเทพ เธอเล่าว่าช่วงนัน้รู้สึกังวลและลงัเลมากเน่ืองจากตัง้แต่เกิด
มาเธอไมเ่คยหา่งจากบ้านเกิด ห่างจากพ่อแม่ไปอยู่ไกลๆ เลยสกัครัง้ แตค่นท่ีทําให้เธอตดัสินใจได้
อย่างเด็ดขาดก็คือพ่อแม่ของเธอเพราะพวกเขาให้กําลังใจและสนบัสนนุให้ทเุรียนได้ลองไปเผชิญ
โลกภายนอกด ูประกอบกบัใช้ชีวิตอยูท่ี่นีก็้ไมมี่อะไรดีขึน้มา ตอ่เม่ือวนัเดนิทางจริงมาถึงทเุรียนก็อด
กลัน้นํา้ตาไว้ไม่อยู่เม่ือต้องเดินทางไกลครัง้แรกในชีวิต เธอเล่าว่าเธอเข้าไปสวมกอดพ่อแม่และ
ร้องไห้โฮท่ีท่ารถจนทุกคนตกใจ แต่นั่นก็เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทําให้เธอตัง้สัจจะกับตนเองว่าจะตัง้ใจ
ทํางานเก็บเงินและฝันไว้วา่สกัวนัต้องกลบัมาเลีย้งดคูนข้างหลงัให้ได้ 

“วนันัน้มนัไม่มีทางเลือกอะไรนะ พอเพือ่นพีเ่ขามาชวนว่าไปไหม เรา
ไปกรุงเทพกนัไหมเขามีเพือ่นของพีช่ายทํางานอยู่เป็นเด็กเสิร์ฟ รายได้ก็ดีนะ พอได้ยินว่ารายได้ดีพี่
ก็หูผ่ึงเลย แต่พอได้สติก็มาคิดว่า เออ..ชีวิตนี่ไม่เคยไปเกินหมู่บ้านเลยนะตอนนัน้ แล้วนี่เราจะลง
ไปอยู่ถึงกรุงเทพเลยหรอ แค่คิดว่าต้องนัง่รถเป็นสิบๆ ชัว่โมงกว่าจะถึงนี่ก็วาดภาพไม่ถูกละว่ามนั
ไกลแค่ไหน ตอนยงัไม่ใกลกํ้าหนดเดินทางก็ยงัไม่เท่าไร ใจมนัเร่ิมมาสัน่จริงๆ ก็วนัไปเนี่ยละ วนันัน้
จําไดว่้าพ่อแม่แกก็ไปส่งพีน่ะ แต่พีนี่่มนัไม่ไหวละตอนนัน้ คิดไปหมด คิดมัว่ไปหมดจําได้ว่าร้องไห้
เลย ไม่อายใครมนัละตรงนัน้ ใครมนัจะมองก็ช่างมนั เร่ืองของพี ่สดุท้ายก็ได้พ่อแม่เนี่ยแหละคอย
ปลอบใจกนั จริงๆ แกก็ปลอบมาตลอดนะ เป็นคนสนบัสนนุให้พีเ่ดินทางไกลด้วยซ้ํา แกคงเห็นมัง้
ว่าอยู่ไปชีวิตมันก็ไม่มีอะไรดีข้ึนมา ปล่อยมันไปสู้กับโลกดีกว่า..แล้วพี่ก็เอาตรงนี้แหละมาเป็น
สญัญากบัตวัเองว่าไปแลว้ตอ้งใหม้นัไดดี้ ตอ้งกลบัมาดูแลพ่อแม่ใหดี้ ไม่ใหเ้สียท่าทีไ่ปแลว้” 
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1.2 ตดัสินใจเลือกคูชี่วิต 
-  รักครัง้แรกจดัใหญ่แต.่..ไปไมร่อด 

พอเข้ามาทํางานท่ีกรุงเทพในฐานะเดก็เสิร์ฟแล้วทเุรียนก็ตัง้ใจทํางาน
อย่างเต็มความสามารถ รายได้แต่ละเดือนเม่ือรวมกับค่าทิปแล้วมีเหลือส่งให้ทางบ้านได้ใช้จ่าย
อยา่งสบาย เธอรู้สกึดีใจท่ีการตดัสินใจเดินทางครัง้นัน้เป็นการเดินทางท่ีถกูต้องเพราะมนัมีส่วนให้
ชีวิตเธอได้กลบัมาหาเงินได้ด้วยลําแข้งตนเองอีกครัง้ เธอเล่าว่าร้านอาหารท่ีเธอไปทํานัน้จะมีแขก
ประจําร้านอยูค่นหนึง่ท่ีมกัมารับประทานอาหารทกุเย็นวนัศกุร์ ชายหนุ่มคนนีอ้ายมุากกว่าเธอ 12 ปี
โดยประมาณ เขาแสดงความสนใจในตวัทเุรียนและพยายามขายขนมจีบกบัเธออยู่หลายเดือนจน
เธอใจอ่อนตกลงคบกันเป็นคนรักกับเขา การคบกันระหว่างทุเรียนกับชายหนุ่มคนนีม้ิได้มีการ
แต่งงานกันตามประเพณีเน่ืองจากชายหนุ่มอ้างความไม่สะดวกบางประการ แม้ทุเรียนจะติดใจ
สงสยัแตก็่ไม่อยากให้เร่ืองราวเพียงเล็กน้อยกลายเป็นเร่ืองราวใหญ่โตบานปลาย ประกอบกับพ่อ
แม่ของทุเรียนเองก็อยู่ต่างจงัหวดัท่ีไม่สะดวกเดินทางเป็นทุนอยู่แล้ว ทุเรียนจึงเลิกคิดเร่ืองนีแ้ละ
ปฏิบตัตินเป็นภรรยาท่ีดี ชายหนุ่มท่ีบดันีก้ลายมาเป็นสามีแล้วขอร้องให้ทเุรียนเลิกอาชีพเด็กเสิร์ฟ
โดยให้เห็นแก่ฐานะของสงัคมของเขา ทุเรียนไม่ขดัข้องพร้อมทําตามแต่ต้องหาอาชีพใหม่ให้เธอ
มิฉะนัน้เธออาจรู้สึกเหงาและกลบัมารู้สึกว่าตนไร้คา่เหมือนท่ีเคยเกิดขึน้ครัง้ท่ีต้องออกจากงานใน
ไร่กาแฟ ทุเรียนได้รับการสนบัสนนุให้เรียนเสริมสวยควบกับเรียนการศกึษานอกโรงเรียน (กศน.) 
ในสมยันัน้ แตจ่ดุพลิกผนัของเธอก็เกิดขึน้อีกครัง้เม่ือเธอเรียนจบหลกัสตูรเสริมสวยซึ่งเป็นหลกัสตูร
ระยะสัน้ เธอก็ต้องพบกบัความจริงว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นแคเ่มียเก็บอีกคนของสามี เม่ือความจริง
เปิดเผย เธอกลา่ววา่เธอเสียใจท่ีดคูนผิดไปก่อนตดัสินใจเดนิออกมาจากชีวิตคูด้่วยตนเองโดยไม่รอ
ให้สามีต้องเป็นคนเลือกเส้นทางชีวิตให้ 

“บอกเลยว่าตดัสินใจถูกแล้วนะที่เดินทางมาถึงกรุงเทพมาเป็นเด็ก
เสิร์ฟที่นัน้เพราะเดือนๆ นึงพี่มีเงินเข้าเยอะ ไหนจะเงินค่าทิปอีก เรียกว่ามากพอสําหรับผู้หญิง
คนนึงทีไ่ม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากมายเลยตอนนัน้ พีก็่ส่งเงินที่เก็บเนี่ยไปให้พ่อให้แม่ ตอนนัน้ดีใจมาก
ทีพี่ไ่ดทํ้าใหชี้วิตมนัสดชื่นข้ึนมาอีกคร้ังเลยนะ ไดดู้แลคนทีบ่า้น ไดส่้งเงินไปใหเ้ขาใช้อีก” 

“ไม่ใช่แค่เงินนะทีไ่ดต้อนนัน้ พีไ่ดผ้วัมาดว้ยสิ (หวัเราะ) จะว่าพีโ่ง่ก็ได้
นะคือแขกผู้ชายคนนี้น่ะเขาจะมาประจําเลยทุกศุกร์เย็นเนี่ย บางทีก็มาคนเดียว บางทีก็เหน็บ
ลูกนอ้งมาดว้ย เขาจะชอบมองพีน่ะ มองแบบจะกินฉนัเลยไหมละถ้าจะมองขนาดนี้ พีก็่คิดแล้วละ
ว่ามองแบบนี้คิดแน่ แต่ไอ้พี่ก็ไม่สนไง ไม่ใช่เล่นตวันะแต่ยงัอยากทํางานนานๆ ไม่อยากเสียงาน
เสียอนาคต แต่นัน้แหละว่าไปเขาคงเกิดมาเพื่อเป็นแฟนพี่ตอนนัน้มัง้ สุดท้ายพีก็่ใจอ่อนยอมเป็น
แฟนกบัเขา เราคบกนัไม่ได้มีอะไรมากนะ ไม่มีพิธีแต่งงานอะไรทัง้นัน้ เขาว่าเขาไม่สะดวก พีเ่องก็
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ไม่ระแวงสงสยัอะไรหรอก เขาว่าไงก็ตามนัน้พ่อแม่เราก็ใช่ว่าจะเดินทางง่ายเมื่อไรจริงไหมละ  แต่
รักพีเ่นี่ยมนัก็ไม่ได้ไปไกลเลยนะ แบบว่าแอบเขากินไง สดุท้ายพอความจริงมนัเปิด พีม่นัก็แค่เมีย
เก็บอีกคนของเขา พีก็่ตดัสินใจเลย เป็นไงเป็นกนัเดินออกมาจากชีวิตเขาดีกว่า ยงัไงก็พอมีวิชาละ 
ไดเ้รียนเสริมสวยมาแลว้นี ่วฒิุ กศน. ก็พอมี พีคิ่ดว่ายงัไงก็ไม่อดตาย เลยบายจากกนั..จบกนั” 

“ถามว่าเสียใจไหม อืม..เสียใจนะ เสียใจที่พีอุ่ตส่าห์ดูตัง้หลายเดือน
ยงัดูพลาด ดูคนผิดไป” 

-  เร่ิมต้นชีวิตใหม ่อาชีพใหม ่“ชา่งเสริมสวย” 
หลังจากทุเรียนตดัสินใจเด็ดขาดแยกทางกับสามีคนแรกแล้ว เธอก็

มิได้หวนกลบัไปทํางานวงการเดก็เสิร์ฟอีกเพราะเธอคิดว่าเงินทองแม้จะได้มาง่ายแตก็่เป็นวงการท่ี
ได้พบคนใจร้ายได้ง่ายเช่นกัน เธอจึงเลือกอาชีพใหม่เป็นช่างเสริมสวยจากความรู้ท่ีเธอได้ไปเล่า
เรียนมาเม่ือครัง้สามีเก่าสง่เสียเธอ ทเุรียนได้งานเป็นช่างเสริมสวยในร้านเล็กๆ แห่งหนึ่งย่านฝ่ังธน 
ท่ีน่ีเจ้าของร้านใจดีมีเมตตากับเธอมากเพียงเธอเล่าสิ่งท่ีเธอพบเจอมาก็ทําให้เจ้าของร้านยอมรับ
เธอเป็นส่วนหนึ่งได้โดยไม่ลังเล แม้เธอจะได้เงินน้อยกว่าเดิมไปมากแต่ก็มิได้ทําให้เธอกังวล
กลบักนัมนัทําให้เธอรู้สึกสุขใจท่ีเธอหาเงินมาด้วยเร่ียวแรงและมนัสมองของเธอ เธอฝันว่าวนัหนึ่ง
เธออยากมีโอกาสได้ทํางานท่ีไม่ใช่แรงมากเน้นใช้สมองเยอะๆ เธออยากมีโอกาสได้นัง่ทํางานแบบ
มีเงินเดือนประจํา แตเ่ธอก็คิดว่าถ้าตวัเองจะไปถึงจุดนัน้ได้เธอต้องเรียนหนงัสือ เธอต้องมีความรู้
ให้มากกว่านี ้เธอจึงเร่ิมกลบัไปเรียน กศน. ให้จบมธัยมปลายเพ่ือเป็นใบเบิกทางไปสู่การเรียนใน
ระดบัปริญญา แม้สิ่งท่ีฝันจะดแูสนไกลแตฝั่นท่ีแสนไกลครัง้นีจ้ะเป็นตวัผลกัดนัให้เธอมีเป้าหมาย
ในชีวิตและไมล่อ่งลอยกบัการทํางานเสริมสวยไปวนัๆ 

“วงการเด็กเสิร์ฟยคุนัน้ได้เงินมาง่ายๆ นะเพราะเศรษฐกิจมนัดีไง แต่
พีน่่ะมนัโดนมากบัตวัเองแลว้ พีว่่ามนัเป็นทีที่ค่นมกัง่ายโดยเฉพาะผูช้ายมารวมกนั เรียกว่าเข็ดก็ไม่
ผิดนกัหรอก พีเ่ลยไม่เอาแลว้แหละ ร้านไหนก็ไม่กลบัไปแลว้ บวกกบัพีไ่ดเ้รียนเสริมสวยมาด้วยไงก็
เลยว่าเอาความรู้ตรงนีแ้หละมาหาเงิน” 

“เจ้าของร้านที่พี่ไปสมคัรเขาใจดีมากเลยนะพีว่่า พี่ก็เล่าให้ฟังว่าไป
เจออะไรในชีวิตมาบ้าง เจอผู้ชายยงัไง ทําไมพีถึ่งมาทําเสริมสวย ตอนนัน้ประสบการณ์พีก็่ไม่ได้มี
อะไรเลยนะ มีแต่ทีเ่รียนมาแหละ แต่เจ้เจ้าของร้านแกฟังแล้วแกก็เข้าใจบอกให้พีข่นข้าวของมาอยู่
กบัแกไดเ้ลย พีก็่ไดร้ับโอกาสจากแกตรงนัน้” 

“เงินนอ้ยกว่าเดิมเยอะ แต่พีมี่ความสขุกบังานนะ ภูมิใจที่ได้ทํางานที่
เราคิดมนัออกมาเอง ใช้สมองด้วย ใช้แรงด้วย ตอนนัน้ทําผมให้พวกพนกังานก็คิดนะว่าอยากไป
ทํางานนัง่โต๊ะแบบนัน้บา้งก็แอบถามเขาแหละว่าทํายงัไงให้พวกบริษัทเขารับ ก็ตอบคล้ายๆ กนัทกุ
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คนนะว่าต้องเรียนหนงัสือเอาจบสกัม.ปลายก็ดี จบปริญญาได้นี่ย่ิงดีใหญ่เลย พี่ก็เลยฝันแหละว่า
เอาวะมนัต้องไปให้ถึงตรงนัน้ให้ได้เลย เลยสดุท้ายเรียนไปด้วยทําเสริมสวยไปด้วย เรียน กศน. นี่
แหละ” 

-  เจอคูชี่วิตคนท่ี 2 
ระหว่างทุเรียนเป็นช่างเสริมสวยและเรียน กศน. ไปด้วยนัน้ เธอก็ได้

เจอกบัผู้ชายอีกคนในชีวิต ผู้ชายคนนีห้น้าตาธรรมดาในความคิดของเธอ อาชีพก็ลกูจ้างประจําใน
หนว่ยงานราชการแหง่หนึง่ เธอไมเ่ฉลียวใจเลยด้วยซํา้ว่าสดุท้ายชายคนนีจ้ะกลายมาเป็นสามีและ
พอ่ของลกูเธอ เธอเลา่วา่ด้วยความสนิทสนมกนัและพบเจอกนัช่วงไปเรียน กศน. ทัง้คูพ่ดูคยุกนัถกู
คอและอยูใ่นสถานะเพ่ือนกนัมากวา่ 3 ปีจงึตดัสินใจตกลงคบหาเป็นแฟนกนั หลงัจากตกลงใจแล้ว
เธอก็ชวนแฟนไปเรียนรามคําแหงด้วย แตสุ่ดท้ายแฟนเธอเรียนไม่จบ ขณะท่ีเธอกัดฟันตอ่สู้จนได้
ใบปริญญามาครอบครองสําเร็จ เม่ือเรียนจบมาแล้วแฟนของทุเรียนก็มาสู่ขอเธอแต่งงานตาม
ประเพณี เธอดีใจมากท่ีชีวิตได้เดินมาถึงจุดนี ้แม้เธอจะไม่ได้ผู้ชายท่ีร่ํารวยเงินทองแต่เธอก็ตอบ
ตวัเองได้วา่เขาเป็นสามีธรรมดาคนหนึง่ท่ีทําให้ชีวิตแตล่ะวนัของเธอมีความสขุ และจะเติมเต็มกว่า
นีห้ากได้มีลกูสกัคน 

“แฟนพีน่่ะหรอ ก็แบบไปเจอกนัตอนเรียน กศน. ไง ไม่เคยนึกเลยว่า
จะมาเป็นแฟนกบัไอ้คนนี้ มันธรรมดามากในสายตาพี่ตอนนัน้ แต่อย่างว่าแหละนะมนัอาจเป็น
วาสนารึเปล่าที่ต้องมาเจอกนั พอคุยๆ กนัไปมันก็สนิทกนั แบบถูกคอเลยแหละ มวัถูกคอกนัอยู่
นานเลยนะ สกั 2-3 หรือ 3-4 ปีได้แหละก็เอาวะมาคยุกนัว่าเป็นแฟนดีกว่าไหม พีก็่ทําคิดนิดนึง
แลว้ก็บอกโอเค (หวัเราะ)” 

“พี่มนัคนชอบเรียนใช่ไหมละ อย่างที่เล่าว่ามีฝันไง พอตรงนัน้มันก็
เลยไปสมคัรเรียนรามต่อเลย เว้นวรรคจาก กศน. พกันึงแล้วพีก็่ไปชวนแฟนเรียนด้วย พีว่่าเขาคง
ไม่ได้อยากเรียนหรอกตอนนัน้น่ะ แต่คงขดัพีไ่ม่ได้ สดุท้ายเลยไปสมคัรกนัสองคน เรียนรัฐศาสตร์
มนัเนี่ยแหละ มีคนบอกง่าย เอาเข้าจริง หือ..ใครพูดวะ อยากถีบ (หวัเราะ) ก็อดทนนะเอามนัจน
จบ ไหวไม่ไหวก็ต้องไหวละกนัตอนนัน้ ส่วนแฟนพีน่่ะหรอ ถอดใจไปนานแล้ว บอกแต่ไม่เอาๆ พีก็่
ว่าเขานะตอนแรกแต่พอมนัผ่านไปๆ ก็เออ เร่ืองของเขาดีกว่ามัง้ไม่ฝืนใจกนัดีกว่า” 

“เขามาขอพีแ่ต่งตอนเรียนจบแล้วละ ทําทกุอย่างตามประเพณี พีก็่ดี
ใจนะที่ตวัเองมาถึงจุดนัน้ ประสบการณ์จากแฟนคนเก่ามนัก็ช่วยให้พีร่อบคอบข้ึน มาเลือกคนนี้ก็
ธรรมดามากแต่ความเป็นเขามนัทําใหพี้ส่ขุใจ อาจเป็นเพราะเราก็ต่างโตข้ึนมัง้” 

“มันจะเต็มข้ึนน่ะถ้ามีลูกสักคน พี่คิดแบบนี้ แต่ก็ไม่ได้เร่งรัดอะไร
หรอก ของแบบนีม้นับงัคบักนัยาก ก็ไดแ้ต่ปล่อยใหเ้ป็นธรรมชาติไปดีกว่า” 
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-  เปล่ียนงานมาทําธุรการในบริษัท 
หลังจากทุเรียนมีปริญญาตรีท่ีเธอภาคภูมิใจแล้ว เธอก็ได้ใช้ใบ

ปริญญานีเ้บิกทางให้เธอได้ไปทํางานบริษัทอย่างท่ีเธอวาดฝันไว้ เธอย่ืนใบสมคัรไปอยู่หลายท่ีจน
มาได้งานทํากับบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง เธอดีใจมากท่ีจะได้ทํางาน
เป็นพนกังาน office กบัเขาเสียที ฝนตกฟ้าร้องเธอไม่ต้องกงัวลว่าลกูค้าจะมาทําผมหรือไม่ เธอจะ
มีรายได้ท่ีแน่นอนเหมือนคนอ่ืนแล้ว เม่ือเธอเอ่ยปากบอกเจ้เจ้าของร้านก็ได้รับกําลงัใจและคําช่ืน
ชมอย่างจริงใจ เจ้าของร้านยินดีให้เธอออกจากร้านเพ่ือไปหาท่ีพกัใกล้ท่ีทํางานใหม่พร้อมให้เงิน
ขวญัถงุให้เธอไปตัง้ตวัอีกจํานวนหนึง่ ทเุรียนรู้สกึซาบซึง้ใจกบันํา้ใจอนังดงามของเจ้เจ้าของร้านคน
นี ้เธอออกจากร้านเสริมสวยด้วยดีและเดนิหน้าไปหาท่ีพกัในจงัหวดัแห่งหนึ่งใกล้กรุงเทพเน่ืองจาก
ใกล้สํานกังานใหญ่ของบริษัทเธอ 

“ก็ส่งใบสมคัรไปทัว่เหมือนกนันะตอนนัน้ ไม่มีในใจหรอกว่าอยากทํา
ที่ไหนเป็นพิเศษหรอก ใครรับพี ่พีก็่เอาหมดแหละ ที่ตึกรามมนัจะมีตึกที่เขาปิดประกาศใช่ไหมล่ะ 
ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ ส่งไปแล้วก็รอ รอว่าเมื่อไรเขาจะเรียกไปสมัภาษณ์ ก็มีสกั 2-3 ที่ได้มัง้ถ้าจํา
ไม่ผิด แต่ก็เรียกไปทํางานจริงแค่ทีเ่ดียว จริงๆ แค่ทีเ่ดียวพีก็่ดีใจแลว้แหละ ขอให้เรียกไปทําเถอะ ก็
มาได้บริษัท... น้องน่าจะรู้จกัใช่ไหม ทําพวกบ้าน พวกคอนโดขายอะไรแบบนี้ ก็เลยตดัสินใจออก
จากร้านเลย” 

“บอกสิ พีบ่อกเจ้แกอยู่แลว้ พอแกรู้แกนีดี่ใจใหญ่เลย ก็แหมเราอยู่กบั
เขามา เขาก็คงรักพีเ่หมือนคนในครอบครัวเขาแหละ ให้ออกไม่ออกเปล่านะมีแถมเงินให้พีด่้วย แก
บอกให้พี่เอาไปตัง้ตวั แกเคยให้พี่ครั้งหน่ึงแล้วตอนพี่แต่งงาน พอมาได้งานทําแล้วและต้องออก
จากร้านแกไปอีก แกก็ใหม้าอีกก้อนหน่ึงไม่มากแต่ก็ไม่นอ้ย” 

“ที่ต้องเปลี่ยนที่อยู่ก็เพราะที่พกัพี่กบั office มนัไกลพอสมควรเลย 
เดินทางไปกลบัคิดแล้วไม่คุ้ม เลยออกไปหาที่พกัใกล้ๆ เอา ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนแต่ชีวิตดีข้ึน แฟนพี่
เขาก็เห็นดว้ยก็เลยยา้ยกนัไปทัง้คู่” 

1.3 จาก “สามีภรรยา” สู ่“พอ่แม”่ 
-  ดีใจได้ลกูมาเตมิเตม็ 

ทเุรียนแตง่งานมาสกัระยะหนึ่งก็พบว่าเธอตัง้ท้องลกูคนแรก เธอเล่า
วา่ตอนนัน้เธออายปุระมาณ 28 ปี ท้องแรกของเธอเกิดขึน้ตามธรรมชาต ิหลงัจากเธอเล่าให้สามีฟัง
แล้วสามีเธอก็ร่วมดีใจไปกับเธอด้วยท่ีครอบครัวจะได้เติมเต็มเสียที เธอตัง้ใจว่าจะเลีย้งลูกคนนี ้
ด้วยตวัเองโดยไม่จ้างพ่ีเลีย้ง ช่วงตัง้ครรภ์เธอรู้สึกทลุกัทเุลกบัชีวิตเป็นอย่างมากเพราะไหนจะต้อง
เดินทางไปทํางานด้วยรถสองแถว ไหนจะแพ้ท้องอีก แตเ่ธอก็บอกตวัเองว่าต้องผ่านจดุนีไ้ปให้ได้ 
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ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงท่ีทําให้เธอเข้าใจความลําบากของแม่ได้ชดัเจนท่ีสดุ ช่วงท่ีอายุครรภ์ได้สําหรับ
การดเูพศ เธอเลือกบอกกบัสามีว่าขอไปลุ้นเอาทีเดียวตอนคลอดเลย แม้คําตอบของทุเรียนจะขดั
ใจสามีอยู่บ้างแต่สามีก็ยอมตามคําขอของเธอ เธอเล่าว่าอาหารการกินก็มีกินตามอตัภาพ ไม่ได้
บํารุงหรือกินวิตามินเสริมอะไรมากมายด้วยเพราะเงินทองไมไ่ด้มีมากนกั แตก็่ดแูลลกูน้อยในครรภ์
เตม็ท่ีเทา่ท่ีแมค่นหนึง่จะทําได้ 

“สกั 28 ไดม้ัง้ตอนนัน้ ถามว่าพร้อมไหมก็แหม..พร้อมอยู่แล้วละ ใจก็
อยากมีลูกด้วย แต่ไม่มีเงินไปทํากิฟทําอะไรหรอกนะ ก็ไม่ได้รวยไงเลยปล่อยไปตามธรรมชาติ 
ไม่ไดค้มุอะไรดว้ย อยู่มาพกัใหญ่แหละเขาถึงมาเกิด” 

“แฟนพีเ่ขาก็ดีใจมากเลยนะ แบบว่าเราอยู่กนัมาพกัใหญ่แล้ว มนัไม่
มีลูกมนัก็นะ เขาก็ถูกแซวบ่อยๆ ว่าไม่มีน้ํายามัง้ (หวัเราะ)แต่พีเ่องไม่คิดอะไร ปล่อยตามธรรมชาติ 
พอมีลูกแฟนพีก็่ว่ามนัทําใหค้รอบครัวสมบูรณ์ข้ึน มนัมีองค์ประกอบครอบครัวครบเสียที” 

“พีบ่อกตวัเองตอนท้องเลยว่าชัน้จะเลี้ยงลูกเอง ยงัไงก็ไม่จ้าง เพราะ
ที่ผ่านมาพี่ก็อยู่กับแม่มาตลอด ทําไมแม่ถึงเลี้ยงพี่กับน้องมาได้ละทัง้ๆ ที่แม่ก็ต้องทํางานในไร่
กาแฟ พีเ่ลยไดกํ้าลงัใจว่าพอมายืนจุดนีแ้ลว้เราก็ตอ้งแกร่งใหไ้ดแ้บบแม่ดว้ย” 

“ทลุกัทุเลมากเลยละตอนนัน้ไหนจะต้องข้ึนสองแถว แบบอุ้มท้องข้ึน
สองแถวนะ คนเบียดๆ กนัแบบนี้ ไหนจะแพ้ท้องอีก มะรุมมะตุ้มกันไปหมด แล้วทีเด็ดของพี่คือ
ตอนอายุครรภ์มนัได้ใช่ไหม แฟนพี่เขาก็อยากรู้ว่าลูกเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เขาก็มาขอให้พี่ไป
เซาดูว่ายงัไง พีบ่อกคําคําเดียวเลยว่าขอไปลุ้นดูว่าชายหรือหญิงตอนคลอด พีว่่าเขาก็ขดัใจนะแต่
ตามใจพี ่พีก่บัแฟนเลยไดไ้ปลุน้กนัตอนคลอดทีเดียว” 

“อาหารเสริมวิตามินอะไรไม่ไดกิ้นหรอก เงินทองมีแต่ไม่มากเลยไม่ได้
สนใจ เอาเป็นว่าทําหนา้ทีแ่ม่ใหดี้ทีส่ดุดีกว่า” 

-  สามีรับขวญัวา่ท่ีคณุแมด้่วยบ้านหลงัใหม่ 
ขณะท่ีทุเรียนตัง้ท้องได้ประมาณ 7 เดือน สามีของเธอก็แอบไปซือ้

บ้านหลงัเล็กๆ จากการเคหะแห่งชาติไว้ พอสามีนําเร่ืองนีม้าบอกเธอ เธอก็ดีใจมากท่ีตวัเองจะมี
บ้านกบัเขาเสียที แม้เธอจะเอย่ปากกบัสามีบ้างแตก็่ไมไ่ด้คดิวา่สามีจะคดิเร่ืองนีเ้ป็นจริงเป็นจงั เธอ
เล่าว่าสามีอยากให้บ้านเป็นของขวญักับเธอและลูกของเขา ขอให้บ้านหลงันีเ้ป็นตวัแทนของการ
เปล่ียนบทบาทจากสามีภรรยามาเป็นพ่อแม่ เธอรู้สึกซาบซึง้ในสิ่งท่ีสามีปฏิบตัิกบัเธอและลกู บ้าน
หลงัใหม่นีแ้ม้จะเดินทางไกลกว่าหอพกัของเธอบ้าง แตเ่ธอก็ยินดีและเต็มใจเดินทางเพราะคิดถึง
อนาคตของลกูเป็นท่ีตัง้ ลกูจําเป็นต้องมีบ้านเป็นศนูย์ของครอบครัวให้ยดึโยงกนัไว้ 
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“เคยเปรยกับแฟนเหมือนกันว่าอยากมีบ้านสักหลัง บ้านเล็กๆ ชั้น
เดียวก็ได้ พูดก่ึงบ่นรึเปล่าแต่ไม่นึกว่าเขาจะเก็บเอาไปคิดจริงคิดจงัไง พอวนันึงเขาชวนนัง่รถมาดู
บ้าน พี่ก็ไม่นึกอะไรหรอกก็คงขําๆ มั้ง แล้วเขาพาเข้ามาในบ้าน ยื่นกุญแจให้บอกให้ไว้เป็น
ของขวญัที่มีลูกให้เขา พี่ก็น้ําตาร้ืนเลยตอนนัน้ มนับอกไม่ถูก ไม่คิดว่าเขาจะใส่ใจพีก่บัลูกขนาด
นัน้” 

“เขาบอกว่าขอให้บ้านหลงันี้เป็นตวัแทนของการเปลี่ยนแปลงครั้งนึง
ในชีวิต วนันีพี้ก่บัเขาไม่ไดเ้ป็นแค่สามีภรรยาแลว้แต่เรากําลงัจะเป็นพ่อแม่กนัขอให้พีดู่แลบ้านนี้ให้
ดีทีส่ดุ” 

“ไกลกว่านะถ้าเทียบกบัหอพกั แต่พี่ว่ามนัจําเป็นเดินทางไกลหน่อย 
โหนรถนานข้ึนอีกนิดมันก็จําเป็น ลูกจะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง พี่ไม่อยากให้ลูกโตมากับ
หอ้งพกัเล็กๆ แคบๆ เหมือนทีพี่ก่บัแฟนใช้ชีวิตกนัมา” 

ส่วนที่ 2 มุมมองของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก 
2.1 แรกรับรู้เม่ืออีกหนึง่ชีวิตถือกําเนิด 

-  ดีใจได้ลกูสาวมาเชยชม 
คืนหนึ่งขณะท่ีทุเรียนอายุครรภ์เต็ม 9 เดือน เธอสะดุ้ งต่ืนขึน้มา

กลางดึกพร้อมความรู้สึกเจ็บท้องและคล้ายว่าของเหลวในกายเธอบางอย่างกําลังเคล่ือนท่ี เธอ
สะกิดสามีให้ต่ืนขึน้มาด้วยความกระวนกระวายใจ บางสิ่งในกายเธอเตือนให้รู้ว่าน่ีอาจเป็น
สญัญาณการถือกําเนิดของอีกชีวิตท่ีเธอเฝ้าฟูมฟักมาตลอด 9 เดือน สามีรับรู้อาการของเธอแล้ว
รีบบึง่รถพาเธอมายงัโรงพยาบาลประจําจงัหวดัทนัที ระยะทางท่ีไม่ไกลจากโรงพยาบาลมากนกัทํา
ให้เธอเดินทางมาถึงมือหมอทนัท่วงที เธอถกูพยาบาลห้องฉกุเฉินประเมินว่านํา้เดินและมีโอกาส
คลอดได้ ส่งผลให้สามีถูกกัน้ไว้ด้านนอกขณะท่ีเธอถูกพาเข้าไปในห้องท่ีเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ
พร้อมสรรพ เธอมีสติรู้ตวัอยู่ตลอดว่าตนกําลงัถูกนําพาไปท่ีใดบ้าง ใครเข้ามาสนทนากับเธอบ้าง 
แม้เธอจะรู้สึกเจ็บครรภ์แต่เธอก็อดทน ต่อเม่ือทุกอย่างพร้อมแล้วเธอก็คลอดลูกออกมาได้อย่าง
ปลอดภยัภายใต้การดแูลใกล้ชิดของทีมหมอและพยาบาล เธอกล่าวว่าเด็กคนนีไ้ม่ได้ทําให้เธอต้อง
เจ็บปวดนาน เม่ือทกุอยา่งพร้อมเขาก็ออกมาได้อยา่งไม่ยากเย็นนกั หลงัจากเธอเฝ้าลุ้นมาตลอด 9 
เดือนว่าเด็กน้อยคนนีจ้ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเม่ือเธอเองได้ทราบจากพยาบาลว่าคําตอบนัน้เป็น
ผู้หญิง เธอก็รู้สึกปลาบปลืม้เป็นท่ีสดุ วนันีล้กูสาวของแม่ได้ออกมาเจอกนัแล้ว นํา้ตาความเป็นแม่
รินไหลออกมาอยา่งไมรู้่ตวั 

“นึกตลอดนะว่ามนัจะคลอดออกมายงัไงกนัหว่า มนัจะเจ็บไหมหว่า 
แต่พอมนัมาถึงจุดนัน้จริงๆ ความคิดทัง้หมดนัน้มนัหายไปหมดเลย พี่มีสติตลอดเลยนะตอนนัน้ 
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แฟนพี่เขาก็ดีมากพอปลุกให้ตื่นก็ตื่นแล้วรีบพาพี่มาโรงพยาบาลเลย โชคดีด้วยแหละที่บ้านกับ
โรงพยาบาลมนัอยู่ห่างกันไม่มาก แล้วดึกขนาดนัน้รถราอะไรมนัก็ไม่พลุกพล่านแล้ว มาถึงก็เข้า
หอ้งฉกุเฉิน แลว้เคร่ืองมือเคร่ืองไม้อะไรไม่รู้เต็มไปหมด ไม่นานพีก็่คลอดเองตามธรรมชาติ ไม่ต้อง
ผ่าคลอด” “ความรู้สึกตอนนัน้มันพูดไม่ถูกนะ ลูกคนแรกด้วยมัง้ พอพยาบาลเขาบอกว่าพี่ได้ลูก
สาวนะ พีก็่ดีใจสดุๆ เลย อย่างทีเ่คยบอกแหละว่าพีข่อรอลุน้เอาวนัคลอดเลย มนัเลยตืน่เตน้ทีไ่ดรู้้” 

“น้ําตาของคนเป็นแม่มนัไหลออกมาแบบไม่ทนัตัง้ตวัเลยนะ ปลื้มใจ
ทีเ่ราเฝ้ารอคอยมนัตลอดและเราทัง้คู่ไดม้าเจอกนัแล้วจริงๆ ไม่มีของขวญัอะไรอีกแล้วที่จะย่ิงใหญ่
กบัพีเ่ท่าการไดเ้จอใครสกัคนทีเ่ฝ้ารอกนัมานาน” 

2.2 การเลีย้งลกูในแบบของฉนั 
-  ลาคลอด 3 เดือนดแูลด้วยตวัเองเตม็ท่ี 

ทเุรียนพกัรักษาตวัเองในโรงพยาบาลเพียงไม่ถึงสปัดาห์ก็ได้กลบัมา
ใช้ชีวิตอยู่ท่ีบ้านของเธอ ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาท่ีเธอเล่าว่าเธอได้ดแูลลูกของเธอได้อย่างเต็มท่ี
ท่ีสดุเน่ืองจากได้ใช้สิทธ์ิลาคลอดนาน 3 เดือน ตอนแรกเธอคิดว่าตัง้ 3 เดือนเธออาจจะเบื่อก่อนรึ
เปลา่ อีกใจก็คดิหว่งงานท่ีบริษัทท่ีหลายชิน้ก็ยงัสะสางไมแ่ล้วเสร็จก่อนเธอลาคลอด แตค่วามกงัวล
ใจทัง้หลายทัง้ปวงเหลา่นีก็้ต้องพลนัมลายหายไปเม่ือเธอกลบัมาใช้ชีวิตกบัลกูน้อยวยัทารกของเธอ 
เธอไม่มีโอกาสได้นึกคิดกงัวลอะไรท่ีนอกเหนือไปจากการเฝ้าดแูละให้นมลกู เธอเล่าติดตลกว่าลูก
ทําให้ความกงัวลของเธอหายไปอย่างสิน้เชิงเพราะความยุ่งวุ่นวายในชีวิตทัง้หมดเบียดเบียน เวลา
ฟุ้ งซ่านได้เป็นอย่างดี เธอใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังเพราะสามีต้องไปทํางานไม่ได้รับสิทธ์ิลาคลอด
เชน่เดียวกบัเธอแตก่ารใช้ชีวิตเพียงลําพงัก็ไมไ่ด้ทําให้เธอรู้สึกเหงาหรือต้องการใครมาอยู่เป็นเพ่ือน 
เธอเร่ิมชินกบัความเงียบช่วงเวลากลางวนัหรือในยามท่ีลกูน้อยของเธอหลบัสนิท เธอเฝ้าดใูบหน้า
ลกูน้อยแล้วนกึจินตนาการเล่นๆ ว่าเม่ือเด็กน้อยคนนีโ้ตขึน้แล้ว เด็กน้อยจะเป็นอย่างไร เขาจะเป็น
เด็กสาวน่ารักหรือทําตวัทโมนเปรีย้วซ่าดแูลตวัเองได้แบบแม่ เธอนึกไปก็พลางอมยิม้ไป ยามท่ีลูก
น้อยกดัดดูท่ีหวันมเธอ เธอก็อดหมัน่เขีย้วลกูไม่ได้ เวลาท่ีเคยคิดว่ายาวนานถึง 3 เดือนจึงผ่านไป
อยา่งรวดเร็วพร้อมกบัการดแูลของเธอท่ีมีให้ลกูอยา่งเตม็ท่ี 

“นอนโรงพยาบาลไม่นานนะตอนนัน้ เป็นเพราะพี่คลอดธรรมชาติ
ดว้ยมัง้พอออกมาแลว้ก็มาพกัทีบ่า้น 3 เดือนเพราะบริษัทเขาให้สิทธ์ิตรงนี้ ตอนแรกก็นึกว่านานจงั
แลว้งานการนีม่นัจะทํากนัยงัไง คือใจนึกห่วงงานอีกนะ อีกใจก็ว่านานนะพีจ่ะเบื่อรึเปล่า แต่พอมา
อยู่กบัลูกจริงๆ ความคิดอะไรทีพี่ฟุ่้ งซ่านไวก่้อนคลอดนัน่หายไปเกลี้ยงเลย ไม่ใช่เพราะพีคิ่ดได้หรือ
ฉลาดอะไรหรอกนะ แต่เพราะลูกเล็กๆ เนี่ยมันขโมยเวลาไปหมดเลย พี่ไม่มีเวลาได้ว่างมานั่ง
ฟุ้ งซ่านเหมือนแต่ก่อน..ดีอีกแบบ (หวัเราะ)” 
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“พี่โชคดีที่มีนมเลี้ยงเขานะ พี่ว่านมแม่เนี่ยแหละดีที่สุด นมชง นม
กระป๋องอะไรจากประเทศนอกก็สู้นมแม่ไม่ได้ แล้วพอเลี้ยงด้วยนมแม่มนัก็มีโอกาสได้มองหน้าเขา
เต็มๆ ใจก็นึกไปนะว่าโตข้ึนจะเป็นยงัไงนะ หนูจะโตมาเป็นเด็กเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายไหมนะ 
หรือจะแก่นแก้วทโมนแบบแม่ ใจก็คิดก็นึกไปเร่ือย กลางวนัจากเงียบๆ แล้วรู้สึกแปลกๆ กบัตวัเอง 
พอมาอยู่กบัลูกก็ไม่รู้สึกอะไรละ ดีดว้ยซ้ํา” 

“แฟนพี่เขาลางานไม่ได้ พี่ก็เลยต้องเลี้ยงเองช่วงกลางวัน พอเขา
กลบัมาช่วงเย็นๆ ค่ําๆ ก็ไดช่้วยผ่อนแรงไดห้น่อย” 

“แปบเดียวนะสิ จากทีคิ่ดว่านานจงั 3 เดือนพอผ่านมาจริงๆ มนัแปบ
เดียว เร็วเหมือนฟ้าแลบ แต่ก็ดีพีไ่ดดู้เขาเต็มที”่ 

-  จ้างแมล่งจากเชียงรายมาเลีย้งลกู 
หลงัจากใช้สิทธิลาคลอดได้ 3 เดือน ทุเรียนก็ต้องกลบัมาทํางานท่ี

บริษัทตามปกติ งานท่ีคัง่ค้างไว้แม้จะมีรุ่นน้องมาช่วยเหลือแบ่งเบาไปบ้าง แตห่ลายแฟ้มท่ีสําคญั
และจําเป็นต้องอาศยัทเุรียนเท่านัน้ก็ยงัคงนอนรอเธอให้เข้าไปจดัการอย่างสงบ เธอเล่าว่าเธอไม่มี
โอกาสท่ีจะทํางานให้เสร็จได้เลยภายในวันเดียว เธอจึงจําใจต้องหอบงานมาทําต่อท่ีบ้านอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้ ไหนจะงานท่ีบริษัทท่ีหอบกลบัมา ไหนจะงานลูกน้อยท่ีรอเธอด ูประกอบกับสามีก็
ชว่ยเหลือได้เฉพาะกลางคืน สดุท้ายเธอจงึจําเป็นต้องหาพ่ีเลีย้งให้ลกู เธอลงัเลอยู่นานกว่าจะลงใจ
ให้แม่ของเธอเองเป็นคนดแูล แม่ของทเุรียนจึงจําเป็นต้องทิง้งานท่ีไร่กาแฟชัว่คราวเพ่ือลงมาดแูล
หลาน แมข่องทเุรียนซึง่วนันีอ้ยูใ่นฐานะยายก็เตม็ใจทําหน้าท่ีนีเ้พราะเคยเลีย้งทเุรียนมาก่อน 

“ปกติที่บริษัทก็มีรุ่นน้องคอยทําหน้าที่ประกบกนัอยู่นะ แต่พอดีตอน
นัน้เขาเพ่ิงมาใหม่ไง งานอะไรก็ยงัทําได้ไม่แข็งมาก หลกัๆ มนัเลยต้องเป็นพี่ หลายแฟ้มที่เขาทํา
ไม่ได้มนัเลยจําเป็นต้องรอพีก่ลบัไปสะสาง แล้วพีเ่องก็เป็นคนมีภาระลูกเล็กอีก ไอ้ที่พีเ่คยตัง้ใจว่า
จะเลี้ยงลูกเองเหมือนตอน 3 เดือนแรกมนัเลยเป็นแค่ฝันไปละ พีทํ่าไม่ได้ละ ใจน่ะพูดตรงๆ ไม่
อยากให้ใครมาช่วยเลี้ยงหรอก แต่มนัทําไม่ได้ แฟนพี่เขาเลยบอกถ้างัน้ให้แม่มาเลี้ยงไหม พี่ก็ว่า
เออ..ดีเหมือนกนั คนอืน่ไม่ไว้ใจ ถ้าเป็นแม่นี่พีโ่อเค ก็เลยตามแม่ให้ลงมาจากเชียงราย มาช่วยพีดู่
ลูก แม่ก็ผ่อนหนกัพีไ่ดเ้ยอะเลยตอนนัน้” 

“งานมนัไม่เสร็จนะสิวนัเดียว กลายเป็นพี่หอบงานกลบัมาทําที่บ้าน
ดว้ย ลูกก็ตอ้งดู งานก็ตอ้งตอ้งทําอีก” 

-  ลกูเข้าเตรียมอนบุาล แมเ่ร่ิมหาเงินพิเศษมากขึน้ 
แม่ของทุเ รียนหรือยายของน้องทําหน้าท่ีพ่ีเ ลีย้งได้เป็นอย่างดี 

บางครัง้แม่ก็พาหลานกลบัไปพกัผ่อนท่ีเชียงราย บางครัง้ก็พากลบัมาท่ีบ้านของทเุรียน ตอ่เม่ือลูก
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ของเธอได้เวลาเข้าเตรียมอนุบาล บทบาทของยายก็ลดน้อยลงเพราะทุเรียนส่งลูกไปให้โรงเรียน
ดแูล ช่วงนีเ้ธอเร่ิมต้องเจียดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมาส่งเสียเป็นค่าใช้จ่ายกับโรงเรียน เธอ
ไมไ่ด้พึง่พาเงินจากสามีมากนกัเน่ืองจากภาระหลกัของสามีคือการผ่อนบ้าน เธอเร่ิมหาอาชีพเสริม
เพ่ือนํารายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว เธอทดลองขายของอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขนมไทย 
อาหารคาว เคร่ืองด่ืมลกัษณะต่างๆ จนมาลงตวัท่ีการขายสลดักับเพ่ือนท่ีทํางานด้วยกัน รายได้
จากสว่นนีเ้ป็นท่ีนา่พอใจและชว่ยเหลือคา่ใช้จา่ยภายในบ้านได้พอสมควร แม้เธอจะไม่เคยเอ่ยปาก
วา่เหน่ือยมากท่ีต้องทํางานสองหน้า แตค่วามเหน็ดเหน่ือยก็มิอาจล้มเลิกความตัง้ใจของเธอ เพียง
ต้องการให้ลกูได้มีชีวิตท่ีดีท่ีสดุ 

“ก็ไปๆ มาๆ นะอยู่เชียงรายบ้าง อยู่ที่นี่บ้าง ยายแกถ้าคิดถึงบ้าน แก
ก็จะเอาหลานกลบัไปที่นัน่ แล้วตรงนัน้มนัไกล บางทีแกเอาไปแล้วเลยอยู่หลายเดือน แต่ก็ดีที่ทํา
ใหพี้ค่ลายกงัวลไปไดเ้ยอะ” 

“ยายก็ดูแลจนน้องเข้าเนิสเซอร่ีนัน้แหละเขาถึงได้วางมือ ทีนี้พอน้อง
เข้าโรงเรียนใช่ไหมค่าใช้จ่ายอะไรพวกนีม้นัก็ตามมาละ พีก็่ตอ้งหาเงินมากข้ึน ลําพงัเงินจากแฟนพี่
พีก็่ไม่ไดไ้ปยุ่งวุ่นวายอะไรกบัเขาน่ะเพราะตรงนัน้เขาต้องรับผิดชอบค่าผ่อนบ้าน ซ่ึงลูกจ้างประจํา
แบบเขามันก็ไม่ได้มีเงินเดือนอะไรมากมาย พี่ก็เลยตัดไปเลย ให้เขาดูแลค่าผ่อนบ้านไปคน
เดียวกบัค่ากบัข้าวอีกนิดหน่อยในบา้น ส่วนพีม่าหาเงินจ่ายค่าเทอมเนิสเซอร่ีเอง” 

“แรกๆ มันก็เจียดนะเงินเดือนพี่อาศัยเจียดเอา แต่พอตึงมือมันก็
เจียดไม่ได้ละ ต้องมีเงินส่วนอื่นมาหมุนเพ่ิมละ พี่ก็เลยมานัง่คิดว่าจะทําไงดีให้เงินมาเพ่ิม เห็นว่า
ตลาดมนัไม่ไกลจากบ้านมากก็เลยเร่ิมจากไปหาขายของในตลาดก่อน ก็ทําพวกขนมไทยๆ ง่ายๆ 
เนีย่แหละ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ลูกชุบแบบง่ายๆ ไปขาย ใหม่ๆ นะมนัก็ขายดี พอสกัพกั
คนอื่นก็มาขายแข่งก็ต้องเปลี่ยนอีก เปลี่ยนเป็นของคาวละ พวกข้าวหมกไก่อะไรแบบนี้ มนัก็ดีนะ
แต่พกัเดียว” 

“พี่มาจบที่สลัดเนี่ยละ คือยังไม่หยุดไง เงินต้องใช้จ่าย หยุดไม่ได ้
(หวัเราะ) แล้วเพือ่นก็บอกให้มาทําขายที่บริษัทมนัเลย ไม่ต้องไปขายที่ตลาดหรอก แบบเอามาให้
กินฟรีแลว้คนติดใจ เลยมาลงใจขายสลดักบัพวกพี่ๆ  นอ้งใน office เนีย่ ขายดีดว้ย หมดทกุวนั” 

“ทํางานสองหน้าไม่เหนื่อยก็แปลกแล้วละ แต่ความเป็นแม่มนัค้ําคอ
อยู่ คิดว่าเพือ่ใหลู้กไดส่ิ้งทีดี่ แม่ลําบากวนันีก็้ไม่เป็นไร ตัง้ใจทําไป อย่าบ่น” 

-  ลกูโตมากบัความคดิวา่ผู้หญิงไมจํ่าเป็นต้องเรียบร้อย 
ลูกสาวของทุเรียนเติบโตขึน้ภายใต้การทํางานอย่างหนักของแม ่

ในช่วงวยัประถมท่ีลูกเธอเร่ิมจะรู้ประสาแล้ว เธอจึงให้ลกูช่วยงานเธอเล็กๆ น้อยๆ เช่น หยิบจาน 
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หยิบช้อน กระทัง่เป็นคนสง่สลดัท่ีเธอจดัเตรียมเรียบร้อยไปขายให้กบัพนกังานในบริษัทช่วงลกูสาว
เธอปิดภาคเรียน ทกุคนในบริษัทจึงได้เห็นความน่ารักของแม่ลกูคูนี่เ้ป็นผลให้สลดัเธอขายดีขึ น้ไป
อีก ทเุรียนมีความคิดว่าลกูผู้หญิงไม่ควรเลีย้งให้พบัเพียบเรียบร้อยแตค่วรใช้ชีวิตในโลกให้ได้แบบ
ผู้ ชาย นอกจากนีเ้ธอมักสอนให้ลูกเห็นค่าของเงินแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อย สอนให้ลูกอดทนกับ
ความเหน็ดเหน่ือย สอนให้อดทนกับสิ่งท่ีทําให้โกรธหรือไม่พอใจ บทเรียนเหล่านีเ้ธอจะสอนผ่าน
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละวนัของการพาลูกสาวออกไปนอกบ้านหรือไปบริษัทในช่วงปิดภาค
เรียน 

“พอเขาเร่ิมโตสักประมาณประถมได้นะ พี่ก็เร่ิมพาเขาไปช่วยงาน
ต่างๆ แบบที่เขาพอทําได้นะ คือพี่ต้องการให้เขาเจอโลกภายนอกน่ะ พี่คิดนะว่าผู้หญิงมนัจะต้อง
ไม่โตมาแล้วพับเพียบเรียบร้อย ตอนนั้นพี่เองก็คิดว่าโลกยุคต่อไปผู้หญิงมันต้องทําอะไรได้
เหมือนกบัผูช้าย พีเ่ลยฝึกเขาสอนเขารทกุอย่าง” 

“อย่างในบา้นเนีย่ พวกงานบา้นพีก็่หดัเขาตัง้แต่ยงัเล็กๆ เลย” 
“ไม่ใช่ว่าพี่จะเอาลูกไปขายนะที่เห็นว่าเอาไปช่วยขายสลดัน่ะ จริงๆ 

คือพีอ่ยากใหเ้ขาเรียนรู้ชีวิต ทีนี้มนักลายเป็นภาพที่พวกพี่ๆ  น้องๆ เขาเอ็นดูไง เลยช่วยกนัซ้ือสลดั
พวกเราอีก ขายดีทกุวนัเลยคราวนี้” 

-  อนญุาตให้ลกูสาวไปเรียนศลิปะป้องกนัตวั 
ช่วงประถม 6 ลูกสาวของทุเรียนเข้ามาขอให้เธอซือ้คอร์สมวยไทย

และศลิปะป้องกนัตวัอ่ืนๆ ให้เรียนยามปิดภาคเรียน ตอนนัน้เธอรู้สึกแปลกใจท่ีลกูสาวเข้ามาขอสิ่ง
นีก้บัเธอเพราะปกติลกูจะไม่ขออะไรเลย เธอถามลกูว่าสนใจจริงหรือ พอได้ยินคําตอบท่ีหนกัแน่น
จริงจงักบัแววตาท่ีมุ่งมัน่ เธอก็ใจอ่อนอนญุาตให้ลกูสาวได้เรียนแบบไม่เต็มใจนกั เธอสมัผสัได้ว่า
ลูกสาวสนุกกับการต่อสู้ เหล่านี ้ในใจก็รู้สึกวางใจท่ีอนาคตลูกอาจได้ใช้มนัไว้ป้องกันตวั อีกใจก็
หวัน่ๆ ว่าลูกสาวเธอจะโตไปเป็นลูกชายไหม แม้จะรู้สึกสบัสนลงัเลกับสิ่งท่ีตดัสินใจให้ลูกไปแล้ว 
แตส่ิ่งหนึง่ท่ีชว่ยให้ทเุรียนวางใจได้คือสามีท่ีคอยเตือนสติให้เธออย่าไปตีกรอบชีวิตให้ลกูนกั แล้วก็
อยา่ไปคดิแทนลกูหรือกลวัไปก่อนวา่ลกูสาวท่ีชอบศลิปะการป้องกนัตวัมนัจะโตมาเป็นลกูชาย 

“ตอนนัน้มนัเป็นช่วงปิดเทอมป.6 นะถ้าจําไม่ผิด เขามาขอว่าถ้าหนู
สอบเข้าม.1 ได้แม่จะให้อะไร พีก็่งงว่าปกติแล้วเขาไม่เคยขอเลยนะ พีก็่เลยถามลูกกลบัไปว่าแล้ว
หนูอยากได้อะไร ถ้าแม่พอซ้ือได้แม่ก็จะซ้ือให้ เขาบอกพี่ว่าเขาอยากเรียนมวยไทย ยูโด คาราเต ้
อะไรพวกนี้ อยากเรียนทัง้หมดแต่ขอเรียนให้จบไปทีละคอร์สพี่ก็งงเลยตอนนัน้ อะไรของลูกมัน
วะเนีย่ แต่พีก็่ไม่ไดต้อบรับหรือปฏิเสธไปนะ ไดแ้ต่บอกลูกว่าถา้หนูทําไดแ้ลว้เรามาคยุกนั” 



 76 

“พอลูกมนัสอบได้จริงๆ มนัก็มาทวงสญัญาละทีนี้ พี่ก็ไม่มัน่ใจละว่า
จะใหม้นัดีไหม แต่ทีนีพี้เ่ห็นแววตามนัดูจริงจงั แบบอยากเรียนมาก พีเ่ลยใจอ่อนให้เขาไปเรียน ไป
เรียนแลว้เขาก็ดูสนกุนะ พีเ่ห็นลูกพีมี่ชีวิตชีวาเลยละ ก็ดีใจที่เขาชอบ เขาสนกุ อีกอย่างเร่ืองพวกนี้
มนัก็เอาไปใช้ไดจ้ริงในชีวิตประจําวนั เกิดพลาดพลัง้เหตรุ้ายข้ึนมา เขาก็จะไดดู้แลตวัเองได”้ 

“อีกใจน่ะหรอ มันก็มีแอบหวัน่ๆ ว่าลูกเรามาแนวนี้มันจะโตไปเป็น
ผูช้ายไหมวะเนีย่ ลูกสาวคนเดียวดว้ย ทีนีพี่เ่ลยไดป้รับทกุข์กนักบัแฟน เขาก็ดูจะเข้าใจลูกมากกว่า
พีด่้วยซ้ํานะ เขาเตือนสติให้พีอ่ย่าไปคิดไปกงัวลอะไรให้มนัมากมาย อย่าไปตีกรอบให้ชีวิตลูกมนั
นกั ถ้ามนัจะชอบแนวต่อสู้ๆ อะไรแบบนี้ก็อาจไม่ได้แปลว่ามนัจะโตไปเป็นลูกชายนะ เฝ้าดูเขาไป
เร่ือยๆ ดีกว่า” 

2.3 ลกูของฉนักบัรสนิยมทางเพศ 
-  เร่ิมฉายแววความเป็น “ทอม” 

หลงัจากลกูสาวเร่ิมไปเรียนศิลปะตอ่สู้ ป้องกนัตวัมาแล้ว ทเุรียนก็เร่ิม
สงัเกตเห็นความเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้กับลูกสาวของตวัเอง เร่ิมจากลูกมกัไม่ชอบ
สวมใส่เสือ้ผ้าแบบผู้หญิง เสือ้ผ้าสีหวานๆ ท่ีทเุรียนชอบซือ้มาใส่ตู้ เสือ้ผ้าไว้ให้ก็ไม่เคยเห็นลกูหยิบ
ขึน้มาใสถ้่าไมถ่กูทเุรียนขอร้อง กลบักนัเธอกลบัเห็นลกูสาวชอบไปหยิบยืมเสือ้ผ้าของพ่อมาใส่ เธอ
สงสยัจึงไตร่ถามไปตามตรงคําตอบท่ีได้รับคือเสือ้ผ้าผู้ชายใส่แล้วสบายตวั สบายใจมากกว่า เธอ
ไม่ค่อยเข้าใจคําตอบของลูกมากนกัแต่ก็ยอมเออออไปตามเร่ืองตามราว จากนัน้เธอลองชวนลูก
สาวไปว่ายนํา้ เธอก็ได้รับการปฏิเสธโดยอ้างไม่ว่างติดเรียนพิเศษ เธอยงัได้สงัเกตอีกว่าลูกสาวไม่
ชอบสวมเสือ้ในแบบท่ีผู้หญิงใส่กันซึ่งในเวลาต่อมาเธอทราบว่ามันคือผ้าท่ีพวกกลุ่มทอมใช้รัด
หน้าอก เธอเก็บความสงสยัเหลา่นีไ้ว้นานนบัปีโดยไมเ่คยเอย่ปากถามหรือพดูกบัลกูแบบจริงจงัเลย
สกัครัง้ 

“ปกติพีนี่่จะซ้ือเสื้อผ้าทัง้หมดให้ลูกอยู่คนเดียวเพราะพ่อเขาจะเลือก
พวกนี้ไม่เป็น พีก็่จะชอบไปดูเสื้อผ้าวยัรุ่นนะที่สวยๆ หวานๆ เอามาใส่ตู้เสื้อผ้าไว้ให้เขาใส่ไปเรียน
พิเศษบ้าง ใส่ไปเที่ยวข้างนอกกบัเพือ่นบ้าง แต่ไอ้ที่มนัแปลกคือพวกหวานๆ นี่เขาจะไม่ค่อยหยิบ
นะ คือใส่ชุดไหนก็มกัใส่ประจําอยู่แบบนัน้ บางทีพีก็่คิดแทนลูกเลยว่าใส่บ่อยมนัจะเบื่อนะลูก ยงั
พดูขําๆ กบัเขาเลยว่าโอโ้ห..ใส่จนขี้ติดแลว้มัง้ชดุนี ้เขาก็เขินๆ แต่ไม่ยอมถอด” 

“ก็เห็นมีบา้งไปเลือกเสื้อผ้าของพ่อเขาที่ตู้ พีก็่ถามว่านึกยงัไง ลูกก็ว่า
มนัใส่สบายนะแม่เสือ้ผา้ผูช้ายเนี่ย พีฟั่งก็ยงังงๆ ว่าเห้ยมนัจริงหรอเสื้อผ้าพวกนัน้มนัของผู้ชายนะ 
มนัจะใส่สบายไดย้งัไง หลวมโครกอีกต่างหากเพราะมนัคือไซต์ผู้ชาย ต่อให้ตวัเขากบัพ่อจะไม่ห่าง
กนัมากก็เหอะ” 
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“ไม่เข้าใจนะตอนนั้น แต่ก็เออออไปกับลูก ไม่อยากไปซักไซร้อะไร
มาก” 

“ชวนไปว่ายน้ํา ลองชวนดูเผื่อลูกจะได้ใส่ชุดว่ายน้ําแบบวนัพีซ ทูพีซ
อะไรกบัเขา แต่ผิดคาดลูกสาวไม่ไป บอกติดเรียนพิเศษตลอด จนพีต่อ้งยอมใจ ไม่ไปก็ไม่ไป” 

“เสื้อใน ชุดชัน้ในผู้หญิงนี่เขาไม่ใส่นะ ไม่รู้ไปใส่อะไรของเขา แต่พี่ก็
สงัเกตว่าเขาไปใช้แถบๆ อะไรเนี่ยละ เพ่ิงมารู้อีกนานเลยหลงัจากนัน้ว่าไอ้เนี่ยพวกทอมเขาใช้กนั 
เอาไวร้ัดนมไม่ใหโ้ต” 

“ไม่สงสยัก็บ้าแล้วละ พี่สงสยัตลอดแต่ก็ไม่กล้าถามลูกตามตรงนะ 
กลวัเขาจะอาย” 

-  พาเพ่ือนหญิงคนสนิทเข้าบ้าน 
ช่วงมัธยมเป็นช่วงสําคัญท่ีวัยรุ่นมักสนใจและให้ความสําคัญกับ

เพ่ือน การไปเท่ียวบ้านเพ่ือนหรือให้เพ่ือนมาเท่ียวบ้านตวัเองจึงเป็นสิ่งท่ีสามารถพบได้เป็นปกติ
ของเดก็วยันีเ้ชน่เดียวกบัลกูสาวของทเุรียนท่ีมกัจะพาเพ่ือนมาเท่ียวบ้านอยู่บอ่ยๆ ทเุรียนเองแม้จะ
ไมปิ่ดกัน้การคบเพ่ือนแตเ่ธอเองก็แอบสงัเกตเพ่ือนทกุคนของลกูท่ีมาเย่ียมบ้าน เธอให้ข้อสงัเกตว่า
เพ่ือนส่วนใหญ่มีทุกเพศไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนผู้ ชายท่ีดเูฮ้วๆเพ่ือนผู้หญิงท่ีออกเรียบร้อย หรือเพ่ือน
ผู้หญิงท่ีแสดงออกว่าเป็นทอมอย่างชัดเจน แต่เพ่ือนท่ีลูกพาเข้าไปอยู่ในห้องนอนมักเป็นเพ่ือน
ผู้หญิงท่ีไมไ่ด้เป็นทอม เธอเคยแอบยอ่งไปแอบฟังด้วยซํา้วา่เพ่ือนท่ีไปถึงห้องนอนนัน้เข้าไปทําอะไร
กนั แตส่่วนใหญ่เธอก็มกัได้ยินเพียงเสียงดหูนงัหรืออ่านหนงัสือด้วยกัน เธอจึงไม่ติดใจจะสืบสาว
เร่ืองต่อ จนเม่ือลูกสาวเธอเข้าชัน้มัธยมปลาย เธอเห็นเพ่ือนสาวคนหนึ่งท่ีมักมาเท่ียวบ้านเป็น
ประจํา เด็กสาวคนนีท้่าทางเรียบร้อยน่ารักแตแ่ววตาเวลาท่ีมองลูกสาวของทุเรียนนัน้มนัช่างเป็น
แววตาท่ีตวัเธอเองก็บอกไม่ถูกว่ามนัคืออะไร แปลความง่ายๆ ได้เพียงแค่ว่ามนัช่างคล้ายคลึงกับ
แววตาของหญิงท่ีกําลงัมองคนรักของเธอ เม่ือทุเรียนได้ลองสงัเกตแววตาของลูกสาวตวัเองบ้าง 
เธอก็นึกแวบไปเองว่ามนัช่างคล้ายคลึงกนัในบางมมุแม้ทเุรียนเองจะสงสยัแตเ่ธอไม่กล้าแม้แตจ่ะ
เอ่ยปากถามว่าเพ่ือนของลกูแท้จริงแล้วมีสถานะอะไรกนัแน่ เธอจึงได้แตอ่าศยัถามเชิงติดตลกกับ
เพ่ือนคนอ่ืนๆ ในกลุม่วา่เม่ือไรลกูจะพาแฟนมาให้แมรู้่จกับ้าง คําถามของเธออาจดไูม่จริงจงัเกินไป
หรือเปลา่จงึทําให้ทกุครัง้ท่ีเธอแกล้งถามเชน่นีม้กัไมมี่เพ่ือนคนไหนเข้ามาตอบคําถามของเธอ 

“ลูกสาวพีเ่ขาเป็นคนเพือ่นเยอะ แล้วก็ชอบชวนชอบพากนัมาบ้าน พี่
เองก็ไม่ได้ว่าอะไรในส่วนนี้เพราะมาอยู่บ้านเรา ยงัไงซะมันก็อยู่ในสายตาพี่ที่เป็นพ่อแม่ดีกว่า
ออกไปตะลอนเทีย่วข้างนอกแลว้พีไ่ม่รู้ไม่เห็น” 
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“พีก็่อยากรู้ว่าลูกสาวเราโตแล้วเขามีแฟนไหม เพราะพีเ่องก็ไม่ได้ปิด
กัน้อะไร พีก็่เลยใช้สงัเกตเอา ที่เห็นชดัๆ คือเพือ่นส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงห้องนอนส่วนตวัของเขา จะมี
เพียงเพือ่นผูห้ญิงบางคนเท่านัน้ทีลู่กสาวยอมใหเ้ข้าไปอยู่ในหอ้งนัน้ได”้ 

“ไอ้ความอยากรู้นี่ไม่เข้าใครออกใครนะ อีกอย่างพี่เป็นแม่พี่ก็ควรมี
สิทธิรู้ใช่ไหมล่ะ ถึงขนาดว่าเคยแอบไปฟังเลยนะว่ามนัเข้าไปทําอะไรกนั แต่จนแล้วก็บอกไม่ได้ มนั
ก็เหมือนเข้าไปดูหนงั ดูทีวีอ่านหนงัสือปกติ” 

“พี่มารู้สึกชัดๆ อีกคร้ังตอนลูกอยู่ม.ปลายได้นะ ช่วงนัน้เขาจะสนิท
กบัเพือ่นผูห้ญิงอยู่คนหน่ึง สนิทกนัมากแบบมาถึงเมื่อไรเป็นอนัพากนัเข้าหอ้งนอนตลอด พีก็่เอะใจ
อีกละ ได้แต่ใช้สงัเกตเอา พี่เห็นแน่ๆ คือแววตาอะ แบบพี่บอกไม่ถูกว่ามนัเป็นยงัไง แต่มนัคล้าย
แววตาของคนเป็นแฟนกนั ไอ้ลูกเราก็ใช่ย่อยมองเขาแบบเดียวกนัเลยแต่ไม่บ่อย ไม่แน่ใจกลวัแม่
จบัไดรึ้เปล่า” 

ส่วนที่ 3 ยามเม่ือปัญญาผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศ 
3.1 จมจอ่มความมืดในใจ 

-  ไมถ่ามถึงความเป็นทอมแตห่งดุหงิดให้ลกูเห็น 
หลังจากลูกสาวเร่ิมพาเพ่ือนเข้าบ้านและแสดงการแต่งตัว การ

เลือกใช้เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองใช้ไม้สอยส่วนตวัท่ีแสดงความเป็นทอมชดัเจนขึน้เร่ือยๆ แล้วทัง้แม่
และลกูสาวตา่งมิได้มีการพดูถึงสิ่งท่ีตนมีกนัอยู่ในใจซึ่งสิ่งท่ีอยู่ในใจของแม่นัน้เร่ิมครุกรุ่นขึน้เร่ือยๆ 
เธอเร่ิมหงดุหงิดอยา่งท่ีไมเ่คยเป็นมาก่อน เธอเร่ิมใช้คําพดูกระทบกระแทกแดกดนั เร่ิมใช้การพดูจา
เสียดสีประชดประชนัทําให้บรรยากาศในบ้านนัน้ไม่น่าอยู่อาศยั โดยเฉพาะลกูสาวเร่ิมไม่กลบับ้าน
โดยอ้างว่าไปทํารายงานท่ีบ้านเพ่ือนบ้าง ไปทํากิจกรรมของโรงเรียนบ้างและเม่ือเลิกดึกก็มกัขอ
อนุญาตค้างคืนเลยท่ีโรงเรียน เหล่านีทุ้เรียนตีความว่าเป็นการไม่สนใจเธอ ไม่รักดีชอบหนีเท่ียว 
เม่ือมาเจอหน้ากนัก็ปะทะคารมใสก่นัอยา่งชนิดไมมี่ใครยอมออ่นข้อให้แตท่กุอย่างจะจบลงแบบจํา
ยอมเม่ือพอ่ออกมาห้ามทพั 

“พี่ว่าลูกมนัก็คงมีอะไรในใจเหมือนกนันะตอนนัน้ แล้วพี่เองก็ต้องมี
อยู่แลว้ปละละ คือมนัไม่มาถามกนัหรอกว่าตกลงเธอเป็นทอมรึเปล่า ไม่รู้เหมือนกนันะว่าทําไมถึง
ไม่ถามมนัอาจจะรู้อยู่แก่ใจมัง้ พอมนัอย่างนีก็้ย่ิงหงดุหงิดสิ มนัก็ไม่อยากใหทํ้าแบบนี้” 

“ไม่เคยคิดว่าตวัเองจะกลายเป็นตวัอิจฉาได้ขนาดนัน้เลยนะ มนัไม่
ถึงกบัไปตบลูกหรือตีลูกหรอก เลี้ยงเขามาก็รักเนอะ แต่มนัเรียกอะไรละ ปะทะคารมกนัแบบลบัตี
ปากกนัมัง้ พดูประชดประชนัสําหรับพีนี่เ่ก่งมากเลยนะเพราะรู้ตวั (หวัเราะ)” 
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“ไม่นะ พีไ่ม่เคยด่าลูก พีก็่อาศยัพูดจากบัเขาดีๆ เนี่ยละแต่ไอ้ดีๆ ของ
พีเ่นีย่มนัซ่อนไง มนัซ่อนดว้ยคําพดูเหน็บๆ เจ็บๆ กระทบกระแทกเข้าไป พอได้พูดมนัก็สะใจนะ แต่
มนัไม่หายเจ็บข้างใน” 

“มันก็บ้านเป็นไฟไง ลูกก็ไม่อยากกลบับ้าน เขาบอกไปทํารายงาน
บ้านเพือ่นบ้าง ทํากิจกรรมโรงเรียนบ้าง แล้วถามว่าทําจริงไหม ก็จริงนะเพราะเขาทําตัง้แต่เราแม่
ลูกยงัดีๆ กนัอยู่แลว้ แต่พีคิ่ดไปละว่ามนัไม่ใส่ใจพี ่ไม่เห็นหวัพีที่เ่ป็นแม่มนัเลย” 

“พ่อก็จะคอยเป็นกรรมการห้ามตอนที่มันแรงๆ แล้ว ดูจะหนักกัน
เกินไปแลว้” 

-  ความรู้สกึท่ีอยูใ่นใจ 
ทเุรียนกล่าวถึงความรู้สึก 2 ประการท่ีอยู่ในใจเธอนัน้คือความโกรธ 

หงุดหงิดขัดเคืองซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งท่ีเกิดขึน้ไปแล้วไม่ได้ดัง่ใจเธอ กับความรู้สึกอบัอาย ทัง้อับ
อายเพ่ือนบ้าน ญาตโิกโหตกิาของเธอหากรับรู้วา่ลกูสาวท่ีเธอประคบประหงมเลีย้งดมูาเป็นอย่างดี
วนัหนึง่จะกลายร่างมาเป็นทอม ซึง่ความอายน่ีแท้จริงก็คือความกลวันัน้เอง คือกลวัคําครหาหรือติ
ฉินจากคนนอกบ้าน กับอีกความกลวัหนึ่งท่ีเกิดขึน้กบัทุเรียน นัน้คือกลวัสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
กลวัอนาคตของลูกสาวจะเติบโตไปแล้วต้องประสบกับปัญหาในชีวิต เร่ืองงาน เร่ืองความรัก ซึ่ง
เป็นผลมาจากความไมรู้่ ไมรู้่วา่อนาคตจะเป็นอยา่งไรจงึหว่งกงัวลและไมป่รารถนาให้สิ่งไม่ดีได้เกิด
ขึน้กบัลกูของเธอ 

“แต่ก่อนอารมณ์นี่มาเยอะมากกับลูกที่เป็นทอมคือทัง้โกรธ ทัง้อาย
คนอืน่ หงดุหงิดไม่พอใจ อะไรก็ตามทีเ่ก่ียวกบัโทสะนะ มนัมาหมดเลย” 

“กลวัมาก กลวัว่าลูกโตไปแล้วชาวบ้านจะว่าเป็นตวัประหลาด กลวั
เขาหางานทําไม่ได้ กลวัเขาจะไม่มีใครรักเขาจริงเพราะเขาเป็นแบบนี้ โอย..มันกลวัไปหมดละ 
สารพดัจะคิด” 

“เลี้ยงลูกน่ะ อะไรไม่ดีหรือคนเป็นพ่อเป็นแม่คิดแล้วว่ามนัไม่ดี ไม่มี
ใครเขาอยากใหม้าเกิดกบัลูกหรอก พีเ่ชื่อว่าพ่อแม่รักลูกทกุคน” 

3.2 เคล่ือนจากมืดสูแ่สงแรก 
-  มีแฟนเป็นคนจดุเทียนในใจ 

ปัญญาของทุเรียน การยอมรับในสิ่งท่ีลูกเป็นนัน้มีต้นเทียนมาจาก
สามีของเธอ เธอเลา่วา่ปกติสามีเป็นคนจิตใจดี ใจเย็น ชอบเข้าวดัฟังธรรม เรียกว่าเป็นขัน้ตรงข้าม
กบัเธอก็ว่าได้ซึ่งในความตรงข้ามกนัน่ีเองกลบัเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกนัและกนั สามีกลายเป็นเพ่ือน
คูค่ิดและเพ่ือนคู่ฟัง เธอเล่าให้ฟังว่าเวลาท่ีลูกสาวไม่กลบับ้าน หรือเธอหงุดหงิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง



 80 

มากๆ สามีจะเป็นผู้ ฟังท่ีดีสําหรับเธอ มีสว่นเสริมบ้าง มีเห็นด้วยบ้าง ขณะท่ีส่วนเห็นตา่งและจะมา
คอยขดัเธอนัน้แทบไม่มี ทําให้เธอได้บ่น ได้ระบายสิ่งท่ีอยู่ในใจจนบางครัง้กลายเป็นไปลงท่ีสามี 
แตเ่ธอก็กลา่ววา่สามีนัน้มิได้โต้เถียงหรือตอกกลบัอะไรให้เธอต้องหงุดหงิดไปมากกว่าท่ีเป็น เธอจึง
กลา่วช่ืนชมสามีท่ีทําให้เธอได้มองเห็นความจริง 

“แฟนเป็นคนสําคัญสําหรับพี่มากเลยนะเพราะปกติพี่ไม่ได้เข้าวัด
หรอก ครั้นจะให้ไปศึกษาธรรมอะไรนี่ก็ไม่เอา ก็ได้แฟนนี่แหละที่เป็นหลกัในใจ คอยบอกให้ช้า 
บอกใหใ้จเย็น เป็นคนทีฟั่งเยอะมาก เป็นคู่คิดทีดี่ทีส่ดุในช่วงเวลานัน้เลย” 

“เนีย่พดูแลว้ว่าบาปก็จะรู้สึกผิด คือแบบพีน่ะตอนนัน้มนัไม่รู้สึกจะไป
ลงกบัใครไง ลูกมนัก็ไม่อยู่ใหด่้าแล้วใช่ไหม มนัไปอยู่บ้านเพือ่นไปสําราญแล้ว แต่อีแม่เนี่ยแหละที่
มนัวุ่นวายอยู่กบับา้น แลว้จะใหพี้วุ่่นกบัใคร ไปลงกบัใครไดล้ะ มนัก็ตอ้งมาจบทีส่ามีใช่ไหมละ” 

“ว่าไปแลว้สามีพีเ่ขาไม่ค่อยไดทํ้าอะไรหรือแนะนําอะไรพีเ่ท่าไรเลยนะ 
เออ..แปลกดี พอมาคิดตรงนีม้นัเห็นแฟนพีเ่ขาใจเย็นไงอย่างที่บอก พอใจเย็นแล้วเขาจะฟัง แบบพี่
บ่นอะไรไปเหอะ แกก็ฟังทัง้นัน้แหละ แรกๆ มีบ้างไม่โต้ตอบเลย ฟังจริงๆ จนพีต่้องบ่นแกว่าไม่ใช่
บ่นให้หวัตอฟังนะ (หวัเราะ) แกถึงได้มาเออๆ ออๆ กบัพี่หน่อย แล้วมนักลายเป็นดีที่มามีคนฟัง 
เพราะยงัไงตอนนัน้คนมนัเดือดอะ ไม่อยากมาฟังคําแนะนําใหทํ้าอะไรหรอก” 

“สุดยอดสามีนะคนๆ นี้พี่ว่าคงมีบ้างแหละที่เห็นต่าง แต่ใจเย็นเลย
พดูส่ิงทีเ่ห็นต่างถูกเวลา” 

-  ได้ยินความจริงเลยได้พิจารณาตาม 
หลงัจากทุเรียนได้ระบายจนพอใจแล้ว เธอก็กลบัคืนสู่ภาวะปกติท่ีมี

สตสิมัปชญัญะเต็มท่ี เธอเล่าว่าในช่วงเวลานีเ้ธอจะกลบัมาอารมณ์ปกติ สิ่งท่ีขุ่นมวัในใจคล่ีคลาย
ไปแล้ว ในช่วงเวลานีส้ามีจะเข้ามาพดูถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ไป การพดูนีมี้ลกัษณะการชีช้วนให้เธอ
ได้คิดในแง่มมุตา่งๆ ซึ่งเธอเองก็ยอมรับว่าหลายครัง้ก็คิดไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ เธอยงับอก
ด้วยซํา้ว่าช่วงแรกๆ นัน้เธอกลับฉุนขึน้มาอีกด้วยซํา้ท่ีสามีกลายเป็นเข้าข้างลูก สามีเห็นอาการ
เช่นนัน้ก็เงียบและไม่ได้ว่าหรือบ่นอะไรเธอ แต่สามีของเธอก็มักหาโอกาสชีช้วนให้เธอได้ใช้สติ
ไตร่ตรองสิ่งท่ีเธอเองเป็นอยู่อย่างสม่ําเสมอ การกระทําเช่นนีทํ้าให้เธอได้ฝึกคิดอยู่บ่อยครัง้ และ
เม่ือถึงวนัท่ีเธอยอมรับได้ สิ่งนัน้ก็ปรากฏในใจของเธออยา่งชดัเจน ทัง้นีเ้ร่ืองท่ีคิดบอ่ยครัง้คือเร่ืองท่ี
เป็นความจริงของชีวิต เชน่ คดิถึงสิ่งท่ีทําให้ตนเป็นทกุข์ 

“พอพี่อารมณ์ดีแล้ว สงบลงแล้วนัน้แหละแฟนพี่แกก็จะมาง้อแหละ 
เขามาทําเป็นคยุกบัพีว่่าเมื่อตะกี้เป็นไงหรอ ไอเ้ราก็ไม่อะไรละเพราะอารมณ์ลงแล้ว แรกๆ เขาก็จะ
มาแนวถามเราว่าเออ เนี่ยนะเป็นแม่แล้วมีลูกเป็นทอมแล้วมนัยงัไงหรอ หรือประมาณแบบลูกมี
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แฟนเป็นผูห้ญิงเนีย่มนัชัว่มากเลยไหมลูกน่ะ พีคิ่ดว่าเขาเจตนาใหพี้ไ่ดคิ้ดแหละ แต่แหม..ใหม่ๆ นะ
มนัก็มีฉนุกึกข้ึนมาเลย” 

“โวยสิจะเหลือหรอ อ้าวจะมาแนวนี้ใช่ไหม จะมาแนวให้ท้ายลูกหรอ 
หนําซ้ําด่าไปเลยว่าทีลู่กมนัเป็นทอมก็เพราะเธอน่ะใหท้้ายมนั ดูๆ รับไปเลยนะแบบนี”้ 

“ไม่เลยนะ พอเขารู้ว่าพี่ฉุนข้ึนมาะ เขาก็จะเงียบ บางทีก็ขอโทษ
ประมาณว่าไม่ไดจ้ะพดูใหเ้ข้าใจแบบนัน้ พีก็่เลยเออพอลงได”้ 

“มันไม่ใช่แค่ครั้งคร่ึงครั้งนะ การที่พี่จะคิดได้เนี่ยมันเป็นปีอะ แบบ
เปรียบให้น้องเห็นภาพง่ายๆ นะ แบบพี่เนี่ยคงด่าแฟนพีไ่ปแล้วหลายถงัน้ําลายได้ มนัไม่ใช่จะคิด
เลยทนัทีแต่มนัฝึกๆ คิดไป ช้าๆ ใจเย็นๆ แล้ววนัหน่ึงพอมนัจะคิดได้นะ มนัก็คิดได้ข้ึนมาแบบอ้าว
มาไดไ้งวะแบบนี”้ 

“พอฟังส่ิงที่แฟนพี่พูดมันก็เชื่อนะเพราะเขาพูดเร่ืองจริงไง มันเป็น
แบบนัน้จริงๆ เช่นเขาชี้ว่าไอนี้เ้ราจะทกุข์อยู่คนเดียวนะอะไรแบบนี”้ 

3.3 ปัญญาคือแสงสวา่งนําทางชีวิต 
-  เกิดการยอมรับขึน้ภายในใจ 

การยอมรับของทเุรียนนีม้ิใชก่ารยอมรับท่ีเกิดขึน้จากการคิดได้เท่านัน้ 
แต่เป็นการมองเห็นสิ่งท่ีตนเป็นอย่างชดัเจน เธอกล่าวว่าสิ่งท่ีเธอยอมรับได้นีเ้ป็นสิ่งท่ีเธอเองก็ได้
ยินมานานแล้วและหลายคนก็มกัพดูให้เธอเข้าใจ แตต่อนนัน้เธอไม่พร้อมท่ีจะหยิบไปคิดพิจารณา 
นยัหนึ่งน่ีก็แสดงให้เห็นว่าหากปัจจยัท่ีนําสู่ปัญญาพร้อม ปัญญาก็ย่อมผุดขึน้มาได้โดยไม่ต้องเร่ง
เร้า ขณะท่ีปัจจยัไมพ่ร้อม ตอ่ให้เร่งเร้าปัญญาก็มิอาจผดุขึน้มาได้ 

“คือจริงๆ แล้วก็มีคนมาบอก มาพูดหลายรอบแล้วให้เข้าใจนะ ให้พี่
ยอมรับนะ ลูกเป็นแบบนี้เขาก็ไม่ได้เสียหายไง ก็เก็บไว้หมดเลยอะไรพวกนี้แต่มนัก็เหมือนเก็บไว้
แล้วไม่ได้เอามาดู มาคิดตามอะ แต่พอวนัหน่ึงมนัเหมือนเก็บเร่ือยๆ ไอ้ความเข้าใจตรงนี้มนัก็คง
เพ่ิมข้ึนมัง้ แฟนพี่ก็ตวัดีเลย พีก็่เลยไม่รู้นึกยงัไงนะ เอามนัมาทบทวนกบัตวัเอง เอามาคิดๆ นึกๆ 
แลว้มนัก็ยอมรับข้ึนมา เหมือนโผล่ข้ึนมา” 

-  คณุคา่ของปัญญา 
เม่ือปัญญาผุดขึน้มาแล้วโดยเฉพาะครัง้นีผุ้ดขึน้ในบริบทความ

หลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น ทเุรียนซึง่เป็นหนึง่ในบคุคลท่ีได้ช่ือวา่มีลกูเป็นทอมนัน้ให้คณุคา่กบั
สิ่งท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง ทัง้ในมมุของการยอมรับความเป็นจริง ยอมรับความเป็นทอมของลกูโดยไม่
ผลกัไสหรือเปล่ียนแปลงให้ลกูเป็นสิ่งอ่ืนท่ีตนอยากเห็น เธอมองเห็นความจริงข้อนึงว่าแม่เป็นเพียง
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ผู้ให้กําเนิดมิใชผู่้ กําหนดชีวิต หน้าท่ีอนัพึงกระทําสงูสดุคือเลีย้งดใูห้ลกูเติบโตมาเป็นธรรมชาติของ
ลกูมิใชค่วามคาดหวงัของแม ่

“คือยอมให้เขาได้เป็นในแบบของเขาแล้วละ เป็นทอมก็เป็นสิ ไม่ไป
ขีดเส้นหรือกําหนดอะไรให้กบัตวัเขา ชีวิตมันก็เป็นของเขา เราเป็นแม่ก็ให้สิทธ์ิเขาเกิดและก็ทํา
หนา้ทีใ่หเ้ต็มทีที่ส่ดุในการเลีย้งดู ทีเ่หลือเป็นการคิดของตวัเขาเอง” 

“อีกประการหน่ึงคือเธอได้เห็นภาพความเป็นครอบครัวกลับมาอีก
คร้ังภายหลังเธอเปิดใจยอมรับส่ิงที่ลูกเป็นอยู่ได้ ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้ึนจากตัวเธอที่
เปลี่ยนแปลงภายในส่งผลให้ท่าทีของเธอที่มีต่อลูกก็เปลี่ยนแปลง ความนุ่มนวลอ่อนโยนเหมือน
คร้ังที่ลูกยังเป็นเด็กได้กลับมาอีกคร้ัง ภาพเก่าๆ ที่เป็นความสนิทสนมกลมเกลียวกันกลับมา
ปรากฏให้เห็นอีกคร้ัง แม้ในช่วงแรกลูกสาวของเธอจะมีอาการต่อต้านและไม่เข้าใจว่าการกระทํา
เช่นนี้ของแม่จะหวงัผลส่ิงใด แต่หลงัจากทุเรียนได้ยืนหยดัที่จะให้สิทธ์ิความเป็นอิสระกบัลูกแล้ว 
ลูกเองก็สมัผสัไดถึ้งความตัง้ใจนีอ้ย่างไม่ยากเย็นนกั 

“ตอนที่มนัไม่ยอมรับลูกนะ ไม่อยากเข้าบ้านเลย ไม่อยากพูดถึงลูก
เลยด้วยซ้ํา อายวะ แต่พอมนัเข้าใจ เปิดใจรับส่ิงที่ลูกเขาเป็นแบบนี้ มันเหมือนความสงบสุขใน
บา้นมนัไดก้ลบัมาอีกครั้ง” 

“แต่ก่อนอารมณ์นี่มาเยอะมากกับลูกที่เป็นทอมคือทัง้โกรธ ทัง้อาย
คนอื่น หงุดหงิดไม่พอใจ อะไรก็ตามที่เก่ียวกับโทสะนะ มันมาหมดเลย แต่พอแม่ลูกเข้าใจกัน 
ยอมรับในส่ิงทีลู่กเป็น อารมณ์อะไรพวกตะก้ีเหมือนกนัหายไปหมดเลยนะ กลายเป็นเย็นใจ สบาย
ใจ ปลอดโปร่งใจนะ” 

“ใจเย็นแล้วก็ค่อยๆ คุยกนั คําพูดอะไรนี่มนัก็เปลี่ยนนะ ช้าลงรึเปล่า
มีคนบอก แต่ลูกก็เปลี่ยนนะยกเว้นช่วงแรกๆ อาจมีงงว่าแม่จะมาไม้ไหน (หวัเราะ) พอท่าทีแม่
เปลีย่น ลูกก็เปลีย่น” 

กรณีศึกษาที่ 2: มังคุด 
ส่วนที่ 1 ภูมิหลังชีวิตของพ่อแม่ 

มงัคดุเป็นช่ือสมมติของพ่ีชายแต่มีสถานะเป็นผู้ปกครองเน่ืองจากต้องดแูล
น้องสาวร่วมสายโลหิตมาตัง้แต่เธออายุประมาณ 2 ขวบเพราะพ่อแม่เสียชีวิตในช่วงเวลานัน้
ทัง้หมด ปัจจบุนัอาย ุ41 ปี การศกึษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเจ้าของบริษัท มีน้องสาวในความ
ปกครองท่ีเป็นทอมอาย ุ22 ปี สําเร็จการศกึษาปริญญาตรี หลงัจากผู้วิจยัพดูคยุและนดัหมายกัน
ผ่านโทรศพัท์แล้วนัน้ มงัคดุก็แสดงออกถึงความรู้สึกยินดีและเต็มใจเป็นอย่างมากท่ีจะได้เป็นผู้ ให้
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืนๆ เขากล่าวว่าปกติแล้วตนเองชอบช่วยเหลือด้านการศกึษา เม่ือมี
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เวลาและโอกาสอํานวยเขามักร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษากับนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนแต่
สนใจเรียนหนงัสือเพราะเขาเองก็นึกไม่ออกว่าจะช่วยเหลือด้านการศึกษาผ่านช่องทางใดได้บ้าง 
เม่ือผู้วิจยัตดิตอ่เข้ามาจงึถือเป็นโอกาสใหมท่ี่ดีของตน  

ในวนัแรกท่ีผู้วิจยัและทเุรียนได้เจอกนันัน้ผู้วิจยัได้รับการอํานวยความสะดวก
จากผู้ แนะนําซึ่งเป็นอาจารย์ของลูกสาวมังคุด ผู้ แนะนํานัดหมายกับผู้ วิจัยท่ีบริเวณหน้า
สถานศึกษาซึ่งเป็นสถานท่ีทํางานของผู้ แนะนําตัง้อยู่ในจงัหวดัแห่งหนึ่งในภาคกลางจากนัน้จึง
เดินทางพร้อมกันไปยังจุดหมายโดยรถยนต์ส่วนตัวของผู้ แนะนําซึ่งการเดินทางครัง้นีใ้ช้เวลา
ประมาณ 2 ชัว่โมงเศษๆ ก็ถึงท่ีนดัหมายไว้กบัมงัคดุ สถานท่ีท่ีมงัคดุนดัไว้ครัง้นีเ้ป็นวดัของศาสนา
พทุธแหง่หนึง่ท่ีมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลมากระดบัหลายร้อยไร่ ภายในปกคลมุไปด้วยพนัธ์
ไม้นานาชนิด ผู้แนะนําขบัรถผา่นปากทางเข้าวดัมาแล้วทดลองลดกระจกรถลงจนสดุแล้วปิดระบบ
ทําความเย็นเพ่ือให้ผู้วิจยัได้สมัผสับรรยากาศภายในวดัท่ีสงบร่มร่ืนพร้อมบรรยายให้ฟังถึงความโอ่
อา่อลงัการของพนัธุ์ไม้และสรรพสตัว์น้อยใหญ่ท่ีเราอาจขบัรถแล้วพบเจอได้ระหว่างทาง ระยะทาง
จากปากทางเข้าวดัมาถึงอาคารท่ีนดัหมายห่างกนัประมาณเกือบ 2 กิโลเมตรแตด้่วยการนัง่รถจึง
ใช้เวลาเดินทางไม่ถึงสิบนาที ขณะท่ีรถของผู้แนะนําเข้าจอดหน้าอาคารปนูชัน้เดียวยกพืน้สูง ใช้
สําหรับเป็นท่ีพกัสําหรับอบุาสกหรือฆราวาสผู้ชายได้ใช้พกัยามมาปฏิบตัิธรรมนัน้ มงัคดุซึ่งทราบดี
แล้วว่าผู้ วิจัยจะมาพบก็อออกมาต้อนรับตัง้แต่พวกเรายังไม่ก้าวขาลงจากรถ มังคุดทักทายผู้
แนะนําก่อนเป็นลําดบัแรกเน่ืองจากคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก่อนท่ีผู้ แนะนําจะกล่าวแนะนําผู้ วิจัย
เล็กน้อยเน่ืองจากตา่งก็พูดคยุกันทางโทรศพัท์กันจนคุ้นเสียงกันพอสมควรแล้ว มงัคดุเชือ้เชิญให้
เราทัง้คู่เดินไปนั่งท่ีบริเวณม้าหินใต้ต้นไม้ท่ีต่างก็ไม่แน่ใจว่าควรเรียกต้นอะไร ผู้ วิจยัสมัผสัได้ถึง
ความร่มร่ืนและสงบเย็นเป็นอย่างมาก เสียงนกท่ีเกาะอยู่ตามก่ิงตา่งๆ ส่งเสียงทกัทายยามสายกนั
เจือ้ยแจ้วแตก่ลบัไมทํ่าให้ผู้วิจยัรู้สกึหนวกหหูรือหงดุหงิดรําคาญ สายลมท่ีพดัผ่านอย่างแผ่วเบาจน
แทบไม่รู้สึกถึงการพัดไหวก็มิได้ทําให้ผู้ วิจัยอึดอัด ในช่วงเวลานีแ้ม้เพียงได้นั่งเฉย ๆ และไม่
เคล่ือนไหวสว่นใดของร่างกายเลย มีเพียงประสาทหสูมัผสัเสียงสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็ทําให้ผู้วิจยัมี
สมาธิขึน้มาอยา่งไมน่า่เช่ือ ผู้วิจยัและมงัคดุเร่ิมต้นพดูคยุกนัตัง้แตเ่ร่ืองราวทัว่ไปท่ีส่วนใหญ่เป็นวิถี
ชีวิตของผู้วิจยัเองจนมงัคดุถึงกบักล่าวติดตลกกบัตวัเองถึงบทบาทในการพดูคยุวนันี ้การเปิดเผย
ตนเองของผู้วิจยัทําให้มงัคดุรู้สกึสนิทใจและพร้อมใจเปิดเผยเร่ืองราวทัง้หมดท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง 
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1.1 เส้นทางชีวิตก่อนเข้าสูบ่ทบาทพอ่ 
-  ใช้ชีวิตวยัเดก็ท่ีโรงงาน 

มงัคดุเลา่ให้ฟังถึงเร่ืองราวชีวิตตนเองตัง้แตว่ยัเด็กว่าตนนัน้เติบโตมา
ภายในโรงงานซึ่งเจ้าของเป็นน้องชายแท้ๆ ของพ่อ โรงงานแห่งนีป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกับ
เคร่ืองจักรกลหนกัในจังหวัดเล็กๆ แห่งหนึ่งท่ีเป็นทางผ่านไปจังหวัดอ่ืนๆ ทําให้โรงงานนีมี้ขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดนัน้โดยปริยาย ในโรงงานแห่งนีคุ้ณพ่อและคุณแม่ของมังคุดเองก็ถือเ ป็น
พนกังานคนหนึง่ด้วย แม้พวกเขาจะเป็นญาติแท้ๆ กบัเจ้าของโรงงานแตก็่มิได้มีตําแหน่งบริหารใน
โรงงานแห่งนี ้วัยเด็กของมังคุดจึงเติบโตมากับผู้คนจํานวนมากท่ีเดินขวักไขว่ไปมาในแต่ละวัน
เพราะโรงงานต้องเดินเคร่ืองตลอด 24 ชัว่โมงทําให้มีพนกังานผลดัเปล่ียนหมนุเวียนเข้าออกถึง 3 
กะ ด้วยขนาดโรงงานท่ีใหญ่โตและกว้างขวาง การวิ่งเล่นของมังคุดจึงไม่จําเป็นต้องออกไป
นอกเหนืออาณาเขตของโรงงานเลย เขาเลา่วา่หากเบื่อแผนกนีก็้สามารถเปล่ียนไปเล่นในแผนกอ่ืน
ได้โดยไมมี่ผู้ใหญ่คนใดมาวา่กลา่วตกัเตือน การได้ใช้ชีวิตอยูใ่นสิ่งแวดล้อมเช่นนีทํ้าให้มังคดุเห็นว่า
ตนเองสามารถเข้ากบัคนอ่ืนได้ง่ายและไมรู้่สกึกลวัเม่ือต้องพบปะกบับคุคลแปลกหน้า 

“เท่าที่จําความได้นะ ผมก็โตมากบัโรงงานแล้ว ภาพในหวันี้มนัไม่มี
อะไรเลยนอกจากโรงงานของน้า เห็นแต่ผมว่ิงเล่นในโรงงาน ไปมนัมัว่ไปหมดแหละ เรียกว่าเข้า
ซอกนัน้ออกซอกนี ้ไม่สนว่าแผนกไหนเขาจะเป็นยงัไงผมตะลยุมนัไปหมด” 

“โรงงานเป็นของนา้ พ่อผมเป็นพีแ่ต่ก็ไม่ได้มีส่วนในความเป็นเจ้าของ
ด้วยนะ เหมือนว่าเป็นพนกังานคนหน่ึงมากกว่า เพียงแต่พนกังานอื่นก็จะเกรงใจหน่อยเพราะเป็น
พีช่ายของเฮียเจ้าของโรงงานแบบนี”้ 

“แล้วปกติเนี่ยโรงงานเขาตอนนัน้ก็จะมี 3 กะนะครับเพราะต้องเดิน
เคร่ืองจักรกันทั้งวันทั้งคืน พวกพนักงานก็เลยจะเปลี่ยนกันตลอด ผมเองก็จะไปเล่นแล้วเจอ
พนกังานหน้าแปลกๆ มาตลอดเหมือนกนั ส่วนนี้ด้วยแหละเลยทําให้ผมเนี่ยคุ้นกบัคนง่าย ไม่ค่อย
รู้สึกอะไรเมื่อตอ้งเจอคนแปลกหนา้เพราะมนัชินมาแลว้ตัง้แต่เด็ก” 

“โรงงานใหญ่อยู่นะ ประมาณว่าไม่ต้องออกไปไหนก็เล่นในนัน้ได้เลย 
แลว้พอผมเป็นเด็กดว้ยมัง้ไปเล่นทีไ่หนในโรงงาน พวกผู้ใหญ่เลยไม่มีใครเข้ามาว่าหรือไล่ให้ไปเล่น
ทีอื่น่” 

-  พอ่ออกจากโรงงานไปทํางานตา่งประเทศ 
ในวันท่ีมังคุดอายุประมาณ 9 ขวบ ขณะนัน้เขากําลังเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4 เขาเร่ิมรับรู้ข่าวการตดัสินใจออกไปทํางานตา่งประเทศของพ่อ เขารับทราบว่า
พอ่ได้ปรึกษากบัแมแ่ละทัง้คูเ่ห็นพ้องต้องกนัวา่จะให้พอ่ได้ออกไปทํางานเก็บประสบการณ์และเงิน
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หากได้จํานวนหนึ่งแล้วก็จะเดินทางกลบัมาใช้ชีวิตในประเทศไทยดงัเดิม มงัคดุในวยัเด็กไม่ค่อย
เข้าใจกบัการตดัสินใจของพ่อนกัแตก็่รู้สึกง่ายๆ ตามประสาว่าไม่อยากให้พ่อไปจนพ่อและแม่ต้อง
ชว่ยกนัปลอบประโลมและบอกวา่จะได้มีโอกาสซือ้ของเล่นแบบใหม่ๆ จากเมืองนอกมาให้จึงทําให้
มงัคดุลดอาการพยศลงได้ ตอ่เม่ือมงัคดุโตพอรู้ความมากกว่านัน้จึงได้เข้าใจว่าช่วงนัน้พ่อเดินทาง
ไปทํางานเป็นช่างแบบเดียวกับท่ีทําในโรงงานของน้า แต่เหตท่ีุต้องเดินทางไปประเทศตะวนัออก
กลางนัน้เพราะมีคนมาชวนพอ่และบอกวา่ได้คา่แรงมากกวา่ไทยนบัสิบเทา่ 

“ตอนนั้นไม่ค่อยรู้เร่ืองอะไรในบ้านมากนัก ที่เห็นก็คือพ่อกับแม่
ปรึกษากนัว่าแม่ก็มาบอกเดี๋ยวเราจะต้องอยู่ด้วยกนัลําพงัก่อนนะเพราะพ่อจะต้องไปทํางานเมือง
นอก ผมเองก็ไม่เข้าใจว่าตอ้งไปทําไมอยู่ทีนี่ก็้ดีอยู่แลว้ ไม่ไดเ้ดือดร้อน ไม่แน่ใจว่าแม่กบัพ่อช่วยกนั
กล่อมอะไรไปบา้งแต่รู้ว่าไม่ไดผ้ลหรอกเพราะผมค่อนข้างดื้อตัง้แต่เด็กแล้วแหละ แต่ที่จําได้ว่าสงบ
ไดเ้พราะเขากล่อมว่าจะไปซ้ือของเล่นแบบแปลกๆ ทีน่ัน้มาให้ ตอนนัน้ผมสนกุกบัของเล่นเลยบอก
ใหพ้่อไปไดแ้ต่อย่าลืมสญัญานะ” 

“ทีนี้ก็สกัประมาณป.6 แล้วมัง้ ผมถึงเร่ิมเข้าใจว่าพ่อไปทําไม ทําไม
ต้องไป เพราะเขาต้องการเก็บเงินสกัก้อนหน่ึงแล้วมาเปิดโรงงานเป็นของตวัเองทําธุรกิจคล้ายๆ 
กบันอ้งชายแต่กลุ่มลูกคา้ต่างกนั” 

“คนเขามาชวนไง ตอนนัน้มนัค่อนข้างดงันะไปทํางานเมืองนอก ไอ้ที่
ดงัเพราะมนัไดเ้งินเยอะนะเมื่อเทียบกบัอยู่ไทยไปวนัๆ พ่อแกเลยตดัสินใจไปตะวนัออกกลางเพราะ
คนชวนบอกว่าไดเ้งินเยอะสดุ” 

-  พอ่หอบเงินกลบัมาตัง้โรงงานใหม ่
หลงัจากพ่อของมงัคดุเดินทางไปทํางานท่ีตะวนัออกกลางแล้วพ่อก็มี

โอกาสได้กลบัมาเย่ียมครอบครัวปีละครัง้ แตส่ิ่งท่ีทําให้มงัคดุไม่รู้สึกเหงาเพราะทกุสามเดือนพ่อจะ
ส่งของเล่นแบบใหม่มาให้ตามท่ีสญัญากับมงัคดุไว้ก่อนเดินทาง จากนัน้ประมาณ 6-7 ปี พ่อก็
กลบัมาพร้อมเงินจํานวนหนึ่งซึ่งมากพอสําหรับการลงทนุ ขณะนัน้มงัคดุจบชัน้ม.3 แล้วและกําลงั
อยูใ่นชว่งเลือกเรียนตอ่สายสามญัหรือสายอาชีพ เม่ือพ่อปรึกษากบัแม่และน้องชายของพ่อแล้วจึง
เห็นตรงกนัว่าควรตอ่ยอดธุรกิจของน้าให้ครอบคลุมขึน้ไปอีกจึงเลือกท่ีจะกลบัไปใช้ท่ีดินบ้านเกิด
ของแม่มังคุดเพ่ือตัง้โรงงานใหม่ การตดัสินใจครัง้นีทํ้าให้ครอบครัวของมังคุดต้องย้ายออกจาก
โรงงานของน้าไปอยู่ในจงัหวดัใกล้เคียงและมีส่วนให้มงัคดุต้องย้ายไปเรียนอาชีวะในจงัหวดันัน้
ด้วย 
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“ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะสมยัก่อนแล้วพ่อก็กลบัปีละครั้งได้มัง้ แต่เขาก็
ทําให้ผมไม่รู้สึกว่าขาพ่อเพราะพ่อรักษาสญัญา แกจะส่งของเล่นมาให้ตลอดถ้าจําไม่ผิดก็ทกุสาม
เดือนเลย ระยะเวลาทีแ่กไป 6-7 ปีเลยเหมือนไม่นาน” 

“พอจบม.3 พ่อก็กลบัมาพร้อมเงินจํานวนหน่ึงไม่แน่ใจว่าเท่าไรนะแต่
รู้ว่ามากพอเพราะเขาเอาไปทําโรงงานใหม่บนทีข่องแม่” 

“โรงงานใหม่นีไ้ม่แย่งลูกคา้กบัของนา้นะเพราะเขาคยุกนัแล้ว มนัเป็น
ธุรกิจทีเ่สริมกนัทําใหข้อบเขตของงานมนักวา้งข้ึนรับลูกค้าไดม้ากข้ึน” 

“พอตกลงอะไรกันได้หมดแล้วก็เลยต้องย้ายสํามะโนครัวกันครับ 
พวกเราก็ต้องออกจากโรงงานกนัหมดทัง้ผมทัง้แม่ ก็เลยทําให้ต้องย้ายไปเรียนในจังหวดัของแม่
แทน” 

1.2 จดุพลิกผนัครัง้สําคญัในชีวิต 
-  พอ่เร่ิมป่วยด้วยโรคร้าย 

ธุรกิจใหม่ท่ีเร่ิมต้นจากเงินเก็บของพ่อมงัคดุเร่ิมลงหลกัปักฐานและดู
ท่าว่าจะไปได้ดี แต่ก็มีอุปสรรคมาขดัขวาง มงัคุดเร่ิมสงัเกตว่าพ่อมีอาการแปลกๆ มีผ่ืนขึน้ตาม
ผิวหนงัแตพ่อ่เองก็มิได้กลา่วถึงสาเหตหุรือพาตวัเองไปรักษา จนเม่ือพอ่มีอาการทรุดหนกัแม่จึงเป็น
คนพาพอ่ไปหาหมอก่อนทราบในเวลาตอ่มาว่าพ่อติดเชือ้ HIV มาตัง้แตช่่วงไปทํางานในตะวนัออก
กลาง หลงัจากพอ่ป่วยอยูป่ระมาณปีเศษก็จากไปอยา่งสงบ 

“มนัเหมือนจะดีๆ เลยนะตอนนัน้ ทําอะไรก็รุ่งไปหมด แต่พอพ่อมา
ป่วยติดเชื้อ HIV นีท่กุคนช๊อคกนัหมดเลย แลว้แค่ประมาณปีเดียวไดม้ัง้พ่อก็จากพวกเราทกุคนไป” 

-  พอ่เสียแมทํ่าหน้าท่ีคมุโรงงานตอ่ 
หลงัจากพอ่ซึง่เป็นเสาหลกัของครอบครัวจากโลกนีไ้ปแล้ว จึงมีความ

จําเป็นท่ีแม่จะต้องขึน้มารับบทบาทเป็นเสาหลกัตอ่ แม่ของมงัคดุซึ่งมีประสบการณ์ในการทํางาน
มาตัง้แตส่มยัร่วมงานในโรงงานเดิมจนกระทัง่โรงงานใหม่ก็ได้ทํางานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพ่อมา
ตลอดธุรกิจจึงไม่ถือว่าหยุดชะงักเสียทีเดียวเพียงแต่การตดัสินใจอะไรท่ีใหญ่ๆ อาจจําเป็นต้อง
พึง่พาผู้ มีประสบการณ์บ้าง ขณะท่ีมงัคดุแม้จะรู้สกึเสียใจท่ีพอ่จากไปไวกว่าท่ีคิดแตเ่ขาก็ยอมรับว่า
ความคดิถึงผกูพนักบัพอ่อาจไมม่ากมายอะไรเน่ืองจากชว่งมงัคดุโตเป็นวยัรุ่นพ่อได้ห่างออกไปจาก
ครอบครัว มีเพียงของเล่นเท่านัน้ท่ีเป็นส่ือแทนความรักความคิดถึงซึ่งก็อาจไม่มีนํา้หนกัทางใจได้
เทา่กบัการอยูด้่วยกนั 

“เอาจริงๆ แล้วพ่อไม่อยู่ก็ไม่ถึงกับทําให้ธุรกิจในโรงงานชะงกัไปนะ
ครับ เพราะต้องยอมรับว่าแม่เขาเก่ง ก่อนเขาจะมาอยู่ที่นี้ มาทําโรงงานกนัเป็นรูปเป็นร่าง เขาก็
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ทํางานกบัน้ามานาน เห็นอะไรมาพอสมควร พอมาตัง้โรงงานกนัใหม่แล้วไลน์ธุรกิจไม่ได้ต่างจาก
เดิมแบบคนละประเภท ไอค้วามรู้ประสบการณ์เดิมตรงนัน้มนัก็เอามาปรับใช้ได้ อีกอย่างแม่กบัพ่อ
เขาก็ร่วมกนัทํางานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กนัมาตลอดตัง้แต่ที่มาอยู่ที่นี้ พอวนัที่พ่อไม่อยู่จริงๆ มนั
ก็ไม่ยากทีจ่ะทํามนัต่อไป” 

“ก็มีบ้างที่แม่เองก็ไม่ถนัดไปซะทุกเร่ือง โดยเฉพาะพอมานั่งเป็น
เจ้าของแบบเต็มตวัมนัตอ้งดูตอ้งคมุตอ้งจดัการอะไรในทกุๆ อย่าง เขาก็แก้โดยมีที่ปรึกษาเก่งๆ มา
ดูแล อย่างพวกนา้เองก็ยงัมาช่วยกนัดูแล มาช่วยกนัคิด ช่วยกนัตดัสินใจอะไรใหญ่ๆ” 

“ความรู้สึกช่วงนัน้เสียใจนะแต่ไม่ใช่เสียใจสดุๆ เพราะพ่อเองกบัผมก็
ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนัในช่วงทีผ่มกําลงัโตเป็นวยัรุ่นใช่ไหมล่ะ เวลาที่ไปเจอปัญหาชีวิตอะไรมาก็ไม่ได้คยุ
กบัพ่อเพราะเขาไม่ได้อยู่ให้คุย ความผูกพนัอะไรพวกนี้มนัเลยไม่ได้มากเท่ากบัแม่ถ้าพูดกนัตาม
ตรงนะ” 

-  ดีใจได้น้องสาวคราวลกู 
หลังจากเสร็จงานศพพ่อเพียงไม่นาน แม่ของมังคุดก็รู้ว่าตนเองตัง้

ท้องน้องของมงัคดุ ผลการตรวจเพศของเด็กออกมาเป็นเพศหญิง คนท่ีดีใจจนออกนอกหน้าท่ีสุด
หนีไมพ้่นมงัคดุท่ีจะมีน้องสาวไว้เป็นเพ่ือนแก้เหงา แม้มงัคดุและน้องจะห่างกนัถึง 18-19 ปี หรืออีก
นยัหนึ่งก็อาจเรียกว่าน้องสาวน่ีเป็นลูกของมงัคดุเองเลยก็ว่าได้ แต่ช่องว่างระหว่างวยัก็มิได้เป็น
อปุสรรคในความสมัพนัธ์ของคนทัง้คู ่

“ดีใจมากครับตอนนัน้ที่รู้ว่าแม่ท้องเพราะผมก็จะได้มีน้องกบัเขาเสีย
ที ผมอยู่กบัแม่มานานก็อยู่กนัสองคนเคยนึกเล่นๆ ว่าอยากมีน้องแต่มนัก็ไม่มี อีกอย่างถ้าน้องมา
เกิดตอนนีค้นเขาก็อาจนินทาไดเ้ลยนะว่านีม่นันอ้งหรือลูกกนัแน่เพราะอายมุนัห่างกนัมาก” 

“ไม่ได้นึกว่าอยากได้น้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะถ้าเอาตามตรง คือ
น้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แหละขอให้มนัเกิดมาละกนั พอรู้ว่าเป็นผู้หญิงก็เลยนึกไว้เหมือนกนั
จะไดมี้นอ้งเอาไวใ้หห้วงพวกผูช้ายทีม่าตามจีบละ ตอนนัน้คิดแบบนัน้” 

-  แมเ่ร่ิมรู้ตวัวา่ป่วย 
ขณะท่ีมังคุดดูดีใจท่ีจะได้มีน้องคราวลูก แม่ของมังคุดกลับดูเป็น

กงัวลอยา่งเห็นได้ชดันัน้เป็นเพราะเธอทราบดีวา่สามีของเธอนัน้เสียชีวิตด้วยโรคร้ายอะไรและโรคนี ้
ก็อาจติดต่อมาถึงเธอด้วย ความกังวลใจของเธอถูกคล่ีคลายภายหลังทราบผลตรวจของหมอท่ี
ยืนยนัชดัเจนว่าแม่ของมงัคดุติดเชือ้ HIV จากพ่อและมีแนวโน้มสูงท่ีน้องก็จะติดเชือ้นีไ้ปด้วย แม่
ของมงัคดุตดัสินใจเก็บน้องไว้แม้หมอจะชีแ้จงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ เม่ือมงัคดุรู้ความจริงก็
รู้สกึตกใจและกลวัวา่แมจ่ะจากไปเชน่เดียวกบัพอ่เพราะป่วยด้วยโรคเดียวกนั มงัคดุเล่าว่าแม่ก็คงรู้
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ว่ามงัคุดคิดอะไรอยู่จึงพยายามทําให้ตนเองดสูดช่ืนและมักบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก ถ้ากินยา
เป็นประจําก็ไมน่า่ถึงกบัเสียชีวิตได้ การแสดงออกของแมทํ่าให้มงัคดุสบายใจได้เพียงบางสว่น 

“ตอนนัน้ไม่ได้สงัเกตเท่าไรว่าแม่เป็นยงัไงเพราะผมมัวแต่ดีใจจะมี
น้อง เพ่ิงมาเห็นหลงัๆ แล้วละว่าเหมือนแม่เขาดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไร ผมก็เลยเดาว่าอาจจะเป็น
เพราะมีนอ้งหรือเปล่าหรือว่าทํางานหนกัเลยทําให้ดูอ่อนเพลีย ก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนัน้” 

“เหมือนว่าแม่แกจะพดูอะไรสกัอย่างตอนนัน้นะ แต่ผมติดใจเลยถาม
แม่ไปตามตรงว่าอะไร แล้วแม่ก็เลยเล่าว่าแกป่วยแบบเดียวกบัพ่อแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องจะติดไปด้วย
หรือเปล่าคงต้องรอให้หมอตรวจ ตอนนัน้ก็ได้แต่ให้กําลงัใจกนัแล้วพอผลมนัออกมาคือแม่ก็ป่วย
จริง” 

“แม่เลือกเก็บนอ้งไวค้รับแม้พวกหมอพยาบาลเขาจะเตือนว่ามนัเสี่ยง
นะแล้วเด็กที่เกิดมาก็อาจจะติดเชื้อไปด้วย แต่สดุท้ายแม่ก็ยืนยนัเอาน้องไว้ แม่บอกว่าจะยงัไงก็
เลีย้งได ้ต่อใหป่้วยจริงๆ ก็เลีย้งได”้ 

“กลวันะตอนนั้นเพราะเพ่ิงเห็นพ่อเสียใช่ไหม แล้วแม่ก็ดนัมาป่วย
แบบเดียวกบัพ่ออีก มนัก็อดคิดมากไม่ได้หรอกว่าแม่จะเสียแบบเดียวกบัพ่อ ที่สําคญัคือตอนพ่อ
เป็นมนัค่อนข้างเร็ว ก็เลยพาลไปคิดว่าแล้วแม่จะเร็วแบบนัน้ คิดมากไปหมดครับตอนนัน้ ทีนี้แม่ก็
คงรู้นะว่าผมเครียดเร่ืองแม่ แม่เองก็เลยทําเหมือนว่าสดชื่น แกไม่ได้เป็นอะไร กําลงัใจแกดีอะไร
ประมาณนัน้ครับ แกจะบอกกบัผมเสมอว่าโรคนี้ต้องกินยากนัตลอด กินให้ตรงตามเวลาถ้าทําได้ก็
อาจอยู่ไดอี้กยาวๆ แบบนี ้ผมก็เบาใจไดอ้ยู่แต่มนัก็คงไม่ทัง้หมด” 

-  แมอ่ยูจ่นน้องอายไุด้ 2 ขวบ 
หลังจากแม่คลอดน้องออกมาแล้วทัง้แม่และน้องของมังคุดก็

จําเป็นต้องรับยาอย่างสม่ําเสมอ แม่แสดงให้มงัคดุเห็นว่าตนแข็งแรงและไม่กังวลกับสิ่งท่ีเกิดขึน้
ต่อเม่ือผ่านเข้าปีท่ี 2 อาการของแม่ก็ทรุดลง โดยวันหนึ่งช่วงบ่ายแม่ของมงัคุดถูกนําตวัส่งเข้า
โรงพยาบาลอย่างเร่งดว่น มงัคดุรีบตามไปท่ีโรงพยาบาลหลงัฝึกงานเสร็จ ไม่มีใครคิดว่าการออก
จากบ้านของแม่ครัง้นัน้จะเป็นการออกครัง้สุดท้ายแบบมีลมหายใจเพราะอีกไม่ถึง 3 เดือนแม่ก็
สิน้ลมจากไปอย่างสงบ มงัคดุกล่าวถึงสิ่งสุดท้ายท่ีแม่สัง่เสียไว้คือให้ดนู้องสาวด้วย ขอให้รักน้อง
เหมือนลกู อยา่ทิง้น้องกบัขอโทษท่ีตวัเองไม่สามารถเลีย้งให้น้องโตจนเห็นน้องเข้าโรงเรียนได้ ส่วน
มงัคดุก็ได้แตป่ลอบแมใ่ห้แมส่บายใจและหลบัให้สบายก่อนจะแอบไปร้องไห้ภายหลงัเพียงลําพงั 

“วันนั้นผมไปฝึกงานตอนบ่ายๆ ก็ได้รับโทรศพัท์ว่าแม่ป่วยนะ เข้า
โรงพยาบาลด่วน พอจัดการเคลียร์อะไรเสร็จแล้วก็รีบมาที่โรงพยาบาลเลยไม่ได้เข้าบ้านละ ก็พูด
ตรงๆ คือภาพทีเ่ห็นแม่ก็น่าจะรอดยาก แค่มีหวงันิดๆ เลิกฝึกงานมาก็เลยไดไ้ปเฝ้าทกุวนั” 
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“เฝ้าอยู่สกัสามเดือนไดแ้ม่ก็จากไป วนัที่แม่เสียเป็นอะไรที่สะเทือนใจ
มาก แม่สัง่เสียให้ผมเลี้ยงน้องนะ อย่าท้ิงน้องนะ ให้รักเหมือนน้องเป็นลูกเลยนะ ก็รู้ว่าแม่เขารัก
น้องคนนี้มากไม่งัน้แม่คงเอาน้องออกไปตัง้แต่ตอนท้องแล้ว คือแม้แม่จะไม่สัง่ในใจผมก็ไม่คิดท้ิง
เขาอยู่แลว้ แลว้แม่ก็ขอโทษทีทํ่าใหน้อ้งโตดว้ยตวัเองไม่ได้ ผมก็ตอบแม่ว่าไม่เป็นไร แม่ทําเพือ่น้อง
มามากแลว้ แลว้ผมก็ใหแ้ม่หลบัใหส้บาย แลว้ผมก็ออกไปร้องไหค้นเดียว” 

-  รับหน้าท่ีบริหารในวยัเพียง 20 ปี 
หลงัจากแม่จากไปมงัคดุก็รู้สึกหมดอาลยัตายอยากในชีวิตเพราะแม่

กบัเขาผูกพนักันมาก แม้เขาจะสิน้หวงัและไม่อยากทําอะไรต่อไปในชีวิตแต่ความเป็นจริงคือเขา
ต้องรับบททายาทเพียงคนเดียวของโรงงานแห่งนี ้แม้ขณะนัน้มงัคดุเองจะรู้สึกไม่พร้อมในทกุด้าน
แต่น้าคนท่ีมงัคดุเคยอยู่อาศยัด้วยเม่ือครัง้ยงัเยาว์วยัได้ให้แง่คิดสําคญัท่ีทําให้เขาเดินหน้าต่อกับ
ธุรกิจท่ีพอ่และแมท่ิง้ไว้ให้เป็นมรดก 

“แม่ตายนี่มันใหญ่มากนะสําหรับลูกคนหน่ึงที่รักและผูกพนักับแม่
มาก ตอนนัน้มนัเหมือนส้ินหวงัในชีวิตไปเลย ชีวิตมนัดูมืดมนหมดอาลยัตายอยาก ไม่อยากเอา
อะไรแลว้ โรงงานอะไรนีก็่ไม่สนแลว้ ใครอยากทําอะไรก็ทําต่อไปได้เลย จะให้ขายท้ิงก็ยงัได้เลยนะ
ตอนนัน้” 

“น้าก็มาคุยด้วย แกเป็นเจ้าของโรงงานตัง้แต่สมยัที่ผมเคยอยู่สมัย
เด็กๆ นะพอจําได้ไหม แกก็พูดให้ผมคิดว่าเราเสียใจได้นะเพราะพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว แต่เสียใจแล้ว
ถึงกบัตอ้งท้ิงชีวิตคงไม่ถูก ถ้าพ่อแม่เขามองจากบนฟ้ามาแล้วเห็นเราทําตวัเหลวไหลไม่เป็นโล้เป็น
พาย ลองคิดถึงใจเขาว่าจะเป็นยงัไง ผมก็เออ คิดแล้วเห็นว่าจริง แล้วน้าก็บอกให้ผมดูแลสมบติัที่
พ่อแม่สร้างไว้ ทํามนัให้ดีที่สดุจะได้เป็นเคร่ืองระลึกถึงพ่อแม่ว่าเขายงัอยู่ อย่างน้อยเขาก็ยงัอยู่ใน
โรงงานแห่งนีเ้พราะมนัเป็นส่ิงทีพ่่อแม่เขารักทีส่ดุก่อนเสีย” 

“เอาคําของนา้มาคิดแลว้ก็เห็นจริงก็เลยลกุข้ึนมาปกป้องทรัพย์สมบติั
ของพ่อแม่ทีเ่ขาท้ิงไวใ้ห ้ไม่พร้อมก็ไม่มีทางเลือกแลว้ แต่น้าเขาก็บอกให้สบายใจว่ายงัไงน้าก็ยงัอยู่ 
ทีผ่่านมาแกก็ช่วยเหลือใหคํ้าปรึกษาแม่กบัพ่อมาตลอด แม้ตอนนี้มนัจะเปลี่ยนมือมาเป็นผม ยงัไง
นา้ก็ยงัไม่ท้ิงมนัไป ผมก็เลยสบายใจและคิดว่าอย่างนอ้ยเราก็ไม่ไดเ้ดินคนเดียว” 

1.3 จากพ่ีชายสูพ่อ่เตม็ตวั 
-  กิจการก็ต้องดแูล น้องก็ต้องเลีย้งเหมือนลกู 

มังคุดตัดสินใจรับสานต่อกิจการของพ่อและแม่ท่ีทิง้ไว้เป็นมรดก
ความภาคภูมิใจท่ีทัง้คูเ่คยพากเพียรสร้างร่วมกนัมา การดแูลกิจการครัง้นีเ้ป็นสิ่งใหม่และท้าทาย
ความสามารถของเขามาก ขณะท่ีงานก็ต้องดแูลสิ่งหนึ่งท่ีแม่ฝากไว้เช่นกนัก็คือน้องสาว มงัคดุต้อง
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แบง่เวลาดแูลน้องสาวควบคูไ่ปด้วย หน้าท่ีของเขาคือพาน้องไปหาหมอตามกําหนด คอยจดัยาให้
น้องได้กินตามแพทย์สัง่ และอีกสารพดัสารเพท่ีเป็นเร่ืองชีวิตของเด็กวยัสองขวบเศษ ในช่วงเวลาท่ี
มงัคดุต้องทํางานหนกัและดแูลน้องไปด้วยทําให้เขาประจกัษ์กบัสิ่งท่ีแมเ่คยทําให้เม่ือครัง้ยงัเด็ก สิ่ง
ท่ีเหน่ือยวนันีแ้มก็่เคยผ่านมนัมาก่อนเช่นกนั เม่ือมองเห็นความจริงเช่นนีทํ้าให้เขามีแรงฮึดสู้ขึน้มา
เม่ือยามท้อ เขาเล่าว่าการเป็นพ่ีเลีย้งเด็กกับการเป็นพ่อแม่น่ีคนละเร่ืองกันเลย การเลีย้งเด็กคน
หนึง่ให้โตขึน้ไปในแตล่ะวนั เอาอาหารให้กิน 3 มือ้ ทํากบัข้าว ทํางานบ้านอนันีเ้รียกงานของพ่ีเลีย้ง 
แตถ้่าเป็นพ่อแม่มนัมีอะไรท่ีลึกซึง้กว่านัน้ ทัง้ความรักความผกูพนั ความห่วงกงัวล ความระลึกนึก
ถึง ความหว่งหน้าพะวงหลงั สิ่งเหลา่นีม้นัมาครบหมดเม่ือได้มาสวมบทบาทเป็นพ่อแมแ่ล้ว  

“รับปากแม่ไวว่้าจะเลีย้งเขาใหเ้หมือนลูก จะรักเขาใหเ้ท่ากบัแม่ จริงๆ 
มนัแปลกมากที่ผมไม่ได้ให้กําเนิดเขามานะ แต่ถ้าไปนึกถึงตอนที่รู้ว่าเขากําลงัจะมาเป็นน้องเรา 
ตอนนัน้มนัดีใจสุดๆ พอน้องเกิดมาก็ช่วยแม่ดูแลตลอดไม่เคยห่างหูห่างตาเรียกว่าทําหน้าที่แทน
พ่อเลยก็ว่าได”้ 

“ไม่เคยนึกเลยนะว่าไอ้เด็กสองขวบเนี่ยมนัจะอะไรนกัหนา แต่พอมา
ยืนตรงนีจ้ริงๆ แลว้มนัเยอะแยะมากมายกว่าทีค่นไม่เคยจะเข้าใจมาก แล้วน้องผมเขาก็ป่วยด้วยไง 
งานหน่ึงที่มนัเพ่ิมเข้ามาคือต้องคอยกํากับเด็กสองขวบให้กินยาตามหมอสัง่ไว้ โรคนี้ต้องกินให้
เป็นเวล่ําเวลา จะมัว่ๆ นี่ไม่ได้ เลยทําให้นึกเห็นภาพเลยว่าแม่ก็คงรู้สึกแบบนี้มัง้ มันไม่ง่ายเลย
นะเนีย่แต่แม่เขาก็ยงัทําได ้ผ่านมาได ้ผมก็ตอ้งผ่านไปได้” 

“การเป็นพี่เลี้ยงกบัการเป็นพ่อแม่นี่คนละเร่ืองกนัเลย การเลี้ยงเด็ก
คนหน่ึงให้โตข้ึนไปในแต่ละวนั เอาอาหารให้กิน 3 มื้อ ทํากบัข้าว ทํางานบ้านนี้เรียกงานของพี่
เลี้ยง แต่ถ้าเป็นพ่อแม่มนัมีอะไรที่ลึกซ้ึงกว่านัน้ ทัง้ความรักความผูกพนั ความห่วงกังวล ความ
ระลึกนึกถึง ความห่วงหน้าพะวงหลงั ส่ิงเหล่านี้มนัมาครบหมดเมื่อได้มาสวมบทบาทเป็นพ่อแม่
แลว้” 

ส่วนที่ 2 มุมมองของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก 
2.1 การเลีย้งลกูในแบบของฉนั 

-  ยายออกจากชีพราหมณ์มาชว่ยดแูล 
หลงัจากมงัคดุสญูเสียพ่อและแม่ไปแล้วทัง้หมดทําให้สถานะของเขา

กลายมาเป็นผู้ปกครองของน้องสาวไปโดยปริยาย ญาติผู้ ใหญ่ท่ีเขาสนิทก็มีเพียงน้ากบัยายท่ีเม่ือ
ครัง้มงัคดุยงัเด็กเขาเคยไปวิ่งเล่นยามแม่ไปเย่ียมยาย บ้านของยายนัน้อยู่คนละจงัหวดักบัโรงงาน
ของมงัคดุซึ่งหากเดินทางด้วยรถยนต์แล้วก็จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เดิมยายมีอาชีพเป็น
ชาวสวนเน่ืองจากบริเวณบ้านยายอุดมไปด้วยผกัและผลไม้นานาชนิด อาทิ ผกัสวนครัวประเภท
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ต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ ละมุด มะม่วง กล้วย ส้มโอมะพร้าว เม่ือสามีของยายเสียชีวิตลง
ประกอบกับยายเองก็อายุมากแล้ว ลูกหลานก็เป็นฝ่ังเป็นฝาไปหมดแล้ว ยายจึงตัดสินใจขาย
ทรัพย์สินท่ีมีกบัจําหน่ายจ่ายแจกท่ีดินให้ลกูหลานแล้วหนัหน้าเข้าสู่ความสงบจากพระธรรม ยาย
บวชอยูป่ระมาณ 5-6 ปีจงึตดัสินใจสกึออกมาเพ่ือชว่ยเหลือหลานชายและหลานสาว 

“ญาติผู้ใหญ่ที่เหลือตอนนัน้ก็มีน้ากบัยาย ซ่ึงตอนนัน้ยายไปบวชอยู่
วดัแล้ว แกหมดห่วงจากลูกๆ หลานๆ ไปแล้วเพราะทกุคนมีการมีงานทํา พอดีกบัตาเสียแกก็เลย
ยกมรดกทีมี่ใหลู้กหลานไป กบัอีกบางส่วนก็ขายไป” 

“เคยไปบ้านยายสมัยเด็กๆ อยู่นะ บ้านแกจะเป็นบ้านสวน แกเป็น
ชาวสวน บริเวณบ้านยายปลูกพวกผักและผลไม้อย่างละมุด มะม่วง กล้วย ส้มโอมะพร้าว
ประมาณนี”้ 

“รู้สึกว่ายายแกจะบวชอยู่นานเลยนะ ถ้าจําไม่ผิดแถวๆ 5-6 ปีได้มัง้ 
แล้วแกก็รู้ข่าวไงแบบพวกลูกๆ แกก็ไปส่งข่าว แต่ก่อนตอนไปเยี่ยมยายที่แม่พาไป แกก็เอ็นดูผม
อยู่” 

-  จากอดึอดัเป็นอบอุน่เม่ืออยูก่บัยาย 
ในช่วงแรกท่ียายมาอยู่ท่ีโรงงาน มงัคดุเองก็ยอมรับว่ารู้สึกอึดอดับ้าง

เพราะยายกบัเขานัน้ไม่คอ่ยสนิทกนัเท่าไร ประกอบกบัท่าทีของยายท่ีดภูายนอกแล้วขรึม พดูน้อย
แต่เม่ือพูดแล้วก็จะเหมือนคนเสียงดงัจนดดู ุแต่เม่ือใช้ชีวิตร่วมชายคาโรงงานเดียวกันและยายก็
เป็นคนแบ่งเบาภาระการเลีย้งดนู้องไปได้หลายส่วนมงัคดุจึงเร่ิมคุ้นเคยและสนิทใจท่ีจะพูดคยุใน
เร่ืองทัว่ไปมากขึน้ เม่ือยายกับมงัคดุอยู่ด้วยกันยายก็มักจะพูดแง่คิดธรรมะให้มงัคดุฟังอยู่เสมอ 
แรกๆ เขาก็รู้สึกมึนงงแตก็่มิได้ขดัการพูดของยาย แตเ่ม่ือฟังไปบ่อยครัง้ขึน้ก็เลยมีโอกาสได้ฝึกนึก
ฝึกคิดตามไปจนเป็นเหตใุห้สงสยัประเด็นต่างๆ และความสงสยันีก็้เป็นสิ่งท่ีทําให้ยายและหลาน
มงัคดุได้พดูคยุสนทนากนัมากขึน้ ระยะเวลาเพียง 3 เดือนจึงเป็นช่วงเวลาท่ีทัง้คูส่นิทกนัได้อย่าง
รวดเร็ว เขารู้สึกว่าช่วงนัน้เป็นความอบอุ่นท่ีเกิดขึน้ภายในใจอีกครัง้ภายหลงัสูญเสียพ่อแม่ไปใน
เวลาไมห่า่งกนัมาก 

“ช่วงแรกค่อนข้างอึดอดัเลยทีเดียวล่ะเพราะยายกบัผมเราต่างคนต่าง
อยู่แม้จะมีแม่พาไปเยี่ยมบ้าง แต่พอยายออกไปบวชแล้วไอ้ที่ไปขลุกบ้านยายมนัก็หายไป ผมกบั
ยายก็เลยไม่สนิทสนมอะไรกนัมาก” 

“ธรรมชาติแกน่ะจะดูขรึมๆ แบบเป็นลคุของผูใ้หญ่สมยัโบราณเลยนะ 
ดูด ุเสียงดงัเวลาพดู แลว้พวกผูใ้หญ่บางทีก็ไม่ค่อยชอบหนา้แก” 
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“ตอนนัน้หนกัจริงๆ กบัการเลีย้งทัง้นอ้ง ดูทัง้งานในโรงงาน เลี้ยงน้อง
นีจ่ดัว่าเป็นงานใหม่ แต่งานโรงงานอนันีค่้อนข้างใหม่แต่พอเรียนรู้ได้ การที่ยายแกเข้ามาช่วยดูตรง
นีม้นัก็ทําใหผ้มวางใจไดร้ะดบัหน่ึงเร่ืองน้อง การดูแลชีวิตประจําวนั ผมก็ค่อยๆ เปิดใจมองแกใหม่ 
ส่วนนึงที่ทําให้ผมกบัยายคยุกนัมากข้ึนก็มีเร่ืองราวชีวิตที่ยายแกไปเจอมา บางทีก็ผสมธรรมะไป
บา้งใหผ้มฟังช่วงหวัค่ํา” 

“3 เดือนนะ น่าจะประมาณนี้ได้ผมกบัยายเราก็ไม่รู้สึกอึดอดัอะไร
แลว้ เหมือนปรับตวัได ้คุน้กนัมากข้ึนก็เลยเหมือนว่าอบอุ่นทีไ่ดมี้ญาติผูใ้หญ่มาอยู่ดว้ย” 

-  น้องเข้าโรงเรียนยายกลบัไปบวช 
หลงัจากยายมาอยูก่บัมงัคดุได้ประมาณปีเศษ เป็นเวลาเดียวกบัน้อง

เร่ิมโตและครบเกณฑ์เข้าโรงเรียนแล้ว ยายเห็นว่าภาระของมงัคดุเร่ิมเบาบางลง สามารถจดัการ
ชีวิตได้ลงตวัมากขึน้ทัง้เร่ืองของน้องและเร่ืองงาน ยายจึงตดัสินใจกลับไปอยู่ท่ีวัดตามเดิม แม้
มงัคดุจะไมอ่ยากให้ยายจากไปแตเ่หตผุลของยายก็ทําให้เขาต้องจํานนกบัความจริงของชีวิต 

“อยู่ได้ประมาณปีเศษๆ นะ เพราะตอนนัน้น้องก็เร่ิมเข้าโรงเรียนละ 
มนัถึงเกณฑ์พอดี ถามอยู่ว่ายายจะไปจริงหรอ แกว่าหลานเข้าโรงเรียนแล้ว ผมก็ดูแลน้องได้ดีข้ึน
แลว้ ทําอะไรก็เป็นหมดแลว้ ยายก็ว่าสมควรกลบัไปจุดทีแ่กจากมาเสียที” 

“เอาจริงๆ เลยนะตอนนัน้แกก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่สนิทไปแล้ว
นะ ไม่อยากใหไ้ปแล้วแหละจะว่าเห็นแก่ตวัก็ว่าได้ แต่คําหน่ึงที่แกบอกคือต้องฝึกความพลดัพราก
ไว้ให้ชิน วนัหน่ึงยายก็ต้องไปเหมือนพ่อกบัแม่ ไอ้คํานี้มันเลยทําให้ผมยอมยายให้กลบัไปอยู่วดั
ตามทีแ่กตอ้งการ” 

-  วยัประถมแก่นแสบทรวง 
มงัคดุเล่าถึงน้องสาวท่ีตนดูแลเหมือนลูกว่าช่วงวัยประถมนัน้จดัว่า

เขาเป็นท่ีจดจําของครูทกุคนพอสมควรเน่ืองจากวีรกรรมท่ีสร้างไว้แตล่ะวนัและถือเป็นครัง้แรกของ
เขาเองด้วยท่ีต้องไปพบครูท่ีโรงเรียน เขาเลา่เหตกุารณ์วยัประถมท่ีจดจําไว้ขึน้ใจเกิดขึน้ช่วงประถม 
2 เป็นท่ีมาให้น้องสาวได้เป็นหัวหน้าห้อง ตอนนัน้น้องถูกเพ่ือนเด็กชายในห้องมาแกล้งเปิด
กระโปรงของเธอหลงัจากไปแกล้งเชน่นีก้บัเพ่ือนเดก็หญิงคนอ่ืนมาก่อน เพ่ือนเด็กหญิงคนอ่ืนท่ีโดน
เปิดกระโปรงก็จะว๊ีดว้ายหรือร้องไห้ตรงข้ามกับน้องสาวของมงัคดุเพราะเม่ือเธอถูกเพ่ือนเด็กชาย
แกล้งเปิดกระโปรง สิ่งท่ีเธอทําคือวิ่งไปไล่ถีบเด็กชายคนท่ีมาแกล้ง เม่ือไล่จนทนัและถีบจนล้มแล้ว 
เธอก็จดัการถอดเข็มขดัเดก็ชายคนนัน้พร้อมปลดกางเกงและกางเกงในลงมากองท่ีหวัเข่า เด็กชาย
ท่ีเดิมเป็นคนแกล้งก่อนถึงกับร้องไห้เกรงกลวัน้องสาวของมังคดุตัง้แต่นัน้มา เพ่ือนเด็กหญิงท่ีดู
เหตกุารณ์อยูด้่วยรู้สึกช่ืนชอบและปรบมือให้กบัความสามารถครัง้นี ้เม่ือการเลือกตัง้หวัหน้ามาถึง 
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เพ่ือนนกัเรียนหญิงซึ่งมีมากกว่าเด็กชายอยู่แล้วจึงพร้อมใจกนัเทคะแนนให้เธอเป็นผู้ นําประจําชัน้
ตัง้แตน่ัน้มา 

“สมยัผมเรียนเองไม่เคยสกัครั้งที่จะต้องให้พ่อแม่ไปพบที่โรงเรียน ถ้า
ไม่นบัวนัประชมุผูป้กครองนะ แต่สําหรับนอ้งคนนีม้นัแก่นกระโหลกจริงๆ ตัง้แต่สมยัป.2 มาละ มนั
แววออกตัง้แต่ประถมเลย แววเอาตวัรอดไดไ้ม่ตกเป็นเบีย้ใหผู้ช้าย” 

“จําได้แน่ๆ แม่นๆ เลยเชียวละ ตอนป.2 เพราะมนัทําให้ผมต้องไป
พบครู ครูเขาบอกว่าลูกเรามีปัญหานะประมาณว่าไปถีบเพือ่นผู้ชายในห้อง แล้วไม่ถีบเปล่านะดนั
ไปแก้เข็มขดัเขาออกอีก ดึงกางเกงไอ้เด็กคนนัน้ลงมากองหวัเข่า ไอ้เด็กนัน้ก็ร้องไห้โยเยไปเลยคง
กลวัน้องเราไปเลยเหมือนกนั เพื่อนๆ ผู้หญิงของเขาก็ชอบกนัมากบอกเป็นวีรสตรีหญิงเหล็กของ
หอ้ง (หวัเราะ)” 

“ถามครับถาม ถามว่ามนัเกิดอะไรข้ึนทําไมถึงไปเล่นกันแรงๆ แบบ
นัน้ คือผมอยู่กบัเขามา ผมเลีย้งมา เห็นกนัมาก็ตัง้แต่แบเบาะเลย ทําไมเราจะไม่รู้นิสยัน้องเรา เขา
ก็เล่าว่าเพื่อนมันมาทําก่อน ถามว่าทําอะไร ก็ว่ามันเที่ยวไปแกล้งเปิดกระโปรงเพื่อนในห้อง 
ประมาณว่าเป็นหวัโจก ทีนีค้นอืน่เขาก็ร้องไหไ้งแต่ไอน้อ้งผมมนัไม่เหมือนคนอื่น ตรงนัน้มนัไม่ยอม
เลยไปไล่กระโดดถีบเขาอย่างทีว่่าไป” 

-  เห็นแววชอบทํางานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรตัง้แตเ่ดก็ 
มังคุดเล่าถึงการทํางานในฐานะเจ้าของโรงงานท่ีไม่มีวันหยุดเสาร์

อาทิตย์เหมือนคนงานหรือพนกังานในโรงงานจึงเป็นโอกาสท่ีน้องสาวของมงัคดุจะได้ติดตามเขา
เข้าไปในโรงงานด้วยในช่วงเวลาท่ีเธอไม่ได้ไปเรียนหนังสือ มังคุดเองก็อนุญาตให้น้องสาววัย
ประถมได้เข้าไปสํารวจความเป็นไปตา่งๆ สิ่งหนึ่งท่ีถือเป็นข้อสงัเกตธรรมชาติของน้องคือเธอจะมี
ความสนใจถามไถ่เคร่ืองจักรกลหรือระบบกลไกต่างๆ เม่ือทดลองให้ช่วยหยิบจับอะไรบ้างเล็กๆ 
น้อยๆ ก็พบว่าเธอทําได้ดีและดคูล่องแคล่วทะมดัทะแมงตา่งจากเด็กสาววยัใกล้เคียงกนัท่ีเป็นลูก
ของพนกังาน จากนัน้เม่ือมีเวลาว่างมงัคดุจึงมกัพาน้องเข้าไปในโรงงานด้วยอยู่เสมอ เขาเคยถาม
วา่รู้สกึยงัไงบ้าง คําตอบท่ีได้รับคือต่ืนเต้นและสนกุดี อยากมาทกุวนั เคยถามว่าให้อยู่ท่ีนีไ้ม่ต้องไป
เรียนเลยกบัเวลาเรียนไปเรียนแล้วหยุดเสาร์อาทิตย์ชวนมาเข้าโรงงาน คําตอบท่ีได้รับคือเลือกทัง้
เรียนและเข้าโรงงาน ขณะท่ีมงัคดุเคยเอาน้องไปฝากไว้ท่ีแผนกใช้แรงงานโดยให้หวัหน้างานช่วย
สังเกตพฤติกรรมเขาก็พบว่าน้องทํางานช่วยเหลือต่างๆ ได้เป็นอย่างดี คล่องแคล่วไม่ต่างจาก
ผู้ ใหญ่บางคน มงัคดุจึงให้ข้อสงัเกตนีเ้ป็นโอกาสน้องได้พฒันาจุดแข็งของตวัเองเพ่ือต่อยอดงาน
และอาชีพในอนาคต 
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“จริงๆ ตอนแรกมนัเร่ิมมาจากผมไม่มีเวลาพาเขาไปเที่ยวเลยเพราะ
ตอนนัน้งานมนัค่อนข้างเร่งแลว้ผมตอ้งคอยคมุอยู่ตลอด ผมเลยไม่มีเวลาพาน้องออกไปไหน แล้วก็
คิดว่าเอในเมื่อไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่อยากให้เขาอดุอู้แต่ในห้องแอร์ เลยเป็นส่วนที่ทําให้ผมพา
เขาออกมาเทีย่วโรงงาน” 

“ธรรมชาติอย่างนึงของผมคือเป็นคนชอบสงัเกต บวกกบัโรงงานนี่มนั
เป็นงานละเอียดเจ้าของตอ้งไวและสงัเกตไดเ้ร็ว ตรงนีม้นัเลยติดมาสงัเกตนอ้งดว้ยไงครับ ผมก็เห็น
ว่าเขาดูสนใจงานนะ พวกเคร่ืองจกัรกลกลไกอะไรนีก็่สนใจอยากรู้ไปเสียหมด ผมเคยทดลองให้เขา
ช่วยหยิบจบัอะไรบ้างเล็กๆ น้อยๆ ก็เห็นว่าเออทําได้ดีนะ มนัดูทะมดัทะแมงดี เรียกว่าหน่วยก้าน
มนัดีก็ว่าได”้ 

“พอเห็นเขาสนุกก็อยากพามาบ่อยๆ เคยถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่
โรงงาน ก็ตืน่เตน้และสนกุดี อยากมาทกุวนั เคยถามว่าใหอ้ยู่ทีนี่ไ้ม่ตอ้งไปเรียนเลยกบัเวลาเรียนไป
เรียนแลว้หยดุเสาร์อาทิตย์ชวนมาเข้าโรงงาน เขาตอบเลือกทัง้เรียนและเข้าโรงงาน” 

“ยงัไม่ค่อยมัน่ใจ เอาไปฝากไว้อีกแผนกนึง อนันัน้งานค่อนข้างหนกั
สําหรับเด็กประถมนะ หวัหนา้เขาก็ยงัชมว่าเขาดูใช้ได ้ทํางานคล่องแคล่วแม้เป็นเด็กผูห้ญิงแท้ๆ ” 

-  ให้อิสระท่ีจะคดิหรือเรียนอะไรท่ีสนใจ 
มังคุดพูดถึงมุมมองของเขาท่ีมีต่อการสนับสนุนให้ลูกเรียนหนังสือ

ผ่านประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้กับน้องสาวตนเองว่าเขาเองไม่เคยบงัคบัให้น้องต้องเรียนพิเศษเพ่ือ
เสริมวิชาการหรือบงัคบัให้ทํากิจกรรมนนัทนาการใดๆ เพิ่มเตมินอกเหนือจากกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดั
ขึน้ เขามองวา่สิ่งสําคญัคือเราจะเลีย้งเด็กคนหนึ่งอย่างไรให้เขาโตมาแล้วรู้จกัตนเองมากท่ีสดุ การ
ทํากิจกรรมมากมายเป็นสิ่งท่ีทําให้เด็กได้สํารวจตนเองแต่สิ่งท่ีพ่อแม่ต้องต่อยอดจากนัน้คือการ
ช่วยกนัวิเคราะห์ว่าอะไรคือจุดแข็งของลูกท่ีพ่อแม่ควรส่งเสริมสนบัสนุน และหากสิ่งท่ีเป็นจดุแข็ง
ของลูกนัน้ไม่สอดคล้องกับความฝันในวัยเด็กของพ่อแม่เองแล้วให้พึงระวังการบังคับหรือย่ืน
เง่ือนไขให้ลกูเข้าสูอ่าชีพท่ีพอ่แมเ่คยฝันไว้แตไ่ปไมถ่ึงฝัน 

“สําหรับผมแล้วเลี้ยงเขาเหมือนลูก รักเขาเหมือนคนสําคญัในชีวิต
ผมม แน่นอนทุกคนเลี้ยงเด็กต้องอยากให้เด็กนัน้ได้ดี คงไม่มีใครอยากเลี้ยงลูกแล้วโตมาเป็นโจร
เป็นผู้ร้าย แต่อยากให้ได้ดีเนี่ยต้องอยู่บนฐานที่เป็นตวัเขาด้วย ถ้าให้ได้ดีเนี่ยมนัอยู่บนฐานความ
ตอ้งการของพ่อแม่แล้ว สดุท้ายพ่อแม่จะใช้ความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยละกล่อมให้เขาไปเดินในลู่นัน้ ที่นี้
มนัก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ มนัอาจจะดีก็ไดแ้ต่กว่าจะไปถึงตรงนัน้ ควรใหเ้ขาคิดใหไ้ดด้ว้ยตวัเขาเอง” 

“น้องก็มาเล่าตลอดนะครับว่าเพื่อนๆ คนอื่นเขาต้องไปเรียนพิเศษ
เสริมคณิจศาสตร์บา้ง ภาษาต่างประเทศบา้ง ทําไมผมถึงไม่บงัคบัให้เขาไปเรียนแบบนัน้บ้าง ผมก็
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ตอบเขาไปว่าแล้วอยากเรียนไหม ถ้าอยากขอมาเลย แต่จะไม่บงัคบัให้เรียนหรืออย่าเรียนอะไร
ทัง้นัน้ ตอ้งตดัสินใจเอาเอง” 

“การทํากิจกรรมมากมายเป็นส่ิงที่ทําให้เด็กได้สํารวจตนเอง แต่ส่ิงที่
พ่อแม่ต้องต่อยอดจากนัน้คือการช่วยกันวิเคราะห์ว่าอะไรคือจุดแข็งของลูกที่พ่อแม่ควรส่งเสริม
สนบัสนนุเหมือนทีผ่มเห็นเขาชอบการเคลื่อนไหว การลงแรงทําอะไรข้ึนมาสกัช้ิน ผมก็จะให้เขาทํา
มนัใหเ้ต็มที”่ 

2.2 ลกูของฉนักบัรสนิยมทางเพศ 
-  เร่ิมฉายแววความเป็น “นกักีฬา” 

ช่วงชีวิตมัธยมของน้องสาวมังคุดสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนหญิง
ล้วนเก่าแก่ เธอรู้สกึต่ืนเต้นดีใจเป็นอย่างมากท่ีสามารถพิสจูน์ตวัเองว่ามีคณุภาพ ขณะท่ีมังคดุเอง
ก็ภมูิใจท่ีน้องทําความฝันท่ีตวัเองอยากเรียนท่ีนีไ้ด้สําเร็จ มงัคดุเลา่ตอ่วา่เม่ือน้องได้เข้าไปเรียนแล้ว
เธอสามารถปรับตวัเข้ากบัเพ่ือนได้ดีและเป็นท่ีรักของเพ่ือนๆ อีกตามเคยสงัเกตได้จากยงัได้รับการ
เลือกจากเพ่ือนร่วมชัน้ให้ทําหน้าท่ีหวัหน้าห้องตัง้แตช่ัน้มธัยม 1 และเป็นอีกเร่ือยมาจนกระทัง่จบ
การศึกษา การได้รับบทบาทผู้ นําแม้เป็นเพียงเยาวชนสร้างช่ือให้เป็นอย่างดี ประกอบกับในช่วง
มัธยม 2 มีการคัดตัวนักกีฬาสีประจําปี น้องสาวของมังคุดได้รับคัดเลือกให้ลงแข่งกีฬา
วอลเล่ย์บอลชนิดท่ีตวัเองก็ยงัไม่มัน่ใจว่าจะทําได้เพราะปกติไม่ค่อยถนดักีฬาประเภทนี ้เม่ือได้รับ
คดัเลือกอาจารย์ประจําสีท่ีดแูลการแขง่ขนักีฬาชนิดนีก็้ลงมาคมุซ้อมอย่างเข้มข้น ผลเม่ือถึงการจดั
งานจริงทีมของน้องสาวสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สําเร็จ มงัคดุกล่าวว่าอาจารย์ท่ีเป็นโค้ช
ประจําทีมของโรงเรียนได้สงัเกตลีลาของน้องสาวแล้วรู้สกึสนใจจึงมาถามกบัมงัคดุซึ่งมีสถานะเป็น
ผู้ปกครอง เขาเลือกถามความเห็นจากน้องสาวซึง่เธอเองก็รู้สกึสนใจและภาคภมูิใจท่ีทําสิ่งท่ียากได้
สําเร็จจงึขออนญุาตมงัคดุเข้าร่วมทีมโรงเรียนตัง้แตน่ัน้มา 

“ดีใจครับช่วงนัน้ โรงเรียนนี้มนัเป็นโรงเรียนที่เขาบอกว่าอยากเข้าไป
เรียน ชอบชดุพละของโรงเรียน ผมก็เลยได้แต่บอกว่าถ้าอยากเรียนต้องสอบเข้าไปให้ได้นะ ทีนี้พอ
ผลสอบมนัออกมาแล้วเขาทําได้ เขาก็ดีใจมากกร๊ีดลัน่บ้าน ผมก็ภูมิใจที่เห็นเขาสําเร็จไปก้าวเล็กๆ 
ก้าวหน่ึง” 

“เขาเป็นคนอธัยาสยัดีนะ เลยเข้ากบัเพื่อนๆ ได้ดีตัง้แต่สมยัประถม
แลว้ ผมคิดว่าเขาเข้ากบัเพือ่นไดดี้นะเพราะเห็นเขาได้รับเลือกให้เป็นหวัหน้าห้องอยู่ทกุปี ก็เป็นจน
เรียนจบเลย” 

“ตอนม.2 นีเ่รียกว่าเป็นจุดสําคญัเลยก็ว่าได้ ตอนนัน้มนักําลงัจะแข่ง
กีฬาสี ปกตินอ้งเขาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรหรอกเร่ืองกีฬา แค่พอเล่นกีฬาได้แล้วก็ชอบออกกําลงักาย 
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ครูประจําสีเขาเห็นหน่วยก้านมนัเข้าท่ามัง้ก็เลยมาชวนให้ลองลงดู ผมก็ไม่ได้ขดัอะไรถ้าเขาอยาก
ลอง ธรรมชาติอย่างนึงของเขาคือมีวินยั ถ้าลองได้ทําอะไรแล้วจะมุ่งมัน่ทํามนัจนได้ ย่ิงถ้ามีแผน
แบบนี้ๆ ส่วนใหญ่แล้วเขาจะทําได้ตามแผนที่วางไว้หมด พอแข่งเสร็จทีมเขาได้เหรียญทอง ก็ดีใจ
กนัตามประสาแหละแต่มนัไปเข้าตาโคช้ของโรงเรียนเข้า เขาเลยชวนให้ไปเป็นนกักีฬาโรงเรียนเลย 
โคช้เขาก็มาถามผมนะว่าคิดยงัไง ถามเชิงขออนญุาตนัน้แหละ ผมก็ว่าแล้วแต่เด็กดีกว่าผมเป็นพ่อ
เป็นผูป้กครองแต่ก็ไม่ไดไ้ปตีกรอบเขาไว”้ 

“เขาก็ดูสนใจนะเพราะเพ่ิงแข่งกีฬาสีได้เหรียญมาไง ผมก็เลยบอกถ้า
สนใจก็ไปลองทําดู เลยไดเ้ป็นนกักีฬามาเร่ือย” 

-  เร่ิมเป็น star ในวงการหญิงล้วน 
หลงัจากน้องเข้าร่วมทีมวอลเล่ย์บอลได้ไม่นาน เธอก็ได้ไปแข่งตาม

แมตต่างๆ พร้อมกําชยัชนะกลบัมาเกือบทุกครัง้ ทีมวอลเล่ย์บอลของโรงเรียนได้รับการเล่ือนชัน้
ตามผลคะแนนท่ีไปแข่งชนะจนเข้ามาอยู่ลําดบัต้นๆ ของภาค ช่ือของน้องเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัในกลุ่ม
นกัเรียนหญิงท่ีเรียกตวัเองเป็นแฟนคลบันกักีฬาโรงเรียน และเน่ืองจากโรงเรียนนีเ้ป็นโรงเรียนหญิง
ล้วนกลุ่มแฟนคลบัจึงมีเฉพาะนกัเรียนหญิงซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ท่ีในกลุ่มนีจ้ะมีนกัเรียนหญิงท่ีเป็นดี ้
หรือหญิงรักหญิงรวมกลุ่มในนัน้ มงัคดุทราบว่าน้องสาวตนเป็นท่ีช่ืนชอบในวงการนกัเรียนหญิง
ของโรงเรียนเน่ืองจากเม่ือทีมกีฬาของโรงเรียนไปแข่งกีฬาครัง้ใด ไม่ว่าผลครัง้นัน้จะแพ้หรือชนะ
โรงเรียนจะนําผลมาประกาศท่ีหน้าเว็บบอร์ดและในนัน้ก็มกัมีนกัเรียนกลุ่มแฟนคลบัเข้าไปแสดง
ความคิดเห็นเชิงหยิกแกมหยอกบ้าง เชิงชู้สาวบ้าง รวมถึงเร่ิมมีการส่ง link มาจากโรงเรียนอ่ืนทํา
ให้ความนิยมในตวัน้องพุง่ทะยานอยา่งฉดุไมอ่ยู่ 

“โคช้เขาเก่งนะโรงเรียนนี ้ทีว่่าเก่งเพราะสามารถรีดความเป็นนกักีฬา
ของนอ้งออกมาได ้พอไปแข่งแลว้ก็ชนะเกือบจะตลอดเลย ผมไม่บอกว่านอ้งเก่งนะเพราะกีฬานี้มนั
ทํางานเป็นทีม พอชนะแล้วเขามีระบบเก็บคะแนนอะไรสกัอย่าง ทีมของโรงเรียนมนัก็ได้เลื่อนชัน้
มาเร่ือยๆ จําไม่ผิดน่าจะตน้ๆ ของภาคเลยนะ” 

“จริงๆ เหมือนเร่ืองนี้มันไม่น่าจะรู้ใช่ไหมละเพราะเด็กเขาก็น่าจะมี
กลุ่มหรืออะไรกนัหรือเปล่าในช่วงนัน้ แต่ปกติเป็นคนติดตามเว็บไซต์โรงเรียนไง แล้วโรงเรียนนี้เขา
มีอาจารย์คอยเอาข้อมูลเวลานกัเรียนไปแข่งอะไรต่างๆ เขาจะมาลงผลไว้ พวกเราผู้ปกครองก็
อาศยัตรงนีติ้ดข่าวตาโรงเรียนไปด้วย แล้วทีนี้มนัก็ link กนัระหว่างข่าวกบัเว็บบอร์ดโรงเรียน เวลา
ผมไปเปิดอ่านผมก็จะเห็นพวกนักเรียนไม่รู้ รุ่นพี่หรือรุ่นน้องหรือรุ่นเดียวกันนะ เขาก็จะมา 
comment กนัใหญ่ถึงนกักีฬาคนนัน้คนโน้น แล้วน้องเราก็โดนพูดกนัมาก บางทีก็แซวบ้าง กดัจิก
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บ้าง เชิงชู้สาวบ้าง ผมก็ไม่อะไรแถมยงัเห็น link จากโรงเรียนอื่นอีก โอ..ดูไปกนัใหญ่ ป๊อปกัน
ใหญ่” 

-  มีเพ่ือนหญิงมาสง่ถึงบ้าน 
โดยปกติแล้วมงัคดุจะไม่ค่อยได้พูดคยุกับน้องเร่ืองแฟนเพราะถือว่า

เป็นเร่ืองสว่นตวั แตเ่ขาเร่ิมสงัเกตว่าหลงัจากน้องได้รับความนิยมในหมู่เพ่ือนนกัเรียนหญิง เขามกั
ได้ยินยามหน้าโรงงานเล่าว่าน้องมีเพ่ือนนกัเรียนหญิงด้วยกนัมาส่งเป็นประจํา เปล่ียนหน้าคา่ตา
ไปบ้างตามชว่งเวลา และสว่นใหญ่นกัเรียนหญิงท่ีมาสง่มกัหน้าตาดี มงัคดุจึงเร่ิมสงัเกตและเห็นว่า
สิ่งท่ียามเลา่เป็นความจริง เขาเร่ิมสงัเกตว่าช่วงกลางคืนไฟในห้องนอนของน้องสาวก็มกัเปิดถึงดกึ
ด่ืน เขาลองแอบฟังเสียงในห้องแม้จะได้ยินไมช่ดัแตพ่อจบัใจความได้วา่นา่จะกําลงัคยุโทรศพัท์ 

“ปกติผมกับน้องตอนนัน้เราไม่คุยกันครับโดยเฉพาะเร่ืองถามว่ามี
แฟนหรือยงันี่ไม่ถามเลยให้เป็นพื้นที่ส่วนตวักนัไป แล้วผมมาได้ยินยามเขามาเล่าให้ฟังว่าเห็นลูก
สาวผมมีเพื่อนนกัเรยนหญิงมส่งอยู่เร่ือยเลยนะ แล้วมนัไม่ใช่คร้ังเดียว มนัหลายครั้งจนผมลอง
สงัเกตดูว่ามนัเท็จจริงยงัไง ก็เห็นว่าเออมนัจริงตามที่ยามแกเล่านะ คนที่มาส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนมา
เร่ือยๆ หรือว่าเขาจะผลดัเวรกนัมา” 

“มีเหมือนกนัทีส่งสยัว่านอ้งมนัจะมีแฟนหรือเปล่า แฟนจะเป็นผู้หญิง
รึเปล่า ไอค้นทีม่าส่งจะใช่รึเปล่า ก็ลองแอบดูไฟหอ้งนอนเขา เห็นว่าบางวนัดึกแลว้ก็ยงัเปิดอยู่ ลอง
ไปแอบเงี่ยหูฟังห้องนอนมนัก็จับใจความไม่ได้หรอกว่าเสียงอะไร แต่รู้สึกได้ว่าเป็นเสียงน้องกําลงั
คยุโทรศพัท์อยู่แต่ไม่รู้คยุกบัใคร อะไร ยงัไง” 

-  มัน่ใจน้องมีแฟนเป็นผู้หญิง 
หลังจากมังคุดจับสังเกตน้องสาวอยู่พักใหญ่เขาก็เร่ิมมั่นใจว่าน้อง

น่าจะกําลังคบหาอยู่กับเพ่ือนสาวหน้าตาจิม้ลิม้น่ารักคนหนึ่ง เหตุท่ีทําให้เขามั่นใจเช่นนีท้ัง้ท่ี
หลกัฐานในบ้านยงัไมช่ดัเจนเน่ืองจากวนัหนึ่งเขานดัลกูค้าไว้ท่ีห้างสรรพสิ่งค้าเพ่ือพดูคยุธุรกิจและ
ร่วมรับประทานอาหารกลางวนั ขณะท่ีเขานัง่ภายในร้านซึง่มีลกัษณะเป็นกระจกใสมองได้รอบด้าน 
พลนัสายตาก็เห็นน้องสาวของตนเดินมากับเพ่ือนหญิงเป็นกลุ่มก้อน สิ่งท่ีสะดดุตาของมงัคดุคือ
ท่าทีการเดินเหินและการคลอเคลียของเพ่ือนคนหนึ่งท่ีในความรู้สึกของเขาแล้วดชู่างไม่น่ารักเอา
เสียเลย ประกอบกับท่าทีดสูนิทสนมของน้องท่ีมีต่อหญิงคนนัน้ อากัปกริยาตา่งๆ ทําให้เขามัน่ใจ
วา่หญิงคนนีน้า่จะเป็นมากกวา่เพ่ือนเป็นแน่ 

“นอ้งไม่เคยพาเพือ่นคนไหนมาบ้านเลยนะ แล้วห้องนี่ก็ล๊อคตลอด ที่
บ้านเลยไม่มีหลกัฐานอะไรเลยที่จะบอกว่าเขามีแฟนไหม แต่วนันัน้ผมบงัเอิญไปเห็นกบัตา ผมไป
นดัลูกค้าที่ห้า.. ก็สัง่อาหารแล้วนัง่คุยกนัไปพลางๆ แล้วตรงที่ผมนัง่มันเป็นจุดที่หนัหน้าออกไป
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นอกร้านพอดี ร้านมนักระจกใสใช่ไหม ผมก็เห็นละว่ามีกลุ่มผู้หญิงวยัรุ่นเดินมากลุ่มนึง แต่งตวัก็
แบบสมัยนิยมแหละแล้วมันเหลือบไปเห็นน้องเดินในกลุ่มนั้นด้วยแล้วไอ้คนที่เดินข้างๆ น่ะก็
หน้าตาดีเชียวแหละแต่เดินเบียดกนัแจเลย มนัดูแล้วยงัไงไม่รู้นะท่าทีมนัดูไม่น่าใช่เพือ่นทัว่ไปมัง้ 
มนัดูเยอะไปแลว้ก็ไม่ค่อยน่ารักถา้ผูใ้หญ่เขามาเห็น” 

ส่วนที่ 3 ยามเม่ือปัญญาผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศ 
3.1 จมจอ่มความมืดในใจ 

-  ไมถ่ามถึงสิ่งท่ีเห็นมาแตเ่ก็บอาการหงดุหงิดไมม่ิด 
วนันัน้หลงัจากมงัคดุกลบับ้าน เขารู้สกึวา่ตวัเองหงุดหงิดคล้ายมีอะไร

บางอย่างครุกรุ่นอยู่ในใจ เม่ือน้องสาวกลบัมาท่าทีของมงัคดุก็เปล่ียนไปอย่างชดัเจนจนน้องสาว
ต้องถามว่าเป็นอะไร เขาเลือกท่ีจะไม่ตอบ เธอถามยํา้อยู่สัก 2-3 ครัง้จึงตดัสินใจเลิกถามและ
ปลอ่ยให้มงัคดุจมกบัความรู้สกึนัน้เพียงผู้ เดียว เม่ืออยู่คนเดียวความคิดก็พุ่งพล่านเดือดดาลไปทัว่ 
เขาคิดทบทวนไปมาแล้วยิ่งรู้สึกขัดเคืองสิ่งท่ีเกิดขึน้ ในใจก็หวนให้นึกโกรธไปยงัเด็กสาวคนนัน้ท่ี
แสดงอาการไม่เหมาะสม เขาบน่กบัตวัเองถึงความไม่รู้จกักาลเทศะเสียเลย พาลโกรธไปยงัพ่อแม่
เด็กคนนัน้ท่ีทําไมไม่รู้จกัสัง่สอนลกูให้ลกูอยู่ในร่องในรอย เป็นผู้หญิงควรวางตวัให้เรียบร้อยแล้วก็
ไปหาผู้ชายคบไมใ่ชม่ายุง่กบัลกูผู้หญิงของชาวบ้านเขา มงัคดุกล่าวอีกว่าจริงๆ แล้วมนัยงัคิดดา่อีก
มาก แตท่ัง้หมดมนัก็วนมาท่ีจดุเดมิ คืนนัน้เขาจงึนอนหลบัไปพร้อมไฟโทสะ 

“วนันัน้เหมือนหอบเอาไฟกลบับา้นไปดว้ย มนัร้อนเนื้อร้อนตวัไปหมด 
ไอ้ที่เคยนึกเคยคิดว่าต้องทําอะไรบ้างมนัตื้อไปหมดแล้วมนัเหมือนสุมอยู่ในนี้ พอเขากลบัมาผมก็
ไม่ไดบ้อกเขานะว่าเป็นอะไร ขนาดเขาถามย้ํา 2 หรือ 3 รอบด้วยนะ แต่ผมก็คิดว่าไม่บอกอยากให้
รู้เอาเองว่ามนัเดือดในใจนี ่แต่สดุทา้ยเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเดินข้ึนหอ้งไป” 

“มาอยู่คนเดียวแล้วนึกถึงภาพที่เห็นมันก็มีแต่ความโกรธ ความ
หงดุหงิดเต็มไปหมด นึกโกรธไปยงัเด็กสาวคนนัน้ที่ทําตวัไม่เหมาะสม ผมนัง่บ่นกบัตวัเองถึงความ
ไม่รู้จักกาลเทศะเสียเลย พาลโกรธไปยงัพ่อแม่เด็กคนนัน้ที่ทําไมไม่รู้จักสัง่สอนลูกให้ลูกอยู่ในร่อง
ในรอย เป็นผูห้ญิงควรวางตวัใหเ้รียบร้อยแลว้ก็ไปหาผูช้ายคบไม่ใช่มายุ่งกบัลูกผู้หญิงของชาวบ้าน
เขา จิตมนัว่ิงวุ่นไปหมด” 

-  แอบค้นห้องเจอของดีของสาวทอม 
สิ่งท่ีมงัคดุเองไม่เคยคิดจะทําเลยในชีวิตการเป็นพ่อของลกูก็คือการ

ล่วงเกินสิทธิ แต่ด้วยความโกรธมันบงัตาทําให้เห็นสิ่งท่ีรู้อยู่ว่าผิดแต่ก็เลือกกระทําลงไป มังคุด
ตดัสินใจใช้กญุแจสํารองไขเข้าไปในห้องของลกูสาวและรือ้ค้นหาสิ่งท่ีคาดว่าจะเป็นสิ่งแสดงความ
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เป็นทอม เขาใช้เวลารือ้ค้นจนไปเจอกับสายรัดหน้าอกท่ีสาวทอมมกัใช้เป็นเคร่ืองรัดให้หน้าอกดู
แฟบ เขาจงึนํามาเปิดฉากทะเลาะกบัลกูสาวในเย็นวนันัน้ 

“ตอนนัน้ผมยอมรับว่าผมโมโหมาก โกรธมากทัง้ที่จริงๆ แล้วผมไม่
ควรถือความโกรธไวรุ้นแรงขนาดนัน้ แต่วนันัน้ผมมนัหลงผิดไป” 

“ผมเดินไปหยิบกุญแจสํารองแล้วก็เดินอาดๆ ไปที่ห้อง จิตสํานึกผม
ตอนนัน้มันไม่ทํางานหรือสัง่การอะไรแล้วล่ะ ส่ิงที่ผมนึกในใจคือกูต้องหาให้ได้ว่ามึงเป็นทอมใช่
ไหม คือมนัเหมือนนะว่าผมจะต้องการอะไรสกัอย่างมายืนยนัความคิด แต่จริงๆ แล้วแทบไม่ต้อง
เลยเพราะผมปักใจไปแลว้ว่าเขาเป็น” 

“ผมไขเข้าไปแล้วมันเหมือนผมหน้ามืด หน้ามืดเพราะโกรธนะ มัน
ร้ือๆ คน้ๆ ต่างกบัคนบ้าคนหน่ึงหรือหมาบ้าตวัหน่ึงที่กําลงัหาอาหารเน่าในกองขยะ สติสะตงัอะไร
มนัก็ไม่มีหรอกมนัคิดแต่ว่าจะหาของเน่าให้เจอให้ได้ แล้วพอมนัพยายามหาจนเจอ มนัไม่ได้ดีใจ
นะแต่มนัสะใจทีกู่ทําไดแ้ลว้ เห็นไหมว่าไอที้คิ่ดทีนึ่กไวม้นัจริงดว้ย”  

-  น้องโกรธจดัเปล่ียนสรรพนามจาก “ป๊า” เป็น “พ่ี” 
เม่ือกลบัมาตอนเย็นมงัคดุก็เปิดฉากฟาดงวงฟาดงาใส่น้องสาวแบบ

ไม่ยัง้ คําถามหยาบคายต่างๆ ถูกขุดมาถามแต่ไม่ประสงค์จะฟังคําตอบ น้องสาวแม้จะระแคะ
ระคายกับอาการท่ีเปล่ียนไปของผู้ ปกครองท่ีดูแลเป็นอย่างดีมาตลอด แต่ เม่ือต้องรับมือกับ
สถานการณ์พายุท่ีรุนแรงและถาโถมมาอย่างบ้าคลั่งขนาดนี ้เธอก็ไม่พร้อมจะรับมือได้เช่นกัน 
มงัคดุเล่าว่าตอนนัน้สิ่งท่ีเขาพอจะจดจําได้คือภาพของน้องสาวร้องไห้อย่างน่าเวทนา อาการช๊อค
ปนคราบนํา้ตาและเสียงสะอืน้เป็นภาพแห่งความทรงจําของชายคนนี ้สาวน้อยน่ ารักท่ีถูก
ประทบัตราไว้ว่าเป็นทอมกลายเป็นความผิดระดบัมหภาคท่ีสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของ
โลก เธอตดัสินใจสบถผู้ เป็นพ่ีและประกาศกร้าวท่ีจะไม่กลบัไปเรียก “ป๊า” เหมือนเดิมอีก สร้าง
ความร้าวฉานให้ครอบครัวอยา่งไมเ่คยปรากฏมาก่อน 

“เย็นวนันัน้เลยพอเขากลบัเขายกมือไหว้ผมตามปกติแต่ในใจเขาคงรู้
แล้วล่ะว่าสกัพกัมนัต้องเกิดอะไรแน่ ผมจําได้ว่าเขานัง่ลงแบบกลวัๆ แล้วผมก็เปิดฉากด้วยการ
หยิบสายรัดหน้าอกของเขาออกมาฟาดไปที่พืน้เต็มแรง ผมไม่แน่ใจว่าตอนนัน้เขาทําหน้ายงัไงนะ 
จะร้องไหรึ้เปล่าอนันีผ้มก็ไม่แน่ใจนกั แต่ผมเนีย่มนัเหมือนคนบ้าไปล่ะ ผมถามคําถามเขามากมาย
เลยนะ อย่างทําไมถึงเป็นทอม มึงไปติดมาจากไหน ใครเขาสัง่สอนให้เป็นแบบนี้ คือทุกคําถาม
ของผมมนัมีแต่คําหยาบคายและทําร้ายจิตใจกนัแบบสดุๆ" 

“เธอคงช๊อคแหละผมเดานะตอนนัน้ แต่จําได้ว่าเห็นเธอร้องไห้แบบ
น่าสงสารมาก แต่ผมกลบัสะใจที่เห็นเธอเป็นแบบนั้น มนัต้องใช้ยาแรงมนัจะได้เลิกเป็นทอมเสียที 
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ยาแรงขนาดนีทํ้าใหผ้มเองก็ไดรั้บแผลเป็นอยู่มิใช่น้อยเพราะมนัก็เป็นคร้ังที่ผมได้ยินเขาด่าผมแบบ
สาดเสียเทเสียเลย คําหยาบคายก็หลดุมาว่ิงใหเ้ต็มไปหมด” 

“จุดพีคมันอยู่ตรงที่เขาประกาศเลิกเรียกผมว่าป๊าเลย ถามว่าผม
เสียใจไหมถา้ตอบตอนมีสติก็เสียใจมาก แต่ตอบตอนขาดสติก็พูดได้เต็มปากว่าเร่ืองของมึง ถ้ามึง
ไม่หายจากทอมมึงก็ไปใช้ชีวิตตามยถากรรมไดเ้ลย” 

3.2 เคล่ือนจากมืดสูแ่สงแรก 
-  มียายเป็นคนจดุเทียนในใจ 

หลงัจากยุทธการเลิกเรียกป๊าของน้องสาวเกิดขึน้ทําให้ตวัน้องเองก็
ยากท่ีจะอาศยัในโรงงานท่ีใช้ชีวิตมานาน เธอจึงต้องระหกระเหินจากท่ีพกัออกไปเช่าหออยู่แตด้่วย
มีเงินติดตวัจึงไม่ใช่สิ่งท่ีทําไม่ได้ หลงัจากน้องสาวจากไปแล้วความสงบได้เข้ามาแทนท่ีความบ้า
ระห่ํา แตค่วามสงบนีเ้ป็นความสงบท่ีสงบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเทา่นัน้เพราะภายในใจของบรุุษ
ผู้ซึ่งบดันีก้ลายเป็นแคพ่ี่ชายแล้วยงัคงรุมเร้าด้วยไฟแห่งโทสะ มงัคดุไม่มีทางออกท่ีพอจะมองเห็น
ได้ในชว่งเวลาสําคญัท่ีสดุ สิ่งเดียวท่ีบอกกบัใจของเขาคือเขาเองก็อยู่บ้านหลงันีไ้ม่ได้เช่นกนัเพราะ
ภาพและเหตกุารนัน้ยงัคงย้อนมาสร้างความกระเพ่ือมในใจให้เขาเป็นอยา่งมาก เขาทดลองออกไป
หาท่ีพกัตากอากาศเพ่ือทําจิตใจให้สงบแตม่นัก็ได้เพียงชัว่คราว เขาจึงแวบนึกถึงยายท่ีเคยผูกพนั
กบัเขาสมยัช่วยเลีย้งดนู้องตอน 2 ขวบ ตดัสินใจขบัรถออกไปตามหายายว่ายงัอยู่ดีมีสุขหรือไม ่
ความตัง้ใจครัง้นีไ้ม่สญูเปล่า มงัคดุได้เจอยายบวชชีพราหมณ์อยู่ท่ีวดัเดิม แม้สภาพทางกายของ
ยายจะแปรเปล่ียนเพราะความชราเข้าครอบคลุม แต่ยายก็ยงัคงตาหูดี พูดคยุได้รู้เร่ืองและมีสติ
ครบถ้วน มงัคุดดีใจเป็นอย่างมากท่ีตามหาจนเจอ เขาเล่าให้ยายฟังทัง้หมดว่าเกิดอะไรขึน้บ้าง 
ยายชกัชวนให้พกัเสียท่ีน่ีก่อนคืนนี ้มงัคดุจงึตอบตกลงโดยไมต้่องคดิให้เสียเวลา 

“ที่น้องเขาออกจากบ้านไปอยู่หอได้เพราะเขามีเงิน คือผมให้เงินเขา
ไวใ้ช้ค่อนข้างเยอะแลว้ส่วนตวัเขาเองก็ไม่ไดใ้ช้จ่ายฟุ่ มเฟือยอะไรเลยพอมีเงินเหลืออยู่” 

“สงบข้ึนมาเลยครับ อะไรในบา้นพวกนีม้นัก็เงียบข้ึนมา แต่ในใจผมที่
อยู่ตรงนัน้มนัไม่ไดเ้งียบไปดว้ยนะครับ มนัยงัตัง้คําถามกบัตวัเอง ยงัโกรธอยู่ พอเห็นข้าวของอะไร
ก็ยงัพอให้นึกถึงเหตุการณ์แล้วก็นึกกรุ่นข้ึนมาอีก ผมก็เลยว่าอยู่ตรงนัน้ไม่ได้ล่ะ คงต้องขอลาพกั
ร้อนสกัระยะ ผมก็ออกไปหาที่พกัตากอากาศเร่ิมจากในไทย ไปมาหลายที่ช่วงนัน้ แต่มนัก็ไม่ช่วย
อะไรเท่าไร ลองไปต่างประเทศสิ ลองไปประเทศที่มนัหนาวจัดๆ ก็พอช่วยได้นะแต่ตรงนัน้ไม่ใช่
บา้นเรา สดุทา้ยก็ตอ้งกลบั พอกลบัมาก็เจอความรู้สึกเดิมๆ อีก” 

“นึกไม่ออกจะทําไงดี แล้วก็ไม่รู้เพราะอะไรละ ไปนึกถึงยาย เออ 
ตอนเราเลีย้งนอ้ง 2 ขวบแกเคยอยู่กบัเรานี ่ตอนนีแ้กกลบัไปวดัลองไปหาแกดูดีกว่า ก็เลยตดัสินใจ
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เดินทางไปเลย พอไปถึงเจอแก แกก็ยงัแข็งแรงอยู่แม้จะดูแก่ตวัไปบ้าง ผมก็เล่าส่ิงที่เกิดข้ึนทัง้หมด
ใหแ้กฟัง แกก็เข้าใจนะไม่ว่าอะไรผมแลว้ก็ชวนพกัคา้งกนัทีน่ัน้เลย” 

-  ยายสอนให้สงัเกตความโกรธ 
มงัคดุไปใช้ชีวิตท่ีวัดอยู่ช่วงหนึ่ง วัดนีมี้กิจกรรมฝึกวิปัสสนา แต่เขา

เองรู้สึกว่ายงัไม่พร้อมจึงเลือกท่ีจะเป็นคนช่วยเหลืองานด้านอ่ืนแทนการฝึกวิปัสสนา การทํางาน
หนกัในแตล่ะวนัทําให้เขาลืมความครุกรุ่นในใจไปได้แตพ่อตกกลางคืนเข้าพกัผ่อน เขาก็ต้องเจอกบั
มนัมารบกวนอีก มงัคดุไปปรับทุกข์กบัยาย ยายก็บอกว่าเร่ืองนีม้นัเป็นสิ่งท่ี เกิดขึน้ได้ เม่ือเกิดขึน้
แล้วก็ลองสงัเกตดวู่าแล้วมนัยงัไงต่อ มนัจะไปไหนตอ่ เขาเล่าในช่วงแรกก็ไม่ได้เห็นอะไรว่าจะไป
ไหนตอ่ เห็นเพียงวา่ถ้าใสใ่จหรือปลอ่ยลืมๆ มนัไปมนัก็จะหายไปแตพ่อมนัจะกลบัมา มนัก็กลบัมา 
ยายก็วา่แบบนีถ้กูแล้ว เขาจงึคอ่ยๆ ฝึกแบบนีก็้ยอมรับวา่ทนับ้าง ไมท่นับ้างและสว่นใหญ่ไมท่นั 

“พอไปอยู่วัดก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นช้ินเป็นอนัสักเท่าไร ส่วนใหญ่ก็ไป
ช่วยเหลือกนัแบบขอร้องมากกว่า” 

“แต่ละวันก็อาศัยทํางานให้มันหนัก ผลก็คือมันก็ลืมไอ้พวกความ
โกรธอะไรนีล่งไปไดแ้ต่พอตกกลางคืนมนัก็วนกลบัมาอีกแลว้ มารบกวนอีกแล้ว ลองไปปรึกษายาย 
แกก็ว่านีเ่ป็นเร่ืองปกตินะ” 

“แกให้ลองดูว่าความโกรธมนัไปไหนต่อ ถามว่ามองเห็นมนัไหม เอา
จริงส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นหรอก ไม่ทนัมนัหรอก มาไวไปไว” 

-  กลบัไปง้อน้องสาว 
มังคุดใช้ชีวิตช่วยเหลือกิจการงานวัดอยู่ประมาณ 2 เดือนก็ขอ

อนญุาตกลบัไปดแูลธุรกิจ ส่วนสภาพจิตใจก็ดีขึน้มาก เร่ิมเห็นเค้ารางความคิดของตนท่ีกระทําไป
แล้ว  แม้จะย้อนกลบัไปแก้ไขไม่ได้แต่สามารถปรับปรุงสิ่งท่ีผิดพลาดได้ มงัคดุจึงตดัสินใจกลบัไป
ขอโทษน้องและตัง้ใจจะกลับไปชวนให้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม ผลเม่ือมังคุดไปทําจริงก็
ประสบผลสําเร็จน้องสาวหายงอนและกลบัมาเข้าพกักนัเหมือนเดมิ 

“พออยู่ตรงนัน้สกัพกัแล้วมนัเร่ิมคิดได้ละก็ตดัสินใจว่าจะต้องถึงเวลา
กลบัไปอยู่ในโลกความจริงละ คิดว่าออกไปจะง้อน้องสาวให้กลบัมาอยู่ด้วยกนัเหมือนเดิม มนัก็
เร่ิมเห็นว่าผมมีส่วนผิดในนัน้อยู่เยอะ” 

“เขาเองก็เห็นความจริงใจของผมแหละ สดุทา้ยก็กลบัมาอยู่ดว้ยกนั” 
-  กลบัมาเป็นทอมอยา่งเตม็ท่ี 

การกลบัมารอบนีข้องน้องสาวดจูะเปิดเผยความเป็นตวัตนได้อย่าง
ชดัเจนมากขึน้ เธอไม่ปกปิดหรือปิดบงัอะไรกันให้มากกว่าเดิม เธอตดัสินใจพาแฟนท่ีคบอยู่เข้า
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บ้านให้มงัคดุรู้จกั เธอนําแผ่นรัดหน้าอกออกมาซกัและผึ่งแดดอย่างเปิดเผย เธอเลือกแตง่ตวัด้วย
ชดุท่ีสุภาพเหมือนเดิมแตส่ะท้อนความเป็นตวัตนของเธอมากขึน้ เธอเร่ิมพาแฟนคลบัของเธอเข้า
มาบ้านและมีกิจกรรมร่วมกนัอยา่งเปิดเผย มงัคดุเล่าว่าเขาสงัเกตเห็นน้องสาวดมีูความสขุมากแต่
เขาก็สงัเกตตวัเองเช่นกนัว่าเหมือนตนเองจะเก็บกดความรู้สึกอะไรบางอย่างไว้ เขาเดินทางไปหา
ยายและพกักับยายสกัระยะหนึ่ง คําตอบท่ีสามารถตอบกับตวัเองคือ แม้เขาจะยินดีให้น้องเป็น
อิสระจากพนัธนาการ แตบ่างครัง้ความรู้สึกหวัน่ไหวภายใน ความไม่ได้ดัง่ใจมนัก็ยงัคงทํางานอยู่
เบือ้งหลงั และถ้ามนัไมไ่ด้ถกูสงัเกตบอ่ยๆ มนัก็สามารถกลบัมามีกําลงัได้ 

“กลบัมารอบนีน้อ้งเขาเป็นตวัเองอย่างเต็มทีเ่ลย ยอมรับว่าตอนแรกก็
อึดอดัพอสมควรนะเพราะมนัเหมือนส่ิงที่เราอนุญาตแต่ไอ้ข้างในมนัก็ยงัมีหวัแบบอนรัุกษนิยมอยู่ 
มนัเลยเหมือนว่าตา้นกนัอยู่ข้างใน” 

“ลองกลบัไปหายายอีกคร้ังเพราะอยากรู้ว่ามันควรหาทางออกต่อ
ยงัไง แล้วมนัก็ไปได้คําตอบมาว่าความไม่ได้ดัง่ใจนี่มนัก็เป็นภาวะที่อยู่ในตวัผมนี่แหละ มนัก็เข้า
ออกไดอ้ยู่ หมัน่ฝึกฝนสงัเกตบ่อยๆ ก็จะสามารถลดอํานาจของมนัลงได้ ถ้าไม่ไปมองมนั กําลงัมนั
ก็จะเพ่ิมข้ึนแลว้ก็ทําใหชี้วิตเดินทางผิดแบบทีผ่่านมา” 

-  มาวดับอ่ยขึน้ได้เห็นทอมคนอ่ืนท่ีไมใ่ชแ่คน้่องสาว 
หลังจากมังคุดและยายเร่ิมจูนเป็นคล่ืนเดียวกันมากขึน้ แต่ยังมิได้

หมายความวา่เขาจะยอมรับหรือเข้าใจสิ่งท่ีน้องเป็นอยู่ได้ทัง้หมด ปัจจยัท่ีทําให้มงัคดุคอ่ยๆ เข้าใจ
และยอมรับทอมมากขึน้เกิดขึน้เม่ือครัง้หนึ่งเขามาวดัในช่วงเช้าท่ีตรงกบัวนัพระ วนันัน้มีญาติโยม
มาตกับาตรกนัมาก เขาพลนัเหลือบไปเห็นสาวท่าทางทะมดัทะแมงคนหนึ่งกําลงัประคองหญิงสูง
วยัมาตกับาตรพระ เขารู้สึกประทบัใจภาพท่ีเห็นนัน้เป็นอย่างยิ่ง ฉับพลนัในหวัก็ผุดขึน้มาว่าเป็น
ทอมนา่รักๆ ก็ได้น่ีนา มนัไมไ่ด้หมายความวา่เป็นทอมแล้วต้องดเูจ้าชู้กรุ้มกร่ิม หรือต้องไปทําตวัไม่
เหมาะสมหรือปฏิบตัตินแตใ่นมมุท่ีนา่เส่ือมเสีย ประโยคท่ีผดุขึน้ฉับพลนันีไ้ปเช่ือมโยงกบัภาพท่ีเขา
เห็นเม่ือครัง้ไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วเห็นภาพน้องสาวตนเองกําลงัคลอเคลียกับหญิงสาว
อย่างไม่คอ่ยเหมาะสมและไม่ถกูกาลเทศะ จุดนีเ้องทําให้เขาเกิดการตอ่ต้านความเป็นทอมขึน้มา 
หลงัจากเขาเข้าใจปรากฎการณ์ในใจท่ีผา่นมาของตนแล้ว เขาก็หนัไปส่งยิม้ให้ทอมคนนัน้ ทอมคน
นัน้ก็สง่ยิม้ตอบกลบัมาแล้วตา่งแยกย้ายกนัไป 

“มนัเหมือนความเข้าใจที่ผมมีเนี่ยมนัจะค่อยๆ เพ่ิมข้ึนแบบสว่างข้ึน
เร่ือยๆ นะครับ อย่างที่ผมไปตกับาตรพระครั้งนัน้ ก็ต้องขอบคณุสาวทอมคนนัน้มากๆ เลย เพราะ
ภาพทีผ่มเห็นวนันัน้มนัเปลีย่นความคิดอะไรที่อยู่ในใจผมไปหมดเลย แล้วการเห็นภาพวนันัน้มนัก็
ทําใหผ้มไดเ้ข้าใจส่ิงทีต่วัผมเป็นอยู่มาตลอดดว้ย” 
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“ไม่ไดต้ัง้ใจจะไปสงัเกตอะไรนะครับ แต่มนัเหมือนพอดีเหลือบไปเห็น
แบบนีม้ากกว่า นอ้งทอมคนนัน้เขาพา..ผมว่าน่าจะเป็นแม่หรือยายเขามัง้มาตกับาตร แล้วผมเห็น
การปฏิบติัของเขากบัแม่ ผมว่ามนัเป็นภาพที่น่ารักมากเลยครับ มนัดูช่วยเหลือกนั เก็อดอมย้ิม
ไม่ได”้ 

“ในหวัผมตอนนัน้มนัพุ่งข้ึนมาเลยครับว่าเห้ย..เป็นทอมน่ารักๆ ก็ได้นี่
นา มนัไม่ได้หมายความว่าเป็นทอมแล้วต้องดูเจ้าชู้กรุ้มกร่ิม หรือต้องไปทําตวัไม่เหมาะสมหรือ
ปฏิบติัตนแต่ในมมุทีน่่าเสือ่มเสีย” 

“ตรงนัน้มนัทําให้ผมเข้าใจตวัเองเลยครับว่าทําไมผมถึงต่อต้านทอม 
มนัเป็นอย่างนี้เองไงเล่า คือมนัเชื่อมกบัภาพที่ผมเห็นน้องสาวของตวัเองเดินกบัผู้หญิงแล้วที่ผม
บอกว่ามนัไม่น่ารักไงครับ ผมเลยเหมือนแอนตี้” 

-  เจอกนัหลายครัง้ยิ่งประทบัใจ ยิ่งเปล่ียนมมุมองท่ีมีกบัน้อง 
หลงัจากมงัคดุและสาวทอมคนนัน้พบกันครัง้แรกท่ีวดั เขายงัเล่าอีก

ด้วยว่าเขาเองมีโอกาสได้เจอกันอีกหลายครัง้ท่ีวัดและทุกครัง้ท่ีเขาเจอกันจะเป็นภาพเล็กๆ ท่ีมี
ความน่ารักซ่อนอยู่ ภาพแห่งความประทับใจนีส้่งการเปล่ียนแปลงในใจของมังคุดทีละน้อย 
มมุมองท่ีมีตอ่น้องก็เปล่ียนแปลงไปทีละน้อยด้วยเชน่กนั  

“เหมือนจะเหลือเชื่อนะครับสําหรับปัญญาคนเรานี่ ความเข้าใจของ
ผมมนัขยายตวัข้ึนไดจ้ากการเห็นทอมอีกคนหน่ึง ทกุครั้งทีผ่มกลบัมามุมมองที่มองน้องก็เปลี่ยนไป 
ค่อยๆ ก้าวไปแบบเล็กๆ เข้าใจคําว่ายอมรับแบบยอมรับไดจ้ริงๆ“ 

3.3 ปัญญาคือแสงสวา่งนําทางชีวิต 
-  การยอมรับคือการปลดล๊อค 

การยอมรับของมงัคดุนีม้ิใช่การยอมรับท่ีเกิดขึน้จากการคิดได้เท่านัน้ 
แตเ่ป็นการมองเห็นสิ่งท่ีตนเป็นอยา่งชดัเจนจนนําไปสูก่ารปลดล๊อคบางสิ่งท่ีกกัขงัใจไว้  

“เป็นการปลดปล่อยให้เขาได้มีพื้นที่แสดงออกเป็นของตัวเอง เลิก
กําหนดกฎเกณฑ์อะไรอีกแล้ว ชีวิตของเราเราว่าเต็มที่นะแต่มนัยงัควบคมุอะไรอีกตัง้หลายอย่าง
ไม่ได ้ประสาอะไรจะไปครอบงําชีวิตคนอืน่ใช่ไหมละ ใหเ้ขาโตไปเป็นตน้ไม้ในแบบของเขา” 

“เห็นความเป็นตัวตนของตวัเองนะ อัตตา มันไม่ได้ห่วงน้องจริงๆ 
หรอกตอนนัน้มนัแค่ห่วงภาพลกัษณ์ตวัเอง แล้วมนัก็เหมือนติดกบัดกัความสําเร็จที่เคยนึกคิดอะไร
ถ้าวางแผนดีๆ ก็ทําสําเร็จ แต่พอมาเป็นน้องคนนี้มนัทําให้ได้เรียนรู้อีกแบบเลย กลบัมารักมาเห็น
คณุค่าที่เขาเป็นแบบนี้แหละ ภาพลกัษณ์อะไรมนัก็แค่ลวงตา คนอื่นก็คงนินทาตามประสามัง้แต่
ไม่ไดเ้อามาใส่ใจ” 
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-  คืนสูค่วามเป็นครอบครัว 
เม่ือปัญญาของมังคุดได้เผยตวัออกมาอย่างชัดแจ้งแล้ว สิ่งหนึ่งท่ี

สะท้อนให้เห็นคือเราได้ของท่ีหายไปกลบัคืน การได้คําว่า”ป๊า” ของมงัคดุกลบัมาเป็นคณุคา่สงูสดุ
ในชีวิตของคนท่ีได้ช่ือวา่เป็นตวัแทนของพอ่และแมใ่นการดแูลน้องสาว 

“ตอนที่ยังจับไม่ได้ว่าเป็นทอมนะ มันมีความสุขกันดี เขาเรียกเรา
ว่าป๊าทั้งๆ ที่เราเป็นแค่พี่ชายนะ แต่คงเป็นเพราะดูแลกันเต็มที่ละมั้ง พอเร่ืองมันแดงข้ึนมา 
พยายามเปลี่ยนแปลงอะไรๆ ในชีวิต ภาพความสุข เขาไม่เรียกเราว่าป๊าแล้วนะ พอผ่านมนัมาได้
เออ มนัดี มนัไดก้ลบัมาเข้าใจกนั สนิทใจกนัเหมือนเดิม” 

“มีคนให้ feedback ว่าแต่ก่อนชอบสัง่ๆ ไม่รับฟังแต่จากตรงนี้ทําให้
ผมกลายเป็นคนรับฟังนะ รอฟังเขาให้จบก่อน ยงัไม่ตดัสินเขา เหมือนเอาใจคนฟังมาใส่ใจผมมาก
ข้ึน จุดนี้ด้วยมั้งที่ทําให้ท่าทีน้องก็เปลี่ยนแปลงไปกลบัมาเรียกว่าป๊าเหมือนเดิม กล้าตากแผ่นที่
ตวัเองใช้รัดนมอย่างเปิดเผย กลา้พาแฟนผูห้ญิงเข้าบา้น” 

กรณีศึกษาที่ 3: พุทรา 
ส่วนที่ 1 ภูมิหลังชีวิตของพ่อแม่ 

พุทราเป็นช่ือสมมติของคุณแม่อายุ 33 ปี การศึกษามัธยมศึกษาปัจจุบนั
ประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัท มีลูกเป็นกระเทย อายุ 13 ปี กําลังศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
หลงัจากผู้วิจยัพดูคยุและนดัหมายกนัผา่นโทรศพัท์แล้วนัน้ พทุราก็แสดงออกถึงความรู้สึกยินดีและ
เตม็ใจเป็นอย่างมากท่ีจะได้เป็นผู้ ให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่คนอ่ืนๆ เธอบอกว่าเธอเองก็อยากให้
ลกูของเธอมีโอกาสได้เรียนถึงระดบัปริญญาเอกบ้างถ้าเขาเรียนไหว ส่วนตวัเธอก็จะสนบัสนุนลูก
ให้ได้มากท่ีสุด ส่วนตอนนีข้อช่วยเหลือส่งผู้ วิจัยให้ไปถึงฝ่ังก่อน ถือเป็นความโชคดีของผู้วิจยัเป็น
อยา่งยิ่งท่ีมีโอกาสได้พบเจอกบัผู้ให้ข้อมลูท่ีเป็นคนนา่รัก จิตใจดีมีเมตตา 

ในวนัแรกท่ีผู้วิจยัและพทุราได้เจอกนันัน้ผู้วิจยัได้รับการอํานวยความสะดวก
จากผู้แนะนําซึง่เป็นอาจารย์ของลกูชายพทุราผู้แนะนํานดัหมายกบัผู้วิจยัท่ีบริเวณป้ายรถเมล์หน้า
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนถนนพระรามท่ี 2 กรุงเทพมหานคร จากนัน้จึงเดินทางพร้อมกนัไปยงั
จุดหมายโดยรถยนต์ส่วนตวัของผู้ แนะนําซึ่งเป็นบ้านพักของพุทราและสามี เม่ือเดินทางมาถึง
ผู้วิจยัทราบจากผู้แนะนําวา่ลกัษณะบ้านพกัเป็นห้องชดุท่ีชาวบ้านย่านนัน้เรียกกนัติดปากว่าแฟลต 
ลกัษณะของโครงการเป็นอาคารชุดสูง 8 ชัน้ จํานวนหลายสิบอาคารในอาณาบริเวณเดียวกัน 
สําหรับห้องชดุท่ีพทุรา สามี และลกูชายสองคนอยูบ่ริเวรอาคาร B ซึ่งห่างจากถนนสายหลกัไม่มาก
นกั บริเวณด้นหน้าอาคารจึงคอ่นข้างพลกุพล่านพอสมควร ห้องชดุท่ีอยู่ชัน้ล่างระดบัเดียวกบัถนน
นัน้เปิดเป็นร้านค้าของชําบ้าง ร้านตดัผม-เสริมสวยบ้าง  ร้านเกมส์บ้างร้านอาหารตามสั่งบ้าง
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ปะปนกนัไป บริเวณด้านหน้ามีการจอดรถเป็นแนวยาวแตไ่ม่คอ่ยเป็นระเบียบนกัอาจเป็นเพราะมี
ผู้คนสญัจรไปมาคอ่นข้างมาก ห้องชดุของพทุราอยู่ชัน้ 5 ซึ่งต้องเดินเท้าขึน้ไปเน่ืองจากอาคารไม่มี
ลิฟท์ หลงัจากผู้วิจยัและผู้แนะนําเดินทางมาถึงด้านหน้าอาคารชดุแล้วจึงโทรศพัท์ขึน้ไปแจ้ง พวก
เราใช้เวลารอไมน่านพทุราก็ลงมารับและเดนินําพวกเราขึน้ไปยงัห้องพกั 

ลักษณะของห้องพักท่ีผู้ วิจัยและพุทราพูดคุยกันนัน้มีขนาดประมาณ 35 
ตารางเมตร แบ่งเป็นโซนนัง่เล่นรับแขก (นัง่พืน้ไม่มีโซฟา) โซนทําครัวท่ีเป็นครัวเปิด โซนห้องนอน
ของพทุราและสามี โซนห้องนํา้ และโซนระเบียงซกัล้าง โดยโซนท่ีถือว่าเป็นโซนอเนกประสงค์ท่ีสดุ
น่าจะเป็นโซนนัง่เล่นรับแขกเพราะถือเป็นพืน้ท่ีท่ีพทุราเล่าว่าปกติพืน้ท่ีตรงนีท้กุคนจะใช้เป็นพืน้ท่ี
ส่วนกลาง ใช้ดทีูวีตอนเย็น ใช้กินข้าวเย็นร่วมกัน ใช้อ่านหนังสือทําการบ้าน และใช้ปเูป็นท่ีนอน
สําหรับลกูชายสองคนของพทุรา แม้พืน้ท่ีห้องโดยรวมจะถือว่ากว้างขวางพอสมควรสําหรับการอยู่
อาศยัในเมืองหลวงยคุปัจจบุนั แตเ่ม่ือห้องขนาด 35 ตารางเมตรมีผู้ ใช้สอยพืน้ท่ีถึง 4 คนทําให้อาจ
ดคูบัแคบไปบ้างเมื่อสมาชิกทัง้หมดอยูก่นัพร้อมหน้า ผู้วิจยัสงัเกตว่าห้องชดุของพทุรามีการถ่ายเท
อากาศค่อนข้างดีแม้จะเปิดเพียงพัดลมเพดานก็มิได้ทําให้ผู้ วิจัยรู้สึกอึดอัด พุทราจึงให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่าอากาศบริเวณนีค้อ่นข้างดีลมพดัแรงประกอบกบัห้องชดุนีต้ัง้อยู่บนชัน้ 5 ของอาคารจึง
ไม่ถูกรบกวนจากกลิ่นไม่พึงประสงค์มากนักแต่ช่วงกลางคืนอาจพบปัญหาเสียงดงัรบกวนจาก
รถบรรทกุ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์วยัรุ่นแตง่ซิ่งบ้างเพราะอยู่ไม่ไกลจากถนนสายหลกัแตท่ัง้หมดนัน้
ก็มิได้ทําให้ครอบครัวรู้สึกรําคาญมากจนกระทบการพกัผ่อนยามค่ําคืนเน่ืองจากทกุคนล้วนชินกบั
เสียงเหลา่นีม้าตัง้แตล่กูชายคนโตเกิดแล้ว 

1.1 เส้นทางชีวิตก่อนพบเนือ้คู ่
-  ใช้ชีวิตเป็นลกูอีสาน 

พทุราเล่าให้ฟังว่าตนเองเกิดและเติบโตมาบนแผ่นดินท่ีแห้งแล้งท่ีสุด
ในจงัหวดัสริุนทร์ พอ่และแมร่วมถึงต้นตระกลูทัง้หมดเป็นชาวนาปลกูข้าวหอมมะลิมาหลายชัว่อายุ
คน แม้ข้าวหอมมะลิจะถือเป็นสินค้าชัน้เย่ียมเป็นหน้าเป็นตาให้กบัการส่งออกของประเทศไทย แต่
เธอก็ยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้มีฐานะร่ํารวยและบางช่วงเวลาก็ต้องหยิบยืมเงินกู้ นอกระบบเพ่ือ
นํามาหมุนเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยซํา้ เธอคิดว่าอาจเป็นเพราะครอบครัวเธอมี พ่ีน้องร่วม
สายโลหิตถึง 6 คนและแตล่ะคนอายไุล่เล่ียกนั นอกจากนีเ้ธอยงัเอ่ยถึงชีวิตในวยัเด็กว่าคอ่นข้าง
อบอุน่จากการเป็นครอบครัวขยายท่ีสมาชิกหลายรุ่นอยูก่นัพร้อมหน้า ไม่ว่าจะเป็นพทุราและพ่ีน้อง
ท่ีถือเป็นรุ่นลูก พ่อแม่ ตายาย และทวด โอกาสท่ีจะเห็นภาพบ้านสงบจากเสียงผู้คนจึงถือเป็นของ
หายาก ทกุคนในบ้านไม่ว่าจะอายมุากน้อยอ่อนแก่เพียงใดจะมีภาระรับผิดชอบท่ีตากบัยายเป็นผู้
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กําหนดไว้ให้อยา่งชดัเจน ซึง่พทุราเองได้รับหน้าท่ีให้เป็นผู้ชว่ยแมก่บัยายในการหยิบจบัทําครัวและ
ล้างถ้วยชามยามท่ีสมาชิกทุกคนอ่ิมหนําสําราญกันแล้ว เธอยังกล่าวอีกด้วยว่าสิ่งท่ีต้องทําเป็น
ประจํานัน้ถือว่าไม่หนกัมากเม่ือเทียบกับบรรดาพ่ีน้องโดยเฉพาะพ่ีน้องผู้ชายท่ีต้องออกนาไปแต่
เช้าตรู่ เธอจงึมีนิสยัรักการทําครัวและรักสะอาดมาตัง้แตว่ยัเดก็ 

“พืน้เพเป็นคนสริุนทร์ ทํานาปลูกข้าว แต่มนัค่อนข้างแหง้แล้ง ปลูกได้
แต่ก็ไม่ค่อยดีมาก” 

“แม้ที่บ้านจะปลูกข้าวหอมมะลิมาตัง้แต่รุ่นทวดของทวดแต่บ้านพี่ก็
ไม่ถือว่ารวยนะ มีเงินเป็นบางช่วง อย่างช่วงขายข้าวและมีหนีอี้กหลายช่วงแบบมนัหมนุไม่ทนั” 

“พีน่อ้งทอ้งเดียวกบัพีมี่ 6 แน่ะ เยอะใช่ไหมล่ะ อาจตรงนี้ด้วยมัง้ที่ทํา
ใหเ้งินทองเลยไม่ค่อยพอใช้นะ” 

“แต่ละคนก็จะแบ่งหน้าที่กนั ยายเขาจะเป็นคนจัดการเร่ืองจดัคิวว่า
ใครไปทําอะไรบ้าง ส่วนพีก็่ได้งานในครัว เป็นลูกสาวไง เลยสบายกบัเขาหน่อยนึง อยู่ในครัวช่วย
แม่ช่วยยาย หยิบจับกระทะตะหลิว ช่วยล้างถ้วยล้างจาน แล้วมนัก็ติดมาถึงตอนนี้ ล้างถ้วยล้าง
จานแถมกวาดบา้นถูบา้นอีก” 

-  เรียนถึงม.3น่ีก็สงูแล้วนะ 
พทุราเล่าถึงเร่ืองการเรียนของเธอในวยัเด็กว่าม.3 ท่ีเธอจบมานัน้ถือ

วา่เกินกว่าคนอ่ืนด้วยเพราะพ่ีน้องส่วนใหญ่ก็จบกนัแคป่.6 เน่ืองจากคนอ่ืนในครอบครัวหวัไม่คอ่ย
ดี เรียนจบประถมก็เพียงพอแล้วสําหรับอาชีพหลังสู้ ฟ้าหน้าสู้ดิน ขณะท่ีพุทรา เองเรียนหนังสือ
คอ่นข้างเก่งกวา่พ่ีน้องจงึมีโอกาสได้ไปตอ่ เธอเคยฝันในวยัเดก็ด้วยซํา้วา่อยากเป็นหมอเพ่ือมาดแูล
พอ่แมต่ายายยามเจ็บป่วย แตค่วามฝันทัง้หมดก็ต้องปิดฉากลงเม่ือเธอเรียนชัน้ม.3 โรงเรียนประจํา
หมู่บ้านของเธอถูกยุบควบรวมกับโรงเรียนประจําอําเภอเพ่ือให้จํานวนนักเรียนและครูสอดคล้อง
กนั การควบรวมโรงเรียนทําให้เธอไมส่ะดวกเดนิทางความฝันท่ีจะเป็นคณุหมอจงึต้องพบัไว้ 

“ถา้ไปเปรียบกบัคนอื่นที่อายแุถวๆ พีก็่อาจบอกว่าเออพีเ่รียนน้อยนะ 
ทําไมเรียนแค่ม.3 เอง แต่พีอ่ยากใหดู้ว่าครอบครัวพีพื่น้เพเป็นยงัไงด้วย อย่างพี่ๆ  น้องๆ พีเ่นี่ยส่วน
ใหญ่นะเขาก็จบกนัแค่ป.6 นะ คือแล้วมนัคนทํานาด้วยไง จบป.6 มาแล้วมนัไถนาได้มนัก็พอไหม 
เลี้ยงควายได้เอาควายอยู่พอไหมแบบนี้ พอใช้ไหม บวกหวัไม่ดีด้วยไงเลยไปเลยทีนี้ แต่พี่นะเอา
จริงๆ ตอนแรกก็รักเรียนนะ เคยนึกตอนเด็กๆ ว่าอยากเป็นหมอ อยากรักษาคน อยากดูแลพ่อที่
บา้นก็เลยไดเ้รียนต่อถึงม.3” 

“จะไปเรียนกันยงัไงล่ะเมื่อเขาไม่เปิดให้พี่เรียนแล้ว คือตอนแรกพี่ก็
เรียนในหมู่บ้นใช่ไหมล่ะ แล้วโรงเรียนพี่เด็กมันไม่เยอะหรอก ทั้งโรงเรียนก็ไม่ถึงร้อยมั้ง พวก
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กระทรวงอะไรนีเ่ขาคงคิดว่ามนัไม่คุม้ เลยยบุโรงเรียนบอกใหไ้ปเรียนรวมกนัที่อําเภอ ตรงนัน้เขาว่า
ครูก็เก่งกว่า พวกแบบเรียนอะไรยงังี้ก็ดีกว่า แล้วมันจะได้เด็กที่เยอะหน่อยด้วย พี่ก็คุยกบัเพื่อน
ด้วยกันเนี่ยบอกเห้ยพวกมึงเอาไงกันดี แล้วเพื่อนมนัก็ไม่เอาละ บางคนก็เห็นว่าจบม.3 นี่ทํา
โรงงานไดแ้ลว้นะ เขารับแล้ว มนัก็เลยไม่รงไม่เรียนกนัละ พอคนมนัน้อยตอนเหมารถไปเรียนมนัก็
ไม่คุม้ใช่ไหมละก็เลยตรงนัน้อด ไม่ไดเ้รียนต่อละ” 

-  มาเป็นสาวโรงงานตามเพื่อน 
หลงัจากปิดฉากการเรียนไว้ท่ีชัน้มธัยม 3 พทุราก็มาใช้ชีวิตเป็นผู้ช่วย

แม่และยายแบบเต็มเวลา ครัน้จะไปออกนาแบบพวกพ่ีๆ เขาก็ทําไม่เป็น เธอเล่าว่าเคยลองฝึกจูง
ควายก็กลายเป็นควายจงูเธอเดินนําลิ่วๆ พยายามฝึกหว่าน เธอก็ดนัหว่านไม่พ้นหวัตวัเอง เธอคิด
ว่าอาชีพนีค้งไม่เหมาะกบัตวัเองเป็นแน่จึงคิดหางานและเงินท่ีเธอพอทํามนัได้ ขณะท่ีกําลงัสบัสน
กบัชีวิตนัน้ เพ่ือนของพทุราก็โทรมาชวนไปทํางานโรงงานท่ีเปิดใหม่ในศรีสะเกษ เพ่ือนคยุให้ฟังว่า
เขามีท่ีพกัให้และอาหารกลางวนั งานท่ีทําก็ใช้วุฒิม.3 จ่ายค่าจ้างเป็นครัง้เดือนละ 2 ครัง้ตาม
คา่จ้างขัน้ต่ํา เธอเร่ิมคล้อยตามการเชิญชวนของเพ่ือนร่วมชัน้จึงลองไปขอพ่อกบัแม่ด ูพ่อกบัแม่ก็
มิได้ว่าอะไรบอกให้เธอลองไปทําดูถ้าทําไม่ไหวก็ให้กลับมา เธอจึงเตรียมตัวเก็บข้าวของเท่าท่ี
จําเป็นและออกเดินทางไปเป็นสาวโรงงานท่ีศรีสะเกษโดยมีเพ่ือนร่วมชัน้อีกประมาณ 5 คน
เดนิทางไปแสวงหาประสบการณ์ใหมพ่ร้อมกนั 

“ออกจากโรงเรียนมาปุ๊ บมันก็เคว้งๆ เนอะตอนนัน้ คือมันไม่ทนัได้
เตรียมใจว่าจะไปทําอะไร ใหม่ๆ ก็เลยได้แต่ช่วยแม่ช่วยยายไปเร่ือยๆ พวกพี่ๆ  เขาก็บอกว่าเห้ยถ้า
งัน้มึงก็มาทํานาสิ ปบบว่ามีเจ้าของนาเขาให้เช่านะ จะลองมาทําดูไหม ตอนนั้นก็ว่าน่าสนใจ
เพราะในหวัมนัไม่ไดมี้อะไรทีอ่ยากทํา ไม่มีอะไรทีไ่ม่อยากทํา ทําอะไรก็ได้ขอให้มีทําแบบนี้ วนัแรก
พีเ่อาเลย พวกพี่ๆ เขาก็บอกงัน้มึงฝึกจูงนี่ก่อน ไอ้ไมค์ บอกให้พี่เอาไอ้ไมค์ให้รอดก่อน ให้เป็นขัน้
ไป ตอนนัน้ก็นึกในใจว่าแหม..ของกลว้ยๆ นะสบายอยู่แลว้ ถามว่าเคยไหม พีก็่ไม่เคยหรอก คนจบั
แต่กระทะตะหลิวเนอะ แต่เห็นคนเขาทําแล้วมนัดูง่ายไง ไอ้ไมค์มนัก็ดูเชื่องด้วย ก็น่าจะใกล้ๆ กบั
จูงหมาแหละ” 

“เหมือนหมาเลย ไม่ใช่ง่ายเหมือนจูงหมานะ พี่เนี่ยแหละถูกจูงเป็น
หมาเลย (หวัเราะ) แบบว่าไอ้ไมค์มนัดูเชื่องนะ แต่พี่จูงมนัไม่เป็นไง จะยอจะอะไรมนัก็ดูเก้ๆ กงัๆ 
นะเห็นพีเ่ขาบอก สุดท้ายไอ้ไมค์มนัคงรําคาญมัง้ มนัเดินเลยคราวนี้ เดินแบบนําพีไ่ปเลยล่ิวๆ พี่ก็
ว่าเอาไงกูตายละ คนเขาหวัเราะกนัครืนเลย สดุทา้ยไม่รอด แล้วพีก็่ลองไปฝึกหว่านข้าวนะ ดูเผินๆ 
ง่ายอีกแลว้ใช่ไหม ก็แค่หยิบมากระยุ่มนึง หว่านไปป๊ับ มนัไม่ไปข้างหน้านะ มนัข้ึนฟ้าแล้วไงละพอ
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ข้ึนฟ้าก็มวัแต่งงว่าเห้ยมนัไปไหนว่าแป๊บเดียวหล่นลงหวัตวัเอง เออเอาสิคนฮากนัครืนอีกละ เอา
เป็นว่าจบข่าว พีค่งไม่ไดเ้กิดมาเพือ่ส่ิงนี้” 

“เพือ่นที่เรียนนัน้แหละมนัโทรมาชวน มนัก็บอกว่าฝน แนน มะปราง 
นดัก็ไปนะ เออเยอะดีนะเนี่ย แล้วเขาให้เงินเป็นวีคก็ตามค่าแรงขัน้ต่ําเลย พี่ก็ถามมันว่าอยู่ไหน 
มนับอกว่าซีเกษ (ศรีสะเกษ) พีว่่าเห้ยถ้างัน้จบเพราะกูไม่รู้จกั กูไปไม่ถูก มนับอกให้ฟังก่อนเขามีที่
พกัให้ อาหารกลางวนัมีให้ พีเ่ลยคิดนิดนึงแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปถามพ่อกบัแม่ก่อน พอไปถามจริงๆ 
แกก็ไม่เห็นว่าอะไร บอกให้ลองไปทําดูก็ได้ ถ้าไม่ไหวก็กลบัมาบ้านเรา ได้ยินแบบนี้ก็แพ็คกระเป๋า
เลย ไดไ้ปพร้อมกนัหมด 5 คน” 

-  สาวโรงงานน้องใหมเ่นือ้หอมโดนรุมจีบ 
หลงัจากพทุราได้ไปสมคัรเป็นสาวโรงงานท่ีโรงงานในศรีสะเกษแล้ว 

เธอได้ตอบรับเร่ิมงานทนัทีพร้อมเพ่ือนสาวทัง้ 5 คน โรงงานแห่งแรกในชีวิตการทํางานของพทุรา
เป็นโรงงานประกอบอปุกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ท่ีมีคนงานประจํา 3 กะๆ ละประมาณ 300 คน หนุ่ม
สาวโรงงานมีทัง้คนท้องถ่ินและเดินทางมาจากจงัหวดัใกล้เคียงโดยมีทัง้พกัค้างประจําและแบบไป
กลบั พุทราทําได้ประมาณ 1 เดือนก็คิดว่าเป็นงานท่ีเธอสามารถทําได้ ไม่รู้สึกต้องใช้พรสวรรค์
เหมือนการทํางานท่ีบ้านจึงคิดว่าจะทําไปเร่ือยๆ ก่อน แผนกท่ีเธอทํานัน้มีทัง้ชายและหญิงคละกนั 
มีทัง้อายุไล่เร่ียกับเธอไปจนถึง 40-50 ปี เธอเล่าติดตลกว่าในแผนกนัน้เธอถือว่าหน้าตาสวยคม
ท่ีสดุ เธอจงึเป็นท่ีหมายปองของชายหนุม่ทัง้ในแผนกและนอกแผนก เธอตดัสินใจไม่นานก็เลือกคบ
หากับชายหนุ่มคนหนึ่งท่ีแก่กว่าเธอประมาณ 5 ปีเรียกได้ว่าเป็นชายคนแรกท่ีได้หวัใจพุทราไป
ครอบครอง 

“พอพีไ่ปสมคัรแลว้เขาก็รับเลยนะ รับไวห้มดทัง้ 5 คน โดยรวมๆ แล้ว
ตอนนัน้พีว่่าดีนะ ไม่ไดมี้อะไรทีพี่ทํ่าไม่ได ้ก็เลยคิดว่าจะทําทีนี่ไ่ปก่อนละกนั อนาคตจะยงัไงก็ไม่ได้
สนใจ” 

“ความรักหรอ ก็มีนะมีคนเข้ามาจีบแล้วตอนนัน้คือพี่คิดว่าพี่ไม่ได้ข้ี
เหร่นะ (หวัเราะ) ไปอยู่สกัเดือนนึงก็มีคนมองกันหลายละ ก็เหมือนว่าขายขนมจีบกนัหลายคน 
แลว้พีก็่เลือกพีค่นนึงตอนนัน้เขาแก่กว่าพีส่กั 5 ปีได้ เขาดูเป็นผู้ใหญ่และน่าจะดูแลเราได้เลยเลือก
คนนี้ ส่วนเพื่อนๆ ตอนนัน้ก็โสดกนัหมด มีพี่ชิงก่อนคนแรกในกลุ่ม แล้วเขาก็ถือเป็นแฟนคนแรก
ของพีด่ว้ย” 

-  ทําได้ 3 ปีมีเหตตุ้องเปล่ียนงาน 
การทํางานในฐานะสาวโรงงานของพทุราเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เธอได้หยดุอาทิตย์ละวนัแตส่่วนใหญ่ตอนนัน้เธอก็เลือกทําโอเพราะเธออยากได้เงินเพิ่มทําให้เธอ
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ทํางานเกือบ 7 วนัตอ่สปัดาห์ แม้จะไมอ่ยูไ่กลจากบ้านเกิดท่ีสริุนทร์มากนกัแตพ่ทุราเองก็ไม่คอ่ยได้
กลบับ้านไปเย่ียมพ่อแม่ ในหนึ่งปีก็มกัได้กลบัช่วงสงกรานต์เพราะโรงงานปิดเดินเคร่ืองเลย เม่ือ
การทํางานลว่งเข้ามาปีท่ี 3 เธอได้พบการเปล่ียนแปลงถ่ินฐานครัง้สําคญัเน่ืองจากบริษัทได้ยบุไลน์
การผลิตท่ีศรีสะเกษ พนักงานจํานวนมากถูกจ้างออกและพุทรากับเพ่ือนทัง้ 5 ก็เป็นหนึ่งใน
พนักงานท่ีได้รับผลกระทบนีด้้วย ขณะท่ีเพ่ือนในแผนกเดียวกับพุทราได้ชักชวนกันไปทํางานท่ี
กรุงเทพเพราะคา่แรงสงูกว่า พุทราตดัสินใจกบัเพ่ือนสาวทัง้หมดได้ผลสรุปออกมาว่าทัง้ 5 คนจะ
เดนิทางเข้าไปหางานทําในกรุงเทพ 

“ค่อนข้างงกเงินอยู่นะตอนนัน้ เขาให้ทําก็ทํามนัไป ทําอาทิตย์ละวนั
จากทีทํ่าแลว้หกวนักบัทําโออีกคราวนีเ้ลยกลายเป็นเจ็ดวนัไม่ได้หยดุเลยแต่มนัก็เป็นความต้องการ
ของพีเ่องนะ ไม่ไดมี้ใครมาบงัคบั” 

“โรงงานเขาจะหยุดเดินเคร่ืองปีละครั้งช่วงสงกรานต์ พี่ก็อาศยัช่วง
นัน้แหละกลบับ้าน สุรินทร์กบัซีเกตนัไม่ได้ไกลกนัก็จริงแต่ก็ที่บอกแหละว่าทํางานตลอดกบัทําโอ
มนัก็เลยไม่ไดมี้เวลาใหก้ลบัไปเยีย่ม” 

“ก็ทําอยู่ได้สกั 3 ปีนะ นานเหมือนกนัก็ไม่ได้คิดไงว่าจะออกไปไหน 
แล้วโรงงานเขามาจ้างออกก็เลยต้องเปลี่ยนงานวุ่นวายกันน่าดูเลย แล้วตอนนัน้เพื่อนในกลุ่มก็
ชวนๆ กนัไปทําที่กรุงเทพ ก็ปรึกษาๆ กนันะแล้วเลยเอาวะไปก็ไป ลองดู ลองไปเสี่ยงชีวิตกนัดู มนั
มีเงินนีแ่หละทีม่ากกว่าเป็นตวัอยากใหไ้ป” 

-  พบรักใหมก่บัหนุม่โรงงานใหม่ 
พุทราและกลุ่มเพ่ือนสาวทัง้ 5 เดินทางเข้ามาเป็นสาวโรงงานใน

กรุงเทพแต่ในความเป็นจริงแล้วโรงงานนีไ้ม่ได้อยู่ในกรุงเทพดงัท่ีเธอเข้าใจเพราะโรงงานตัง้อยู่
ย่านนวนคร ปทุมธานี เป็นโรงงานทอผ้าขนาดใหญ่ท่ีหากเอ่ยช่ือไปแล้วคนไทยต่างรู้ จักกันเป็น
อย่างดีในช่วงยุคทองของวงการธุรกิจทอผ้า การเดินทางมาครัง้นีแ้ฟนไม่ได้ลงมาด้วยเพราะเขา
ไม่ได้ถูกเลิกจ้าง ดงันัน้ด้วยระยะทางท่ีไกลกันและการส่ือสารท่ีไม่ได้สะดวกคล่องตวัเหมือนใน
ปัจจบุนั ทําให้พทุราและแฟนรุ่นพ่ีคนแรกมีอนัต้องปิดฉากลงไปโดยปริยาย แตเ่น่ืองด้วยพทุราเป็น
หญิงหน้าตาดี เธอจึงปล่อยหวัใจให้ว่างอยู่เพียงไม่นาน ก็มีเพ่ือนชายคนใหม่มาให้ควงคู ่แฟนคน
ใหมข่องเธอนีเ้ป็นคนอายใุกล้เคียงกบัเธอแตมี่ภมูิลําเนาอยูเ่ชียงใหม ่หน้าตาดีอีกเชน่กนั 

“ลงมาทําทอผา้ทีน่วนคร ตรงนัน้เขาเป็นโรงงานใหญ่เลยนะมีคนงาน
หลกัพนัไดม้ัง้ เงินเดือนก็ดีออกตรงเวลาแต่ก็เหมือนว่าพวกค่าใช้จ่ายอะไรนีจ่ะแพงอยู่เหมือนกนั” 
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“แฟนพีเ่ขาไม่ไดล้งมาดว้ยไงเพราะโรงงานไม่ได้เลิกจ้างเขา เขาโชคดี
ที่ไม่ได้อยู่กลุ่มแบบเดียวกบัพี่ ทีนี้พอมนัไกลกนัใช่ไหมแล้วพวกมือถืออะไรนี่ยุคนัน้มนัก็ไม่ได้ถูก
แบบตอนนี ้ตรงนัน้มนัเลยทําใหเ้ราตอ้งเลิกกนัก็ต่างคนต่างไป พีเ่ป็นคนจบกบัเขาก่อน” 

“คนที่สองหรอก็อยู่ในโรงงานเดียวกนันัน้แหละ ไม่ได้ไปหาเอานอก
โรงงานหรอก คราวนีเ้ป็นคนเชียงให่ ผิวขาวหนา้ตาดีใช้ไดเ้ลย (หวัเราะ) อายใุกล้กนันะ จะอ่อนแก่
กนัก็คงไม่ก่ีเดือนมัง้ เรียกว่ารุ่นเดียวกนัจะดีกว่า” 

-  ความรักพงัทลายเลยลาออกเปล่ียนงานใหม ่
หลงัจากพุทราเข้ามาทํางานท่ีโรงงานทอผ้าแห่งนีไ้ม่นานก็สามารถ

ทํางานได้อยา่งคลอ่งแคลว่และเข้าขากบัภาระรับผิดชอบท่ีหวัหน้ามอบหมายให้เป็นอย่างดี เธอจึง
มิได้คดิเปล่ียนงานใหม ่แตแ่ล้วอบุตัเิหตเุร่ืองความรักก็ทําให้เธอต้องพลิกชีวิตกนัอีกครัง้ ความรักท่ี
คบหากับหนุ่มหน้าตาดีวัยเดียวกันมีอันต้องพังพาบลงอย่างไม่เป็นท่าเน่ืองจากเธอมาจับได้ว่า
แท้จริงแล้วแฟนหนุม่ของเธอแอบซุกลกูและเมียไว้ท่ีเชียงใหม่ 

“พี่ว่าช่วงนัน้พี่ได้หวัหน้าดีนะ เขาค่อนข้างอธัยาสยัดีแล้วก็ยุติธรรม 
ไม่จ่ายงานใหใ้ครมากกว่าใคร เรียกว่าเป็นช่วงทีมี่ความสขุทีส่ดุแลว้ละในการทํางานของพี่” 

“ก็สกัปีกว่าได้นะ คือพี่มาจับได้ไงว่าแฟนเขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะ 
เขาเป็นคนมีลูกมีเมียอยู่แล้วที่เชียงใหม่ก็บ้านเกิดเขานัน้แหละแต่เขาไม่บอกเรา พอจบัได้เขาก็ง้อ
นะบอกจะไปเลิกกบัเมีย บอกรักพีม่ากกว่า พดูหลายอย่างอยู่เหมือนกนั พีถ่ามว่าเสียใจไหมเสียใจ
มากนะ มนัแบบไม่คิดว่าชีวิตที่กําลงัดีๆ เลย ทํางานก็ดีมีความสุขจะมาเจออะไรแบบนี้ เพื่อนก็
บอกว่าเลิกเหอะเพราะเขามีลูกแล้ว บางคนก็เชียร์ให้คบต่อ แบบใครดีใครได้สิ แต่พี่ก็มาคิดว่าถ้า
วนันี้พี่เก็บเขาไว้ จริงอยู่พีไ่ด้ตวัเขา แต่มนัไม่ได้แปลว่าวนัหน่ึงเขาจะไม่ไปเลือกคนอื่นอีก แล้ววนั
นัน้มนัก็จะเจ็บกว่านี้ไหม พอมนัคิดแบบนี้เลยตดัใจเลยเลิกเป็นเลิก เขาก็มาตื๊อนะอีกหลายรอบ 
จนสดุท้ายมนัไม่มีทางเลือกละเลยขอลาออกเอง เปลี่ยนงานเปลี่ยนห้องพกัอะไรทัง้หมดแล้วบอก
เขาไปตามตรงว่าเราจบกนัเหอะ อย่าได้ตามหาเลยเพราะยงัไงก็จะไม่ทําผิดกบัลูกเมียเขา ที่ผ่าน
มาพีผิ่ดเพราะพีไ่ม่รู้ แต่พีก็่จะไม่ผิดไปมากกว่านี”้ 

-  ย้ายมาทํางานเป็นแมบ้่านบริษัทยา่นฝ่ังธน 
หลงัจากออกจากสาวโรงงานแล้ว พทุราก็มาได้งานทําใหม่กับบริษัท

รับบริหารจดัการอาคารแห่งหนึ่ง ความเช่ียวชาญของบริษัทนีคื้อการจดัการระบบบริหารอาคารได้
อยา่งครบวงจรทัง้ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบจดัการความสะอาด ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจดัการอาคารซึ่งในส่วนของพุทราได้อยู่ในแผนกแม่บ้านท่ีทํางานประจําให้กับสํานกังาน
กฏหมายแหง่หนึง่ยา่นฝ่ังธน กรุงเทพ ทํางานจนัทร์ถึงเสาร์ หยดุวนัอาทิตย์ คา่จ้างรับเป็นรายเดือน 
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มีเบีย้ขยนัเพิ่มให้หากหนึ่งเดือนไม่ขาดลามาสาย การเปล่ียนงานชนิดเปล่ียนอาชีพก็มีข้อดีท่ีทําให้
เงินเดือนเธอเพิ่มขึน้มาด้วย 

“ก็มีพรรคพวกกนัเนีย่ละเขาแนะนําให้ไปสมคัรบริษัท...อยู่นะเขาขาด
ทัง้แม่บ้าน ขาดทัง้ยาม พอติดต่อไปเขาก็รับเลย ก็นดักนัอะไรกนัแล้วบริษัทเขาก็ส่งมาทําแถวฝ่ัง
ธน ทีนี้ทํากบับริษัทนี้มนัค่อนข้างมั่นคงก็ได้ทํากนัยาวเลยทีนี้ ทํามา 13-14 ปีเลยนะเนี่ย ไม่ได้
เปลีย่นละจนถึงตอนนี”้ 

1.2 ตดัสินใจเลือกคูชี่วิต 
-  รักครัง้ใหมห่นุม่ รปภ. ลกูอีสานคนบ้านเดียวกนั 

มาทํางานท่ีนีไ้ด้ไมน่านก็พบรักใหม่กบัพนกังานรักษาความปลอดภยั
ของบริษัทตนเอง ชายหนุ่มคนนีอ้ายุรุ่นราวคราวเดียวกับพุทราท่ีสําคัญเป็นหนุ่มสุรินทร์บ้าน
เดียวกันแต่คนละอําเภอจึงเป็นเหตุให้ไม่ยากท่ีจะเข้าไปทําความรู้จัก ทัง้ภาษาท่ีใช้ ทัง้รสชาติ
อาหารท่ีกินร่วมกัน ทัง้วฒันธรรมความช่ืนชอบท่ีเหมือนกัน ไม่นานทัง้คู่จึงตกลงใจคบหากันและ
พทุราก็ย้ายมาอยูก่บัแฟนท่ีแฟลตและใช้พกัอาศยัมาจนถึงปัจจบุนั 

“เขาเป็นยามอยู่ที่บริษัทที่ทําอยู่ พี่กับเขาเรามีอะไรหลายอย่างที่
เหมือนกนั มนัเลยทําใหค้บกนัไดเ้ร็ว” 

“เหมือนกนัอย่างที่มาเนี่ย ทัง้พี่กับเขาก็เป็นคนสุรินทร์เหมือนกนัแต่
คนละอําเภอ ภาษาทีใ่ช้คยุกนัมนัก็ภาษาเดียวกนั คําบางคํามนัต้องคนบ้านพีน่ะถึงจะคยุกนัรู้เร่ือง
แบบนีพี้ก่บัเขาก็คยุกนัไดรู้้กนัอยู่สองคน พวกอาหารการกินอะไรนี่ก็กินรสเดียวกนั ส้มต่ําเนี่ยเวลา
ไส่พริกมนัก็ใส่เท่ากนั ปลาร้าแบบเดียวกนั สัง่มาจานเดียวกินรสเดียวกนัเลยแบบนี้ เวลาเปิดเพลง
ก็ฟังแนวเดียวกนัแบบเนีย่ เปิดก็ไม่บ่นไม่รําคาญกนัเพราะมนัได้ฟังกนัด้วยทัง้คู่ แบบนี้มัง้เลยสนิท
กนัเร็วแลว้ก็ตกลงมาเป็นแฟนกนัแต่ไม่รู้ใครเร่ิมก่อนนะ ตรงนัน้มนัมัว่ๆ อยู่ (หวัเราะ)” 

-  กลบับ้านไปผกูข้อไม้ข้อมือ 
หลงัจากพุทรากับแฟนหนุ่มย้ายมาพกัด้วยกันแล้ว ทัง้คู่จึงคิดจะทํา

ให้ถูกต้องตามประเพณีจึงคยุกันว่าช่วงสงกรานต์จะกลบับ้านและนดัหมายผู้หลักผู้ ใหญ่ของทัง้
สองฝ่ายให้มาเป็นสกัขีพยานในการผกูข้อไม้ข้อมือ เม่ือพทุราแจ้งข่าวไปท่ีบ้าน พ่อแม่ก็มิได้ขดัข้อง
แต่อย่างใดเพียงแค่อยากให้รอบคอบจะได้ไม่ชํา้ใจเหมือนท่ีผ่านมา ระยะเวลาจากนีไ้ปถึง
สงกรานต์ทัง้พุทราและแฟนหนุ่มต่างช่วยกันเก็บเงิน เธอเล่าว่าช่วงนีแ้ทบจะกินกันน้อยมากต้อง
รัดเข็มขดักนัจนท้องก่ิว ผลของการอดออมร่วมกนัทําให้ทัง้คูไ่ด้สร้อยคอทองคํากลบัไปเป็นตวัแทน
ความจริงใจรวม 2 บาทกบัเงินสดอีกจํานวนหนึง่ เม่ือวนังานมาถึงพิธีของทัง้คูถ่กูจดัอย่างเรียบง่าย
ตามธรรมเนียมของหมู่บ้าน พุทราเล่าว่าแขกเหร่ือท่ีมาในงานส่วนมากก็เป็นญาติผู้ ใหญ่ท่ีตน
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เคารพนบัถือ เพ่ือนสาว 5 คนท่ีเคยร่วมหวัจมท้ายกนัตัง้แตค่รัง้ออกจากโรงเรียน และเพ่ือนๆ ท่ีรู้จกั
มกัคุ้นกันจํานวนหนึ่ง บรรยากาศเล็กๆ แต่อดัแน่นด้วยความอบอุ่น เธอเล่าว่าเป็นงานท่ีเจ้าภาพ
ไม่ได้เลีย้งโต๊ะจีนอาศยักินกนั ทํากนัง่ายๆ ไม่ยุ่งยากอะไร จะหนกัหน่อยก็ตรงต้องเตรียมเหล้ายา
ปลาปิง้ไว้ให้พร้อมเสิร์ฟเพียงเทา่นัน้ 

“ก็พอมันย้ายมาอยู่ด้วยกันเนอะ พี่ก็คิดว่าเออมันควรทําให้ถูกนะ 
เหมือนกบัให้เกียรติกนัด้วย พีก็่เลยเป็นฝ่ายเปิดฉากคยุกบัแฟนเลยว่าเราควรต้องทําอะไรแล้วนะ 
เธอไม่ใช่จะมากินชัน้ฟรีๆ (หวัเราะ) แฟนพี่เขาก็เห็นด้วย ในเมื่อมนัเห็นตรงกนัก็คยุกบัผู้ใหญ่ของ
ใครของมนัเลย ก็ใหท้างนัน้เขาจดัการทกุอย่างไป ส่วนพีก่บัแฟนอยู่ทางนี้ก็ช่วยกนัเก็บเงินไปเท่าที่
จะทํากนัได ้ก็ลองหาฤกษ์อะไรดูมนัไปไดช่้วงสงกรานต์พอดีก็เลยเอาช่วงนัน้แหละ ลางานก็ไม่มาก 
ไม่กระทบงานมาก” 

“เอาจริงๆ แล้วพี่ไม่ได้นึกภาพงานแต่งงานนะว่ามันต้องมีอะไรหรือ
เป็นยงัไง ไม่ได้คิดตรงนัน้เลยด้วยซ้ําอาจเพราะอายไุม่ได้มากด้วยมัง้ อีกอย่างถ้าพีคิ่ดนะ พีก็่ต้อง
คยุใหม้นัเป็นเร่ืองเป็นราวตัง้แต่คนแรกแลว้ใช่ปะแต่นีพี่ก็่ผ่านมาจนถึงคนนีล้ะ” 

“ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลย เป็นแบบผูกข้อไม้ข้อมือกนัเล็กๆ เชิญแขก
ผู้ใหญ่ที่เคารพสกัหน่อยพอเป็นพิธี เชิญพวกเพื่อนๆ ที่สําคญัๆ มาร่วมงานเพื่อบอกมนัว่าพี่มีผวั
แล้วนะ มายินดีกันเร็วๆ (หวัเราะ) งานมันก็เลยแบบเล็กๆ ไม่ใหญ่โตอะไร กบัข้าวกับปลาก็ทํา
กนัเอง ไม่มีโต๊ะจีนอะไร พวกบ้านก็หามาช่วยกนัหลายอยู่ก็เลยไม่เป็นอุปสรรค วงดนตรีหมอลํา
อะไรก็ไม่ได้จ้างเขามา อาศยัเปิดแผ่นเปิดเพลงเอากนัอะนะตอนนัน้ ที่ต้องเตรียมกนัหลกัๆ ถ้าไม่
นบัพวกเคร่ืองพิธีนะก็จะเป็นบรรดาเหลา้ยานีล่ะต้องเตรียมพร้อม ก็ใหแ้ฟนไปจดัไวอ้ย่างหนกั” 

“ก็อดกินกนัมากเลยช่วงนัน้ พอมนัรวมๆ เงินแล้วได้ทองมา 2 บาท 
กบัเงินอีกจํานวนหน่ึงมนัก็หายเหนือ่ยเป็นปลิดท้ิงเลย” 

1.3 จาก “สามีภรรยา” สู ่“พอ่แม”่ 
-  ได้ลกูชายคนแรกอยา่งไมท่นัตัง้ตวั 

พุทราและสามีผูกข้อไม้ข้อมือกันไม่นานก็ตัง้ท้องลูกชายคนแรก 
แม้ว่าทัง้คู่จะไม่ทนัได้ตัง้ตวันกัแต่เม่ือสถานการณ์พาไปพวกเขาก็ตัง้ใจให้ลูกชายคนแรกเกิดมา
อย่างสมบรูณ์ท่ีสดุ เม่ือครบกําหนดคลอด 9 เดือนลกูชายคนแรกก็ลืมตาดโูลกด้วยการคลอดตาม
ธรรมชาติ ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี พุทราเลือกคลอดท่ีโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งแทนคลอด
สถานพยาบาลเอกชนท่ีอยู่ใกล้ท่ีพกัเพราะโรงพยาบาลรัฐคา่ใช้จ่ายไม่สงูมาก เธอรู้สึกดีใจท่ีได้ลูก
ชายเป็นคนแรกและถือเป็นหลานคนแรกของตระกลูด้วยซํา้ ระหว่างใช้สิทธ์ิลาคลอดได้ 3 เดือนเธอ
ตัง้ใจเลีย้งดลูกูอย่างเต็มท่ีแม้จะดทู่าทีเก้ๆ กงัๆ ไปบ้างในสายตาของผู้ ใหญ่ เดิมพทุราตัง้ใจพกักบั
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สามีท่ีแฟลตเพ่ือดแูลสามีไปด้วยแตพ่่อกบัแม่ของพทุราเป็นห่วงและรบเร้าให้เธอนําหลานมาเลีย้ง
ในช่วง 3 เดือนแรกท่ีสริุนทร์ เธอจึงได้ปรึกษากับสามีและเห็นตรงกันท่ีจะให้เธอกลบัไปใช้ชีวิตท่ี
บ้านเกิดชัว่คราว เม่ือตดัสินใจเช่นนัน้จึงรีบส่งข่าวไปถึงพ่อแม่สร้างความดีใจเป็นอย่างมากท่ีจะได้
อุ้มหลานคนแรก 

“ถามว่าพร้อมไหม คือมนัไม่ไดคิ้ดว่าพร้อมไหมแต่เขามาเกิดพอดี คือ
มาเร็วแบบไม่ทนัตัง้ตวั แต่เมื่อมาแลว้ก็ตอ้งตัง้รับใหดี้ทีส่ดุ” 

“เลือกคลอดที่โรงพยาบาล..(ชื่อโรงพยาบาลรัฐ) เพราะมนัค่าใช้จ่าย
ถูกหน่อย แม้มนัจะนัง่รถไกลนิดแต่เมื่อคลอดแลว้อะไรมนัก็ถูกกว่าถ้าจะคลอดที่โรงพยาบาลแถวนี้
เพราะมนัมีแต่เอกชน” 

“เห่ออยู่นะ คนแรกด้วยไง คนแรกของที่บ้านอีก ก็เลยคิดว่าจะ
พยายามเลี้ยงเอง แล้วพีไ่ม่เดือดร้อนเร่ืองนม ก็มีให้กินได้ปกติ ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะจ้างใครมาช่วย
เลีย้ง อีกยอ่งตอ้งดูแลสามีดว้ย ถา้มีคนอืน่ก็ไม่แน่ว่าจะสะดวกไหม” 

“ที่บ้านนัน้เขาก็เห่ออยู่เหมือนกนั โทรหาตลอดบอกเมื่อไรจะกลบัมา
พกัที่นี้ รอให้ครบกําหนดลาคลอดแล้วค่อยกลบัไปก็ได้ เออก็เลยว่างัน้คุยกบัแฟนก่อน แฟนเขาก็
บอกเอาเลยใหสิ้ทธ์ิแม่คิดและตดัสินใจไดเ้ต็มทีพี่เ่ลยว่างัน้กลบับา้นละกนั อย่างน้อยเลี้ยงลูกเราก็รู้
ไม่เท่ากบัแม่หรอกเพราะขานัน้เขาเลีย้งมาแลว้หลายคน” 

-  ตดัสินใจฝากลกูไว้กบัยาย 
หลังจากครบกําหนด 3 เดือนพุทราก็ต้องกลับมาทํางานแม่บ้าน

ตามเดิม แต่สิ่งท่ีไม่เหมือนเดิมคือลูกชายตวัน้อยคนแรกของบ้านท่ีบรรดาพ่ีน้องของเธอยงัไม่เลิก
เห่อ แม่ของเธอจึงเสนอพุทราว่าให้กลบัไปทํางานท่ีกรุงเทพเถอะเพราะหลานอยู่ทางนีจ้ะดแูลให้ 
พทุราคดิตามแล้วนกึเห็นจริงตามท่ีแมก่ลา่ว เธอยงัไมแ่นใ่จด้วยซํา้วา่หากนําลกูน้อยกลบัไปด้วยจะ
เลีย้งกนัอยา่งไรเพราะเธอเองก็มีงานประจํา สามีก็มีงานประจําเช่นกนั เธอจึงเลือกเดินทางกลบัไป
เพียงลําพงัและฝากลกูไว้ให้ทางบ้านชว่ยดแูลพร้อมทิง้เงินไว้เป็นคา่ใช้จา่ยของลกูสว่นหนึง่” 

“3 เดือนนี้เอาจริงๆ นก็แค่แปบเดียวนะ พอต้องกลบัมาทํางานจริงๆ 
ก็นึกเป็นห่วงว่าจะเลีย้งกนัยงัไงดี แก็เลยบอกว่าทางนี้ดูแลไดอ้ยู่นะ ทกุคนมนัก็เต็มใจ แต่ยงัไงก็ท้ิง
เงินไวล้ะกนั พอแบบนีพี้ก็่ใจชื้นว่าอย่างนอ้ยลูกก็อยู่กบัพ่อแม่ มนัดีกว่าไปฝากคนอืน่เลีย้งอยู่แลว้” 

-  ลกูหวัปีท้ายปี 
หลังจากลูกคนแรกอายุใกล้ขวบนึง พุทราก็เร่ิมมีอาการคล้ายคน

กําลงัจะมีน้อง เธอเร่ิมคล่ืนไส้เวียนหัวกับกลิ่นบางชนิดท่ีแต่ก่อนไม่เป็น เร่ิมเหม็นเบื่ออาหารบาง
ประเภททัง้ท่ีเม่ือก่อนก็ไม่เป็น เธอคิดว่าอาจจะเป็นเพราะพักผ่อนน้อยจึงพยายามนอนหลับให้



 114 

เพียงพอ กระนัน้อาการก็ยงัไม่หายไป เธอจึงตดัสินใจไปหาหมอประกนัสงัคมท่ีเธอมีสิทธิอยู่ หมอ
ตรวจก่อนแจ้งผลว่าเธอกําลังตัง้ครรภ์อ่อนๆ อีกครัง้ เธอรู้สึกเหมือนจะหน้ามืดขึน้มาเพราะ
อาการช๊อคกบัสิ่งท่ีเพิ่งได้ยินมากบัหตูวัเอง เธอแทบไม่เช่ือว่าน่ีจะเป็นเร่ืองจริง เธอบอกว่าตอนนัน้
เหมือนสมองมนัตือ้ไปหมดคดิไมอ่อกว่าจะทํากนัอยา่งไรตอ่ไปดี” 

“พีน่่ะปกติประจําเดือนมนัก็มาๆ ขาดๆ อยู่ละ พีเ่ลยไม่ติดใจว่าพีจ่ะ
ทอ้ง อีกอย่างมนัก็ยงัไม่ถึงปีเลยดว้ยซ้ํา พีเ่ลยคิดว่ามดลูกมนัน่าจะยงัไม่เข้าทีห่รอก” 

“พี่ก็ลองหลายวิธีนะตอนนัน้ตอนที่ยงัไม่รู้ก็เดาว่าตวัพี่จะนอนน้อยรึ
เปล่า หรือจะกินอาหารแล้วแพ้รึเปล่า แต่พอเปลี่ยนแล้วมนัก็ไม่ดีข้ึนอะ ดูจะชดักว่าเดิมเสียอีก 
เลยไม่มัน่ใจละ แฟนก็บอกว่าระวงัจะเป็นโรคนะ พอแบบนี้ก็เลยกลวัสิ เอาวะปกติไม่เคยนึกอยาก
หาหมอแต่ครั้งนี้ไม่มีตวัเลือกละ สุดท้ายหมอมาบอกพี่ท้อง พี่นี่อ้ึงเลย เหมือนโลกจะดบัมืดไป
หมด” 

-  แมด่า่แตส่ามีเข้าใจ 
พุทรานําข่าวท่ีเพิ่งทราบจากคณุหมอไปบอกแก่สามี หลงัจากสามีรู้

เขาก็ถึงกบัอึง้ไปพกัใหญ่ สามีหนัมาถามเธอวา่เราควรทําอยา่งไรกนัดี พทุราเองก็คิดไม่ตกขณะนัน้
จึงหยิบโทรศพัท์ขึน้มาโทรหาแม่ ทันทีท่ีแม่รับสายและทราบเร่ืองคร่าวๆ จากลูกสาวแล้วก็รู้สึก
ตกใจเช่นกันพร้อมกับพูดจาเชิงตําหนิทัง้พุทราและสามีท่ีไม่รู้จกัป้องกันทําตวัเป็นวยัรุ่นท้องวัย
เรียน หลงัจากวางสายพุทรานึกตําหนิตวัเองท่ีไม่น่าโทรไปให้แม่ด่าซํา้ สามีเข้ามาปลอบใจว่าไม่
เป็นไร ปัญหาเม่ือเกิดแล้วก็ต้องชว่ยกนัหาทางออก การท่ีเดก็คนนึงเขาขอมาอยู่กบัเราคงไม่น่าเป็น
เร่ืองเสียหายอะไรหรอก คําพูดของสามีแม้จะไม่ทําให้อะไรดีขึน้แต่ก็ช่วยให้พทุรารู้สึกไม่โดดเด่ียว
เหมือนโทรไปหาแมก่่อนหน้า 

“รีบบอกแฟนเป็นคนแรกเลย พอเขารู้ก็ดูเขาอ้ึงไปเหมือนกนันะแต่พี่
เข้าใจแหละมนัเป็นอะไรทีไ่ม่ทนัตัง้ตวัดว้ยไง ต่างคนก็ต่างมึนเลยว่าโทรหาแม่ดีกว่า ที่ไหนได้แม่ด่า
มาเปิงเลย หาว่าพีทํ่าตวัเป็นวยัรุ่นท้องตอนเรียน แหมพอวางสายพีบ่่นกบัแฟนเลยว่ารู้งี้กูไม่โทรไป
ก็ดีหรอก โทรไปใหเ้ขาด่ากลบัมาแท้ๆ” 

“แฟนพี่เขาก็อยู่ตรงนัน้แหละ ได้ยินหมดว่าพี่กับแม่คุยอะไรกนับ้าง 
เขาก็ดีทีเ่ข้าใจมาปลอบไม่เป็นไร ปัญหาเมื่อเกิดแล้วก็ต้องช่วยกนัหาทางออก เด็กแค่คนนึงเขาขอ
มาอยู่กบัเราคงไม่น่าเป็นเร่ืองเสียหายอะไรหรอก ไม่ช่วยใหรู้้สึกดีเท่าไรแต่ไม่ทําให้แย่เหมือนคยุกบั
แม่” 
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-  หวัหน้ามาปลดล๊อคความกงัวลในใจ 
หลงัจากพุทราได้เล่าเร่ืองนีใ้ห้เพ่ือนร่วมงานและหัวหน้าของเธอฟัง

ประกอบกับมีสามีคอยรับฟังและให้ความเข้าใจ เธอก็ดูท่าทีสงบและเลิกตัง้คําถามว่าควรทํา
อย่างไรกบัชีวิตตนเอง สิ่งท่ีเธอตอบคําถามให้ตวัเองยามนีคื้อเธอยงัโชคดีท่ีเพ่ือนร่วมงาน หวัหน้า
งาน รวมถึงสามีเข้าใจสิ่งท่ีเกิดขึน้ ไมมี่ใครซํา้เตมิ โดยเฉพาะหวัหน้าท่ีเปิดโอกาสให้ลางานได้เต็มท่ี
เม่ือถึงกําหนดคลอดและไม่ต้องกังวลเร่ืองหัวปีท้ายปีเพราะการมีลูกถือเป็นเร่ืองธรรมชาติและ
กฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าห้ามลาคลอดสองปีติดกนั เม่ือเธอคลายกงัวลจากตรงนีแ้ล้วเธอก็สามารถ
ใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะน่ีคือลูกคนท่ีสองแล้วมีประสบการณ์ดแูลตวัเองมาพอสมควร เม่ือครบ
กําหนดตรวจสอบเพศของลกูเธอก็ได้ทราบวา่ลกูคนท่ี 2 นีเ้ป็นผู้ชาย เธอกล่าวว่าไม่รู้สึกต่ืนเต้นหรือ
เหอ่ลกูมากเทา่กบัลกูคนแรกเพราะใจลกึๆ แล้วเธออยากได้ลกูผู้หญิงมากกว่าเพ่ือให้มาเป็นน้องให้
พ่ีชายได้ดแูล 

“คนสําคญัในช่วงนี้แบบไม่พูดนี่ไม่ได้เลยคือหวัหน้า เพราะแกก็เป็น
ผูห้ญิงเหมือนกบัพี ่แกเข้ามาบอกว่าพีไ่ม่ตอ้งกงัวลไปนะลางานไดเ้ต็มทีต่อนจะคลอดกบัไม่ต้องคิด
มากเร่ืองหวัปีทา้ยปีเพราะมีลูกถือเป็นเร่ืองธรรมชาติและกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าห้ามลาคลอดสอง
ปีติดกนั คําพูดของแกนี่เหมือนปลดล๊อคในใจเลยเพราะพี่เองกงัวลนะตอนนัน้ยอมรับเลย คือมนั
คิดไงว่าโหเ้พือ่นร่วมงานเราเขาจะมองกนัยงัไง เพ่ิงท้องไปตะก้ีไม่ทนัไรท้องอีกละ หวัหน้าอีกละจะ
ยงัไงเจ้าของบริษัทละจะคิดยงัไงเพราะเขาจ่ายเงินเดือนให้เรา พอกลบัมาให้เราออกเลยไหม เห็น
ไหมคิดเยอะ (หวัเราะ) พอมีคนมาเข้าใจแลว้คนๆ นัน้มีผลต่อชีวิตเราเนีย่ช่วยไดเ้ยอะเลย” 

“ตอนไปเซาคนน้องนี่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไรละเพราะมนัเพ่ิงผ่านคน
แรกมาด้วยมัง้ แต่ในใจก็แอบมีนิดนึงว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็น่าจะดีเหมือนกนั ตอนคนโตมนัโตแล้วจะ
ไดช่้วยกนัดูแลนอ้ง แต่ถามว่าพอรู้ว่าเป็นผูช้ายเหมือนกนัเป็นไรไหม ก็คิดว่าไม่เป็นไรนะ ยงัไงก็ลูก
เรา” 

ส่วนที่ 2 มุมมองของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก 
2.1 แรกรับรู้เม่ืออีกหนึง่ชีวิตถือกําเนิด 

-  ดีใจได้ลกูชายคนท่ี 2 
บา่ยสองเศษของวนัหนึ่งในฤดฝูน ขณะท่ีเธอกําลงัจบัเก็บภาชนะทํา

ความสะอาดในห้องแม่บ้านของเธอ เธอรู้สึกปวดท้องขึน้มาคล้ายลูกน้อยของเธอส่งสัญญาณ
บางอย่าง แม้สปัดาห์ต่อไปจึงจะเข้าโอกาสคลอดได้แต่จากประสบการณ์ของเธอก็เตือนว่าน่ีอาจ
เป็นการคลอดก่อนกําหนด เธอจึงรีบสาวเท้าออกไปจากห้องอย่างเร็วเพ่ือบอกเพ่ือนร่วมงานของ
เธอ รปภ. ประจําอาคารเม่ือทราบเร่ืองประสานรถพยาบาลนําส่งพทุราไปยงัโรงพยาบาลตามท่ีเธอ
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ร้องขอ ไมน่านนกัเธอถกูนําตวัเข้าห้องคลอด เธอเล่าว่าขณะนัน้เด็กน่าจะมีปัญหาเร่ืองการกลบัตวั 
ทีมหมอจึงตดัสินใจผ่าคลอดทนัที แม้น่ีจะไม่ใช่ความตัง้ใจท่ีพุทราอยากให้เป็นแต่เธอก็ขอบคุณ
หมอท่ีช่วยชีวิตเธอและลกูท่ีคลอดก่อนกําหนดได้อย่างปลอดภยัทัง้แม่ทัง้ลูก เม่ือพยาบาลนําเด็ก
น้อยน่าตาเดียงสามาให้เธอเชยชม ความรู้สึกในใจเธอช่างไม่ต่างกับลูกชายคนแรก ดีใจปลืม้ใจ
อยา่งบอกไมถ่กู 

“จริงๆ วนันัน้มนัไม่ถึงกําหนดคลอดนะเพราะมนัต้องสปัดาห์หน้าไป
แล้ว พี่ก็เลยยงัไม่ได้เอะใจอะไรตอนเช้า ยงัทํางานตามปกติ พอตกบ่ายๆ เท่านัน้แหละมาเลย 
ยืนๆ อยู่เจ็บจ๊ีดข้ึนาเลย พี่ก็นึกในใจตรอนนัน้สงสยัใช่แน่มัง้เนี่ยเพราะมนัมาคล้ายๆ คนแรก เลย
รีบจ้ําเลยไปหา รปภ. ช่วยตามรถให้ทีแล้วเขาก็โทรตามแฟนพี่ให้ไปโรงพยาบาลเลยไม่ต้องห่วง
ทางนี”้ 

“เหมือนว่าเด็กน่าจะไม่กลบัตวันะตอนนัน้ได้ยินพยาบาลหรือหมอพูด
นีล่ะ ก็เลยผ่าก็ผ่า ไม่เป็นไรไม่สําคญัหรอกชีวิตคนสําคญักว่า” 

“พอเห็นเขาครั้งแรก มนัยงัไงละดีใจ ปลื้มใจที่เห็นเขานะ แม้จะมีมา
คนนึงแลว้ แต่พอคนนีม้ามนัก็รู้สึกเหมือนกนั รักเขา” 

2.2 การเลีย้งลกูในแบบของฉนั 
-  ลาคลอด 3 เดือนดแูลด้วยตวัเอง 

หลงัจากพุทราพกัฟืน้ท่ีโรงพยาบาลหลงัผ่าคลอดอยู่ระยะหนึ่ง เธอก็
ได้รับอนุญาตให้มาพกัผ่อนท่ีบ้านต่อได้แตลู่กของเธอจะยงัคงต้องอยู่ในตู้อบอีกสกัระยะ หลงัลูก
น้อยของเธอได้ออกจากการดแูลของทีมหมอพยาบาลแล้ว เธอและสามีก็ไปรับลกูกลบับ้าน รอบนี ้
เธอปรึกษากบัสามีแล้ววา่จะไม่ไปพกักบัแม่ท่ีสริุนทร์แตจ่ะเลีย้งและใช้ชีวิตอยู่ท่ีกรุงเทพซึ่งสามีเอง
ก็เห็นด้วยเพราะท่ีนัน้ลูกชายคนแรกของเธอก็ยงัไม่โตมาก หากจะมีเด็กเล็กถึงสองคนก็อาจจะทํา
ให้สมาชิกในบ้านหงดุหงิดรําคาญใจได้ หลงัจากตดัสินใจแน่แล้วท่ีจะเลีย้งลกูท่ีกรุงเทพ เธอจึงต้อง
ใช้ชีวิตเพียงลําพังในช่วงเวลากลางวันและสามีมาผลัดเปล่ียนดแูลในช่วงเวลากลางคืน เธอเร่ิม
เรียนรู้ว่าการเลีย้งเด็กน้อยของเธอนัน้เลีย้งไม่ยากอย่างท่ีคิด ลกูชายคนนีเ้ป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายไม่
งอแง 

“คุยกันกับแฟนว่าจะไม่กลบัไปพกัที่สุรินทร์นะรอบนี้เพราะคนแรก
ของพี่ก็ยงัเล็ก ไอ้จะเอาคนสองไปอีกเดี๋ยวคนทางโน้นก็จะปวดหวักนัซะเปล่าๆ เกิดมนัร้องโยเย
ข้ึนมาพร้อมกนั” 

“กบัคนนี้เขาเลี้ยงไม่ยากเลยนะตอนนัน้ กินแล้วนอน ตื่นมากินนมมี
ร้องบา้งแต่ไม่ไดทํ้าใหแ้ม่ตอ้งว่ิงวุ่นปวดหวั” 
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-  ให้พ่ีสาวของสามีมาชว่ยเลีย้ง 
หลงัจากผ่านพ้นกําหนดสิทธิลาคลอด 3 เดือน พุทราก็จําเป็นต้อง

กลบัไปทํางานแม่บ้านซึ่งภารกิจประจําวนัของเธอมีตัง้แต่เช้าจรดเย็นหรือบางครัง้อาจถึงช่วงค่ํา
ด้วยซํา้ การนําลูกกระเตงไปเลีย้งหรือให้นมท่ีทํางานจึงเป็นความไม่สะดวกในทุกมิติ สามีของ
พทุราแก้ไขปัญหาให้โดยการไหว้วานพ่ีสาวซึ่งเคยเลีย้งลกูของตวัเองมาก่อนแตปั่จจบุนัเข้าประถม
ไปแล้วมาชว่ยดแูลเวลากลางวนัก่อนส่งไม้ตอ่ให้พทุราและสามีเวลากลางคืน บ้านของพ่ีสาวอยู่ใน
ระยะท่ีสามารถนัง่รถเมล์มายงัห้องพกัของหลานได้ไม่ยากนกั พุทราเล่าว่าพ่ีสาวของสามีหรือนยั
หนึง่ก็คือป้าของลกูก็เตม็ใจชว่ยเหลือเธอ เธอจงึได้แบง่เบาภาระและความกงัวลใจกบัลกูไปได้มาก 

“ทีแรกก็คิดไม่ตกว่าจะเอายงัไงกนัดีเพราะพี่ก็ต้องทํางาน แล้วงาน
แม่บา้นเนีย่มนัว่ิงวุ่นทัง้วนั โอกาสจะมาใหน้มลูกนีไ่ม่มีหรอก แฟนพีเ่ขาก็เลยลองโทรหาพีส่าวเขาดู 
เขาอยู่ฝ่ังธนเหมือนกนัแต่ห่างจากตรงนี้พอสมควร พอแฟนพี่โทรไปแบบขอความช่วยเหลือพี่สาว
เขาก็ยินดีมาช่วยเลยนะ มาช่วยอยู่เกือบปีได้มั้ง คือแบ่งความหนกัใจตรงนัน้พี่ไปได้เยอะเลย ก็
เหลือแต่กลางคืนทีพี่ก่บัแฟนตอ้งมาผลดักนัดูแลว้มนัก็ไม่ไดย้ากมากแลว้ละ” 

-  เข้าเนิสเซอร่ีของกรุงเทพมหานคร 
พทุรามีภาระท่ียงัคงต้องสง่เงินเพ่ือช่วยเหลือคา่เลีย้งดลูกูชายคนโตท่ี

ฝากพ่อแม่ของเธอเลีย้งไว้ท่ีสุรินทร์ เธอจึงไม่มีเงินมากพอท่ีจะส่งลูกคนเล็กเข้าสถานรับเลีย้งเด็ก
ใกล้บ้านท่ีคา่บริการคอ่นข้างสงู เธอตดัสินใจดาวน์มอเตอร์ไซค์ท่ีสภาพคอ่นข้างเก่ามาหนึ่งคนัเพ่ือ
ใช้เป็นพาหนะรับส่งลูกชายไปเนิสเซอร่ีท่ีห่างจากท่ีพักเธอไปหลายกิโล เนิสเซอร่ีแห่งนีเ้ป็นของ
กรุงเทพมหานครซึ่งเก็บค่าใช้จ่ายถูกมาก แม้จะรู้ว่าการพาลูกขึน้มอเตอร์ไซค์ไปเป็นระยะทาง
หลายกิโลทัง้เช้าและเย็นเป็นความเส่ียงไม่ว่าจะในแง่สุขภาพหรืออุบตัิเหตแุต่เธอก็ไม่มีทางเลือก
อ่ืนท่ีดีกวา่นี ้

“เดือนๆ นึงตอนนัน้พีมี่ค่านัน้นี่เยอะ ทกุอย่างต้องจ่ายด้วยเงินทั้งนัน้ 
ไอที้ค่นโตไปอยู่กบัแม่กบัพ่อ พีก็่ต้องส่งเงินให้เป็นค่านมค่าเลี้ยงดู ไหนไอ้คนเล็กนี่ก็ต้องใช้จ่ายอีก 
ทกุอย่างมนัเป็นเงินทัง้นัน้ ไม่มีใครใหเ้ราฟรี” 

“กัดฟันไปดาวน์รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆ มาคันนึง พี่คิดแล้วอะว่ามัน
คุ้มค่า ค่าใช้จ่ายมนัน้อยกว่าถ้าไปเทียบกับจ้างคนไปส่ง ใครๆ เขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนกันะที่พี่ทํา
แบบนี้เขาว่าก็ส่งเนสิเซอร่ีใกล้ๆ ก็ได้มัง้ไม่ต้องเดินทาง คือพี่ไปเช็คค่าเทอมมาแล้วไง พี่สู้ไม่ไหว
แพงไปหน่อย ก็เลยเอาละเป็นโรงเรียนของรัฐก็ได้เพราะมนัถูกดี แต่ข้อเสียก็คือมนัไกลก็เลยต้อง
ออกรถนี่ละ ก็จริงที่เขาบอกว่าสุขภาพมันจะไม่ดีนะนั่งมอเตอไซค์ทุกวนัเช้าเย็น ไหนจะเสี่ยง
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อุบติัเหตุอีก แต่ถามว่าตรงนัน้พี่มีโอกาสเลือกไหมละว่ามนัก็ต้องเอาแบบที่ดีที่สุดในแบบของพี ่
ไม่ใช่ของคนอืน่” 

-  แมเ่ร่ิมเจ็บจําต้องรับลกูชายคนโตมาอยู่กบัคนเล็ก 
ขณะท่ีลกูชายคนโตอายุได้ประมาณ 7 ขวบหรือประมาณประถม 1 

แม่ของพุทราก็เร่ิมป่วยไข้บอ่ย ทําให้การเลีย้งหลานทําได้ไม่เต็มท่ี พุทราจึงตดัสินใจให้ลูกชายคน
โตกลบัมาอยู่กับแม่ท่ีกรุงเทพ แม้ช่วงแรกลูกชายคนโตจะงอแงหน่อยเพราะเร่ิมติดท่ีแล้วแต่เม่ือ
ยายให้เหตผุลเขาก็ยินยอมย้ายโรงเรียน พทุราและสามีเลือกโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครให้ลกู
ชายทัง้สองคนได้เรียนซึ่งพิจารณาจากค่าใช้จ่ายและอาหารเช้ากับกลางวนัท่ีมีบริการฟรี แม้ลูก
ชายทัง้สองของเธอจะถูกเลีย้งกันต่างสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมแต่ความน่ารักและภาคภูมิใจใน
สายตาของเธอคือเด็กสองคนนีไ้ม่เคยทะเลาะกนัให้พ่อแม่ปวดหวัใจซึ่งเป็นเช่นนีม้าตัง้แตอ่ดีตจน
ปัจจบุนัท่ีตา่งเข้าชัน้มธัยมกนัแล้ว และไมว่า่เธอจะสอนอะไรตา่งก็น้อมรับรับฟังสิ่งท่ีเธอต้องการส่ือ
ออกมา 

“ก็อย่างทีเ่ล่าไงว่าลูกคนโตพีเ่ขาอยู่กบัยายใช่ไหมตอนนัน้ แล้วทีนี้แม่
พีเ่ขาเร่ิมป่วยละก็เลยมาคุยกบัแฟนละว่าเราจะเอายงัไงกันดีเพราะถ้าให้ลูกอยู่ตรงนัน้ก็จะว่าเอา
เปรียบแม่ แม่ป่วยยงัจะไปรบกวนอีก ก็คิดกบัแฟนแล้วไปบอกแม่ แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรบอกสุขภาพ
แม่ก็ไม่ค่อยดี ถา้พีรั่บลูกกลบัมาไดก็้อยากใหทํ้า อีกอย่างเขาก็จะไดเ้รียนหนงัสือดีๆ ดว้ย” 

“แรกๆ เขาก็จะไม่อยากมาอยู่กบัพีน่ะ เพราะเขาติดที่ตรนัน้ไปแล้วไง 
เขาอยู่มา 6-7 ปีแลว้มนัเหมือนเป็นเด็กสริุนทร์ไปละ ไอพี้จ่ะให้เขามาเป็นเด็กกรุงเทพเขาก็จะงอแง
หน่อย แม่พีเ่ขาเลยช่วยกล่อมใหลู้กพีก็่เลยยอมมาก็มา” 

“พี่เลือกโรงเรียนของ กทม. ให้ไงมนัไม่แพงมากแล้วตอนเช้าพีไ่ปส่ง
คนเล็กก็เอาคนโตข้ึนรถไปด้วยกนัเลย สะดวกดี” 

“เด็กสองคนนี้ใหม่ๆ ก็ไม่ทะเลาะกันแล้วนะ อย่างตอนแรกเนี่ยพี่ก็
กงัวลว่าเขาเลี้ยงมาคนละที่พอมาอยู่ด้วยกนัแบบนี้มนัจะงอแงทะเลาะกนัไหม พีก็่สอนเขาตลอด
นะว่าเราเป็นพีน่้องกนั ก็เป็นลูกแม่ทัง้คู่ ก็ไม่เห็นเขาทะเลาะกนัเลยตัง้แต่อยู่ด้วยกนัมา เขาน่ารัก
มาก 

-  อยากให้ลกูเป็นแบบไหน ทําแบบนัน้ให้ลกูเห็น 
พุทราเปิดเผยความภูมิใจของตนท่ีมีกับลูกว่าทัง้คู่เป็นเด็กดีตัง้ใจ

เรียน ขยนัทําการบ้านและเรียนหนงัสือได้ลําดบัต้นๆ ของห้องเสมอตัง้แตอ่ดีตจนทกุวนันี ้เธอเล่าว่า
จริงๆ แล้วเธอไม่ได้สอนอะไรลูกมากเพราะเธอคิดว่าเด็กสมยันีไ้ม่อยากได้ยินคําสอนจากพ่อแม่
เท่าไร สิ่งท่ีเธอคิดมาตลอดคือถ้าอยากให้ลูกพูดเพราะ ตวัพ่อแม่เองก็ต้องพูดกับลูกเพราะๆ ก่อน 
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อยากให้หรืออยากเห็นลูกเป็นอะไรก็แค่ปฏิบตัิเช่นนัน้กับเขา เขาก็จะเป็นแบบท่ีเราต้องการใน
อนาคต 

“พี่เห็นพ่อแม่หลายคนนะโดยเฉพาะที่แฟลตเนี้ย ตกเย็นมาก็เอาละ
ข้ึนธรรมาศเทศน์ลูกละต้องทําอย่างนัน้ ต้องเป็นอย่างนี้ ต้องตัง้ใจเรียนนะลูก อย่าเหลวไหลนอกลู่
นอกทางนะลูก แต่อีแม่ที่เที่ยวสอนลูกเนี่ย ตวัเองทําได้หรือยงั พี่เห็นไปเล่นไพ่ทุกเย็น งานการ
บา้นเรือนไม่สนใจพอผวักลบัมาก็ทะเลาะกนัสิเพราะข้าวปลาไม่หงุหาไว้ อย่างนี้สําหรับพีน่ะคือเรา
ยงับกพร่องในหน้าที่เลยนะ แล้วลูกมนัจะไปเอาตวัอย่างมาจากไหนในเมื่อวนัๆ นึงมนัอยู่กบัเรา
มากกว่าคนอืน่” 

“ตวัอย่างง่ายๆ เร่ืองลูกชายเป็นผู้ชายแล้วพูดเพราะๆ บางคนก็บอก
ไม่ดี แต่ถ้ามุมพีน่ะพี่ว่าโอเค ถามว่าพี่ทํายงัไงก็ง่ายนิดเดียวแค่พูดเพราะๆ กบัลูก ไม่มึงไม่มนัไม่
ด่าลูกแค่นี้ เขาก็เห็นพี่แบบนี้มาตัง้แต่เล้กๆ กบัพ่อเขาพี่ก็ไม่เคยด่า ลูกก็จะได้จําแต่ส่ิงดีๆ ติดตวั
ไป” 

2.3 ลกูของฉนักบัรสนิยมทางเพศ 
-  เร่ิมฉายแววชา่งแตง่หน้า 

นอกจากลูกชายจะตัง้ใจเรียนแล้ว พุทรายงัเล่าอีกว่าลูกชายคนเล็ก
ของเธอก็ยงัเป็นเด็กท่ีมีนิสยัสภุาพเรียบร้อย รูปร่างอรชรอ้อนแอ้น ผิวขาวตาคม เธอกล่าวติดตลก
ด้วยซําว่าเม่ือสมยัลูกเรียนประถม 4 เธอนึกมองหน้าลกูชายขณะหลบัเธอยงัแอบนึกว่าทําไมลูก
ชายเธอจึงหน้าตาละม้ายผู้หญิงหรือถ้าเด็กคนนีส้วมใส่วิกผมยาว ทาปากด้วยลิปสติกสีจดัจ้าน
หนอ่ย ลกูชายเธอก็อาจจะสวยกว่าเด็กผู้หญิงในแฟลตนีเ้ลยก็ได้ขณะท่ีหลายครัง้ท่ีเธอจําเป็นต้อง
ออกไปงานเลีย้งพร้อมลกูชายคนเล็ก เขามกัขอร้องให้เธอแตง่หน้าทาปากไปโดยอ้างว่าแม่จะได้ดู
สวยๆ กว่าแม่คนอ่ืน แม้ใจเธอจะไม่อยากแตง่หน้าอะไรให้มากมายนกัแตเ่ม่ือลูกชายขอ เธอจึงไม่
อยากปฏิเสธ และเม่ือเข้าไปแต่งหน้าหรือเลือกลิปสติก ลูกชายคนเล็กก็มักจะเข้ามาคลอเคลีย
บริเวณใกล้ๆ อยา่งไม่ทราบสาเหต ุเธอเคยขอให้ลกูชายเลือกสีลิปสติกให้เธอ เธอสงัเกตว่าลกูชาย
จะมองเธอตัง้แต่หัวจรดเท้าก่อนหยิบลิปสติกมาให้เธอเพียงสีเดียว และสิ่งท่ีแปลกคือเม่ือใดก็
ตามท่ีลกูชายเลือกสีลิปสติกให้เธอ วนันัน้เธอจะต้องได้รับคําช่ืนชมจากคนท่ีพบเห็นตลอด เธอคิด
วา่น่ีอาจจะเป็นพรสวรรค์ท่ีลกูชายคนเล็กของเธอมีติดตวัมาก็เป็นได้ 

“พีเ่องเลยละเคยคิดพิเรนๆ ตอนเห็นลูกเขานอนกลางวนันะ ตอนนัน้
อยู่แถวๆ ป.4 ได้ ก็มองหน้าเขาตอนหลบัเนี่ยแหละ แล้วมนัก็เผลอไปนึกว่า เออ ลูกชายเรานี้มอง
ดีๆ ก็มีความสวยอยู่ไม่เบาเลยนะ ถ้าจับมาใส่วิกผมยาว ทาสีปากจัดๆ หน่อย เผลอๆ เด็กใน
แฟลตนีสู้ไ้ม่ไดเ้ลยดว้ย” 
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“อย่างเวลาพีจ่ะไปงานเลี้ยงอะไรแบบนี้แล้วพีต่้องเอาชุดสวยๆ มาใส่ 
เขาก็จะขอใหพี้แ่ต่งหนา้ทาลิปสติกไปดว้ยบอกแม่จะไดส้วยกว่าคนอืน่” 

“เขาเหมือนจะมีพรสวรรค์นะพวกเร่ืองสีสนั การจับคู่สีอะไรแบบนี ้
อย่างเคยใหเ้ขาเลือกสีลิปสติกทีเ่ข้ากบัชดุให้หน่อย เขาจะมองพีต่ัง้แต่หวัยนัเท้าเลย แล้วก็หยิบมา
สีนึง แลว้มนัจะบงัเอิญรึเปล่าสีทีเ่ขาหยิบมกัถูกตาคนอืน่อยู่บ่อยๆ มีคนเข้ามาทกัอยู่บ่อยๆ” 

-  เพ่ือนยอมรับให้แตง่หน้า 
ครัง้หนึง่เธอเคยแวะไปรับลกูชายตอนเย็นท่ีโรงเรียนซึ่งตรงกบัฤดกูาล

ของกีฬาสี ภาพท่ีเธอได้เห็นคือนกัเรียนระดบัชัน้ตา่งๆ รวมตวักนัฝึกซ้อมกีฬาบ้าง ฝึกลงเชียร์บ้าง 
ฝึกเป็นเชียร์ลีดเดอร์บ้าง เธอพยายามสอดส่ายสายตาเพ่ือหาลกูชายแตไ่ม่เจอจึงนัง่รอจดุพกัคอย
ซึ่งเป็นเก้าอีม้้าหิน สายตาเธอมองไปเร่ือยๆ มิได้จับจ้องนกัเรียนหรือสิ่งใดเป็นพิเศษ ขณะท่ีเธอ
กําลงันั่งเพลินๆ อยู่นัน้ เธอเห็นนกัเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งเดินผ่านไป เธอคิดว่าเด็กกลุ่มนีน้่าจะเป็น
เชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนเพราะสงัเกตการแตง่หน้าและทา่ทางการเดนิเหิน เธอนึกในใจว่าเด็กกลุ่ม
นีแ้ตง่หน้าขึน้อยูเ่หมือนกนัและคนท่ีแตง่หน้าให้นา่จะมีฝีมือพอสมควร ระหว่างท่ีเธอกําลงันึกเล่นๆ 
ก็พลนัได้ยินเสียงนกัเรียนในกลุ่มนัน้พูดถึงช่ือบุคคลซึ่งพอดีตรงกบัช่ือเล่นของลูกชายคนเล็กของ
พุทรา เธอจึงหยุดฟังอย่างสนใจ นักเรียนกลุ่มนัน้ไม่ได้กล่าวให้ร้ายแต่กําลังช่ืนชมบุคคลท่ีช่ือ
เหมือนลกูเธอ 

“พีไ่ดยิ้นเด็กกลุ่มนัน้เขาพูดถึงคนที่มาแต่งหน้าให้นะ แล้วไม่รู้บงัเอิญ
จะใช่หรือเปล่า ชื่อนัน้ก็มาตรงกบัชื่อลูกพีอี่ก” 

ระหวา่งทางกลบับ้านพทุราไม่ได้เอ่ยปากถามลกูชายถึงสิ่งท่ีได้ยินมา 
แตเ่ม่ือโอกาสเหมาะเธอจึงถามแบบอ้อมๆ ก่อนว่าเคยแต่งหน้าให้ใครไหม ลกูชายไม่ตอบคําถาม
แต่ย้อนถึงสาเหตุท่ีถาม เธอเลือกท่ีจะตอบไปว่าพอดีเธออยากให้ลูกช่วยแต่งหน้าให้เธอ บ้าง 
จากนัน้ท่าทีของลูกชายก็แสดงอาการดีใจผ่านทางสายตาจนพทุราจบัสงัเกตได้ เธอจึงคิดว่าช่ือท่ี
ได้ยินครัง้นัน้นา่จะใชล่กูเธอเป็นแน่ 

“พีก็่ไม่ไดถ้ามเขาวนันัน้เลยนะ อดใจไวร้อโอกาสเหมาะแล้วถามแบบ
ออ้มๆ ก่อนว่าเคยแต่งหนา้ใหใ้ครไหม เขาทําหนา้งง ไม่รู้แกลง้รึเปล่ากบัถามพีก่ลบัมาว่าทําไมหรอ 
พี่ก็แถไปอีกว่าพอดีอยากให้แต่งหน้าให้บ้าง พอพูดจบเท่านัน้แหละ โอ้โห้..แววตาเขานี่ออกเลย 
มนัดูระริกระร้ียงัไงไม่รู้ น่าหมัน่ไสม้าก (หวัเราะ) พีเ่ลยนึกถึงเสียงเด็กวนันัน้แล้วก็คิดว่าสงสยัใช่แน่
แลว้ล่ะ” 
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ส่วนที่ 3 ยามเม่ือปัญญาผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศ 
3.1 จมจอ่มความมืดในใจ 

-  เพ่ือนบ้านรุมถามลกูเป็นตุ๊ดหรอ 
ในช่วงลกูชายคนเล็กเข้าเรียนชัน้ประถม 6 พทุราไม่ได้ไปรับส่งแล้ว

เน่ืองจากลกูขอว่าโตแล้วอยากเดินทางด้วยตวัเองบ้าง เธอเข้าใจความต้องการของลกูจึงอนุญาต
ให้ไปกลบัได้เอง แต่เน่ืองจากห้องพกัของทัง้คู่อยู่ชัน้ 5 อาคาร B ซึ่งกว่าจะเดินจากห้องไปยัง
บริเวณป้ายรถเมล์หรือจากป้ายรถเมล์ฝ่ังตรงข้ามขึน้สะพานลอยกลับแล้วเดินเข้าอาคาร
จําเป็นต้องผ่านชุมชน ร้านค้าและเพ่ือนบ้านท่ีรู้จกัมกัคุ้นกันมานานทําให้การเดินทางของลกูชาย
คนเล็กของพทุราเป็นท่ีสงัเกตของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการสงัเกตของชาวบ้านมกัติดตามมา
ด้วยการนําไปพดูจานินทากาเล ดงันัน้เม่ือพทุราไปจบัจา่ยสินค้าท่ีตลาดหรือร้านขายของชําละแวก
นัน้จงึมกัมีผู้คนเข้ามาถามวา่ลกูชายเป็นตุ๊ดหรือเห็นท่าเดินแล้วไม่แมน เม่ือเธอเจอคําถามนีเ้ข้าไป
ก็ถึงกบัจกุเพราะเธอเองก็อยูก่บัลกูมานานเลยชินกบัการเดินเหินของลกูทัง้คู ่เม่ือมีคนถามเช่นนีจ้ึง
ได้แตเ่งียบ ต่อเม่ือการถามของชาวบ้านมิได้สิน้สุดเพียงหนึ่งคนแต่ยงัมีการพูดถึงกันอยู่เป็นระยะ
กระทัง่ถามวา่ลกูชายก็หน้าตาดีนะ แตน่า่เสียดายมาเป็นกระเทย ไม่รู้แม่มนัเลีย้งยงัไง เป็นคําถาม
ท่ีพทุรารู้สกึร้อนขึน้มาท่ีหวัทนัที ใจเธออยากจะตอบโต้แตก็่นึกขึน้มาได้ว่าจะไม่เกิดประโยชน์จึงได้
แตเ่งียบไว้ 

“ตอนป.6 เขามาขอว่ากลบับ้านเองนะ แม่ไม่ต้องไปรอรับส่งแล้ว พีก็่
ถามเขาว่าแน่ใจหรือลูก คิดดีแล้วใช่ไหม พอเขายืนยนัคําตอบเดิมพีก็่ไม่ว่าอะไร ทีนี้ไอ้ที่มนัเร่ิมจะ
หวัร้อนหน่อยๆ ก็ตรงเวลาลูกพีเ่ดินออกจากบา้นไปข้ึนรถเมล์หรือลงจากรถเมล์เข้าบ้านเนี่ยมนัต้อง
ผ่านชุมชน ผ่านบ้านคนอะไรแบบนี้ พวกเขาเห็นแหละว่าลูกเราเดินแล้วก็คงไปวิจารณ์กนัว่าท่า
เดินมนัดูไม่แมนอะไรแบบนีแ้ลว้ก็เอามาถามพีว่่าลูกเป็นตุ๊ดหรอ ดูท่าเดินแลว้มนัจะใช่นะ” 

“เอาจริงๆ ไหมว่าพีไ่ม่ได้สงัเกต ที่ว่าไม่สงัเกตเพราะเราอยู่กบัเขาทุก
วนัไง มนัชินตาเข้าใจไหม ท่าเดินที่มนัดูกระตุ้งกระต้ิงหรือยงัไงนี่เลยไม่ได้สงัเกตขนาดนัน้ แต่ถ้า
ถามว่ารู้ไหมลูกเราชอบเร่ืองความสวยความงามอย่างทีพี่บ่อกไปแล้วนะ เอออนันัน้ใช่แน่เพราะพีก็่
เห็นเหมือนกนั” 

“มีสิคําถามแบบที่จ๊ีดเลย หวัร้อนข้ึนมาเลยก็อย่างลูกชายน่ะย่ิงโตย่ิง
หล่อนะ ดูเกาหลีเลยแต่เสียดายไม่รู้เลีย้งยงัไงมนัจะกลายเป็นตุ๊ดไปซะนัน้” 

“โกรธนะตอนนัน้ ประมาณว่ามึงหบุปากไปเลย นี่ลูกกู อย่ามายุ่งแต่
ก็คิดว่าถา้ตอบแบบนีค้งมีเร่ืองแน่ เลยเงียบไปดีกว่า” 

 



 122 

-  สบัสนวา่จะถามลกูดีไหม 
หลังจากพุทราเจอกระแสลูกชายเป็นตุ๊ดหรือไม่จากหนึ่งเดือนท่ีลูก

เดนิทางไปโรงเรียนหรือไปเท่ียวเองแล้วทําให้เธอรู้สึกว้าวุ่น กงัวลใจเป็นอย่างมาก หลายความรู้สึก
ปะปนและตีกันยุ่งเหยิงไปหมด สิ่งท่ีอยู่ในใจเธอขณะนีคื้อความสับสน มิใช่สบัสนว่าเป็นหรือไม่
เป็นแต่เป็นความสับสนว่าควรจะถามลูกตามตรงหรือไม่หรือเร่ืองนีค้วรปล่อยให้ลอยหายไปกับ
สายลม เธอไม่รู้จะทําอย่างไรจนต้องไปตัง้กระทู้ ถามในเว็บไซต์แห่งหนึ่ง มีค นเข้ามาแสดง
ความเห็นสนบัสนนุทัง้ถามและไม่ถามในปริมาณท่ีใกล้เคียงกนั เธอจึงยงัตดัสินใจไม่ได้ว่าจะถาม
หรือไมถ่ามดี 

“มันอาจดูตลกก็ได้นะที่พี่เป็นแบบนี้แต่ใครจะมาเข้าใจละว่ามนัจะ
เอายงัไงดี ซ้ายหรือขวาดี จะถามลูกไปเลยไหม ถ้าถามแล้วเกิดลูกคิดมากจะเป็นยงัไง หรือจะไม่
ถามปล่อยใหม้นัเงียบหายไป แต่พีก็่เจอกระตุน้แบบนีอี้กพอออกไปข้างนอก มนัก็แอบอดไม่ได้ที่จะ
ถามดีไหมอีก วนไปวนมากนัแบบนี”้ 

-  ตามคําตอบจากครูและเพ่ือนลกู 
ความสับสนเป็นความทุกข์ท่ีเกาะกินใจของผู้ เป็นแม่อย่างพุทราอยู ่

เธอเก็บความทกุข์นีไ้ว้ภายในใจไม่กล้าบอกหรือเปิดเผยให้กบัใครแม้แตส่ามี เธอเลือกท่ีจะตามหา
คําตอบผา่นผู้ ท่ีใกล้ชิดลกูชายแทน ซึง่ในท่ีนีก็้คือครูและเพ่ือนร่วมชัน้ของลกูชาย เธอเร่ิมต้นจากหา
หายเลขโทรศพัท์สว่นตวัของรูประจําชัน้และโทรไปพดูคยุ แน่นอนว่าสไตล์ของพทุราจะไม่พดูตรงๆ 
กบัครู เธอเลือกถามอ้อมๆ เชน่ น้องอยูท่ี่โรงเรียนเป็นอยา่งไรบ้าง เขาทํากิจกรรมอะไรบ้าง คณุครูมี
อะไรท่ีหว่งในตวัเขาบ้าง มีอะไรอยากให้ทางบ้านช่วยดแูลเป็นพิเศษบ้าง ทําให้สดุท้ายเธอไม่ได้ยิน
คําตอบท่ีเสียงในหวัใจเธอถามหาอยู ่

“ไม่กลา้แม้แต่จะไปคยุกบัแฟนพีก่ลวัเขารู้ว่าเราเครียด ก็เลขตดัสินใจ
ว่าจะลองไปถามจากครูประจําชัน้เอา” 

“พอได้เบอร์มาก็โทรไปถามเลย พี่ก็ถามอย่างน้องอยู่ที่โรงเรียนเป็น
อย่างไรบ้าง เขาทํากิจกรรมอะไรบ้าง คุณครูมีอะไรที่ห่วงในตวัเขาบ้าง มีอะไรอยากให้ทางบ้าน
ช่วยดูแลเป็นพิเศษบา้ง” 

“พีไ่ม่ถามตรงๆ อยู่แลว้ ก็ไล่ไปเร่ือยๆ” 
“สรุปว่าที่ได้จากคุยกับครูน่าจะเป็นเด็กเรียบร้อย ตัง้ใจเรียน ตัง้ใจ

ทํางาน ส่วนเร่ืองเป็นตุ๊ดไหม ครูไม่ไดต้อบชดัเจน” 
“เสร็จจากครูแล้ว พทุราก็ลุยต่อไปที่เพือ่นๆ โดยใช้โทรศพัท์บ้าง ทกั

แชทไปถามบา้งซ่ึงคําตอบทีเ่ธอไดร้ับคือความคลมุเครือเช่นเดิม 



 123 

“พี่ติดต่อไปที่เพื่อนๆ ของน้องเขานะแต่พี่ก็ได้คําตอบอะไรที่มันไม่
ชดัเจน” 

3.2 เคล่ือนจากมืดสูแ่สงแรก 
-  มีแฟนเป็นคนจดุเทียนในใจ 

ปัญญาของพุทราได้มีต้นเทียนมาจากสามีท่ีอยู่กินกันมาประมาณ 
13-14 ปี เธอเล่าว่าสามีเป็นผู้ชายนิ่งๆ เรียบเฉย ไม่มีลกูเล่นหรือลูกล่อลกูชนอะไร หากเขาสงสยั
หรือตดิขดัอะไรคําถามของเขาจะเป็นคําถามท่ีเรียบง่าย ดผูิวเผินคล้ายไม่มีอารมณ์ความรู้สึกด้วย
ซํา้ ขณะท่ีพทุราจะต้องคิดให้รอบคอบ อ้อมจนได้ท่ีก่อนจึงจะตดัสินใจทําการสิ่งใดลงไป วนัหนึ่ง
ขณะทัง้คูน่ัง่กินข้าวอยูห่น้าทีวี รายการบนจอกําลงันําเสนอภาพดีเจคนหนึ่งท่ีกําลงัโดง่ดงัในวงการ
บนัเทิงกําลงัทําอะไรเป่ินๆ แล้วคนดหูวัเราะชอบใจ ดีเจคนนีบ้อกกบัคนไทยว่าตนเองเป็นกระเทย
และทุกคนก็ยอมรับในสิ่งท่ีเธอเป็น ขณะนัน้สามีจับจ้องท่ีหน้าจอทีวีก่อนหันมาถามพุทราด้วย
ความหว่งใยท่ีเห็นหน้าเคร่งเครียดกบัอะไรบางอยา่งมานบัเดือน 

“ตอนนัน้พี่จําได้ว่ากําลงัดูรายการ..ซ่ึงตอนนัน้มีดีเจ..กําลงัทําอะไร
เป่ินๆ สกัอย่างเนี่ยละ แล้วคนดูในห้องส่งก็หวัเราะชอบใจกนัใหญ่ ช๊อตตรงนัน้แฟนพีเ่ขาก็หนัมา
ถามพี่ว่าพี่เป็นอะไรเห็นทําหน้าน่ิวมาหลายเดือนละ ประมาณว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วได้อะไร
ประมาณนี่นะ แล้วเขาก็ไปลดเสียงทีวี ตอนนัน้พี่ชั่งใจอยู่ว่าจะพูดออกไปดีไหม แต่ที่พี่ยอมพูด
ออกไปเพราะพีเ่ห็นสายตาเขาอะ มนับอกว่าพูดมาเถอะ ฉนัอยากฟังอะไรประมาณนี้นะ พีตี่ความ
เอาเอง (หวัเราะ) พีก็่เลยเอาวะเล่าก็เล่า พีก็่เล่าส่ิงที่พีเ่จอมาใช่ไหมละ เล่าเลย เล่าทัง้หมดเลยไม่
มีปิดบงัตรงไหนเลย แฟนพีแ่กก็ดีจริงๆ นะวนันัน้แกฟังพีแ่บบเงียบมาก แต่สายตาแกไม่เงียบ เขา
สื่อกบัพีท่างสายตาได้ว่ากําลงัฟังพี่อยู่ทกุคําเลย ตรงนี้มนัเลยทําให้พี่อยากพูดอยากเล่าไปอีก ไป
เร่ือยๆ เพราะมนัไม่มีใครมาฟังนานแลว้ไง มนัตอ้งการคนเข้ามาฟังเข้าใจไหม” 

-  สามีชวนให้คดิ 
หลงัจากพทุราเลา่ความในใจท่ีสะสมไว้จนหมดแล้ว สามีก็ถามว่าเธอ

เป็นอย่างไรบ้าง เธอตอบว่าเบาขึน้ มีคนรับฟังทําให้เธอไม่ได้แบกไว้คนเดียวเหมือนท่ีผ่านมา 
นอกจากนีส้ามียงัเป็นคนให้สติ ให้เธอได้หยุดคิดพิจารณาความเป็นจริงของผู้คน ความเป็นจริง
ของเสียเหล่านัน้ท่ีเม่ือเธอรับมาเป็นเสียงของเธอเองแล้ว เสียงนัน้ให้คณุอะไรบ้าง สร้างประโยชน์
อะไรให้เธอบ้าง จดุนีเ้ป็นช่วงเวลาสําคญัท่ีทําให้พุทราได้นิ่งสงบอยู่กบัตวัเอง ความฟุ้ งซ่านท่ีผ่าน
มาถกูทําให้สงบลง กลบัเข้าสูภ่าวะเห็นความเป็นจริงท่ีชดัเจนอีกครัง้ 

“พีไ่ดเ้ล่าอะไรต่อมิอะไรไปเยอะมากเลยนะตอนนัน้ แล้วแฟนพีเ่ขาไม่
ไดม้าขดัมากระชากให้พีห่ยดุพูด เขาให้พืน้ที่ตรงนัน้พีอ่ย่างเต็มที่เลย แล้วพอเสร็จเขามาถามพีว่่า
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พูดไปหมดแล้วรู้สึกไงบ้าง พี่ก็บอกว่า เออ..รู้งี้เล่าไปนานแล้วละ ไม่เก็บไว้หรอก เก็บไว้ทําไมตัง้
นาน” 

“เขามาถามพีบ่า้งละ ประมาณอยากให้พีคิ่ดตามมัง้ เขาบอกกบัพีว่่า
จริงๆ แลว้เขาเห็นลูกเป็นแบบนีม้าตัง้นานแลว้นะ จําไดไ้หมตัง้แต่สมยัอนบุาลแล้วอะไรประมาณนี ้
แลว้เขาก็ยกเหตกุารณ์ตัง้แต่สมยัลูกชายคนเล็กอยู่อนบุาล เขาไปร่วมกิจกรรมของโรงเรียน อาการ
เขามันก็ฟ้องมาตัง้แต่ตอนนัน้แล้ว แถมยงัมีหน้ามาย้อนถามพี่อีกว่า แกจําไม่ได้หรอ ที่เล่าเนี่ย 
หรือว่ามนัเป็นเร่ืองใหม่ พี่ก็เลยหยิกเขาไปหน่อยบอกความจําไม่ได้เสื่อม เขาก็เลยว่าถ้าไม่เสื่อม
ทําไมไม่รู้ว่าลูกเป็นยงัไง แลว้จะไปหาความจริงอะไรในเมื่อลูกก็เป็นแบบนีแ้หละ “ 

“แฟนพี่เขายังบอกอีกว่าไปเอาเสียงชาวบ้านมาเป็นเสียงของ
ครอบครัวเราทําไม คนอื่นอย่าไปใส่ใจ เร่ืองของชาวบ้านก็ให้เป็นเร่ืองของชาวบ้านมนั พี่ฟังคิด
ตามไปก็เออ จริงของเขานะ”  

3.3 ปัญญาคือแสงสวา่งนําทางชีวิต 
-  เกิดการยอมรับขึน้ภายในใจ 

การยอมรับของพทุรานีม้ิใช่การยอมรับท่ีเกิดขึน้จากการคิดได้เท่านัน้ 
แตเ่ป็นการมองเห็นสิ่งท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนัและเป็นมานานแล้วอย่างชดัเจนอีกครัง้ ซึ่งเม่ือพทุราได้
สติและยอมรับว่าลกูไม่ได้ผิดปกติ เขาเป็นแบบนีเ้พราะเขาเป็นแบบนีม้าตัง้แตเ่ด็กแล้ว เธอจึงเปิด
ใจคยุกบัลกูตามตรงวา่ลกูมองว่าตวัเองเป็นอะไร หลงัจากได้เปิดอกเปิดใจคยุกนัระหว่างแม่กบัลกู 
พอ่กบัลกู ทกุอยา่งก็คล่ีคลาย สมาชิกในบ้านเข้าใจกนัเหมือนเดมิ 

“พีเ่ลยหาโอกาสเหมาะๆ นัง่คยุกบัลูกตามตรงเลย เอาแบบเปิดใจคยุ
กนัเลยเพราะพีเ่ข้าใจแล้วไงว่าอะไรคืออะไร เขาก็เล่าว่าเขาชอบแบบนี้มาตัง้แต่เด็กแล้ว เขาก็ไม่รู้
ว่าแบบนีเ้รียกว่าอะไร แต่เขามีความสขุทีเ่ป็นแบบนี ้และพีเ่องก็ใหเ้ขาเป็นแบบนี้” 

หลังจากพุทรา เ ปิดใจคุยกับลูกและยอมรับสิ่ ง ท่ีลูก เ ป็นแล้ว 
บรรยากาศภายในบ้านก็เปล่ียนไป ลกูชายคนเล็กของพทุรามีอิสระมากขึน้ทัง้การคิดหรือกระทําสิ่ง
ใด” 

"คนเป็นพ่อแม่นะไม่โง่นะเขาเลี้ยงลูกมาทําไมจะไม่รู้ว่าลูกเป็นยงัไง 
แต่จะพูดหรือเปล่าเท่านัน้เอง พอลูกรู้แล้วว่าพีรู้่ว่าเขาเป็นกระเทยแล้วพีไ่ม่ว่าเขา คราวนี้ก็จดัเต็ม
เลย ขอยืมอะไรของแม่มาลองเล่นเต็มที ่จากแต่ก่อนทีแ่อบไปเล่นแบบนีเ้ฉพาะทีโ่รงเรียน" 

-  สนบัสนนุให้ลกูได้ทําในสิ่งท่ีรัก 
หน้าท่ีประการหนึ่งของคนเป็นพ่อแม่คือสนบัสนนุให้ลกูได้ทําในสิ่งท่ี

เป็นตวัของเขามากท่ีสดุ หากสิ่งท่ีลกูอยากทําเป็นสิ่งเดียวกนักบัสิ่งท่ีพ่อแม่ก็อยากให้ลกูทําคงไม่ใช่
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เร่ืองยาก แตถ้่าสิ่งท่ีลกูอยากทําตรงข้ามกบัสิ่งท่ีพอ่แมค่าดหวงัไว้อาจเป็นสิ่งท่ีทําใจอนุญาตได้ยาก 
แตท่ัง้หมดย่อมอยู่บนฐานความจริงว่าเราอาจเป็นผู้ ให้กําเนิดลกูแตไ่ม่ใช่เจ้าของชีวิตลกู ดงันัน้จึง
ควรสนบัสนนุให้ลกูเตบิโตเชน่เดียวกบัสิ่งท่ีพทุราปฏิบตักิบัลกูชายของเธอ 

“เต็มที่ตามสบาย เอาให้สุดต่ิงไปเลยลูก เป็นกระเทยยุคนี้ไม่ได้น่า
รังเกียจเลย..พาเขาไปเลือกลิปสติกบ้าง เสื้อผ้าผู้หญิงบ้าง คือตามสบายเลยลูก พ่อแม่อยู่ตรงนี้
อยากใหลู้กใช้ชีวิตใหส้ดุ” 

กลุ่มที่ 2 พ่อแม่ที่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 
พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ คือ พ่อแม่ท่ีลูกวัยรุ่นมีความ

หลากหลายทางเพศและมีคะแนนจากแบบวดัปัญญาหลงัการเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พทุธตัง้แต่ 8 คะแนนขึน้ไป ผู้ วิจยัได้ผู้ ให้ข้อมูลผ่านตามเง่ือนไขรวมจํานวน 3 ราย การนําเสนอใช้
นามสมมติแทนช่ือจริงโดยอิงกับช่ือนักร้องลูกทุ่งของไทยเน่ืองจากผู้ ให้ข้อมูลทัง้ 3 รายช่ืนชอบ
รายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งท่ีมีสุนารี อาภาพร ไชยาร่วมเป็น
คณะกรรมการตดัสิน ผู้ วิจยัจึงขออนุญาตใช้สามช่ือดงักล่าวเป็นตวัแทนบุคคลท่ีมีตวัตนจริง ทัง้
สามครอบครัวนีไ้ม่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงถึงกันแต่ทัง้หมดรู้จกักันเป็นอย่างดี แบ่งออกเป็น 3 
ส่วนในการนําเสนอแต่ละกรณีศกึษา ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ภูมิหลงัชีวิตของพ่อแม่ ส่วนท่ี 2 มุมมองของ
พอ่แมท่ี่มีตอ่ลกู และสว่นท่ี 3 ยามเม่ือปัญญาผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศ  

กรณีศึกษาที่ 1: สุนารี 
ส่วนที่ 1 ภูมิหลังชีวิตของพ่อแม่ 

สุนารีเป็นช่ือสมมติของคณุแม่อายุ 55 ปี การศึกษา ปวช. และกําลังศึกษา
ปริญญาตรี ปัจจบุนัเป็นผู้ใหญ่บ้านสงักดักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีลกูเป็นทอม อาย ุ
24 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปัจจุบนัทํางานท่ีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ผู้ วิจยัได้ติดต่อกับสุ
นารีจากการประสานงานของผู้แนะนําซึ่งเป็นข้าราชการครูสงักัดกระทรวงศึกษาธิการในจงัหวัด
แหง่หนึง่ของภาคกลาง ผู้แนะนําได้แนะนําผู้ ให้ข้อมลูหลกัโดยตรงไม่ผ่านลกูวยัรุ่นเช่นเดียวกบัผู้ ให้
ข้อมูลหลายรายท่ีผ่านมา ผู้แนะนําอาสาเป็นโชเฟอร์รับส่งการเดินทางให้ ผู้วิจยัประสานงานและ
นดัหมายวนัเวลาท่ีสะดวกตรงกนั ซึ่งการพดูคยุและนดัหมายผ่านโทรศพัท์เบือ้งต้นสงัเกตว่าสนุารี
แสดงออกถึงความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากท่ีจะได้เป็นผู้ ให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่คนอ่ืนๆ ทัง้การ
ให้ข้อมลูครัง้นีเ้ป็นการศกึษาในระดบัปริญญาเอกซึ่งน้อยครัง้ท่ีเธอจะเข้าถึงคนกลุ่มนี ้เธอจึงพร้อม
ให้ความร่วมมือในทกุสว่นของผู้วิจยั  

เม่ือวันนัดหมายมาถึงผู้ แนะนําขับรถมารับผู้ วิจัยท่ีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใน
ช่วงเวลาประมาณ 6.30 น. การเดินทางในวนันัน้ค่อนข้างคล่องตวัเน่ืองจากเป็นเวลาเช้าและรถ
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ของเราเดินทางออกเมืองสวนกบัรถคนัอ่ืน ผู้ วิจยัใช้เวลาประมาณ 1.5 ชัว่โมงก็ถึงท่ีหมายซึ่งเป็น
บ้านพกัชัน้เดียวยกพืน้สงูใกล้กนัเป็นคลอง ด้านลา่งเทปนูบางสว่น มีชดุรับแขกหินขดัตัง้อยู่ชดุหนึ่ง
บริเวณกลางบ้าน ลกัษณะภายในบ้านเงียบสงบ สายลมพดัโชยอ่อนๆ จากริมคลองลอดผ่านใต้ถนุ
บ้านท่ีผู้ วิจัยกําลังนั่งอยู่ รู้สึกเย็นสบายโดยไม่ต้องเปิดพัดลมช่วยระบายอากาศ เม่ือผู้ ให้ข้อมูล
ทราบวา่ผู้วิจยัเดนิทางมาถึงก็เดินมาต้อนรับพร้อมชวนนัง่คยุเร่ืองราวทัว่ไปก่อนและทําให้ทราบว่า
ผู้ ให้ข้อมูลเป็นเพ่ือนกับญาติผู้ ใหญ่ท่านหนึ่งท่ีผู้ วิจยัเคารพนบัถือ การพูดคยุเป็นไปอย่างออกรส
เน่ืองจากระยะความสมัพันธ์ดูหดสัน้ลงจากการมีตวัเช่ือมคือญาติผู้ ใหญ่ท่านนัน้แม้ไม่ได้อยู่ใน
สถานการณ์ด้วยก็ตาม 

หลงัจากผู้วิจยัเปิดเผยความตัง้ใจของตนเองแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่าง
ดี ผู้ วิจยัใช้เวลาถึงประมาณเท่ียงจึงขออนุญาตลากลับ ผู้ ให้ข้อมูลใจดีทํากับข้าวมาต้อนรับช่วง
กลางวัน แม้ผู้ วิจัยจะมีภารกิจช่วงบ่ายท่ีกรุงเทพแต่ก็เห็นว่าน่ีจะเป็นโอกาสให้ผู้ วิจัยได้รู้จกัผู้ ให้
ข้อมลูมากขึน้จึงตอบตกลงไปด้วยความเต็มใจ ระหว่างรับประทานอาหารซึ่งเป็นเมนพืูน้บ้าน เช่น 
นํา้พริกกะปิรสชาตเิผ็ดเคม็จดัจ้านแกล้มกบัผกัสดร่ิมรัว้และไข่เป็ดต้มยางมะตมูนัน้ผู้ ให้ข้อมลูก็เร่ิม
บน่ให้ฟังถึงความรู้สึกคบัข้องใจของตนท่ีมีกบัลูก ผู้ วิจยัรู้สึกอยากเบรคเพ่ือขออนุญาตหยิบเคร่ือง
บนัทึกเสียงเป็นท่ีสุดแต่ก็ทําไม่ได้เพราะไม่เข้ากับสถานการณ์ ผู้ วิจยัพยายามตัง้ใจฟังและจดจํา
รายละเอียดให้ได้มากท่ีสุดแม้จะรู้สึกเผ็ดร้อนนํา้พริกกะปิ จากนัน้ผู้ วิจยัได้มีโอกาสติดตอ่และมา
เย่ียมเยียนอีกหลายครัง้กวา่จะได้เร่ิมนดัหมายเข้ากระบวนการ 

1.1 เส้นทางชีวิตก่อนพบเนือ้คู ่
-  ใช้ชีวิตเป็นเดก็เลีย้งควาย 

สนุารีเล่าให้ฟังถึงเร่ืองราวชีวิตของตนว่าตนเกิดและเติบโตในจงัหวดั
แห่งนี ้ครอบครัวตัง้แต่รุ่นทวดมายันรุ่นปู่ ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่และรุ่นตนหาเลีย้งชีพด้วยการ
เพาะปลูกข้าวในพืน้ท่ีนาของตระกูลและหาเช่าทําเพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่ง ในวยัเด็กสุนารีเล่าว่า
บ้านของเธอเป็นเรือนไม้เก่าๆ ท่ีอยูต่ดิกบัอําเภอนี ้ลกัษณะของเรือนไม้มีชัน้เดียวแตย่กพืน้ใต้ถนุไว้
สงูเน่ืองจากต้องใช้เก็บอปุกรณ์ทางการเกษตร บริเวณถดัไปมีคอกควายและพืน้ท่ีปลกูผกัสวนครัว 
ผลไม้สวน เชน่ กล้วย มะมว่ง มะปรางบ้างนิดหน่อย บ้านหลงันีมี้สมาชิกอยู่ด้วยกนัแบบครอบครัว
ขยาย ประกอบด้วย ตายาย พ่อแม่ และพ่ีน้องของเธอรวม 5 คน สมาชิกทุกคนต่างช่วยกนัทํานา
ปลกูข้าวนํารายได้หลอ่เลีย้งครอบครัวในหน้าท่ีท่ีแตกตา่งกนัไปซึ่งสนุารีเองได้รับมอบหมายให้ดแูล
ควายเป็นหลกัและชว่ยเหลืองานบ้านตามแตผู่้ใหญ่จะสัง่ 
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“สมยัเด็กพี่โตมากับเด็กเลี้ยงควายเลย งานเลี้ยงควายเรียกว่าเป็น
งานถนดัของพีเ่ลยละเพราะอยู่กบัมนัประจํา สมยันัน้พีห่วัทึบหน่อย พ่อแม่เลยบอกให้เลี้ยงควาย
ไปแหละดีแลว้” 

สมัยก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้ โน้นออกไปอีกอําเภอนึงแต่มันก็ติดกันนะ 
บ้านตรงนัน้อยู่กนัมาตัง้แต่สมยัรุ่นทวดแล้วมัง้ ไม่รู้สิพี่เกิดมาก็เห็นมนัอยู่แล้วนะ เคยถามตายาย
เขาก็บอกว่าอยู่กนัมาตัง้แต่พ่อของแกอีก เรียกว่าอยู่กนัมาหลายชัว่โคตรเลยนะตอนนัน้” 

“ลกัษณะที่บ้านนัน้มนัก็จะดูเก่าเพราะมนัเป็นไม้ แต่เออไอ้ไม้นี่เป็น
ไม้สกันะ เหมือนจะเป็นสกัทองดว้ย มนัเลยทนไง ดูเก่าแต่แข็งแรงไม่พงัง่ายๆ แลว้ก็มนัจะยกพืน้สูง
นะ พืน้ข้างบนก็เป็นไม้เหมือนกนั ไม่มีปนูเลย รู้สึกคนโบราณนี่เขาสร้างยงัไงไม่รู้นะแต่ไม่ตอกตะปู
เลยสกัตวั “ 

“ทีย่กพืน้สูงนะหรอ ก็เขาเอาไว้เก็บพวกอปุกรณ์เกษตรไง เห็นอย่างนี้
เคร่ืองไม้เคร่ืองมือก็เยอะนะแต่ก่อน เพียงแต่มนัไม่ทนัสมยัเหมือนเดี๋ยวนี้ แล้วก็ถดัไปหน่อยนะมนั
ก็จะมีคอกควาย ควายที่พี่บอกว่าเลี้ยงน่ะมนัก็เอามาเก็บที่นี้แหละ รอบๆ บ้านก็มีพวกพืชผกันะ 
พวกผกัสวนครัวทัว่ไปเลย โหระพา ข่า ขิง ตะไคร้ แบบนี ้ถา้อย่างผลไม้นีก็่มะม่วง กลว้ย มะปราง” 

-  เรียนแคช่ัน้ประถม 
สุนารีเล่าถึงพืน้ชีวิตด้านการเรียนของเธอว่าพ่ีน้อง 5 คนได้เรียน

หนงัสือในระดบัอา่นออกเขียนได้ทัง้หมด ทกุคนจบการศกึษาภาคบงัคบัชัน้ประถมศกึษาแล้วก็ไม่มี
ใครคดิท่ีจะเรียนตอ่ให้สงูขึน้จากนัน้ยกเว้นตวัเธอท่ีคดิฝันแบบลมๆ แล้งๆ ในวยัเด็กท่ีอยากมีโอกาส
ใสช่ดุครุยสวยๆ รับปริญญากบัในหลวงเหมือนทีวีรายการข่าวพระราชสํานกั เธอกล่าวถึงสาเหตท่ีุ
ทําให้เธอต้องเว้นวรรคความฝันเร่ืองการเรียนตอ่เม่ือจบชัน้ประถมศกึษาในขณะนัน้ว่าผู้หลกัผู้ ใหญ่
ในบ้านของเธอไม่มีใครสนบัสนุนให้เรียนหนงัสือต่อไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชาย สําหรับผู้ชายนัน้ผู้
หลกัผู้ ใหญ่ต่างมองว่าลําพงัแค่เขียนช่ือตวัเองได้ อ่านหนังสือออก ติดต่อกับอําเภอได้ก็เพียงพอ
แล้ว ขณะท่ีผู้หญิงเอาให้แค่อ่านออก เขียนช่ือตวัเองได้ก็เกินพอเช่นกันเพราะวันหนึ่งลูกผู้หญิง
จะต้องแตง่งานและเลีย้งลูกและครอบครัว หนงัสือหนงัหาจึงไม่มีความจําเป็นเท่ากบัการมีทกัษะ
ชีวิตในการดแูลกับข้าวกับปลาให้ลูกและสามี เธอเล่าว่าเธอเคยขอร้องท่ีจะเรียนต่อแต่ทุกคนไม่
เห็นด้วย การศกึษาของเธอจงึจําต้องหยดุลงชัว่คราวในวนัท่ีเธออาย ุ12 ปี 

“สมัยก่อนการศึกษาภาคบังคับนี่มัน ป.6 รึเปล่า ก่อนนั้นมัน ป.7 
เนอะ พวกพี่ๆ  นอ้งๆ เขาก็เลยจบกนัตรงนัน้นะ จบแล้วก็จบกนั ไม่มีใครคิดอยากเรียนต่อกนัหรอก
ช่วงนัน้ ขนาดพีเ่องอยากเรียนต่อนะแต่ทกุคนก็ขดักนัหมดก็เลยจําใจหยดุมนัแค่นัน้แหละ เอา ป.6 
พอ” 
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“ผูห้ลกัผูใ้หญ่ในยคุนัน้อะนะเขาไม่ได้มองว่าไปเรียนหนงัสือนะ มีวฒิุ
เอาไว้แล้วดีนะ คือเขาเห็นแต่ว่าเรียนหนงัสือจบมามนัก็ต้องทํานาอยู่ดี อย่างพวกผู้ชายเนี่ยก็เอา
เป็นว่าอ่านหนงัสืออออกหน่อย เขียนชื่อตวัเองเวลาไปอําเภอได้แบบนี้ก็พอแล้ว ผู้หญิงก็อ่านออก 
เขียนชื่อได้ก็เกินพอเลยแบบนี้เพราะเขาคิดว่าผู้หญิงอะยงัไงซะมนัก็ต้องมีผวั เดี๋ยวผวัมนัก็เลี้ยงดู 
หน้าที่ผู้หญิงก็เอาว่าดูแลผวัมนัให้ได้ กบัข้าวกบัปลา อย่าให้พร่อง บ้านเรือนดูแลให้สะอาด เออ
พอแล้วคือเขาคิดในส่ิงที่มันมีตรงนัน้ไง มนัมีนาใช่ไหม มันมีเรือกสวนใช่ไหมแล้วมึงจะ ไปเรียน
ทําไมแบบนี”้ 

“คือพี่นี่โตมากับวิทยุนะ จําได้ว่ามามีทีวีกับเขานี่เป็นขาวดําด้วยก็
เป็นวยัรุ่นละ แล้วมนัมีข่าวพระราชสํานกัใช่ไหม ยคุนัน้ก็ในหลวงแจกปริญญา เออเห็นแล้วดูเท่ ดู
มนัยงัไงแพรวพราวรึเปล่า แต่เอาเป็นว่าเห็นแล้วชอบ อยากใส่ (หวัเราะ) พูดแบบไม่อายเลยว่า
อยากใส่บา้ง อยากเห็นในหลวงกบัตาสกัครั้งก็คิดแบบเด็กๆ แหละว่าตอ้งไปเรียนปริญญา” 

-  เลีย้งควายทีไรหายตลอด 
หลงัจากออกโรงเรียนมาแล้ว สนุารีก็ได้รับมอบหมายให้ดแูลควายใน

บ้านซึง่มีประมาณ 15-16 ตวั ดแูลไม้ผลท่ีปลกูในสวน ดแูลงานบ้าน แล้วก็ออกไปไถนาช่วงหน้าทํา
นา เก็บเก่ียวข้าวเสร็จก็รับสานพดั วิถีชีวิตของเธอหลงัออกโรงเรียนเป็นเช่นนีอ้ยู่หลายปี เธอเล่าว่า
งานท่ีหนักท่ีสุดเป็นงานออกไปไถนา เพราะต้องต่ืนแต่เช้ามืดและพืน้ท่ีนาก็ค่อนข้างมาก แต่ก็มี
ข้อดีคือทําถึงประมาณ 11 โมงก็จะได้พักแล้ว ขณะท่ีการเลีย้งควายก็จะเบาหน่อยเพราะเพียง
ควบคุมให้ควายไปกินหญ้าในจุดท่ีเตรียมไว้และต้อนกลับให้ครบตามจํานวนท่ีนําออกไป ทัง้นี ้
ปัญหาของเธอคือมกันําควายกลบัมาไม่ครบเน่ืองจากบางทีเผลอเรอ ทําให้ควายหลดุหายไปบ้าง
สง่ผลให้ถกูตายายลงโทษเป็นประจํา 

“ออกโรงเรียนมาแล้วก็มีหน้าที่ให้ต้องรับผิดชอบเยอะแยะเลยนะ 
ไม่ไดว่้างเลย เลีย้งควาย ไถนา สานพดั งานสวน งานบา้น เออ อะไรอีกละ” 

“ไอ้ที่มนัเป็นปัญหาของพี่อะนะ คือพี่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นไหม แต่พี่
เป็นคือพีจ่ะตอ้งเอาควายออกไปกินหญ้าใช่ไหม แล้วตอนไปมนัก็จะไปกนัเป็นแถวของมนั ถึงเวลา
พี่ก็ต้อนมนักลบัแต่ไม่รู้ทําไมควายพี่มันกลบัไม่หมด ต้องมีบ้างแหละตวัสองตวัที่ต้องหายไป ไม่
เข้าใจเหมือนกนั เดือดร้อนตาต้องไปตามกลบัมา โดนดุประจํา เออ แล้วใช้พี่ทําไมวะ (หวัเราะ) 
ตรงนี้ด้วยละมัง้ที่ทําให้ที่บ้านเขาไม่ค่อยอยากให้พี่เรียนต่อเพราะขนาดเอาควายออกจากคอกที่
บา้นยงัเอากลบัมาไม่ครบเลย” 
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-  รับหน้าท่ีเป็นสารวตัรกํานนัหญิง 
หญิงสาววัย 20 ถือว่าเป็นช่วงแห่งดอกไม้บานสะพร่ังของชีวิต

เช่นเดียวกบัสนุารีท่ีมีคนเข้ามาขายขนมเธอมากหน้าหลายตา ส่วนหนึ่งท่ีทําให้เธอมีผู้ชายเข้ามา
พวัพนัคอ่นข้างมากในช่วงเวลานัน้เพราะเธอได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นสารวตัรกํานนั เธอเล่าว่าตําแหน่ง
เธอได้มาเน่ืองจากลงุของเธอซึ่งขณะนัน้เป็นกํานนัเลือกเธอขึน้มา ด้วยบคุลิกท่ีเป็นหญิงแกร่ง เอา
ตวัรอดได้ ยามเข้าเรือกสวนไร่นาก็ทะมดัทะแมงเข้ากบังานท่ีต้องบกุตะลยุ ยามท่ีต้องออกงานเลีย้ง
สังสรรค์ก็เนรมิตรตัวเองให้เรียบร้อยน่ารักได้อย่างลงตัว หน้าท่ีของสารวัตรกํานันของเธอคือ
ช่วยเหลือลุงท่ีเป็นกํานนับําบดัทกุข์สขุของชาวบ้านในตําบลรวม 6 ตําบล ภาพเธอข่ีรถเคร่ืองออก
เย่ียมบ้านผู้ เฒา่ผู้แก่จงึเป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้จนชินตา เธอพดูตดิตลกด้วยว่างานท่ีเธอทําดคูล้ายว่าจะ
เยอะกว่าลงุด้วยซํา้เพราะส่วนใหญ่ลงุมกัด่ืมเหล้าจนเมา เม่ือเกิดเหตเุภทภยัใดๆ ก็มกัไปไม่ถึงจุด
เกิดเหตเุพราะเมากลิง้ไปเสียก่อน เธอจึงจําเป็นต้องรับบทบาทหนกัแตเ่ธอก็รู้สึกสนกุและมนัทําให้
เธอรู้จกัคนกว้างขวางมากขึน้ 

“ตอน 20 น่ีคนเข้ามาจีบมากเลยเพราะพ่ีมาเป็นสารวตัรกํานนัหญิง 
คือปกติมนัไม่ค่อยมีไงแล้วลุคลิกพีจ่ะดูเรียบร้อยก็ได้ จะดูลยุๆ ทะมดัทะแมงก็ได้ ตรงนี้รึเปล่าคน
เลยเข้ามาเยอะ แต่พีม่วัสนกุกบังานซะมากกว่าเลยไม่ไดเ้ล็งใครไว้” 

“งานที่ทําหรอ ส่วนใหญ่มนัจะทบัๆ กบังานที่ลุงควรทํานะ คือลงุน่ะ
เป็นกํานนัแล้วเขาว่าพี่หน่วยก้านเข้าท่าเลยดึงมาช่วย แล้วแกก็ข้ีเมา ย่ิงถ้าวนัไหนเจ้าภาพเลี้ยง
เพลพระนะ โอ..เมาเหล้าขาวตัง้แต่ตรงนัน้เลย แล้วพอเกิดเหตอุะไรที่ต้องเข้าไปในพืน้ที่มนัก็ไปไม่
ทนัเพราะกว่าจะข้ึนรถ บิดกุญแจก็อ้วกไปหลายรอบ เมากล้ิงมันอยู่ตรงนัน้แหละ สุดท้ายพี่เลย
รับหนา้ทีนี่ไ้ปเสียเอง” 

“พีว่่าหนกันะแต่มนัสนุก มนัได้คยุกบัคน ไม่เหมือนแต่ก่อนคยุแต่กบั
ควาย (หวัเราะ)” 

1.2 ตดัสินใจเลือกคูชี่วิต 
-  รักครัง้แรกป๊ิงปลดัหนุม่ป้ายแดง 

สนุารีทําหน้าท่ีสารวตัรกํานนัได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ชาวบ้านช่ืน
ชอบและสนบัสนุนให้เธอขึน้เป็นผู้ ใหญ่บ้านหรือกํานนัแทนลุงแต่เธอปฏิเสธเพราะเกรงจะหกัหาร
นํา้ใจผู้ ใหญ่ เธอจึงปฏิบตัิหน้าท่ีตามเดิมด้วยความเต็มใจ ขณะนัน้มีปลัดอําเภอมาบรรจุใหม่วัย
ไล่เล่ียกบัเธอ เธอบรรยายหน้าตาให้ผู้ วิจยัเห็นภาพตามโดยนึกเทียบกบัดารายุคปัจจุบนัช่ือณเดช
เน่ืองจากปลดัหนุ่มมาใหม่คนนีมี้เชือ้ญ่ีปุ่ นจากพ่อ แรกเร่ิมเธอรู้สึกเฉยๆ ปนหมัน่ไส้ด้วยซํา้เพราะ
หญิงสาวในตําบลของเธอแสดงออกวา่ช่ืนชอบกนัจนนา่เกลียด ตอ่เม่ือได้มาทํางานร่วมกนัสนุารีได้
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เห็นถึงความสภุาพให้เกียรติและไม่ถือตวั เข้ากับคนง่ายและพร้อมลยุงานหนกัไปกบัเธอทุกท่ี เธอ
จงึเร่ิมหวัน่ไหวกบัความใกล้ชิดท่ีเกิดขึน้ แตเ่ธอก็อดหงึหวงอยูเ่ล็กๆ ไมไ่ด้แม้เธอจะรู้สึกชอบชายคน
นีแ้ต่สดุท้ายเธอก็มิได้บอกกับเขาว่าตนรู้สึกอย่างไรจนเขาย้ายไปอยู่อําเภออ่ืนและไม่ได้ติดต่อกัน
จนทกุวนันี ้

“พีเ่จอคนเยอะนะแต่ไม่ป๊ิงใครเลยสกัคน อาจเป็นเพราะคนเหล่านัน้
เป็นคนในชุมชนเราก็ได้มัง้ มนัเหมือนเห็นกนัมาตัง้แต่ยงัเล็ก พอมนัโตกนัมาก็ไม่ได้คิดอะไรเกิน
เลยกนัไป จนมามีปลดัใหม่เพ่ิงมาบรรจุเนี่ยละ มนัก็เหมือนเป็นคนใหม่ที่ไม่เคยเจอเนอะ แล้วเขา
เป็นคนหนา้ตาดีลูกคร่ึงญี่ปุ่ น สาวๆ ในตําบลบ้านนอกอย่างพีเ่ลยตาวาวเลยคราวนี้ (หวัเราะ) เข้า
มาก้อร่อก้อติกกนัใหญี่” 

“พีเ่ฉยๆ นะตอนแรก จะออกแนวหมัน่ไส้มากกว่าด้วยเพราะคนอะไร
จะดึงดูดขนาดนัน้ ดูเว่อร์ไปรึเปล่า แต่พอต้องมาทํางานกนั พีว่่าเขาสุภาพมาก เรียบร้อยและให้
เกียรติชาวบา้นทกุคน อย่างจะไปออกงานที่ต้องลยุๆ หน่อยเขาก็ทําได้แบบไม่เคอะเขินทัง้ที่ลคุเขา
นีดู่คณุหนูอยู่หน่อยๆ ดว้ย พีเ่ลยประทบัใจเขาตรงนี”้ 

“มันก็ต้องมีเหมือนกันแหละช่วงนั้น ออกหึงนิดๆ แต่พี่ก็ไม่ได้สาน
สมัพนัธ์อะไรต่อนะจนเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้ติดตามกันละว่าเป็นยงัไงบ้าง ปิดฉากความรัก
แอบๆ ไป” 

-  ถกูเลือกให้แตง่งานกบัหนุม่ตา่งอําเภอ 
สนุารีดจูะสนกุกบังานสารวตัรกํานนัเพราะมนัเป็นภารกิจท่ีทําให้เธอ

ได้ช่วยเหลือชาวบ้านในท้องท่ีจนหลงลืมการมีครอบครัวไปเสียสนิท สาวน้อยท่ีกําลงัจะกลายเป็น
สาวใหญ่วยัเฉียด 30 จึงสมควรหาคู่ให้เชยชม ลําพงัพึ่งพรหมลิขิตคงยากแท้ พ่อแม่จึงต้องลงมา
จดัการ เร่ืองนีสุ้นารีเปิดเผยว่าพ่อแม่เป็นคนหาคู่ครองและจดัการแต่งให้ทัง้หมด ผู้ชายคนท่ีทาง
บ้านเธอเลือกให้เป็นนกัเรียนหนุ่มเทคนิคท่ีอยู่ตา่งอําเภอซึ่งเธอไม่เคยพบเจอเน่ืองจากชายคนนีไ้ป
เรียนท่ีกรุงเทพตัง้แตเ่ขายงัเดก็ พอ่แมถ่ามความคดิเห็นของสนุารีวา่อยากแตง่ไหม เธออํา้อึง้ไม่รู้จะ
ตอบอย่างไรจึงจะเหมาะสมและไม่ให้เสียเกียรติของผู้ ใหญ่จนต้องตอบไปว่าแล้วแต่ความ
เหมาะสมของผู้ใหญ่ สดุท้ายเธอจงึได้มาแตง่งานอยูกิ่นและมีลกูด้วยกนัหนึง่คนจนถึงปัจจบุนั 

“เอาจริงๆ แล้วไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตจะต้องแต่งหรือไม่แต่งเพราะพี่
สนกุกบังานที่ทําตอนนัน้ ทีนี้ผู้หญิงน่ะอย่างที่บอกคือพออายุประมาณนึงก็ต้องมีครอบครัวกนัไป
ใช่ไหม ตอนนัน้พีก็่จะ 30 แล้วนะ แล้วอายุขนาดนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือแก่ละ ทางบ้านพี่เลยเป็น
ห่วงว่าจะข้ึนคานก็เลยต้องรีบหาทางเอาลงให้พี ่(หวัเราะ) เลยแนะนําจริงๆ ควรเรียกว่าก่ึงบงัคบั
ใหแ้ต่งไหมกบัผูช้ายคนนี”้ 
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“เชื่อไหมพี่ทํางานตรงนี้ไปมาทัว่แต่ไม่เคยเจอผู้ชายคนนี้ไม่รู้มันไป
กบดานอยู่ไหนมา พีเ่ลยถามแม่ว่าทําไมไม่เคยเห็นกนัเลยล่ะ แม่บอกพีว่่าทางบ้านส่งเขาไปเรียนที่
กรุงเทพตัง้แต่เขายงัเล็กๆ อยู่เลยนะ พอจบกลบัมาก็ทํางานที่กรุงเทพอีก ทํางานเป็นพวกช่าง
เทคนิคของโรงงาน โรงงานทีทํ่าก็ดี มีเงินเดือนดูมัน่คง เหล้าไม่กิน บหุร่ีไม่สูบ บ้านเล็กบ้านน้อยไม่
มี แม่ว่าภาพรวมใช้ได้เลยนะแต่เขาอาจไม่ค่อยสงุสิงกบัใครเท่าไรนะ แบบเป็นคนเงียบๆ แต่ไม่น่า
กลวัไม่นอกลู่นอกทาง พีก็่เลยว่าถา้แม่คิดและเลือกดีแลว้ก็ไม่ว่าอะไร หนูทําตามใจแม่” 

-  ย้ายไปอยูก่บัสามีจงึต้องออกจากสารวตัรกํานนั 
ความเปล่ียนแปลงประการหนึ่งในชีวิตของสุนารีท่ีมาพร้อมกับการ

แตง่งานคือการย้ายถ่ินท่ีอยู่ตามสามีไป แม้ท่ีอยู่ใหม่จะเป็นอําเภอใกล้เคียงและใช้เวลาเดินทางไม่
เกิน 20 นาที แตเ่ธอก็ต้องลาออกจากหน้าท่ีสารวตัรกํานนัท่ีเธอรักและผกูพนั ปล่อยให้คนพืน้ท่ีได้
ขึน้มาทําหน้าท่ีตอ่ 

“ธรรมดาของคนแต่งงานสมยัก่อนนะที่จะต้องย้ายไปอยู่กบัสามี พี่ก็
เหมือนกนัเลยตอ้งออกจากสารวตัรกํานนัที่ทํามาหลายปีเลย สิบปีได้มัง้ เสียดายนะแต่ทําไงได้มนั
ก็คงถึงเวลาแลว้ละ” 

“ไม่ได้นะเขาต้องใช้คนพื้นที่ไง พอย้ายที่อยู่อะไรนี่ก็ต้องเลิกทําไป
ด้วย ต่อให้บ้านสามีพี่จะห่างจากบ้านเดิมแค่ 20 นาทีแต่เขาถือว่าไม่ใช่คนพื้นที่แล้วอะ มันทํา
ไม่ได ้ราชการเขามองแบบนัน้ อนันีพี้เ่ข้าใจไม่ไดว่้า” 

1.3 จาก “สามีภรรยา” สู ่“พอ่แม”่ 
-  ดีใจได้ลกูแตเ่บื่อนัง่ๆ นอนๆ  

สนุารีแตง่งานมาสกัระยะหนึง่ก็พบวา่เธอตัง้ท้องลกูคนแรก เธอเล่าว่า
ตอนนัน้เธออายุประมาณ 30 ปี การตัง้ครรภ์ของเธอเป็นไปโดยธรรมชาติ เธอและสามีต่างดีใจท่ี
ครอบครัวจะได้มีสมาชิกใหม่เกิดขึน้ แต่สามีเธอดูเหมือนจะดีใจยิ่งกว่าเพราะสามารถลบคําสม
ประมาทได้ว่าไม่มีนํา้ยา ระหว่างท่ีสุนารีตัง้ท้องสามีดูจะเป็นห่วงเธอมากสังเกตได้จากสามีไม่
ยินยอมให้เธอทําอะไรเลย ให้อยูเ่ฉยๆ กินกบันอนเพ่ือมิให้เกิดการกระทบกระเทือนลกูในท้องซึ่งจดุ
นีทํ้าให้สุนารีรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตการตัง้ครรภ์เป็นอย่างมากท่ีทําให้ชีวิตปกติของเธอหดหายไป เธอ
เคยบอกกบัสามีในชว่งเวลานัน้วา่ขอให้ลกูคนนีเ้ป็นลกูคนเดียวของครอบครัวพอ 

“พี่มีน้องตอนอายุ 30 แล้วนะ ถามว่าดีใจไหม แน่นอนดีใจแน่ แต่พี่
ว่าไอค้นทีดี่ใจหนกักว่ามนัน่าจะเป็นผวัพีม่ากกว่ามัง้ เพราะเพือ่นที่ทํางานเขาน่ะชอบแซวเขาหาว่า
น้ํายาหมดอายบุา้งละ กระสนุปืนดา้นแลว้ละมัง้ พอพีท่อ้งไดเ้ลยดีใจกนัยกใหญ่” 
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“ห่วงอะไรจะปานผวัพี่เนี่ยนะ คือเขาแทบจะไม่ให้พี่ทําอะไรเลยนะ
ตอนนัน้ กินกบันอน มีแต่ของบํารุง เขาบอกไม่อยากให้ลูกกระทบกระเทือน แล้วชีวิตพีเ่นี่ยมนัโลด
โผนใช่ไหม ออกพืน้ที่ พบชาวบ้านมนัก็ทํามาเป็นสิบๆ ปี อยู่ดีๆ วนัดีคืนดี จบัพีม่านัง่ๆ นอนๆ คิด
ว่าพีจ่ะเซ็งขนาดไหนละจริงไหม” 

“เคยมีเหมือนกนัมนัประมาณว่าพีเ่บื่อมากแล้วละเลยบอกเขาไปว่านี่
มีใหค้นเดียวพอนะเพราะมีลูกแลว้แทบจะเป็นง่อยเลย ถา้อย่างนี้ไม่เอา เขาฟังพีบ่่นก็เงียบ ไม่รู้มนั
ฟังหรือมนัไม่ไดยิ้น” 

-  ไปซาวด์ได้ลกูสาว 
เม่ืออายุครรภ์เพียงพอกับการตรวจสอบเพศของเด็กน้อยสามีของสุ

นารีไมรี่รอท่ีจะเข้าไปให้คณุหมอชว่ยตรวจสอบ ผลการอลัตราซาวออกมาวา่ได้ลกูสาวสร้างความดี
ใจให้กบัสามีเป็นอยา่งมาก ขณะท่ีสนุารีเองรู้สกึเฉยๆ เน่ืองจากเธอเองชอบเดก็ชายมากกวา่ 

“ไปซาวหมอว่าได้ลูกสาว พี่ก็ไม่ได้อะไรนะเพราะใจมันไปทาง
เด็กผูช้าย พีว่่ามนัเลีย้งง่าย อะไรก็ได้ แต่แฟนพีเ่ขาชอบผู้หญิงเขาว่าเด็กผู้หญิงจะได้แต่งตวัสวยๆ 
น่ารัก มันดูตรงข้ามกันเนอะ แต่ก็ไม่ได้อะไรนะยงัไงก็ลูกเรา เพศอะไรไม่สําคัญหรอกดีทัง้นั้น
แหละ” 

-  แก้เบื่อโดยเร่ิมเรียน กศน. 
หลงัจากสนุารีได้แสดงอาการเบื่อเซ็งให้สามีเห็นแล้ว สามีก็พยายาม

หากิจกรรมมาให้สนุารีแก้เซ็งในแต่ละวนั แต่มีกิจกรรมหนึ่งท่ีทําให้เธอรู้สึกสดช่ืนมีชีวิตชีวาท่ีสดุก็
คือการได้ลงเรียนการศกึษานอกโรงเรียน (กศน.) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เพราะกิจกรรมนีต้อบโจทย์
ความต้องการในใจเธอท่ีขาดหายไปตัง้แต่สมยัเธอยงัเป็นเด็ก การเรียนรู้เกิดขึน้จากการจัดส่งส่ือ
ทางไปรษณีย์และไปสอบท่ีศนูย์สอบตามวนัท่ีกําหนด เธอเล่าว่าเขาจะจดัส่งเอกสารประกอบการ
เรียนมาให้เธออ่านก่อนสอบท่ีบ้านและยงัมีส่ือประกอบการเรียนรูปเทปคลาสเซตบนัทึกเสียงไว้ให้
ไปเปิดฟังอีกด้วย สนุารีใช้เวลาเรียนประมาณ 6 เดือนก็จบมธัยม 3 ก่อนหน้าเธอจะคลอดเพียงไม่ก่ี
สปัดาห์ การใช้เวลาชว่งตัง้ครรภ์ของเธอจงึไมน่า่เบื่อและเป็นสว่นหนึง่ท่ีเตมิความฝันได้เป็นอยา่งดี 

“กิจกรรมที่ทําให้พี่หายเบื่อได้เป็นปลิดท้ิงเลยคือแฟนเขาไปสมัคร
เรียน กศน. ม.3 ให้พี ่ตอนพีเ่ห็นซองเอกสารนี่พีร้่องเลยเพราะมนัเป็นอะไรที่พีเ่คยอยากเรียนไง พี่
ดีใจมากมนัช่วยมาเติมความฝันพี่ได้มากเลยละ เคยถามเขาว่ารู้ได้ไงว่าพีอ่ยากเรียนต่อ พีย่งัไม่รู้
ตวัเองเลยด้วยซ้ําตอนนัน้ แฟนเขาตอบว่าไม่รู้หรอกเดาเอาก็สุ่มไปเร่ือย แหมตอนนัน้อยากตบ
กบาล แต่ก็ขอบคณุเขาทีเ่ดาจนถูก” 
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“กศน. เขาจะส่งหนงัสือ ชีทอะไรพวกนี้มาให้อ่านก่อนที่บ้าน แล้วเขา
ก็จะมีพวกเทปแบบที่ต้องใช้เปิดกบัวิทยสุมยัก่อนน่ะมาให้ฟังประกอบกนัด้วย เทปนี้ก็จะเป็นเสียง
อาจารย์เขาสอนนะ พีก็่เอามาเปิดฟังเพลินๆ ไป” 

“รู้สึกจะใช้เวลาเรียนสกั 6 เดือนได้มั้งแล้วพี่ก็ไปสอบ แบบว่าสอบ
ครั้งเดียวก็ผ่านหมดเลยทุกหมวดเพราะพี่เตรียมตัวไปดีไง มันมีเวลาว่างเยอะได้อ่านเต็มที ่
ไดเ้ปรียบกว่าคนอืน่” 

ส่วนที่ 2 มุมมองของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก 
2.1 แรกรับรู้เม่ืออีกหนึง่ชีวิตถือกําเนิด 

-  ดีใจได้ลกูสาวมาเชยชม 
คืนหนึ่งขณะท่ีทุเรียนอายุครรภ์เต็ม 9 เดือน เธอสะดุ้ งต่ืนขึน้มา

กลางดึกพร้อมความรู้สึกเจ็บท้องและคล้ายว่าของเหลวในกายเธอบางอย่างกําลังเคล่ือนท่ี เธอ
สะกิดสามีให้ต่ืนขึน้มาด้วยความกระวนกระวายใจ บางสิ่งในกายเธอเตือนให้รู้ว่าน่ีอาจเป็น
สญัญาณการถือกําเนิดของอีกชีวิตท่ีเธอเฝ้าฟูมฟักมาตลอด 9 เดือน สามีรับรู้อาการของเธอแล้ว
รีบบึง่รถพาเธอมายงัโรงพยาบาลประจําจงัหวดัทนัที ระยะทางท่ีไม่ไกลจากโรงพยาบาลมากนกัทํา
ให้เธอเดินทางมาถึงมือหมอทนัท่วงที เธอถกูพยาบาลห้องฉกุเฉินประเมินว่านํา้เดินและมีโอกาส
คลอดได้ ส่งผลให้สามีถูกกัน้ไว้ด้านนอกขณะท่ีเธอถูกพาเข้าไปในห้องท่ีเคร่ื องไม้เคร่ืองมือ
พร้อมสรรพ เธอมีสติรู้ตวัอยู่ตลอดว่าตนกําลงัถูกนําพาไปท่ีใดบ้าง ใครเข้ามาสนทนากับเธอบ้าง 
แม้เธอจะรู้สึกเจ็บครรภ์แต่เธอก็อดทน ต่อเม่ือทุกอย่างพร้อมแล้วเธอก็คลอดลูกออกมาได้อย่าง
ปลอดภยัภายใต้การดแูลใกล้ชิดของทีมหมอและพยาบาล เธอกล่าวว่าเด็กคนนีไ้ม่ได้ทําให้เธอต้อง
เจ็บปวดนาน เม่ือทกุอยา่งพร้อมเขาก็ออกมาได้อยา่งไมย่ากเย็นนกั 

“พอมนัเป็นท้องแรกมนัก็ต้องมีกงัวลบ้างว่าจะออกยงัไง จะเป็นยงัไง
แต่พอถึงเวลาจริงไม่ได้มาคิดเลย ทุกอย่างมนัเป็นไปตามธรรมชาติหมดจนได้มาเห็นหน้าลูกนัน้
แหละ ภาพตรนัน้ดีใจนะที่ได้เห็นหน้าลูก อย่างว่าแหละลูกคนแรกไง มันก็ต้องเห่อกันเป็นของ
ธรรมดา” 

2.2 การเลีย้งลกูในแบบของฉนั 
-  เลีย้งด้วยนมตวัเองแตข่อกลบัไปอยูก่บัแม่ 

หลังจากสุนารีได้รับอนุญาตให้กลับมาพักฟื้นท่ีบ้านได้แล้ว เธอขอ
อนญุาตสามีกลบัไปอยูก่บัแมข่องเธอท่ีอําเภอบ้านเกิดซึง่อยูห่า่งไปประมาณ 20 นาที สามีอนญุาต
ให้เธอไปพกัและใช้การเดินทางไปเย่ียมลูกและภรรยาแทนในทุกวันหลงัสามีเลิกงาน อาจมีบ้าง
บางวนัท่ีสามีค้างคืนด้วยเพ่ือผลดัเปล่ียนกนัดแูลลกูยามค่ําคืน เธอเล่าว่าเธอโชคดีท่ีหวันมไม่บอด
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ทําให้มีนํา้นมให้ลูกได้ด่ืมกินอยู่หลายเดือน การให้ลูกได้ด่ืมนมจากเต้าของเธอถือเป็นกิจกรรม
สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างแม่กับลูกได้ดีท่ีสดุในสายตาของเธอเพราะมนัเป็นช่วงเวลาท่ีแม่ลกูได้
สัมผัสกันมากท่ีสุด เธอคิดว่าการสัมผัสกันกับลูกโดยเฉพาะเม่ือลูกยังอยู่ในวัยทารกน่าจะเป็น
ช่วงเวลาท่ีสําคญั เธอจึงใส่ใจพิถีพิถนัช่วงเวลานีเ้ป็นพิเศษและไม่อนุญาตให้ใครช่วยเหลือเท่าไร 
เพียงแตอ่ยากกลบัไปอยู่ในบ้านเดิมท่ีเธอรู้สึกคุ้นเคยและอบอุ่นใจ หากมีปัญหาหรือข้อขดัข้องใด
เร่งดว่นก็จะได้ปรึกษาแมท่ี่เป็นคนมีประสบการณ์มาก่อนได้ทนัทว่งที 

“พี่โชคดีมากที่หวันมไม่บอดเพราะตอนนัน้เพื่อนหลายคนที่เขามีลูก
ไปก่อนพีเ่ขาหวันมบอด เลยไม่มีนมมาใหลู้กกิน พีเ่องก็โตมากบัการกินนมแม่ พอมามีลูกเองก็รู้สึก
ว่าถ้าเป้นไปได้นะก็อยากให้เขาได้กินนมแม่ พีเ่คยดูสารคดีหมอเขาก็บอกว่านมแม่เนี่ยดีที่สุด พี่ก็
เชื่อแลว้ก็อยากทําใหไ้ดแ้บบนัน้” 

“การกินนมในมมุมองพีน่ะหมายถึงกินนมจากเตา้แม่น” 
“พีข่อแฟนพีบ่อกว่าช่วงนัน้ขอไปอยู่กบัแม่นะ ถ้ามนัเกิดอะไรข้ึนแล้ว

พีต่อ้งการความช่วยเหลืออะไรก็จะได้เรียกหาแม่ได้เลย แล้วอยู่กบัผู้ใหญ่มนัก็อุ่นใจด้วย แล้วแฟน
พีเ่ขาก็ไม่ไดว่้าอะไรเพราะมนัไม่ไดไ้กลมากดว้ยมัง้” 
-สง่เรียนประถมในโรงเรียนท่ีดีท่ีสดุ 

หลงัจากลกูสาวถึงวยัส่งเข้าโรงเรียน สนุารีและสามีได้ตดัสินใจเลือก
โรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ือเสียงประจําจังหวัดท่ีเธออาศยัอยู่ท่ามกลางเสียงคดัค้านจากญาติผู้ ใหญ่ 
เสียงคดัค้านเหล่านัน้ให้ความเห็นไปในเชิงเสียดายเงินค่าเทอมท่ีแพงลิลิ่วบวกกับระยะทางจาก
บ้านไปถึงโรงเรียนอีกหลายสิบกิโล ต้องเดนิทางเกือบชัว่โมงจงึจะถึงโรงเรียนขณะท่ีโรงเรียนประถม
ประจําตําบลนัน้อยูแ่ทบจะตดิรัว้บ้านชนิดปีนหลงัคาก็กระโจนเข้าโรงเรียนได้แล้ว สนุารีให้เหตผุลท่ี
เห็นต่างจากญาติผู้ ใหญ่ของเธอว่าเธอตัง้ใจมีลูกเพียงคนเดียว เธอเลยอยากให้ลูกได้เรียนใน
โรงเรียนท่ีดีท่ีสดุในความคิดของเธอ แม้ระยะทางจะไกล คา่ใช้จ่ายจะสงูถ้าไม่เหลือบา่กว่าแรงเธอ
กบัสามีก็ยินดีส่งประกอบกับเธอเคยไปดกูารจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนีแ้ล้วเธอรู้สึก
ชอบ เม่ือได้ไปพดูคยุกับครูผู้สอนท่ีเรียนจบสายตรงมาก็ยิ่งทําให้เธอรู้สึกประทบัใจและอยากฝาก
ลกูให้เรียนท่ีน่ี 

“ตอนนัน้พวกบา้นกนันีก็่คา้นกนัสดุฤทธ์ิเลยพีบ่อกจะเอาลูกไปเรียนที่
...นะ พวกก็บอกมนัแพงนะมึงแพงมากเลยมนัใช้ระบบเดียวกบักรุงเทพแถมยงับอกอีกว่าพีต่้องขบั
รถเกือบชัว่โมงเลยนะกว่าจะไปถึงโรงเรียนตอนเช้า บางคนหนกักว่านัน้อีกบอกแบบกระแหนะกระ
แหนพี่เป็นบ้านนอกไฮโซมัง้ละ อะไรอีกพี่จําไม่ได้ละเพราะเขาเห็นบ้านพี่กบัโรงเรียนมนัรั้วติดกนั
เลยไง ติดขนาดถา้พีปี่นหลงัคาแลว้โดดกระโจนลงไปนะก็เข้าโรงเรียนไดแ้ลว้อะ” 
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“ทําไมพีถึ่งกลา้คา้นกบัพวกบา้นน่ะหรอ คือมนัยงังี้ไงพีน่่ะตัง้ใจตัง้แต่
แรกเลยว่ามีลูกก็แค่คนเดียว แล้วถ้ามีคนเดียวเนี่ยมนัก็ส่งเสียอะไรก็ทําได้เลยเต็มที่ใช่ไหม ไม่ต้อง
ไปห่วงกงัวลอะไรเอาไปเลยใหส้ดุ เอาใหดี้ทีส่ดุเท่าทีพี่จ่ะหาไดน้ะ แล้วก็มาคิดว่ามนัไกลหน่อยก็ไม่
เป็นไร ไปดูครูเขาสอนมาดว้ยพีเ่นีย่ ไปเห็นของจริงเลย พีก็่เลยเลือกเอาทีนี่แ้หละ” 

- สนบัสนนุให้ลกูทํากิจกรรมควบคูเ่รียน 
สนุารีเล่าให้ฟังว่าตัง้แตเ่ธอเลือกโรงเรียนให้ลกูในช่วงอนบุาลแล้วลูก

สาวของเธอก็มิได้ย้ายโรงเรียนอีกเลยจนจบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยเธอเล่าถึงธรรมชาติของ
นกัเรียนโรงเรียนนีด้้วยว่าเด็ก ๆ ส่วนใหญ่เป็นลกูหลานของผู้ มีอนัจะกินประจําจงัหวดัท่ีส่วนใหญ่
มกัสนใจการเรียน การสอบแข่งขัน การเรียนพิเศษเสริมนอกเวลาเรียน ซึ่งในมุมมองของเธอเอง
แล้วเธอคิดว่ามันตึงเกินไป การเรียนหนังสือกับการใช้ชีวิตควรรักษาสมดุลชีวิตให้พอดี เธอจึง
สนบัสนุนให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอ เธอเล่าว่าเคยถามลูกอยาก
เรียนพิเศษแบบเพ่ือนไหมซึ่งคําตอบท่ีได้รับจากลูกคือไม่อยากเป็นคําตอบท่ีโดนใจเธออย่างจัง 
ดงันัน้จงึไม่แปลกท่ีในบ้านของเธอจะเต็มไปด้วยรางวลัจากการประกวดตา่ง ๆ แม้การแข่งขนัส่วน
ใหญ่จะไม่ได้รับถ้วยชนะเลิศแต่ในความคิดของสุนารีแล้วทัง้หมดนัน้คือประสบการณ์ท่ีหาไม่ได้
จากห้องเรียน 

“พี่ไม่ได้ย้ายโรงเรียนลูกเลยนะ เรียนที่นัน้ตัง้แต่อนุบาลเลยจนโน้น
แหละจบม.6 เข้ามหาลยัเลย พวกเพือ่น ๆ เขาส่วนใหญ่ก็ลูกคนในจงัหวดันัน้แหละ พวกนี้พอมีอนั
จะกินแลว้ก็เป็นเด็กเรียน ชอบเรียนหนงัสือ ชอบสอบแข่งขนั ชอบไปลงเรียนติวกนั คือพีไ่ม่ได้ค้าน
นะแต่ในมมุพีพี่เ่ห็นว่าดูมนัตึงไปหน่อย พีอ่ยากให้ลูกพีม่นัได้ใช้ชีวิตแบบสมดลุนะ เรียนก็เอาไม่ใช่
ท้ิงเลย กิจกรรมอะไรที่ดรงเรียนเขาจัดนี่ก็ต้องไปร่วม พี่ก็เลยสนบัสนุนลูกเต้มที่แหละให้เขาทํา
กิจกรรมของโรงเรียน” 

“มีเหมือนกนันะพีห่ลอกถามลูกว่าอยากเรียนพิเศษแบบเพือ่น ๆ ไหม 
เนีย่เพือ่นเราเขาไปเรียนกนัหมดเลยนะ ไปกนัครบก๊วนลูกเลยด้วยเอาไหม ไปไหม ลูกมนัก็ตอบให้
พีชื่่นใจว่าไม่เอาอะ ไม่ไปให้มนัไปทํากิจกรรมดีกว่า พี่นี่นึกตอบผางเลย แหมลูกตอบได้โดนใจพี ่
เหมือนรู้ใจพีเ่ลยว่าพีห่ลอกถามมนั” 

“พวกนี้มนัเป็นประสบการณ์นะ ไม่สําคญัว่าชนะหรือแพห้รอกแต่มนั
ข้ึนกบัได้อะไรติดมือกลบัมาบ้าง ชีวิตมนัโตข้ึนไปก็ต้องใช้พวกนี้แหละ แต่บงัเอิญโชคดีหรือลูกพี่
เก่งก็ไม่รู้ถว้ยนีเ่ต็มบา้นเลย แขวนข้างฝาเต็มพรืดไปหมด” 
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2.3 ลกูของฉนักบัรสนิยมทางเพศ 
- เร่ิมฉายแววความเป็นทอม 

สุนารีเล่าถึงจุดสงัเกตในใจเธอเองว่าลูกสาวน่าจะไม่เหมือนลูกสาว
บ้านอ่ืนตัง้แตช่่วงมธัยมต้นเน่ืองจากช่วงนัน้ลกูสาวเร่ิมพาเพ่ือนมาบ้าน เพ่ือนของลกูสาวเธอส่วน
ใหญ่เป็นผู้หญิงซึง่ในเวลานัน้เธอมองว่าน่ารักดีและยงัไม่ถึงวยัอนัควรท่ีลกูจะมีแฟนผู้ชายแตเ่ธอก็
มีข้อสงัเกตว่าลกูสาวเธอมีท่าทีดแูลเทคแคร์เพ่ือนได้ดีแตกตา่งจากเพ่ือนคนอ่ืน เธอเล่าว่าเหมือน
เห็นความเป็นผู้ ชายอบอุ่นในตวัของลูกสาวคนนี ้เธอไม่แน่ใจว่าสิ่งท่ีเธอกําลังคิดหรือรู้สึกอยู่น่ี
เรียกวา่อะไร เธออาจจะใช้ความรู้สกึทัง้หมดเลยก็เป็นได้เพราะเธอไม่สามารถตอบได้ว่าพฤติกรรม
ท่ีทําให้เธอสงัหรณ์ใจวา่ลกูจะตา่งไปจากคนอ่ืนคือพฤตกิรรมอะไร 

“คือช่วงม.ต้นเนี่ยเพื่อน ๆ เขาก็จะมาที่บ้านพี่กัน พี่ก็เลี้ยงดูปูเสื่อ
เพื่อน ๆ ลูกเป็นอย่างดี ก็คิดว่าเพือ่นลูกก็เหมือนลูกเรานัน้แหละ แต่ทีนี้พีม่าติดใจตรงเห็นลูกเรา
มนัดูแลเทคแคร์เพือ่นดีจงั ดูแล้วมนัก็ดีนะแบบวยันี้มนักําลงัเรียนใช่ไหมก็เรียนก็ทํากิจกรรมกนัไป
เร่ืองแฟนเร่ืองอะไรนี่ก็ยงัไม่อยากให้ไปยุ่ง แต่พี่ก็มาเหมือนสงัเกตลูกน่ะ มันดูแล้วยงัไงไม่รู้มัน
เหมือนผู้ชายในร่างผู้หญิงหรือเปล่า พีก็่อาจจะพูดไม่ค่อยถูกนะ มนัดูแล้วอบอุ่น มนัดูเหมือนเขา
ดูแลแฟนเขาน่ะ” 

“พีต่อบไม่ได้นะว่าพฤติกรรมตรงไหนที่ทําให้พีคิ่ดว่ามนัต้องเป็นทอม 
เพราะแฟนพีก็่ถามแต่มนัเป็นความรู้สึกข้างในน่ะ” 

- รู้ชดัเพราะคนอ่ืนบอก 
แม้สนุารีจะสงัหรณ์ใจว่าลกูสาวจะเป็นทอมแตเ่ธอเองก็ไม่มีหลกัฐาน

ใดยืนยนัชดัเจน เม่ืออยู่ด้วยกันในบ้านท่ีมีเฉพาะสมาชิกในครอบครัวลูกสาวก็ไม่แสดงอาการใด 
การแต่งกาย กิริยามารยาทก็ยังดูเป็นกุลสตรีไทย หลายครัง้ท่ีเธอรู้สึกสังหรณ์ใจจึงมักไปจบท่ี
ความรู้สึกผิดท่ีไปกล่าวหาลูกตวัเอง ต่อเม่ือวนัหนึ่งเธอได้ไปหาเพ่ือนในอีกหมู่บ้าน เพ่ือนคนนีมี้
ศักดิ์เป็นแม่ของเพ่ือนลูกสาวเธอด้วย เพ่ือนของเธอจึงรู้จักและสนิทกับลูกสาวของสุนารีดี
พอสมควร สนุารีเลา่ให้ฟังวา่วนันัน้ไมแ่น่ใจว่ากําลงัคยุเร่ืองอะไรกนัอยู่แตอ่ยู่ดี ๆ ก็วกเข้ามาท่ีเร่ือง
ของลูกสาวของเธอ เพ่ือนของเธอจึงได้เล่าให้ฟังว่าลูกสาวของเธอนัน้เป็นท่ีช่ืนชอบในหมู่คนรัก
หญิงก่อนย้อนมาถามวา่เธอคดิอยา่งไร เธอรู้สึกตกใจและคิดว่าเพ่ือนล้อเล่น ขณะนัน้เธอสงัเกตว่า
เพ่ือนของเธอเร่ิมหน้าเสียเพราะไม่คิดว่าเธอจะยงัไม่รู้เร่ืองนี ้เพ่ือนจึงกลบัลําไปพดูคยุเร่ืองอ่ืนก่อน
ปลอ่ยเร่ืองนีใ้ห้หายไปกบัสายลม 
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“คือพี่สงัหรณ์ใจมาตลอดนะแต่เหมือนว่ามนัไม่ชดั ไม่รู้ว่าจริงๆ แล้ว
มันเป็นยงัไง เคยแอบไปสืบ ๆ ก็ไม่ได้ความอะไรคงเข้าไม่ถึงกลุ่มที่รู้จริง พี่เลยกลายเป็นว่าถ้า
สงสยัแลว้ไม่ไดคํ้าตอบ พีก็่กลบัมารู้สึกผิดกบัตวัเองว่าทําไมเราไปปรักปรําลูกแบบนัน้” 

“ความมนัมาแตกตอนพีไ่ปหาเพือ่นที่อีกหมู่บ้านนึงไง แล้วเพือ่นพีค่น
เนี่ยมนัก็มีลูกสาว แล้วลูกสาวมนัก็เป็นเพื่อนกบัลูกสาวพี่เข้าใจไหม แบบแม่กบัแม่เป็นเพื่อนกัน 
แลว้พอมามีลูก ลูกกบัลูกก็มาเป็นเพือ่นกนัอีน วนันัน้ก็ไม่นึกหรอกว่ามนัจะมารู้ความจริง ไม่รู้พีก่บั
เขาคยุอะไรกนันะแลว้มนัวกมาเร่ืองลูกพีไ่ดไ้งไม่รู้ เพือ่นมนัก็คงหลดุปากถามพีแ่หละว่าลูกสาวนี่ป๊
อปเลยนะพวกแก๊งเลดีนี้เ่ห็นชอบกนัใหญ่” 

“ช๊อคนะ แต่ไม่ช๊อคมากเพราะใจนึงก็คิดว่าเพือ่นล้อเล่น คงขําคงแซว
แหละปกติมนันิสยัแบบนัน้อยู่แลว้” 

“เท่าทีส่งัเกตนะตอนนัน้เพือ่นมนัก็หน้าเสียเหมือนกนั มนัคงคิดว่าพีรู้่
แลว้เพราะเห็นนอนดว้ยกนัทกุคืน แล้วเร่ืองนี้เขาก็ไม่ได้ปิดเพียงแค่พีไ่ม่รู้ ตรงนัน้พีเ่ลยตดัสินใจคยุ
เร่ืองอืน่ต่อไปเลยจนมนัหายไปในสายลม” 

ส่วนที่ 3 ยามเม่ือปัญญาผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศ 
3.1 จมจอ่มความมืดในใจ 

- เก็บความน้อยใจไว้คนเดียว 
หลงัจากกลบัจากไปหาเพ่ือนวนันัน้เธอรู้สกึหมดเร่ียวแรงจะยืนจะเดิน 

ความคดิลบ ๆ ความรู้สกึแย ่ๆ ทัง้หลายประดงัเข้ามาพร้อมกนั หนึ่งในนัน้คือความน้อยใจว่าทําไม
ลกูถึงปิดแม่มาตลอด เธอเลีย้งลกูผิดไปหรืออย่างไรจึงเกิดเหตกุารณ์เช่นนีก้ับเธอ คร่ําครวญโทษ
เวรกรรมวา่ทําให้เธอได้ลกูเป็นเช่นนี ้เธอเศร้าโศกเพียงผู้ เดียวโดยสามีไม่ทราบแม้แต่น้อย สิ่งเดียว
ท่ีทกุคนพอสงัเกตได้คือเธอดซููบผอมและมีสีหน้าคล้ายคนอมทกุข์ ช่วงนัน้เธอเล่าว่าทัง้สามีและลกู
ก็แสดงความเป็นหว่งเป็นใย เข้ามาถามไถ่วา่เธอเป็นอะไร แตเ่ธอเลือกท่ีจะปิดบงัทกุคน 

“มนัหมดเร่ียวหมดแรงไปเลยนะ พี่คงไม่นึกด้วยแหละว่าส่ิงที่คิดมา
ตลอดมนัจะจริง ไอ้ที่สงัหรณ์ใจอยู่มนัจะจริง จริง ๆ พีไ่ม่ควรจมทกุข์ขนาดนัน้นะเพราะไอ้ส่ิงที่เขา
ว่ามามนัก็ไม่ใช่ว่าใหม่หรือพีไ่ม่เคยคิดมาก่อน แต่ไม่รู้ทําไมตอนนัน้มนัเหมือนทรุดไปเลย” 

“น้อยใจสิ มากด้วย ทําไมอะพี่นะอะไรก็คิดถึงแต่เขา ให้เขาเป็นที่
หน่ึง ใหท้กุส่ิงทกุอย่างที่ดีทีส่ดุสําหรับเขา เขาอยากไดอ้ะไรพีไ่ม่เคยขดั แต่พอมาวนันี้เขาเลือกที่จะ
ปิดพี ่คงเห็นพีเ่ป็นคนอืน่ทีไ่ม่ใช่แม่” 
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“แล้วมันก็พาลไปโทษตวัเองด้วยนะว่าหรือพี่เลี้ยงลูกไม่ดี หรือพี่ทํา
อะไรผิดไป หรือมนัเป็นเวรกรรมของพี่ที่ต้องมาเจอแบบนี้แต่พี่เองก็ไม่เคยทําแบบนี้กับแม่นะ ไม่
เคยทําใหแ้ม่ตอ้งเสียใจขนาดนีด้ว้ยซ้ํา” 

“เก็บตวัแบบเข้าใจเลยว่าคนตรอมใจมนัเป็นยงัไง ผอมไปเลยตอนนัน้
จนใคร ๆ ก็ถาว่าพีเ่ป็นอะไร ลูกกบัแฟนพีเ่ขาก็ถามว่าพี่เป็นอะไร เขาเป็นห่วงพี่มากแต่ตอนนัน้พี่
ไม่สนอะไรละ เขาห่วงขนาดจะให้ไปตรวจมะเร็งหรือไตอะไรสกัอย่างเนี่ยละแต่พีไ่ม่ไป พีรู้่ตวัเองดี
ว่าพีเ่ป็นอะไร แลว้พีก็่ไม่บอกใครดว้ยว่าเป็นอะไร” 

- ไมลื่มแตไ่มอ่ยากจําและไมอ่ยากพดูถึง 
จากวนันัน้ท่ีสนุารีรับรู้ความจริงเธอก็ไม่ได้ปริปากบอกลกูสาวเลยสกั

ครัง้ว่าเธอรู้อะไรมาบ้าง เธอตดัสินใจออกไปช่วยงานสงัคมจนได้ก้าวมาถึงตําแหน่งผู้ ใหญ่บ้านใน
เวลา 10 ปี เธอคิดว่าการออกไปทํางานให้หนักจะได้ลืมความบีบคัน้ท่ีอยู่ในใจ แม้ชีวิตจะเดิน
ทางผา่นจดุนัน้มาได้ แตเ่ธอก็ยอมรับวา่ไมไ่ด้ลืมแคไ่มอ่ยากจําและไมอ่ยากเอย่ถึงมนัอีก 

“พีอ่อกไปทํางานเพือ่สงัคมนะก็อย่างที่เล่าแหละว่าแต่ก่อนพีเ่คยเป็น
สารวัตรกํานนัมาก่อน เร่ืองพวกนี้สําหรับพี่เลยเป็นอะไรที่สนุก พอสนุกแล้วมันก็เลยลืมไอ้ที่พี่
เครียด อย่างไปทํางานาทัง้วนัพอกลบัมาาถึงบ้านหวัถึงหมอนพีก็่หลบัได้เลย เหมือนว่าสัง่ให้หลบั
ได”้ 

“ถ้าพูดกันตามตรงนะ เวลามันผ่านไปแต่ในใจพี่มันก็ติดอยู่
เหมือนกนั แต่เร่ืองพวกนีพี้ไ่ม่พดูถึงกนัแลว้ ต่างคนต่างก็โตกนัแล้ว ไปทําหน้าที่ของตวัเองให้เต็มที่
ละกัน พี่เองเป็นแม่ก็ทําหน้าที่ตลอดสิบปีที่รู้มาพี่ว่าพี่ก็ไม่เคยบกพร่องนะ ลูกพี่เองเขาก็ไม่เคย
บกพร่อง เป็นเด็กดีตัง้ใจเรียนหนงัสือหนงัหาจนจบ พี่ก็เลยคิดว่าไอ้ลืมน่ะไม่หรอกแต่ไม่อยากจํา 
แลว้ก็ไม่เคยไปพดูถึงมนัอีก” 

3.2 เคล่ือนจากมืดสูแ่สงแรก 
- ตดัสินใจร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

แม้สุนารีเองจะเอ่ยว่าไม่อยากกล่าวถึงเร่ืองราวท่ีผ่านมาในอดีตแต่
ด้วยความรู้สกึสนิทใจกบัผู้วิจยั เธอจงึให้โอกาสตวัเองได้คยุกันแบบเป็นกระบวนการ ผู้วิจยัใช้เวลา
ประมาณ 2 เดือนจึงครบถ้วนตาแผนการท่ีเตรียมไว้ เธอเล่าถึงการเรียนรู้ของตนเองจากการเข้า
ร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธไว้อยา่งนา่สนใจ ดงันี ้ 

“ทลายกําแพงทัง้หมดทีเ่คยตัง้ไวก้บัเขานะ มาถึงวนันี้ใจมนักว้างมาก
พอที่จะยอมรับในส่ิงที่ลูกเป็น เป็นอะไรก็เป็นไปเถอะ อนาคตเขาให้เลือกเดินเอง ไม่ขอสร้าง
เงือ่นไขอะไรอีกต่อไป”       
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“พอย้อนกลบัไปนึกแล้วก็ขําตวัเองเหมือนกนันะ เพราะพีม่นัคนชอบ
เลี้ยงบอนไซไง ไม่นึกเลยว่ามันจะติดมาเอากบัลูกด้วย บอนไซเนี่ยคนปลูกมนัก็ต้องดูแลรดน้ําให้
ปุ๋ ยใช่ไหม แล้วทําแค่นี้มนัไม่พอไงมนัต้องดดั ต้องแต่งให้เข้าทรงแบบที่พี่ต้องการ..แล้วก็เลี้ยงลูก
แบบนีแ้หละ มนัเห็นชดัแจ๋วเลย ลูกอะนะเราเลี้ยงเขาน่ะเป็นหน้าที่อยู่แล้ว แต่ไอ้เข้าไปควบคมุตดั
แต่งโนน้นัน้นีพี่ผ่่านมาแลว้นะ พีบ่อกไดเ้ลยว่าไม่ใช่..สมมุติลูกเป็นต้นไม้นะได้ไม่ผิด แต่ต้นไม้ต้นนี้
ตอ้งทําหนา้ทีใ่หน้ํ้าใหปุ้๋ ย แลว้ถอยมานัง่พกัใหส้บาย เฝ้ารอวนัทีเ่ขางอกงามเติบโตข้ึน ชื่นชมกนัไป
แต่ละวนัไม่ใช่ควบคมุ ลูกมนัจะแคระแกรน”   

“พี่นี่ก็ชอบขดัใจลูกนะ ไม่รู้มนัเป็นอะไร ส่ิงที่เขาขอพี่เป็นอนัต้องขดั 
ถามว่าทําไมหรอ คือมนันึกตามแลว้ไม่ไดป้ระโยชน์อะ พีก็่จะไม่อยากใหเ้ขาไป พีพ่ดูกบัเขาบ่อยนะ
ว่าผู้ใหญ่น่ะเขาอาบน้ําร้อนมาก่อน เร่ืองพวกนี้เขาผ่านมากนัหมดแล้ว ลูกมนัก็เงียบ..แล้วพอมา
คยุกบัน้องแล้วมนัเห็นนะว่าตอนเด็กเราก็ทํานะแบบนี้ พี่เองก็ไม่เรียบร้อยหรอก ดื้อพอตวั พอขอ
อะไรแลว้ไม่ได้ก็น้อยใจว่าพ่อแม่คงไม่รัก แล้วพอมาอยู่ตรงนี้จริง ๆ กลบัทําแบบนัน้เลย ไม่เคยนึก
เอะใจว่าลูกจะรู้สึกยงัไง”   

“คําว่ายอมรับสําหรับพีแ่ล้วมนัไม่ได้ใหม่อะไรเลยนะ มนัอยู่ในใจพี่นี้
มานานแล้ว ความรู้เก่ียวกบัความหลากหลายทางเพศก็ไม่ใช่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่พอมาคยุกบั
นอ้งแลว้มนัก้าวเทา้มาถึงส่ิงทีเ่คยไดยิ้นมาจริงๆ มนัไม่ใช่แค่ความคิดนะ แต่มนัรับไดจ้ริง ๆ”   

“การผุดคือการได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ มนัทําให้พี่ได้มองเห็นว่าที่ผ่าน
มาทําอะไรผิดไป ทําให้พีไ่ด้มาตระหนกักบัตวัเองว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องเปลี่ยน พี่คงเดินทางมืด
มานาน มืดจนไม่เห็นว่าข้างทางนัน้มีอะไรอยู่บ้าง กลับมาเห็นส่ิงที่มันตัง้อยู่ข้างทางและมันก็
สวยงามในแบบของมนั"   

“ความรู้สึกทีส่มุ ๆ อยู่ในใจมนัหายไปนะ มนัเบาข้ึนมาเลยเมื่อได้วาง
ลงไปแล้ว แล้วพีเ่นี่ยมนัเป็นคนมกัโกรธด้วยไงเข้าใจไหม อะไรไม่ถูกใจมกัพาลไม่พอใจได้เลยง่าย 
ๆ แบบนี้ด้วยแหละรึเปล่าลูกเลิกอะไรมนักระเจิงหมด แต่พอมนัเข้าใจแล้ว ยอมรับเขาแล้วนะไอ้
พวกนีดู้เล็กลงไปเลย”      

“คนเป็นพ่อเป็นแม่เนีย่นะมนัมีความห่วงกงัวลในลูกทกุคน ย่ิงรักมาก
ก็ย่ิงห่วงมาก ย่ิงรักมากย่ิงดดุ่ามาก (หวัเราะ) ไอ้ที่มนัเป็นแบบนัน้เพราะกลวัไง แล้วย่ิงพอเขามา
เป็นแบบนีพี้ก็่ย่ิงคิดไปถึงอนาคตเขาอีกว่าจะเป็นยงัไงต่อ เห็นไหมมนันึกถึงอนาคตลูกแทนลูกแล้ว
นะ มนัคิดมนันึกไปตลอด แต่พอเข้าใจกนัแล้วตรงนี้ก็เบาลงไปเลย เปลี่ยนแปลงไปมากแต่ไม่ใช่
หายไป 100% นะ แต่มนัเบาไปมาก ไม่มากระทบชีวิตละ”   
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กรณีศึกษาที่ 2: อาภาพร 
ส่วนที่ 1 ภูมิหลังชีวิตของพ่อแม่ 

อาภาพรเป็นช่ือสมมติของคณุแม่อาย ุ54 ปี จบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปี
ท่ี 6 ปัจจุบนัเป็นหมอทําขวญันาค มีลูกท่ีเรียกตนเองว่าเป็นดี ้อายุ 24 ปี จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ปัจจบุนัทํางานเป็นพนกังานราชการสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

อาภาพรเกิดและเติบโตในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคกลาง เธอมีพ่อแม่เป็น
พระเอกและนางเอกลิเกท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัในยคุอดีต เธอจึงใช้ชีวิตอยู่ใต้ถนุโรงลิเกมาตัง้แตว่ยัเด็ก 
ภาพท่ีเธอคุ้ยเคยคือชดุสวยงามแพรวพราวไปด้วยเพชรและอญัมณีหลากหลายท่ีทัง้ชดุซือ้หาได้ใน
ราคาไม่ก่ีร้อยบาทกับเสียงขบัร้องทํานองลิเกและเสียงป่ีพาทย์ท่ีเธอคุ้นเคย เม่ือเธอโตขึน้มาเธอก็
รับบทเป็นลิเกเด็กหญิงตัง้แตเ่ธออายไุด้ 5 ขวบ ด้วยความน่ารัก ขีอ้้อนของเธอจึงเป็นเหตใุห้พ่อยก
แม่ยกติดใจกันเป็นแถว การรับรู้ในความสามารถทางด้านการขบัร้องถือเป็นพรสวรรค์ท่ีเธอได้รับ
มา เธอจึงยึดอาชีพนีม้าตัง้แต่จบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาท่ีเธอประสบ
ความสําเร็จสูงสุดหาเงินเข้ากระเป๋าได้เป็นกอบเป็นกําจนได้รับการยอมรับให้ขึน้มาเป็นหวัหน้า
คณะลิเก มีลกูน้อง รถบสั เคร่ืองเสียงและอปุกรณ์ตา่ง ๆ เป็นของตนเอง 

“โตมากบัโรงลิเก กินนอนอยู่ก็ใต้ถุนโรงลิเกนี่แหละ ใช้ชีวิตอยู่แบบนัน้ตัง้แต่
จําความได้จนเรียนจบ หนงัสือหนงัหาอะไรเรียนไม่รู้เร่ืองหรอกเพราะในหวัมนัมีแต่ร้องลิเก นี่เชื่อ
ไหมใหพี้บ่รรยายชีวิตพีเ่ป็นเนือ้ลิเกไดน้ะ เอาไหม..(หวัเราะ) แต่นอ้งจะถอดเทปยากเลยละ” 

“พี่เล่นมาตัง้แต่ 5 ขวบดัง้ ตอนนัน้พ่อแก็จับมาลองเลย พวกลูกหลานลิเก
ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ แล้วโชคดีพีค่นติด ก็เลยรู้จกักนัเยอะหน่อย พอเรียนจบก็เร่ิมเป็นสาวละก็รับ
บททีโ่ตข้ึนก็ถือเป็นจงัหวะชีวิตพอดี พีด่งัากช่วงนัน้ ชดุ รถ มีลูกนอ้งเป็นคณะของตวัเองเลย” 

อาภาพรใช้ชีวิตลิเกรอนแรมไปทัว่ประเทศได้จนอายเุธอเข้า 25 ปี ธุรกิจของ
เธอก็เร่ิมซบเซาและเพียงปีคร่ึงหลงัจากนัน้เธอก็ต้องขายวงไปให้คนอ่ืนพร้อมกบัหนีส้ินอีกจํานวน
หนึ่งท่ีติดตวัมาพร้อมการยบุวง เธอไม่มีวิชาความรู้อ่ืนติดตัว้นอกจากทกัษะการร้อง เธอจึงหนัมา
รับหน้าท่ีหมอทําขวญันาคแทนโดยมีแม่ขวญัจิตร ศรีประจนัต์เป็นแม่แบบ อาชีพนีเ้ป็นอาชีพอิสระ 
รายได้จึงไม่แน่นอนขึน้กบัหน้าเทศกาลไปด้วย ช่วงนีเ้ป็นช่วงเวลาก่อร้างสร้างตวัใหม่อีกครัง้ ชีวิ ต
เหมือนกําลงัจะดีขึน้แต่เธอก็ต้องมาสญูเสียสามีไปจากอบุตัิเหต ุแม้เธอจะเสียใจมากแตชี่วิตต้อง
เดนิหน้าตอ่เพราะเธอมีลกูหนึง่คนแล้วเป็นผู้ชายวยั 5 ขวบ 

“คณะลิเกพี่งานชุกมากนะตอนนัน้แต่ก็นัน้แหละมนัเป็นอะไรที่ตอนนัน้คนก็
แข่งกนัเยอะ คณะพีเ่ลยสดุท้ายสู้ไม่ไหว ยอมกลืนเลือดตวัเองยบุไปเลย ขายทกุอย่าง เสียใจมาก 
เจ็บปวดมากแต่ตอ้งทํา ไม่งัน้เจ็บกว่านี้” 
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“ความรู้อะไรไม่มีเรียนแค่ป.6 ใบประกาศอะไรก็ไม่เคยคิดจะสนใจ จบจริงแต่
หลกัฐานไม่มีไปทําอะไรได้ละ ก็เลยสดุท้ายไปทําขวญันาค มีคนว่าดี เสียงดีก็เลยทาเร่ือย ๆ ได้มี
ต้นทุนอะรากมายนักหรอกตอนนั้น แล้วพอมันจะดีข้ึนหน่อยแฟนพี่ก็มาตายเพราะรถคว่ําอีก 
ปล่อยพีเ่ลีย้งลูกคนโต 5 ขวบคนเดียวเลยทีนี”้ 

ประมาณอายุได้ 27 ปี เธอได้พบกบัผู้ชายคนใหม่ที่มีอาชีพทํานา ทําสวน 
เธอตดัสินใจคบหาดูใจสกัพกัใหญ่ก็ตกลงแต่งงาน เออายสุกั 29 ปีเธอก็ตัง้ท้องลูกคนที่ 2 เป็นผู
หญิงทีต่่อมาเป็นดีแ้ละเป็นแฟนกบัลูกสาวของสนุารีในปัจจุบนั 

“แฟนปัจจุบนันี้แต่งกนัตอน 29 ได้มัง้ แล้วก็มีน้องเป็นผู้หญิง ก็ดีนะคู่กับ
พีช่ายของเขา” 

ส่วนที่ 2 มุมมองของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก 
อาภาพรเลีย้งลูกของเธอด้วยตนเองตัง้แต่คลอดจนถึงปัจจบุนั แม้เธอจะยึด

อาชีพหมอทําขวญันาคซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน บางช่วงมีงานชกุรายได้ก็มาก บางช่วงคนไม่ว่าจ้าง
เงินก็ขาดมือ แตเ่ธอก็ไม่เคยทําให้ลูกสาวต้องอดหรือรู้สึกขาดเงินใช้จ่าย เธอเล่าว่าตนเองเคยเป็น
หนีน้อกระบบหนกัท่ีสดุในชีวิตถึงหลกัแสนเน่ืองจากดอกเบีย้ท่ีคอ่นข้างสงูและดอกเบีย้นัน้ทบต้น  

“ลูกนี่เลี้ยงเองนะ ไม่เคยไปจ้างใครเขาเลี้ยง ก็อย่างว่าแหละพี่เป็นหมอทํา
ขวญัเนอะ ถา้ไปเลีย้งแบบจ้างคนอืน่ คนเขารู้ก็คงหดศรัทธาในตวัพีไ่ปดว้ย พีคิ่ดแบบนีน้ะ” 

“หมอทําขวญันีม่นัก็ลุ่ม ๆ ดอน ๆ เหมือนกนันะ ไอ้ช่วงไหนที่คนบวชกนัเยอะ 
อย่างใกล้เข้าพรรษาเนี่ยก็โห รับงานไม่ทนัเลย ปล่อยท้ิงให้หมอคนอื่นก็เยอะ ไอ้เวลาไม่มีมันก็
เงียบจริง ๆ เงียบสนิท แต่ลูกเอย เราเอยมนัยงัต้องกินต้องใช้ไง มนัก็เลยมีช่วงเงินขาดมือบ้าง ก็
อาศยัหยิบยืมเอา กู้เอาแบบนี”้ 

“เอาตรง ๆ ถ้าไม่มีลูกนะพี่อาจจะสบายกว่านี้ เพราะเวลาเราลําบากตวัคน
เดียวมนัยงัไงก็ได้ แต่พอมีลูกแล้วเราต้องดูแล พีไ่ม่กินนี่ไม่เป็นไรนะ แต่อย่างน้อยลูกต้องได้อ่ิมได้
กิน” 

สําหรับการรับรู้ความหลากหลายทางเพศของลูกนัน้ อาภาพรไม่เคยสงสัย
หรือสังหรณ์ใจว่าลูกสาวของเธอจะชอบทอมเพราะปกติเธอมักเห็นลูกสาวเข้าไปอยู่ในกลุ่มติ่ง
เกาหลีท่ีเป็นนกัร้องชายนา่ตาดี และท่ีผา่นมาลกูสาวก็ไมเ่คยมีแฟนหรือพดูถึงแฟนให้เธอฟัง เธอจึง
เข้าใจมาตลอดว่าลูกสาวยงัโสด ความเข้าใจเช่นนีจ้ึงทําให้เธอไม่เคยระแคะระคายเร่ืองความรัก
ของลกู แตเ่น่ืองจากเธอมีอาชีพเป็นหมอทําขวญันาคซึ่งต้องพบปะผู้คนหลากหลาย วนัหนึ่งเธอไป
รับงานทําขวญันาคลกูชายของไชยา (กรณีศกึษาท่ี 3 ของการวิจยันี)้ ระหว่างพดูคยุกนัภายในงาน
ไชยาจงึได้มีโอกาสเลา่วา่ลกูสาวของเขาคบหากบัลกูสาวของอาภาพร แม้วนันัน้เธอจะไม่ได้ปฏิเสธ
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แตเ่ธอก็มิได้ยอมรับกบัไชยา เธอกลา่วแตเ่พียงวา่ไมท่ราบเร่ืองและขอให้เป็นเร่ืองของลกูแตเ่ธอเอง
ก็ตดิใจและรู้สกึช๊อคกบัสิ่งท่ีได้ยินมา 

“ปกติลูกพี่มนัต่ิงเกาหลีนะ มนัชอบศิลปินแนว ๆ นี้ พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะ
นึกนึกถึงไง เด็ก ๆ พีก็่ขอดาราคนนัน้คนนี้เหมือนกนั ก็เอาว่าไม่ว่ากนัแบบนี้ เข้าใจ แล้วพอเขาวุ่น
กบัตรงนีพี้ก็่ไม่เห็นว่าเขาจะไปมีแฟนหรือคบใครนะก็เยคิดว่าลูกเราโสดมาตลอด” 

“จังหวะมนัจะได้รู้อะนะ แหมไปรับงานของไชยาไง แล้วไม่รู้มนัอีท่าไง จู่ ๆ 
ไปคยุกนัถึงเร่ืองลูกแล้วเขาก็บอกว่าลูกพีไ่ปคบกบัลูกเขานะ พีก็่งงสิ เออ มนัยงัไงกนัหว่าเราก็เห็น
ลูกเราอยู่กะเราตลอดนะ นี่อะไรแฟนผู้ชายไม่มีมาบอกลูกเราคบผู้หญิงอีก มนังง ๆ ไปหมด แต่
ไม่ได้เถียงอะไรเขานะเพราะดูแล้วเขาพูดจาจริงจัง ไม่น่าโกหกหรอก แต่ถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อนะ 
คิดว่าไม่น่าใช่” 

เม่ืออาภาพรกลบัถึงบ้านและเจอลกูแล้ว เธอจึงได้เอ่ยปากเล่าว่าวนันีไ้ปงาน
บวชลกูชายไชยามา เธอเห็นสีหน้าลกูสาวเปล่ียนสีนิดหน่อย เธอจึงตดัสินใจถามว่ามีอะไรจะบอก
ไหม เม่ือลกูสาวตดัสินใจบอกเธอเองก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไร ไม่ได้ด่าหรือตําหนิ เพียแต่กล่าว
สัน้ ๆ ไปวา่ก็ขอให้ดกูนัไป ลองศกึษาด ู

“วนันัน้กลบับา้นจดัการถามเลย แต่พูดดี ๆ นะ แบบเกร่ินก่อนว่าไปงานบ้าน
เขามานะ หนูมีอะไรจะเล่ากบัแม่ไหม พีก็่เห็นละหน้าเขาถอดสีนิดนึง สดุท้ายจนใจมัง้ก็เล่ามา พีก็่
ไม่ไดด่้าเขาตรงนัน้นะ แข็งใจตอบไปว่าใหดู้กนัไปก่อน ศึกษาใหดี้ ๆ “ 

ส่วนที่ 3: ยามเม่ือปัญญาผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศ 
เม่ือมาเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ อาภาพรได้นําประเด็นนีม้า

เป็นเนือ้หาท่ีใช้พดูคยุกนั เธอยอมรับวา่หน้าท่ีการงานของเธอต้องการการนบัถือจากสงัคมและการ
ท่ีลกูสาวไปชอบเพศเดียวกนัเป็นเร่ืองท่ีอาจกระทบความเช่ือมัน่ของลกูค้าได้ แม้เธอจะไม่เคยบอก
ให้ลกูต้องเปล่ียนและเธอกล่าวกบัคนอ่ืนด้วยซํา้ว่ารับได้แตเ่ม่ือสํารวจเข้าไปแล้วทําให้ทราบว่าใน
ใจเธอก็ยงัไม่ได้ยอมรับอย่างสนิทใจ การเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธทําให้เธอเห็น
ความจริงในใจกับสิ่งท่ีแสดงออกไปและการห่วงภาพความน่าเช่ือถือของผู้คนท่ีมองมายงัตนเอง 
ขณะเดียวกนัก็ยงัได้มองความเป็นจริงท่ีวนันีล้กูสาวได้โตเป็นผู้ ใหญ่แล้ว แม้ลกูสาวจะไม่ได้คบหา
กบัลกูสาวของไชยาเพราะมาคบกบัลกูสาวของสนุารีแตน่ี่ก็แสดงว่าเขาได้เลือกวิถีชีวิตแล้วเช่นกนั 
อาภาพรจงึอนญุาตให้ลกูเป็นในสิ่งท่ีลกูต้องการ 

“ยอมรับในความเป็นลูก เพราะตรงนัน้คือชีวิตของเขาแล้ว พีไ่ด้ให้ชีวิตกบัเขา
แล้ว ที่เหลือจากนี้คือพื้นที่ให้เขาได้ใช้มันอย่างเต็มที่ คําว่าแต่นัน้แต่นี่อะไรพี่เลยได้วางมันไป
ทัง้หมด ชาวบา้นหรือใครมนัจะพดูถึงลูกพีย่งัไงก็คงไม่ไปสนข้ีปากมนัละ” 
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“เลี้ยงเขายงัไงไม่ให้มนัเข้าไปเจ้าก้ีเจ้าการกบัชีวิตลูกมาก ให้เงินใช้น่ะดี แต่
บงการให้ลูกเป็นอย่างใจพ่อแม่พี่ว่าอนันี้ลองคิดเองว่าลูกจะเป็นยงัไง พี่ผ่านมาแล้ว และคงไม่
ยอ้นกลบัไปแบบนัน้" 

“เรียกว่าตกผลึกดีกว่า มันคือเข้าใจมาแล้วละนะแต่ตรงนี้มันมาทําให้ได้
เข้าใจชดั ๆ ข้ึน อาจเหมือนเคยเห็นของช้ินนีใ้นภาพนะแต่วนันีม้นัเห็นกบัตาพีเ่ลย”   

“ปกติอารมณ์ก็เป็นแบบข้ึนเร็วนะ เหมือนตวัรับมันดีแล้วตวัส่งก็ดีด้วย ถ้า
แบบมากระทบปุ๊ บเนี่ยพร้อมส่งกลบัไปได้เลยบางทีมีดอกแถมไปให้อีก หลายคร้ังก็มานัง่รู้สึกผิด
กบัตวัเองไม่น่าเป็นแบบนี้ แต่พอเปิดใจคยุกบัลูกมากข้ึน ลูกก็ดูเข้าใจยอมรับพีม่ากข้ึน พี่ก็เห็นใจ
เขามากข้ึน มนักลายเป็นไอข้้างในมนัเปลีย่นไปดว้ย มนัไม่เป็นแบบนัน้แลว้”   

“เร่ืองความคิดหรอ..เปลี่ยนนะ แต่ก่อนมกัเชื่อว่าถ้าเป็นทอมเป็นดี้เนี่ยมนัจะ
เป็นคนชัน้สองของสงัคม คิดว่าคนเขาจะดูถูกเอานะ คิดอีกด้วยว่าไปทํางานเขาก็จะรับลูกเรายาก
หรือเปล่า ขนาดคนปกติแข่งขนักนัยงัยากเลยตวัเลือกมนัเยอะ คือพีก็่คิดของพีไ่ปไงเข้าใจไหม มนั
ตอ้งคิดนะสร้างเขาข้ึนมาแลว้ ทีนี้ที่เปลี่ยนเนี่ยคือเออ เขาก็มีของของเขานะ ทกุคนแหละมนัมีของ 
ทกุคนมนัโตของมนัไปไดเ้พียงแต่มนัตรงใจเราหรือเปล่า ไอที้คิ่ดมามนัไดว้างไป”   

“จําไดว่้าน้องให้พีไ่ล่ดูสิว่าจะต้องยงัไงกบัชีวิตเมื่อกลบัเข้าบ้านไปเจอลูก พีก็่
นึกไดว่้าตอ้งตัง้ใจฟังเขาแบบที่น้องตัง้ใจฟังพีเ่นี่ยละ มนัเปลี่ยนได้ พอไปถึงหน้างานจริง ๆ มนัฟัง
ได้จริง ๆ นะ ฟังนี่เลยสําคญัมากเลย มนัเปลี่ยนไปฟังได้เลย พอมนัฟังมนัก็สงบ ไอ้ที่กรุ่น ๆ จาก
เตาทกุวนัในบา้นมนัเลยมอดไป”   

กรณีศึกษาที่ 3: ไชยา 
ส่วนที่ 1 ภูมิหลังชีวิตของพ่อแม่ 

ไชยาเป็นช่ือสมมติของคุณพ่ออายุ 49 ปีการศึกษาปวส.ปัจจุบนัประกอบ
อาชีพช่างปกูระเบือ้ง มีลกูท่ีเรียกตนเองว่าเป็นเลสเบีย้น อายุ 23 ปี กําลงัศึกษาปริญญาโทเต็ม
เวลาจงึยงัไมไ่ด้ทํางานประจําใด 

ชีวิตวยัเดก็ของไชยาเตบิโตมาทา่มกลางสวนละมดุแห่งหนึ่งในภาคกลาง เขา
เลา่วา่แม้ชีวิตจะไมร่ํ่ารวยแตก็่ไมเ่คยอดกินข้าวเน่ืองจากบ้านญาตขิองเขาปลกูข้าวและจะสีมาแบง่
ให้กินกันอยู่เสมอ ส่วนผกัก็หาเก็บกินเอาจากริมรัว้ นํา้พริกถือเป็นอาหารสามญัประจําบ้านท่ีจะ
ขาดจากตู้กับข้าวไม่ได้ เม่ือวยัเด็กทางบ้านค่อนข้างสนบัสนุนให้เรียนหนงัสือ เขาจึงมีโอกาสได้
เรียนจนจบ ปวส. ก่อนออกมาหางานทําเป็นชา่งตา่ง ๆ จนปัจจบุนัมาหยดุท่ีชา่งปกูระเบือ้ง 
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“เด็ก ๆ ไม่ลําบากครับแต่ก็ไม่รวย อาหารการกินนี่ไม่เคยขาดเพราะอาเขาทํา
นา สีมาเผื่อกนัอยู่ ผกัหญ้าหากินเอาตามริมร้ัว สะอาดยายูกไม่ฉีด กินกับน้ําพริกนะ อร่อยเลย 
น้ําพริกนีมี่ติดตูก้บัข้าวไวต้ลอด มนักินไดก้บัทกุอย่าง” 

“ก็อาศยัหาประสบการณ์ไปเร่ือย เป็นช่างมาหลายแนวแล้วก็มาลงตวักบัช่าง
ปกูระเบือ้งเนีย่ละ มนัเป็นงานฝีมือ ค่าตวัก็สมราคา เรียกกว่าพออยู่ได”้ 

ชีวิตคู่ของไชยาแต่งงานกับหญิงท่ีเรียนร่วมชัน้มากับเขา ลูกสาวคนแรกเกิด
ในปีท่ีเขาอายไุด้ 26 ปี และด้วยความท่ีเป็นหลานคนแรกของตระกลู ลกูของเขาจึงได้รับควารักจาก
บรรดาพ่ีน้องเป็นอยา่งดี ได้รับการสนบัสนนุให้เรียนในโรงเรียนท่ีดี การเรียนพิเศษและสนบัสนนุให้
ทํากิจกรรมตา่ง ๆ ตามท่ีเขาสนใจ 

“ลูกเกิดมาโชคดีที่เป็นคนแรกของตระกูล พี่ ๆ น้อง ๆ เขาเลยรักกนัมาก โอ๋
กนัมาก ส่งเงินค่าเทอมให้ ไปไหนมาไหนมีคนขวญัของฝากติดมือมาตลอด ผมแทบไม่ได้ส่งเสีย
เขาเลยดว้ยซ้ํา” 

ส่วนที่ 2 มุมมองของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก 
ไชยาเลีย้งลกูของเขากบัภรรยาด้วยตนเองตัง้แตค่ลอดจนถึงปัจจบุนั เม่ือครัง้

ยังเด็กไชยาเคยวาดฝันไว้ว่าอยากเป็นคุณหมอจะได้กลับมาดูแลพ่อแม่ตายายและได้รับการ
ยอมรับนบัถือเวลาไปไหน แตเ่ม่ือเขาเติบโตขึน้พบอุปสรรควิตท่ีทําให้เขาพบว่าตนเองไม่สามารถ
ไปถึงความฝันนัน้ได้จงึได้พบัความฝันนัน้เก็บไว้ เม่ือตนเองมีลกูสาวก็พยายามปลกูฝังให้ลกูได้เป็น
หมอ แต่การปลูกฝังนีไ้ด้กลายมาเป็นเง่ือนไขชีวิตของลูกสาวเม่ือวนัหนึ่งไชยาพบว่าลูกสาวชอบ
ผู้ หญิงด้วยกัน เขากล่าวว่าตอนนัน้รู้สึกช๊อคแต่ด้วยความรักลูกจึงไม่ได้เอ่ยห้ามสิ่งท่ีลูกเป็น 
เพียงแตย่ื่นข้อเสนอไปวา่ถ้าลกูเป็นหมอได้ ลกูก็สามารถเป็นในสิ่งท่ีลกูอยากเป็นได้เชน่กนั 

“จริง ๆ คือฝันไว้แล้วตัง้แต่สมยัเด็ก ๆ เลยนะว่าอยากเป็นหมอ เพราะหมอนี่
มนัไปไหนใครก็ยกมือไหว้กบัอีกยอ่างคือจะได้รักษาคนในบ้านเราด้วย เจ็บป่วยอะไรนี่ก็ไม่ต้องไป
หาทีไ่หนไกล แต่ผมน่ะมนัทําฝันนัน้ไม่ได ้เรียนไม่เก่งเลยไปไม่ถึงฝัน ก็ยอมรับนะตรงนัน้ว่าทําไม่ได้
ก็พบัมนัเก็บไป” 

“ตอนทีรู้่ว่าลูกไปคบกบัผูห้ญิงดว้ยกนัตอนนัน้ช๊อคนะ ไม่เคยนึกมาก่อนว่าลูก
เราจะเป็นแบบนี้ มีคนบอกว่าไม่น่าเกลียดหรอกลูกเราไม่ได้เป็นทอมสกัหน่อย แต่ไงดีละเขาไม่
เข้าใจหรอก เขาไม่มาเป็นเราไง” 

“อยากใหท้กุอย่างมนัสงบนะก็เลยบอกกบัเขาไปว่า เอางี้ไหมมาเรียนหนงัสือ 
มาแข่งกบัตวัเองใหไ้ด ้เป็นหมอใหไ้ด ้แลว้อะไรจากนีพ้่อยกให้ทัง้หมด ลูกขออะไรก็ให้ได้ทัง้หมด ก็
บอกเขาไปแบบนี”้ 
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ส่วนที่ 3: ยามเม่ือปัญญาผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูก
วัยรุ่น 

การเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธทําให้ไชยาได้เห็นการยอมรับท่ี
เขาบอกตนเองมาตลอดว่ามีลกัษณะเช่นไร การยอมรับแบบมีเง่ือนไขแม้จะเป็นสิ่งท่ีผลกัดนัให้ลูก
สาวได้เรียนตอ่ถึงระดบัปริญญาโทในปัจจบุนั แตน่ัน้ก็ทําให้เขาไม่ทราบด้วยซํา้ว่าความจริงแล้วลกู
อยากเป็นหรือเปล่า ในช่วงแรกท่ีไชยามองเห็นสิ่งท่ีตนกระทําทัง้หมดนํามาซึ่งความรู้สึกผิดในใจ 
แตเ่ม่ือผู้วิจยัได้ชีช้วนว่าสิ่งท่ีทําแม้จะเป็นสิงท่ีไชยาเรียกว่าผิดแตผ่ิดนัน้ก็คือผิดเพราะรักลกู ชีช้วน
ให้คดิตอ่วา่จากนีอ้ะไรคือสิ่งท่ีเขาสามารถทําได้และเหมาะกบัสิ่งท่ีเป็นอยูใ่นขณะนี ้

“ไอ้ที่มนัไม่ลงใจกบัความเป็นเขาแบบนี้เนี่ยก็คือมนัห่วงชีวิตเขานัน้แหละ โต
ไปจากนีม้นัจะอยู่ จะมีงานการอะไรกนัยงัไง แล้วพวกญาติผู้ใหญ่บ้านเหนือบ้านใต้อีกเขาจะยงัไง 
แต่พอมนัอยู่ตรงนี้แล้วมนัไม่สนแล้ว ให้ลูกเราเขาได้เป็นแบบนัน้แหละ ยอมรับไปเลย บ้านพีจ่ะได้
มีความสขุอีกครั้ง เราไม่ไดข้อเงินใครใช้ บางทีก็ตอ้งเลือกหลบัตาบา้ง”   

“พ่อแม่รักลูกทุกคน แต่รักกนัแบบไหนแบบไม่ปล่อยเลย จํากดัทางเดินชีวิต
ไปหมด แบบนี้ได้ไหมครับ ย้อนนึกกนัแบบนี้ดู ทกุคนมนัก็มีปัญญาก็ต้องให้เขาใช้ปัญญาของเขา
บา้ง” 

“เลิกเลยนะตอนนี ้อยากเป็นหมอนะแต่ดนัเอาความฝันตรงนี้มาใช้ต่อรองกบั
ส่ิงทีเ่ขาเป็น ส่วนของพีม่นัก็คือส่วนของพี ่พอมนัเห็นแลว้มนัหยดุเลย”   

"คือการเคลือ่นที ่ใจมนัเคลือ่นทีไ่ปเข้าใจข้ึน”   
“ผดุคือได้ชดัได้รู้ว่าไม่เอาประวติัศาสตร์ตวัเองไปเขียนให้ลูก ถ้ามนัไม่ผดุมนั

ก็ไม่ชดัในส่ิงทีทํ่าไป ของแบบนีม้าบอกก็ไดแ้ต่พีเ่องอาจไม่เชื่อ พีว่่ามนัตอ้งเจอกบัตวัเอง”  
“ไอ้ที่หนัก ๆ อยู่ในใจ ไอ้ที่มันอึดอัดมันก็หายไป มันไม่ได้เก็บเอามาเป็น

ประเด็นทีจ่ะคอยจบัผิดกนัอีกละ เบาใจไดเ้ลยในเร่ืองความรู้สึกนะ” 
“โลกแคบเหมือนกนันะก่อนหนา้นี ้พีอ่าจคิดเยอะไป เมื่อได้มาเป็นพ่อแม่แล้ว

พี่คิดว่าทุกคนหวงหมดลูกน่ะ ไม่มีใครปล่อยใจได้ตามสบาย เห้ยลูกมันจะไปไหนก็ไปเลย 
โดยเฉพาะลูกเรามนัลูกสาว ไงซะพ่อแม่มนันึกมนัคิดห่วงได้หมดแหละไม่เก่ียวว่าลูกสวยหรือไม่
สวยนะ พอได้มาถึงตรงนี้แล้วมนัวางความห่วงลงไปมาก วางความคิดที่ทําให้หนกั ๆ ลงไปมาก 
ย่ิงถา้เร่ืองทีเ่ขาเป็นแบบนีห้ายไปเลยไม่เอามาใส่ใจเลย”   

“ไม่นึกถึงเหมือนกนัว่ามนัจะช้าลงได้ เพราะพีม่นัเป็นคนเร็ว พอใจมนัได้เย็น
ลงแล้ว ชีวิตมันก็ได้มาช้าลง ช้าลงทัง้คําพูด ท่าทีกับลูก เรียกพฤติกรรมใช่ไหม พฤติกรรมพ่อ
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เปลี่ยน พฤติกรรมลูกเปลี่ยน อนันี้เปลี่ยนโลกพี่เลยที่แต่ก่อนคิดแต่ว่าลูกเปลี่ยนได้ถ้าลูกคิดจะ
เปลีย่น มนัมาเห็นว่า อ๋อคนอืน่เปลีย่นไดน้ะถา้พีเ่องเร่ิมตน้” 

 
ตอนที่ 2 การให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูก
วัยรุ่น 

การให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นเป็นการ
กล่าวถึงการให้คณุค่าตามทศันะของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทนุเดิมและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เนือ้หาในส่วนนีจ้ึงเป็นการร้อยเรียงประสบการณ์ของพ่อแม่2 กลุ่ม พ่อแม่
กลุ่มหนึ่งมีปัญญาจากการสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมก่อนหน้าได้มาพบเจอผู้ วิจยัและพ่อแม่อีกกลุ่ม
หนึ่งมีปัญญาจากการเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ซึ่งการเข้าร่วมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธนีถื้อเป็นการเดินทางของปัญญาครัง้สําคัญเพราะหากพิจารณาความหมาย
ภาคทฤษฎีของปัญญาแล้วคือความเข้าใจซึ่งแน่นอนว่าพ่อแม่ท่ีมีลูกทุกคนล้วนกล่าวว่าตนเอง 
“เข้าใจ” สิ่งท่ีลูกเป็นกันทัง้หมดเพราะเลีย้งดูปูเส่ือพวกเขากันมาเป็นอย่างดี ต่อเม่ือพ่อแม่พบ
นกัจิตวิทยาการปรึกษาพวกเขากลบัได้ค้นพบความเข้าใจครัง้ใหม่ท่ีปรากฏในรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่าง
ไปจากเดมิ นา่สนใจและตดิตามเป็นอยา่งยิ่ง การร่วมเดนิทางสูโ่ลกแหง่ความเข้าใจของพ่อแม่ท่ีลกู
วัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศนับจากนีม้ิได้สร้างคุณค่าเฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับกรณีศึกษาเหล่านีเ้ท่านัน้ แต่พ่อแม่ทัว่ไปหากได้ร่วมพิจารณาใคร่ครวญความหมาย
ทัง้หมดกบัประสบการณ์ของตนเองไปด้วยแล้ว ยอ่มสร้างความหมายในใจได้เช่นกนั ผลการศกึษา
ในส่วนนีเ้ป็นปัญญาระหว่างของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทนุเดิมและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพทุธ ประกอบด้วยเนือ้หา 3สว่น ดงันี ้
ส่วนที่ 1 ความหมายปัญญาผุดขึน้แล้ว 

หากจะทําความเข้าใจคําว่าปัญญาในความหมายของคนทั่วไปแล้ว ปัญญามัก
หมายถึงความรู้ ความเข้าใจในสิ่งตา่งๆ หรือความสามารถทําสิ่งใดได้อย่างชํานาญ คล่องแคล่วก็
อาจได้ช่ือว่าปัญญาเช่นกัน ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัในชีวิตประจําวันเช่นเด็กท่ีเรียนหนงัสือเก่งก็มัก
ได้รับการขนานนามว่าเด็กเจ้าปัญญา หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้คิดวิเคราะห์
แทนมนุษย์ได้นัน้ถูกตัง้ช่ือว่าปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น หากความหมายปัญญาเองยังมีความ
แตกต่างกันไปตามบริบทท่ีปัญญาไปปรากฏอยู่แล้ว การกล่าวถึงปัญญ าในบริบทความ
หลากหลายทางเพศ จะมีความหมายเช่นไรทัง้ในมมุของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทนุเดิมและพ่อแม่ท่ี
เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ 

 



 147 

กลุ่มที่ 1 พ่อแม่ที่มีปัญญาเป็นทุนเดมิ 
พ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมได้กล่าวถึงความหมายไว้ 2ประการ ได้แก่ การ

ยอมรับในสิ่งท่ีลกูเป็นและการคืนความสงบสขุให้ครอบครัว มีรายละเอียดดงันี ้
1. การยอมรับในสิ่งท่ีลกูเป็น 

การให้ความหมายโดยเน้นความสําคญัไปท่ีการยอมรับในสิ่งท่ีลกูเป็นนัน้
เป็นภาวะใจของพ่อแม่ท่ีอนญุาตให้ลกูได้แสดงออกถึงรสนิยมทางเพศอย่างอิสระ ไม่ขีดเส้นจํากัด
ให้ลูกเป็นดัง่ใจตน ภาวะนีจ้ึงเป็นการยอมรับท่ีเกิดจากการมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตซึ่งไม่
สามารถเข้าไปควบคมุหรือจดัการได้ทกุสิ่งแม้แตล่กู 

“คือยอมให้เขาได้เป็นในแบบของเขาแล้วละ เป็นทอมก็เป็นสิ ไม่ไปขีด
เส้นหรือกําหนดอะไรให้กบัตวัเขา ชีวิตมนัก็เป็นของเขา เราเป็นแม่ก็ให้สิทธ์ิเขาเกิดและก็ทําหน้าท่ี
ให้เตม็ท่ีท่ีสดุในการเลีย้งด ูท่ีเหลือเป็นการคดิของตวัเขาเอง”(ทเุรียน) 

“เป็นการปลดปลอ่ยให้เขาได้มีพืน้ท่ีแสดงออกเป็นของตวัเอง เลิกกําหนด
กฎเกณฑ์อะไรอีกแล้ว ชีวิตของเราเราว่าเต็มท่ีนะแต่มันยังควบคุมอะไรอีกตัง้หลายอย่างไม่ได้ 
ประสาอะไรจะไปครอบงําชีวิตคนอ่ืนใชไ่หมละ ให้เขาโตไปเป็นต้นไม้ในแบบของเขา”(มงัคดุ) 

“เตม็ท่ีตามสบาย เอาให้สดุติง่ไปเลยลกู เป็นกระเทยยคุนีไ้ม่ได้น่ารังเกียจ
เลย..พาเขาไปเลือกลิปสตกิบ้าง เสือ้ผ้าผู้หญิงบ้าง คือตามสบายเลยลกู พอ่แม่อยู่ตรงนีอ้ยากให้ลกู
ใช้ชีวิตให้สดุ”(พทุรา) 

2. การคืนความสงบสขุให้ครอบครัว 
การให้ความหมายโดยเน้นความสําคัญไปท่ีการคืนความสงบสุขให้

ครอบครัวนัน้เป็นภาวะใจของพอ่แมท่ี่คืนสูค่วามสนิทใจกบัลกูวยัรุ่นอีกครัง้ เป็นการเคล่ือนของใจท่ี
ยึดกับความอบัอาย ความโกรธ ความกลวัมาสู่ความเข้าใจอย่างนอบน้อมกับความจริงตรงหน้า 
เม่ือภายในใจเปล่ียนแปลงจงึสง่ผลตอ่ความใกล้ชิดสนิทสนมท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย 

“ตอนท่ีมันไม่ยอมรับลูกนะ ไม่อยากเข้าบ้านเลย ไม่อยากพูดถึงลูกเลย
ด้วยซํา้ อายวะ แตพ่อมนัเข้าใจ เปิดใจรับสิ่งท่ีลกูเขาเป็นแบบนี ้มนัเหมือนความสงบสขุในบ้านมนั
ได้กลบัมาอีกครัง้”(ทเุรียน) 

“ตอนท่ียงัจบัไม่ได้ว่าเป็นทอมนะ มันมีความสุขกันดี เขาเรียกเราว่าป๊า
ทัง้ๆ ท่ีเราเป็นแค่พ่ีชายนะ แต่คงเป็นเพราะดูแลกันเต็มท่ีละมัง้ พอเร่ืองมันแดงขึน้มา พยายาม
เปล่ียนแปลงอะไรๆ ในชีวิต ภาพความสุข เขาไม่เรียกเราว่าป๊าแล้วนะ พอผ่านมนัมาได้เออ มนัดี 
มนัได้กลบัมาเข้าใจกนั สนิทใจกนัเหมือนเดมิ”(มงัคดุ) 
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กลุ่มที่ 2 พ่อแม่ที่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 
พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้กล่าวถึงความหมายไว้ 3 

ประการ ได้แก่ การยอมรับลูกแบบไม่มีเง่ือนไข การเลีย้งดแูละเฝ้าดลููกให้เติบโตอย่างอิสระ และ
การเลิกกําหนดชีวิตลกูจากประสบการณ์ตน มีรายละเอียดดงันี ้

1. การยอมรับลกูแบบไมมี่เง่ือนไข 
การให้ความหมายโดยเน้นความสําคญัไปท่ีการยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข

นัน้เป็นภาวะใจของพ่อแม่ท่ีขยายพืน้ท่ีให้กับรสนิยมทางเพศของลูกโดยไม่กําหนดกฏเกณฑ์ใดให้
เป็นภาระหรือนําความอดึอดัมาสูท่ัง้สองฝ่าย พ่อแม่ท่ีสามารถกล่าวกบัลกูได้อย่างเต็มปากว่าพวก
เขามีอิสระท่ีจะใช้ชีวิตอยา่งไรในเร่ืองความรักหรือการแสดงออกทางเพศเชน่นีไ้มใ่ช่เร่ืองง่าย ทกุคน
ล้วนต้องเดินทางผ่านความกลวั ความอบัอาย การนึกถึงอนาคตของลกู การนึกถึงการยอมรับจาก
สงัคมรอบข้าง แต่สุดท้ายแล้วพ่อแม่ต้องตดัสินใจเลือกเก็บลูกไว้และให้ความสําคญักับสิ่งท่ีลูก
เลือกแล้วเป็นท่ีตัง้ 

“ทลายกําแพงทัง้หมดท่ีเคยตัง้ไว้กับเขานะ มาถึงวันนีใ้จมันกว้างมาก
พอท่ีจะยอมรับในสิ่งท่ีลูกเป็น เป็นอะไรก็เป็นไปเถอะ อนาคตเขาให้เลือกเดินเอง ไม่ขอสร้าง
เง่ือนไขอะไรอีกตอ่ไป”(สนุารี) 

“ยอมรับในความเป็นลกู เพราะตรงนัน้คือชีวิตของเขาแล้ว พ่ีได้ให้ชีวิตกบั
เขาแล้ว ท่ีเหลือจากนีคื้อพืน้ท่ีให้เขาได้ใช้มนัอย่างเต็มท่ี คําว่าแต่นัน้แต่น่ีอะไรพ่ีเลยได้วางมนัไป
ทัง้หมด ชาวบ้านหรือใครมนัจะพดูถึงลกูพ่ียงัไงก็คงไมไ่ปสนขีป้ากมนัละ” (อาภาพร) 

“ไอ้ท่ีมนัไมล่งใจกบัความเป็นเขาแบบนีเ้น่ียก็คือมนัห่วงชีวิตเขานัน้แหละ 
โตไปจากนีม้นัจะอยู่ จะมีงานการอะไรกันยงัไง แล้วพวกญาติผู้ ใหญ่บ้านเหนือบ้านใต้อีกเขาจะ
ยงัไง แตพ่อมนัอยู่ตรงนีแ้ล้วมนัไม่สนแล้ว ให้ลกูเราเขาได้เป็นแบบนัน้แหละ ยอมรับไปเลย บ้านพ่ี
จะได้มีความสขุอีกครัง้ เราไมไ่ด้ขอเงินใครใช้ บางทีก็ต้องเลือกหลบัตาบ้าง” (ไชยา) 

2. การเลีย้งดแูละเฝ้าดลูกูให้เตบิโตอยา่งอิสระ 
การให้ความหมายโดยเน้นความสําคญัไปท่ีการเลีย้งดท่ีูไม่จํากดัขอบเขต

นัน้เป็นแนวทางการดํารงตนของพ่อแม่ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพทุธเล่าถึงลกัษณะการเลีย้งดลูกูท่ีผ่านมาของตนว่ามีลกัษณะสําคญัอยู่ 2 ประการ
นัน้คือ การเป็นพ่อแม่ท่ีมีหน้าท่ีเลีย้งดใูห้เขาเจริญเติบโตกบัควบคมุให้เจริญเติบโตในทิศทางท่ีตน
ต้องการซึง่การกระทําเชน่นีส้ะท้อนให้เขาเห็นวา่เขาเองมองลกูคล้ายต้นบอนไซท่ีเจ้าของมีหน้าท่ีรด
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นํา้กับดดัให้มนัโตไปในแบบท่ีต้องการ การเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจึงเป็นการได้คิดใหม่
และเปล่ียนจากควบคมุมาเป็นเฝ้าดใูห้ต้นไม้ต้นนีโ้ตในแบบของมนั 

“พอย้อนกลบัไปนกึแล้วก็ขําตวัเองเหมือนกนันะ เพราะพ่ีมนัคนชอบเลีย้ง
บอนไซไง ไม่นึกเล้ยว่ามนัจะติดมาเอากบัลกูด้วย บอนไซเน่ียคนปลกูมนัก็ต้องดแูลรดนํา้ให้ปุ๋ ยใช่
ไหม แล้วทําแคนี่ม้นัไม่พอไงมนัต้องดดั ต้องแต่งให้เข้าทรงแบบท่ีพ่ีต้องการ..แล้วก็เลีย้งลกูแบบนี ้
แหละ มนัเห็นชดัแจ๋วเลย ลูกอะนะเราเลีย้งเขาน่ะเป็นหน้าท่ีอยู่แล้ว แต่ไอ้เข้าไปควบคมุตดัแต่ง
โน้นนัน้น่ีพ่ีผา่นมาแล้วนะ พ่ีบอกได้เลยว่าไม่ใช่..สมมตุิลกูเป็นต้นไม้นะได้ไม่ผิด แตต้่นไม้ต้นนีต้้อง
ทําหน้าท่ีให้นํา้ให้ปุ๋ ย แล้วถอยมานัง่พกัให้สบาย เฝ้ารอวนัท่ีเขางอกงามเติบโตขึน้ ช่ืนชมกนัไปแต่
ละวนัไมใ่ชค่วบคมุ ลกูมนัจะแคระแกรน” (สนุารี) 

“เลีย้งเขายงัไงไม่ให้มนัเข้าไปเจ้ากีเ้จ้าการกับชีวิตลูกมาก ให้เงินใช้น่ะดี 
แตบ่งการให้ลกูเป็นอย่างใจพ่อแม่พ่ีว่าอนันีล้องคิดเองว่าลกูจะเป็นยงัไง พ่ีผ่านมาแล้ว และคงไม่
ย้อนกลบัไปแบบนัน้" (อาภาพร) 

“พ่อแม่รักลูกทุกคน แต่รักกันแบบไหนแบบไม่ปล่อยเลย จํากัดทางเดิน
ชีวิตไปหมด แบบนีไ้ด้ไหมครับ ย้อนนึกกนัแบบนีด้ ูทกุคนมนัก็มีปัญญาก็ต้องให้เขาใช้ปัญญาของ
เขาบ้าง” (ไชยา) 

3. การเลิกกําหนดชีวิตลกูจากประสบการณ์ตน 
การให้ความหมายโดยเน้นความสําคญัไปท่ีการนําประสบการณ์ของตน

มาเป็นแนวทางเดินของลกูนัน้เป็นสิ่งท่ีน่าขบคิด พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ
พดูถึงประสบการณ์ของตนกับการเลีย้งดลููกโดยหยิบคําโบราณท่ีพดูและได้ยินกนัจนคุ้นห ูนัน่คือ 
“พอ่แมอ่าบนํา้ร้อนมาก่อน” การถือคํานีไ้ว้ในใจมีผลให้พ่อแม่เลือกประสบการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ให้กบั
ลกู บางกิจกรรมท่ีลกูขอไปร่วม แตพ่อ่แมพ่ิจารณาแล้วเห็นวา่ไมเ่กิดประโยชน์ก็จะพดูจาหว่านล้อม
จนลูกตดัสินใจเองว่าไม่ไปเน่ืองจากต้องจํายอมกับคําพูด ทัง้ๆ ท่ีเม่ือพ่อแม่เองยังเด็ก เขาก็ทํา
เชน่เดียวกบัลกูและเม่ือถกูขดัใจก็รู้สกึน้อยใจพอ่แมข่องตนอยูเ่ชน่กนั 

“พ่ีน่ีก็ชอบขดัใจลกูนะ ไม่รู้มนัเป็นอะไร สิ่งท่ีเขาขอพ่ีเป็นอนัต้องขดั ถาม
ว่าทําไมหรอ คือมนันึกตามแล้วไม่ได้ประโยชน์อะ พ่ีก็จะไม่อยากให้เขาไป พ่ีพดูกบัเขาบ่อยนะว่า
ผู้ ใหญ่น่ะเขาอาบนํา้ร้อนมาก่อน เร่ืองพวกนีเ้ขาผ่านมากันหมดแล้ว ลกูมนัก็เงียบ..แล้วพอมาคยุ
กบัน้องแล้วมนัเห็นนะว่าตอนเด็กเราก็ทํานะแบบนี ้พ่ีเองก็ไม่เรียบร้อยหรอก ดือ้พอตวั พอขออะไร
แล้วไม่ได้ก็น้อยใจว่าพ่อแม่คงไม่รัก แล้วพอมาอยู่ตรงนีจ้ริงๆ กลบัทําแบบนัน้เลย ไม่เคยนึกเอะใจ
วา่ลกูจะรู้สกึยงัไง” (สนุารี) 
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พ่อแม่อีกรายกล่าวถึงประสบการณ์ตนเองท่ีให้ความหมายกบัปัญญาใน
บริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นไว้อย่างน่าสนใจเช่นกนัว่าเขาเองในวยัเด็กอยากเป็น
หมอแต่พอรู้ตวัเองว่าเรียนไม่ไหวก็พบัความฝันนัน้ใส่ลิน้ชกัใจชัน้ท่ีลึกท่ีสุด ต่อเม่ือมีลูก ตนก็นํา
ความฝันนัน้มาหวา่นล้อม สง่เสริมให้ลกูเดินในเส้นทางท่ีเคยปรารถนาไว้ในวนัวานโดยการนําสิ่งท่ี
ลกูเป็นมาตอ่รอง กลายเป็นว่าอนุญาตให้ลูกมีความหลากหลายทางเพศได้แต่ต้องแลกด้วยความ
ฝันท่ีตนไมมี่โอกาสทํามนัได้จริง 

“เลิกเลยนะตอนนี ้อยากเป็นหมอนะแตด่นัเอาความฝันตรงนีม้าใช้ตอ่รอง
กบัสิง่ท่ีเขาเป็น สว่นของพี่มนัก็คือสว่นของพี่ พอมนัเห็นแล้วมนัหยดุเลย” (ไชยา) 
ส่วนที่ 2 ความหมายปัญญาก าลังผุด 

ปัญญานัน้โดยธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีมีติดตวัมนุษย์กันมาตัง้แต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา
กันแล้วทุกคน ต่อเม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีเหตปัุจจยัมาสัมพนัธ์อย่างเหมาะสมปัญญาก็สามารถ
ออกมาทําหน้าท่ีได้ ปัญญาจึงมิใช่สิ่งใหม่ท่ีกําเนิดขึน้มาแบบลอยๆ หรือเกิดขึน้บนความบงัเอิญ 
เม่ือเป็นเช่นนีแ้ล้วการใช้คําแทนการออกมาทําหน้าท่ีของปัญญาจึงตรงกับคําว่าผุดมากท่ีสุด
เช่นเดียวกบัการผดุของดอกเห็ดท่ีอาศยัความพร้อมมลูของอณุหภูมิ ความชืน้ กองดิน และปัจจยั
แวดล้อมอ่ืนก็เป็นเหตนํุาให้ดอกเห็ดโผล่ตวัแทรกออกมาได้ข้างกองจอมปลวก ขณะท่ีการทําความ
เข้าใจการให้ความหมาย “การผุด” โดยเฉพาะปัญญาท่ีจะผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทาง
เพศแล้วจึงถือเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง หัวข้อนีจ้ึงจะได้นําเสนอในมุมมองของพ่อแม่ท่ีมี
ปัญญาเป็นทนุเดมิและพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ 

กลุ่มที่ 1 พ่อแม่ที่มีปัญญาเป็นทุนเดมิ 
พ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมได้กล่าวถึงความหมายไว้ ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 

ความหมายเชิงกระบวนการและผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลงัผดุ มีรายละเอียดดงันี ้
1. ความหมายเชิงกระบวนการ 

ความหมายเชิงกระบวนการเป็นการกล่าวถึงการให้ความหมายลกัษณะ
การเคล่ือนของปัญญา ซึง่พอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดิมได้กล่าวไว้ 2 ประการ ได้แก่ การเติบโตของ
ความเข้าใจสูก่ารยอมรับและการเปล่ียนผา่นจากมืดสูส่วา่ง 

(1) การเตบิโตของความเข้าใจสูก่ารยอมรับ 
ปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นนัน้แท้จริงแล้ว

มิใชส่ิ่งท่ีเกิดขึน้ใหมแ่ตเ่ป็นสิ่งท่ีล้วนอยู่ในความคิดของผู้ ให้ข้อมลูมายาวนานแล้วแตค่วามเข้าใจนี ้
อยูใ่นลกัษณะการนอนนิ่งไมเ่ปิดเผยตวั ตอ่เม่ือมีเหตกุารณ์เข้ามาประกอบความเข้าใจและนําสิ่งท่ี
เกิดขึน้มาใคร่ครวญ ความเข้าใจนีก็้กลายเป็นการยอมรับ 
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 “คือจริงๆ แล้วก็มีคนมาบอก มาพูดหลายรอบแล้วให้เข้าใจนะ ให้พี่
ยอมรับนะ ลูกเป็นแบบนี้เขาก็ไม่ได้เสียหายไง ก็เก็บไว้หมดเลยอะไรพวกนี้แต่มนัก็เหมือนเก็บไว้
แล้วไม่ได้เอามาดู มาคิดตามอะ แต่พอวนัหน่ึงมนัเหมือนเก็บเร่ือยๆ ไอ้ความเข้าใจตรงนี้มนัก็คง
เพ่ิมข้ึนมัง้ แฟนพี่ก็ตวัดีเลย พีก็่เลยไม่รู้นึกยงัไงนะ เอามนัมาทบทวนกบัตวัเอง เอามาคิดๆ นึกๆ 
แลว้มนัก็ยอมรับข้ึนมา เหมือนโผล่ข้ึนมา”(ทเุรียน) 

“มนัเร่ิมตน้จากเข้าใจแต่แป๊บเดียวก็เปลีย่นเป็นไม่เข้าใจอีกละ คือมนั
ไม่คงที ่เขาเรียกอะไรนะผลบุๆ โผล่ๆ รึเปล่า พอมนัมีกําลงัที่จะอยู่กบัมนัได้น่ิงๆ มนัก็ไม่หายไปละ 
มนัก็เป็นของมนัแบบนี้”(มงัคดุ) 

(2) การเปล่ียนผา่นจากมืดสูส่วา่ง 
ผู้ ให้ข้อมูลเปรียบเทียบความหมายเชิงกระบวนการกับแสงสว่าง

ทา่มกลางความมืด ภาวะใจท่ีเต็มไปด้วยความทกุข์เปรียบได้กบัความมืดท่ีปกคลมุในชีวิต ตอ่เม่ือ
มีแสงสวา่งปรากฏขึน้ยอ่มสง่ผลให้ความมืดนัน้จางหายไป มองเห็นสิ่งท่ีอยูร่อบตวัชดัเจนตามเดมิ  

“เหมือนอยู่ในที่มืดๆ นะ แล้วแบบมองไม่เห็นอะไรเลย แล้วความ
เข้าใจนีม้นัก็เป็นแสงสว่างทีติ่ดข้ึนมาตรงนัน้ ไอต้รงที่แสงติดเนี่ยแหละมนัก็คือผดุ ไล่ความมืดไปมี
แสงสว่างเข้ามาแทน”(มงัคดุ) 

ดงันัน้หากสรุปความหมายเชิงกระบวนการไว้สัน้ๆ ก็อาจกล่าวได้ว่าการ
ผดุนีแ้ท้จริงแล้วเป็นการเปล่ียนแปลงภายในตนเอง การยอมรับมิใช่สิ่งท่ีจะสร้างให้เกิดขึน้ใหม่แต่
เป็นสิ่งท่ีเน่ืองมาจากความเข้าใจและมองเห็นความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัสรรพสิ่ง 

2.1.2 ผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลงัผดุ 
ผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลงัผดุเป็นการกล่าวถึงคณุคา่การเปล่ียนแปลง

กับตนเองใน3 ประการ ได้แก่ เปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้สึกแง่ลบ เปล่ียนแปลงการยึดถือ
ความคดิความเช่ือ และเปล่ียนแปลงวิถีปฏิบตัริะหวา่งตนกบัลกู 

(1) เปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้สกึแง่ลบ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับตนเองในมิติของอารมณ์ความรู้สึกแง่

ลบ ความรู้สกึโกรธ โมโห หงดุหงิด น้อยใจท่ีมีกบัลกูนัน้หายไป กลายเป็นความโลง่ใจ เบาสบาย 
“แต่ก่อนอารมณ์นี่มาเยอะมากกับลูกที่เป็นทอมคือทัง้โกรธ ทัง้อาย

คนอื่น หงุดหงิดไม่พอใจ อะไรก็ตามที่เก่ียวกับโทสะนะ มันมาหมดเลย แต่พอแม่ลูกเข้าใจกัน 
ยอมรับในส่ิงทีลู่กเป็น อารมณ์อะไรพวกตะก้ีเหมือนกนัหายไปหมดเลยนะ กลายเป็นเย็นใจ สบาย
ใจ ปลอดโปร่งใจนะ” (ทเุรียน) 



 152 

“จากหนกัมนักลายเป็นเบาเลยนะ อาจจะเรียกเบาใจรึเปล่า สบายใจ
ก็ไดม้ัง้ ไม่ตอ้งแบกความอึดอดัอะไรกนัอีกต่อไปละ” (มงัคดุ) 

(2) เปล่ียนแปลงความคดิความเช่ือ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับตนเองในมิติของการละวางความคิด

ความเช่ือ ไมว่า่จะเป็นความหว่ง กงัวล วิตกจริตในสิ่งท่ียงัไม่เกิด กระทัง่การยดึตดิในบางสิ่ง  
“กลวัมาก กลวัว่าลูกโตไปแล้วชาวบ้านจะว่าเป็นตวัประหลาด กลวั

เขาหางานทําไม่ได้ กลวัเขาจะไม่มีใครรักเขาจริงเพราะเขาเป็นแบบนี้ โอย..มันกลวัไปหมดละ 
สารพดัจะคิด แต่พอเข้าใจกนัแล้วหรอ..ความกลวัอะไรนี่หายไปหมดนะ เลิกคิดไปแล้ว อยู่กนัตรง
นีแ้หละ อย่างอืน่ยงัไม่รู้”(ทเุรียน) 

“เห็นความเป็นตัวตนของตวัเองนะ อัตตา มันไม่ได้ห่วงน้องจริงๆ 
หรอกตอนนัน้มนัแค่ห่วงภาพลกัษณ์ตวัเอง แล้วมนัก็เหมือนติดกบัดกัความสําเร็จที่เคยนึกคิดอะไร
ถ้าวางแผนดีๆ ก็ทําสําเร็จ แต่พอมาเป็นน้องคนนี้มนัทําให้ได้เรียนรู้อีกแบบเลย กลบัมารักมาเห็น
คณุค่าที่เขาเป็นแบบนี้แหละ ภาพลกัษณ์อะไรมนัก็แค่ลวงตา คนอื่นก็คงนินทาตามประสามัง้แต่
ไม่ไดเ้อามาใส่ใจ”(มงัคดุ) 

(3) เปล่ียนแปลงวิถีปฏิบตัริะหวา่งตนกบัลกู 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับตนเองในมิติของวิถีปฏิบตัิระหว่างตวั

ของพ่อแม่เองกับลกูนัน้เป็นการเปล่ียนแปลงท่าทีในการอยู่ร่วมกนัของพ่อแม่กบัลกู เป็นท่าทีของ
ความออ่นโยน รับฟังและให้โอกาส   

“ใจเย็นแล้วก็ค่อยๆ คุยกนั คําพูดอะไรนี่มนัก็เปลี่ยนนะ ช้าลงรึเปล่า
มีคนบอก แต่ลูกก็เปลี่ยนนะยกเว้นช่วงแรกๆ อาจมีงงว่าแม่จะมาไม้ไหน (หวัเราะ) พอท่าทีแม่
เปลีย่น ลูกก็เปลีย่น”(ทเุรียน) 

“มีคนให้ feedback ว่าแต่ก่อนชอบสัง่ๆ ไม่รับฟังแต่จากตรงนี้ทําให้
ผมกลายเป็นคนรับฟังนะ รอฟังเขาให้จบก่อน ยงัไม่ตดัสินเขา เหมือนเอาใจคนฟังมาใส่ใจผมมาก
ข้ึน จุดนี้ด้วยมั้งที่ทําให้ท่าทีน้องก็เปลี่ยนแปลงไปกลบัมาเรียกว่าป๊าเหมือนเดิม กล้าตากแผ่นที่
ตวัเองใช้รัดนมอย่างเปิดเผย กลา้พาแฟนผูห้ญิงเข้าบา้น”(มงัคดุ) 

"คนเป็นพ่อแม่นะไม่โง่นะเขาเลี้ยงลูกมาทําไมจะไม่รู้ว่าลูกเป็นยงัไง 
แต่จะพูดหรือเปล่าเท่านัน้เอง พอลูกรู้แล้วว่าพีรู้่ว่าเขาเป็นกระเทยแล้วพีไ่ม่ว่าเขา คราวนี้ก็จดัเต็ม
เลย ขอยืมอะไรของแม่มาลองเล่นเต็มที ่จากแต่ก่อนทีแ่อบไปเล่นแบบนีเ้ฉพาะทีโ่รงเรียน" (พทุรา) 
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กลุ่มที่ 2 พ่อแม่ที่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 
พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธได้กล่าวถึงความหมายไว้ ใน 2 

ประเดน็ ได้แก่ ความหมายเชิงกระบวนการและผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลงัผดุ มีรายละเอียดดงันี ้
2.2.1 ความหมายเชิงกระบวนการ 

ความหมายเชิงกระบวนการเป็นการกล่าวถึงการให้ความหมายลกัษณะ
การเคล่ือนของปัญญา ซึ่งพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธได้กล่าวไว้ 2 ประการ 
ได้แก่ ความเข้าใจใหม่ท่ีตกผลึกจากความเข้าใจเดิมและความเข้าใจใหม่ท่ีตระหนักรู้จาก
ข้อผิดพลาดตน 

(1) ความเข้าใจใหมท่ี่ตกผลกึจากความเข้าใจเดมิ 
การให้ความหมายกระบวนการโดยเน้นความสําคญัไปท่ีการตกผลึก

จากความเข้าใจเดมินัน้สะท้อนให้เห็นวา่แท้จริงแล้วความเข้าใจของพ่อแม่ท่ีมีตอ่ความหลากหลาย
ทางเพศได้แทรกซึมอยู่ในความเป็นพ่อแม่นัน้เอง การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเป็นเพียง
เคร่ืองมือหนึ่งท่ีเข้ามาสัมพันธ์เช่ือมโยงให้ปัญญาได้เคล่ือนมาอยู่ในมุมท่ีเปล่งแสงได้สว่างขึน้ 
เคล่ือนออกมาทําหน้าท่ีได้เตม็ท่ียิ่งขึน้ 

“คําว่ายอมรับสําหรับพีแ่ล้วมนัไม่ได้ใหม่อะไรเลยนะ มนัอยู่ในใจพี่นี้
มานานแล้ว ความรู้เก่ียวกบัความหลากหลายทางเพศก็ไม่ใช่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่พอมาคยุกบั
นอ้งแลว้มนัก้าวเทา้มาถึงส่ิงทีเ่คยไดยิ้นมาจริงๆ มนัไม่ใช่แค่ความคิดนะ แต่มนัรับไดจ้ริงๆ” (สนุารี) 

“เรียกว่าตกผลึกดีกว่า มนัคือเข้าใจมาแล้วละนะแต่ตรงนี้มนัมาทําให้
ไดเ้ข้าใจชดัๆ ข้ึน อาจเหมือนเคยเห็นของช้ินนีใ้นภาพนะแต่วนันีม้นัเห็นกบัตาพีเ่ลย” (อาภาพร) 

"คือการเคลือ่นที ่ใจมนัเคลือ่นทีไ่ปเข้าใจข้ึน” (ไชยา) 
(2) ความเข้าใจใหมท่ี่ตระหนกัรู้จากข้อผิดพลาดตน 

การให้ความหมายกระบวนการโดยเน้นความสําคญัไปท่ีการตระหนกั
รู้จากข้อผิดพลาดของตนเองนัน้เป็นผลท่ีสมัพนัธ์เช่ือมโยงมากบัการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธท่ี
ช่วยคล่ีคลายความเห็นผิดของบุคคลไปสู่ความจริงในชีวิต ความเห็นผิดนีเ้หมือนความมืดท่ีปก
คลมุระยะท่ีสายตาพอจะมองออกไปเห็น ปกคลมุข้าวของรอบตวัท่ีวางอยู่ใกล้ตวัให้หยิบจบัไม่ถูก 
แต่เม่ือปัญญาได้ผุดขึน้ดัง่แสงสว่างสาดส่องไป ย่อมให้ผลโดยตรงกับข้าวของท่ีวางอยู่ท่ีเดิมได้
กลบัมาให้เห็นได้อีกครัง้ 

“การผุดคือการได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ มนัทําให้พี่ได้มองเห็นว่าที่ผ่าน
มาทําอะไรผิดไป ทําให้พีไ่ด้มาตระหนกักบัตวัเองว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องเปลี่ยน พี่คงเดินทางมืด
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มานาน มืดจนไม่เห็นว่าข้างทางนัน้มีอะไรอยู่บ้าง กลับมาเห็นส่ิงที่มันตัง้อยู่ข้างทางและมันก็
สวยงามในแบบของมนั" (สนุารี) 

“ผุดคือได้ชดัได้รู้ว่าไม่เอาประวติัศาสตร์ตวัเองไปเขียนให้ลูก ถ้ามัน
ไม่ผดุมนัก็ไม่ชดัในส่ิงทีทํ่าไป ของแบบนีม้าบอกก็ไดแ้ต่พีเ่องอาจไม่เชื่อ พีว่่ามนัต้องเจอกบัตวัเอง”
(ไชยา) 

2.2.2 ผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลงัผดุ 
ผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลงัผดุเป็นการกล่าวถึงคณุคา่การเปล่ียนแปลง

กับตนเองใน3 ประการ ได้แก่ เปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้สึกแง่ลบ เปล่ียนแปลงการยึดถือ
ความคดิความเช่ือ และเปล่ียนแปลงวิถีปฏิบตัริะหวา่งตนกบัลกู 

(1) เปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้สกึแง่ลบ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับตนเองในมิติของอารมณ์ความรู้สึกแง่

ลบ ความรู้สกึโกรธ โมโห หงดุหงิด น้อยใจท่ีมีกบัลกูนัน้หายไป กลายเป็นความโลง่ใจ เบาสบาย 
“ความรู้สึกที่สมุๆ อยู่ในใจมนัหายไปนะ มนัเบาข้ึนมาเลยเมื่อได้วาง

ลงไปแลว้ แลว้พีเ่นีย่มนัเป็นคนมกัโกรธดว้ยไงเข้าใจไหม อะไรไม่ถูกใจมกัพาลไม่พอใจได้เลยง่ายๆ 
แบบนีด้ว้ยแหละรึเปล่าลูกเลิกอะไรมนักระเจิงหมด แต่พอมนัเข้าใจแล้ว ยอมรับเขาแล้วนะไอ้พวก
นีดู้เล็กลงไปเลย”(สนุารี) 

“ปกติอารมณ์ก็เป็นแบบข้ึนเร็วนะ เหมือนตัวรับมันดีแล้วตวัส่งก็ดี
ด้วย ถ้าแบบมากระทบปุ๊ บเนี่ยพร้อมส่งกลบัไปได้เลยบางทีมีดอกแถมไปให้อีก หลายครั้งก็มานัง่
รู้สึกผิดกบัตวัเองไม่น่าเป็นแบบนี้ แต่พอเปิดใจคยุกบัลูกมากข้ึน ลูกก็ดูเข้าใจยอมรับพีม่ากข้ึน พีก็่
เห็นใจเขามากข้ึน มนักลายเป็นไอข้้างในมนัเปลีย่นไปดว้ย มนัไม่เป็นแบบนัน้แลว้” (อาภาพร) 

“ไอ้ที่หนกัๆ อยู่ในใจ ไอ้ที่มนัอึดอดัมนัก็หายไป มนัไม่ได้เก็บเอามา
เป็นประเด็นทีจ่ะคอยจบัผิดกนัอีกละ เบาใจไดเ้ลยในเร่ืองความรู้สึกนะ” (ไชยา)  

(2) เปล่ียนแปลงการยดึถือความคิดความเช่ือ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับตนเองในมิติของความคิดความเช่ือท่ี

ยึดถือไว้สะท้อนการละวางความคิดคับแคบเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศ ไม่ได้หยิบเอา
ขึน้มาถือตอ่ไปอีก แตน่ัน่ก็มิได้หมายความวา่ความคดิหว่ง ความคดิกงัวลจะจางหายไปจากใจของ
คนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะยงัเหลือเร่ืองท่ีต้องคิดถึงอนาคตอยู่มากดงัเช่นเร่ืองราวของเจ้าชายสิทธัต
ถะในศาสนาพุทธซึ่งปรารภเม่ือได้เห็นลูกชายของตนกําเนิดขึน้มาว่าห่วงนีไ้ด้เกิดขึน้แล้ว เป็นทัง้
ห่วงเป็นทัง้บว่งพนัธนาการพ่อแม่ไว้จนเป็นท่ีมาของการตัง้ช่ือลกูว่าราหลุ ดงันัน้ปัญญาในชัน้ของ
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ปุถุชนนีจ้ึงไม่ได้หมายความว่าความนึกคิดทัง้หมดจะดับสลายไปแต่เป็นการรู้เนือ้รู้ตวัและวาง
ความคดิท่ีสง่ผลกระทบแง่ลบได้มากกวา่ 

“คนเป็นพ่อเป็นแม่เนีย่นะมนัมีความห่วงกงัวลในลูกทกุคน ย่ิงรักมาก
ก็ย่ิงห่วงมาก ย่ิงรักมากย่ิงดดุ่ามาก (หวัเราะ) ไอ้ที่มนัเป็นแบบนัน้เพราะกลวัไง แล้วย่ิงพอเขามา
เป็นแบบนีพี้ก็่ย่ิงคิดไปถึงอนาคตเขาอีกว่าจะเป็นยงัไงต่อ เห็นไหมมนันึกถึงอนาคตลูกแทนลูกแล้ว
นะ มนัคิดมนันึกไปตลอด แต่พอเข้าใจกนัแล้วตรงนี้ก็เบาลงไปเลย เปลี่ยนแปลงไปมากแต่ไม่ใช่
หายไป 100% นะ แต่มนัเบาไปมาก ไม่มากระทบชีวิตละ” (สนุารี) 

“เร่ืองความคิดหรอ..เปลี่ยนนะ แต่ก่อนมักเชื่อว่าถ้าเป็นทอมเป็นดี้
เนี่ยมนัจะเป็นคนชัน้สองของสงัคม คิดว่าคนเขาจะดูถูกเอานะ คิดอีกด้วยว่าไปทํางานเขาก็จะรับ
ลูกเรายากหรือเปล่า ขนาดคนปกติแข่งขันกันยงัยากเลยตวัเลือกมนัเยอะ คือพี่ก็คิดของพี่ไปไง
เข้าใจไหม มนัต้องคิดนะสร้างเขาข้ึนมาแล้ว ทีนี้ที่เปลี่ยนเนี่ยคือเออ เขาก็มีของของเขานะ ทกุคน
แหละมนัมีของ ทุกคนมนัโตของมนัไปได้เพียงแต่มนัตรงใจเราหรือเปล่า ไอ้ที่คิดมามนัได้วางไป” 
(อาภาพร) 

“โลกแคบเหมือนกนันะก่อนหน้านี้ พี่อาจคิดเยอะไป เมื่อได้มาเป็น
พ่อแม่แล้วพี่คิดว่าทุกคนหวงหมดลูกน่ะ ไม่มีใครปล่อยใจได้ตามสบาย เห้ยลูกมนัจะไปไหนก็ไป
เลย โดยเฉพาะลูกเรามันลูกสาว ไงซะพ่อแม่มันนึกมันคิดห่วงได้หมดแหละไม่เก่ียวว่าลูกสวย
หรือไม่สวยนะ พอได้มาถึงตรงนี้แล้วมนัวางความห่วงลงไปมาก วางความคิดที่ทําให้หนกัๆ ลงไป
มาก ย่ิงถา้เร่ืองทีเ่ขาเป็นแบบนีห้ายไปเลยไม่เอามาใส่ใจเลย” (ไชยา) 

(3) เปล่ียนแปลงวิถีปฏิบตัริะหวา่งตนกบัลกู 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับตนเองในมิติของวิถีปฏิบตัิระหว่างตวั

ของพ่อแม่เองกับลูกนัน้สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าปัญญาไม่ใช่สิ่งใหม่ท่ีถือกําเนิดจาก
นกัจิตวิทยาการปรึกษา แตเ่ป็นของเดมิท่ีมีอยูเ่ป็นธรรมชาตใินมนษุย์ พ่อแม่อาจไม่ได้รับการฝึกฝน
ในกระบวนการทางจิตวิทยาแตเ่ม่ือปัญญาได้ผดุแล้วปัญญาได้เป็นเคร่ืองชีนํ้าทางว่าควรปฏิบตัิตน
เช่นไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนัน้ แสดงออกอย่างไรให้อ่อนน้อมกับลูกแต่ไม่ใช่ยอมสิโร
ราบให้ลกู เสมือนการอยู่เป็นคล่ืนเดียวกบัเขา การเปล่ียนแปลงนีมี้ลกัษณะเช่นเดียวกบัต้นหญ้าท่ี
ถกูก้อนหินทบัไว้ย่อมนอนราบพงัพาบกบัพืน้ดินท่ีก้อนหินกดทบัอยู่  แตเ่ม่ือก้อนหินเคล่ือนตวัจาก
ต้นหญ้าไปแล้ว ต้นหญ้าก็กลบัยืนต้นขึน้รับแสงอาทิตย์ได้อย่างสง่าผ่าเผยอีกครัง้โดยไม่ต้องมีใคร
ไปจดัลําต้นให้ต้องตัง้ตรง 

“ความตัง้ใจที่ออกไปเปลี่ยนตวัเองแบบนัน้แบบนี้มันออกมาเลยนะ
ตอนนัน้ มนัไม่ตอ้งมาฝึกกนัก่อนว่าเออเดีย๋วพีจ่ะพดูกบัลูกว่ายงัไง แล้วถ้าลูกทําแบบนี้จะต้องตอบ
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ยงัไง มนัสบายๆ ได้เลยเพราะไอ้กดไว้มนัถูกยกออกไปแล้วไง เปรียบเหมือนคนน่ะไม่เคยเป็นแม่
คนหรอก แต่พอมีลูกป๊ับระบบร่างกายมันก็ทํางานแบบของมัน ให้นมได้ เลี้ยงลูกเขาได้แบบ
ธรรมชาติมนัสอนตวัมนัเอง ตรงนี้พอวางใจได้แล้ว มนัทําได้เลยนะว่าจะอยู่กบัลูกยงัไง ไม่เคยคิด
ว่าเดี๋ยวกลบัไปจะใจเย็นนะ จะพูดกบัเขาดีๆ นะ มนัก็เป็นแบบนัน้ได้เองเลย น่าท่ึงเหมือนกนั” (สุ
นารี) 

“จําไดว่้านอ้งใหพี้ไ่ล่ดูสิว่าจะตอ้งยงัไงกบัชีวิตเมื่อกลบัเข้าบ้านไปเจอ
ลูก พี่ก็นึกได้ว่าต้องตัง้ใจฟังเขาแบบที่น้องตัง้ใจฟังพีเ่นี่ยละ มนัเปลี่ยนได้ พอไปถึงหน้างานจริงๆ 
มนัฟังได้จริงๆ นะ ฟังนี่เลยสําคญัมากเลย มนัเปลี่ยนไปฟังได้เลย พอมนัฟังมนัก็สงบ ไอ้ที่กรุ่นๆ 
จากเตาทกุวนัในบา้นมนัเลยมอดไป” (อาภาพร) 

อีกประการหนึ่งท่ีน่าสนใจหยิบยกขึน้มาเป็นข้อสังเกตก็คือการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมคนอ่ืนนัน้เกิดขึน้ได้จากปัญญาของตนเอง ดงัจะเห็นได้จากประสบการณ์
ของพ่อแม่ท่ีมองเห็นความใจเย็นท่ีเกิดขึน้ เร่ิมเปล่ียนแปลงท่ีพฤติกรรมตนก่อน จากนัน้ผลท่ี
กระทบไปคือพฤติกรรมลูกเองก็เปล่ียน การเปล่ียนแปลงนีไ้ม่มีข้อจํากัดเร่ืองเวลาแต่เป็นการ
เปล่ียนแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป  

“ไม่นึกถึงเหมือนกนัว่ามันจะช้าลงได้ เพราะพี่มันเป็นคนเร็ว พอใจ
มันได้เย็นลงแล้ว ชีวิตมันก็ได้มาช้าลง ช้าลงทั้งคําพูด ท่าทีกับลูก เรียกพฤติกรรมใช่ไหม 
พฤติกรรมพ่อเปลีย่น พฤติกรรมลูกเปลีย่น อนันีเ้ปลีย่นโลกพีเ่ลยที่แต่ก่อนคิดแต่ว่าลูกเปลี่ยนได้ถ้า
ลูกคิดจะเปลีย่น มนัมาเห็นว่า อ๋อคนอืน่เปลีย่นไดน้ะถา้พีเ่องเร่ิมตน้” (ไชยา) 
ส่วนที่ 3 บทสังเคราะห์ความเหมือนความต่างของปัญญาในบริบทความหลากหลายทาง
เพศระหว่างของครอบครัวที่ มีพ่อแม่ที่ มีปัญญาเป็นทุนเดิมและพ่อแม่ที่ เข้าร่วมการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

3.1 ความหมายปัญญาผดุขึน้แล้ว 
ข้อค้นพบความหมายปัญญาผุดขึน้แล้วจากพ่อแม่ทัง้สองกลุ่มมีส่วนท่ีตรงกัน

และแตกต่างกัน โดยข้อค้นพบท่ีตรงกันมีเพียงประเด็นเดียว คือ การยอมรับสิ่งท่ีลูกเป็นซึ่งมี
ความหมายเช่นเดียวกบัการยอมรับลกูอย่างไม่มีเง่ือนไข ส่วนท่ีตา่งกันของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็น
ทนุเดมิ คือ การคืนความสงบสขุให้ครอบครัว ในขณะท่ีพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พุทธ มองว่า การเลีย้งดูและเฝ้าดูลูกให้เติบโตอย่างอิสระ และการเลิกกําหนดชีวิตลูกจาก
ประสบการณ์ตน โดยสรุปความเหมือนความตา่งของความหมายปัญญาผดุขึน้แล้ว ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 สรุปความเหมือนความต่างของความหมายปัญญาผดุข้ึนแล้ว 

ข้อค้นพบ พอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดมิ 
พอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพทุธ 
การยอมรับสิ่งท่ีลกูเป็น   

การคืนความสงบสขุให้
ครอบครัว 

 - 

การเลีย้งดแูละเฝ้าดลูกูให้
เตบิโตอยา่งอิสระ 

-  

การเลิกกําหนดชีวิตลกูจาก
ประสบการณ์ตน 

-  

 
3.2 ความหมายปัญญากําลงัผดุ 

ข้อค้นพบความหมายปัญญากําลังผุดประกอบด้วย 2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 
ความหมายเชิงกระบวนการและผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลงัผดุ โดยความหมายเชิงกระบวนการ
นัน้แตกตา่งกนัทัง้หมด พอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดมิกลา่วไว้ 2 ประการ ได้แก่ การเติบโตของความ
เข้าใจสู่การยอมรับและการเปล่ียนผ่านจากมืดสู่สว่าง ขณะท่ีพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธกล่าวไว้ 2 ประการ ได้แก่ ความเข้าใจใหม่ท่ีตกผลึกจากความเข้าใจเดิมและ
ความเข้าใจใหมท่ี่ตระหนกัรู้จากข้อผิดพลาดตน 

สําหรับผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลังผุดทัง้ในส่วนของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็น
ทนุเดมิกบัพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธนัน้กล่าวตรงกนัทัง้ 3 ประการ ไม่ว่าจะ
เป็นหัวข้อย่อยเปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้สึกแง่ลบ เปล่ียนแปลงการยึดถือความคิดความเช่ือ 
และเปล่ียนแปลงวิถีปฏิบตัิระหว่างตนกับลูก โดยสรุปความเหมือนความต่างของความหมาย
ปัญญากําลงัผดุ ดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 สรุปความเหมือนความต่างของความหมายปัญญากําลงัผดุ 

ข้อค้นพบ พอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดมิ 
พอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพทุธ 
ความหมายเชิงกระบวนการ 
การเติบโตของความเข้าใจสู่
การยอมรับ 

 - 

การเปล่ียนผา่นจากมืดสูส่ว่าง  - 
ความเข้าใจใหมท่ี่ตกผลกึจาก
ความเข้าใจเดมิ 

-  

ความเข้าใจใหมท่ี่ตระหนกัรู้
จากข้อผิดพลาดตน 

-  

ผลสืบเน่ืองจากปัญญาก าลังผุด 
เปล่ียนแปลงอารมณ์
ความรู้สกึแง่ลบ 

  

เปล่ียนแปลงการยึดถือ
ความคดิความเช่ือ 

  

เปล่ียนแปลงวิถีปฏิบตัิ
ระหวา่งตนกบัลกู 

  

 
 
ตอนที่ 3 กระบวนการทางปัญญาที่ผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศใน
ลูกวัยรุ่น 

กระบวนการทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่นเป็นการ
กลา่วถึงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของเหตปัุจจยัตา่งๆ ท่ีเกือ้หนนุจนุเจือกนัจนปัญญาในบริบทความ
หลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นผดุขึน้ เนือ้หาในส่วนนีจ้ึงเป็นการร้อยเรียงประสบการณ์ของพ่อแม ่
2 กลุ่ม พ่อแม่กลุ่มหนึ่งมีปัญญาจากการสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมก่อนหน้าได้มาพบเจอผู้ วิจยัและ
พ่อแม่อีกกลุ่มหนึ่งมีปัญญาจากการเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ ซึ่งการเดินทางของ
ปัญญานีม้ิใช่สิ่งท่ีกําเนิดขึน้ใหม่ในบุคคลแต่เป็นส่วนของความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัทุกสรรพสิ่ง 



 159 

เม่ือเหตุปัจจัยพร้อมมูลปัญญาก็ปรากฏ เม่ือเหตุปัจจัยพร้อมมูลปัญญาก็ยงัคงอยู่ และเม่ือเหตุ
ปัจจยัพร้อมมลูอีกเชน่กนัปัญญาก็ดบัไปเป็นปกต ิประกอบด้วยเนือ้หา 3 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่ 1 วงจรความสัมพันธ์ระหว่างปัญญากับความทุกข์ 

วงจรความสัมพันธ์ระหว่างปัญญากับความทุกข์เป็นการตัง้ช่ือของผู้ วิจัยซึ่งมีท่ีมา
จากการสงัเกตความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของความทุกข์กับปัญญา การกล่าวถึงวงจรความสมัพนัธ์
ระหว่างปัญญากบัความทกุข์นัน้ปรากฏอยู่ในผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 2 กลุ่มแตจ่ะมีลกัษณะเช่นไรผู้วิจยัจะ
ได้นําเสนอทัง้ในมมุของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทนุเดิมและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวพทุธ 

กลุ่มที่ 1 พ่อแม่ที่มีปัญญาเป็นทุนเดมิ 
พ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมล้วนเคยตกอยู่ภายใต้การรบกวนจากกระแสความ

คาดหวงัจนนําไปสูก่ารจมจอ่มในอาการความทกุข์มาแล้วทัง้สิน้ เม่ือความทกุข์ใจเหล่านัน้ผ่านพ้น
ไปแล้ว ปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นผดุขึน้มาแล้วภายใต้สิ่งแวดล้อมและ
ความพร้อมมูลโดยปราศจากผู้ วิจยั การทบทวนประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้กับตนเองจึงมีส่วนให้เห็น
การเดินทางของปัญญาท่ีเร่ิมต้นจากการได้รับพืน้ท่ีว่างในการพดูจากคู่สนทนาในท่ีนีคื้อสามีหรือ
ภรรยาและบคุคลสําคญัในครอบครัว จากนัน้ได้โอกาสคิดใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้ก่อนน้อมใจกลบัสู่
ความจริง เม่ือใจได้กลบัสู่ความจริงแล้วจึงเปล่ียนแปลงท่าทีและวิถีปฏิบตัิ ตอ่เม่ือพ่อแม่ได้กลบัสู่
พืน้ท่ีครอบครัว มีโอกาสได้เผชิญกบัสถานการณ์ตา่งๆ แล้วกลบัต้องพบเจอการรบกวนจากกระแส
ความคาดหวงั กระแสนีรุ้มเร้าจนทําให้พวกเขาตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งอาการความทุกข์อีกครัง้
ก่อนได้รับพืน้ท่ีจากสามีภรรยาหรือบคุคลสําคญัในครอบครัวอีกครัง้และดําเนินการเป็นวงรอบเช่น
ท่ีกลา่วมา มีรายละเอียดดงันี ้

-  ได้รับพืน้ท่ีวา่งทางการพดูจากคูส่นทนา 
พ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมทัง้หมดล้วนได้รับพืน้ท่ีการรับฟังจากคู่สนทนา

ซึ่งในการวิจยัครัง้นีพ้บว่าได้แก่ สามีและคณุยายท่ีสนิทกัน การได้รับพืน้ท่ีระบายความอึดอดัคบั
ข้องใจโดยเฉพาะบุคคลนัน้อยู่ในครอบครัวด้วยแล้ว ย่อมสร้างความรู้สึกปลอดภัยท่ีจะเปิดเผย
ข้อมลูหรือความรู้สกึเบือ้งลกึท่ีเก็บงําไว้ ข้อสงัเกตหนึง่ท่ีน่าสนใจคือการเป็นพืน้ท่ีว่างนีม้ิใช่เพียงแค่
การนัง่อยูใ่นบริเวณนัน้แล้วไมโ่ต้ตอบ แตเ่ป็นการอยู่ในพืน้ท่ีนัน้ชนิดเข้าไปรับรู้รับฟังอย่างตัง้ใจ ไม่
จําเป็นต้องแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะหากยงัไม่สมควร ขณะเดียวกับการแสดงออกทางสี
หน้า แววตาก็สามารถใช้ร่วมเป็นหนึง่ในการรับฟังได้เป็นอย่างดี 

“ว่าไปแล้วสามีพ่ีเขาไม่คอ่ยได้ทําอะไรหรือแนะนําอะไรพ่ีเท่าไรเลยนะ เออ..
แปลกดี พอมาคิดตรงนีม้นัเห็นแฟนพ่ีเขาใจเย็นไงอย่างท่ีบอก พอใจเย็นแล้วเขาจะฟัง แบบพ่ีบ่น



 160 

อะไรไปเหอะ แกก็ฟังทัง้นัน้แหละ แรกๆ มีบ้างไมโ่ต้ตอบเลย ฟังจริงๆ จนพ่ีต้องบน่แกว่าไม่ใช่บน่ให้
หวัตอฟังนะ (หวัเราะ) แกถึงได้มาเออๆ ออๆ กับพ่ีหน่อย แล้วมนักลายเป็นดีท่ีมามีคนฟัง เพราะ
ยงัไงตอนนัน้คนมนัเดือดอะ ไมอ่ยากมาฟังคําแนะนําให้ทําอะไรหรอก”(ทเุรียน) 

“นกึไมอ่อกจะทําไงดี แล้วก็ไมรู้่เพราะอะไรละ ไปนกึถึงยาย เออ ตอนเราเลีย้ง
น้อง 2 ขวบแกเคยอยู่กบัเราน่ี ตอนนีแ้กกลบัไปวดัลองไปหาแกดดีูกว่า ก็เลยตดัสินใจเดินทางไป
เลย พอไปถึงเจอแก แกก็ยงัแข็งแรงอยู่แม้จะดแูก่ตวัไปบ้าง ผมก็เล่าสิ่งท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดให้แกฟัง 
แกก็เข้าใจนะไมว่า่อะไรผมแล้วก็ชวนพกัค้างกนัท่ีนัน้เลย” (มงัคดุ) 

“ตอนนัน้พ่ีจําได้ว่ากําลงัดรูายการ..ซึ่งตอนนัน้มีดีเจ..กําลงัทําอะไรเป่ินๆ สกั
อยา่งเน่ียละ แล้วคนดใูนห้องส่งก็หวัเราะชอบใจกนัใหญ่ ช๊อตตรงนัน้แฟนพ่ีเขาก็หนัมาถามพ่ีว่าพ่ี
เป็นอะไรเห็นทําหน้านิ่วมาหลายเดือนละ ประมาณว่าตัง้แตเ่ดือนท่ีแล้วได้อะไรประมาณน่ีนะ แล้ว
เขาก็ไปลดเสียงทีวี ตอนนัน้พ่ีชั่งใจอยู่ว่าจะพูดออกไปดีไหม แต่ท่ีพ่ียอมพูดออกไปเพราะพ่ีเห็น
สายตาเขาอะ มนับอกวา่พดูมาเถอะ ฉันอยากฟังอะไรประมาณนีน้ะ พ่ีตีความเอาเอง (หวัเราะ) พ่ี
ก็เลยเอาวะเล่าก็เล่า พ่ีก็เล่าสิ่งท่ีพ่ีเจอมาใช่ไหมละ เล่าเลย เล่าทัง้หมดเลยไม่มีปิดบงัตรงไหนเลย 
แฟนพ่ีแกก็ดีจริงๆ นะวนันัน้แกฟังพี่แบบเงียบมาก แตส่ายตาแกไม่เงียบ เขาส่ือกบัพ่ีทางสายตาได้
ว่ากําลงัฟังพ่ีอยู่ทุกคําเลย ตรงนีม้นัเลยทําให้พ่ีอยากพูดอยากเล่าไปอีก ไปเร่ือยๆ เพราะมนัไม่มี
ใครมาฟังนานแล้วไง มนัต้องการคนเข้ามาฟังเข้าใจไหม” (พทุรา) 

-  คดิใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้ 
หลงัจากพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทนุเดิมได้รับพืน้ท่ีว่างจากบุคคลในครอบครัว

แล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการเดนิทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการได้คิดใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้
ผา่นการใช้คําถามของคูส่นทนา ซึ่งคําถามท่ีใช้แล้วเหมาะสมกบัสถานการณ์ส่วนใหญ่อิงกบัความ
จริงท่ีเป็นอยู่ มิใช่ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของคูส่นทนาส่งผลให้การใช้คําถามเพ่ือการคิด
ใคร่ครวญนําบคุคลท่ีกําลงัตกอยูใ่นห้วงความทกุข์ได้มีสติกลบัมาอยูก่บัความเป็นจริงอีกครัง้ 

“แรกๆ เขาก็จะมาแนวถามเราวา่เออ เน่ียนะเป็นแม่แล้วมีลกูเป็นทอมแล้วมนั
ยงัไงหรอ หรือประมาณแบบลกูมีแฟนเป็นผู้หญิงเน่ียมนัชัว่มากเลยไหมลกูนะ่ พ่ีคดิว่าเขาเจตนาให้
พ่ีได้คดิแหละ” (ทเุรียน) 

“แกให้ลองดวู่าความโกรธมนัไปไหนต่อ ถามว่ามองเห็นมนัไหม เอาจริงส่วน
ใหญ่ก็ไมเ่ห็นหรอก ไมท่นัมนัหรอก มาไวไปไว” (มงัคดุ)  

“เขามาถามพ่ีบ้างละ ประมาณอยากให้พ่ีคิดตามมัง้ เขาบอกกับพ่ีว่าจริงๆ 
แล้วเขาเห็นลกูเป็นแบบนีม้าตัง้นานแล้วนะ จําได้ไหมตัง้แตส่มยัอนบุาลแล้วอะไรประมาณนี ้แล้ว
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เขาก็ยกเหตกุารณ์ตัง้แตส่มยัลกูชายคนเล็กอยู่อนบุาล เขาไปร่วมกิจกรรมของโรงเรียน อาการเขา
มนัก็ฟ้องมาตัง้แตต่อนนัน้แล้ว แถมยงัมีหน้ามาย้อนถามพ่ีอีกว่า แกจําไม่ได้หรอ ท่ีเล่าเน่ีย หรือว่า
มนัเป็นเร่ืองใหม ่พ่ีก็เลยหยิกเขาไปหนอ่ยบอกความจําไม่ได้เส่ือม เขาก็เลยว่าถ้าไม่เส่ือมทําไมไม่รู้
วา่ลกูเป็นยงัไง แล้วจะไปหาความจริงอะไรในเม่ือลกูก็เป็นแบบนีแ้หละ” (พทุรา) 

-  น้อมใจกลบัสูค่วามจริง 
หลงัพอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดิมได้คิดใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้ผ่านคําถามหรือ

แง่มมุจากคูส่นทนาแล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการเดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการน้อมใจ
กลบัมาอยูก่บัสิ่งท่ีเกิดขึน้ เรียกได้วา่ในขณะนีปั้ญญาได้เคล่ือนตวัผดุขึน้มาเรียบร้อย 

“คือมนัเหมือนสตท่ีิกระตกุให้พ่ีกลบัมาตรงนี ้ไอ้ท่ีมนัเป็นแบบนี”้ (ทเุรียน) 
“ในหวัผมตอนนัน้มนัพุ่งขึน้มาเลยครับว่าเห้ย..เป็นทอมน่ารักๆ ก็ได้น่ีนา มนั

ไม่ได้หมายความว่าเป็นทอมแล้วต้องดเูจ้าชู้กรุ้มกร่ิม หรือต้องไปทําตวัไม่เหมาะสมหรือปฏิบตัิตน
แตใ่นมมุท่ีนา่เส่ือมเสีย” (มงัคดุ) 

“แฟนพ่ีเขายงับอกอีกว่าไปเอาเสียงชาวบ้านมาเป็นเสียงของครอบครัวเรา
ทําไม คนอ่ืนอยา่ไปใสใ่จ เร่ืองของชาวบ้านก็ให้เป็นเร่ืองของชาวบ้านมนั พ่ีฟังคิดตามไปก็เออ จริง
ของเขานะ” (พทุรา)  

-  เปล่ียนทา่ทีและวิถีปฏิบตัิ 
หลงัจากพอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดมิได้น้อมใจกลบัสูค่วามจริงแล้ว สิ่งท่ีพวก

เขามองเห็นการเดนิทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการมองเห็นตนเองนําความตัง้ใจทัง้หลายลง
สู่สนาม ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาท่ีปัญญาได้ทํางานอย่างเต็มท่ี ความตัง้ใจทัง้หลายเป็นไปตามท่ี
วางไว้อยา่งราบร่ืน 

“พออยู่ตรงนัน้สกัพกัแล้วมนัเร่ิมคิดได้ละก็ตดัสินใจว่าจะต้องถึงเวลากลบัไป
อยูใ่นโลกความจริงละ คดิวา่ออกไปจะง้อน้องสาวให้กลบัมาอยู่ด้วยกนัเหมือนเดิม มนัก็เร่ิมเห็นว่า
ผมมีสว่นผิดในนัน้อยูเ่ยอะ” (มงัคดุ) 

“เขาเองก็เห็นความจริงใจของผมแหละ สดุท้ายก็กลบัมาอยูด้่วยกนั” (มงัคดุ) 
"คนเป็นพอ่แมน่ะไมโ่ง่นะเขาเลีย้งลกูมาทําไมจะไม่รู้ว่าลกูเป็นยงัไง แตจ่ะพดู

หรือเปลา่เทา่นัน้เอง พอลกูรู้แล้ววา่พ่ีรู้วา่เขาเป็นกระเทยแล้วพ่ีไม่ว่าเขา คราวนีก็้จดัเต็มเลย ขอยืม
อะไรของแมม่าลองเลน่เตม็ท่ี จากแตก่่อนท่ีแอบไปเลน่แบบนีเ้ฉพาะท่ีโรงเรียน" (พทุรา) 
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“เตม็ท่ีตามสบาย เอาให้สดุติง่ไปเลยลกู เป็นกระเทยยคุนีไ้ม่ได้น่ารังเกียจเลย
..พาเขาไปเลือกลิปสติกบ้าง เสือ้ผ้าผู้หญิงบ้าง คือตามสบายเลยลกู พ่อแม่อยู่ตรงนีอ้ยากให้ลกูใช้
ชีวิตให้สดุ” (มงัคดุ) 

-  ถกูรบกวนจากกระแสความคาดหวงั 
หลงัจากพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมได้กลบัไปปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้แล้ว 

สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการเดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการรบกวนจากความคาดหวงัซึ่ง
เป็นโจทย์เดิมท่ีนอนเน่ืองกบดานอยู่ในใจของพ่อแม่ ช่วงเวลานีส้งัเกตได้ว่าปัญญาเร่ิมอ่อนกําลงั
ลง ลักษณะการใช้ชีวิตเคล่ือนจากความเข้าใจสู่การเกิดเง่ือนไข พืน้ท่ีการยอมรับหดสัน้ลง 
สถานการณ์แวดล้อมรุมเร้าให้พอ่แมก่ลบัมารู้สกึหงุดหงิดขดัเคือง  

“มีสิคําถามแบบท่ีจ๊ีดเลย หวัร้อนขึน้มาเลยก็อย่างลกูชายน่ะยิ่งโตยิ่งหล่อนะ 
ดเูกาหลีเลยแตเ่สียดายไมรู้่เลีย้งยงัไงมนัจะกลายเป็นตุ๊ดไปซะนัน้” (พทุรา) 

“โกรธนะตอนนัน้ ประมาณว่ามึงหุบปากไปเลย น่ีลูกก ูอย่ามายุ่งแต่ก็คิดว่า
ถ้าตอบแบบนีค้งมีเร่ืองแน ่เลยเงียบไปดีกวา่” (พทุรา) 

“กลบัมารอบนีน้้องเขาเป็นตวัเองอย่างเต็มท่ีเลย ยอมรับว่าตอนแรกก็อึดอดั
พอสมควรนะเพราะมนัเหมือนสิ่งท่ีเราอนญุาตแตไ่อ้ข้างในมนัก็ยงัมีหวัแบบอนรัุกษนิยมอยู่ มนัเลย
เหมือนวา่ต้านกนัอยูข้่างใน” (มงัคดุ) 

-  จมจอ่มในอาการความทกุข์ 
หลงัจากพอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดมิถกูรบกวนจากกระแสความคาดหวงั สิ่ง

ท่ีพวกเขามองเห็นการเดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการเข้าครอบงําของอาการความทกุข์ 
พ่อแม่เข้าสู่การจมจ่อมกับตนเอง เกิดเป็นความทุกข์ร้อนภายในใจ กลับมาสับสน กลับมากลัว 
กลบัมาโกรธเคือง 

“มนัอาจดตูลกก็ได้นะท่ีพ่ีเป็นแบบนีแ้ตใ่ครจะมาเข้าใจละว่ามนัจะเอายงัไงดี 
ซ้ายหรือขวาดี จะถามลกูไปเลยไหม ถ้าถามแล้วเกิดลกูคดิมากจะเป็นยงัไง หรือจะไม่ถามปล่อยให้
มนัเงียบหายไป แตพ่ี่ก็เจอกระตุ้นแบบนีอี้กพอออกไปข้างนอก มนัก็แอบอดไม่ได้ท่ีจะถามดีไหมอีก 
วนไปวนมากนัแบบนี”้ (พทุรา) 

“กลวัเขาจะไม่มีใครรักเขาจริงเพราะเขาเป็นแบบนี ้โอย..มนักลวัไปหมดละ 
สารพดัจะคดิ” (ทเุรียน) 
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“สงบขึน้มาเลยครับ อะไรในบ้านพวกนีม้นัก็เงียบขึน้มา แต่ในใจผมท่ีอยู่ตรง
นัน้มนัไมไ่ด้เงียบไปด้วยนะครับ มนัยงัตัง้คําถามกบัตวัเอง ยงัโกรธอยู่ พอเห็นข้าวของอะไรก็ยงัพอ
ให้นกึถึงเหตกุารณ์แล้วก็นกึกรุ่นขึน้มาอีก” (มงัคดุ) 

อย่างไรก็ตามพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทนุเดิมเปิดเผยประสบการณ์สําคญัท่ีทํา
ให้ผู้วิจยัมองเห็นกระบวนการนีใ้นรูปวงจรความสมัพนัธ์กันระหว่างปัญญากับความทกุข์ โดยพ่อ
แม่กล่าวตรงกันว่าการได้เปิดเผยเร่ืองราวท่ีรบกวนจิตใจกับบุคคลสําคญัในครอบครัวเป็นกลไก
สําคญัท่ีทําให้พวกเขาได้กลบัมามีพืน้ท่ีว่างในการพูดคยุอีกครัง้ ข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจคือแม้ว่าการ
พดูคยุจะวนกลบัมาในประเดน็เดมิแตค่วามเปล่ียนแปลงคือพวกเขามีทกัษะการสงัเกตสิ่งท่ีเกิดขึน้
ภายในใจเพิ่มเข้ามา ทักษะนีจ้ึงเป็นส่วนสําคัญทําให้การขับเคล่ือนวงจรนีห้มุนวนไปสู่การคิด
ใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้ในลําดบัถดัไปได้อยา่งไมย่ากนกั 

“ดีตรงท่ีได้กลบัมาเล่าให้แฟนฟังอีกครัง้ เหมือนพ่ีมีคนให้ระบาย ให้บน่ มีคน
คนหนึง่คอยฟัง คอยมาเข้าใจ แม้มนัจะกลบัไปนกึไปคดิมากอะไรแตม่นัก็ไวพอท่ีจะแบบไม่เศร้าไป
นาน” (ทเุรียน) 

“จากท่ีผมเก็บทกุอย่างเอาไว้แตพ่อได้มีคนเข้าใจ มาให้ผมได้พดู ให้ฟัง เวลา
ท่ีเพิ่งผ่านจากอะไรท่ีมนัทกุข์ ๆ มนัก็มีช่องให้ได้ผ่อนคลาย ได้หาทางออกเจอว่าควรไปจดุไหนต่อ 
อยา่งทางออกน่ีถ้าชินแล้วมนัก็ชว่ยให้ไปจมกบัมนัไมน่านด้วย” (มงัคดุ) 

“ท่ีมนัคลายลงไปได้อีกครัง้เพราะคนในบ้านนีแ้หละ คอยมาฟังพ่ีไง พ่ีก็ได้พดู
อะไรท่ีอยากพดู แล้วมนัก็ได้ย้อนมาดตูวัเอง ไอ้ท่ีเคยเข้าใจวนันึงไม่เข้าใจก็ได้นะไม่ได้แปลก แล้วก็
กลบัมาเข้าใจอีกก็ได้ มนัหมุนไปหมุนมาได้นะไม่ผิด แถมหมุนบ่อย ๆ ก็ดีอีกเพราะมนัจะชํานาญ
ขึน้ ชํานาญใช้ความคดิหรือนกึขึน้แบบนีก็้ได้ไวขึน้” (พทุรา) 

ข้อเท็จจริงเหล่านีจ้ึงเป็นเคร่ืองยืนยนัว่ามีปัญญาเพราะมีความทุกข์ หรืออีก
นยัหนึง่ปัญญาและความทกุข์ล้วนเป็นสว่นสมัพนัธ์กนั ดงัภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 กระบวนการทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น
ของพอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดมิ 

กลุ่มที่ 2 พ่อแม่ที่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 
พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธล้วนเคยตกอยู่ภายใต้การรบกวน

จากกระแสความคาดหวงัจนนําไปสู่การจมจ่อมในอาการความทกุข์มาแล้วทัง้สิน้ ผู้วิจยัท่ีมีฐานะ
เป็นนกัจิตวิทยาการปรึกษาจงึใช้ความทกุข์นีเ้ป็นแบบฝึกหดัในการทํางาน เม่ือยตุิกระบวนการแล้ว
พอ่แมจ่งึมีโอกาสได้ทบทวนประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองซึ่งทัง้หมดกล่าวตรงกนัถึงการเดินทาง
ของปัญญาท่ีเร่ิมต้นจากการได้รับพืน้ท่ีว่างในการพูดจากคู่สนทนาในท่ีนีคื้อนักจิตวิทยาการ
ปรึกษา จากนัน้ได้โอกาสสังเกตอาการความทุกข์ท่ีสุมอยู่ในใจจนเหม็นเบื่ออาการท่ีเป็นพร้อม
เผชิญหน้ากบัความคาดหวงัอนัเป็นต้นตอของอาการทัง้ปวงก่อนน้อมใจกลบัสู่ความจริง เม่ือใจได้
กลับสู่ความจริงแล้วจึงได้วางแผนเปล่ียนแปลงตนเอง ต่อเม่ือพ่อแม่ได้กลับสู่พืน้ท่ีครอบครัว มี
โอกาสได้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ แล้วกลับต้องพบเจอการรบกวนจากกระแสความคาดหวัง 
กระแสนีรุ้มเร้าจนทําให้พวกเขาตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งอาการความทุกข์อีกครัง้ก่อนได้มาพบ
นกัจิตวิทยาการปรึกษาและดําเนินการเป็นวงรอบเชน่ท่ีกล่าวมา มีรายละเอียดดงันี ้
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-  ได้รับพืน้ท่ีวา่งทางการพดูจากคูส่นทนา 
พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธทัง้หมดกล่าวตรงกันถึง

จดุเร่ิมต้นของปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นวา่มาจากการได้พดูคยุ
ในลกัษณะท่ีไมใ่ชก่ารแนะนําให้ทําอะไรเป็นพิเศษ แตเ่ป็นการพดูคยุเร่ืองราวความขุ่นข้องหมองใจ
ท่ีตวัของพ่อแม่เองมีโอกาสพดูเสียมากกว่า ลกัษณะการสนทนาเป็นไปด้วยความราบร่ืนต่อเน่ือง
คล้ายการร้องเพลงคูท่ี่มีการสอดประสานอย่างลงตวั เป็นช่วงเวลาท่ีพ่อแม่ได้เล่าระบายความทกุข์
อย่างหมดเปลือก ไม่รู้สึกถึงการถกูบงัคบัให้ต้องพดูหรือต้องเล่า ขณะท่ีเร่ืองราวท่ีเล่านัน้ล้วนเป็น
เร่ืองท่ีอยู่ในใจแต่ไม่เคยคิดหรือนึกถึงและไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้กล่าวถึงมันให้คนนอก
ครอบครัวฟัง 

“ถามว่ามนัมาถึงจดุนีไ้ด้ยงัไงหรอ ก็คงเร่ิมต้นจากการได้คยุกนัวนันัน้ของเรา
ไง วนันัน้พ่ีจําได้ว่าพ่ีพูดเยอะมากนะ น่าจะพูดเป็นชัว่โมงเลยมัง้ (หวัเราะ) น้องคงได้พดูน้อยมาก 
เร่ืองท่ีพูดพ่ีก็ไม่เคยพูดกับใครเลยนะ เก็บไว้ในใจแบบไม่รู้ด้วยซํา้ว่ามันมีไอ้ก้อนๆ แบบนี.้.ได้
ระบายหมดเปลือกได้ละวนันัน้” (สนุารี) 

“ตอนนัน้จําได้ว่าบน่อะไรไปก็ไม่รู้นะตัง้มากมาย แล้วมนัเหมือนยิ่งบน่ยิ่งมนั
นะเพราะน้องก็ดนัให้พ่ีขยายความ น้องเสริมพ่ีก็ส่งเลยทีนี ้บ่นอะไรไปเร่ือย แต่ไอ้ไปเร่ือยน่ีมนัไม่
เร่ือยนะ พ่ีว่ามนัมีทิศทางรึเปล่าเพราะพ่ีว่ามนับ่นได้ลึกขึน้ มนัยิ่งบ่นยิ่งเจ็บเข้ามาท่ีใจ มนัไม่เจ็บ
เหมือนเล่ากับคนอ่ืนนะ ตอนนัน้น้องไม่ด่าอะไรเลย เหมือนจะเข้าขากับพ่ีด้วยซํา้ พ่ีเองก็เต็มใจ
เลา่ๆ บน่” (อาภาพร) 

“ก็เล่าสิ่งท่ีอยู่ในใจเน่ียละ ปกติมนัไม่มีคนฟังหรอก มนัเหมือนคนร้องเพลง
เสียงเพีย้นนะ่ไมมี่ใครอยากฟัง แตพ่อมามีคนมาสนใจฟังเสียงเพีย้น แถมยงัช่วยเราร้องแบบเข้าใจ
สิ่งท่ีเป็น มนัเลยเป็นจดุเร่ิมต้น” (ไชยา) 

-  สงัเกตอาการความทกุข์ 
หลงัจากพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธได้เปิดเผยเร่ืองราว

ท่ีสะท้อนอาการความทกุข์ออกมาแล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการเดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนี ้
คือการได้สงัเกตุเร่ืองราวท่ีทบัถมอยู่ในใจผ่านการรับฟังของนกัจิตวิทยาการปรึกษา การรับฟังนี ้
มิใชเ่พียงร่วมอยูใ่นสถานการณ์หรือตัง้คําถามในสิ่งท่ีนกัจิตวิทยาการปรึกษากระหายใคร่รู้ แตเ่ป็น
การรับฟังอย่างเข้าใจถึงหวัอก เข้าใจถึงความเจ็บชํา้ น้อยเนือ้ต่ําใจ โมโหหงุดหงิดพร้อมส่ือความ
เข้าใจหวัอกนีผ้่านการพดูความรู้สึกท่ีสมุอยู่ในใจกลบัไปยงัพ่อแม่ร่วมกบัการตัง้คําถามปลายเปิด
ให้พวกเขาพร่ังพรูส่วนลึกของใจ เม่ือได้ฟังเสียงสะท้อนนีแ้ล้วจึงเป็นส่วนสําคัญให้พวกเขาได้
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กลบัมาสงัเกตตนเอง กลบัมาสงัเกตอาการความทุกข์ท่ีกําลงัเป็นอยู่เช่นเดียวกับการส่องกระจก
เพ่ือสงัเกตสิวอกัเสบบนใบหน้า 

“การได้เล่าได้ระบายเน่ียมันช่วยเยอะเลยนะ ยิ่งเล่าแล้วมีคนมาทําตวัเป็น
กระจกส่องให้เห็นว่าฉันกําลงัเป็นแบบนีอ้ยู่นะ ถ้าเล่ากบัคนอ่ืนมนัไม่เห็นภาพนะ มนัไม่เห็นความ
หงุดหงิดนะ พอมีคนมาส่องมนัก็เร่ิมค่อยๆ สงัเกตเห็นละ..ตวัอย่างนะแบบพ่ีเป็นสิวอกัเสบนะอยู่
บนหน้าเน่ีย พ่ีก็ไมรู้่หรอกมนัอยูต่รงไหนถ้ามีกระจกมาก็แจม่เลย” (สนุารี) 

“บ่นไปบ่นมาชกัยังไงนะ ชักเจ็บจ๊ีดท่ีใจนะ เอ..มันยงัไง น้องก็บอกกับพ่ีว่า
ตอนนีพ่ี้กําลงัรู้สึกแบบนี ้พ่ีกําลงัโกรธ มนัเหมือนพ่ีจะรู้นะว่าโกรธแต่มนัก็เหมือนไม่รู้ว่าโกรธ พอ
น้องมาบอกพ่ีพ่ีก็เลยได้ดตูวัเอง เออโกรธนะโกรธอยูโ่ว้ยมนัชดัว่ากําลงัเป็นอยูน่ะตอนนี”้ (อาภาพร) 

“มนัตา่งนะ ตา่งจากคยุทัว่ๆ ไป มนัเหมือนพ่ีกําลงัถกูสมัภาษณ์แตก็่ไม่เชิงว่า
ถกูสมัภาษณ์ คําถามท่ีตอบมนัเหมือนเป็นสิ่งท่ีอยู่ในใจท่ีอยากพดู เลยกลายเป็นว่ายิ่งตอบคําถาม
ยิ่งเห็นวา่กําลงักลวั” (ไชยา) 

-  เหม็นเบื่อความทกุข์พร้อมเผชิญหน้าความคาดหวงั 
หลังจากพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้สังเกตอาการ

ความทกุข์ท่ีสมุอยูใ่นใจตนแล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการเดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการ
ประจักษ์ชัดกับความทุกข์จนรู้สึกเหม็นเบื่อ อยากออกจากจุดนีพ้ร้อมท่ีจะเผชิญหน้ากับความ
คาดหวัง นักจิตวิทยาการปรึกษาซึ่งมีความเข้าใจอาการความทุกข์และต้นตอของอาการนัน้
เอือ้อํานวยให้พอ่แมไ่ด้เข้าใกล้สาเหตขุองความโกรธ ความน้อยใจ ความกลวัซึ่งคือความคาดหวงัท่ี
ไมต่รงกบัความเป็นจริง ใช้การอปุมาเพ่ือเปรียบเทียบ ใช้การทวนซํา้ในประโยคท่ีเป็นคําสําคญัของ
ความคาดหวัง การทํางานเช่นนีเ้ปรียบได้กับการทําหน้าท่ีเป็นกระจกท่ีใสและส่องไปยังเม็ดสิว
อกัเสบให้พอ่แมไ่ด้เห็นตําแหนง่ของเม็ดสิวอย่างเดน่ชดั 

“น้องก็มาทําหน้าท่ีเหมือนเป็นกระจกให้พ่ีได้ส่องตรงนัน้ตรงนี ้ส่องเม็ดสิว
อกัเสบสิวา่มนัอยูต่รงไหน เล่ือนไปเล่ือนมาจนอ้อ..ตรงนีน้ะ เอาให้ชดัมนัอยู่ตรงนีน้ะ..จดุสิวเน่ียมนั
ก็คือพ่ีไมอ่ยูก่บัสิ่งท่ีลกูเขาเป็นไง พ่ีก็อยูแ่ตก่บัตวัเอง แล้วก็โกรธ ก็สารพดั” (สนุารี) 

“พอมนัคอ่ยๆ สงัเกตชดัว่าโกรธ แล้วมนัเหมือนมาถึงว่าโกรธได้ไง โกรธอะไร 
มนัไม่ใช่สิ่งท่ีเป็นนะ แต่มันเหมือนไปใกล้ๆ กับโกรธน่ีมันมาจากอะไร ไปค้นดูก็เร่ิมเห็นว่าไม่ได้
ดัง่ใจไง มนัมีรูปแบบท่ีอยากให้เขาเป็น” (อาภาพร) 

“ยิ่งตอบคําถามยิ่งเห็นว่ากําลงักลวั แล้วตวัอย่างท่ียกถึงภูเขามนัก็มาฉกุคิด
วา่เออ..กลวัทําไม เบื่อได้แล้วมัง้ มนัไปเห็นต้นเหตท่ีุกลวัด้วย” (ไชยา) 
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-  น้อมใจกลบัสูค่วามจริง 
หลงัจากพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้เผชิญหน้าและ

ประจักษ์กับความคาดหวังซึ่งเป็นต้นตอของอาการความทุกข์แล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการ
เดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการน้อมใจกลับมาอยู่กับสิ่งท่ีเกิดขึน้ เรียกได้ว่าในขณะนี ้
ปัญญาได้เคล่ือนตวัผุดขึน้มาเรียบร้อย เปรียบได้กับสิวอกัเสบท่ีถกูส่องจนเห็นชดัถึงตําแหน่งและ
เม็ดสิวก็อยูใ่นภาวะสกุเตม็ท่ีพร้อมรอการกําจดัจากใบหน้า 

“พอคนมันเห็นชัดๆ น่ะมันก็ยอมนะ ยอมใจอ่อนท่ีจะทิง้สิ่งท่ีถือมายึดมา
ทัง้หมดแล้ว  ไม่เห็นประโยชน์ของการยืนจุดนัน้แล้วก็เหมือนต้องตดัสินใจแล้วละต้องทําอะไรกับ
มนัสกัอยา่ง ไมป่ลอ่ยตวัเองอีกแล้ว..ก็เหมือนพ่ีก็มาถึงจนชดัแล้วละ่คอ่ยๆ ส่องกนัจนชดัแล้วล่ะเจ้า
สิวอกัเสบเน่ีย ตวัอกัเสบมนัก็สกุแล้ว ต้องตดัสินใจไมป่ลอ่ยตอ่ไป” (สนุารี) 

“อ่อนให้กบัความจริงนะ เพราะสุดท้ายแล้วลูกคือดวงใจ มนัเหมือนเดินทาง
มาถึงจดุท่ีพร้อมตดัสินใจแล้ววา่ควรต้องทิง้อะไร ควรต้องเอาอะไร” (อาภาพร) 

“เห็นต้นเหตท่ีุกลวัแล้วก็เหมือนว่าไม่ใช่แล้ว น่ีมนัไม่ใช่แล้วนะ อยู่บนความ
อยากให้มันเป็นแบบนีต้่อไปไม่ได้ กําลงัไอ้ตรงนัน้มันก็อ่อนลง เหมือนโน้มตวัมาใกล้ความจริง ”  
(ไชยา) 

-  มองเห็นแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
หลงัจากพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธได้น้อมใจกลบัมาสู่

ความจริงแล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการเดนิทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการมองเห็นทิศทางท่ี
พวกเขาจะเดินไปหลงัจากเปล่ียนผ่านความคาดหวงัมาเดินบนถนนแห่งความเป็นจริง ช่วงเวลานี ้
นกัจิตวิทยาการปรึกษาได้ชีช้วนให้พ่อแม่ได้นึกถึงสิ่งท่ีตนเองจะออกไปจดัการ ซึ่งน่าสงัเกตว่าเม่ือ
เดินทางมาถึงคําถามนีแ้ล้วพ่อแม่ทุกรายล้วนมีแนวทางจัดการเป็นของตวัเองได้โดยไม่ต้องให้
คําแนะนําใดเพิ่มเติม พ่อแม่ต่างมองเห็นความพอดีในการกลับไปอยู่กับลูก เห็นสิ่งท่ีตนต้อง
เปล่ียนแปลง เช่น ความฉนุเฉียวซึ่งเป็นพืน้ฐานของตนเองเปรียบได้กบัการตดัสินใจกับสิวอกัเสบ
โดยเข้าพบแพทย์และจดัการนดัหมายในวนัเวลาท่ีสะดวก แม้จะไม่มัน่ใจนกัว่าจะทําให้สําเร็จได้
ทนัที แตมี่ใจท่ีพร้อมจะเรียนรู้เปล่ียนแปลง 

 “พอใจพี่มนัมายืนอยูใ่นจดุท่ีพร้อมจะเปล่ียนละ ไอ้สิ่งท่ีพ่ีเคยคิดไว้นะว่าควร
ทํา เช่น พดูกับลกูดีๆ เป็นมิตรกบัเขานะ แล้วเช่ือมัย้มนัไม่เคยนึกว่าทําได้เลย มนัก็เหมือนมีกําลงั
ขึน้มาว่าทําได้สิ ลองกลบัไปทําด ูอะไรมนัก็เปล่ียนได้สิ มนัเช่ือขึน้มาแบบไม่รู้ตวั..ถ้าเราสิวอกัเสบ
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นะ ก็เห็นแล้วไง ชดัแล้ว ตดัสินใจแล้วด้วยว่าไม่บีบเองต้องหาหมอหน้า ก็ไปดปูฏิทินว่าว่างวนัไหน 
โทรนดัหมอ” (สนุารี) 

“จริงๆ ถึงตอนนัน้น้องไม่ถามพ่ีจากนีพ่ี้จะทําอะไรต่อ พ่ีก็จะพูดนะ คือพ่ีชัด
กบัตวัเองละวา่ต้องเปล่ียนอะไร ไม่ลงัเลละ แตถ่ามว่ามัน่ใจมัย้ว่าเห็นผล ตอบเลยว่าไม่คอ่ยหรอก 
ไมง่่ายหรอกแคพ่อมีแรงฮดึ แตย่งัไงก็ต้องกลบัไปลองด”ู (อาภาพร) 

“น้องมาถามให้พ่ีตอบว่าจะทําอะไร มนัก็ช่วยได้เยอะนะมนัทําให้ได้กลบัมา
เรียงสิ่งท่ีต้องทํา ต้องจดัการหลงัจากนีใ้ห้ชดัๆ มนัก็ต้องลองกนัสกัตัง้” (ไชยา) 

-  ปฏิบตัติามแผน 
หลังจากพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้แนวทางเพ่ือ

นําไปจดัการเปล่ียนแปลงชีวิตแล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการเดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อ
การมองเห็นตนเองนําความตัง้ใจทัง้หลายท่ีได้ตัง้สจัจะกบันกัจิตวิทยาการปรึกษากลบัลงสู่สนาม 
ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาท่ีปัญญาได้ทํางานอย่างเต็มท่ี ความตัง้ใจทัง้หลายเป็นไปตามท่ีวางไว้
อยา่งราบร่ืน เปรียบได้กบัการพาตวัเองไปพบแพทย์ผิวหนงัเพ่ือจดัการสิวอกัเสบตามท่ีนดัหมายไว้ 

“ออกจากน้องวนันัน้พ่ีก็ตัง้ใจเลยนะเด๋ียวจะออกไปเปล่ียนแปลงตวัเอง วัน
นัน้จําได้ว่าตดัผมก่อนเลย (หวัเราะ) เรียกว่าเอาฤกษ์เอาชยัมัง้..สิ่งท่ีตัง้ใจมนัก็ทําได้หมดนะ ไม่มี
อะไรมาเป็นตวัก่อกวน”(สนุารี) 

“หลงัจากนัน้หรอ พ่ีก็เปล่ียนแปลงตวัเองนะ พูดอะไร จะทําอะไรก็ใจเย็นขึน้ 
ลองช้าลงหนอ่ยดีมัย้ มนัก็มีแหละทําได้บ้างไมไ่ด้บ้างแตทํ่าได้มากกวา่”(อาภาพร) 

“มนัได้กลบัไปอยู่กับเขาแบบใหม่นะ ท่าทีมนัก็เปล่ียนไป เขา (ลูก) เองก็คง
รับรู้ได้แหละ เห็นเราเปล่ียนก็ดเูหมือนเขาเองจะแปลกใจ แตพ่ี่เองก็ไม่ได้บอกกบัเขานะว่าตัง้ใจจะ
ทําอะไรบ้าง” (ไชยา) 

-  ถกูรบกวนจากกระแสความคาดหวงั 
หลังจากพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้กลบัไปปฏิบตัิ

ตามแผนท่ีวางไว้แล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการเดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการรบกวน
จากความคาดหวงัซึ่งเป็นโจทย์เดิมท่ีนอนเน่ืองกบดานอยู่ในใจของพ่อแม่ ช่วงเวลานีส้งัเกตได้ว่า
ปัญญาเร่ิมอ่อนกําลังลง ลักษณะการใช้ชีวิตเคล่ือนจากความเข้าใจสู่การเกิดเง่ือนไข พืน้ท่ีการ
ยอมรับหดสัน้ลง สถานการณ์แวดล้อมรุมเร้าให้พ่อแม่กลบัมารู้สึกหงุดหงิดขดัเคือง แต่ก็เพียงไม่
นานความรู้สึกนัน้ก็จางหายไปจากการกดข่ม ขณะท่ีเม่ือความคาดหวงักลบัมาพวกเขาก็ตกอยู่ใน
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สภาวะจมจอ่มกบัความรู้สกึแง่ลบ ยิ่งจมจ่อมอํานาจของความคาดหวงัยิ่งทวีความรุนแรงส่งผลให้
กําลงัของปัญญาออ่นแรงลงด้วย 

“แรกๆ มนัจะไมอ่ะไรนะ มนัเหมือนกดข่มเอาไว้ ตรงนัน้ทําให้พ่ีรู้เลยว่าไอ้เชือ้
บ้าท่ีมีในตวัพ่ีเน่ียมนัไม่ได้ไปไหนเลย มนัซ่อนตวัอยู่ หรือถ้ามนัจะไปมนัก็ไปแป๊บเดียว เด๋ียวก็โผล่
มากบดานอีก แต่พ่ีก็พยายาม พยายามท่ีจะทําให้ได้อย่างท่ีตัง้ใจแต่ยอมรับนะว่ามีชะงักๆ อยู่”    
(สนุารี) 

“ต้องต่อสู้ กับมันพอสมควรเลยนะ เข้าใจเลยว่าสิ่งท่ีอยากนัน้ไม่ง่ายท่ีจะ
กําจดั แตก็่พยายามนกึถึงความตัง้ใจท่ีเคยว่าไว้” (อาภาพร) 

“มนัไม่ได้ไปอย่างถาวรนะในตอนแรกๆ เหมือนมันจะคอยมาทวงของๆ มัน
หรือยงัไงเน่ียละ แล้วมนัเห็นว่าพอความตัง้ใจมนัอ่อนแรงมนัก็เข้ามา อย่างเผลอๆ น่ีก็อาจอยู่ยาว” 
(ไชยา)  

-  จมจอ่มในอาการความทกุข์ 
หลังจากพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธถูกรบกวนจาก

กระแสความคาดหวัง สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการเดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการเข้า
ครอบงําของอาการความทกุข์ พ่อแม่เข้าสู่การจมจ่อมกบัตนเอง เกิดเป็นความทกุข์ร้อนภายในใจ 
รู้สึกผิดกบัตวัเองท่ีไม่อาจทําได้ตามแผนท่ีตัง้ใจ มีการแสดงออกท่ีกระทบไปถึงคนรอบข้าง แตก็่มี
ข้อสงัเกตหนึ่งว่าการจมจ่อมนีไ้ม่ดําดิ่งเหมือนท่ีเคย อาจมีร้องไห้ โมโหหงุดหงิดแต่เม่ือสงัเกตแล้ว
ไมเ่ห็นความรุนแรงเชน่ท่ีผา่นมา 

“เวลาท่ีมนัโมโหละนะ โกรธละนะคือมนัอยู่กับตรงนัน้ไปเลย ไม่ออกมาเลย 
ความรู้ความเข้าใจอะไรท่ีเคยมี ณ ตรงนัน้เข้าหม้อไปหมด..ทีนีถ้้าย้อนดหูรอ ก็เห็นว่าเวลามนัไม่
นานเหมือนเดมิ แตก่่อนร้อนก็เป็นไฟแบบยาวนาน แตอ่นันีไ้มน่ะ แตม่นัเตม็ท่ีแล้วมนัหาย” (สนุารี) 

“ไอ้โจทย์เก่าๆ ท่ีเคยเป็นนีพ้อพ่ีไมพ่ร้อมจะเข้าใจอะไรแล้วอะนะ มนัก็คือหมด
ละ นมาครอบงําใจเลย..แตถ้่าถามวา่อยูล่กึไหม อืม..ไมเ่ทา่เดมิ ไมเ่ครียดเทา่เดมิ” (อาภาพร) 

“พอมนัถูกกวนมากๆ ไอ้ท่ีเคยบอกว่าไม่กลวัแล้ว มนัก็กลบัทิศละ มนัก็กลัว
อีก เคยเข้าใจแล้วแตพ่อเหตกุารณ์มนัเปล่ียน เง่ือนไขมนัเปล่ียนมนัก็กลวัได้อีก” (ไชยา) 

อย่างไรก็ตามพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเปิดเผย
ประสบการณ์สําคัญท่ีทําให้ผู้ วิจัยมองเห็นกระบวนการนีใ้นรูปวงจรความสัมพันธ์กันระหว่าง
ปัญญากบัความทุกข์ โดยพ่อแม่กล่าวตรงกันว่าการได้กลบัมาพบนกัจิตวิทยาการปรึกษาอีกครัง้
เป็นกลไกสําคญัท่ีทําให้พวกเขาได้กลบัมามีพืน้ท่ีว่างในการพูดคยุอีกครัง้ ข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจคือ
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แม้ว่าการพูดคยุจะวนกลบัมาในประเด็นเดิมแต่ความเปล่ียนแปลงคือพวกเขามีทกัษะการสงัเกต
สิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในใจเพิ่มเข้ามา ทกัษะนีจ้ึงเป็นส่วนสําคญัทําให้การขบัเคล่ือนวงจรนีห้มนุวนไปสู่
การสงัเกตอาการความทกุข์ในลําดบัถดัไปได้อยา่งไมย่ากนกั 

“สําคญัเลยนะตอนท่ีได้กลบัมาคยุกนัอีกครัง้ ทกุๆ ครัง้ท่ีได้กลบัมาคยุกนัมนั
เพิ่มกําลงัในใจขึน้เยอะ แล้วมนัได้สงัเกตด้วยว่าอะไรมนัเป็นอะไร ทําให้รอบความทุกข์ใจมนัหด
กลบัเข้าท่ี” (สนุารี) 

“ไม่ได้แปลว่ามาคยุกบัน้องแล้วจะไม่ทกุข์แล้วนะ มนัก็ยงัมีอยู่แตฐ่านมนัพอ
มี มนัไม่ลงลึกแบบเดิม ยิ่งกลบัมาเจอกัน กลบัมาทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้ยิ่งทําให้ไอ้ท่ีเคยเข้าใจมัน
กลบัมาอีกครัง้” (อาภาพร) 

“ท่ีมนัคลายลงไปได้อีกครัง้เพราะน้องคอยมาฟังพ่ีไง พ่ีก็ได้พูดอะไรท่ีอยาก
พดู แล้วมนัก็ได้ย้อนมาดตูวัเองขณะท่ีได้ยินสิ่งท่ีตวัเองกําลงัเป็น เออ..มนัเห็น” (ไชยา) 

ข้อเท็จจริงเหล่านีจ้ึงเป็นเคร่ืองยืนยนัว่ามีปัญญาเพราะมีความทุกข์ หรืออีก
นยัหนึง่ปัญญาและความทกุข์ล้วนเป็นสว่นสมัพนัธ์กนั ความทกุข์ไมใ่ชส่ิ่งท่ีน่ากลวั น่ารังเกียจ หรือ
ต้องขบัไลไ่สสง่ แตพ่งึใช้ความทกุข์เป็นแบบฝึกหดัชัน้ดีสูปั่ญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลาย
ทางเพศในลกูวยัรุ่น ดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น
ของพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ 

 
ส่วนที่ 2 เหตุปัจจัยหนุนการด ารงอยู่ของปัญญาและความทุกข์ 

เหตปัุจจยัหนนุการดํารงอยู่ของปัญญาและความทกุข์เป็นการกล่าวถึงภาวะตา่งๆ ท่ี
เข้ามาสมัพนัธ์ให้ปัญญาท่ีผุดขึน้มาแล้วนัน้คงดําเนินอยู่ ขณะท่ีความทุกข์ก็ไม่ผิดแผกไปจากกัน
นัก เม่ือได้เข้าก่อตวัและรวบรวมกําลังมากพอแล้วก็เข้าครอบงําใจและคงดําเนินอยู่ได้เช่นกัน 
ดงันัน้ในหวัข้อนีจ้ึงจะได้กล่าวถึงปัจจยัหนนุการดํารงอยู่ของปัญญาและปัจจยัหนนุการจมจ่อมใน
ความทกุข์ทัง้ในกลุ่มพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทนุเดิมและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พทุธ มีรายละเอียดดงันี ้ 

กลุ่มที่ 1 พ่อแม่ที่มีปัญญาเป็นทุนเดมิ 
1. ปัจจยัหนนุการดํารงอยูข่องปัญญา 

ปัญญาเม่ือผดุขึน้แล้วย่อมมีการคงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งตราบเท่าท่ียงัมีเหตปัุจจยั
หนนุอยู่ พ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมได้กล่าวถึงปัจจยัหนนุการดํารงอยู่ของปัญญาว่าได้แก่ มีสต ิ
และสมาธิ 
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1. มีสต ิ
สติเป็นความรู้เนือ้รู้ตวัว่าขณะนีกํ้าลังทําอะไรอยู่ กําลงัเดิน ยืน นั่ง นอน มี

สว่นสําคญัให้ปัญญาได้ดํารงอยู ่ 
“ถ้าพ่ีมีสตินะ พวกความโกรธอะไรน่ีมันก็ทําอะไรพ่ีไม่ได้ หรืออย่างถ้ามัน

แบบวา่เผลอโกรธไปละ แตส่ตมินัตามมาแบบนี ้ไอ้ท่ีเป็นตะกีม้นัก็หายไปได้นะ” (ทเุรียน) 
“แน่นอนปัญญาน่ีอยู่ในไตรลักษณ์อยู่ละ พอเกิดขึน้มาได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุ

อะไรก็ตามใช่ไหม เกิดแล้วก็คงอยู่แบบนัน้ อยู่นานแคไ่หนอนันีไ้ม่มีใครรู้ ไม่มีใครตอบได้ แตท่ี่รู้แน ่
ๆ คือแล้วก็จะทนอยู่ไม่ได้ต้องสลายหายไป ปัญญาก็แบบนัน้ พอถามว่าอะไรทําให้ปัญญาคงอยู่ก็
ได้แก่สตินัน้แหละ เม่ือมีสติมันก็ไม่หลุดไป เปรียบเหมือนเชือกท่ีผูกวัวควายไว้ให้อยู่กับหลัก ”      
(มงัคดุ) 

“เขาเรียกอะไรละมนัแบบเรานกึขึน้มาได้น่ะ พอมนัไปรู้ว่าเออ ตอนนีอ้ยู่ตรงนี ้
นะ ไม่ใช่แบบนัน้นะ ไม่คิดแบบนัน้สิ มันก็ให้ความคิดลบ ๆ อะออกไปจากใจ เหมือนมันมีสติ
ขึน้มา” (พทุรา) 

2. สมาธิ 
สมาธิเป็นภาวะของจิตท่ีแน่วแน่ ดิ่งเด่ียวกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ถือเป็น

สว่นสําคญัไม่น้อยไปกว่าสติ สติท่ีไม่มีสมาธิย่อมรู้เนือ้รู้ตวั รู้สิ่งท่ีเกิดขึน้ได้เพียงชัว่ครู่ จากนัน้สติก็
จะหลดุลอยไป  

“สตอิยา่งเดียวอาจไมพ่อนะ มนันา่จะมาคูก่นักบัสมาธิ จริง ๆ พ่ีคิดว่ามนัต้อง
มาด้วยกนัเลยละ มาเดี่ยวไมไ่ด้ ร้องนําคนเดียวก็ไมไ่ด้” (ทเุรียน) 

“นัง่สมาธิเป็นหนึง่ในวิธีฝึกจิตให้นิ่ง ให้แน่วแน่ แล้วดีด้วยแต่ในความเป็นจริง
บางทีผมยุ่ง ๆ เน่ีย มนัก็จะไปเข้าห้องสงบสติอะไรแบบนีก็้คงไม่ได้ แตถ้่าเรามีสติและสมาธิท่ีแน่ว
แนต่ัง้มัน่ มนัก็ชว่ยให้สตท่ีิมีอยูม่นันิ่งได้นานขึน้” (มงัคดุ) 

"ใจนิ่งๆ มีสมาธิ ปัญญาถ้าจะตัง้อยู่ได้ก็ต้องมีสมาธิให้มันนิ่งท่ีสุดแบบนี ”้ 
(พทุรา) 

2. ปัจจยัหนนุการจมจอ่มในความทกุข์ 
ความทุกข์เม่ือเข้าครอบงําแล้วย่อมมีการคงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งตราบเท่าท่ียงัมี

เหตปัุจจยัหนนุอยู่ พ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทนุเดิมได้กล่าวถึงปัจจยัหนนุการจมจ่อมในความทกุข์ว่า
ได้แก่ ถกูรบกวนจากความกลวั และถกูครอบงําจากความเป็นเจ้าของ 
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1. ถกูรบกวนจากความกลวั 
ความกลวัเป็นสาเหตสํุาคญัท่ีทําให้พ่อแม่ตกอยู่ในห้วงแห่งความทกุข์ ความ

กลวันีส้ามารถบีบให้พอ่แมทํ่าในสิ่งท่ีได้ผลตรงข้ามกบัการให้ความรัก พอ่แมท่ัง้ 3 รายกล่าวตรงกนั
ว่าพ่อแม่กับความกลวันัน้เป็นฐานท่ีติดมาตัง้แต่รับรู้ว่าลกูมาเกิดเป็นลกูแล้ว ทัง้ห่วง ทัง้กังวล ทั ง้
กลัวสารพัดสารเพ ยิ่งพ่อแม่ปล่อยให้ตนเองตกอยู่ภายใต้อํานาจครอบงําของความกลัวเท่าใด 
ความคบัข้องใจความทกุข์ยอ่มแผไ่ปถึงครอบครัวนัน้โดยยากท่ีจะหาทางออก 

“ถ้าคนมีลูกนะจะเข้าใจเลยว่าพ่อแม่กับความกลวัมนัคู่กัน มนัทัง้รักทัง้ห่วง 
กงัวลอะไรตอ่มิอะไรเตม็ไปหมด” (ทเุรียน) 

“ตวัท่ีมนัคอ่นข้างจะมีผลมากคือความกลวันะ ไอ้จะให้พอ่แมไ่มก่ลวั ไม่นึกถึง
อนาคตเลยคงไมไ่ด้เลยมัง้ครับ ลกูใครใครก็รัก” (มงัคดุ) 

“พวกความห่วงความกังวลเหล่านีน้ะ เรียกอะไรละเรียกควากลวัก็ไมผิดนกั
หรอก ตรงนีม้นัเลยทําให้ไอ้ทกุข์ท่ีเราเป็นกนัอยูเ่น่ียมนัอยู่กนันานไปอีก อยู่แบบยาว ๆ ไปอีกเพราะ
ความกลวั” (พทุรา) 

2 ถกูครอบงําจากความเป็นเจ้าของ 
ความเป็นเจ้าของในท่ีนีก็้คือลูกของพวกเขานัน้เอง สิ่งท่ีสงัเกตเห็นได้คือพ่อ

แม่ทัง้ 3 รายแสดงออกซึ่งความรักกบัสมาชิกในครอบครัว ดูผิวเผินแล้วเป็นเร่ืองดี แตใ่นความรัก
นัน้แอบซอ่นไว้ด้วยความคิดว่าน่ีคือลกูของฉัน ฉันจะ.. เหล่านีส้ร้างความคบัแคบขึน้ภายในใจของ
พอ่แม ่ความพยายามท่ีจะเข้าไปจดัการชีวิตลกูให้เป็นอยา่งใจผู้จดัจงึนํามาซึง่ความทกุข์ 

“เพราะน่ีเขาคือลูกพ่ีไง ความเป็นลูกตรงนีม้ันครอบอยู่ จะสุขจะทุกข์อะไร
ยงัไงมนัก็ต้องมีคํานีไ้ว้ พอแบบนีก็้ยิ่งทกุข์เพราะเรามาถือมนัไว้”(ทเุรียน) 

“บอกตวัเองวา่ทัง้หมดนีคื้อความรักท่ีมีให้เขา ปรารถนาดีตอ่เขา เลยอยากให้
เขาได้ดีในแบบท่ีเราเคยมีประสบการณ์มาไง ทีนีพ้อมนัไม่ตรงท่ีเราคิดไว้มนัเลยกลายเป็นกรอบ 
เหมือนวา่พออะไรก็ตามท่ีมนัไมต่รงกรอบก็พยายามจะจดัให้มันตรงกรอบ เข้ามาอยู่ในกรอบนี ้บีบ
ทัง้ผมเองและตวัเขาด้วย” (มงัคดุ) 

“สุดท้ายพ่ีทุกข์เองนะเพราะคําว่าลูก คือคํานีไ้ม่ได้ผิดนะ แต่พ่ีให้ลูกเป็น
สมบตัขิองพี่ เป็นหน้าท่ีท่ีต้องดแูลแบบนีม้ัง้ เลยพยายามจดัการอะไรไปหลายอย่างท่ีมนัไม่ตรงกบั
สิ่งท่ีลกูเป็นซะทีเดียว” (พทุรา) 
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กลุ่มที่ 2 พ่อแม่ที่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 
1. ปัจจยัหนนุการดํารงอยูข่องปัญญา 

ปัญญาเม่ือผดุขึน้แล้วย่อมมีการคงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งตราบเท่าท่ียงัมีเหตปัุจจยั
หนุนอยู่ พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้กล่าวถึงปัจจยัหนุนการดํารงอยู่ของ
ปัญญาวา่ได้แก่ ตามดรูู้ทนัมีสต ิและสมาธิ 

1.1 ตามดรูู้ทนั 
ตามดรูู้ทนัเป็นการสงัเกตอาการท่ีเกิดขึน้ภายในใจ เช่นเผชิญเหตกุารณ์ไม่ได้

ดัง่ใจ ใจก็กระเพ่ือมด้วยความโกรธ โมโห หงดุหงิด อาจมีลกัษณะแสดงออกไปถึงพฤติกรรมได้ เช่น 
ดดุา่ แต่หากตามดรูู้ทนัก็จะเห็นว่าสิ่งท่ีเกิดนัน้ไม่มีสิ่งใดให้ยึดถือ และเม่ือฝึกตามดรูู้ทนับ่อยเข้าก็
จะเป็นเคร่ืองมือกนัปัญญาให้ดํารงอยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองอีกด้วย 

“ฝึกสงัเกต ต้องหมัน่คอยดอูยู่บอ่ยๆ เพราะมนัชอบเผลอนะใจคนเน่ีย”      (สุ
นารี) 

“อย่างตอนท่ีคุยกันก็มีน้องคอยบอกว่าพ่ีรู้สึกอะไรใช่มัย้ล่ะ แต่พอกลับเข้า
บ้านไปพ่ีต้องคอยมาดูเอาเอง ไม่ง่ายนะ ส่วนใหญ่ชอบเผลอ แต่พอไม่เผลอมันก็ทําให้พ่ีคิดได้ ” 
(อาภาพร) 

“กลบัมาเข้าใจได้เร่ือยๆ น่ีมนัต้องช่างสงัเกตใจนะพ่ีว่า ไม่งัน้ใจชอบไหล ไหล
ไปเร่ือย ได้ไอ้ตวันีจ้ะชว่ยชะลอได้ดี” (ไชยา) 

1.2 มีสต ิ
สติเป็นความรู้เนือ้รู้ตวัว่าขณะนีกํ้าลังทําอะไรอยู่ กําลงัเดิน ยืน นั่ง นอน มี

สว่นสําคญัให้ปัญญาได้ดํารงอยู่เช่นเดียวกบัตามดรูู้ทนั ซึ่งหากพิจารณาจากประสบการณ์ของพ่อ
แม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธแล้วจะเห็นว่าต่างเห็นความเช่ือมโยงกนัระหว่างสติ
กบัตามดรูู้ทนั เพราะตามดรูู้ทนัไมป่ระสบผลสําเร็จได้เลยหากขาดสติ 

“ท่ีพ่ีบอกวา่หมัน่สงัเกตนะ่ มนัก็ต้องคูก่บัสตด้ิวยนะ ถ้าพ่ีไม่มีสติมา มันจะคยุ
กนัรู้เร่ืองไหม แล้วสงัเกตละจะยงัไง พ่ีวา่ทําไมไ่ด้เลยด้วยซํา้” (สนุารี) 

“เผลอบ่อยนะ แล้วผลมันก็คือตกไปอีกละ จะให้ไม่เผลอก็ต้องมีสติ ”      
(อาภาพร) 

“ใจน่ีก็ไมต่า่งกบัสายนํา้มนัไหลของมนัไปเร่ือย ไมมี่สิน้สดุ ทีนีถ้้าไม่มีอะไรกัน้
ไว้มนัก็ไปของมนั ต้องหาอะไรมากัน้ ตรงนีเ้รียกมนัวา่สตนิะ” (ไชยา) 
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1.3 สมาธิ 
สมาธิเป็นภาวะของจิตท่ีแน่วแน่ ดิ่งเด่ียวกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ถือเป็น

ส่วนสําคญัไม่น้อยไปกว่าตามดรูู้ทนัและสติ สติท่ีไม่มีสมาธิย่อมรู้เนือ้รู้ตวั รู้สิ่งท่ีเกิดขึน้ได้เพียงชัว่
ครู่ จากนัน้สติก็จะหลดุลอยไป ตามดรูู้ทนัก็เช่นกนัหากขาดสมาธิแล้วตามดนูัน้ย่อมถกูละเลยหรือ
เคล่ือนความสนใจไปสูส่ิ่งอ่ืนอยา่งง่ายดาย 

“มีสต ิชา่งสงัเกตแล้วแตถ้่าใจไมน่ิ่ง วอกแวกก็เกิดยากนะปัญญา เหมือนอ่าน
หนงัสือในเรือหางยาว” (สนุารี) 

“สําคัญนะสมาธิเน่ีย บางครัง้ตัง้ใจไว้ว่าเด๋ียวจะนั่งสมาธิ  แต่พอนั่งจริงๆ 
สมาธิไม่มา เตลิดไปไหนตอ่ไหน หรืออย่างตัง้ใจจะคยุกบัลกูดีๆ แตค่วามนิ่งไม่มากพอก็อาจเผลอ
ไปด ุไปตวาดลกูมนัได้” (อาภาพร) 

"ใจนิ่งๆ มีสมาธิน่ีแหละสําคญั เหมือนสนเข็ม หากขาดสมาธิการสนครัง้นัน้ก็
ยากจะสําเร็จ” (ไชยา) 

2. ปัจจยัหนนุการจมจอ่มในความทกุข์ 
ความทุกข์เม่ือเข้าครอบงําแล้วย่อมมีการคงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งตราบเท่าท่ียงัมี

เหตปัุจจยัหนุนอยู่ พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้กล่าวถึงปัจจยัหนนุการจม
จอ่มในความทกุข์วา่ได้แก่ ขาดศรัทธาในปัญญาตน ถกูรบกวนจากความกลวั และถกูครอบงําจาก
ความเป็นเจ้าของ 

2.1 ขาดศรัทธาในปัญญาตน 
ขาดศรัทธาในปัญญาตนนัน้เป็นความไม่เช่ือมัน่ในปัญญาของตนท่ีผดุขึน้ใน

การดํารงชีวิต พ่อแม่ 2 รายกล่าวตรงกนัว่าความทุกข์ท่ีเข้ามามีอิทธิพลตอ่ใจของเขาได้เน่ืองจาก
เขาเร่ิมไม่เช่ือในสิ่งท่ีกําลงัคิดและทําอยู่ ประกอบกับสิ่งท่ีทําอยู่ไม่เห็นผลอย่างท่ีอยากเห็น เม่ือ
เกิดขึน้หลายตอ่หลายครัง้ พวกเขาจงึเร่ิมหวัน่ไหวกบัปัญญาตนเอง ไมมี่หลกัให้ดํารงชีวิตท่ีถกูต้อง 

“พ่ีทําตามท่ีพ่ีคดิไว้หมดเลยนะ แตม่นัไมไ่ด้ผลอะ่ ตอนนัน้เลยเร่ิมลงัเลแล้วว่า 
เอ..น่ีมาถกูทางไหมหวา่ ทําไมลกูมนัไมเ่ห็นมีอะไรเปล่ียนไปเลย”(สนุารี) 

“ตอนแรกเช่ือมาก เช่ือว่าน่ีแหละเป็นทางท่ีได้ผลท่ีสุดเพราะมนัเปล่ียนท่ีตวั
เราเอง แตพ่อทําไปทํามามนัเปล่ียนได้ยาก ก็เลยคอ่ยๆ หมดแรงจะทําล่ะทีนี ้พอไม่ทําแบบท่ีคิดไว้
ตัง้ใจไว้ ทีนีม้นัก็กลบัไปทําแบบเดมิๆ ยิ่งแล้วกนัใหญ่”(ไชยา) 
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2.2 ถกูรบกวนจากความกลวั 
ความกลวัเป็นสาเหตสํุาคญัท่ีทําให้พ่อแม่ตกอยู่ในห้วงแห่งความทกุข์ ความ

กลวันีส้ามารถบีบให้พอ่แมทํ่าในสิ่งท่ีได้ผลตรงข้ามกบัการให้ความรัก พอ่แมท่ัง้ 3 รายกล่าวตรงกนั
ว่าพ่อแม่กับความกลวันัน้เป็นฐานท่ีติดมาตัง้แต่รับรู้ว่าลกูมาเกิดเป็นลกูแล้ว ทัง้ห่วง ทัง้กังวล ทัง้
กลัวสารพัดสารเพ ยิ่งพ่อแม่ปล่อยให้ตนเองตกอยู่ภายใต้อํานาจครอบงําของความกลัวเท่าใด 
ความคบัข้องใจความทกุข์ยอ่มแผไ่ปถึงครอบครัวนัน้โดยยากท่ีจะหาทางออก 

“ถ้าคนมีลูกนะจะเข้าใจเลยว่าพ่อแม่กับความกลวัมนัคู่กัน มนัทัง้รักทัง้ห่วง 
กังวลอะไรต่อมิอะไรหลายครัง้มนัมีเหตผุลให้ด้วยว่าไอ้ท่ีกลวัน่ะถูกแล้ว อ้างความปลอดภัยบ้าง 
อ้างหน้าตาทางสงัคมบ้าง” (สนุารี) 

“จะให้พ่อแม่ไม่กลวั ไม่นึกถึงอนาคตเลยคงทําใจได้ยากอยู่นะ ลูกใครใครก็
รักจริงมัย้ แล้วพอมนัตอบตวัเองวา่จริง คราวนีก็้ไปเลย ไปจมกบัความทกุข์ได้เลย” (อาภาพร) 

“มีลูกยิ่งเครียด ยิ่งลกูมาเป็นแบบนีย้ิ่งเครียด ก็หาทางมนัแหละเอาทกุทาง”         
(ไชยา) 

2.3 ถกูครอบงําจากความเป็นเจ้าของ 
ความเป็นเจ้าของในท่ีนีก็้คือลูกของพวกเขานัน้เอง สิ่งท่ีสงัเกตเห็นได้คือพ่อ

แม่ทัง้ 3 รายแสดงออกซึ่งความรักกับสมาชิกในครอบครัว ดคูล้ายจะเป็นนิมิตรหมายท่ีดี แต่ใน
ความรักนัน้แอบซ่อนไว้ด้วยความคิดว่าน่ีคือลูกของฉัน ฉันจะ.. เหล่านีส้ร้างความคับแคบขึน้
ภายในใจของพ่อแม่ยิ่งครอบครอง ยิ่งห่างเหินน่าจะเป็นคําท่ีอธิบายได้ชดัเจน ความพยายามท่ีจะ
เข้าไปจดัการชีวิตลกูให้เป็นอยา่งใจผู้จดัจงึนํามาซึง่ความทกุข์ 

“ก็น่ีคือลูกของเรา บอกกับตวัเองแบบนี ้เป็นลูกพ่ีพ่ีมีสิทธ์ิด่าได้ แต่ถ้าคนอ่ืน
มาดา่ลกูพ่ีพ่ีก็ดา่ไม่ไว้หน้าเหมือนกนั..พอมนัมองแบบนีม้นัก็เครียดนะ มนัต้องพยายามให้ลกูเป็น
ไอ้นัน้ ทําไอ้น่ีอยูต่ลอด ทัง้ลกูทัง้พี่ก็เครียดหมด”(สนุารี) 

“ลกูเขาไม่ได้บงัเอิญเกิดมาหรือเกิดบนความไม่พร้อมนะ ทุกอย่างปพูรมมา
หมดกว่าจะมีคนนี ้เขาก็เหมือนเป็นสมบตัิของเรา..พอคิดแบบนีพ่ี้เลยไม่ได้เห็นลูกเป็นลูกเลย ” 
(อาภาพร) 

“สิ่งท่ีทําให้เป็นทกุข์คือความรู้สกึวา่เขาเป็นของเรา และเราต้องดแูลให้ดีท่ีสดุ 
ไอ้ดีท่ีสดุน่ีคือในมมุพี่นะ ไมใ่ชดี่ในความเป็นเขา” (ไชยา) 
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ส่วนที่ 3 บทสังเคราะห์ความเหมือนความต่าง 
3.1วงจรความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญญากบัความทกุข์ 

ข้อค้นพบวงจรความสมัพนัธ์ระหว่างปัญญากบัความทกุข์จากพ่อแม่ทัง้สองกลุ่ม
มีส่วนท่ีตรงกันและแตกต่างกัน โดยพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมประกอบด้วยความสัมพันธ์ 6 
ลําดบั ได้แก่ ได้รับพืน้ท่ีวา่งทางการพดูจากคูส่นทนา คิดใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้ น้อมใจกลบัสู่ความ
จริง เปล่ียนท่าทีและวิถีปฏิบตัิ ถูกรบกวนจากกระแสความคาดหวังและจมจ่อมในอาการความ
ทกุข์ ขณะท่ีพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธประกอบด้วยความสมัพนัธ์ 8 ลําดบัท่ี
ขยายความเพิ่มเติมเข้ามา โดยขัน้คิดใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้ถกูอธิบายผ่านขัน้สงัเกตอาการความ
ทกุข์และขัน้เหม็นเบื่อความทกุข์พร้อมเผชิญหน้าความคาดหวงั ส่วนขัน้เปล่ียนท่าทีและวิถีปฏิบตัิ
ถูกอธิบายผ่านขัน้มองเห็นแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์และขัน้ปฏิบัติตามแผน 
นอกจากนีบุ้คคลท่ีเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ปัญญาผุดขึน้ของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมคือ
บคุคลท่ีเคารพเช่ือถือ ขณะท่ีพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธคือนกัจิตวิทยาการ
ปรึกษา โดยความเหมือนความต่างของวงจรความสมัพนัธ์ระหว่างปัญญากับความทุกข์  สรุปดงั
ตาราง 6 
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ตาราง 6 สรุปความเหมือนความต่างของวงจรความสมัพนัธ์ระหว่างปัญญากบัความทกุข์ 

ข้อค้นพบ พอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดมิ 
พอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพทุธ 
ล าดับความสัมพันธ์ 6 ลําดบั 8 ลําดบั 
ได้รับพืน้ท่ีว่างทางการพดูจาก
คูส่นทนา 

  

คดิใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้   - 
สงัเกตอาการความทกุข์ -  
เหม็นเบื่อความทกุข์พร้อม
เผชิญหน้าความคาดหวงั 

-  

น้อมใจกลบัสู่ความจริง   
เปล่ียนทา่ทีและวิถีปฏิบตัิ  - 
มองเห็นแนวปฏิบตัท่ีิ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

-  

ปฏิบตัิตามแผน -  
ถกูรบกวนจากกระแสความ
คาดหวงั 

  

จมจอ่มในอาการความทกุข์   
บุคคลที่เป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ปัญญาผุดขึน้ 
บคุคลท่ีเคารพเช่ือถือ  - 
นกัจิตวิทยาการปรึกษา -  

 
3.2 เหตปัุจจยัหนนุการดํารงอยูข่องปัญญาและความทกุข์ 

ข้อค้นพบเหตปัุจจยัหนุนการดํารงอยู่ของปัญญาและความทกุข์ ประกอบด้วย 2 
หวัข้อย่อย ได้แก่ ปัจจยัหนนุการดํารงอยู่ของปัญญาและปัจจยัหนนุการจมจ่อมในความทกุข์  โดย
ปัจจยัหนนุการดํารงอยู่ของปัญญาปรากฏอยู่ในผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 2 กลุ่มแตมี่รายละเอียดท่ีไม่เท่ากนั 
พ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมกล่าวไว้ 2 ประการ ได้แก่ มีสติ สมาธิ ขณะท่ีพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธจะเพิ่มปัจจยัเก่ียวกบัตามดรูู้ทนัเข้าไปด้วย ปัจจยัหนนุการจมจ่อมใน
ความทุกข์ปรากฏอยู่ในผู้ ให้ข้อมูลทัง้ 2 กลุ่มแต่มีรายละเอียดท่ีไม่เท่ากนั พ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็น
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ทุนเดิมกล่าวไว้ 2 ประการ ได้แก่ ถูกรบกวนจากความกลัว ถูกครอบงําจากความเป็นเจ้าของ 
ขณะท่ีพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธจะเพิ่มปัจจยัเก่ียวกบัขาดศรัทธาในปัญญา
ตนเข้าไปด้วย โดยความเหมือนความต่างของเหตปัุจจยัหนุนการดํารงอยู่ของปัญญาและความ
ทกุข์ สรุปดงัตาราง 7 

 
ตาราง 7  สรุปความเหมือนความต่างของเหตปัุจจยัหนนุการดํารงอยู่ของปัญญาและความทกุข์ 

ข้อค้นพบ พอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดมิ 
พอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพทุธ 
ปัจจัยหนุนการด ารงอยู่ของปัญญา 
มีสต ิ   
สมาธิ    
ตามดรูู้ทนั -  
ปัจจัยหนุนการจมจ่อมในความทุกข์ 
ถกูรบกวนจากความกลวั   
ถกูครอบงําจากความเป็น
เจ้าของ 

  

ขาดศรัทธาในปัญญาตน -  
 
 



  

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
หลงัจากผู้วิจยัได้ร้อยเรียงข้อค้นพบซึง่สกดัมาจากวิถีชีวิตท่ีคละเคล้าระหว่างความสขุกบั

ความทกุข์จนนํามาสูปั่ญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นของพ่อแม่ไปแล้วในบท
ท่ี 4 ดงันัน้บทสง่ท้ายนีผู้้วิจยัจงึจะได้สรุปสาระสําคญัทัง้หมดรวมถึงอภิปรายผลพร้อมข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ไว้ ทัง้นีผู้้วิจยัเช่ือว่าอาจมีผู้อ่านบางท่านท่ีมีความสนใจศกึษารายละเอียดทัง้หมด
ในเวลาอันจํากัด การพลิกมาอ่านบทส่งท้ายนีท้่านก็จะได้รับสาระสําคัญไปทัง้หมดเพ่ือนําไป
พิจารณาวางแผนวา่ควรเร่ิมต้นอา่นตัง้แตห่น้าแรกของปริญญานิพนธ์ฉบบันีเ้ม่ือใด  

จากช่องว่างขององค์ความรู้ว่าเราจะทําอย่างไรให้ครอบครัวได้ขยายพื น้ท่ีให้กับความ
หลากหลายทางเพศได้มากยิ่งขึน้นัน้นํามาสู่ข้อสรุปว่าเราควรเร่ิมต้นจากการถอดบทเรียนจากพ่อ
แมท่ี่มีปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นเป็นทนุเดิมร่วมกบับทเรียนจากพ่อแม่
ท่ีมีปัญญาหลงัเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ ผู้วิจยัจึงกําหนดคําถามวิจยัไว้ 2 ประเด็น 
คือ การให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นเป็นอย่างไรและ
กระบวนการทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นเป็นอย่างไรคลอบ
คลุมพ่อแม่ทัง้สองกลุ่ม โดยท่ีมาของการตัง้คําถามวิจยัเช่นนีเ้น่ืองมาจากผู้ วิจยัเร่ิมต้นพิจารณา
ธรรมชาติของความรู้ความจริงในสิ่งท่ีจะศึกษาแล้วเห็นว่าความรู้ความจริงดังกล่าวเกิดจาก
สิ่งแวดล้อมเข้าไปมีปฏิสมัพนัธ์กับมนุษย์ จากนัน้มนุษย์จึงสร้างสรรค์ความรู้ความจริงนัน้ขึน้มา
ภายใต้สิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์ความรู้ความจริงนีส้อดคล้องกับกระบวนทศัน์แบบสร้างสรรค์
นิยม (constructivism) (Creswell. 2013) ซึง่มีมมุมองวา่มนษุย์แสวงหาความเข้าใจในโลกของตน
และทํางานโดยสร้างสรรค์ความหมายจิตวิสยัจากประสบการณ์ของเขาขึน้อนัเป็นความหมายท่ี
ให้แก่วตัถสุิ่งของหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ความหมายเหล่านีมี้มากมายหลากหลายจนนําไปสู่
การค้นหาทศันะท่ีซบัซ้อนแทนการค้นหาในมมุแคบและจํากดัให้เหลือเพียงไม่ก่ีประเภท (creswell. 
2013)  

การวิจยัครัง้นีจ้ึงถือเป็นการเติมเต็มช่องว่างท่ีว่าเราจะทําอย่างไรให้ครอบครัวได้ขยาย
พืน้ท่ีให้กบัความหลากหลายทางเพศได้มากยิ่งขึน้ ซึง่การเตมิเตม็คําว่า “ทําอย่างไร” ได้ดีท่ีสดุย่อม
เป็น “ผู้ ท่ีมีประสบการณ์” ผา่นการเข้าไปปฏิสมัพนัธ์ของผู้วิจยัท่ีมีฐานะเป็นนกัจิตวิทยาการปรึกษา
ร่วมกับพ่อแม่ท่ีลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศก่อนนํามาถอดบทเรียนเพ่ือค้นหาการให้
ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่นและอธิบายกระบวนการทาง
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ปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
กรณีศกึษาชนิดรวมกลุ่ม(Collective case study) เนือ้หาทัง้หมดได้นําเสนอไปแล้วอย่างละเอียด
ในบทท่ี 4 ดงันัน้ในบทนีผู้้วิจยัจะสรุปผลการวิจยัทัง้หมดให้เห็นภาพโครงสร้างหลกัเพ่ือนําไปสู่การ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะเป็นลําดบัท้ายสดุ  

 
สรุปผลการวิจัย 
1. การให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่น 

การให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นเป็นการ
กล่าวถึงการให้คณุค่าตามทศันะของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทนุเดิมและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เนือ้หาในส่วนนีจ้ึงเป็นการร้อยเรียงประสบการณ์ของพ่อแม่2 กลุ่ม พ่อแม่
กลุ่มหนึ่งมีปัญญาจากการสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมก่อนหน้าได้มาพบเจอผู้ วิจยัและพ่อแม่อีกกลุ่ม
หนึ่งมีปัญญาจากการเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ซึ่งการเข้าร่วมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธนีถื้อเป็นการเดินทางของปัญญาครัง้สําคัญเพราะหากพิจารณาความห มาย
ภาคทฤษฎีของปัญญาแล้วคือความเข้าใจซึ่งแน่นอนว่าพ่อแม่ท่ีมีลูกทุกคนล้วนกล่าวว่าตนเอง 
“เข้าใจ” สิ่งท่ีลูกเป็นกันทัง้หมดเพราะเลีย้งดูปูเส่ือพวกเขากันมาเป็นอย่างดี ต่อเม่ือพ่อแม่พบ
นกัจิตวิทยาการปรึกษาพวกเขากลบัได้ค้นพบความเข้าใจครัง้ใหม่ท่ีปรากฏในรูปลกัษณ์ท่ีแตกตา่ง
ไปจากเดมิ ประกอบด้วยเนือ้หา 2 สว่น ได้แก่ 

1.1 ความหมายปัญญาผดุขึน้แล้ว 
ข้อค้นพบความหมายปัญญาผุดขึน้แล้วจากพ่อแม่ทัง้สองกลุ่มมีส่วนท่ีตรงกัน

และแตกต่างกัน โดยข้อค้นพบท่ีตรงกันมีเพียงประเด็นเดียว คือ การยอมรับสิ่งท่ีลูกเป็นซึ่งมี
ความหมายเช่นเดียวกบัการยอมรับลกูอย่างไม่มีเง่ือนไข ส่วนท่ีตา่งกันของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็น
ทนุเดมิ คือ การคืนความสงบสขุให้ครอบครัวและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ 
คือ การเลีย้งดแูละเฝ้าดลูกูให้เตบิโตอยา่งอิสระ และการเลิกกําหนดชีวิตลกูจากประสบการณ์ตน 

1.2 ความหมายปัญญากําลงัผดุ 
ข้อค้นพบความหมายปัญญากําลังผุดประกอบด้วย 2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 

ความหมายเชิงกระบวนการและผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลงัผดุ โดยความหมายเชิงกระบวนการ
นัน้แตกตา่งกนัทัง้หมด พอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดมิกลา่วไว้ 2 ประการ ได้แก่ การเติบโตของความ
เข้าใจสู่การยอมรับและการเปล่ียนผ่านจากมืดสู่สว่าง ขณะท่ีพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิง
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จิตวิทยาแนวพุทธกล่าวไว้ 2 ประการ ได้แก่ ความเข้าใจใหม่ท่ีตกผลึกจากความเข้าใจเดิมและ
ความเข้าใจใหมท่ี่ตระหนกัรู้จากข้อผิดพลาดตน 

ผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลงัผุดทัง้ในส่วนของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมกับ
พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธนัน้กล่าวตรงกนัทัง้3 ประการ ไม่ว่าจะเป็นหวัข้อ
ย่อยเปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้สึกแง่ลบ เปล่ียนแปลงการยึดถือความคิดความเช่ือ และ
เปล่ียนแปลงวิถีปฏิบตัริะหว่างตนกบัลกู โดยการให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลาย
ทางเพศในลกูวยัรุ่น ดงัภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 การให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น 

กลุ่มที่ 1 พ่อแม่ที่มีปัญญาเป็นทุนเดมิ 
กลุ่มที่ 2 พ่อแม่ที่เข้าร่วมการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

1.1 การยอมรับในสิ่งท่ีลกูเป็น 
1.2 การคืนความสงบสขุให้ครอบครัว 

ส่วนที่ 1 ความหมายปัญญาผุดขึน้แล้ว 

2.1 ความหมายเชิงกระบวนการ 
(1) การเติบโตของความเข้าใจสูก่ารยอมรับ 
(2) การเปล่ียนผา่นจากมืดสู่สวา่ง 

2.2 ผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลงัผดุ 
(1) เปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้สกึแง่ลบ 
(2) เปล่ียนแปลงความคิดความเช่ือ 
(3) เปล่ียนแปลงวิถีปฏิบตัริะหวา่งตนกบัลกู 

ส่วนที่ 2 ความหมายปัญญาก าลังผุด 

1.1 การยอมรับลกูแบบไมมี่เง่ือนไข 
1.2 การเลีย้งดแูละเฝ้าดลูกูให้เตบิโตอยา่งอิสระ 
1.3 การเลิกกําหนดชีวิตลกูจากประสบการณ์ตน 

ส่วนที่ 1 ความหมายปัญญาผุดขึน้แล้ว 

2.1 ความหมายเชิงกระบวนการ 
(1) ความเข้าใจใหมท่ี่ตกผลกึจากความเข้าใจ

เดมิ 
(2) ความเข้าใจใหมท่ี่ตระหนกัรู้จาก

ข้อผิดพลาดตน 
2.2 ผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลงัผดุ 

(1) เปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้สกึแง่ลบ 
(2) เปล่ียนแปลงการยึดถือความคดิความเช่ือ 
(3) เปล่ียนแปลงวิถีปฏิบตัริะหว่างตนกบัลกู 

ส่วนที่ 2 ความหมายปัญญาก าลังผุด 
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2. กระบวนการทางปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่น 
กระบวนการทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่นเป็น

การกล่าวถึงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของเหตปัุจจยัต่างๆ ท่ีเกือ้หนุนจุนเจือกันจนปัญญาในบริบท
ความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นผดุขึน้เนือ้หาในส่วนนีจ้ึงเป็นการร้อยเรียงประสบการณ์ของ
พอ่แม ่2 กลุม่ พอ่แมก่ลุม่หนึง่มีปัญญาจากการสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมก่อนหน้าได้มาพบเจอผู้วิจยั
และพ่อแม่อีกกลุ่มหนึ่งมีปัญญาจากการเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ ซึ่งการเดินทาง
ของปัญญานีม้ิใช่สิ่งท่ีกําเนิดขึน้ใหม่ในบคุคลแตเ่ป็นส่วนของความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัทกุสรรพ
สิ่ง เม่ือเหตปัุจจยัพร้อมมลูปัญญาก็ปรากฏ เม่ือเหตปัุจจยัพร้อมมลูปัญญาก็ยงัคงอยู่ และเม่ือเหตุ
ปัจจยัพร้อมมลูอีกเชน่กนัปัญญาก็ดบัไปเป็นปกต ิประกอบด้วยเนือ้หา 2 สว่น ได้แก่ 

2.1 วงจรความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญญากบัความทกุข์ 
ข้อค้นพบวงจรความสมัพนัธ์ระหว่างปัญญากบัความทกุข์จากพ่อแม่ทัง้สองกลุ่ม

มีส่วนท่ีตรงกันและแตกต่างกัน โดยพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมประกอบด้วยความสัมพันธ์ 6 
ลําดบั ได้แก่ ได้รับพืน้ท่ีวา่งทางการพดูจากคูส่นทนา คิดใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้ น้อมใจกลบัสู่ความ
จริง เปล่ียนท่าทีและวิถีปฏิบตัิ ถูกรบกวนจากกระแสความคาดหวังและจมจ่อมในอาการความ
ทกุข์ ขณะท่ีพอ่แม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธประกอบด้วยความสมัพนัธ์ 8ลําดบัท่ี
ขยายความเพิ่มเติมเข้ามา โดยขัน้คิดใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้ถกูอธิบายผ่านขัน้สงัเกตอาการความ
ทกุข์และขัน้เหม็นเบื่อความทกุข์พร้อมเผชิญหน้าความคาดหวงั ส่วนขัน้เปล่ียนท่าทีและวิถีปฏิบตัิ
ถูกอธิบายผ่านขัน้มองเห็นแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสถา นการณ์และขัน้ปฏิบัติตามแผน 
นอกจากนีบุ้คคลท่ีเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ปัญญาผุดขึน้ของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมคือ
บคุคลท่ีเคารพเช่ือถือ ขณะท่ีพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธคือนกัจิตวิทยาการ
ปรึกษา 

2.2 เหตปัุจจยัหนนุการดํารงอยูข่องปัญญาและความทุกข์ 
ข้อค้นพบเหตปัุจจยัหนุนการดํารงอยู่ของปัญญาและความทกุข์ ประกอบด้วย 2 

หวัข้อย่อย ได้แก่ ปัจจยัหนนุการดํารงอยู่ของปัญญาและปัจจยัหนนุการจมจ่อมในความทกุข์ โดย
ปัจจยัหนนุการดํารงอยู่ของปัญญาปรากฏอยู่ในผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 2 กลุ่มแตมี่รายละเอียดท่ีไม่เท่ากนั 
พ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมกล่าวไว้ 2 ประการ ได้แก่ มีสติ สมาธิ ขณะท่ีพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธจะเพิ่มปัจจยัเก่ียวกบัตามดรูู้ทนัเข้าไปด้วย ปัจจยัหนนุการจมจ่อมใน
ความทุกข์ปรากฏอยู่ในผู้ ให้ข้อมูลทัง้ 2 กลุ่มแต่มีรายละเอียดท่ีไม่เท่ากนั พ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็น
ทุนเดิมกล่าวไว้ 2 ประการ ได้แก่ ถูกรบกวนจากความกลัว ถูกครอบงําจากความเป็นเจ้าของ 
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ขณะท่ีพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธจะเพิ่มปัจจยัเก่ียวกบัขาดศรัทธาในปัญญา
ตนเข้าไปด้วย โดยกระบวนการทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น 
ดงัภาพประกอบ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 กระบวนการทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น 

กลุ่มที่ 1 พ่อแม่ที่มีปัญญาเป็นทุนเดมิ 
กลุ่มที่ 2 พ่อแม่ที่เข้าร่วมการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

 
- ได้รับพืน้ท่ีวา่งทางการพดูจากคูส่นทนา 
 - คดิใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้ 
- น้อมใจกลบัสูค่วามจริง 
- เปล่ียนทา่ทีและวิถีปฏิบตัิ 
- ถกูรบกวนจากกระแสความคาดหวงั 
- จมจอ่มในอาการความทกุข์ 

ส่วนที่ 1 วงจรความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญญากับความทุกข์ 

 
2.1. ปัจจยัหนนุการดํารงอยู่ของปัญญา 
 2.1.1 มีสติ 
 2.1.2 สมาธิ 
2.2. ปัจจยัหนนุการจมจอ่มในความทกุข์ 
 2.2.1 ถกูรบกวนจากความกลวั 
 2.2.2 ถกูครอบงําจากความเป็นเจ้าของ 

ส่วนที่ 2 เหตุปัจจัยหนุนการด ารงอยู่
ของปัญญาและความทุกข์ 

 
- ได้รับพืน้ท่ีวา่งทางการพดูจากคูส่นทนา 
- สงัเกตอาการความทกุข์ 
- เหม็นเบื่อความทกุข์พร้อมเผชิญหน้าความ
คาดหวงั 
- น้อมใจกลบัสูค่วามจริง 
- มองเห็นแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
- ปฏิบตัติามแผน 
- ถกูรบกวนจากกระแสความคาดหวงั 
- จมจอ่มในอาการความทกุข์ 

ส่วนที่ 1 วงจรความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญญากับความทุกข์ 

 
2.1. ปัจจยัหนนุการดํารงอยู่ของปัญญา 
 2.1.1 ตามดรูู้ทนั 
 2.1.2 มีสติ 
 2.1.3 สมาธิ 
2.2. ปัจจยัหนนุการจมจอ่มในความทกุข์ 
 2.2.1 ขาดศรัทธาในปัญญาตน 
 2.2.2 ถกูรบกวนจากความกลวั 
 2.2.3 ถกูครอบงําจากความเป็นเจ้าของ 

ส่วนที่ 2 เหตุปัจจัยหนุนการด ารงอยู่
ของปัญญาและความทุกข์ 
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อภปิรายผล 
การอภิปรายผลเป็นการกล่าวถึงการเช่ือมโยงองค์ความรู้ปัจจุบนักับข้อค้นพบจากการ

วิจยัในครัง้นีก้่อนต่อยอดไปสู่ข้อเสนอแนะ ผู้ วิจยัจึงขออภิปรายผลใน 2 ส่วน ได้แก่ อภิปรายผล
เพ่ือตอบวตัถุประสงค์การวิจยัและอภิปรายผลเพ่ือการทํางานในฐานะนกัจิตวิทยาการปรึกษา มี
รายละเอียดการอภิปรายผล ดงันี ้ 

อภปิรายผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
ผลการถอดบทเรียนจากพอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดิมและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพทุธได้นําเสนอไว้แล้วในบทท่ี 4 ดงันัน้ในสว่นนีผู้้วิจยัจึงขออภิปรายผลโดยยึดโยง
จากคําถามวิจัยทัง้ 2 ข้อซึ่งเป็นท่ีมาของการวิจัยครัง้นี ้คําถามแรกตัง้ไว้ว่าการให้ความหมาย
ปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นเป็นอย่างไร และคําถามท่ี 2 ตัง้ไว้ว่า
กระบวนการทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นเป็นอยา่งไร  

คําถามวิจยัท่ี 1 การให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกู
วยัรุ่น 

การให้คณุคา่ตามทศันะของพอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดมิและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ได้ให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูก
วยัรุ่น แบง่ออกเป็น 2 แนวทางคือ ความหมายปัญญาผดุขึน้แล้ว และความหมายปัญญากําลงัผดุ 
ดงันี ้

1. ความหมายปัญญาผุดขึน้แล้ว การท่ีพ่อแม่ได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการ
จดัการชีวิตให้สอดคล้องกบัความจริง โดยความจริงท่ีว่าคือ พ่อแม่มีลกูวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ และพ่อแม่ได้แสดงให้เห็นถึงภาวะการมีปัญญาผุดขึน้แล้วทัง้พ่อแม่กลุ่มท่ีมีปัญญาเป็น
ทนุเดมิและพอ่แมก่ลุม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ ดงันี ้  

1.1 มุมมองพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิม ได้สะท้อนความหมายปัญญาผุด
ขึน้แล้วจาก 1) การยอมรับในสิ่งท่ีลกูเป็น พอ่แมมี่ภาวะความเข้าใจลกูอย่างแจ่มแจ้งว่า มีลกูวยัรุ่น
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และแสดงออกถึงการยอมรับตามท่ีลูกเป็น เช่น ยอมรับว่าชีวิตเป็น
ของเขา ไม่ไปขีดเส้นหรือกําหนดอะไรเขา ให้เป็นในแบบของเขาตามอิสระท่ีเขาอยากเป็น แม่ก็ทํา
หน้าท่ีให้กําเนิดและดแูลเลีย้งดใูห้เต็มท่ีท่ีสดุ พาไปเลือกลิปสติกบ้าง เสือ้ผ้าผู้หญิงบ้าง จะเห็นว่า 
การยอมรับตามความจริง สอดคล้องกับวิปัสสนาเป็นปัญญาวิมุติ (พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. 
ปยตฺุโต), 2555) กล่าวคือเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งตา่งๆ ตามสภาวะของมนั คือตามเป็น
จริง  และ 2) การคืนความสงบสขุให้ครอบครัว เป็นผลการปรับตวัให้ยอมรับความจริงท่ีมีลกูวยัรุ่น
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ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ด้วยการเปิดใจ ทําความเข้าใจ ดแูลกนัระยะหนึ่ง การเคล่ือนของใจ
ท่ียดึกบัความอบัอาย ความโกรธ ความกลวัย้ายมาเป็นความเข้าใจกนั เป็นผลให้ความเป็นอยู่สนิท
ใจ เป็นไปด้วยความสงบสขุเหมือนเดิม เห็นได้ว่า การเปล่ียนแปลงของลกูจากความคาดหวงัของ
พ่อแม่ย้ายมาสู่ความเป็นจริงตามท่ีลกูเป็นผ่านการเปิดใจยอมรับ เพ่ือทําความเข้าใจท่ีเป็นอยู่จริง
ขณะนัน้ ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทําให้ความคิดด้านลบหายไป ทางเดินไปด้วยกันอย่างมี
ความสุขจึงชัดเจนขึน้ สิ่งเหล่านีเ้ป็นปัญญาของพ่อแม่ท่ีอาจเป็นผลจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา
สะสมเป็นทนุเดิมไว้ยามเผชิญกบัปัญหา อปุสรรค ให้สามารถกลบัมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สงบสขุ
ตามวิถีต่อไป สอดคล้องกับ โสรีช์ โพธิแก้ว (2551) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า ทุกคนมีปัญญาของตนเอง 
เม่ือชีวิตประสบกบัความยากลําบากจงึเสียสมดลุในการใช้สติปัญญาจงึทําได้ไมเ่ตม็ท่ี  

1.2 มุมมองพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ ซึ่งเป็นอีกกลุ่ม
ของพ่อแม่ท่ียงัยึดอยู่กบัความคิดว่า ลูกต้องเป็นอย่างนัน้อย่างนีต้ามใจท่ีพ่อแม่อยากให้เป็น โดย
ไมย่อมรับวา่จริงๆลกูจะเป็นอยา่งไร ทําให้มีความกดดนั บีบคัน้ เป็นทกุข์ภายในใจของพ่อแม่ สิ่งท่ี
แสดงออกมาเป็นทางท่ีอยากให้เป็นนัน้ก็จะขัดแย้งกับวิถีชีวิตลูกท่ี เป็น นําสู่ความไม่เข้าใจกัน
เพราะต่างคนต่างยึดถือเง่ือนไขท่ีคิดว่าดี ความขัดใจ ทะเลาะเบาะแว้งจึงเกิดขึน้มาต่อเน่ือง 
สมัพนัธภาพห่างเหินมากขึน้ การมองหาทางออกหรือปัญญาท่ีเป็นทนุเดิมก็ถกูจํากดัไว้ กลุ่มนีจ้ึง
ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ และผลการเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ พบว่า
มมุมองของพอ่แมมี่ความเข้าใจความเป็นจริงชดัเจนขึน้วา่ มีลกูวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
สงัเกตจากลกัษณะ 3 ประการคือ  1) การยอมรับลูกแบบไม่มีเง่ือนไข เม่ือพ่อแม่ถูกเอือ้ให้ขยาย
พืน้ท่ีใจมากขึน้ กําแพงท่ีขวางกัน้ก็ถกูทําลาย เง่ือนไขถกูสลาย เกิดการยอมรับในสิ่งท่ีลกูเป็นตาม
ทางท่ีเขาเลือก โดยไม่อ้างถึงอนาคตว่าจะทํางานอะไร ญาติพ่ีน้อง ชาวบ้านหรือใครจะพดูอย่างไร 
คล้ายกับการพิจารณาแยกแยะตดัสินใจเลือกในความเป็นตวัลูกจริงๆ ไม่ใช่อยู่กับเง่ือนไขท่ีเคย
กําหนดขึน้ว่าจะต้องให้ลูกเป็นอย่างไร  2) การเลีย้งดแูละเฝ้าดลูกูให้เติบโตอย่างอิสระให้ชีวิตกับ
เขาจริงๆ เม่ือพ่อแม่ได้ทบทวนใคร่ครวญการเลีย้งดูลูกท่ีผ่านมา ได้เห็นการเลีย้งดูท่ีพยายาม
ควบคุม บ่งการ จํากัดทางเดิน เลีย้งดูให้เติบโตตามใจพ่อแม่ท่ีอยากให้เป็น ซึ่งพ่อแม่พบว่า มัน
ไม่ใช่ สิ่งท่ีพ่อแม่เห็นอย่างเข้าใจในตวัลูก จึงเปล่ียนเป็นการเลีย้งดลููกให้เติบโตอย่างอิสระตามท่ี
เขาเป็น ไมใ่ชท่ี่พอ่แมอ่ยากให้เป็น และ 3) การเลิกกําหนดชีวิตลกูจากประสบการณ์ตน เม่ือพ่อแม่
เห็นและเข้าใจลูกวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ การกําหนดทางเดินชีวิตตามประสบการณ์
ของแม่ก็หายไป บางคนนึกย้อนถึงความเสียใจท่ีพ่อแม่ได้กระทํากบัตนเองและไม่อยากให้ลกูต้อง
เจอความรู้สึกนัน้ บางคนคิดว่ามนัไม่มีประโยชน์อะไรเลย จึงปล่อยไปตามความปรารถนาท่ีลกูจะ
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เป็น สอดคล้องกับ โสรีช์ โพธิแก้ว (2551) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธนี ้
นกัจิตวิทยาการปรึกษาเปรียบเสมือนปัญญาภายในของผู้ รับการปรึกษา ท่ีทําหน้าท่ีช่วยสะท้อนสิ่ง
ท่ีอยู่ภายในซึ่งเป็นจิตท่ีกศุลและมีปัญญา ช่วยเอือ้ให้ผู้ รับการปรึกษากลบัมามองเห็นถึงศกัยภาพ
ของตนเองได้ 

2. ความหมายปัญญากําลงัผดุ  
ปัญญาเป็นลกัษณะพิเศษของมนุษย์ท่ีทุกคนมี แต่แตกต่างท่ีการนําปัญญา

มาใช้ให้ปัญญาทําหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีเพ่ืออํานวยสิ่งท่ีกําลังทําให้ประสบความสําเร็จได้นัน้ ต้อง
อาศยัปัจจยัสมัพนัธ์กนัอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน ปัญญาท่ีไม่ได้ทําหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี รอจงัหวะ
และโอกาสท่ีเหมาะสม จึงจะผุดขึน้มาจดัการ ตดัสิน และดําเนินการสิ่งนัน้ๆ เช่นเดียวกับกลุ่มพ่อ
แมข่องกลุม่วยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เม่ือสํารวจปัจจยัเก่ียวข้องพบวา่ มมุมองของพ่อแม่
ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธสะท้อนให้เห็น
ความหมายของปัญญากําลงัผดุดงันี ้

2.1 มุมมองพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิม ได้กล่าวถึงความหมายปัญญา
กําลงัผดุเชิงกระบวนการและผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลงัผดุคือ   

2.2.1 ความหมายเชิงกระบวนการ เป็นการให้ความหมายลกัษณะการ
เคล่ือนของปัญญาท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงภายในตนเองของพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมไว้ 2 
ประการ 1) การเติบโตของความเข้าใจสู่การยอมรับ เป็นปัจจัยท่ีเข้ามาเอือ้ให้พ่อแม่เกิดความ
เข้าใจ เข้ามากระทบพ่อแม่อยู่เสมอ จนถึงจุดหนึ่งเห็นความเข้าใจนัน้ชัดแจ้ง จนกลายเป็นการ
ยอมรับในสิ่งท่ีลกูเป็น ปัจจยัสําคญัตวัหนึ่งคือสติและสมาธิ เห็นได้จากบทสนทนาท่ีว่า “มนัเร่ิมต้น
จากเข้าใจแต่แป๊บเดียวก็เปล่ียนเป็นไม่เข้าใจอีกละ คือมนัไม่คงท่ี เขาเรียกอะไรนะผลบุๆ โผล่ๆ รึ
เปลา่ พอมนัมีกําลงัท่ีจะอยูก่บัมนัได้นิ่งๆ มนัก็ไมห่ายไปละ มนัก็เป็นของมนัแบบนี”้ (มงัคดุ)  

2.1.2 การเปล่ียนผา่นจากมืดสู่สว่าง เป็นภาวะใจของพ่อแม่ท่ีเต็มไปด้วย
ความทกุข์เปรียบได้กบัความมืดท่ีปกคลมุในชีวิต ตอ่เม่ือมีแสงสว่างปรากฏขึน้ย่อมส่งผลให้ความ
มืดนัน้จางหายไป มองเห็นสิ่งท่ีอยู่รอบตวัชดัเจนตามเดิม นัน่หมายถึง ใจท่ีเป็นทุกข์ของพ่อแม่ใน
กลุ่มวัยรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศเป็นตัวปิดบังปัญญาไม่ให้เกิด แต่เม่ือพ้นภาวะทุกข์นี ้
ปัญญาก็จะเกิดขึน้นัน่เอง สอดคล้องกบั โสรีช์ โพธิแก้ว (2551) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า ทกุคนมีปัญญา
ของตนเอง เม่ือชีวิตประสบกบัความยากลําบากจึงเสียสมดลุในการใช้สติปัญญาจึงทําได้ไม่เต็มท่ี  
และ 2) ผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลังผุด เป็นการกล่าวถึงคุณค่าการเปล่ียนแปลงกับตนเอง 3 
ประการคือ 1) เปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้สึกแง่ลบ หมายถึงเม่ือพ่อแม่เข้าใจและยอมรับสิ่งท่ีลูก
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เป็น พอ่แมเ่กิดการเปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้สึกแง่ลบเป็นความรู้สึกสบายใจ ปลอดโปร่ง เย็นใจ 
2) เปล่ียนแปลงความคิดความเช่ือ การยึดถือในบางสิ่ง และผลกระทบท่ีตามมาจากความกลัว 
กลายเป็นเลิกกลวั ไม่นํามาใส่ใจ เช่น การมีลกูแบบนีจ้ะทําให้ภาพลกัษณ์ตนเองเป็นคนไม่สําเร็จ 
เม่ือเข้าใจและยอมรับได้ กลับมารักและเห็นคุณค่าท่ีเขาเป็นแบบนี ้3) เปล่ียนแปลงวิถีปฏิบัติ
ระหว่างตนกับลูก ทัง้ท่าที การรับฟัง โอกาส เย็นลง อ่อนโยน เปิดเผยและกล้ามากขึน้ ดงันัน้ ผล
สืบเน่ืองจากปัญญากําลงัผดุ มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงตนเองทัง้อารมณ์ ความเช่ือ และการกระทํา 
สอดคล้องกบั(พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตุตโต), 2542) ปัญญาเป็นตวันําทางและควบคมุพฤติกรรม
ทัง้หมด เพราะปัญญาเป็นเคร่ืองชีท้างให้ประพฤติสิ่งใด อีกทัง้ปัญญาเป็นตวัปลดปล่อยจิตใจให้
ทางออกแหง่จิตใจไปสูส่ภาวะความสงบจากความเข้าใจธรรมชาตขิองชีวิต 

2.2 มุมมองพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ได้กล่าวถึง
ความหมายปัญญากําลงัผดุเชิงกระบวนการและผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลงัผดุคือ 

2.2.1 ความหมายเชิงกระบวนการ เป็นการกล่าวถึงการให้ความหมาย
ลกัษณะการเคล่ือนของปัญญาจากความเข้าใจใหม่ท่ีตกผลึกจากความเข้าใจเดิมและความเข้าใจ
ใหม่ท่ีตระหนกัรู้จากข้อผิดพลาดของตน ดงันี ้1) ความเข้าใจใหม่ท่ีตกผลึกจากความเข้าใจเดิม 
โดยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธเป็นเพียงเคร่ืองมือหนึ่งท่ีเข้ามาสมัพนัธ์เช่ือมโยงให้ปัญญาได้
เคล่ือนมาอยู่ในมุมท่ีเปล่งแสงได้สว่างขึน้ เคล่ือนออกมาทําหน้าท่ีได้เต็มท่ียิ่งขึน้ และ 2) ความ
เข้าใจใหมท่ี่ตระหนกัรู้จากข้อผิดพลาดตน เป็นผลท่ีสมัพนัธ์เช่ือมโยงมากบัการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวพทุธท่ีชว่ยคล่ีคลายความเห็นผิดของบคุคลไปสู่ความจริงในชีวิต สอดคล้องกบั โสรีช์ โพธิแก้ว 
(2551) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธนี ้นักจิตวิทยาการปรึกษาจึง
เปรียบเสมือนปัญญาภายในของผู้ รับการปรึกษา ท่ีทําหน้าท่ีช่วยสะท้อนสิ่งท่ีอยู่ภายในซึ่งเป็นจิตท่ี
กศุลและมีปัญญา ชว่ยเอือ้ให้ผู้ รับการปรึกษากลบัมามองเห็นถึงศกัยภาพของตนเองได้  

2.2.2 ผลสืบเน่ืองจากปัญญากําลังผุด เป็นการกล่าวถึงคุณค่าการ
เปล่ียนแปลงกับตนเองอารมณ์ความรู้สึก ความคิดความเช่ือ และวิถีปฏิบตัิระหว่างพ่อแม่กับลูก
จากการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ  

คําถามวิจยัท่ี 2 กระบวนการทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศ
ในลกูวยัรุ่น  

กระบวนการทางปัญญาท่ีผุดขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่น 
หมายถึง ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของเหตปัุจจยัตา่งๆ ท่ีเกือ้หนนุจนุเจือกนัจนปัญญาในบริบทความ
หลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่น ผู้ วิจยัแบ่งการนําเสนอข้อค้นพบและการอภิปรายผล 2 ส่วน คือ 
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วงจรความสมัพนัธ์ระหว่างปัญญากบัความทกุข์ และเหตปัุจจยัหนนุการดํารงอยู่ของปัญญาและ
ความทกุข์ ดงันี ้

1. วงจรความสมัพนัธ์ระหว่างปัญญากับความทกุข์ปรากฎอยู่ในผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 2 
กลุ่มคือพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ โดยทัง้ 
2 กลุม่นีส้ามารถอภิปรายแตกตา่งกนัดงันี ้

สําหรับพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมล้วนเคยตกอยู่ภายใต้การรบกวนจาก
กระแสความคาดหวังจนนําไปสู่การจมจ่อมในอาการความทุกข์มาแล้วทัง้สิน้ เม่ือความทุกข์ใจ
เหล่านัน้ผ่านพ้นไปแล้วปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นผุดขึน้มาล้วนเกิด
จากการท่ีมีบุคคลในครอบครัวทําหน้าท่ีเป็นคู่สนทนาท่ีให้พืน้ท่ีว่างในการระบายความอึดอดัคบั
ข้องใจ รู้สึกปลอดภัยท่ีจะเปิดเผยข้อมูลหรือความรู้สึกเบือ้งลึกท่ีเก็บงําไว้ ดงัตวัอย่างของพุทราท่ี
กล่าวถึงการได้รับการรับฟังอย่างตัง้ใจและรับรู้ได้ถึงการเอาใจใส่ และพร้อมจะเป็นผู้ ฟังท่ีดีของ
สามีท่ีส่ือสารมาด้วยสายตาวา่กําลงัเป็นพืน้ท่ีวา่งสําหรับเธอว่า “ตอนนัน้พ่ีชัง่ใจอยู่ว่าจะพดูออกไป
ดีไหม แต่ท่ีพ่ียอมพูดออกไปเพราะพ่ีเห็นสายตาเขาอะ มนับอกว่าพูดมาเถอะ ฉันอยากฟังอะไร
ประมาณนีน้ะ พ่ีตีความเอาเอง (หวัเราะ) พ่ีก็เลยเอาวะเลา่ก็เลา่ พ่ีก็เล่าสิ่งท่ีพ่ีเจอมาใช่ไหมละ เล่า
เลย เล่าทัง้หมดเลยไม่มีปิดบงัตรงไหนเลย แฟนพ่ีแกก็ดีจริงๆ นะวนันัน้แกฟังพ่ีแบบเงียบมาก แต่
สายตาแกไม่เงียบ เขาส่ือกบัพ่ีทางสายตาได้ว่ากําลงัฟังพ่ีอยู่ทกุคําเลย ตรงนีม้นัเลยทําให้พ่ีอยาก
พูดอยากเล่าไปอีก ไปเร่ือยๆ เพราะมันไม่มีใครมาฟังนานแล้วไง มนัต้องการคนเข้ามาฟังเข้าใจ
ไหม” และกรณีของทเุรียนว่า “เห็นแฟนพ่ีเขาใจเย็นไงอย่างท่ีบอก พอใจเย็นแล้วเขาจะฟัง แบบพ่ี
บน่อะไรไปเหอะ แกก็ฟังทัง้นัน้แหละ แรกๆ มีบ้างไม่โต้ตอบเลย ฟังจริงๆ จนพ่ีต้องบน่แกว่าไม่ใช่
บน่ให้หวัตอฟังนะ (หวัเราะ) แกถึงได้มาเออๆ ออๆ กบัพ่ีหนอ่ย แล้วมนักลายเป็นดีท่ีมามีคนฟัง”  

หลงัจากพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทนุเดิมได้รับพืน้ท่ีว่างจากบุคคลในครอบครัว
แล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการเดนิทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการได้คิดใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้
ผ่านการใช้คําถามของคู่สนทนาเป็นคําถามเพ่ือการคิดใคร่ครวญนําบุคคลท่ีกําลังตกอยู่ในห้วง
ความทกุข์ได้มีสตกิลบัมาอยูก่บัความเป็นจริงอีกครัง้ ตวัอย่างกรณีมงัคดุท่ีกล่าวว่า “แกให้ลองดวู่า
ความโกรธมนัไปไหนต่อ ถามว่ามองเห็นมนัไหม เอาจริงส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นหรอก ไม่ทนัมนัหรอก 
มาไวไปไว” เป็นต้นซึ่งการท่ีถูกถามเช่นนัน้เป็นการกระตุ้นให้ได้กลบัมาคิดใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้
การเดนิทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการน้อมใจกลบัมาอยู่กบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ เรียกได้ว่าในขณะนี ้
ปัญญาได้เคล่ือนตวัผดุขึน้มาเรียบร้อยเชน่กรณีของมงัคดุท่ีเม่ือถกูถามว่าเป็นทอมแล้วเป็นอย่างไร 
จงึได้ฉกุคดิความจริงขึน้มาได้วา่การท่ีลกูสาวเป็นทอมก็ไม่เสียหายอะไรดงัข้อความท่ีว่า “ในหวัผม
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ตอนนัน้มนัพุ่งขึน้มาเลยครับว่าเห้ย..เป็นทอมน่ารักๆ ก็ได้น่ีนา มนัไม่ได้หมายความว่าเป็นทอม
แล้วต้องดูเจ้าชู้ กรุ้มกร่ิม หรือต้องไปทําตัวไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติตนแต่ในมุมท่ีน่าเส่ือมเสีย ” 
เช่นเดียวกบัทเุรียนท่ีกล่าวว่า“คือมนัเหมือนสติท่ีกระตกุให้พ่ีกลบัมาตรงนี ้ไอ้ท่ีมนัเป็นแบบนี”้ ซึ่ง
หลังจากพ่อแม่ท่ีมีปัญญาเป็นทุนเดิมได้น้อมใจกลับสู่ความจริงแล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการ
เดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการมองเห็นตนเองนําความตัง้ใจทัง้หลายลงสู่สนาม 
ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาท่ีปัญญาได้ทํางานอย่างเต็มท่ี เช่นกรณีพทุราท่ีกล่าวว่า "คนเป็นพ่อแม่นะ
ไมโ่ง่นะเขาเลีย้งลกูมาทําไมจะไม่รู้ว่าลกูเป็นยงัไง แตจ่ะพดูหรือเปล่าเท่านัน้เอง พอลกูรู้แล้วว่าพ่ีรู้
ว่าเขาเป็นกระเทยแล้วพ่ีไม่ว่าเขา คราวนีก็้จดัเต็มเลย ขอยืมอะไรของแม่มาลองเล่นเต็มท่ี จากแต่
ก่อนท่ีแอบไปเล่นแบบนีเ้ฉพาะท่ีโรงเรียน" ดงันัน้สามารถกล่าวได้ว่าการท่ีมีบคุคลในครอบครัวทํา
หน้าท่ีเป็นเพ่ือนผู้ รับฟัง พร้อมท่ีจะเปิดพืน้ท่ีให้พ่อแม่ได้ระบายสิ่งท่ีอดัอัน้และสามารถกลบัมาคิด
ใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริงแล้วสามารถน้อมใจกลบัมาสู่ความจริงนัน้ได้ในท่ีสดุนัน้คือ
เป็นผลจากการท่ีมีกัลยาณมิตรท่ีเป็นแสงสว่างช่วยนําทางให้เกิดปัญญาผุดขึน้มาได้ ซึ่ง
กัลยาณมิตรนีก้ล่าวได้ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีดีเหมาะสม ดงัท่ีพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) 
(2551 : 623) กล่าวว่าคือ ปรโตโฆษะ หรือเสียงจากผู้ อ่ืนท่ีทําให้เกิดสมัมาทิฐิได้ เป็นเสียงท่ีดีงาม 
เสียงถกูต้อง เสียงท่ีชว่ยบอกกลา่วความจริง ความเป็นเหตเุป็นผล เป็นประโยชน์ อนัเกิดจากความ
รัก ความปรารถนาดี โดยเสียงท่ีดีงามถูกต้องนีเ้กิดจากคนดี คนมีปัญญา เรียกได้ว่าเป็นมิตรแท้ 
มิตรท่ีดีงาม ชกันําผู้ อ่ืนให้ดําเนินชีวิตให้ดีงาม ประสบความสขุ ความมีกลัยาณมิตรนี ้จดัได้ว่าเป็น
การเจริญปัญญาในขัน้ศรัทธา ฉะนัน้การมีบุคคลแวดล้อมท่ีดีมีคุณสมบตัรให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุนชักจูง สั่งสอนไปในหนทางท่ีดีงามถูกต้องนัน้เป็นส่วนสําคัญในกระบวนการพัฒน า
ปัญญา 

สําหรับพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธล้วนเคยตกอยู่
ภายใต้การรบกวนจากกระแสความคาดหวังจนนําไปสู่การจมจ่อมในอาการความทุกข์มาแล้ว
ทัง้สิน้ ผู้ วิจยัท่ีมีฐานะเป็นนกัจิตวิทยาการปรึกษาจึงใช้ความทุกข์นีเ้ป็นแบบฝึกหดัในการทํางาน 
เม่ือยุติกระบวนการแล้วพ่อแม่จึงมีโอกาสได้ทบทวนประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้กับตนเองซึ่งทัง้หมด
กล่าวตรงกันถึงการเดินทางของปัญญาท่ีเร่ิมต้นจากการได้รับพืน้ท่ีว่างในการพูดจากคูส่นทนาใน
ท่ีนีคื้อนกัจิตวิทยาการปรึกษาในลกัษณะท่ีไมใ่ชก่ารแนะนําให้ทําอะไรเป็นพิเศษ แตเ่ป็นการพดูคยุ
เร่ืองราวความขุ่นข้องหมองใจท่ีตวัของพ่อแม่เองมีโอกาสพูดเสียมากกว่า ลักษณะการสนทนา
เป็นไปด้วยความราบร่ืนตอ่เน่ืองคล้ายการร้องเพลงคูท่ี่มีการสอดประสานอย่างลงตวั เป็นช่วงเวลา
ท่ีพ่อแม่ได้เล่าระบายความทุกข์อย่างหมดเปลือก ไม่รู้สึกถึงการถูกบงัคบัให้ต้องพูดหรือต้องเล่า 
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ขณะท่ีเร่ืองราวท่ีเลา่นัน้ล้วนเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในใจแตไ่ม่เคยคิดหรือนึกถึงและไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาส
ได้กลา่วถึงมนัให้คนนอกครอบครัวฟังตวัอยา่งดงักรณีของสนุารีท่ีกลา่ววา่ “ถามว่ามนัมาถึงจดุนีไ้ด้
ยงัไงหรอ ก็คงเร่ิมต้นจากการได้คยุกนัวนันัน้ของเราไง วนันัน้พ่ีจําได้ว่าพ่ีพดูเยอะมากนะ น่าจะพดู
เป็นชัว่โมงเลยมัง้ (หวัเราะ) น้องคงได้พดูน้อยมาก เร่ืองท่ีพดูพ่ีก็ไม่เคยพดูกบัใครเลยนะ เก็บไว้ใน
ใจแบบไมรู้่ด้วยซํา้วา่มนัมีไอ้ก้อนๆ แบบนี.้.ได้ระบายหมดเปลือกได้ละวนันัน้”  หรือท่ีไชยากล่าวว่า 
“ก็เล่าสิ่งท่ีอยู่ในใจเน่ียละ ปกติมนัไม่มีคนฟังหรอก มนัเหมือนคนร้องเพลงเสียงเพีย้นน่ะไม่มีใคร
อยากฟัง แต่พอมามีคนมาสนใจฟังเสียงเพีย้น แถมยงัช่วยเราร้องแบบเข้าใจสิ่งท่ีเป็น มนัเลยเป็น
จดุเร่ิมต้น” ซึ่งการท่ีนกัจิตวิทยาการปรึกษาในลกัษณะท่ีไม่ใช่การแนะนําให้ทําอะไรเป็นพิเศษ แต่
เป็นการพูดคยุเร่ืองราวความขุ่นข้องหมองใจท่ีตวัของพ่อแม่เองอนัเป็นการได้รับพืน้ท่ีว่างทางการ
พดูจากคูส่นทนาซึ่งก็คือนกัจิตวิทยาการปรึกษาสามารถอภิปรายได้ถึงการทํางานของนกัจิตวิทยา
การปรึกษาแนวพุทธในกระแสของบุคคลว่านักจิตวิทยาการปรึกษากําลังทํางานในขัน้ของการ
เช่ือมสมาน (Tuning in) เป็นสภาวะใจของนกัจิตวิทยาการปรึกษาท่ีเป็นสมัมาทิฐิคือนกัจิตวิทยา
การปรึกษาแนวพุทธละทิง้ความเป็นตนเองอย่างสิน้เชิง เพ่ือรับรู้ปรากฏการณ์ในจิตใจของ
ผู้ รับบริการปรึกษาท่ีอยู่ตรงหน้าด้วยใจท่ีสงบนิ่ง ว่างลงจากความคิดของตนเอง สงัเกตด้วยความ
เข้าใจ เรียกอีกอย่างได้ว่าสมานตัตา คือการสมานตนเข้ากบัผู้ รับบริการปรึกษาได้อย่างแนบสนิท 
เข้าไปรับรู้เร่ืองราวและภาวะทกุข์ได้อยา่งลกึซึง้ชดัเจน (โสรีช์ โพธิแก้ว, ม.ป.ป) โดยการเช่ือมสมาน
อย่างแนบสนิทนีอ้าศัยความเข้าใจท่ีถูกต้องอันเป็นสัมมาทิฐิเป็นฐานในการทําความเข้าใจ
ผู้ รับบริการปรึกษาอย่างเป็นเนือ้เดียวกัน  มีท่าทีและถ้อยคําจากการเข้าใจ การกระทําเช่นนีเ้กิด
จากการหมั่นฝึกฝนตนเองในระดับหนึ่งของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธอย่างต่อเน่ืองใน
ชีวิตประจําวนัในการเข้าใจภาวะทกุข์ของตนเองและอยู่ร่วมกบัธรรมชาติและผู้ อ่ืนรอบตวัได้อย่าง
เช่ือมสมานท่ีสุด เป็นภาวะของไตรสิกขาอย่างสมบูรณ์ ดังท่ี โสรีช์ โพธิแก้ว (ม.ป.ป ข: 48-49) 
กล่าวถึงการฝึกฝนตนเองของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธกับการเช่ือมสมานกับผู้ รับบริการ
ปรึกษาไว้วา่ “นกัจิตวิทยาการปรึกษา ละทิง้ตนเอง คือการปฏิบตัธิรรมขัน้สงู ด้วยการมีสมาธิเต็มท่ี 
ทําให้การรับรู้ท่ีชดัเจนหรือปัญญา ว่าใจของผู้ รับการปรึกษาเป็นอย่างไร เป็นการฟังอย่างลึกท่ีสุด 
ใจนกัจิตวิทยาการปรึกษาจะเป็นหนึง่เดียวกบัผู้ รับการปรึกษา เม่ือนัน้ภาวะไตรสิกขาก็เกิดขึน้อย่าง
พร้อมเพรียง ไปสู่มรรค สู่นิโรธ เป็นภาวะจิตใจท่ีสงบ อ่อนโยน เคล่ือนไปพร้อมกบัผู้ รับการปรึกษา 
ผู้ รับการปรึกษาจะรู้สกึวา่ เข้าใจเขามาก เพราะรับรู้ได้หมด เม่ือรับรู้หมด ก็สามารถส่ือให้เขารับรู้ได้
วา่ เขาเป็นอยา่งไร” ข้อความดงักลา่วนีแ้สดงให้เห็นถึงความสําคญัของการเช่ือมสมานกบัผู้ รับการ
ปรึกษาวา่เป็นสิ่งท่ีสําคญัอย่างยิ่งในการทํางานของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธว่าในการรับรู้
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และเข้าใจสภาวะความทกุข์ท่ีผู้ รับการปรึกษาเผชิญอยู่เพ่ือเป็นจดุเร่ิมต้นในการช่วยเหลือเยียวยา
ได้ต่อไป เปรียบได้กบัการเดินร่วมทางไปกับผู้มารับการปรึกษาเป็นสมัพนัธภาพท่ีดีท่ีสุดท่ีเต็มไป
ด้วยความเป็นมิตรท่ีส่ือให้ผู้ รับการปรึกษารับรู้ได้ถึงความไว้วางใจได้ 

หลงัจากพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธได้เปิดเผยเร่ืองราว
ท่ีสะท้อนอาการความทกุข์ออกมาแล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการเดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนี ้
คือการได้สงัเกตเร่ืองราวท่ีทบัถมอยู่ในใจผ่านการรับฟังของนกัจิตวิทยาการปรึกษา การรับฟังนี ้
มิใชเ่พียงร่วมอยูใ่นสถานการณ์หรือตัง้คําถามในสิ่งท่ีนกัจิตวิทยาการปรึกษากระหายใคร่รู้ แตเ่ป็น
การรับฟังอย่างเข้าใจถึงหวัอก เข้าใจถึงความเจ็บชํา้ น้อยเนือ้ต่ําใจ โมโหหงุดหงิดพร้อมส่ือความ
เข้าใจหวัอกนีผ้่านการพดูความรู้สึกท่ีสมุอยู่ในใจกลบัไปยงัพ่อแม่ร่วมกบัการตัง้คําถามปลายเปิด
ให้พวกเขาพร่ังพรูส่วนลึกของใจ เม่ือได้ฟังเสียงสะท้อนนีแ้ล้วจึงเป็นส่วนสําคัญให้พวกเขาได้
กลบัมาสงัเกตตนเอง กลบัมาสงัเกตอาการความทกุข์ท่ีกําลังเป็นอยู่ ดงัตวัอย่างกรณีสนุารีท่ีกล่าว
ว่า การได้เล่าได้ระบายเน่ียมนัช่วยเยอะเลยนะ ยิ่งเล่าแล้วมีคนมาทําตวัเป็นกระจกส่องให้เห็นว่า
ฉันกําลงัเป็นแบบนีอ้ยู่นะ ถ้าเล่ากบัคนอ่ืนมนัไม่เห็นภาพนะ มนัไม่เห็นความหงุดหงิดนะ พอมีคน
มาส่องมนัก็เร่ิมค่อยๆ สงัเกตเห็นละ..ตวัอย่างนะแบบพ่ีเป็นสิวอกัเสบนะอยู่บนหน้าเน่ีย พ่ีก็ไม่รู้
หรอกมันอยู่ตรงไหนถ้ามีกระจกมาก็แจ่มเลย” และอาภาพรท่ีกล่าวถึงการได้กลับมาสังเกตเห็น
ตนเองจากการท่ีได้รับพืน้ท่ีว่างจากนกัจิตวิทยาการปรึกษาในการสนทนาว่า “บน่ไปบน่มาชกัยงัไง
นะ ชักเจ็บจ๊ีดท่ีใจนะ เอ..มันยังไง น้องก็บอกกับพ่ีว่าตอนนีพ่ี้กําลังรู้สึกแบบนี ้พ่ีกําลังโกรธ มัน
เหมือนพ่ีจะรู้นะวา่โกรธแตม่นัก็เหมือนไม่รู้ว่าโกรธ พอน้องมาบอกพ่ีพ่ีก็เลยได้ดตูวัเอง เออโกรธนะ
โกรธอยู่โว้ยมนัชดัว่ากําลงัเป็นอยู่นะตอนนี”้  เช่นเดียวกบัไชยาท่ีกล่าวว่า “มนัต่างนะ ต่างจากคยุ
ทัว่ๆ ไป มนัเหมือนพ่ีกําลงัถกูสมัภาษณ์แตก็่ไม่เชิงว่าถกูสมัภาษณ์ คําถามท่ีตอบมนัเหมือนเป็นสิ่ง
ท่ีอยู่ในใจท่ีอยากพูด เลยกลายเป็นว่ายิ่งตอบคําถามยิ่งเห็นว่ากําลังกลัว”  เป็นการทํางานของ
นกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธท่ีช่วยเอือ้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวัผู้ รับการปรึกษาอันเป็น
กระบวนการท่ีเกิดขึน้ในผู้ รับการปรึกษาซึ่งเป็นขัน้ของการสงัเกต (Awareness) คือตระหนกัรู้ใน
ตนเองว่าตนเองกําลังรู้สึกอย่างไร และเผชิญสิ่งใดอยู่ โดยปกติแล้วผู้ รับการปรึกษามักไม่ได้
ตระหนักรู้ในตนเอง เม่ืออยู่ในกระบวนการท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธได้เอือ้ให้ผู้ รับการ
ปรึกษาได้ค่อยๆสังเกตตนเอง ด้วยการสนทนาหรือคําถามให้ได้กลบัมาทบทวนตนเองมากยิ่งขึน้
และการสํารวจ (Exploration) คือการได้เร่ิมทําความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึง้มากยิ่งขึน้ จากการท่ี
นกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธเอือ้ให้ได้มีการเปิดเผยตนเอง ซึ่งโดยปกติแล้วไม่คอ่ยได้นึกถึงหรือ
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พิจารณาใคร่ครวญเร่ืองราวของตนเอง แตเ่ม่ือได้มีการพดูถึง และได้ใคร่ครวญถึงประเด็นในใจอีก
ครัง้หนึง่ในบรรยากาศท่ีปลอดภยัภายในกระบวนการ  

หลังจากพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้สังเกตอาการ
ความทกุข์ท่ีสมุอยูใ่นใจตนแล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการเดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการ
ประจักษ์ชัดกับความทุกข์จนรู้สึกเหม็นเบื่อ อยากออกจากจุดนีพ้ร้อมท่ีจะเผชิญหน้ากับความ
คาดหวัง นักจิตวิทยาการปรึกษาซึ่งมีความเข้าใจอาการความทุกข์และต้นตอของอาการนัน้
เอือ้อํานวยให้พอ่แมไ่ด้เข้าใกล้สาเหตขุองความโกรธ ความน้อยใจ ความกลวัซึ่งคือความคาดหวงัท่ี
ไมต่รงกบัความเป็นจริง ใช้การอปุมาเพ่ือเปรียบเทียบ ใช้การทวนซํา้ในประโยคท่ีเป็นคําสําคญัของ
ความคาดหวงั ตวัอยา่งอาภาพรท่ีกลา่ววา่ “พอมนัคอ่ยๆ สงัเกตชดัว่าโกรธ แล้วมนัเหมือนมาถึงว่า
โกรธได้ไง โกรธอะไร มนัไมใ่ช่สิ่งท่ีเป็นนะ แตม่นัเหมือนไปใกล้ๆ กบัโกรธน่ีมนัมาจากอะไร ไปค้นดู
ก็เร่ิมเห็นว่าไม่ได้ดัง่ใจไง มนัมีรูปแบบท่ีอยากให้เขาเป็น” หรือไชยาท่ีกล่าวว่า “ยิ่งตอบคําถามยิ่ง
เห็นว่ากําลงักลวั แล้วตวัอย่างท่ียกถึงภูเขามนัก็มาฉุกคิดว่าเออ..กลวัทําไม เบื่อได้แล้วมัง้ มนัไป
เห็นต้นเหตท่ีุกลวัด้วย”  หลงัจากพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธได้เผชิญหน้าและ
ประจักษ์กับความคาดหวังซึ่งเป็นต้นตอของอาการความทุกข์แล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการ
เดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการน้อมใจกลับมาอยู่กับสิ่งท่ีเกิดขึน้ เรียกได้ว่าในขณะนี ้
ปัญญาได้เคล่ือนตวัผุดขึน้มาเรียบร้อย ตวัอย่างสนุารีท่ีกล่าวว่า “พอคนมนัเห็นชดัๆ น่ะมนัก็ยอม
นะ ยอมใจอ่อนท่ีจะทิง้สิ่งท่ีถือมายึดมาทัง้หมดแล้ว  ไม่เห็นประโยชน์ของการยืนจุดนัน้แล้วก็
เหมือนต้องตดัสินใจแล้วละต้องทําอะไรกบัมนัสกัอย่าง ไม่ปล่อยตวัเองอีกแล้ว..ก็เหมือนพ่ี ก็มาถึง
จนชดัแล้วละ่คอ่ยๆ ส่องกนัจนชดัแล้วล่ะเจ้าสิวอกัเสบเน่ีย ตวัอกัเสบมนัก็สกุแล้ว ต้องตดัสินใจไม่
ปล่อยต่อไป” เช่นเดียวกับอาภาพรท่ีกล่าวว่า “อ่อนให้กับความจริงนะ เพราะสุดท้ายแล้วลูกคือ
ดวงใจ มนัเหมือนเดนิทางมาถึงจดุท่ีพร้อมตดัสินใจแล้วว่าควรต้องทิง้อะไร ควรต้องเอาอะไร” ซึ่งก็
คือการเอือ้ให้ผู้มาปรึกษาได้พินิจรอยแยก (Identity Split) คือการท่ีนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนว
พทุธค้นหารอยแยกในจิตใจ เป็นรอยแยกท่ีไม่ลงรอยกนัระหว่างสิ่งท่ีผู้ รับการปรึกษาปรารถนาแล้ว
ยดึมัน่ไว้เป็นความเข้าใจท่ีไมถ่กูต้องกบัความจริงของธรรมชาติและชีวิตตามหลกัพทุธธรรมอนัเป็น
รากเหง้าของความทกุข์ท่ีอยูใ่นใจ โดยการรับรู้ท่ีชดัเจนท่ีสดุเช่ือมสมานกบัผู้ รับการปรึกษา ติดตาม
เร่ืองท่ีผู้ รับการปรึกษาบอกเล่าอย่างละเอียดลึกซึง้ท่ีสุด เพราะรอยแยกนีอ้าจไม่ได้พบได้โดย
ทนัทีทนัใด ดงัคํากล่าวของ โสรีช์ โพธิแก้ว (ม.ป.ป ข:72) ว่า “เราต้องค้นหาเพราะมนัไม่ปรากฏให้
เราเห็นอยา่งทนโท ่มนัถกูปกคลมุด้วยกลไกการป้องกนัตวัเต็มไปหมด ดงันัน้ในแง่ของการรับรู้ของ
นกัจิตวิทยาการปรึกษาจะต้องละเอียดและคมกริบ” กล่าวคือเม่ือบุคคลมีความทุกข์ มกัมีความ
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กงัวลเร่ืองอดีต อนาคตอยู่เต็มไปหมด นกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธพึงคอ่ยๆติดตามเร่ืองราว
ของผู้ รับการปรึกษาอยา่งละเอียดลกึซึง้และแนบสนิทท่ีสดุ เม่ือเห็นรอยแยกในใจอย่างแจ่มชดัแล้ว 
นกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธเป็นผู้ ชีใ้ห้ผู้ รับการปรึกษาเห็นรอยแยกนัน้ของตนแล้วพิจารณา
ตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ด้วยท่าทีของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธท่ีอ่อนโยน เข้าอก
เข้าใจ ประกอบไปด้วยสมัมาทิฐิ เป็นปัจจยัท่ีช่วยเอือ้ให้ผู้ รับการปรึกษาคอ่ยๆตระหนกัถึงเหตแุห่ง
ทกุข์นัน้ เข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิต ปลดออกจากความยึดมัน่ถือมัน่ด้วยความปรารถนาต่อ
สิ่งนัน้ด้วยปัญญาในท่ีสดุเป็นการประจกัษ์แจ้ง (Realization) เป็นภาวะท่ีนกัจิตวิทยาการปรึกษา
แนวพทุธสะท้อนความเข้าใจในหลกัพทุธธรรม เพ่ือให้ผู้ รับการปรึกษาได้สงัเกตและพิจารณาความ
เข้าใจด้วยปัญญา เห็นรอยแยกจากความจริงในใจตน แล้วสลายภาวะนัน้ กลบัสู่ความจริงด้วย
ปัญญาท่ีมัน่คง สามารถกลบัมาดํารงชีวิตตนได้กลมกลืนไมห่วัน่ไหว 

หลงัจากพอ่แมท่ี่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธได้น้อมใจกลบัมาสู่
ความจริงแล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการเดนิทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการมองเห็นทิศทางท่ี
พวกเขาจะเดินไปหลงัจากเปล่ียนผ่านความคาดหวงัมาเดินบนถนนแห่งความเป็นจริง ช่วงเวลานี ้
นกัจิตวิทยาการปรึกษาได้ชีช้วนให้พ่อแม่ได้นึกถึงสิ่งท่ีตนเองจะออกไปจดัการ ซึ่งน่าสงัเกตว่าเม่ือ
เดินทางมาถึงคําถามนีแ้ล้วพ่อแม่ทุกรายล้วนมีแนวทางจัดการเป็นของตวัเองได้โดยไม่ต้องให้
คําแนะนําใดเพิ่มเติม พ่อแม่ต่างมองเห็นความพอดีในการกลับไปอยู่กับลูก เห็นสิ่งท่ีตนต้อง
เปล่ียนแปลงแม้จะไม่มัน่ใจนกัว่าจะทําให้สําเร็จได้ทนัที แตมี่ใจท่ีพร้อมจะเรียนรู้เปล่ียนแปลง ดงั
คํากลา่วของ สนุารีวา่ “พอใจพี่มนัมายืนอยูใ่นจดุท่ีพร้อมจะเปล่ียนละ ไอ้สิ่งท่ีพ่ีเคยคิดไว้นะว่าควร
ทํา เช่น พดูกับลกูดีๆ เป็นมิตรกบัเขานะ แล้วเช่ือมัย้มันไม่เคยนึกว่าทําได้เลย มนัก็เหมือนมีกําลงั
ขึน้มาว่าทําได้สิ ลองกลบัไปทําด ูอะไรมนัก็เปล่ียนได้สิ มนัเช่ือขึน้มาแบบไม่รู้ตวั..ถ้าเราสิวอกัเสบ
นะ ก็เห็นแล้วไง ชดัแล้ว ตดัสินใจแล้วด้วยว่าไม่บีบเองต้องหาหมอหน้า ก็ไปดปูฏิทินว่าว่างวนัไหน 
โทรนดัหมอ”เช่นเดียวกบัอาภาพรว่า “จริงๆ ถึงตอนนัน้น้องไม่ถามพ่ีจากนีพ่ี้จะทําอะไรตอ่ พ่ีก็จะ
พดูนะ คือพ่ีชดักบัตวัเองละว่าต้องเปล่ียนอะไร ไม่ลงัเลละ แตถ่ามว่ามัน่ใจมัย้ว่าเห็นผล ตอบเลย
ว่าไม่ค่อยหรอก ไม่ง่ายหรอกแค่พอมีแรงฮึด แต่ยังไงก็ต้องกลบัไปลองดู” และไชยาท่ีกล่าววว่า 
“น้องมาถามให้พ่ีตอบว่าจะทําอะไร มนัก็ช่วยได้เยอะนะมนัทําให้ได้กลบัมาเรียงสิ่งท่ีต้องทํา ต้อง
จัดการหลังจากนีใ้ห้ชัดๆ มันก็ต้องลองกันสักตัง้” โดยหลังจากพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธได้แนวทางเพ่ือนําไปจัดการเปล่ียนแปลงชีวิตแล้ว สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการ
เดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อการมองเห็นตนเองนําความตัง้ใจทัง้หลายท่ีได้ตัง้สจัจะกับ
นักจิตวิทยาการปรึกษากลับลงสู่สนาม ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาท่ีปัญญาได้ทํางานอย่างเต็มท่ี 
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ความตัง้ใจทัง้หลายเป็นไปตามท่ีวางไว้อย่างราบร่ืน ตวัอย่างกรณีของสนุารีท่ีกล่าวว่า “ออกจาก
น้องวันนัน้พ่ีก็ตัง้ใจเลยนะเด๋ียวจะออกไปเปล่ียนแปลงตัวเอง วันนัน้จําได้ว่าตัดผมก่อนเลย 
(หัวเราะ) เรียกว่าเอาฤกษ์เอาชัยมัง้..สิ่งท่ีตัง้ใจมันก็ทําได้หมดนะ ไม่มีอะไรมาเป็นตวัก่อกวน ” 
เชน่เดียวกบัไชยาท่ีกลา่ววา่ “มนัได้กลบัไปอยูก่บัเขาแบบใหม่นะ ท่าทีมนัก็เปล่ียนไป เขา (ลกู) เอง
ก็คงรับรู้ได้แหละ เห็นเราเปล่ียนก็ดูเหมือนเขาเองจะแปลกใจ แต่พ่ีเองก็ไม่ได้บอกกับเขานะว่า
ตัง้ใจจะทําอะไรบ้าง” สามารถสะท้อนได้ถึงการทํางานของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธว่าเป็น
การทํางานในขัน้ของการเอือ้ให้เกิดความงอกงาม (facilitate growth) ของนกัจิตวิทยาการปรึกษา
แนวพุทธท่ีเอือ้อํานวยให้ผู้ มาปรึกษาได้ขยายทัศนะ ความรู้สึกนึกคิด ผ่านเร่ืองราวท่ีได้เล่ามา
ทัง้หมดและจากการสนทนาระหว่างผู้ มาปรึกษาและนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธใน
กระบวนการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องมากขึน้  รับรู้ถึงสิ่งท่ีดีงาม คณุค่าในทางจิตใจ เป็น
กําลงัใจตอ่ไป ให้ผู้มาปรึกษาได้เติบโตงอกงามตามวิถีของแตล่ะคน และในกระบวนการท่ีเกิดขึน้
ในผู้มาปรึกษาก็คือการเกิดความงอกงาม (Growth) คือการมีความเข้าใจในโลกและชีวิตอย่าง
แท้จริงมากย่ิงขึน้ จากการท่ีนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธได้หยิบยกประเด็นในชีวิตของผู้ รับการ
ปรึกษาในแง่มุมท่ีดีงาม ทําให้ผู้ รับการปรึกษาเห็นถึงคณุค่าท่ีมีอยู่ เป็นกําลงัใจต่อผู้ รับบริการใน
การดําเนินชีวิตได้มากขึน้ ไม่ยึดติดอยู่เฉพาะความทุกข์ดงัท่ีเป็นมาและการแก้ปัญหา (Problem 
solving) คือการท่ีสามารถเข้าใจปัญหาของตนท่ีเป็นประเด็นโครงสร้างในใจ สามารถมองเห็น
ทางออกของปัญหาท่ีเผชิญอยูใ่นขณะนัน้ จากการเอือ้อํานวยของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธ
ท่ีเอือ้ให้เกิดการแก้ปัญหา ด้วยการท่ีเช่ือมสมานกับผู้ รับการปรึกษา แล้วค่อยๆพาให้ผู้ รับการ
ปรึกษาเห็นรอยแยกระหว่างความปรารถนากับความจริง แล้วเอือ้ให้ผู้ รับการปรึกษาได้เข้าใจเห็น
จริง (Realization) ในประเด็นปัญหานัน้ ทําให้คลายออกจากทกุข์ในเร่ืองนัน้ขณะนัน้ของตนได้ใน
ท่ีสดุ (จรินทิพย์ โคธีรานรัุกษ์, 2551) 

อย่างไรก็ตามหลงัจากพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธถูก
รบกวนจากกระแสความคาดหวงั สิ่งท่ีพวกเขามองเห็นการเดินทางของปัญญาสืบเน่ืองจากนีคื้อ
การเข้าครอบงําของอาการความทุกข์ พ่อแม่เข้าสู่การจมจ่อมกับตนเอง เกิดเป็นความทุกข์ร้อน
ภายในใจ รู้สึกผิดกับตวัเองท่ีไม่อาจทําได้ตามแผนท่ีตัง้ใจ มีการแสดงออกท่ีกระทบไปถึงคนรอบ
ข้าง แต่ก็มีข้อสงัเกตหนึ่งว่าการจมจ่อมนีไ้ม่ดําดิ่งเหมือนท่ีเคย อาจมีร้องไห้ โมโหหงุดหงิดแตเ่ม่ือ
สงัเกตแล้วไม่เห็นความรุนแรงเช่นท่ีผ่านมา ตวัอย่างกรณี สนุารีท่ีกล่าวว่า “เวลาท่ีมนัโมโหละนะ 
โกรธละนะคือมนัอยูก่บัตรงนัน้ไปเลย ไมอ่อกมาเลย ความรู้ความเข้าใจอะไรท่ีเคยมี ณ ตรงนัน้เข้า
หม้อไปหมด..ทีนีถ้้าย้อนดูหรอ ก็เห็นว่าเวลามันไม่นานเหมือนเดิม แต่ก่อนร้อนก็เป็นไฟแบบ
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ยาวนาน แต่อันนีไ้ม่นะ แต่มนัเต็มท่ีแล้วมันหาย” เช่นเดียวกับอาพาพรท่ีกล่าวถึงการจมจ่อมใน
อาการทุกข์ว่า “ไอ้โจทย์เก่าๆ ท่ีเคยเป็นนีพ้อพ่ีไม่พร้อมจะเข้าใจอะไรแล้วอะนะ มนัก็คือหมดละ 
นมาครอบงําใจเลย..แตถ้่าถามวา่อยูล่กึไหม อืม..ไมเ่ทา่เดมิ ไมเ่ครียดเท่าเดิม”อย่างไรก็ตามพ่อแม่
ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเปิดเผยประสบการณ์สําคัญท่ีทําให้ผู้ วิจัยมองเห็น
กระบวนการนีใ้นรูปวงจรความสมัพนัธ์กนัระหว่างปัญญากบัความทกุข์ โดยพ่อแม่กล่าวตรงกนัว่า
การได้กลบัมาพบนกัจิตวิทยาการปรึกษาอีกครัง้เป็นกลไกสําคญัท่ีทําให้พวกเขาได้กลบัมามีพืน้ท่ี
ว่างในการพูดคยุอีกครัง้ ข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจคือแม้ว่าการพูดคยุจะวนกลบัมาในประเด็นเดิมแต่
ความเปล่ียนแปลงคือพวกเขามีทกัษะการสงัเกตสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในใจเพิ่มเข้ามา ทกัษะนีจ้ึงเป็น
ส่วนสําคญัทําให้การขบัเคล่ือนวงจรนีห้มุนวนไปสู่การสงัเกตอาการความทุกข์ในลําดบัถัดไปได้
อย่างไม่ยากนัก ตวัอย่างกรณีของสุนารีท่ีกล่าวว่า“สําคญัเลยนะตอนท่ีได้กลับมาคุยกันอีกครัง้ 
ทกุๆ ครัง้ท่ีได้กลบัมาคยุกันมนัเพิ่มกําลงัในใจขึน้เยอะ แล้วมนัได้สงัเกตด้วยว่าอะไรมนัเป็นอะไร 
ทําให้รอบความทกุข์ใจมนัหดกลบัเข้าท่ี”  หรืออาภาพรท่ีกล่าวว่า“ไม่ได้แปลว่ามาคยุกับน้องแล้ว
จะไม่ทุกข์แล้วนะ มันก็ยังมีอยู่แต่ฐานมันพอมี มันไม่ลงลึกแบบเดิม ยิ่งกลับมาเจอกัน กลับมา
ทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้ยิ่งทําให้ไอ้ท่ีเคยเข้าใจมนักลบัมาอีกครัง้”  โดยข้อเท็จจริงเหล่านีจ้ึงเป็นเคร่ือง
ยืนยนัว่ามีปัญญาเพราะมีความทุกข์ หรืออีกนยัหนึ่งปัญญาและความทุกข์ล้วนเป็นส่วนสมัพนัธ์
กนั ความทกุข์ไมใ่ช่สิ่งท่ีน่ากลวั น่ารังเกียจ หรือต้องขบัไล่ไสส่ง แตพ่ึงใช้ความทกุข์เป็นแบบฝึกหดั
ชัน้ดีสูปั่ญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น 

 
2. เหตปัุจจยัหนนุการดํารงอยูข่องปัญญาและความทกุข์ 

เหตปัุจจยัหนนุการดํารงอยู่ของปัญญาและความทกุข์เป็นการกล่าวถึงภาวะ
ตา่งๆ ท่ีเข้ามาสมัพนัธ์ให้ปัญญาท่ีผุดขึน้มาแล้วนัน้คงดําเนินอยู่ ขณะท่ีความทุกข์ก็ไม่ผิดแผกไป
จากกันนัก เม่ือได้เข้าก่อตวัและรวบรวมกําลังมากพอแล้วก็เข้าครอบงําใจและคงดําเนินอยู่ได้
เช่นกัน ปัญญาเม่ือผุดขึน้แล้วย่อมมีการคงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งตราบเท่าท่ียงัมีเหตปัุจจยัหนุนอยู ่
พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธได้กล่าวถึงปัจจยัหนนุการดํารงอยู่ของปัญญาว่า
ได้แก่ ตามดรูู้ทนัมีสติ และสมาธิ โดยการตามดรูู้ทนัเป็นการสงัเกตอาการท่ีเกิดขึน้ภายในใจ เช่น
เผชิญเหตุการณ์ไม่ได้ดัง่ใจ ใจก็กระเพ่ือมด้วยความโกรธ โมโห หงุดหงิด อาจมีลักษณะแสดง
ออกไปถึงพฤติกรรมได้ เช่น ดดุา่ แตห่ากตามดรูู้ทนัก็จะเห็นว่าสิ่งท่ีเกิดนัน้ไม่มีสิ่งใดให้ยึดถือ และ
เม่ือฝึกตามดรูู้ทนับ่อยเข้าก็จะเป็นเคร่ืองมือกันปัญญาให้ดํารงอยู่อย่างต่อเน่ืองอีกด้วย ดงักรณี
ของอาภาพรท่ีกล่าวว่า “อย่างตอนท่ีคยุกนัก็มีน้องคอยบอกว่าพ่ีรู้สึกอะไรใช่มัย้ล่ะ แตพ่อกลบัเข้า
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บ้านไปพ่ีต้องคอยมาดเูอาเอง ไมง่่ายนะ สว่นใหญ่ชอบเผลอ แตพ่อไม่เผลอมนัก็ทําให้พ่ีคิดได้”หรือ 
ไชยาท่ีกล่าวว่า “กลบัมาเข้าใจได้เร่ือยๆ น่ีมนัต้องช่างสงัเกตใจนะพ่ีว่า ไม่งัน้ใจชอบไหล ไหลไป
เร่ือย ได้ไอ้ตวันีจ้ะช่วยชะลอได้ดี”ซึ่งการท่ีตามดรูู้ทนันีส้อดคล้องกบัพทุธพจน์ กล่าวคือ “พวกเธอ
ไม่ติด ไม่หมกมุ่น ไม่สยบ ย่อมบริโภคลาภนัน้ อย่างผู้ รู้เท่าทนัเห็นช่องเสีย มีปัญญาทําใจให้เป็น
อิสระ” (พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต), 2555) 

ตอ่มาคือการมีสตเิป็นความรู้เนือ้รู้ตวัวา่ขณะนีกํ้าลงัทําอะไรอยู่ กําลงัเดิน ยืน 
นั่ง นอน มีส่วนสําคัญให้ปัญญาได้ดํารงอยู่เช่นเดียวกับตามดูรู้ทัน ซึ่งหากพิจารณาจาก
ประสบการณ์ของพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแล้วจะเห็นว่าต่างเห็นความ
เช่ือมโยงกนัระหวา่งสติกบัตามดรูู้ทนั เพราะตามดรูู้ทนัไม่ประสบผลสําเร็จได้เลยหากขาดสติ ดงัท่ี
สนุารีกล่าวว่า “ท่ีพ่ีบอกว่าหมัน่สงัเกตน่ะ มนัก็ต้องคู่กบัสติด้วยนะ ถ้าพ่ีไม่มีสติมา มนัจะคยุกันรู้
เร่ืองไหม แล้วสงัเกตละจะยงัไง พ่ีวา่ทําไมไ่ด้เลยด้วยซํา้” เชน่เดียวกบัไชยาท่ีกลา่ววา่ “ใจน่ีก็ไม่ตา่ง
กบัสายนํา้มนัไหลของมนัไปเร่ือย ไม่มีสิน้สุด ทีนีถ้้าไม่มีอะไรกัน้ไว้มนัก็ไปของมนั ต้องหาอะไรมา
กัน้ ตรงนีเ้รียกมนัว่าสตินะ” ซึ่งการมีสติเป็นเคร่ืองช่วยให้พ่อแม่สามารถดําเนินชีวิตอย่างปกติสุข
สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะสตคืิอการรู้อารมณ์เม่ือบคุคลมีสตรู้ิอารมณ์ตา่งๆท่ีผ่านเข้ามาสู่จิตใจ
ขณะนัน้เม่ือพ่อแม่มีสติรู้เท่าทนัอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ เพราะเม่ือขาดสติแล้วอารมณ์ตา่งๆเช่น ความรัก 
ความโลภ ความโกรธ ก็จะเข้ามาครอบงําจิตใจได้ สง่ผลตอ่การอยูก่บัลกูท่ีเป็นปัญหา โดยการฝึกมี
สตรู้ิเทา่ทนัอารมณ์อยา่งตอ่เน่ือง ทนัท่วงทีทําให้ความทกุข์ในใจของพ่อแม่ขาดออกเป็นช่วงๆ ยิ่งมี
การหมัน่มีสตก็ิทําให้ความทกุข์นัน้สัน้ลงๆไปเร่ือยๆได้ โดยสตคืิอการหมัน่ระลกึ ไมเ่ผลอ (พระธรรม
กิตติวงศ์, 2548) สอดคล้องกับรุ่งเรือง ลิม้ชูปฏิภาณ์ (2536) ท่ีกล่าวว่า สติคือการต่ืนตวัท่ีจิต
พฒันาเป็นผู้ รู้ ผู้สงัเกตการณ์ เรียนรู้ภายในตนเอง (Introspective observation) สติทําให้เห็น
ความรู้สกึตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในใจของตนเอง  

จากมีสติจึงมีสมาธิอันเป็นภาวะของจิตท่ีแน่วแน่ ดิ่งเด่ียวกับอารมณ์ใด
อารมณ์หนึง่ ถือเป็นสว่นสําคญัไม่น้อยไปกว่าตามดรูู้ทนัและสติ สติท่ีไม่มีสมาธิย่อมรู้เนือ้รู้ตวั รู้สิ่ง
ท่ีเกิดขึน้ได้เพียงชัว่ครู่ จากนัน้สติก็จะหลดุลอยไป ตามดรูู้ทนัก็เช่นกนัหากขาดสมาธิแล้วตามดนูัน้
ย่อมถกูละเลยหรือเคล่ือนความสนใจไปสู่สิ่งอ่ืนอย่างง่ายดาย ดงัท่ีกรณีของ สนุารีกล่าวว่า “มีสต ิ
ช่างสังเกตแล้วแต่ถ้าใจไม่นิ่ง วอกแวกก็เกิดยากนะปัญญา เหมือนอ่านหนังสือในเรือหางยาว”  
เชน่เดียวกบัอาภาพรท่ีกลา่วถึงการมีสมาธิเช่นกนัว่า “สําคญันะสมาธิเน่ีย บางครัง้ตัง้ใจไว้ว่าเด๋ียว
จะนัง่สมาธิ แต่พอนั่งจริงๆ สมาธิไม่มา เตลิดไปไหนต่อไหน หรืออย่างตัง้ใจจะคุยกับลูกดีๆ  แต่
ความนิ่งไมม่ากพอก็อาจเผลอไปด ุไปตวาดลกูมนัได้” และไชยาก็ได้กล่าวถึงการมีสมาธิเช่นกนัว่า 
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"ใจนิ่งๆ มีสมาธิน่ีแหละสําคญั เหมือนสนเข็ม หากขาดสมาธิการสนครัง้นัน้ก็ยากจะสําเร็จ”  โดย
สมาธิตามความหมายคือความตัง้มั่นแห่งจิต ความสํารวมใจแน่วแน่เพ่งเล็งสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย
พิจารณาอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดปัญญาแจ้งในสิ่งนัน้ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2525) สอดคล้องกบั
ประณีต พนัธุ์สุดา (2534) กล่าวเช่นเดียวกนัว่าสมาธิคือการทําจิตใจให้แน่วแน่เป็นหนึ่งเดียว จะ
ทําให้มีพลงัและก่อให้เกิดความสงบ เยือกเย็น และเป็นเหตท่ีุทําให้เกิดปัญญา จิตท่ีเป็นสมาธิจะ
รายเรียบเหมือนผิวนํา้ท่ีปราศจากระลอกคล่ืนรบกวนใดใด เม่ือจิตมีความสงบย่อมมองทุกอย่าง
ตามความเป็นจริง พร้อมท่ีจะใช้สตปัิญญาไปในทางสร้างสรรค์ (มยรีุ หิรัญศรี ,2538) 

นอกจากปัจจยัหนนุการดํารงอยู่ของปัญญาและความทุกข์แล้วผู้ วิจยัพบอีก
ปัจจยัหนึง่คือหนนุการดํารงอยูข่องปัญญาและความทกุข์ เน่ืองจากความทกุข์เม่ือเข้าครอบงําแล้ว
ย่อมมีการคงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งตราบเท่าท่ียงัมีเหตปัุจจยัหนนุอยู่ พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพทุธได้กลา่วถึงปัจจยัหนนุการจมจอ่มในความทกุข์วา่ได้แก่ ขาดศรัทธาในปัญญาตน 
ถกูรบกวนจากความกลวั และถกูครอบงําจากความเป็นเจ้าของ อนัเน่ืองมาจากการขาดศรัทธาใน
ปัญญาตนเป็นความไม่เช่ือมั่นในปัญญาของตนท่ีผุดขึน้ในการดํารงชีวิต พ่อแม่ 2 รายกล่าว
ตรงกันว่าความทุกข์ท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อใจของเขาได้เน่ืองจากเขาเร่ิมไม่เช่ือในสิ่งท่ีกําลงัคิดและ
ทําอยู ่ประกอบกบัสิ่งท่ีทําอยูไ่มเ่ห็นผลอยา่งท่ีอยากเห็น เม่ือเกิดขึน้หลายตอ่หลายครัง้ พวกเขาจึง
เร่ิมหวัน่ไหวกบัปัญญาตนเอง ไมมี่หลกัให้ดํารงชีวิตท่ีถกูต้อง ดงัตวัอยา่งของสนุารีท่ีกล่าวว่า “พ่ีทํา
ตามท่ีพ่ีคิดไว้หมดเลยนะ แตม่นัไม่ได้ผลอ่ะ ตอนนัน้เลยเร่ิมลงัเลแล้วว่า เอ..น่ีมาถูกทางไหมหว่า 
ทําไมลกูมนัไมเ่ห็นมีอะไรเปล่ียนไปเลย” หรือไชยาท่ีกล่าวว่า “ตอนแรกเช่ือมาก เช่ือว่าน่ีแหละเป็น
ทางท่ีได้ผลท่ีสดุเพราะมนัเปล่ียนท่ีตวัเราเอง แตพ่อทําไปทํามามนัเปล่ียนได้ยาก ก็เลยคอ่ยๆ หมด
แรงจะทําล่ะทีนี ้พอไม่ทําแบบท่ีคิดไว้ตัง้ใจไว้ ทีนีม้นัก็กลบัไปทําแบบเดิมๆ ยิ่งแล้วกันใหญ่” การ
ขาดศรัทธาในตนเห็นได้จาก พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต) (2555) แสดงไว้ว่า “ถ้าแม้ยงัไม่
ถึงขัน้ท่ีจะเป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง ก็เป็นอยู่ด้วยศรัทธาท่ีเป็นบุพภาคของปัญญานัน้ คือ 
ศรัทธาท่ีประกอบด้วยปัญญาและเป็นไปเพ่ือปัญญา ซึ่งเช่ือในวิถีทางแห่งการดําเนินชีวิตด้วย
ปัญญา มั่นใจใน ชีวิตท่ีเป็นอิสระด้วยปัญญานัน้ ว่าเป็นชีวิตท่ีดีงามประเสริฐสุด และพยายาม
ดําเนินปฏิปทาแหง่การเป็นอยูด้่วย ปัญญาท่ีประกอบด้วยกรุณานัน้ด้วยตนเอง” 

อีกทัง้การถูกรบกวนจากความกลวัเป็นสาเหตสํุาคญัท่ีทําให้พ่อแม่ตกอยู่ใน
ห้วงแหง่ความทกุข์ ความกลวันีส้ามารถบีบให้พอ่แมทํ่าในสิ่งท่ีได้ผลตรงข้ามกบัการให้ความรัก พ่อ
แม่ทัง้ 3 รายกล่าวตรงกันว่าพ่อแม่กบัความกลวันัน้เป็นฐานท่ีติดมาตัง้แต่รับรู้ว่าลกูมาเกิดเป็นลูก
แล้ว ทัง้ห่วง ทัง้กงัวล ทัง้กลวัสารพดัสารเพ ยิ่งพ่อแม่ปล่อยให้ตนเองตกอยู่ภายใต้อํานาจครอบงํา
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ของความกลวัเทา่ใด ความคบัข้องใจความทกุข์ยอ่มแผไ่ปถึงครอบครัวนัน้โดยยากท่ีจะหาทางออก 
ดงัตวัอย่างของสุนารีท่ีกล่าวว่า “ถ้าคนมีลกูนะจะเข้าใจเลยว่าพ่อแม่กบัความกลวัมนัคู่กนั มนัทัง้
รักทัง้ห่วง กังวลอะไรต่อมิอะไรหลายครัง้มันมีเหตุผลให้ด้วยว่าไอ้ท่ีกลัวน่ะถูกแล้ว อ้างความ
ปลอดภยับ้าง อ้างหน้าตาทางสงัคมบ้าง” เช่นเดียวกับอาภาภรท่ีกล่าวถึงความกลวัว่า “จะให้พ่อ
แม่ไม่กลวั ไม่นึกถึงอนาคตเลยคงทําใจได้ยากอยู่นะ ลกูใครใครก็รักจริงมัย้ แล้วพอมนัตอบตวัเอง
ว่าจริง คราวนีก็้ไปเลย ไปจมกับความทุกข์ได้เลย”  แสดงถึงเป็นความกลัวต่อการเปล่ียนแปลง 
ความไม่คงท่ีดงัท่ีควรจะเป็น ซึ่งเป็นความกลวัตอ่ไตรลกัษณ์ ซึ่งความเข้าใจหลกัไตรลกัษณ์นีเ้ป็น
อีกฐานคิดท่ีช่วยเอือ้ให้บุคคลยึดมั่นถือมั่นของตนเองท่ีมีอยู่ต่อสิ่งท่ีไม่คงท่ี ไม่มีตัวตน ละ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เม่ือบุคคลเห็นถึงภาวะกระแสการเปล่ียนแปลงนัน้แล้ว จึงเลิกยึดติด
กบัสิ่งท่ีทําให้เกิดทกุข์ เป็นความเข้าใจภาวะท่ีแท้จริงของธรรมชาติ จึงคลายออกจากความทกุข์ใน
ใจได้ (พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต), 2551) 

นอกจากการถกูครอบงําด้วยความกลวัแล้วผู้ วิจยัยงัพบว่าความเป็นเจ้าของ
ก็ครอบงําจิตใจของพ่อแม่เช่นเดียวกัน ซึ่งความเป็นเจ้าของในท่ีนีก็้คือลูกของพวกเขานัน้เอง สิ่งท่ี
สังเกตเห็นได้คือพ่อแม่ทัง้ 3 รายแสดงออกซึ่งความรักกับสมาชิกในครอบครัว ดูคล้ายจะเป็น
นิมิตรหมายท่ีดี แตใ่นความรักนัน้แอบซ่อนไว้ด้วยความคิดว่าน่ีคือลกูของฉัน ฉันจะ.. เหล่านีส้ร้าง
ความคบัแคบขึน้ภายในใจของพ่อแม่ยิ่งครอบครอง ยิ่งห่างเหินน่าจะเป็นคําท่ีอธิบายได้ชดัเจน 
ความพยายามท่ีจะเข้าไปจัดการชีวิตลูกให้เป็นอย่างใจผู้ จดัจึงนํามาซึ่งความทุกข์ ตวัอย่างเช่น      
สนุารีท่ีกล่าวว่า “ก็น่ีคือลกูของเรา บอกกบัตวัเองแบบนี ้เป็นลกูพ่ีพ่ีมีสิทธ์ิดา่ได้ แตถ้่าคนอ่ืนมาด่า
ลกูพ่ีพ่ีก็ดา่ไม่ไว้หน้าเหมือนกนั..พอมนัมองแบบนีม้นัก็เครียดนะ มนัต้องพยายามให้ลกูเป็นไอ้นัน้ 
ทําไอ้น่ีอยู่ตลอด ทัง้ลูกทัง้พ่ีก็เครียดหมด” เป็นไปในทิศทางเดียวกับอาภาพรท่ีกล่าวว่า“ลูกเขา
ไมไ่ด้บงัเอิญเกิดมาหรือเกิดบนความไมพ่ร้อมนะ ทกุอยา่งปพูรมมาหมดกว่าจะมีคนนี ้เขาก็เหมือน
เป็นสมบัติของเรา..พอคิดแบบนีพ่ี้เลยไม่ได้เห็นลูกเป็นลูกเลย”  เช่นเดียวกับไชยาท่ีกล่าวถึง
ความรู้สกึเป็นเจ้าของนีว้า่ “สิ่งท่ีทําให้เป็นทกุข์คือความรู้สกึวา่เขาเป็นของเรา และเราต้องดแูลให้ดี
ท่ีสุด ไอ้ดีท่ีสุดน่ีคือในมุมพ่ีนะ ไม่ใช่ดีในความเป็นเขา” สะท้อนถึงว่าพ่อแม่มักมองว่าลูกนัน้คือ
สมบัติของตนท่ีตนมีสิทธ์ิในการอบรมเลีย้งดู มีสิทธ์ิท่ีจะวางแนวทางให้ลูกเดินไปตามทางนัน้
เน่ืองจากเป็นหนทางท่ีเหมาะสมท่ีสดุท่ีพ่อแม่เลือกไว้ให้แล้ว เม่ือลกูไม่เป็นไปตามท่ีตนวาดภาพไว้
จงึเกิดความคบัข้องใจ ยากท่ีจะยอมรับ ก่อเกิดเป็นความขดัแย้งเป็นความทกุข์ในใจพ่อแม่ในท่ีสดุ 
หมนุวนอยูอ่ย่างนีอ้ยู่เร่ือยไป ซึ่งการมองว่าลกูคือของตนนีก็้คืออปุาทาน คือสภาวะท่ีใจของพ่อแม่
ยึดมัน่หมายมัน่ว่าลกูต้องเป็นไปตามอย่างท่ีตนต้องการ เพราะพ่อแม่ย่อมมีสิทธ์ิเหนือลกู อนัเป็น
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กระแสของความยึดมั่นจากกิเลส เป็นความหลงผิดหรืออวิชชา สอดคล้องกับ (พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต, 2555) กล่าวว่า “ตามปกติของปุถุชน อวิชชา ตณัหา อุปาทาน ย่อมคอย
ครอบงําเคลือบแฝงจิตใจ กําบงัปัญญา และเป็น ตวัชกัใยนําเอากิเลสต่างๆ ให้ไหลเข้ามาสู่จิตใจ 
ทําใจให้ไหว ให้วุน่ ให้ขุน่ ให้มวั ให้เศร้าหมอง ทําให้มองเห็นสิ่ง ตา่งๆ ไม่ชดับ้าง ให้บิดเบือนไปเสีย
บ้าง ตลอดจนถ่วงดึงเหน่ียวรัง้ไว้ ให้วนเวียนติดขงั ข้องขดัและคบัแคบอยู่กับ เคร่ืองผูกมดัหน่วง
เหน่ียวชนิดตา่งๆ  เม่ืออวิชชา ตณัหา อปุาทานนัน้ ดบัหายไปแล้ว ก็เกิดปัญญา” 

อภปิรายผลเพื่อการท างานในฐานะนักจิตวิทยาการปรึกษา 
ผลการถอดบทเรียนจากพอ่แมท่ี่มีปัญญาเป็นทนุเดิมและพ่อแม่ท่ีเข้าร่วมการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพทุธได้นําเสนอไว้แล้วในบทท่ี 4 ดงันัน้ในสว่นนีผู้้วิจยัจึงขออภิปรายผลโดยยึดโยง
กบับทบาทนกัจิตวิทยาการปรึกษาท่ีปฏิบตัิงานกบัครอบครัวของผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศใน
วยัรุ่น มีรายละเอียดท่ีสําคญั ดงันี ้

นกัจิตวิทยาการปรึกษาท่ีปฏิบตัิงานกบัครอบครัวของผู้ ท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศในวัยรุ่นจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและการตอบสนองของพ่อแม่ ได้แก่ 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัปฏิกิริยาการตอบสนองและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการปรับตวัของ
ครอบครัวผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศในวยัรุ่น  

ปฏิกิริยาตอบสนองของครอบครัวส่วนใหญ่เม่ือรับรู้ความหลากหลายทางเพศ
ของลกูมกัออกมาในลกัษณะอารมณ์ความรู้สึกในทางลบ เช่น มีอาการช็อก (shock) และรับความ
จริงไม่ได้ อาจมีการพยายามหาเหตผุลเข้าข้างตนเองและการตีความต่างๆ เป็นช่วงเวลาท่ีพ่อแม่
สบัสนในตวัลูก และอาจมีการหลีกเล่ียงท่ีจะพูดคยุด้วย (Kircher & Ahlijah, 2011; Phillips & 
Ancis. 2008) ซึง่ปฏิกิริยาเป็นผลมาจากความกลวัของพอ่และแม่ (Molna, 2018) ดงันี ้ 

1) กลัวการถูกตีตราจากสังคม พ่อและแม่กลัวว่าพวกเขาอาจจะได้รับ
ปฏิกิริยาทางลบจากสงัคมหรือการตีตรา ซึ่งพวกเขารู้สึกเหมือนล้มเหลวในการเป็นพ่อแม่ท่ีมีลูก
ผิดปกต ิเกิดรู้สกึอายกบัการท่ีมีลกูเป็นผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

2) กลัวเป็นพ่อและแม่ท่ีไม่ดี พ่อและแม่บางคนมีการตําหนิตนเองหรือไม่ก็
เป็นคูส่มรส เป็นกลไกทางจิตท่ีเกิดขึน้ท่ีกล่าวโทษคนในครอบครัวหรือนอกครอบครัว ท่ีเป็นสาเหตุ
ของการเป็นผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศของลกูวยัรุ่น อาจเช่ือมโยงจากเหตกุารณ์ลบๆ ในอดีต 
เชน่ ความผิดปกตจิากการตัง้ครรภ์ การหยา่ร้างท่ีทําให้เด็กมีปัญหา อิทธิพลของความหลากหลาย
ทางเพศในสงัคม การเลีย้งดท่ีูเข้มงวดเกินไปของพอ่หรือแม ่เป็นต้น  
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3) กลวัการสญูเสียวฒันธรรมขนบธรรมเนียมของครอบครัว พ่อและแม่กลวั
การสญูเสียวฒันธรรมขนบธรรมเนียมท่ีครอบครัวยึดถือ ท่ีไม่สามารถแบง่ปันหรือถ่ายทอดไปสู่คน
รุ่นใหมไ่ด้ เชน่ การแตง่งาน การถือศีลเป็นต้น  

4) กลัวและเป็นห่วงลูกในปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดเช่นเดียวกับผู้ ท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศคนอ่ืนในสงัคมเช่น ลกูติดเชือ้ HIV สงัคมไม่ยอมรับถกูตีตรา ถกูกีดกนัในการ
ทํางาน เป็นเหย่ือเป้าหมายในการทําร้ายร่างกายของคนท่ีไมย่อมรับ เป็นต้น 

5) ความกลวัท่ีจะเสียลกูชายหรือลกูสาว พ่อและแม่ไม่กล้าแสดงออกเพราะ
กลวัสญูเสียสมัพนัธภาพ พอ่และแมบ่างคนตีตวัออกหา่ง 

ภายหลังจากปฏิกิริยาตอบสนองทางลบของครอบครัวโดยเฉพาะพ่อและแม ่
ตอ่มาพอ่และแมม่าสูค่วามรู้สกึผิด และพ่อและแม่รู้สึกถึงความรับผิดชอบตอ่การเปล่ียนแปลงทาง
เพศของลูกวยัรุ่น และมักเช่ือว่าพวกเขาเป็นพ่อและแม่ท่ีทําผิดพลาด พวกเขาจึงพยายามแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ การพยายามแก้ไขในช่วงนี ้พวกเขาต้องเรียนรู้หาข้อมูลเพ่ือเข้าใจ ปรับตัว 
สามารถเปิดเผยชีวิตครอบครัวมากขึน้ ซึ่งในการพยายามจดัการแก้ไขอาจมีการตอบสนองทัง้การ
ใส่ใจดูแลหรือแสดงความก้าวร้าวใส่ลูก (Molna, 2018) ซึ่งลักษณะการยอมรับของครอบครัว
โดยเฉพาะพอ่และแมท่ี่สําคญั มีดงันี ้ 

1) กระบวนการปรับตัวและยอมรับของพ่อและแม่ท่ีมีลูกวัยรุ่นท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ ในช่วงแรกและระยะกลางของพ่อแม่ท่ีมีลูกวัยรุ่นท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ พบว่ามีการตอบสนองของพ่อและแม่มีอารมณ์ส่วนใหญ่แบบวางอํานาจเหนือกว่า จากนัน้มี
การปรับตวัทางการคดิและพฤตกิรรม และมกัพบประเด็นทางศาสนาและจิตวิญญาณเป็นประเด็น
หลกัท่ีเก่ียวข้องในช่วงสุดท้ายของการปรับตวั  ซึ่งเม่ือพ่อและแม่สามารถปรับตวัได้   กลายเป็น
องค์ประกอบท่ีสําคญัในการสร้างและพฒันาอตัลกัษณ์ของลกูวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(Philips & J.r., 2008) และการเปิดเผยตวัตนของลูกวัยรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
โดยเฉพาะพบวา่ ลกูวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ มีความรู้สึกปลอดภยั สบายใจ โดยเฉพาะ
กบัแมม่ากกวา่พอ่ (Kircher & Ahlijah, 2011) 

2) การสร้างยอมรับและความเข้าใจของพ่อและแม่ท่ีมีลูกวยัรุ่นท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ ต้องมีความชดัเจนไม่สบัสน เพราะช่วยส่งเสริมความมีคณุคา่ในตนเอง  (Self 
-Esteem) และสงัคมให้กับเด็กและเยาวชนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เอือ้อํานวยให้เด็กและ
เยาวชนท่ีมีความหลากหลายทางเพศมีการเปิดเผยอัตลกัษณ์ทางเพศต่อสาธารณะชนได้อย่าง
มั่นคง สามารถป้องกันปัญหาสุขภาพทั่วไป และปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า และ
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พฤติกรรมเส่ียง การติดยา และการฆ่าตวัตาย ของลูกวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (Roe. 
2017; Ryan et al. 2010)  

3) สําหรับการตระหนักรู้และการสนับสนุนของครอบครัวของผู้ ท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศในวยัรุ่นเพ่ือเกิดความรู้สึกในการยอมรับการมีลูกวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศนัน้ กระบวนการกลุม่ของผู้ มีประสบการณ์ใกล้เคียง (ครอบครัวของผู้ ท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศในวยัรุ่น เพ่ือนของพอ่แม่ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น) มาแบง่ปัน โดยเฉพาะกบั
พอ่และแมท่ี่มีความรู้ท่ีจํากดัท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัทางเพศ และสนบัสนนุให้พ่อและแม่มีการติดตอ่
กบัคนอ่ืนๆ ไม่คิดเพียงลําพงัซึ่งช่วยพ่อและแม่จดัการความรู้สึกของพวกเขาได้ดีมากขึน้ (Kircher 
& Ahlijah, 2011) 

4) มมุมองศาสนาและวฒันธรรมมีผลทัง้ด้านลบและบวกตอ่การยอมรับของ
ครอบครัวของผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศในวยัรุ่น ครอบครัวของผู้ ท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศในวยัรุ่นบางกลุม่พบวา่ ความศรัทธาในศาสนาและคําสอนสามารถกล่อมเกลาให้พ่อแม่เปิดใจ
ยอมรับในตวัตนหรืออตัลกัษณ์ทางเพศของลกูวยัรุ่นท่ีมีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะความ
รักความเมตตา ความศรัทธาภายในครอบครัว (Kircher & Ahlijah, 2011) ด้านความเช่ือทาง
ศาสนาและวฒันธรรมของพ่อแม่เป็นอุปสรรคสําคญัต่อการเข้าใจและยอมรับลูกวยัรุ่นท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ  (Roe, 2017) พ่อและแม่ท่ีมีความเช่ือและยึดถือในศาสนาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมซึ่งไม่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ ท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศด้วย พอ่และแมไ่มต้่องการสญูเสียและเปล่ียนแปลงและพยายามให้ลกูวยัรุ่นท่ี
มีความหลากหลายทางเพศยดึถือและปฏิบตัเิชน่กนั สง่ผลให้ไมย่อมรับความจริงท่ีลกูวยัรุ่นเป็นผู้ ท่ี
มีความหลากหลายทางเพศ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเป็นหัวข้อท่ีผู้ วิจัยจะได้นําเนือ้หาตัง้แต่วิธีดําเนินการวิจัย 
ผลการวิจยั จนถึงอภิปรายผลมาเขียนเป็นแนวทางให้ผู้อ่านซึ่งจะเป็นผู้ ใช้งานวิจยันี ใ้นอนาคตได้
มองเห็นแนวทางต่อยอด ดงันัน้ในหัวข้อนีผู้้ วิจัยจะได้นําเสนอข้อเสนอแนะใน 4 บริบท ได้แก่ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ในครอบครัวท่ีลกูวยัรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การนําไปใช้ในฐานะนกัจิตวิทยา ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้เชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเพ่ือ
การวิจยัครัง้ตอ่ไป มีรายละเอียด ดงันี ้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ในครอบครัวท่ีลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ 
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1.จากข้อค้นพบหัวข้อได้รับพืน้ท่ีว่างทางการพูดจากคู่สนทนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
วงจรความสัมพันธ์ระหว่างปัญญากับความทุกข์นัน้สะท้อนให้เห็นว่าหากสมาชิกในครอบครัวมี
ความทกุข์ใจ วิธีการเร่ิมต้นท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือเข้าไปรับฟังด้วยใจท่ีปราศจากเง่ือนไข เปิดใจรับฟัง
อยา่งไมต่ดัสินหรือชีนํ้าวา่สิ่งใดถกูหรือผิด หากต้องการชีแ้นะควรอยูบ่นพืน้ฐานความเข้าใจสมาชิก
ท่ีกําลงัเผชิญความทกุข์ การใช้อํานาจตดัสินหรือชีนํ้าไมช่ว่ยให้สถานการณ์ดีขึน้ ทัง้นีก้ารเปิดใจรับ
ฟังควรควบคู่กับการสังเกต เช่นสังเกตว่าช่วงเวลาใดควรถามให้พูด ช่วงเวลาใดควรเงี ยบและ
ปลอ่ยให้สมาชิกคนนัน้อยูเ่พียงลําพงั ทัง้นีเ้พราะการเป็นพืน้ท่ีวา่งทางการพดูอาจเป็นสิ่งท่ีดีแตห่าก
ไม่เหมาะกับกาลเทศะอาจสร้างความรําคาญให้คู่สนทนาและนําความรู้สึกไม่ดีมาสู่สมาชิกใน
ครอบครัวท่ีตัง้ใจดีได้ 

2.จากข้อค้นพบหัวข้อคิดใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้และเหม็น เบื่อความทุกข์พร้อม
เผชิญหน้าความคาดหวงัซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงจรความสมัพนัธ์ระหว่างปัญญากบัความทกุข์นัน้
สะท้อนให้เห็นว่าภายหลงัสมาชิกท่ีมีความทุกข์ใจได้ระบายความอดัอัน้ไปแล้ว คูส่นทนาควรจบั
หลกัความเป็นจริงกบัความคาดหวงัท่ีซอ่นอยูใ่นใจของคูส่นทนาให้ได้ จากนัน้สะท้อนสิ่งท่ีเห็นผ่าน
การใช้คําถามให้คดิแทนท่ีการตําหนิหรือนําเสนอความคิดเห็นของตน การใช้คําถามหรือการรับฟัง
เพียงหนึ่งหรือสองครัง้อาจไม่ทําให้ความเปล่ียนแปลงใดเกิดขึน้เช่นเดียวกบัข้อค้นพบบของพ่อแม่
ทัง้สองกลุ่ม แต่การใช้เวลาร่วมกันผ่านการตอบคําถาม การชวนคิดตามความเป็นจริงจะเป็น
เสบียงในวนัข้างหน้าของคูส่นทนา 

3.จากข้อค้นพบหวัข้อปัจจยัเกือ้หนนุการดํารงอยู่ของปัญญา ได้แก่ ตามดรูู้ทนั มีสต ิ
และสมาธินัน้สะท้อนให้เห็นว่าการฝึกสติ การฝึกสมาธิ และการฝึกสงัเกตสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในตน
ช่วยให้ปัญญาดํารงอยู่ ห่างไกลจากความทุกข์ ดังนัน้การหาโอกาสฝึกสติ สมาธิให้เกิดขึน้ใน
ชีวิตประจําวนัย่อมเป็นส่วนหนึ่งของเสบียงปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น 
ทัง้นีก้ารฝึกสต ิสมาธิไม่ใชห่ลกัปฏิบตัขิองศาสนาใดศาสนาหนึ่งเพราะสติ สมาธิเป็นส่วนกลางของ
ชีวิต เป็นธรรมดาท่ีสิ่งมีชีวิตพงึมี พงึปฏิบตัิ   

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ในบทบาทนักจิตวิทยา 
1. จากข้อค้นพบปัจจัยหนุนการจมจ่อมกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความกลัวและ

ความคาดหวังกับอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีผู้ วิจัยกล่าวไว้ในหวัข้อระหว่างอยู่ในพืน้ท่ี
ประสบการณ์ บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจยันัน้สะท้อนให้เห็นว่าการเข้าถึงพ่อแม่ท่ีลูกวยัรุ่นมีความ
หลากหลายทางเพศและยงัไมย่อมรับในสิ่งท่ีลกูเป็นเป็นสิ่งท่ีมีความละเอียดอ่อน การปฏิเสธไม่ให้
ข้อมลูหรือการถอนตวัขณะเข้าร่วมโปรแกรมทางจิตวิทยาเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ ทัง้นีห้ากนกัจิตวิทยา
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สร้างศรัทธา ความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้ในใจของพ่อแม่ได้แล้ว สิ่งนีจ้ะเป็นเคร่ืองยืนยนัการช่วยเหลือ
และให้ความร่วมมือจากพ่อแม่ได้เป็นอย่างดี  การใช้เวลาไปกับการสร้างสัมพันธภาพแม้จะ
ยาวนานกวา่ผู้ รับบริการทัว่ไปนัน้ถือเป็นสิ่งท่ีเหมาะสมและควรคา่กบัการให้ความสําคญัเป็นลําดบั
แรก 

2. จากข้อค้นพบหวัข้อการยอมรับในสิ่งท่ีลกูเป็นและการยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไขซึ่ง
อยูใ่นการให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นนัน้สะท้อนให้เห็นว่า
นกัจิตวิทยาควรมีความเข้าใจในธรรมชาติของพ่อแม่ท่ีลกูวยัรุ่นมีความหลากหลายทางเพศก่อนจึง
จะนําไปสูก่ารยอมรับให้เกิดขึน้ในใจของพ่อแม่ได้ ดงันัน้การศกึษาธรรมชาติโดยเร่ิมต้นจากเนือ้หา
ท่ีผู้วิจยัอภิปรายผลไว้ในส่วนบทบาทของนกัจิตวิทยาเป็นฐานไว้ก่อนการเลือกแนวทางการบําบดั
ถือได้ว่าเหมาะสม จากนัน้จึงนําความรู้เก่ียวกับความหลากหลายทางเพศไปแทรกอยู่ในช่วงต้น
ของกระบวนการเพราะความรู้นีจ้ะเป็นพืน้ฐานการยอมรับในลําดบัถดัไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้เชิงนโยบาย 
1. การวิจัยครัง้นีส้ะท้อนให้เห็นว่าสถาบนัครอบครัวเป็นปัจจัยสําคญัทางตรงกับ

ปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่น ดังนัน้กรมสุขภาพจิตควรร่วมมือกับ
กระทรวงศกึษาธิการหรือกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมจดัทําหลกัสตูร
ฝึกอบรมโดยเน้นไปท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครองในหวัข้อการรับมือกับลกูวยัรุ่นให้สอดคล้องกบัยุคสมยั 
เน้นเนือ้หาจากการให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น (ตอนท่ี 2) 
โดยใช้ทฤษฎีจิตวิทยาสงัคมร่วมกบัจิตวิทยาการปรึกษา เป็นต้น 

2. การวิจัยครัง้นีส้ะท้อนให้เห็นว่าสถาบนัครอบครัวเป็นปัจจัยสําคญัทางตรงและ
สถาบนัศาสนาเป็นปัจจยัสําคญัทางตรงและทางอ้อมกับปัญญาในบริบทความหลากหลายทาง
เพศในลกูวยัรุ่น ดงันัน้กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ควรร่วมมือกบัสํานกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมโดยเน้นไปท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครองในหัวข้อบ่ม
เพาะปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศสู่การเป็นพ่อแม่มืออาชีพยคุ 4.0 เน้นเนือ้หาจาก
การให้ความหมายปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่น (ตอนท่ี 2) และ
กระบวนการทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น (ตอนท่ี 3) โดยใช้
ปัญญาในบริบทพทุธศาสนาเป็นแนวทาง 

3. การวิจยัครัง้นีส้ะท้อนให้เห็นว่าส่ือมวลชนเป็นปัจจยัทางตรงกับปัญญาในบริบท
ความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น ดงันัน้สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติควรมีนโยบายให้พืน้ท่ีความหลากหลายทางเพศได้
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เผยแพร่อย่างรอบด้านในส่ือกระแสหลัก อาทิ ประสบการณ์ของพ่อแม่ท่ีลูกวัยรุ่นมีความ
หลากหลายทางเพศ เป็นต้น จากนัน้ผู้ผลิตเนือ้หา (Content Provider) นําเนือ้หาดงักล่าวขึน้
เผยแพร่ใน Digital Platform และ Social Media 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
1.การวิจัยครัง้นีทํ้าให้ได้ข้อค้นพบเก่ียวกับความหมายของปัญญาในบริบทความ

หลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นทัง้ในแง่ของปัญญาผุดขึน้แล้วและปัญญากําลังผุด ดงันัน้ ผู้ ท่ี
สนใจในประเด็นเดียวกันนีด้้วยกระบวนทศัน์เชิงปฏิฐานนิยม สามารถนําความหมายดงักล่าวไป
ประยกุต์เป็นนิยามเชิงปฏิบตักิารเพ่ือสร้างแบบวดัปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกู
วยัรุ่นสําหรับพอ่แมไ่ด้ 

2.การวิจยัครัง้นีทํ้าให้ได้ข้อค้นพบเก่ียวกบัตวัแทนทางสงัคมและกระบวนการภายใน
บุคคล ดงันัน้ ผู้ ท่ีสนใจในประเด็นเดียวกันนีด้้วยกระบวนทัศน์เชิงปฏิฐานนิยม สามารถทดสอบ
โมเดลเพ่ือยืนยันว่าตวัแปรเหล่านีมี้ความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไรได้แก่ ตวัแปรจากสถาบัน
ครอบครัวคือรูปแบบการอบรมเลีย้งด ูตวัแปรจากสถาบนัศาสนาคือโยนิโสมนสิการ 10 เป็นต้น  

3.การวิจยัครัง้นีทํ้าให้ได้ข้อค้นพบเก่ียวกบักระบวนการภายในบคุคล ดงันัน้ ผู้ ท่ีสนใจ
ในประเด็นเดียวกันนีด้้วยกระบวนทศัน์เชิงปฏิฐานนิยม สามารถนําโปรแกรมการแก้ปัญหาผ่าน
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล(Interpersonal Cognitive Problem Solving-ICPS) 
(Shure, 2001; Shure; &Spivack, 1972)การบําบดัโดยเน้นการคิดแก้ปัญหา (Problem Solving 
Therapy-PST)หรือการประเมินการคิดแก้ปัญหา (Problem-Solving Appraisal) (Heppner. 
1978; Heppner; Witty; & Dixon. 2004) มาเอือ้ให้เหตปัุจจยัภายในดงักล่าวได้เกิดขึน้และนําสู่
กระบวนการทางปัญญาท่ีผดุขึน้ในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นได้ 
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ค าชีแ้จง จงเขียนเคร่ืองหมาย / ท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่น 

 
ข้อ ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1 เม่ือลกูแสดงอาการไมต่รงตามเพศ ฉนัจะรู้สกึหงดุหงิดใจ   
2 ฉันหาวิธีเปล่ียนแปลงความหลากหลายทางเพศของลูกให้เป็นไป

อยา่งท่ีฉนัคาดหวงั 
  

3 ฉันกลวัว่าถ้าลกูยงัคงแสดงความหลากหลายทางเพศเช่นนีต้่อไปเขา
จะไมไ่ด้รับการยอมรับจากสงัคม 

  

4 ฉนัตกัเตือนลกูเร่ืองการแสดงออกไมต่รงตามเพศ   
5 ฉนัไมแ่นใ่จวา่ควรเลีย้งลกูอย่างไรในอนาคตเพ่ือไม่ให้เขาหลากหลาย

ทางเพศ 

  

6 ฉนัอนญุาตให้ลกูแสดงความหลากหลายทางเพศได้เตม็ท่ี   
7 ฉนัรู้สกึขอบคณุทกุสิ่งท่ีทําให้ฉนัมีเดก็คนนีเ้ป็นลกู   
8 ฉันคิดว่าไม่ใช่เร่ืองเสียหายถ้าลูกจะแสดงออกถึงความหลากหลาย

ทางเพศไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ 
  

9 ฉันปฏิบัติกับลูกด้วยความรู้สึกเห็นคุณค่าในความหลากหลายทาง
เพศท่ีเขาเป็น 

  

10 แม้ว่าฉันจะได้ช่ือว่าเป็นพ่อแม่ แต่ฉันก็ไม่มีสิทธ์ิเลือกรสนิยมทางเพศ
ให้ลกู 

  

 



  

ภาคผนวก ข 
ข้อค าถามกึ่งโครงสร้าง 
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ข้อค าถามสัมภาษณ์ 
กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกวัยรุ่นหลากหลายทางเพศ 

 

วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ 
เพ่ือทําความเข้าใจการให้ความหมายและกระบวนการผดุขึน้ของปัญญาในบริบทความ

หลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น 
 

กลุ่มเป้าหมายของการสัมภาษณ์ 
พอ่แมผู่้ปกครองท่ีมีปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่น 

 

ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 
คําถามเกร่ินนํา ใช้เวลาประมาณ 45 นาที  
คําถามเพ่ือทําความเข้าใจการให้ความหมายปัญญา ใช้เวลาประมาณ 20 นาที 
คําถามเพ่ือทําความเข้าใจกระบวนการผดุขึน้ของปัญญา ใช้เวลาประมาณ 55 นาที  
รวมทัง้หมดแล้วใช้เวลาประมาณ 120 นาทีหรือ 2 ชัว่โมง 

 

ค าถามเกร่ินน า 
จดุประสงค์ของคําถามเกร่ินนํา  เพ่ือทําความเข้าใจประวตัชีิวิตของครอบครัวท่ีมีลกูวยัรุ่น

หลากหลายทางเพศ ทัง้ในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองและในส่วนของบุตรหลาน โดยมีข้อคําถาม
ดงันี ้

1. ค าถามเก่ียวกับครอบครัวของผู้ให้ข้อมูล 
 1.1 ขอให้ท่านเล่าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีสําคญัของท่านและครอบครัว เช่น 

ภมูิลําเนา ลกัษณะอาชีพการงาน การหารายได้ของครอบครัว สถานภาพสมรส เป็นต้น 
 1.2 จํานวนสมาชิกในครอบครัวของทา่นอาศยัอยูก่นัก่ีคน 
 1.3 ลกัษณะการอบรมเลีย้งดบูตุรหลานของทา่นเป็นอยา่งไร 
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2. ค าถามเก่ียวกับบุตรหลานของผู้ให้ข้อมูล 
 2.1 ลกูของทา่นปัจจบุนัอายเุทา่ไร 
 2.2 ลกูของทา่นมีเพศสภาพเป็นอยา่งไร  
 2.3 ในปัจจบุนัเทา่ท่ีทา่นสงัเกตเขามีรสนิยมทางเพศเป็นอย่างไร 
 2.4 ลกูของทา่นแสดงออกในเร่ืองรสนิยมทางเพศอย่างไร 
 2.5 ความคดิ/ความรู้สกึ/การปฏิบตัขิองทา่นท่ีมีตอ่ลกูในแตล่ะช่วง 
  2.5.1 เม่ือเร่ิมสงัเกตว่าลูกของท่านแสดงออกว่าเป็น (เลสเบีย้น เกย์ ไบ

เซ็กชวล ฯลฯ)  
  2.5.2 เม่ือลกูของทา่นเตบิโตขึน้ 
  2.5.3 ในปัจจบุนัทา่นมองลกูของทา่นเป็นอยา่งไร 
 2.6 ลกูของทา่นแสดงออกกบัทา่นอย่างไรในแตล่ะชว่ง 
 

ค าถามเพื่อท าความเข้าใจการให้ความหมายปัญญา 
จดุประสงค์ของการถามในประเด็นนีเ้พ่ือ ทําความเข้าใจการให้ความหมายของปัญญา

จากประสบการณ์ของพอ่แมผู่้ปกครองท่ีมีลกูวยัรุ่นหลากหลายทางเพศ) 
1. ในมุมมองของท่าน คําว่า ปัญญา ท่านเข้าใจว่าอย่างไร และปัญญามีผลต่อตวั

ทา่นอยา่งไร 
2. ชว่ยเลา่ให้ฟังวา่ในสถานการณ์ใดบ้างท่ีต้องใช้ปัญญา 
3. การใช้ปัญญาของพ่อแม่ในสถานการณ์การมีลูกวยัรุ่นเป็นกลุ่มหลากหลายทาง

เพศเก่ียวข้องหรือไมอ่ยา่งไร และการใช้ปัญญาสง่ผลกระทบตอ่ตวัทา่นอยา่งไร 
 

ค าถามเพื่อท าความเข้าใจกระบวนการผุดขึน้ของปัญญา 
จดุประสงค์ของการถามในประเด็นนีเ้พ่ือ ทําความเข้าใจกระบวนการผุดขึ น้ของปัญญา

จากประสบการณ์ของพอ่แมผู่้ปกครองท่ีมีลกูวยัรุ่นหลากหลายทางเพศ 
1. เม่ือท่านมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์/สถานการณ์อะไร (ควรระบุให้ชัด) ท่าน

สามารถบอกเชน่นัน้ได้เม่ือใดและขณะนัน้เกิดอะไรขึน้บ้างในชีวิต  
2. จากเหตกุารณ์ใด (ระบใุห้ชดั) มีบคุคลใดเข้ามาเก่ียวข้องบ้างและมีส่วนเก่ียวข้อง

อยา่งไร 
3. การเข้ามาเก่ียวข้องของบคุคลเหลา่นัน้มีผลตอ่ใจของทา่นอย่างไร  
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4. ผลจากเร่ืองอะไร (ระบุให้ชดั) เกิดภาวะกระทําในใจของท่านอย่างไร ขอให้ท่าน
อธิบายภาวะในขณะนัน้อยา่งละเอียดเทา่ท่ีจะทําได้ 

5. ผลจากเร่ืองอะไร (ระบใุห้ชดั) เป็นอย่างไร และท่านได้ข้อค้นพบอะไรให้กบัตวัเอง
ในขณะนัน้ 

6. ข้อค้นพบท่ีท่านได้กับตัวเองในขณะนัน้มีความคงท่ีหรือไม่ หากไม่ ขอให้ท่าน
อธิบายการเปล่ียนแปลงของข้อค้นพบ (ซึ่งอาจถามถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ บุคคลท่ีเข้ามา
เก่ียวข้อง จนถึงกระบวนการกระทําในใจของผู้ให้ข้อมลูได้) 

7. หากให้ทา่นกลา่วถึงข้อค้นพบท่ีท่านได้ตกผลึกให้กบัตวัเองในวนันี ้ท่านจะสรุปกบั
ตวัเองวา่อยา่งไร  

8. การค้นพบนัน้สมัพนัธ์กับปัญญาในบริบทความหลากหลายทางเพศในลูกวยัรุ่น
อยา่งไร 

9. การค้นพบท่ีท่านกล่าวถึงนัน้ได้มาจากการใช้ทกัษะใดบ้างในชีวิตประจําวนั และ
แตล่ะทกัษะมีผลอยา่งไรตอ่การผดุขึน้ของปัญญา (อธิบายให้ละเอียดครอบคลมุ) 

10. การค้นพบนัน้ทําให้ท่านรู้สึกอย่างไร มีมุมมองความคิดอย่างไร มีการปฏิบตัิต่อ
ลกูของทา่นอยา่งไรในปัจจบุนั 

11. เม่ือพิจารณาประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้กับท่านทัง้หมดแล้ว ท่านเห็นว่าปัญญาใน
สถานการณ์ความหลากหลายทางเพศในลกูวยัรุ่นสําคญัอยา่งไร 

12. หากท่านมีโอกาสพบปะพูดคยุกับพ่อแม่ท่ีมีลกูหลากหลายทางเพศเช่นเดียวกับ
ทา่นและพวกเขายงัไมส่ามารถยอมรับในสิ่งท่ีลกูเป็นอยูไ่ด้ ทา่นจะบอกอะไรกบัเขาบ้าง 
 



  

ภาคผนวก ค 
โปรแกรมการปรึกษาเชงิจติวทิยาแนวพุทธที่ ผู้วจิัยพฒันาขึน้จาก

แนวคดิของโสรีช์ โพธิแก้วใช้ส าหรับพ่อแม่ที่เข้าร่วมการปรึกษาเชงิ
จติวทิยาแนวพุทธ 
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ขัน้ท่ี 1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 กิจกรรมรู้จักมักคุ้น 
  
วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
 1. ทําความรู้จกัพอ่แมแ่ละสมาชิกในครอบครัว 
 2. ทําความเข้าใจวิถีชีวิตและวิถีปฏิบตัิท่ีเกิดขึน้ภายในครอบครัวและสมาชิกใน

ครอบครัว 
 3. สร้างศรัทธาและบรรยากาศแห่งความไว้เนือ้เ ช่ือใจระหว่างพ่อแม่กับ

นกัจิตวิทยาการปรึกษา 
 วัตถุประสงค์ของพ่อแม่ 
 สร้างสมัพนัธภาพระหวา่งนกัจิตวิทยาการปรึกษากบัพอ่แม่ 
 

เวลา 1 ชัว่โมง 
 

กระบวนการปรึกษาที่ใช้ tuning-in 
 

เทคนิค/ทักษะท่ีใช้ 
 1. ทกัษะการตัง้คําถาม 
 2. ทกัษะการสงัเกต 
 3. ทกัษะการเงียบ 
 4. ทกัษะกระจา่งความ   
 5. ทกัษะการสรุปความ  
 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. นกัจิตวิทยานดัหมายผู้ รับบริการในวนัเวลาและสถานท่ีท่ีสะดวกตรงกนั 
 2. นกัจิตวิทยาแนะนําตนเอง ประวตัิการทํางาน วตัถปุระสงค์การวิจยั เปิดโอกาสให้

ซกัถามและชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ ตามสมควร  
 3. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการได้แนะนําตนเอง ความต้องการ เง่ือนไขและข้อจํากดั 
 4. นกัจิตวิทยาเปิดโอกาสให้ผู้ รับบริการตัง้คําถามในสิ่งท่ีอยากรู้ ข้อสนเทศตา่งๆ รวม

ไปถึงการพดูคยุเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นเร่ืองสว่นตวั/ทัว่ไป 
 5. นดัหมายครัง้ถดัไป  
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ขัน้ท่ี 1 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 กิจกรรมแผนผังครอบครัว 
 

วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
 1. ทําความรู้จกัพอ่แมแ่ละสมาชิกในครอบครัว 
 2. ทําความเข้าใจวิถีชีวิตและวิถีปฏิบตัิท่ีเกิดขึน้ภายในครอบครัวและสมาชิกใน

ครอบครัว 
 3. สร้างศรัทธาและบรรยากาศแห่งความไว้เนือ้เ ช่ือใจระหว่างพ่อแม่กับ

นกัจิตวิทยาการปรึกษา 
 วัตถุประสงค์ของพ่อแม่ 
 สร้างสมัพนัธภาพระหวา่งนกัจิตวิทยาการปรึกษากบัพอ่แม่ 
 
เวลา 1 ชัว่โมง 30 นาที 
 
กระบวนการปรึกษาที่ใช้ tuning-in 
 
เทคนิค/ทักษะท่ีใช้ 
 1. ทกัษะการตัง้คําถาม 
 2. ทกัษะการสงัเกต 
 3. ทกัษะการเงียบ 
 4. ทกัษะกระจา่งความ   
 5. ทกัษะการสรุปความ 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการเขียนแผนผงัครอบครัวโดยนบัรุ่นผู้ รับบริการเป็นรุ่นตัง้ต้น 

จากนัน้ลําดับก่อนหน้าเป็นรุ่นพ่อแม่ของผู้ รับบริการ และถัดไปด้านล่างเป็นรุ่นลูกซึ่งมีความ
หลากหลายทางเพศ (รวมทัง้หมด 3 รุ่น จากนัน้ให้เขียนเหตกุารณ์สําคญัในแตล่ะช่วงวยัของแตล่ะ
รุ่น 

 2. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการบรรยายภาพแผนผงัพร้อมเล่าถึงเหตกุารณ์สําคญัแตล่ะ
ชว่งวยั 
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 3. นกัจิตวิทยานําโมบายแขวนสําหรับประดบัตกแตง่บ้านมาให้ผู้ รับบริการดวู่าเราจะ
มีวิธีอยา่งไรให้ใช้มือเขยา่โมบายในจดุใดจดุหนึง่แล้วไมก่ระทบถึงชิน้สว่นอ่ืนๆ 

 4. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการสรุปการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้เช่ือมโยงกับ
ความสมัพนัธ์ในครอบครัวพร้อมนดัหมายในครัง้ถดัไป 
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ขัน้ท่ี 2 กิจกรรมครัง้ท่ี 3 กิจกรรมพรจากฟ้า 
 

วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
 1. รับฟังความคาดหวงั ความกลวั ความกงัวลของพอ่แมท่ี่มีตอ่ลูก 
 2. กําหนดเป้าหมายท่ีพอ่แมป่รารถนาให้เกิดกบัลกู  
 วัตถุประสงค์ของพ่อแม่ 
 พอ่แมไ่ด้ระบายความทกุข์ความคาดหวงัท่ีอยูใ่นใจ 
 
เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
กระบวนการปรึกษาที่ใช้ tuning-in 
 
เทคนิค/ทักษะท่ีใช้ 
 1. ทกัษะการตัง้คําถาม 
 2. ทกัษะการสงัเกต 
 3. ทกัษะการเงียบ 
 4. ทกัษะกระจา่งความ   
 5. ทกัษะสะท้อนความรู้สกึ 
 6. ทกัษะการทวนซํา้   
 7. ทกัษะการสรุปความ 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. นกัจิตวิทยาแจกกระดาษให้ผู้ รับบริการบนัทึกว่าหากท่านสามารถขอพรวิเศษได้ 3 

ข้อ ทา่นอยากขออะไรให้กบัลกูท่ีอยูใ่นกลุม่หลากหลายทางเพศ 
 2. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการเลา่ถึงสิ่งท่ีเขียนไว้ในกระดาษ สาเหต ุ
 3. นกัจิตวิทยาเปิดโอกาสให้ผู้ รับบริการพดูถึงความรู้สึกภายในใจ สิ่งท่ีอดัอัน้ ความ

กลวั ความกงัวลตา่งๆ  
 4. นกัจิตวิทยาทําความเข้าใจก่อนนดัหมายในครัง้ถดัไป 
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ขัน้ท่ี 3 กิจกรรมครัง้ท่ี 4 กิจกรรมสัญลักษณ์แทนฉัน 
 

วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
 1. รู้จกัความทกุข์ท่ีปรากฏกบัพอ่แมผ่า่นความคาดหวงัตอ่ลกู 
 2. เอือ้อํานวยให้เกิดการผดุขึน้ของปัญญา 
 วัตถุประสงค์ของพ่อแม่ 
 1. ละวางเหตแุหง่ความทกุข์ 
 2. ปรากฏการผดุขึน้ของปัญญา 
 3. มองเห็นแนวการปฏิบตัภิายหลงัออกจากบริการปรึกษา 
 
เวลา 2 ช่ัวโมง 50 นาที  
 
กระบวนการปรึกษาที่ใช้ tuning-in, identifying split, realization 
 
เทคนิค/ทักษะท่ีใช้ 
 1. ทกัษะการตัง้คําถาม 
 2. ทกัษะการสงัเกต 
 3. ทกัษะการเงียบ 
 4. ทกัษะกระจา่งความ   
 5. ทกัษะสะท้อนความรู้สกึ 
 6. ทกัษะการทวนซํา้   
 7. ทกัษะการสรุปความ 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการหลบัตาทําจิตให้สงบและเป็นสมาธิ จากนัน้ชีช้วนให้นึก

ถึงเร่ืองราวของตนเองท่ีผ่านมาในบทบาทความเป็นพ่อ หรือแม่ ระลึกถึงประสบการณ์ของตนท่ี
ปฏิบตักิบัลกู มีทัง้ถกูใจ มีทัง้ไมถ่กูใจ มีทัง้หงดุหงิดและอิ่มเอม เม่ือภาพเหล่านีค้อ่ยๆ ปรากฏอย่าง 
ชดัเจนแล้วลองถ่ายทอดเร่ืองราวเหล่านัน้ลงกระดาษท่ีแจกให้ เร่ืองราวนัน้อาจเป็นสญัลกัษณ์ท่ี
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แทนความเป็นฉันในวนัวานท่ีเม่ือฉันเองเห็น แล้วก็ต้องบอกว่าน่ีแหละตวัฉัน คนในบ้านเห็นแล้วก็
ต้องพดูวา่น่ีแหละตวัฉนั 

 2. นกัจิตวิทยาให้เวลาประมาณ 10 นาทีหรือตามความเหมาะสม 
 3. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการบรรยายผลงานของตนผ่านการใช้กระบวนการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพทุธตามท่ีเห็นสมควรกบัสถานการณ์ 
 4. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการสรุปการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในครัง้นีพ้ร้อมนดัหมายในครัง้

ถดัไป 
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ขัน้ท่ี 3 กิจกรรมครัง้ท่ี 5 กิจกรรมครอบครัวของฉัน 
 
วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
 1. รู้จกัความทกุข์ท่ีปรากฏกบัพอ่แมผ่า่นความคาดหวงัตอ่ลกู 
 2. เอือ้อํานวยให้เกิดการผดุขึน้ของปัญญา 
 วัตถุประสงค์ของพ่อแม่ 
 1. ละวางเหตแุหง่ความทกุข์ 
 2. ปรากฏการผดุขึน้ของปัญญา 
 3. มองเห็นแนวการปฏิบตัภิายหลงัออกจากบริการปรึกษา 
 
เวลา 2 ชัว่โมง 50 นาที 
 
กระบวนการปรึกษาที่ใช้ tuning-in, identifying split, realization 
 
เทคนิค/ทักษะท่ีใช้ 
 1. ทกัษะการตัง้คําถาม 
 2. ทกัษะการสงัเกต 
 3. ทกัษะการเงียบ 
 4. ทกัษะกระจา่งความ   
 5. ทกัษะสะท้อนความรู้สกึ 
 6. ทกัษะการทวนซํา้   
 7. ทกัษะการสรุปความ 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการหลบัตาทําจิตให้สงบและเป็นสมาธิ จากนัน้ชีช้วนให้นึก

ถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ภายในครอบครัวตนเอง ความทรงจําท่ีชดัเจน ติดตาตรึงอยู่ในหวัอกความเป็น
พ่อเป็นแม่คนนี ้ในภาพนัน้อาจจะมีฉันท่ีเป็นพ่อ มีเธอท่ีเป็นแม่ มีลูกๆ ของฉัน (อาจเอ่ยช่ือลูก) 
ภาพท่ีนึกถึงอาจเป็นความสุขสดช่ืนหรืออาจเป็นความขมข่ืนท่ีไม่เคยลืมเลือนเลย เม่ือภาพนัน้
ชดัเจนแล้วก็ให้คอ่ยๆ ร่างมนัลงกระดาษท่ีแจกให้ ความสําคญัของภาพนีไ้ม่ได้อยู่ท่ีความสวยงาม
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เพราะเราไม่ใช่ศิลปินน่ี แต่ความสําคญัของมนัคือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้มาแล้วมนัคล้ายๆ ฝันอยู่
ในนี ้ในใจนี ้

 2. นกัจิตวิทยาให้เวลาประมาณ 15 นาทีหรือตามความเหมาะสม 
 3. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการบรรยายผลงานของตนผ่านการใช้กระบวนการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพทุธตามท่ีเห็นสมควรกบัสถานการณ์ 
 4. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการสรุปการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในครัง้นีพ้ร้อมนดัหมายในครัง้

ถดัไป 
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ขัน้ท่ี 3 กิจกรรมครัง้ท่ี 6 กิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจในชีวิต 
 

วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
 1. รู้จกัความทกุข์ท่ีปรากฏกบัพอ่แมผ่า่นความคาดหวงัตอ่ลกู 
 2. เอือ้อํานวยให้เกิดการผดุขึน้ของปัญญา 
 วัตถุประสงค์ของพ่อแม่ 
 1. ละวางเหตแุหง่ความทกุข์ 
 2. ปรากฏการผดุขึน้ของปัญญา 
 3. มองเห็นแนวการปฏิบตัภิายหลงัออกจากบริการปรึกษา 
 
เวลา 2 ชัว่โมง 50 นาที 
 
กระบวนการปรึกษาที่ใช้ tuning-in, identifying split, realization 
เทคนิค/ทักษะท่ีใช้ 
 1. ทกัษะการตัง้คําถาม 
 2. ทกัษะการสงัเกต 
 3. ทกัษะการเงียบ 
 4. ทกัษะกระจา่งความ   
 5. ทกัษะสะท้อนความรู้สกึ 
 6. ทกัษะการทวนซํา้   
 7. ทกัษะการสรุปความ 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการหลบัตาทําจิตให้สงบและเป็นสมาธิ จากนัน้ชีช้วนให้นึก

ถึงเร่ืองราวของลูกชาย (หรือลูกสาว) ของฉันในวนัท่ีเขาเกิดมา ภาพในวนันัน้เป็นอย่างไร ขณะท่ี
เขายงัไม่ลืมตาออกมาดโูลกความรู้สึกในใจเป็นอย่างไรบ้างหนอ เขาคือผลงานแห่งความสําเร็จ
ของคนท่ีได้ช่ือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ เรามีทายาทแล้ว ครอบครัวท่ีหวังไว้เกิดขึน้มาแล้ว ความ
ภาคภูมิใจในตวัเด็กน้อยคนนัน้เป็นอย่างไรบ้าง นกัจิตวิทยาชีช้วนให้นึกถึงภาพเหล่านัน้ให้ชดัๆ 
จากนัน้เขียนบรรยายสิ่งท่ีนกึถึงลงในกระดาษท่ีแจกให้   

 2. นกัจิตวิทยาให้เวลาประมาณ 5-10 นาทีหรือตามความเหมาะสม 
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 3. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการบรรยายผลงานของตนผ่านการใช้กระบวนการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแนวพทุธตามท่ีเห็นสมควรกบัสถานการณ์ 

 4. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการสรุปการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในครัง้นีพ้ร้อมนดัหมายในครัง้
ถดัไป 
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ขัน้ท่ี 3 กิจกรรมครัง้ท่ี 7 กิจกรรมความบีบคัน้ท่ีฉันเป็น 
 

วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
 1. รู้จกัความทกุข์ท่ีปรากฏกบัพอ่แมผ่า่นความคาดหวงัตอ่ลกู 
 2. เอือ้อํานวยให้เกิดการผดุขึน้ของปัญญา 
 วัตถุประสงค์ของพ่อแม่ 
 1. ละวางเหตแุหง่ความทกุข์ 
 2. ปรากฏการผดุขึน้ของปัญญา 
 3. มองเห็นแนวการปฏิบตัภิายหลงัออกจากบริการปรึกษา 
 
เวลา 2 ชัว่โมง 50 นาที 
 
กระบวนการปรึกษาที่ใช้ tuning-in, identifying split, realization 
 
เทคนิค/ทักษะท่ีใช้ 
 1. ทกัษะการตัง้คําถาม 
 2. ทกัษะการสงัเกต 
 3. ทกัษะการเงียบ 
 4. ทกัษะกระจา่งความ   
 5. ทกัษะสะท้อนความรู้สกึ 
 6. ทกัษะการทวนซํา้   
 7. ทกัษะการสรุปความ 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการหลบัตาทําจิตให้สงบและเป็นสมาธิ จากนัน้ชีช้วนให้นึก

ถึงเร่ืองราวท่ีบีบคัน้ใจในฐานะท่ีเป็นพอ่เป็นแมม่า...ปี  เม่ือนกึถึงลกูคนนี ้มีความผิดหวงัไม่ได้ดัง่ใจ
อะไรเกิดขึน้กบัใจฉนับ้างหนอ มีความหว่งกงัวลในใจท่ีชดัๆ อะไรเกิดขึน้บ้างหนอ พ่อแม่รักหนมูาก
นะแต่ก็อดห่วงอดกลวัไม่ได้เลย ภาพความบีบคัน้ในใจเหล่านีท้ับถมอยู่ในใจน่ี ภาพเหล่านัน้มัน
เป็นอยา่งไรอยากให้เขียนบรรยายลงในกระดาษท่ีแจกให้น่ี 
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 2. นกัจิตวิทยาให้เวลาประมาณ 10 นาทีหรือตามความเหมาะสม 
 3. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการบรรยายผลงานของตนผ่านการใช้กระบวนการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพทุธตามท่ีเห็นสมควรกบัสถานการณ์ 
 4. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการสรุปการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในครัง้นีพ้ร้อมนดัหมายในครัง้

ถดัไป 
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ขัน้ท่ี 3 กิจกรรมครัง้ท่ี 8 กิจกรรมสู่ความกว้างของจิตใจ 
 

วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
 1. รู้จกัความทกุข์ท่ีปรากฏกบัพอ่แมผ่า่นความคาดหวงัตอ่ลกู 
 2. เอือ้อํานวยให้เกิดการผดุขึน้ของปัญญา 
 วัตถุประสงค์ของพ่อแม่ 
 1. ละวางเหตแุหง่ความทกุข์ 
 2. ปรากฏการผดุขึน้ของปัญญา 
 3. มองเห็นแนวการปฏิบตัภิายหลงัออกจากบริการปรึกษา 
 
เวลา 2 ชัว่โมง 50 นาที 
 
กระบวนการปรึกษาที่ใช้ tuning-in, identifying split, realization 
 
เทคนิค/ทักษะท่ีใช้ 
 1. ทกัษะการตัง้คําถาม 
 2. ทกัษะการสงัเกต 
 3. ทกัษะการเงียบ 
 4. ทกัษะกระจา่งความ   
 5. ทกัษะสะท้อนความรู้สกึ 
 6. ทกัษะการทวนซํา้   
 7. ทกัษะการสรุปความ 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการหลบัตาทําจิตให้สงบและเป็นสมาธิ จากนัน้ชีช้วนให้นึก

ถึงเร่ืองราวท่ีทําให้ตนรู้สึกหงุดหงิดอึดอดั อยากทําแบบนี ้อยากทําแบบนัน้แต่ทําไม่ได้ ชีวิตมนัมี
กรอบให้ต้องเดนิ ทําแบบนีแ้ล้วจะปลอดภยัถ้าไม่ใช่แบบนีแ้ล้วอนัตราย ชีช้วนให้ผู้ รับบริการเข้าไป
สมัผสักบัพืน้ท่ีแคบในใจผา่นประสบการณ์ของตน 
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 2. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการบรรยายความรู้สกึของตนผ่านการใช้กระบวนการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแนวพทุธตามท่ีเห็นสมควรกบัสถานการณ์ 

 3. นกัจิตวิทยาให้พอ่แมไ่ด้อา่นจดหมายเปิดผนึกท่ีแสดงถึงความรู้สึกของลกูท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ เม่ืออา่นจบแล้วถามถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในใจ 

 4. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการสรุปการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในครัง้นี ้รวมถึงแนวปฏิบตัิท่ีตัง้ใจ
ไปใช้ในครอบครัว 
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ขัน้ท่ี 4 กิจกรรมครัง้ท่ี 9-12 กิจกรรมปฏิบัตติามแผน 
 
วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
 1. ตรวจสอบการปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 
 2. สงัเกตและให้ข้อมลูป้อนกลบั 
 3. สะท้อนผลและวิถีปฏิบตัร่ิวมกนัระหวา่งนกัจิตวิทยากบัพอ่แม่ 
 วัตถุประสงค์ของพ่อแม่ 
 1. ลงมือปฏิบตัติามแผนท่ีวางไว้ด้วยตนเองหลงัจากปรากฏการผดุขึน้ของปัญญา 
 2. มองเห็นปัญหาและอปุสรรคจากการลงมือปฏิบตัิ 
 3. แก้ไขแนวการปฏิบตัร่ิวมกบันกัจิตวิทยาการปรึกษา 
 
เวลา 2 ชัว่โมง 50 นาที 
 
กระบวนการปรึกษาที่ใช้ tuning-in, identifying split, realization 
 
เทคนิค/ทักษะท่ีใช้ 
 1. ทกัษะการตัง้คําถาม 
 2. ทกัษะการสงัเกต 
 3. ทกัษะการเงียบ 
 4. ทกัษะกระจา่งความ   
 5. ทกัษะสะท้อนความรู้สกึ 
 6. ทกัษะการทวนซํา้   
 7. ทกัษะการสรุปความ 
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แนวทางปฏิบัติ 
 1. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการกล่าวถึงแผนท่ีตนตัง้ใจจะเปล่ียนแปลงตนเองจากครัง้ท่ี

ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรและปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด อะไรเป็นปัญหาอุปสรรค อะไรเป็นเหตุ
สนบัสนนุให้ปฏิบตัไิด้ตามแผน 

 2. นกัจิตวิทยาสงัเกตและให้ข้อมลูป้อนกลบั 
 3. นกัจิตวิทยาสะท้อนผลและวิถีปฏิบตัร่ิวมกนัระหวา่งนกัจิตวิทยากบัผู้ รับบริการ 
 4. กรณีผู้ รับบริการเกิดภาวะคบัข้องใจหรือประสบความทุกข์ใจจากการนําแผนไป

ปฏิบัติและนักจิตวิทยาประเมินแล้วเห็นว่ามีความจําเป็นต้องได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
นกัจิตวิทยาสามารถเปิด session ได้ตามความเหมาะสม 

 5. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการสรุปการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในครัง้นี ้กําหนดแผนปฏิบตัิการ
ในเวลาภายหลงัออกจาก session ไปจนถึงครัง้ถดัไปพร้อมนดัหมายวนัเวลาท่ีสะดวก 
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ขัน้ท่ี 5 กิจกรรมครัง้ท่ี 13 กิจกรรมปฏิบัตติามแผน 
 

วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
 สรุปการเรียนรู้จากการเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทัง้หมด 
 วัตถุประสงค์ของพ่อแม่ 
 รวบยอดประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดเพ่ือมองเห็นวิถีปฏิบตัติอ่ไป 
 
เวลา 2 ชัว่โมง 
 
กระบวนการปรึกษาที่ใช้ tuning-in 
 
เทคนิค/ทักษะท่ีใช้ 
 1. ทกัษะการตัง้คําถาม 
 2. ทกัษะการสงัเกต 
 3. ทกัษะการเงียบ 
 4. ทกัษะกระจา่งความ   
 5. ทกัษะสะท้อนความรู้สกึ 
 6. ทกัษะการทวนซํา้   
 7. ทกัษะการสรุปความ 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. นกัจิตวิทยาทบทวนกระบวนการทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ตัง้แตแ่รกจนถึงครัง้ลา่สดุ 
 2. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการนึกถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้กับตนเองทัง้หมดตามประสบการณ์

จากนัน้ให้ลองนกึวา่ถ้าตนต้องบอกเล่าเร่ืองราวทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ให้ใครสกัคนได้รับรู้ เขาจะเป็นใคร
และจะบอกเลา่อะไรบ้าง โดยเขียนเป็นจดหมายเปิดผนกึลงในกระดาษท่ีแจกให้ 

 3. นกัจิตวิทยาให้เวลาประมาณ 10 นาทีหรือตามความเหมาะสม 
 4. นกัจิตวิทยาให้ผู้ รับบริการอา่นจดหมายของตนผา่นการใช้กระบวนการ tuning-in 
 5. สรุปการเรียนรู้ร่วมกนั 
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ประวัติผ ู้เขีย น 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล สิทธิพร ครามานนท์ 
วัน เดือน ปี เกิด 28 กมุภาพนัธ์ 2527 
สถานที่เกิด กรุงเทพฯ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2547 ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
พ.ศ. 2549 ปริญญาตรี การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาการแนะแนว 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2553 ปริญญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2562 ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยกุต์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 114/27 ซอยประชาอทุิศ 107 แขวงทุง่ครุ เขตทุง่ครุ กรุงเทพ 10140   
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