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งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความหมายของคุณค่าแห่งตนของผูต้้องกลายเป็นคน

พิการผ่านประสบการณ์ชีวิตตัง้แต่ช่วงก่อนและหลังจากเกิดภาวะความพิการ รวมทัง้ศึกษา

กระบวนการสรา้งและดํารงไวซ้ึ่งการตระหนกัในคุณค่าแห่งตนของผูท้ีก่ลายเป็นคนพกิาร โดยผูว้จิยั

ใชว้ธิวีทิยาของการศกึษาอตัชวีประวตั ิจากประสบการณ์ของผูท้ีต่อ้งเปลีย่นสถานภาพจากคนปกติ

เป็นคนพกิารทางการเคลื่อนไหว จํานวน 5 คน ซึ่งสามารถดํารงชวีติร่วมกบัความพกิารและรบัรูไ้ด้

ถงึคุณค่าของตนเองไดผ้ลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่การรบัรูถ้งึคุณค่าแห่งตนของบุคคลเกดิขึน้ได้จาก

ทัง้เงื่อนไขภายในและภายนอก บุคคลทีร่บัรูคุ้ณค่าของตนไดจ้ากภายในเป็นหลกัจะมคีวามตระหนัก

ในคุณค่าของตนที่ม ัน่คงมากกวา่ผูท้ี่รบัรู้คุณค่าของตนจากเงื่อนไขภายนอกเป็นหลกั และสามารถ

ยอมรบัความพิการที่เกิดขึ้นในระดับที่สูงกว่า ในขณะที่บุคคลที่ยึดโยงคุณค่าของตนกับสังคม

ภายนอกมแีนวโน้มที่จะสูญเสียคุณค่าแห่งตนเมื่อต้องกลายเป็นคนพิการ และไม่สามารถยอมรบั

ความพกิารทีเ่กดิขึน้ได้ ผูพ้กิารทีไ่ม่สามารถยอมรบัความพกิารจะสูญเสยีตวัตน และรูส้กึต่อตนเอง

ในเชงิลบ ดงันัน้การก่อเกดิคุณค่าใหมจ่งึเริม่จากพืน้ทีป่ลอดภยั ซึ่งเป็นพืน้ทีท่ีช่ว่ยรองรบัตวัตน ชว่ย

ให้ผูสู้ญเสยีเกดิความรูส้กึในเชงิบวกต่อตนเองและพฒันาไปสู่การยอมรบัตวัตน จากการวจิยัพบว่า

จุดเปลี่ยนที่ทําให้บุคคลยอมรบัตวัตนใหม่ได้คือ การได้รบัแรงจูงใจจากภายนอกที่ดงึความคดิให้

กลบัมาทบทวนตนเอง และนําไปสู่การสร้างคุณค่าใหม่ด้วยการตดัสนิใจก้าวออกสู่พื้นที่สาธารณะ

เพื่อเปิดประสบการณ์แห่งการคน้หาตวัตนผูต้อ้งกลายเป็นคนพกิารสามารถดํารงคุณค่าแห่งตน ดว้ย

การสรา้งจรยิธรรมแห่งตวัตนในแนวทางของตนเอง เชน่ การทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม การทําความ

ด ีการยดึหลกัศาสนา เป็นการสร้างความหลากหลายให้กบัตวัตน และเป็นหนทางในการเตมิเต็ม

คุณค่าใหก้บัตวัตน 
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 This research is a qualitative study, which aims to explore the meaning of self-worth 

for people who have become disabled by examining significant life experiences from before 

and after the disability. It also studies the process of building and sustaining self-worth 

among disabled people. The research methodology was a spoken autobiography. The study 

has shown that the awareness of self-worth can be influenced by both internal and external 

factors. People with disabilities whose self-realization comes from internally based values 

and tend to be more stable in terms of their self-worth than those who are mainly influenced 

by external determinants, and also tend to be more accepting of their limitations. 

Meanwhile, those who tie their values to external social settings are more likely to lose their 

self-esteem and be less acceptable of their conditions when they have become physically 

impaired. They will internalize negative feelings and lose their self-worth. Therefore 

rebuilding their self-worth must start within a “safe space”, which allows them to unload their 

feelings, empowers them to internalize positivity and eventually develop sustainable self-

acceptance.  

The study has found that the key factor which motivates people with disabilities to 

start rediscovering their true selves and inspire self-acceptance, are external impulses. 

People who have become disabled can maintain their value by pursuing ethical behaviors in 

their own ways, such as performing public services, performing good acts, following 

religious teachings, which will help diversify and fulfill their self-worth. 
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บทท่ี1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

 หากมใีครตัง้คําถามกบัตวัเองวา่คุณค่าของตวัเรานัน้อยู่ทีใ่ด หลายคนอาจนึกถงึความงาม

ของรูปร่างหน้าตาฐานะที่สูงศกัดิท์างสงัคม อํานาจบารมเีหนือผูอ้ ื่นหรอืบางคนอาจใชเ้วลาทัง้ชวีติ

เพื่อแสวงหาคําตอบนัน้ใหก้บัตวัเอง นัน่อาจเป็นเพราะโลกแห่งทุนนิยมไดส้รา้งตน้แบบสําเรจ็รูปของ

สิง่ที่เรยีกว่า “คุณค่า” (value) และพาผูค้นหมุนตามกระแสเรว็เกนิกว่าจะหยุดคดิทบทวนในเรื่องนี้ 

แต่สําหรบัผูท้ีพ่บกบัความสูญเสยีตอ้งกลายเป็นคนพกิาร โลกทีคุ่น้ชนิของพวกเขาตอ้งเปลีย่นแปลง

ไป และนัน่อาจเป็นโอกาสใหพ้วกเขาไดต้ัง้คําถามนี้กบัตวัเองอกีครัง้ 

 สําหรบัใครหลายคนอาจมองความพกิารเป็นเรื่องไกลตวั ขอทานผูพ้ิการหรอืคนตาบอด

ขายล๊อตเตอร์รี่เป็นเพยีงภาพชนิตาในสงัคมและภาพนัน้อาจไม่กระทบใจเรามากไปกว่าความรู้สกึ

เวทนาสงสารจากข้อมูลทางสถิตพิบว่าระหว่างปีพ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2556 มีคนพิการที่มีบตัร

ประจําตัวคนพิการประมาณ 1,641,067 ราย (สํานักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาต.ิ 2556) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอดีต สถานการณ์คนพิการในสงัคมไทยมีแนวโน้มสูงขึน้จาก

รอ้ยละ 1.7 ในปี 2545 (สํานักงานสถติแิห่งชาต.ิ 2553) เป็นรอ้ยละ 2.2 ในปี 2555 (สํานักงานสถติิ

แห่งชาต.ิ 2556)กล่าวได้ว่าในประชากรหนึ่งร้อยคนเราจะพบคนพกิารอย่างน้อยสองคน หรอืหาก

จนิตนาการให้แคบลงในห้องเรยีนห้องหนึ่งที่มนีักเรยีนประมาณห้าสบิคนเราจะพบคนพกิารอย่าง

น้อยหนึ่งคน และเนื่องจากอตัราการเกดิทีต่ํ่าลงอย่างมาก ประกอบกบัคนมอีายุทีย่นืยาวขึน้ จงึส่งผล

ให้ในอนาคตโครงสร้างประชากรของไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสงัคมไทยจะก้าวเข้าสู่สงัคมผูสู้งอายุ

อย่างรวดเร็ว และสิ่งที่ตามมาคือโอกาสเสี่ยงต่อความพิการในผู้สูงวยั เช่น ความพิการทางการ

มองเห็น และความพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นลกัษณะความพิการสองอนัดบัแรกในกลุ่ม

ผูสู้งอายุ (สํานกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. 2556: 71-72) ไม่มสีิง่ใดรบัประกนัได้

ว่าความสูญเสียนี้จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนใกล้ชิดและเมื่อถึงว ันนัน้ บุคคลจะเปิดใจรับ

สถานภาพใหม่และใชช้วีติร่วมกบัความพกิารไดอ้ย่างไร 

 จากอดตีถงึปัจจุบนัความพกิารไดถู้กเชือ่มโยงกบัความคดิเชงิลบโดยเฉพาะในสงัคมระบบ

ทุนนิยมที่คํานึงถึงผลผลติและกําไรเหนือสิ่งอื่นใด มนุษย์จึงถูกให้คุณค่าในฐานะทีเ่ป็นทรพัยากร

แรงงานของสงัคม ผูท้ี่ไม่สามารถตอบสนองต่อเจตจํานงนี้ได้ จงึถูกมองว่าไร้คุณค่าและเป็นภาระ

ของสงัคม (อุบลพนัธ์ ธรีะศลิป์; และ เพญ็จนัทร์ เชอร์เรอร์. 2553: 8-10) ววิฒันาการของการให้

นิยามความพกิารเริม่จากมุมมองเชงิปัจเจกชนมาสู่มุมมองเชงิสงัคม (เจนจริา เทศทมิ. 2549: 52) 

กล่าวคือ จากที่ให้นิยามความพิการว่าเป็นปัญหาเป็นความบกพร่องของคนพกิารที่ไม่สามารถ

สื่อสารหรือเคลื่อนไหวร่างกายด้วยวธิีที่คนปกตสิามารถทําได้ ส่งผลให้คนพิการไม่สามารถอยู่



ร่วมกบัคนทัว่ไปในสงัคม หรอือยู่ได้แต่ด้วยความยากลําบากเมื่อ“ปัญหา”เกิดจากความพกิาร วธิี

แกปั้ญหาตามแนวคดินี้จงึเป็นการพยายามเยยีวยารกัษาความบกพร่องทางร่างกายใหก้ลบัมาเป็น

ปกติมากที่สุด คนพิการมีสถานะเป็นคนป่วยที่รอรบัความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทาง

การแพทย์ (ทว ีเชือ้สุวรรณทว.ี 2551:72-77) จากมุมมองเชงิปัจเจกชนขยายสู่มุมมองเชงิสงัคมที่

มองวา่ความพกิารมใิชปั่ญหา เราไมส่ามารถรกัษาหรอืเปลีย่นแปลงคนพกิารใหเ้หมอืนคนปกต ิและ

ไม่สามารถบงัคบัใหค้นพกิารปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นี้ได้ดงันัน้สภาพแวดล้อมและ

สังคมจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า (อานนท์ วนัลา. 2553: 9) อาทิการสร้างโอกาสใน

การศึกษาและการประกอบอาชพีให้กับคนพิการการมีระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อคนพิการ มี

ทางเลอืกที่หลากหลายในการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร เช่น ขอ้มูลภาพและเสยีง อกัษรเบรลล ์เป็นต้น   

ซึ่งแนวคดิดงักล่าวเป็นการเรยีกรอ้งใหส้งัคมปรบัเขา้หาคนพกิาร 

 ปัจจุบนัมกีลุ่มองคก์รต่างๆ รวมตวักนัเพื่อเรยีกร้องสทิธคิวามเท่าเทยีมในสงัคมให้กบัคน

พกิาร รวมถงึแนวคดิเกีย่วกบัการบูรณาการคนพกิารเขา้สู่สงัคม คอืการผนวกรวมประเดน็คนพกิาร

เขา้กบัคนทัว่ไปใหไ้ด้มากที่สุด เป็นการเปลี่ยนสถานะคนพกิารจากผูป่้วยเป็นพลเมอืงเชน่เดยีวกบั

คนทัว่ไป เพื่อจะทําให้แนวคดินี้เกิดขึ้นได้จริง สงัคมจะต้องก้าวพ้นจากฐานคิดแบบเดิม ที่เป็น

รูปแบบของสังคมสงเคราะห์ (social welfare) ไปสู่การพัฒนาคนพิการแบบมีส่วนร่วม (social 

Development) (มณเฑยีร บุญตนั. 2554; อ้างองิจาก สํานกังานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคน

พกิาร. 2555: 56) จากมุมมองขา้งต้นคนพกิารในสงัคมจงึมสีองภาพลกัษณ์ในตวัตน (double self 

image) ภาพหนึ่งเป็นคนป่วย ส่วนอกีภาพหนึ่งเป็นพลเมอืงเหมอืนกบัคนอื่นในสงัคม ด้วยลกัษณะ

ความแตกต่างในตวับุคคลนี้ จงึเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทําให้ผูพ้กิารได้รบัความเท่าเทียมเช่นคน

ปกติทัว่ไปในสังคม(อุบลพันธ์ ธีระศิลป์; และเพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์. 2553: 12-13) ทัง้นี้การ

เปลีย่นแปลงในระดบัฐานคดิของสงัคมเป็นเรื่องทีย่ากและต้องใชเ้วลาเพราะภายใตม้ายาคตทิีส่งัคม

พยายามสร้างใหดู้เหมอืนวา่คนพกิารมสีทิธแิละความเสมอภาคทีไ่ม่แตกต่างจากคนทัว่ไป แทท้ีจ่รงิ

แล้วสงัคมยงัคงสร้างภาพลกัษณ์ให้คนพกิารมคีวามหมายเชงิลบมาโดยตลอด ทําให้มคีนจํานวน

มากที่ไม่สามารถยอมรบัและทําใจได้หากตอ้งรบัรู้ว่าตนเองจะต้องกลายเป็นผูพ้กิาร (จติตมิา เจอื

ไทย. 2551: 10) 

 จากการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความพกิาร ผูว้จิยัพบว่ามงีานในเชงิสงัคมที่เผยให้

เหน็ความจรงิทีส่งัคมกระทําต่อผูพ้กิาร รวมถงึเหน็ความพยายามในการรื้อและใหค้วามหมายใหม่

กบัความพกิาร งานวจิยัที่เปิดมุมมองทางสงัคมเหล่านี้ ทําให้ผู้วจิยัรบัรู้ถึงความคบัขอ้งใจในการ

ดํารงชีวติของผู้พิการในสังคมไทยโดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจก็ตามบุคคลอาจเคยใช้คนพิการเป็น 

“เครื่องมอื”ในการสร้างคุณค่าให้กบัตวัเองโดยที่ไม่เคยนึกเลยว่า การหยบิยื่นความช่วยเหลอืด้วย

การสงเคราะหเ์งนิทองหรอืดว้ยสายตาทีแ่สดงความเวทนาสงสาร จะทําใหผู้ร้บัรู้สกึดอ้ยค่า ตอกยํ้า

ความรู้สกึไร้ความสามารถไร้คุณค่า ไร้ศกัดิศ์รี เป็นภาระของสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ที่เคยมี

ร่างกายสมบูรณ์แต่ตอ้งสูญเสยีอวยัวะไปอย่างถาวร วนัทีส่งัคมไดม้อบสถานภาพ“คนพกิาร” ใหแ้ก่

เขาพร้อมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปของผูค้นรอบขา้ง มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะต้องทุ่มเทกําลงักาย 



กําลงัใจ กําลงัสตปัิญญา และความอดทนในการดําเนินชวีติมากสกัเท่าใดเพื่อสรา้งตวัตนใหม่ใหเ้ป็น

ทีย่อมรบัของสงัคมและคนรอบขา้งอกีครัง้คนทีไ่ม่ได้พกิารมาแต่กําเนิดอาจมปัีญหาในการปรบัตวั 

บางคนอาจคดิฆา่ตวัตาย แต่เมื่อปรบัตวัได้พวกเขาสามารถทําอะไรได้อกีมากมายอยู่ที่วา่สงัคมจะ

ใหโ้อกาสพวกเขาดว้ยหรอืไม่ (เสร ีพงศพ์ศิ. 2555. ออนไลน์.) 

 การรบัรูน้ี้ยิง่สะทอ้นใหผู้ว้จิยัตระหนกัถงึความสําคญัของความเขม้แขง็ทางจติใจของบุคคล

ในแง่ที่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบกายเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม ไม่สามารถไปบงัคับ

ความคดิหรอืการกระทําของบุคคลอื่นได้คนพกิารจงึต้องเรยีนรู้ที่จะปรบัตวัปรบัใจเพื่อรบับทบาท

ใหม่ในชวีติทัง้ทางด้านร่างกาย ด้านจติใจ และด้านสงัคม การปรบัตวัด้านจติใจเป็นการปรบัตวัที่

สําคญัทีสุ่ดของคนพกิารทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากสภาพจติใจนัน้มผีลกระทบต่อทุกดา้นของการ

ดํารงชวีติของคนพกิาร (ปิยะพมิพ์ กติสิุธาธรรม. 2555. ออนไลน์) แม้วา่สถานการณ์ภายนอกอาจ

คุกคามความรู้สกึ แต่จติใจที่ม ัน่คงและมคีุณค่าจะทําให้บุคคลพบศกัดิศ์รทีี่มอียู่ในตนเอง ด้วยการ

ยอมรบัตนเองนี้ จะทําใหผู้พ้กิารสามารถดําเนินชวีติผ่านพ้นเหตุการณ์วกิฤตไิปได ้ดงัเช่นโรเจอร์

นกัจติวทิยาผูเ้ชือ่ในความดโีดยธรรมชาตขิองมนุษย ์กล่าวไวว้่า แม้วา่ผูอ้ ื่นจะเป็นกระจกสะท้อนให้

บุคคลประเมินคุณค่าในตวัเองได้ แต่คุณค่าที่ดีที่สุดควรเป็นคุณค่าที่บุคคลประเมินตนเองจาก

ภายใน (Rogers. 1961: 163-176) นัน่คือคุณค่าที่มาจากการยอมรบัตนเองตามความเป็นจริง 

สอดคล้องกบัมาสโลวท์ี่กล่าววา่ คนผูใ้ฝ่ดแีละคนที่มคีวามเจรญิวฒันะต้องได้รบัการกระตุ้นมาจาก

การประจกัษ์รูคุ้ณค่าตน ภายในตนและดว้ยตน สิง่ภายนอกมอีทิธพิลเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ คนทีต่ก

เป็นทาสหรอืตกอยู่ใต้อทิธิพลของสิง่แวดล้อม ยากที่จะบรรลุถงึความเจรญิวฒันะแห่งบุคลกิภาพ

หรอืเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ได ้(ศรเีรอืน แกว้กงัวาล. 2554: 113)  

 จากทฤษฎขีองนกัคดิชาวตะวนัตกสูก่ารพจิาณาปรชัญาความเชือ่ในโลกตะวนัออก องคด์า

ไลลามะผูนํ้าแห่งจติวญิาณในศาสนาพุทธที่เชือ่วา่มนุษยม์คีวามเมตตาและความอ่อนโยนอยู่ในเนื้อ

แท้หรอืในธรรมชาตดิัง้เดมิ ได้ให้ขอ้คดิตามหลกัพุทธศาสนาไวอ้ย่างลกึซึ้งวา่การสร้างความพอใจ

ภายในเป็นการเตมิชวีติให้เตม็ โดยไม่ต้องไปไขว่ควา้วิง่หา เหมอืนกบัการแสวงหาวตัถุสิง่ของ แต่

เป็นการกระทําโดยพฒันาจิตใจและปัญญาให้รู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง ความพอใจที่

เกดิขึน้ภายในนี้จะชว่ยใหเ้รารู้สกึมคีุณค่าและพบศกัดิศ์รทีี่อยู่ในตนเองและผูอ้ ื่น (บุญม ีพวงเพชร. 

2556: 42-49)จากทศันะข้างต้นแนวคิดตะวนัตกสอดคล้องกบัสจัธรรมแห่งโลกตะวนัออกอย่าง

กลมกลนื มนุษย์ไม่วา่จะอยู่ทีใ่ดในโลก คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ได้แตกต่างกนั หากแต่บรบิท

สงัคมวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลทําให้บุคคลพัฒนาบุคลิกความเป็นตัวตนออกมาได้

หลากหลายแตกต่างกนับุคคลที่ตระหนักคุณค่าในตนเองในระดบัที่สูงพอจะสามารถสร้างสรรค์

ความคดิหรอืการกระทําทีจ่ะสามารถเผชญิความเครยีดต่างๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การเหน็คณุคา่

ในตนเองจงึเป็นปัจจยัสาํคญัในการปรบัตวัทางอารมณ์ ทางสงัคม และทางการเรยีนรู ้เป็นจุดเริม่ต้น

ของการรบัรู้ชวีติที่มผีลต่อความคดิ ความปรารถนา ค่านิยม อารมณ์และการตัง้เป้าหมายในชวีติ

(วภิาว ีวงศอ์นนัตน์นท.์ 2552: 16)  



 จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ถงึพลงัของการตระหนักในคุณค่าแห่งตน ซึ่งเป็นปัจจยั

สําคญัทีจ่ะทําให้บุคคลสามารถดําเนินชวีติได้อย่างอสิระ ต่อสู้และจดัการกบัสถานการณ์ที่เขา้มา

คุกคามไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งคุณค่านี้มอียู่ในตวัมนุษยท์ุกคนและอย่างน้อยทีสุ่ดบุคคลย่อมมคีุณค่า

ในฐานะทีเ่ป็นมนุษยค์นหนึ่ง ดงันัน้สิง่สําคญัที่จะชว่ยใหผู้ท้ี่ตอ้งกลายเป็นคนพกิารผา่นบททดสอบ

ของชวีตินี้ไปได้โดยสามารถดํารงชวีติต่อไปอย่างเต็มศกัยภาพคือ การที่ผู้พกิารได้ตระหนักใน

คุณค่าทีพ่วกเขาคน้พบภายในตวัของพวกเขาเอง   

 

คาํถามในงานวิจยั 

 การศกึษาครัง้นี้มปีระเดน็คําถามการวจิยัวา่บุคคลทีต่อ้งเปลีย่นสถานภาพจากคนปกตเิป็น

คนพกิารสามารถสรา้งการตระหนกัในคุณค่าแห่งตนใหเ้กดิขึน้ไดอ้ย่างไรเมื่อตอ้งประสบเหตกุารณ์ที่

ทําให้เกดิความพกิารและเขาเหล่านัน้ได้สร้างความหมายของคณุค่าแห่งตนที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

เดมิอย่างไร 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 เพื่อศึกษาการให้ความหมายของคุณค่าแห่งตนของผู้ต้องกลายเป็นคนพิการผ่าน

ประสบการณ์ชวีติตัง้แต่ในชว่งก่อนและหลงัจากเกดิภาวะความพกิาร รวมทัง้เพื่อศกึษากระบวนการ

สรา้งและดํารงไวซ้ึ่งการตระหนกัในคุณค่าแห่งตนของผูท้ีก่ลายเป็นคนพกิาร  

 

ขอบเขตของงานวิจยั 

 งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิทยาของการศึกษาอัตชีวประวัติ 

(autobiography) ผา่นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชวีติของผูท้ีต่้องเปลีย่นสถานภาพจากคนปกตเิป็น

คนพกิารทางการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นลกัษณะของความพกิารทีป่ระจกัษ์ชดัต่อสายตาและการรบัรูข้อง

ผูค้นรอบขา้ง ส่งผลกระทบต่อเจตคตทิี่มตี่อตนเองในเรื่องของคุณค่าโดยจะเป็นผูพ้กิารที่สามารถ

สร้างคุณค่าของตนให้เกดิขึน้ได้อกีครัง้ตวัอย่างเชน่คนพกิารที่ประสบความสําเรจ็ในอาชพีการงาน 

คนพกิารทีส่ามารถพึง่พาตนเองได ้คนพกิารทีช่ว่ยเหลอืสงัคมเป็นตน้ 

 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคอื ผูท้ี่ประสบกบัเหตุการณ์วกิฤตทิําใหเ้กดิความพกิารทางการเคลื่อนไหว 

จํานวน 5 รายมพีื้นทีใ่นการศกึษาวจิยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  โดยผูว้จิยัใชก้าร

สมัภาษณ์เชงิลกึ ร่วมกบัการสงัเกตระหว่างการสมัภาษณ์ เพื่อนําขอ้มูลไปวเิคราะหต์วับทจากการ

สมัภาษณ์และนําไปสู่การอธบิายกระบวนการสรา้งและดํารงไวซ้ึ่งการตระหนกัในคุณค่าแห่งตวัตน

ทัง้ก่อนพกิารและเมื่อตอ้งกลายเป็นผูพ้กิาร 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 



 ผู้ต้องกลายเป็นคนพิการหมายถึงบุคคลที่มีความบกพร่องของอวัยวะทางการ

เคลื่อนไหวทางร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรอืหลายส่วนอย่างถาวรอนัเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆที่

เกดิขึน้ภายหลงัเชน่ อบุตัเิหตุ หรอืโรคภยัไขเ้จบ็เป็นเหตุใหบุ้คคลตอ้งเปลีย่นสถานภาพจากคนปกต ิ

เป็นคนพกิาร  ซึ่งส่งผลกระทบให้บุคคลเกิดขอ้จํากดัในการปฏบิตักิิจกรรมในชวีติประจําวนั ไม่

สามารถดําเนินชวีติไดต้ามปกตดิว้ยขอ้จํากดัทางร่างกายนัน้ 

 การตระหนักในคณุค่าแห่งตนหมายถงึ ความรูส้กึและทศันคตขิองผูท้ีต่อ้งกลายเป็นคน

พกิารทีม่ตี่อตนเองทัง้ทางดา้นบวกและดา้นลบ เป็นการประเมนิและตดัสนิคุณค่าตน จากการสํานึก

รู้ถงึความเป็นจรงิที่เกี่ยวกบัตนเองอย่างลกึซึ้งและรอบด้าน แล้วแสดงออกเป็นการยอมรบัตนเอง 

การภูมใิจในตนเอง การพึงพอใจในตนเอง มอีํานาจในการตดัสินใจและกําหนดทางเลือกให้แก่

ตนเองได้ ซึ่งจะสะทอ้นใหเ้หน็จากแบบแผนการดําเนินชวีติที่มุ่งไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งได้

ดว้ยศกัยภาพทีม่ขีองตน 

 

คณุค่าของงานวิจยั 

 ทุกประสบการณ์ทีผ่า่นเขา้มาไม่วา่จะส่งผลใหบุ้คคลรูส้กึเจบ็ปวดเพยีงใดกต็าม สิง่เหล่านัน้

คอืสจัธรรมแห่งชวีติเป็นสิง่ทีม่นุษยท์ุกคนตอ้งยอมรบัในฐานะเป็นความจรงิของชวีติตนศาสนาพุทธ

มคีวามเชือ่วา่ทุกสรรพสิง่ลว้นเกดิขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไป ไม่มสีิง่ใดคงอยู่ถาวร การสูญเสยีจงึเป็นส่วน

หนึ่งของชวีติอย่างหลกีเลีย่งมไิดห้ากแมม้นุษยส์ามารถดํารงชวีติได้แนบสนิทกบัสจัธรรมขอ้นี้ความ

เปลี่ยนแปลงหรอืความสูญเสยีที่เกดิขึน้คงเป็นสิง่ที่สามารถขา้มผ่านไปไดโ้ดยไม่ยากนักแต่ในโลก

แห่งความจรงิการสูญเสยีทําใหค้นมากมายทอ้แทส้ิ้นหวงัจนถงึข ัน้เลอืกทีจ่ะยุตทิุกสิง่แมช้วีติตวัเอง 

ผูว้จิยัปรารถนาให้งานวจิยัเชงิคุณภาพชิน้นี้เป็น “คู่มอื” นําทางใหแ้ก่นักจติวทิยาผูใ้หค้ําปรกึษาเพื่อ

ทําความเข้าใจผูท้ี่ประสบกบัวกิฤตแิห่งความสูญเสยีในชวีติ และมุ่งหวงัให้เรื่องราวที่ถูกถ่ายทอด

ผา่นงานวจิยันี้เป็นเสมอืน “เครื่องมอื” ในการสรา้งกําลงัใจใหเ้กดิแก่ผูท้ีรู่ส้กึสูญเสยีคุณค่าของตนเอง

ไม่วา่จะดว้ยความพกิารหรอืจากเหตุการณ์ใดกต็ามหรอืแมแ้ต่ผูท้ีก่ําลงัตัง้ขอ้สงสยักบัคุณค่านัน้ของ

ตนเองใหไ้ดก้ลบัมาคดิทบทวนและสํารวจตนเพื่อทีจ่ะพบคุณค่าทีแ่ทจ้รงิและยิง่ใหญ่นัน้ดว้ยตนเอง 



 



บทท่ี 2 

 แนวคิด ทฤษฎี และกรอบความคิดในงานวิจยั 

 

 หวัใจสําคญัของจติวทิยาการใหค้าํปรกึษาคอื การยอมรบัสิง่ต่างๆอย่างไม่มเีงือ่นไข ซึ่งการ

ยอมรบันี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ นักจิตวทิยาผู้ให้คําปรึกษาสามารถเขา้ใจธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆได้

อย่างถ่องแท้ด้วยพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต่างเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน 

เช่นเดยีวกบัการทําความเขา้ใจผูท้ี่ต้องกลายเป็นคนพกิาร ความพกิารที่เกดิขึ้นมไิด้ส่งผลกระทบ

เพยีงทางร่างกาย หากแต่ความสูญเสยีนี้ไดส้่งผลทีห่นกัหน่วงยิง่กวา่ต่อจติใจ จนเกดิเป็นเงื่อนปมที่

สลบัซับซ้อนซ่อนอยู่ภายใต้อตัลกัษณ์ของความไม่ปกตทิี่ถูกนิยามโดยสงัคมรอบขา้ง การเขา้ถึง

ความคดิ ความรู้สกึของผูท้ี่ตอ้งกลายเป็นคนพกิารจงึเป็นเรื่องที่ต้องพจิารณาอย่างลกึซึ้งรอบด้าน 

ทัง้ในแง่ตวัตนของผูพ้กิารเองรวมไปถงึบรบิทของสงัคมในการวจิยัเรือ่งการตระหนกัในคุณค่าของผู้

ที่ต้องกลายเป็นคนพิการผู้วจิ ัยได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน

การศกึษา โดยขอนําเสนอตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้  

 ส่วนทีห่นึ่ง การถูกลดคุณค่าดว้ยความพกิาร 

 ส่วนทีส่อง แนวคดิคุณค่าแห่งตน 

 ส่วนทีส่าม กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

ส่วนท่ีหน่ึงการถกูลดคณุค่าด้วยความพิการ 

 เพื่อทําความเขา้ใจผูท้ีต่้องกลายเป็นคนพกิาร ผูว้จิยัจงึต้องศกึษาสิง่ที่เกีย่วขอ้งกบัความ

พกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่นิยามความหมายของคนพกิารเพราะความหมายที่สงัคมนิยามให้กบัคน

พกิารนัน้สะทอ้นใหเ้หน็มโนภาพทีค่นส่วนใหญ่มองคนพกิารและจะมคีวามเกีย่วพนักบัความรูส้กึต่อ

ตนเองของผูต้อ้งกลายเป็นคนพกิาร 

 การถกูลดคณุค่าด้วยความหมายของความพิการ 

 พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 ไดใ้หค้วามหมายคน

พกิารว่าหมายถงึ บุคคลซึ่งมขีอ้จํากดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจําวนัหรอืการเขา้ไปมสี่วน

ร่วมทางสงัคมเนื่องจากมคีวามบกพร่องทางการมองเหน็การได้ยนิการเคลื่อนไหวการสื่อสารจติใจ

อารมณ์พฤตกิรรมสตปัิญญาการเรยีนรู้หรอืความบกพร่องอืน่ใดประกอบกบัมอีุปสรรคในดา้นต่างๆ

และมคีวามจําเป็นพเิศษทีจ่ะตอ้งไดร้บัการชว่ยเหลอืดา้นใดด้านหนึ่งเพื่อใหส้ามารถปฏบิตักิจิกรรม

ในชวีติประจําวนัหรอืเขา้ไปมสี่วนร่วมทางสงัคมไดอ้ย่างบุคคลทัว่ไป นิยามดงักล่าวสะทอ้นภาพของ

บุคคลที่ใช้ชวีติในสังคมด้วยความยากลําบากเนื่องจากมีความบกพร่องในด้านใดด้านหนึ่งของ

ร่างกายเป็นการมองความพกิารในเชงิสงัคมมากขึน้โดยให้ความสําคญักบัการช่วยเหลอืเพื่อให้คน

พกิารได้เข้ามามสี่วนร่วมทางสงัคม หากการมสี่วนร่วมในสงัคมเป็นการแสดงออกถึงความเป็น



เจ้าของร่วมกนัในบ้านที่เรียกว่าเป็นแผ่นดินเกิดแล้ว สําหรบัคนพิการ สิทธิและเสรีภาพภายใต้

ขอ้จํากดัของร่างกาย อาจทําใหพ้วกเขามสีถานะเป็นเพยีงผูอ้าศยัในสงัคมทีทุ่กอย่างถูกขบัเคลื่อน

ดว้ยเสยีงส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเสยีงของคนปกตใินสงัคม   

 จากการคน้ควา้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพกิาร พบคํา 3 คํา ทีม่มีกัถูกใชเ้ชือ่มโยงกบัคน

พิการ คือการไร้ความสามารถ (disability) ความชํารุด ( impairment) และความเสียเปรียบ 

(handicap) เทพพร มงัธานี (2549: 4-5) ได้สรุปความหมายของศพัท์ภาษาองักฤษ ทัง้ 3 คํา  ไว้

ดงันี้คอื  

  การไร้ความสามารถ (disability) เป็นการพิจารณาความพิการที่ความสามารถของ

บุคคลโดยรวม ซึ่งเป็นผลมาจากความผดิปกตหิรอืความบกพร่องของร่างกายสตปัิญญา หรอืจติใจ 

คํานี้ใช้ในความหมายที่บุคคลมีความรู้สึกว่ามีความสามารถในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งลดลงอนั

เนื่องมาจากความบกพร่องทางร่างกายเชน่ แขนขาดขาขาดนิ้วด้วนตาบอดหรอืความผดิปกตทิาง

พฤตกิรรมและสตปัิญญาเช่นปัญหาทางการเรยีนรูห้รอืประสาทการรบัรู้ โดยทัว่ไปความพกิารตาม

ความหมายนี้เป็นความพกิารทีส่ามารถวดัไดเ้ชน่คนขาขาดไม่สามารถเดนิไดป้กต ิ

  ความชํารุด (impairment) หมายถงึ การสูญเสยี การมโีครงสร้างที่ผดิปกต ิหรือ เป็น

ความผดิปกตขิองการทํางานทางร่างกายหรอืจติใจ เชน่ อมัพาตครึ่งซีกปัญญาอ่อนจติซมึเศรา้ฯลฯ

คอืการพจิารณาความพกิารทีอ่วยัวะหรอืระบบการทํางานของส่วนต่างๆทีป่ระกอบขึน้เป็นมนุษย ์

  ความเสยีเปรยีบ  (handicap) หมายถงึความเสยีเปรยีบของบุคคลทีไ่ม่อาจดําเนินชวีติ

ได้ทดัเทยีมคนปกตคิวามเสยีเปรยีบได้ส่งผลให้เกดิความยากลําบากในการกระทําสิง่ใดสิง่หนึ่งใน

ขณะที่คนทัว่ไปสามารถทําได้โดยไม่เป็นปัญหาคํานี้เป็นการพิจารณาความพกิารที่ผลของความ

บกพร่องและ/หรอืการขาดสมรรถภาพที่กระทบต่อบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งสงัคม

มสี่วนสําคญัในการสร้างความเสยีเปรยีบนี้ใหเ้กดิขึน้กบัคนพกิาร แต่หากสงัคมใดมคีวามเขา้ใจและ

แบ่งปันพืน้ทีส่ําหรบัคนพกิารแลว้ สงัคมนัน้กจ็ะสามารถลดความเสยีเปรยีบเหล่านี้ลงได ้ 

 เมื่อพจิารณาการใหค้วามหมายที่เกีย่วกบัความพกิาร สะท้อนให้เขา้ใจได้วา่ผูพ้กิารจะรบัรู้

เกีย่วกบัตนเองในเชงิลบ มองตนวา่มภีาพลกัษณ์ของความบกพร่อง ความไม่ปกต ิขาดสมรรถภาพ

ทีจ่ะทํากจิกรรมต่างๆไดอ้ย่างบุคคลคนทัว่ไป อกีทัง้ความพกิารยงัส่งผลใหเ้กดิความเสยีเปรยีบทาง

สงัคม และความเสยีเปรยีบนี้อาจเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ ขึน้อยู่กบัสงัคมวา่จะให้โอกาสผูพ้ิการได้มี

พืน้ทีข่องตนมากน้อยเพยีงใด ภาพของผูพ้กิารจงึเป็นเพยีงผูร้อรบัโอกาสนัน้ คนพกิารจํานวนมาก

ตอ้งกม้หน้ารบัสภาพความเป็น “ชายขอบ” ทีถู่กนําเสนอในสงัคม ผา่นความหมายของคําวา่ “เมตตา 

เวทนา สงสาร” (เกศสุดา ธรรมอภิพล. 2552: 79) ผลกระทบจากการให้ความหมายในเชงิสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อผูท้ีเ่คยมร่ีางกายปกตแิลว้ตอ้งกลายเป็นคนพกิาร พวกเขาอาจเคยสรา้งคุณค่า

ให้กบัตนเองด้วยการเป็น “ผูใ้ห้” มาก่อน หรอือาจไม่เคยมภีาพของโลกคนพกิารอยู่ในความคดิเลย 

จงึเป็นเรื่องทีต่อ้งใชพ้ลงักายและพลงัใจอย่างมากเพือ่จะเปิดใจยอมรบัวา่ความพกิารจะเป็นส่วนหนึ่ง

ของชวีติตนนบัจากนี้เป็นตน้ไป 



 ลกัษณะของคนพกิารตามพระราชบญัญตัฟ้ืินฟูคนพกิาร พ.ศ.2534 มาตรา 4 กล่าวว่า คน

พกิารหมายถงึบุคคลที่มคีวามผดิปกตหิรอืบกพร่องทางร่างกาย สตปัิญญา หรอืจติใจตามประเภท

และหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในกฎกระทรวง โดยไดจ้ําแนกคนพกิารไว ้5 ประเภทดงันี้  

  1) ความพกิารทางการมองเหน็ 

  2) ความพกิารทางการไดย้นิหรอืสือ่ความหมาย 

  3) ความพกิารทางกายหรอืการเคลือ่นไหว 

  4) ความพกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม 

  5) ความพกิารทางสตปัิญญาหรอืการเรยีนรู ้

 แมจ้ะมกีารระบุประเภทคนพกิารไวอ้ย่างเป็นทางการ แต่คําคุน้หูทีผู่ค้นในสงัคมใชเ้รยีกคน

พกิารมกัเป็นคําที่สื่อความหมายไปในทางลบ เช่น เรยีกคนพกิารทางจติว่า ”คนบ้า” หรอืคนพกิาร

ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ว่า “คนใบ้” ทัง้ที่จริงแล้วคนพิการทางจิตส่วนใหญ่ไม่ได้มี

พฤตกิรรมกา้วรา้ว หรอืทํารา้ยคนอื่น และคนพกิารทีถู่กเรยีกวา่คนใบ ้มองวา่ตนเองมคีวามบกพร่อง

ทางการไดย้นิซึ่งไม่ใชใ่นเรื่องของการพูด (ปารชิาด สุวรรณบุปผา และคณะ. 2549: 54) บางครัง้คน

ใบอ้าจถูกนําไปเชือ่มโยงกบัคนบา้ ดว้ยลกัษณะท่าทางในการสื่อสารทีแ่ปลกและแตกต่างจากวธิขีอง

คนปกตสิ่วนใหญ่ในสงัคม ทําใหค้นพกิารทางการไดย้นิหรอืสื่อความหมาย อาจถูกเรยีกอย่างเหมา

รวมวา่เป็นคน “บา้ใบ”้ ซึ่งเป็นการถูกลดทอนคุณค่าโดยสงัคม 

 การถกูลดคณุค่าจากความบกพร่องทางร่างกาย  

 สําหรับงานวิจัยนี้  ผู้ว ิจ ัยให้ความสนใจต่อการศึกษาผู้ที่กลายเป็นคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวเนื่องด้วยเป็นลกัษณะความพกิารที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อภาพลกัษณ์ของ

บุคคลอย่างประจกัษ์ชดัเจน และพวกเขาจะต้องใชช้วีติร่วมกบัความ “ไม่ปกต”ิ นัน้อยู่ทุกลมหายใจ

ภาพของความพกิารที่ประทบับนร่างกายรวมถงึท่าทางการเคลือ่นไหวที่ผดิจากปกต ิซึ่งปรากฏต่อ

สายตายของผูค้นทัว่ที่ได้พบเหน็ ส่งผลกระทบต่อการลื่นไหลของการมปีฏสิมัพนัธ ์(ทว ีเชือ้สุวรรณ

ทว.ี 2551; อา้งองิจาก Siller.1976) และผูพ้กิารอาจแปรการรบัรูจ้ากปฏกิริยิาของผูค้นรอบขา้ง เกดิ

เป็นความรู้สกึวา่พวกเขามคีวาม “แตกต่าง”จากคนปกตทิัว่ไปทัง้นี้ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 

2537) มหีลกัเกณฑก์ําหนดลกัษณะความพกิารวา่ “เป็นคนทีสู่ญเสยีความสามารถในการเคลื่อนไหว 

มอื แขน ขาหรอืลําตวั อนัเนื่องมาจากแขนหรอืขาขาด เป็นอมัพาตหรอือ่อนแรง โรคขอ้หรอือาการ

ปวดเรื้อรงั หรอืเป็นโรคเรื้อรงัของระบบการทํางานของร่างกาย ทําให้ไม่สามารถประกอบกจิวตัร

ประจําวนัของตนหรอืปฏบิตัตินเหมอืนคนปกตธิรรมดาอื่นๆได”้ และดว้ยวตัถุประสงคข์องการวจิยัที่

ตอ้งการศกึษาถงึการสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนให้เกดิขึน้ไดอ้กีครัง้หลงัจากบุคคลสูญเสยี

คุณค่าจากความบกพร่องทางร่างกาย ความพกิารดงักล่าวจงึเป็นความพกิารทีเ่กดิขึน้ภายหลงั โดย

บุคคลไดเ้คยใชช้วีติเชน่คนปกตกิ่อนทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ทีท่ําใหต้อ้งพกิาร 

 เมื่อศกึษาถงึสาเหตุของความพกิาร องคก์ารอนามยัโลก (ณฐัวลยั สจัจาบรรพต. 2554: 11; 

อ้างองิจาก มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช. 2534) ได้ระบุสาเหตุต่างๆของความพิการไวห้ลาย



ประการ โดยผูว้จิยัไดป้ระมวลออกมาเป็น 3 สาเหตุหลกัๆ คอื ความพกิารตัง้แต่กําเนิดความพกิารที่

เกดิจากโรคภยัไขเ้จบ็ และความพกิารทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุรวมถงึภยัอนัตรายต่างๆ และเมื่อพจิารณา

เฉพาะสาเหตุของความพกิารทีเ่กดิขึน้ภายหลงัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั สาเหตุของ

ความพกิารของบุคคลในงานวจิยันี้จงึได้แก่ ความพกิารที่เกดิจากโรคภยัไขเ้จบ็ และความพกิารที่

เกิดจากอุบตัิเหตุรวมถึงภัยอนัตรายต่างๆ  เหตุการณ์ที่ทําให้บุคคลเกิดความสูญเสียถึงข ัน้ต้อง

กลายเป็นคนพกิารเป็นสิง่ที่ไม่มผีูใ้ดปรารถนาให้เกดิขึน้กบัตนแต่หากเหตุการณ์นี้ไดเ้กดิขึน้กบัผูใ้ด

กล่าวไดว้า่ผูน้ัน้ตกอยูใ่น “ภาวะวกิฤตจิากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างไม่คาดฝัน” (situation crisis) การ

ตกอยู่ในภาวะดงักล่าวทําใหบุ้คคลไม่สามารถปรบัตวัไดท้นัททีนัใด รบัสภาวการณ์ไม่ได ้เกดิอารมณ์

แปรปรวน  และการทีบุ่คคลตอ้งรบับทบาทผูป่้วยหรอืผูพ้กิาร ซึ่งเป็นบทบาททีต่อ้งพึง่พาผูอ้ ื่น ทําให้

วถิกีารดําเนินชวีติมกีารเปลี่ยนแปลง กลายเป็นผูข้าดอสิรภาพ ขาดความเป็นตวัของตวัเอง (สุวนีย์ 

เกี่ยวกิ่งแก้ว. 2554: 71-74) ความพิการจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลในด้านความสามารถ 

ความสําเรจ็ รวมถงึการบรรลุเป้าหมายต่างๆที่ตัง้ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงัคมแห่งทุนนิยมได้ให้

คุณค่ากบัมนุษย์ในฐานะทรพัยากรแรงงานที่มศีกัยภาพในการสรา้งผลผลติสู่สงัคม เมื่อผูพ้กิารไม่

สามารถสนองตอบเจตจํานงนี้ได ้สงัคมจงึมองวา่พวกเขาเหล่านัน้ไร้คุณค่าในฐานะเป็นแรงงานทีไ่ม่

มปีระสทิธภิาพของสงัคม และยงัเป็นภาระทีส่งัคมตอ้งดูแล 

 นอกจากคุณค่าของผู้พกิารจะถูกทําให้เลอืนหายไปพร้อมกบัความสามารถของร่างกาย 

ความพกิารยงัส่งผลต่อภาพลกัษณ์ทางร่างกาย (body image) ซึ่งหมายถงึ ภาพของตนในความคดิ

ของผูพ้กิาร ภาพลกัษณ์ทีไ่รค้วามสามารถนี้เกดิจากกระบวนการหล่อหลอมทางสงัคมภายในตวัพวก

เขาเอง (จติตมิา เจอืไทย. 2551: 25)โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อคนพกิารตอ้งดาํเนินชวีติท่ามกลางสงัคม

ทีถู่กครอบงําดว้ยวาทกรรมทางวทิยาศาสตรต์ามแนวคดิของฟูโกต ์กล่าวคอื สงัคมทีม่องปัจเจกเป็น

วตัถุ (อุบลพนัธ ์ธรีะศลิป์ และ เพญ็จนัทร ์เชอรเ์รอร.์ 2553: 17) แบ่งแยกและจดัประเภทในลกัษณะ

ขัว้ตรงขา้ม เช่น กดีกนัคนป่วยออกจากคนปกต ิแบ่งแยกคนดจีากอาชญากร เป็นคนปกตหิรอืคน

พกิาร มคีวามสามารถหรอืไรค้วามสามารถ มคีุณค่าหรอืไรคุ้ณค่า  เพยีงการตดัสนิดว้ยสายตา “คน

พกิาร” กลายเป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะตรงกนัขา้มกบั “คนปกต”ิ และ เมื่อสงัคมให ้“คุณค่า” กบัการเป็น

คนปกต ิคนพกิารจงึตอ้งรบัความ “ไรคุ้ณค่า” ไวเ้ป็นภาพลกัษณ์แห่งตน  

 อาจกล่าวได้ว่าการถูกลดคุณค่าของคนพกิาร เป็นผลจากการกําหนดเกณฑ์คุณค่าของ

สงัคม ซึ่งเป็นการตดัสนิของคนส่วนใหญ่ในสงัคมนัน้วา่ลกัษณะเชน่ไรเป็นสิง่ทีม่คีุณค่า และลกัษณะ

ทีต่่างออกไปจะถูกตตีราวา่เป็นสิง่ทีไ่ม่พงึปรารถนา  การตตีรา (stigmatization) (อุบลพนัธ ์ธรีะศลิป์ 

;และ เพ็ญจนัทร์ เชอร์เรอร์. 2553: 25-27) เป็นการเปรียบเทยีบให้เหน็ความแตกต่างของการให้

ความหมายดา้นบวกและดา้นลบ ทําใหป้รากฏภาพของสิง่ที่เหนือกว่าและสิง่ทีด่อ้ยกว่า การสูญเสยี

อวยัวะของร่างกายไปส่งผลให้คนพกิารจะถูกตตีราอย่างถาวรและไม่สามารถหลบหนีได้ พวกเขาจะ

รบัรู้ว่าตนเองมคีวาม “ต่าง” และถูกจดัประเภททางสงัคม ซึ่งเป็นการถูกลดทอนคุณค่าที่ยากจะขดั

ขนื เพราะคนปกติได้สื่อให้คนพกิารรบัรู้ถึงความด้อยกว่าอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยคําพูด ด้วย



สายตา หรอืแมก้ระทัง่การมรีะยะห่างระหวา่งบุคคล ทําใหค้นพกิารเกดิการเรยีนรูแ้ละซึมซบัจนเชื่อ

วา่สิง่นี้เป็นความจรงิของตน ส่งผลใหรู้ส้กึวา่ศกัดิศ์รแีละความเคารพตนเองค่อยๆเลอืนหายไป  

 ผลกระทบจากการถกูลดคณุค่าด้วยความพิการ 

 สําหรบัผูท้ีต่อ้งกลายเป็นคนพกิาร นอกจากผลกระทบโดยตรงทีเ่กดิกบัร่างกายแลว้ สภาวะ

ทีเ่กดิกบัจติใจเป็นปัญหายิง่ใหญ่ที่ตอ้งเผชญิแรงกดดนัทัง้จากภายในและภายนอกส่งผลต่ออารมณ์

และความรู้สกึเกี่ยวกบัตนเองของผูต้้องกลายเป็นคนพิการซึ่งปัญหาทางด้านจติใจที่มกัพบในผู้ที่

ประสบอันตรายจนเกิดความพิการหรือสูญเสียอวยัวะ ได้แก่ความรู้สึกด้อย (inferiority feeling) 

ความวติกกงัวล (anxiety) และ ความคบัข้องใจ (frustration) (ปาริชาด สุวรรณบุปผา; และคณะ. 

2549: 10; อา้งองิจาก กระทรวงมหาดไทย. 2529) กล่าวคอื 

  ความรู้สึกด้อย เป็นการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น มองตนเองอย่างไร้คุณค่า

โดยเฉพาะเมื่อตอ้งเขา้กลุ่มหรอือยู่ในสงัคม ซึ่งจะส่งผลทางลบต่อการสรา้งมนุษยสมัพนัธข์องบุคคล  

  ความวติกกงัวล คือ สภาวะจิตใจหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลคิดว่ากําลงัจะเกิด

อนัตราย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ สําหรบัคนพกิาร ด้วยสภาพ

ร่างกายทีม่ขีอ้จํากดัซึ่งเป็นอุปสรรคในการทําสิง่ต่างๆใหบ้รรลุผลสําเรจ็ ย่อมตอ้งมคีวามเครยีด วติก

กงัวล และขาดความเชือ่มัน่ในตนเอง 

  ความคบัข้องใจ คือภาวะของจิตใจที่ความต้องการถูกขดัขวางด้วยอุปสรรค ทําให้

บุคคลไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการได้ และเพื่อหกัลา้งอารมณ์ดงักล่าว บุคคลอาจแสดงออก

ดว้ยความก้าวร้าว โกรธ หลบหลกี อ้างเหตุผล ซึ่งเป็นวธิกีารป้องกนัจติใจตนเอง ตวัอย่างเชน่ คน

พกิารที่ไม่สามารถยอมรบัตนเองได้ อาจมพีฤตกิรรมถอยกลบัไปเป็นเดก็อกีครัง้หรอืการคดิฆ่าตวั

ตายเป็นตน้  

 ปัญหาทางดา้นจติใจของผูพ้กิารเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งร่างกาย จติใจ และอารมณ์ คน

พกิารที่มรูีปร่างที่ผดิปกตจิะรู้สกึอบัอาย ท้อแท้ รู้สกึว่าตนเองไร้ค่า ก่อให้เกดิความแปรปรวนทาง 

อารมณ์ สอดคลอ้งกบั โซวสิโล และ ออธ (Sowislo, Orth. 2013: 213) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธ์

ระหวา่งการเหน็คุณค่าแห่งตนในระดบัตํ่า กบัภาวะซึมเศรา้ และความวติกกงัวล ผลวจิยัพบวา่การ

ตระหนักในคุณค่าแห่งตนส่งผลกระทบต่อการเกดิภาวะซึมเศร้าอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ชดัเจน

กว่าผลกระทบของภาวะซึมเศร้าที่มีต่อการตระหนักในคุณค่าแห่งตน ในขณะที่การตระหนักใน

คุณค่าแห่งตนและความวติกกงัวลนัน้ มผีลกระทบซึ่งกนัและกนั ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั   

 ผลจากความพิการทางกายที่กระทบต่อสุขภาพจิตใจนัน้ ย่อมส่งผลสะท้อนกลบัไปสู่

สุขภาพกายได้อีกเช่นกัน และหากผู้พิการไม่สามารถจัดการกับสภาวะทางอารมณ์นี้ได้ย่อม

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อดา้นอื่นๆของชวีติ กล่าวคอื ปัญหาดา้นอารมณ์และจติใจย่อมเป็นอุปสรรคต่อ

การพฒันาศกัยภาพของผูพ้กิาร เนื่องจากเกดิขอ้จํากดัในการเรยีนรูด้้านต่างๆ ทําใหต้อ้งกลายเป็น

ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะกระทบถงึครอบครวัของผูพ้กิารดว้ย และหากมองในมติิ

ทางสงัคม ชอ่งวา่งระหวา่งคนปกตกิบัคนพกิารจะยิง่ห่างกนัมากขึน้ ภาพของ “คนชายขอบ” จะยิง่



ชดัเจนขึน้ เพราะเมื่อผูพ้กิารปิดกัน้โอกาสในการรบัผดิชอบต่อตนเอง พวกเขาจะไม่สามารถฟ้ืนคนื

คุณค่าและศกัดิศ์รขีองตนใหก้ลบัมาได ้ 

 เมื่อความพกิารกระทบต่อความมัน่คงทางจติใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่คนที่เคยปกตแิละต้อง

มาพิการภายหลงั ส่งผลใหบุ้คคลแสดงตวัตนออกมาในลกัษณะที่แตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัว่าจะ

ยอมรบัหรอืพยายามปฏเิสธความพกิารนัน้ ซึ่งจะตอบสนองต่อความพิการเป็นลําดบั 5 ขัน้ตอน   

(ทว ีเชือ้สุวรรณทว.ี 2551 : 8-9; อา้งองิจาก Crewe & Athelstan. 1981; Scorzelli. 1997) ดงันี้ 

  1. ชอ้ค (shock) มกัเกดิขึน้เป็นปฏกิริยิาแรก ควบคุมอารมณ์ไม่ได ้ปฏเิสธและไม่รบัรู้

ต่อความพกิารที่เกดิขึน้ (denial) อาจมอีาการโกรธฉุนเฉียว (anger) และไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่

ของตนได ้ 

  การช่วยเหลอืในระยะนี้มุ่งเน้นการประคบัประคองจติใจเป็นหลกั แสดงความเหน็อก

เหน็ใจ รบัฟัง อยู่เคยีงขา้ง เปิดโอกาสให้ได้ระบายความรู้สกึและอารมณ์ต่างๆ แสดงอารมณ์ร่วม

อย่างเขา้ใจ 

  2. การตระหนักรู้ (realization) บุคคลเริ่มตระหนักและรบัรู้ถึงความเป็นจริง รวมทัง้

ความรุนแรงของความพกิารที่เกดิขึน้ โดยจะมอีาการวติกกงัวล ตื่นตระหนก (anxiety and panic)

อาจพบวา่มอีาการกลวัจะเสยีชวีติ กลวัการสูญเสยีและการเปลีย่นแปลงบางสิง่บางอย่าง และเป็นผล

ใหเ้กดิความรูส้กึซมึเศรา้ (depression)  

  การช่วยเหลือระยะนี้ผู้ให้การรกัษาจําเป็นต้องให้ข้อมูล และความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกีย่วกบัความพกิาร และยอมรบักบัความกลวัของบุคคลทีจ่ะเกดิขึน้ 

  3. การถอยหนี แยกตวัเพื่อป้องกนัตนเอง ปฏิเสธการช่วยเหลือ (defensive retreat) 

ปฏกิริยิาดงักล่าวเกดิขึน้เนื่องจากบุคคลมคีวามวติกกงัวล (anxiety) ภายหลงัการตระหนกัรูใ้นข ัน้ที่ 

2 ทีร่บัรู้วา่ตนเองต้องพกิาร กลไกป้องกนัตนเองทีพ่บไดบ่้อยในขัน้นี้คอื การปฏเิสธ (Denial) ซึ่งจะ

เกดิขึน้เพยีงชัว่คราวเทา่นัน้ หากไดร้บัการชว่ยเหลอือย่างเหมาะสม 

  ในระยะนี้ การให้เกยีรตแิก่คนพิการนัน้เป็นสิง่สําคญั ผู้พกิารจะมีท่าทีปฏเิสธและไม่

เป็นมติรต่อผูใ้หค้ําปรกึษา  ผูบํ้าบดั และผูช้ว่ยเหลอือื่นๆ ซึ่งผูช้ว่ยเหลอืตอ้งอดทน เขา้ใจปฏกิริยิาที่

เกดิขึน้ และยอมรบัอย่างไรเ้งื่อนไข ไม่เร่งรบีใหค้นพกิารเขา้ใจและยอมรบัความพกิารของตน ต้อง

ช่วยลดความวติกกงัวลของคนพกิาร ให้ขอ้มูลที่ถูกต้องเป็นจรงิเกี่ยวกบัขอ้จํากดัและปัญหาที่เกิด

ขึน้มาพร้อมกบัความพิการ ภายใต้การกระทํา ท่าท ีและการช่วยเหลืออย่างประคบัประคองและ

นุ่มนวลทีสุ่ด เมื่อคนพกิารยอมรบัการช่วยเหลอืแล้ว คนพกิารกจ็ะเริม่เขา้ใจและพร้อมที่จะรบัรู้สิ่ง

ต่างๆทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างเตม็ที ่

  4. การรบัรู้และเข้าใจความพิการอย่างถ่องแท้ (acknowledgement) จะเกิดขึ้นเมื่อ

บุคคลไดผ้า่นขัน้ตอนทําความเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัความพกิารและขอ้จํากดัของตนเอง ปฏกิริยิา

ดงักล่าวจะเกดิขึน้ภายหลงัความรู้สกึเสยีใจ (grief) เกี่ยวกบัการสูญเสยี ความรู้สกึเศร้านี้ต่างจาก



ความรู้สกึซึมเศร้า (depression) ที่เกิดขึน้ในขัน้ก่อนหน้านี้ ความรู้สกึเศร้านี้ถือเป็นสญัญาณที่ดี 

เพราะเป็นความรู้สกึที่เกดิจากคนพกิารเริม่มองเหน็ และยอมรบัความพกิารทีเ่กดิขึน้และความรูส้กึ

สูญเสยีของตน (mourning) อนัเป็นการตกผลกึทางความคดิความรูส้กึ การตระหนักรู้ของบุคคลต่อ

ความพกิารทีแ่ทจ้รงิ ในมุมมองของนักวชิาชพีแล้ว มคีวามเหน็ว่าความรู้สกึรบัรู้ต่อการสูญเสยีเป็น

สิง่จําเป็น และเอือ้ใหบุ้คคลยอมรบัความพกิารอย่างแทจ้รงิ ความรูส้กึสูญเสยีเกดิขึน้ภายหลงัทีบุ่คคล

ไดป้รบัเปลีย่น สรา้งภาพลกัษณ์ หรอืสงักปัแห่งตน (self concept) ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามความ

เป็นจรงิ และเป็นการปลุกความรูส้กึมคีุณค่าแห่งตนใหม่อกีครัง้  

  การใหค้ําปรกึษาและชว่ยเหลอืยในระยะนี้ คอืการประคบัประคองและชว่ยใหบุ้คคลกา้ว

ขา้มความรูส้กึเสยีใจ และความสูญเสยีทีเ่กดิขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

  5. การปรบัตวั (adaptation) ถือเป็นระยะสุดท้ายที่บุคคลสามารถผ่านปฏิกิริยาทาง

อารมณ์ทัง้ 4 ประการขา้งตน้มาแลว้ ซึง่ความพกิารนัน้ยงัคงมอียู่ แต่บุคคลสามารถยอมรบัความเป็น

จรงิและขอ้จํากดัต่างๆได้ สภาพทางจติใจพร้อมที่จะเริม่ต้น และเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ต่อไป 

 ปฏกิริยิาสนองตอบต่อความพิการทัง้ 5 ขัน้ขา้งต้นแสดงให้เหน็ถงึอารมณ์และความรู้สึก

ของผูท้ีต่้องกลายเป็นคนพกิาร ซึ่งสะท้อนให้เหน็ว่าการยอมรบัตนเองของผูพ้กิารนัน้เป็นไปอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป โดยเริม่จากระยะแรกทีบุ่คคลปฏเิสธความพกิารที่เกดิขึน้กบัตนไม่สามารถยอมรบั

ความพกิารเขา้มาเป็นภาพลกัษณ์แห่งตนตามความเป็นจรงิได ้เกดิความรูส้กึวา่คุณค่าของตนไดสู้ญ

สิ้นไปพร้อมกบัการสูญเสยีอวยัวะของร่างกายความกลวัในใจอนัเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทําให้ผู้

พกิารตกอยู่ในภาวะซมึเศรา้ และหากผูพ้กิารไม่กลา้ทีเ่ผชญิกบัความรูส้กึดา้นลบเหล่านี้ในใจของตน 

เขาอาจไม่มโีอกาสได้รบัรู้ถงึศกัยภาพและคุณค่าของตนเองได้อีกครัง้และสําหรบันักจติวทิยาผูใ้ห้

คําปรกึษา การเขา้ถงึอารมณ์ความรูส้กึของผูท้ีไ่ด้รบัความสูญเสยีและแสดงออกด้วยความเขา้ใจ จะ

สร้างความรูสกึไวว้างใจ และความรูส้กึปลอดภยัในตวัตนใหก้บัผูพ้กิาร เพื่อช่วยใหผู้พ้กิารสามารถ

ผา่นภาวะวกิฤตนิี้ไปได ้ต่อเมื่อผูพ้กิารเปิดใจรบัความเป็นจรงิของชวีติภายใต้ขอ้จํากดัทางร่างกาย 

เขาจะสามารถเรยีนรู้เพื่อใชช้วีติร่วมกบัความพกิาร และกลบัมาตระหนักถงึคุณค่าแห่งตนไดอ้กีครัง้

ได ้ 

 

ส่วนท่ีสอง แนวคิดคณุค่าแห่งตน 

 โดยทัว่ไปเมื่อเรากล่าวถงึสิง่ใดว่ามคีุณค่า แปลความไดว้่าเรากําลงัใหค้วามหมายเชงิบวก

กบัสิง่นัน้ โดยอาศยัการประเมนิจากความรูส้กึภายในซึ่งมคีวามเป็นนามธรรมสูง ไม่สามารถวดัหรอื

รบัรู้ได้ในเชงิประจกัษ์ คุณค่าในความหมายเชงิจรยิปรชัญาแบ่งเป็น 2 นัยยะ ได้แก่ คุณค่าในตวั 

(intrinsic value) และคุณค่านอกตวั (extrinsic value) สิง่ที่มคีุณค่าในตวั มลีกัษณะเป็นคุณค่าและ

เป็นเป้าหมายในตวัของมนัเอง ไม่ถูกจํากดัดว้ยเวลาหรอืสถานที่ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงเป็นอื่น เช่น 

ความดี ความสุข ในขณะที่คุณค่านอกตวั เป็นสิง่ที่มคีุณค่าในฐานะที่เป็นเครื่องมอื (instrumental 



value) หรอืวธิกีาร (means) เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสิง่อื่น คุณค่ามไิดอ้ยู่ในตวัของมนัเอง อาจเปลีย่นแปลง

เป็นอย่างอื่นไดข้ ึน้อยู่กบัเวลาและสถานที่ เช่นใบปรญิญาหรอืเงนิ อาจเป็นเครื่องมอืเพื่อใหไ้ด้มาซึ่ง

ความสุขสําหรบับางคน แตส่ิง่นี้มไิดม้คีุณค่าในตวัเองแต่อย่างใด (เทพพร มงัธานี. 2549: 7-8)  

 จากนิยามขา้งต้นทําให้เขา้ใจได้ว่า “คุณค่า” อาจเป็นสิง่ทีม่อียู่ตามธรรมชาตหิรอืเป็นสิง่ที่

ถูกมนุษยส์รา้งขึน้ สิง่ทีม่คีุณค่าในตวัมคีวามเป็นสากล เป็นสจัธรรม อยูเ่หนือมติแิห่งกาลเวลา และ

รอให้มนุษย์เขา้ถงึคุณค่านัน้ไดด้้วยประสบการณ์ชวีติ นัยยะของคุณค่าเช่นนี้สอดคลอ้งกบัสิง่ทีม่าส

โลว ์(ศรเีรอืน แกว้กงัวาล. 2549: 61-63; อา้งองิจาก Maslow. 1908-1970) เชือ่วา่เป็นความตอ้งการ

ขัน้สูงสุดของมนุษย ์(metaneeds) คอืความตอ้งการเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ (self actualized needs)

หมายถงึ การทีบุ่คคลสามารถตระหนกัรูถ้งึธรรมชาตคิวามใฝ่ดอีนัเป็นเนื้อแทข้องมนุษย ์ประจกัษ์ใน

ศกัยภาพแท้ของตนเอง และต้องการที่จะพฒันาศกัยภาพนัน้อย่างเตม็ที่เพื่อสามารถทําประโยชน์

ให้แก่ตนเองและส่วนรวมได ้ซึ่งก่อนทีจ่ะเขา้ถงึความต้องการขัน้นี้ มนุษย์จะผ่านประสบการณ์และ

ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานใน 4 ขัน้แรกซึ่งเป็นความตอ้งการพืน้ฐานทีเ่กดิจากความ

ขาดแคลน (deficiency needs) ได้แก่ความต้องการทางสรีรวทิยา (physiological needs) ความ

ต้องการความมัน่คงปลอดภัย (safety needs) ความต้องการเป็นเจ้าของ ได้รบัความรกัและได้รกั

ผู้อื่น (belongingness and love needs) และลําดับท้ายสุดของความต้องการพื้นฐานคือ ความ

ต้องการมีศกัดิศ์รีจากตนเองและผู้อื่น (esteem needs from oneself and others) คือความรู้สึก

เคารพนบัถอืตนเอง รวมถงึการไดร้บัการนบัถอืจากผูอ้ ื่นทีม่ใิชล่กัษณะทีฉ่าบฉวยจอมปลอม  

 ในอกีมุมมองหนึ่ง ความหมายของ “คุณค่า” อาจถูกจํากดัใหแ้คบลงดว้ยเจตจํานงของสงัคม

ที่สร้างให้คุณค่าสอดคล้องกบัค่านิยมของสงัคมนัน้ ในแง่นี้คุณค่าจึงอาจมิใช่ข้อเท็จจริงเสมอไป 

หากแต่เป็นความรู้สกึทีเ่ราพจิารณาสิง่ต่างๆวา่ควรเป็นเชน่ไร และบุคคลจะรู้สกึสบายใจหากคุณค่า

นัน้สอดคล้องกบัความรู้สกึในใจที่แท้จรงิของตน ในทางตรงกนัขา้มหากคุณค่าหรอืความคาดหวงั

ของสงัคมขดัแย้งกบัความต้องการในส่วนลกึจติใจของตน  บุคคลจะรู้สกึไม่สบายใจ หรอือาจเกิด

ความคับข้องใจ (นพมาศ อุ้งพระ. 2551: 312-313) ข้อค้นพบในงานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนากบัคนพิการ ระบุว่ามีผู้พิการบางรายตีความคุณค่าความเป็นมนุษย์ในแง่ของ

คุณธรรมและความสุขในชวีติ ซึ่งเมื่อมองในมุมนี้คนที่พกิารมแิตกต่างจากคนปกต ิความพกิารทาง

ร่างกายไม่ไดท้ําใหใ้จทีใ่ฝ่คุณธรรมตอ้งพกิารไปดว้ย คนทีม่ร่ีางกายปกตหิากขาดซึ่งคุณธรรมแลว้กส็ู้

คนพิการที่มีคุณธรรมไม่ได้ คุณธรรมจะทําให้มนุษย์มีความสุขและเผื่อแผ่ความสุขนัน้สู่สงัคม      

(ปาริชาติ สุวรรณบุบผา; และคณะ. 2549: 48) การนิยามคุณค่าว่าคือความสุขที่เกิดจากการ

ดํารงชวีติโดยยึดหลกัคุณธรรม ทําให้ผู้พิการสามารถตระหนักถึงคุณค่าแห่งตนได้แม้ต้องมีชวีติ

ร่วมกบัความพกิารทศันะดงักล่าวสะท้อนใหเ้หน็ว่าการให้ความหมายแก่ “คุณค่า” เป็นเรื่องอตัวสิยั 

หรอืเป็นมุมมองเฉพาะบุคคลทุกคนมสีทิธทิีจ่ะนิยามความหมายของคุณค่าสําหรบัตนเอง โดยเริม่

จากการสํารวจเพื่อทําความเขา้ใจตวัเอง อนัจะนําไปสู่การตระหนกัรูใ้นตวัตนอย่างแทจ้รงิ 

 



การตระหนักในคณุค่าแห่งตน  

 การตระหนักในคุณค่าแห่งตน (self-Worth)เป็นความต้องการพื้นฐานที่สําคญัอย่างยิง่ต่อ

ชวีติมนุษย ์เปรยีบเสมอืนภูมคิุม้กนัของร่างกาย ชว่ยใหบุ้คคลมคีวามมัน่คงทางจติใจ สามารถเผชญิ

อุปสรรคต่างๆที่ผา่นเขา้มา และดําเนินชวีติอย่างมคีวามสุขไปสู่เป้าหมายทีต่นปรารถนา หลายคน

อาจเขา้ใจว่า “การเหน็คุณค่าในตนเอง” (self-Esteem) และ “การตระหนักในคุณค่าแห่งตน” (self-

worth) มคีวามหมายทีไ่ม่ต่างกนั แต่จากการคน้ควา้เอกสารทีเ่กีย่วกบัคุณค่าแห่งตน ผูว้จิยัพบวา่แม้

ทัง้สองคําจะมคีวามเหมอืนกนัในแง่ทีเ่ป็นความคดิ ความรูส้กึ เจตคตขิองบุคคลทีม่ตี่อตนเอง แต่เมื่อ

พิจารณาจากคําที่ใช้สื่อความหมายแล้วทัง้สองวลีนี้มีนัยยะของความลึกซึ้งที่แตกต่างกัน“การ

ตระหนัก” หรือตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า “awareness” หมายถึง การรับรู้ว่าตนกําลังได้รับ

ประสบการณ์บางอย่างซึ่ งนักจิตวิทยาส่วนใหญ่เรียกลักษณะเช่นนี้ ว่าความมีสํานึกรู้ตน 

(consciousness) (Statt, D.A. 1988: 12) หรืออาจขยายความได้ว่า การตระหนักหมายถึง การ

แสดงออกถงึความรูส้กึรบัรู ้คดิได ้มองเหน็ประโยชน์และความสําคญั หรอืเป็นการฉุกคดิ หรอืสํานึก

ถงึบางสิง่บางอย่างของประสบการณ์และสะทอ้นให้เหน็ทางพฤตกิรรม (กติตภูิม ิมปีระดษิฐ.์ 2552: 

2) การตระหนักจงึมรีะดบัของความเขม้ขน้ทางการรบัรู้ที่มากกวา่ ซึ่งผูว้จิยัไดร้วบรวมความหมาย

จากนกัทฤษฎ ีรวมถงึความคดิเหน็จากนกัคดิทีอ่ธบิายความแตกต่างของคําดงักล่าวไวด้งันี้ 

 โรเซนเบิร์ก กล่าวถึงความรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองว่า (Mruk. 2006 : 109-111)เป็น

ความรู้สกึที่เกี่ยวขอ้งกบัเจตคตขิองตนเองทัง้ทางด้านบวกและดา้นลบ โดยบุคคลจะประเมนิตนเอง

ด้วยเกณฑ์ของค่านิยมที่ตนให้ความสําคญั ซึ่งมกัได้รบัอิทธิพลจากครอบครวั สงัคม วฒันธรรม 

รวมทัง้จากการมปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่น เขาไดใ้หค้วามสําคญักบัการประเมนิเชงิสะทอ้น (reflected 

appraisals) และการเปรยีบเทยีบทางสงัคม (social comparisons) ว่าเป็นปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิการเหน็

คุณค่าในตนเองของบุคคล นอกจากนี้มุมมองของเขาต่อการเหน็คุณค่าในตนเองยงัเกีย่วขอ้งกบัเจต

คตขิองบุคคลที่คดิวา่ตนม ี“คุณค่า” (worthiness) กล่าวคอืเป็นความรูส้กึจากภายในว่าตวัเขา“ดพีอ”

ยอมรบัในสิง่ที่ตนเองเป็น ซึ่งเป็นลกัษณะของผูท้ีม่กีารตระหนักในคุณค่าแห่งตนสูง ในทางตรงกนั

ขา้ม การปฏเิสธตนเอง (self-rejection) การไม่พงึพอใจในตนเอง (self-dissatisfaction) และการดูถูก

ตนเอง (self-contempt) จะเป็นลกัษณะของบุคคลทีก่ารขาดการตระหนกัในคุณค่าแห่งตน 

 คูเปอร์สมธิ ไดใ้หท้ศันะที่สอดคล้องกบัโรเซนเบริก์ (Mruk. 2006: 111-112) ในแง่ที่วา่การ

เหน็คุณค่าในตนเอง (self-esteem) เป็นเจตคตแิละการแสดงออกเกี่ยวกบัคุณค่า ซึ่งเป็นการเรยีนรู้

ทางสงัคมของบุคคล การเหน็คุณค่าในตนเองเป็นคุณลกัษณะทีถู่กสรา้งขึน้ โดยเดก็จะเริม่เรยีนรูว้่า

ตนมคีุณค่าจากการตอบสนองที่เขาไดร้บัจากพ่อแม่และบุคคลแวดลอ้ม เขาจงึใหค้วามสนใจกบัการ

วดัประเมนิคุณลกัษณะดงักล่าว รวมถงึแนวทางการพฒันาการเหน็คุณค่าในตนเองบนพืน้ฐานของ

การปฏิบตัิจริง ในมุมมองของคูเปอร์สมิธ การเห็นคุณค่าในตนเอง คือ การประเมินคุณค่าตาม

ความรูส้กึและเจตคตทิีบุ่คคลมตี่อตนเองใน 4 ดา้นหลกัๆโดยเป็นการแสดงขอบเขตของความเชือ่ที่



บุคคลมตี่อตนเองในเรื่องความสามารถ (competence) การมคีวามสําคญั (significance) คุณธรรม

หรอืหลกัธรรมจรรยา (virtue) และพลงัอํานาจ (power) 

 อานนท์ วนัลา ให้ทศันะว่าการเห็นคุณค่าแห่งตนคือ การที่บุคคลนัน้สามารถวเิคราะห์

ตนเองแล้วพบว่า ตนเองด ีมคีวามสามารถในการที่จะกระทําสิง่ต่างๆแลว้ประสบความสําเรจ็ตามที่

คาดหวงัไว ้พงึพอใจในการกระทําของตน รู้สกึวา่ตนเองมคีวามสําคญัโดยบุคคลและสงัคมรอบขา้ง

ยอมรบั เข้ามาทําความรู้จกัตนเอง  เป็นฐานของการพฒันาตน การรู้จกัตนมีความสําคญัต่อการ

กระทําและการแสดงออกต่างๆ ทุกคนมกัคดิวา่ตนรูจ้กัตวัเองดซีึ่งไม่ใชค่วามจรงิเสมอไป เกณฑห์นึ่ง

ของการประเมินว่าเรารู้จกัตนดีพอหรือไม่ คือ การมีพฤติกรรมที่แสดงออกในด้านต่างๆอย่าง

เหมาะสมและพอดหีรอืไม่ ถา้บุคคลใดประเมนิค่าของตนสูงเกนิไปกจ็ะทําใหเ้กดิความรู้สกึหลงตน

หรอืเหน็แกต่วั แต่ถา้คนใดมอีคตต่ิอตนเองกจ็ะทําใหป้ฏเิสธไม่นบัถอืตนเอง ทาํใหข้าดความเชือ่มัน่

ในตนเองได ้(อานนท ์วนัลา. 2553: 18-19; อา้งองิจาก Memillan; et al.1995)  

 จากทศันะขา้งต้น คุณค่าแห่งตนเป็นการสะท้อนความรู้สกึของการยอมรบัตนเอง (self- 

acceptance) การเคารพนับถือตนเอง (self-respect) การพึงพอใจในตนเอง (self-satisfaction)     

อตัมโนทศัน์หรอืเจตคตติ่อตนเอง (self-concept) สิง่เหล่านี้เป็นทีม่าของความรูส้กึถงึคณุค่าแห่งตน

ซึ่งได้จากการประเมนิตนเองจากประสบการณ์ที่ผา่นมา โดยอทิธพิลของสิง่แวดล้อมภายนอกมสี่วน

สําคญัอย่างยิ่งต่อการประเมนิตนเองของบุคคล จงึกล่าวได้ว่าการเหน็คุณค่าในตนเองจงึเป็นสิง่ที่

สร้างใหเ้กดิขึน้ได้ ดงันัน้มนุษย์ทุกคนทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของสงัคม มฐีานะเป็นบุคคลแวดล้อมของกนั

และกนั จึงสามารถสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้เกดิขึ้นในความรู้สึกของใครคนหนึ่งได้ และ

ขณะเดยีวกนักส็ามารถทําลายความรูส้กึนี้ของใครคนนัน้ให้หมดลงไดเ้ช่นกนั ในแง่นี้การเหน็คุณค่า

ในตนเองอาจเป็นเพยีงความรูส้กึทีบุ่คคลสมัผสัไดอ้ย่างผวิเผนิ ผนัแปรไปตามสถานการณ์ภายนอก

ทีเ่ขา้มากระทบจติใจ ซึ่งแตกต่างจาก “การตระหนกัในคุณค่าแห่งตน” (self-worth) ที่บุคคลจะสํานึก

รูถ้งึคุณค่าของตนเองได้อย่างลกึซึ้ง เป็นความรู้สกึที่เกดิขึน้จากภายใน โดยการประเมนิของจติใจ

ดว้ยศรทัธาและความเชือ่ทีบุ่คคลนัน้ใหค้วามสําคญั และจะเกดิขึน้ไดต้่อเมื่อบุคคลเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ

เกี่ยวกบัตนเอง ยอมรบัตนเองอย่างที่เป็น ซึ่งจะทําให้ตนเกิดความเชื่อมัน่ในการตดัสินใจ การ

ตระหนักในคุณค่าแห่งตนที่ต่างกนัส่งผลต่อความรู้สกึและพฤติกรรมที่แตกต่างกนัในแต่ละบุคคล

หากปราศจากการตระหนักในคุณค่าแห่งตนแลว้ บุคคลจะเกดิความกลวัและเกดิความสงสยัในการ

ดํารงอยู่ของตน ซึ่งจะกดักร่อนทําลายเป้าหมายที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในชวีติ (Bogee.1998. 

online) 

 อย่างไรกด็ ีไม่วา่ที่มาของความรู้สกึถงึคุณค่าแห่งตนจะมาจากภายนอก หรอืเกดิขึน้ด้วย

การตระหนกัรู้จากภายในตนเองกต็าม ล้วนแต่มคีวามสําคญัและควรเสรมิสรา้งให้เกดิขึน้กบับุคคล

โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัผูท้ีต่อ้งกลายเป็นคนพกิาร เมื่อคุณค่าเดมิทีม่ถูีกทําลายจนอาจทําให้พวกเขา

สูญเสยีความสามารถทีจ่ะรกัตนเอง รวมถงึอาจสูญเสยีการยอมรบัจากผูค้นรอบขา้ง การชว่ยใหพ้วก

เขาตระหนักว่าเขาไม่ได้สูญเสียทุกอย่างไป ให้เขาได้รู้สึกว่าตนยงัมคีุณค่าจนถึงข ัน้เกิดเป็นการ



ตระหนกัรู ้จะช่วยเสรมิพลงัอํานาจใหผู้พ้กิาร ใหม้อีํานาจในการตดัสนิใจ เลอืกหนทางสูค่วามสําเรจ็

ตามแนวทางของตนได ้

  

แนวคิดท่ีเก่ียวกบัตวัตน 

 เมื่อการตระหนักในคุณค่าแห่งตนเป็นผลจากการประเมนิตนเองของบุคคล การศกึษาใน

เรื่อง “ตวัตน” จงึเป็นประเดน็สําคญัทีจ่ะชว่ยทําใหเ้ขา้ใจธรรมชาตแิห่งตวัตนของมนุษย ์

 ทฤษฎี”ตวัตน” (self theory) ของโรเจอร์สได้ให้ความสําคญัอย่างยิ่งต่อความสอดคล้อง

ระหวา่งตวัตนของมนุษย์โรเจอรส์ (ศรเีรอืน แกว้กงัวาล. 2554: 141–153) กล่าววา่ มนุษยม์ตีวัตน 3 

แบบ ได้แก่ ตนที่ตนมองเห็น (percieve self) ตนตามที่เป็นจริง (real self) และ ตนตามอุดมคติ 

(ideal self) ซึ่งตนทัง้ 3 ลกัษณะนี้ควรมคีวามสอดคลอ้งตรงกบัตวัตนในความเป็นจรงิของบุคคล 

  ตนที่ตนมองเห็น คือ ภาพของตนที่เห็นว่าตนเป็นคนอย่างไร คือใคร มีความรู้

ความสามารถลกัษณะเฉพาะตนอย่างไร เช่น คนสวย คนเก่ง คนร่ํารวย คนตํ่าต้อย คนพกิาร เป็น

ตน้ โดยทัว่ไปคนรบัรู้มองเหน็ตนเองได้ในหลายแง่หลายมุม ซึ่งเป็นผลมาจากรวมตวัของความคดิ 

ความเชือ่ และประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งบางครัง้อาจจะไมต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิทีค่นอื่นมองเหน็  

  ตนตามทีเ่ป็นจรงิ คอื ลกัษณะตวัตนทีเ่ป็นไปตามขอ้เทจ็จรงิ ตวัอย่างเชน่ แมค้นพกิาร

จะมร่ีางกายไม่สมบูรณ์เช่นคนปกต ิแต่ภายใตข้อ้จํากดัทางร่างกายนัน้ คนพกิารมศีกัยภาพในการ

ทําสิง่ต่างๆให้บรรลุผลสําเรจ็ได้เช่นกนั แม้จะด้วยวธิทีี่ต่างออกไป แต่บ่อยครัง้ที่ตนเองมกัมองไม่

เหน็ขอ้เทจ็จรงิของตน  เพราะเป็นกรณทีีท่ําใหรู้ส้กึเสยีใจ ทุกขใ์จ ไม่สามารถยอมรบัความเป็นจรงิ  

  ตนตามอุดมคต ิคอื ตวัตนที่อยากมอียากเป็น แต่ยงัไม่มไีม่เป็นในสภาวะปัจจุบนั เช่น 

เมื่อบุคคลตอ้งกลายเป็นผูพ้กิาร แต่นึกฝันอยากให้มร่ีางกายครบสมบูรณ์ดงัเดมิ ย่อมเป็นการสร้าง

ภาพในอุดมคตทิีไ่ม่มวีนัเขา้ถงึได ้

 บุคคลที่มปัีญหาทางจติใจและบุคลกิภาพ คอืคนที่มคีวามขดัแยง้อย่างรุนแรงระหว่างตนที่

เป็นจรงิ กบัตนทีม่องเหน็ (incongruence) ความสลบัซบัซ้อนของความขดัแยง้นี้ ทําใหก้ลไกทางจติ

มคีวามลี้ลบัซับซ้อน มปีมและเงื่อนแง่ ซึ่งทําให้มปัีญหาทางอารมณ์ จติใจ และบุคลิกภาพ แต่ถ้า

บุคคลใดมองตนตามที่เป็นจริงและตนที่ตนมองเห็นสอดคล้องกลมกลืนกัน (congruence) จะ

ก่อใหเ้กดิความมัน่คงของอารมณ์และบุคลกิภาพ ทําใหม้มีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีไม่ค่อยมคีวามวติกกงัวล 

ไม่ใชก้ลไกป้องกนัทางจติ และมแีนวโน้มที่จะพฒันาบุคลกิภาพของเขาไปสู่ความวฒันะเสมอ เพราะ

บุคคลที่มองตนเองได้ตรงกบัความเป็นจรงิ มกัมองเหน็ตนตามอุดมคตทิี่ค่อนขา้งเป็นไปได้ ทําให้

สามารถดําเนินชวีติอย่างมเีป้าหมาย และบรรลุผลสําเรจ็อยู่เสมอ ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจในตนเอง 

และมกันําไปสู่ความพอใจในคนอื่นดว้ย  

 โรเจอร์สไดอ้ธบิายลกัษณะของบุคคลตามการรบัรูต้นเอง จากการประเมนิระหวา่งตวัตนที่

แทจ้รงิกบัตวัตนในอุดมคต ิไว ้ 3 ลกัษณะ ดงันี้ (เกตุลคัน์ เยน็จะบก. 2551: 11) 



  1. บุคคลทีม่องเหน็ตนเองตรงกบัตวัตนตามความเป็นจรงิ จะมองตวัเองตามอุดมคตทิี่

เป็นไปได้ ทําใหด้ําเนินชวีติอย่างมคีวามมุ่งหวงั กระตอืรอืร้น และไดต้ามทีต่ ัง้ใจไวเ้สมอ จงึมคีวาม

พอใจในตนเองอยู่มาก ซึ่งจะนําไปสู่ความพอใจในบุคคลอื่นด้วย เป็นการมองตนและบุคคลอื่นใน

ดา้นด ีนําไปสู่การเหน็คุณค่าในตนเองสูง 

  2. บุคคลทีม่องเหน็ตนเองสูงกวา่ความเป็นจรงิ มแีนวโน้มทีจ่ะมองตนตามอุดมคตอิย่าง

เพ้อฝัน ฉะนัน้จึงมกัทําอะไรไม่สมหวงัแล้วโทษบุคคลอื่น หรือสถานการณ์อื่นว่าเป็นต้นเหตุของ

ความไม่สมหวงันัน้  

  3. บุคคลที่มองตนเองตํ่ากว่าความเป็นจริงมกัเป็นผูท้ี่ยอมแพ้ไม่ได้ใช้ศกัยภาพและ

ความสามารถตามความเป็นจรงิไมเ่ชือ่ในศกัยภาพและความสามารถของตนนําไปสู่การเหน็คุณค่า

ในตนเองตํ่า 

 ตวัอย่างของการมองตนตํ่ากว่าความเป็นจรงิ พบในงานวจิยัของ ปารชิาด สุวรรณบุบผา 

และคณะ (2549: 53, 80) หนึ่งในขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูพ้กิาร คอืผูพ้กิารพจิารณาวา่กลุ่ม

ของตนเป็นชนกลุ่มน้อยในสงัคม สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกบักลุ่มของผู้พกิารนัน้ไม่มีผลใดๆต่อความ

เป็นอยู่ของสงัคม ไม่มอีํานาจต่อรอง ซ้ําร้ายอาจมองไปถงึการนําตนเองออกจากสงัคม การมองว่า

ภาวะความพกิารของตนไม่มผีลต่อสงัคมนัน้ สะท้อนความรู้สกึ “ไร้คุณค่า” และไม่ภูมใิจในตนเอง 

ทศันคตเิชน่นี้จะส่งผลใหศ้กัยภาพของผูพ้กิารถูกปิดกัน้ เพราะการบดิเบอืนตวัตนทีแ่ทจ้รงิใหเ้ป็นไป

ตามภาพแห่งตนทีไ่ดจ้ากประสบการณ์ ยิง่ตอกยํ้าใหผู้พ้กิารมองภาพของตนอย่างดอ้ยค่า (Dicaprio. 

1974: 367; อา้งองิจาก Rogers. 1951)จงึกล่าวได้วา่ผูท้ีต่อ้งกลายเป็นคนพกิารมแีนวโน้มที่จะมอง

ตนเองต่ํากวา่ความเป็นจรงิ เนื่องจากเอาตนเองไปเปรยีบเทยีบกบัคนปกตทิัว่ไปในสงัคม การมองที่

คนอื่นแต่ไม่กลบัมามองดูตนเปรยีบเสมอืนการผูกมดัตนเองไม่ให้มอีสิระทีจ่ะสรา้งความหมายของ

คุณค่าในรูปแบบของตนเอง อย่างไรกด็กีารตระหนกัคุณค่าแห่งตนเป็นสิง่ทีไ่มค่งที่ สามารถพฒันา

หรือเปลี่ยนแปลงไปได้  เพราะภาพที่เรามองตนเองสามารถแปรเปลี่ยนไปตามวนัเวลาและช่วง

พฒันาการของชวีติ การตระหนักในคุณค่าแห่งตนจงึเป็นเรื่องอตัวสิยัหรือเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล  

และเป็นกระบวนการเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติของมนุษย ์ 

 เมื่อคุณค่าแห่งตนเป็นผลจากการประเมนิตนเองของบุคคลแล้ว การประเมนินี้เกดิขึน้ได้

อย่างไร การตระหนักในคุณค่าแห่งตนนัน้มิได้เกดิจากการประเมนิตนจากความรู้สึกภายในของ

บุคคลเพยีงอย่างเดียว โรเจอร์สได้อธบิายเกี่ยวกบัโครงสร้างของตวัตนว่า เกดิจากการที่บุคคลมี

ปฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมภายนอก โครงสร้างของตนจะค่อยๆพฒันาขึน้เป็นภาพอนัเกดิจากการ

รวมตัวของความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ของบุคคล โรเจอร์สได้เรียกตนเช่นนี้ว่า 

“phenomenal self” หรอื “ตนจากประสบการณ์” คอืตนทีถู่กสร้างขึน้จากประสบการณ์ทีผ่่านมาของ

บุคคล ในขณะเดยีวกนับุคคลจะมโีครงสร้างของ “real self” หรอื “ตนทีแ่ท”้ คอืความรู้สกึส่วนลกึที่

แท้จรงิภายในของบุคคล ซึง่ถา้ตวัตนทัง้สองมคีวามสอดคลอ้งตรงกนั จะทําใหบุ้คคลเกดิความรูส้กึ

ด้านบวกต่อตนเอง มคีวามพงึพอใจในตนเอง และสามารถพฒันาศกัยภาพของตนได้อย่างเตม็ที่ 

ในทางกลบักนั หากตวัตนทัง้สองขดัแยง้กนัไม่ตรงกนั จะส่งผลใหต้วัตนของบุคคลถูกบดิเบอืนจาก



ความเป็นจรงิ ก่อใหเ้กดิปัญหาความคบัขอ้งใจ ยกตวัอย่างเช่น คนพกิารทีไ่ดร้บัประสบการณ์ทําให้

เชื่อว่าตนโดดเดี่ยวและด้อยค่า แม้มนัจะไม่สอดคล้องกบัตนที่แท้ แต่เขาจะบดิเบอืนตวัตนของเขา

เพื่อให้สอดคล้องกับภาพของตนที่โดดเดี่ยวและด้อยค่านัน้ (Dicaprio. 1974: 367; อ้างอิงจาก

Rogers. 1951) 

 จากการศกึษางานวจิยัที่เกีย่วกบัการประเมนิคุณค่าแห่งตน (หยกฟ้า อศิรานนท์. 2553. 

ออนไลน์.) พบว่ามกีารจําแนกการวดัคุณค่าแห่งตนออกเป็น 2 มติ ิได้แก่ “การเหน็คุณค่าแห่งตน

ตามการรับรู้” (explicit self-esteem) และ “การเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย” (implicit self-esteem) 

การเหน็คณุค่าแห่งตนตามการรบัรู้ หมายถงึการประเมนิตนเองตามการรบัรู้ของบุคคลนัน้ ซึ่งผ่าน

กระบวนการทางความคดิ ส่วนการเหน็คุณค่าแห่งตนโดยนยั หมายถงึการประเมนิตนเองที่เกดิขึน้

โดยอตัโนมตัภิายใตก้ระบวนการจติไรส้ํานึก โดยไม่ตระหนกัวา่ตนเองกําลงัประเมนิสิง่ใดอยู่จงึเป็น

การประเมนิตนเองโดยปราศจากการใชค้วามคดิในการไตร่ตรองไวก้่อน ซึ่งหากคุณค่าทัง้ 2 มตินิี้ไม่

สอดคลอ้งกนั บุคคลจะมบุีคลกิภาพแบบหลงตนเอง มกัมคีวามโกรธแคน้ ไม่สามารถรบัมอืกบัความ

ผดิพลาดหรอืความล้มเหลวได้ และยงัพบว่าผูท้ี่มกีารเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยตํ่า แต่มกีารเห็น

คุณค่าแห่งตนทีร่บัรูสู้งจะมสีุขภาวะทางจติในระดบัสูงกวา่ผูท้ีม่กีารเหน็คุณค่าแห่งตนโดยนยัสูง แต่มี

การเหน็คุณค่าแห่งตนที่รบัรู้ตํ่า จากผลการวจิยัดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ว่า คุณค่าแห่งตนที่เกดิจาก

การรบัรู้ หรอืจากประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รบัขอ้มูลสะท้อนกลบัเชงิบวกจากบุคคลแวดล้อม มี

อทิธพิลต่อบุคคลอย่างยิง่ ภาพลกัษณ์ของตนทีเ่ป็นทีย่อมรบัของผูค้นรอบกาย เป็นปัจจยัสําคญัทีท่ํา

ใหบุ้คคลรูส้กึพงึพอใจในตนเอง แมก้ารรบัรูถ้งึคุณค่าแห่งตนโดยนยัหรอืคุณค่าจากความรูส้กึส่วนลกึ

ในจติใจของบุคคล จะตํ่ากว่าที่คุณค่าที่คนอื่นรบัรู้กต็าม อาจตคีวามได้ว่า “การเหน็คุณค่าแห่งตน

โดยนยั” เป็นการสะทอ้นความรูส้กึของ “ตนทีแ่ท”้ (real self) ตามทฤษฎขีองของโรเจอรส์ เนื่องจาก

มลีกัษณะทีเ่ป็นความรู้สกึส่วนลกึจากตวัตนทีส่ํานึกรู ้ซึ่งโรเจอรไ์ดก้ล่าววา่บุคคลที่สามารถบรรยาย

เกี่ยวกบัตนเองได้อย่างสอดคลอ้งตามความเป็นจรงิมากเท่าใด บุคคลกจ็ะแสดงการปกป้องตนเอง

ทางการรบัรูน้้อยลงเท่านัน้ หมายความวา่ผูพ้กิารทีส่ํานึกรูต้นเองตามความเป็นจรงิ มคีวามกระจ่าง

ชดัในตวัตน จะสามารถยอมรบัประสบการณ์แหง่ความสูญเสยีหรอืความทุกขใ์จทีต่้องเผชญิว่าเป็น

ส่วนหนึ่งของชีวติตน สามารถดํารงชวีติต่อไปได้อย่างมีเป้าหมาย สอดคล้องกบั บลาเซ็ก และ 

เบสต้า (BlaZek, Besta. 2010: online.) ที่ศกึษาเชงิสํารวจเกีย่วกบัความกระจ่างชดัในอตัมโนทศัน์

และแนวทางทางศาสนาทีม่ผีลต่อเป้าหมายในชวีติและการตระหนกัในคุณค่าแห่งตน พบว่าบุคคลที่

สามารถอธบิายเกี่ยวกบัตนเองไดอ้ย่างชดัเจน ตระหนกัรูว้่าตนเป็นใคร กําลงัทําอะไร มจีุดมุ่งหมาย

เช่นไร คือบุคคลที่มอีตัมโนทศัน์ที่กระจ่างชดั ด้วยลกัษณะเช่นนี้ประกอบกบัการมีความเชื่อทาง

ศาสนาในลกัษณะของการแสวงหาความรู ้ตัง้คําถามเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืความเชือ่ต่างๆดว้ยการ

คดิอย่างมวีจิารณญาณ พร้อมเปิดรบัสิง่ทีไ่ดค้้นพบในฐานะทีเ่ป็นประสบการณ์ความรู้ใหม่ ลกัษณะ

เชน่นี้จะนําไปสู่การมเีป้าหมายในชวีติและการตระหนกัได้ถงึคุณค่าแห่งตน ในทางกลบักนั บุคคลที่

ไม่กระจ่างชดัในอตัมโนทศัน์ หรอืไม่สํานึกรูใ้นสิง่ต่างๆทีเ่กีย่วกบัตนเอง ความเชือ่ทางศาสนาจะเป็น

เพียงเครื่องมือเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจที่ถูกใช้เพื่อเติมเต็มความต้องการของบุคคล ถือเป็นการถูก



ครอบงําจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้ซึ่งจะส่งผลใหก้ารตระหนกัในคุณค่าแห่งตนของ

บุคคลนัน้ลดลง   

 แม้บุคคลปรารถนาที่จะมอีสิระในการกําหนดคุณค่าสิง่ต่างๆในชวีติให้เป็นไปตามความ

ตอ้งการของตนมากสกัเท่าใด แต่ในโลกความเป็นจรงิมนุษยท์กุคนถูกวางเงื่อนไขเกีย่วกบัคุณค่าใน

พฤติกรรมของตนเอง เพราะธรรมชาติของมนุษย์มิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้สงัคม บุคคลจึงมกัมี

ความคดิที่เกดิขึน้อย่างอตัโนมตัวิ่าสิง่ใด เหมาะสม หรอื ไม่เหมาะสม เป็นสิง่ทีผู่อ้ ืน่ยอมรบัได ้หรอื 

ยอมรบัไม่ได ้ แนวคดินี้สะทอ้นใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจนในทฤษฎแีรงจูงใจของมาสโลว ์ทีก่ล่าวถงึความ

ตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย ์นัน่คอื ความตอ้งการมศีกัดิศ์รจีากตนเองและผูอ้ ื่น (esteem needs from 

oneself and others) ตอ้งการใหต้นเป็นทีน่บัถอื โดยจําแนกความตอ้งการดงักล่าวออกเป็น 2 นยัยะ 

คอื ความนับถอืที่ตัง้อยู่บนฐานของความสามารถของตนเอง ประสบความสําเรจ็ในการกระทําสิ่ง

ต่างๆ มอีสิรภาพ ชว่ยเหลอืตนเองได ้และอกีดา้นหนึ่งคอื ความนบัถอืทีอ่าศยัการประเมนิของผูอ้ ื่น 

เชน่การพยายามแสวงหาเกยีรตยิศชื่อเสยีง อํานาจ ตอ้งการเป็นคนสําคญั อยากให้คนอื่นชืน่ชมยก

ย่องและยอมรบั (นพมาศ อุง้พระ. 2551:  287) จงึเป็นการสนบัสนุนแนวคดิที่วา่ ขอ้มูลสะทอ้นกลบั

จากบุคคลแวดลอ้มมอีทิธพิลอย่างยิง่ต่อการตดัสนิใจประเมนิตนเองของบุคคล  

  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตระหนักในคณุค่าแห่งตน 

 คูเปอรส์มธิ (ปณศิรา ภาสภาการ. 2546: 51-53; อา้งองิจาก Coopersmith.1981) เป็นหนึ่ง

ในนักทฤษฎทีี่เชื่อวา่ การก่อเกดิการตระหนักในคุณค่าแห่งตนเป็นสิง่ที่บุคคลได้จากการเรยีนรู้ทาง

สงัคม เป็นมุมมองในเชงิพฤตกิรรม เขาจงึให้ความสําคญัในการพฒันาคุณลกัษณะนี้ให้เกดิขึน้แก่

บุคคลโดยเฉพาะในวยัเดก็ โดยไดจ้ําแนกองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อการเหน็คุณค่าในตนเองเป็น 2 

ประการ คอื องค์ประกอบเฉพาะบุคคล และองค์ประกอบภายนอกของบุคคล ซึ่งได้แจกแจงเป็น

ปัจจยัดา้นต่างๆทีค่่อนขา้งชดัเจน ดงันี้ 

  1. องคป์ระกอบเฉพาะบุคคล คอืลกัษณะของแต่ละบุคคลที่มผีลให้บุคคลเหน็คุณค่า

ของตนเองแตกต่างกนัไป ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

   - ลกัษณะทางกายภาพ (physical attributes) ซึ่งเป็นลักษณะที่มีผลต่อการเห็น

คุณค่าแห่งตนของบุคคลโดยตรง ความสมบูรณ์สวยงามของรูปกาย หรอืลกัษณะทางกายภาพทีเ่อื้อ

ต่อความสําเร็จในการทํากิจกรรมต่างๆเช่นความแขง็แรง ความรวดเร็ว บุคคลที่มีลักษณะทาง

กายภาพทีน่่าพงึพอใจ จะตระหนักในคุณค่าแห่งตนมากกว่าผูท้ี่มลีกัษณะทางกายภาพที่ไม่น่าพึง

พอใจ  

   - ความสามารถทัว่ไป สมรรถภาพ และผลงาน (general capacity, ability and 

performance) องคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้นนี้มคีวามสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั โดยแต่ละดา้นจะบ่งบอก

ถงึความถีข่องการประสบความสําเรจ็ของบุคคล  



   - ภาวะทางอารมณ์ (affective states) เกดิจากการที่บุคคลมปีฏิสมัพนัธ์กบับุคคล

อื่นแล้วประเมนิตนเอง โดยทีบุ่คคลอาจประเมนิตนเองในทางบวก ซึ่งส่งผลใหบุ้คคลมองตนเองวา่มี

ความสามารถ ประสบความสําเรจ็ เกดิความรู้สกึพอใจ สุขใจ ทําให้บุคคลเหน็คุณค่าในตนเองสูง 

ส่วนผูท้ีป่ระเมนิตนเองในด้านลบจะมองวา่ตนไร้ความสามารถ ไร้สมรรถภาพ รูส้กึด้อย วติกกงัวล 

และไม่เพยีงแต่เป็นการลดความสุขในชวีติปัจจุบนัเท่านัน้ ยงัเป็นการทําลายความหวงัในอนาคตอกี

ดว้ย  

   - ปัญหานานาประการ และโรคภยัไขเ้จบ็ (problems and pathology) ไดแ้ก่ปัญหา

สุขภาพจติทัว่ๆไป อาการทางกายที่มสีาเหตุมาจากจติใจ และการกระทําอนัเป็นการทําลาย ผูท้ี่มี

ปัญหาดงักล่าวสูงจะมกีารเหน็คุณค่าในตนเองตํ่า และแสดงออกในรูปความวติกกงัวล มคีวามทุกข ์

ความยุ่งยากส่วนตวั ส่วนผูท้ีม่ปัีญหาดงักล่าวน้อยจะเป็นผูเ้หน็คุณค่าในตนเองสูง  

   - ค่านิยมส่วนบุคคล (self - value) โดยทัว่ไปแล้วบุคคลจะให้คุณค่าต่อสิ่งต่างๆ

แตกต่างกนั และเมื่อใหคุ้ณค่าต่อสิง่ใดแลว้จะมคีวามเชือ่วา่สิง่นัน้เป็นมาตรฐานทีส่ําคญัในการตดัสนิ

คุณค่าของตน บุคคลมแีนวโน้มที่จะใชม้าตรฐานทางสงัคมเป็นตวัตดัสนิคุณค่าของตนเอง กล่าวคอื 

บุคคลจะใหคุ้ณค่าต่อสิง่ต่างๆทีส่อดคลอ้งกบัสงัคมของเขาใหคุ้ณค่าไว ้ 

   - ความปรารถนาของบุคคล (aspiration) การตดัสนิคุณค่าของตนเกดิจากการที่

บุคคลเปรยีบเทยีบผลงานและความสามารถของตนกบัเกณฑ์ความสําเรจ็ทีบุ่คคลตัง้ไว ้ ถา้ผลงาน

และความสามารถเป็นไปตามเกณฑ์ หรือดีกว่าที่ได้ตัง้ไว้ จะทําให้บุคคลเห็นว่าตนเองมีคุณค่า 

ในทางตรงข้าม หากผลงานและความสามารถไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บุคคลตัง้ไว ้บุคคลจะมองว่า

ตนเองลม้เหลวและตดัสนิวา่ตนเองไรค้่า ดงันัน้การมองวา่บุคคลประสบความสําเรจ็ในดา้นต่างๆ ยงั

ไม่เพยีงพอทีจ่ะตดัสนิคุณค่าของบุคคล จําเป็นตอ้งพจิาณาถงึความคาดหวงั ความนึกคดิ และความ

ปรารถนาของบุคคลนัน้เขา้มาประกอบดว้ย 

  2. องคป์ระกอบภายนอกของบุคคล หมายถงึสภาพแวดล้อมที่มผีลต่อการมองเหน็

คุณแห่งตน ประกอบดว้ย 

   - ความสัมพันธ์กับครอบครัวและพ่อแม่  ประสบการณ์ที่ บุคคลได้รับจาก

ความสมัพนัธ์ภายในครอบครวัเป็นรากฐานทีส่ําคญัในชวีติของบุคคล เดก็ที่ไดร้บัความอบอุ่น การ

ดูแลสนบัสนุนใหก้ําลงัใจ มเีสรภีาพในการกระทํา ความคาดหวงัต่างๆ รวมไปถงึกฎเกณฑท์ี่พ่อแม่

ใชป้กครองลูก  ให้เดก็ได้มีอสิระในการปฏบิตัติามที่พ่อแม่กําหนดไว้ โดยมีการกําหนดและจํากดั

ขอบเขตการกระทําไวอ้ย่างชดัเจน สิง่เหล่านี้จะทําใหเ้ดก็สามารถพฒันาการเหน็คุณค่าในตนเอง 

   - โรงเรยีนและการศกึษา โรงเรยีนเป็นสถานทีพ่ฒันาการเหน็คุณค่าในตนเองของ

เดก็สบืต่อจากทางบ้าน กิจกรรมในโรงเรียนควรจดัขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของเดก็ เพื่อ

พฒันาความคดิ เพื่อการไดต้ระหนกัรูใ้นตนเอง ครูจะมบีทบาทสําคญัต่อการเรยีนรูแ้ละการรบัรู้ของ

เดก็ สามารถทําใหเ้ดก็รูส้กึวา่มคีุณค่าหรอืความสําคญัได ้เนื่องจากครูเป็นผูป้ระเมนิเดก็ในดา้นตา่งๆ 

ส่งผลให้เดก็มทีศันคตติ่อตนเองจากการประเมนินัน้ และยงัพบว่าครูที่มคีวามคาดหวงัในตวัเดก็จะ



ทําใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความสามารถ ศกัยภาพของตน และประสบความสําเรจ็ในดา้นการเรยีนตามทีค่รู

คาดหวงั  

   - สถานภาพทางสงัคม เป็นตวัที่แสดงให้เห็นถึงระดบัทางสงัคมของบุคคล โดย

พจิารณาจากอาชพี รายได ้ตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน บทบาททางสงัคม วงศต์ระกูล เป็นตน้ โดยทัว่ไป

เมื่อกล่าวถงึสถานภาพทางสงัคมมกัจะพจิารณาที่ อาชพี รายได้ ลกัษณะที่อยู่อาศยั เนื่องจากสิ่ง

เหล่านี้เป็นตวับ่งบอกถงึความสําเรจ็ในชวีติของบุคคล ซึ่งทําใหบุ้คคลตระหนกัในคุณค่าแห่งตน  

   - สงัคมและกลุ่มเพื่อน เป็นกลุ่มบุคคลที่มคีวามสําคญัต่อการเหน็คุณค่าในตนเอง 

จากการเปรยีบเทยีบตนเองกบักลุ่มเพื่อนในดา้นทกัษะ ความสามารถ ความถนดั ผลสมัฤทธิ ์หาก

บุคคลมสีิง่เหล่านี้สูงกว่าเพื่อนๆ หรอืได้รบัการยอมรบั เป็นที่นิยมชมชอบจากกลุ่มเพื่อน บุคคลจะ

เหน็คุณค่าในตนเองสูง ในทางตรงขา้มหากบุคคลไม่ไดร้บัการยอมรบักจ็ะเหน็คุณค่าของตนตํ่าลง  

 ตามทศันะของคูเปอรส์มธิ การตระหนกัในคุณค่าแห่งตนเกดิขึน้ไดจ้ากองคป์ระกอบภายใน

ตวับุคคลร่วมกบัองค์ประกอบภายนอก ซึ่งเมื่อพจิารณาองคป์ระกอบทัง้ 2 ดา้น ลว้นมอีทิธพิลจาก

สงัคมแวดล้อมที่เขา้มาหล่อหลอมความคดิ เจตคต ิค่านิยมของบุคคล เช่น ในเรื่องความสวยงาม 

รูปร่างหน้าตา หรอืความสามารถ ความสําเรจ็ของบุคคล ซึ่งจะเป็นไปในรูปแบบที่สงัคมได้ใหคุ้ณค่า

ไว ้จงึดูเหมอืนวา่มนุษย์จะให้ความสําคญัแก่คุณค่าของสงัคมมากกวา่ความรูส้กึทีแ่ท้ในจติใจตนเอง 

และมแีนวโน้มที่จะรบัเอาคุณค่าภายนอกนัน้มาเป็นคุณค่าของตน หากการก่อเกดิคุณค่าแห่งตน

เป็นไปตามแนวคิดดงักล่าวแล้ว คงเป็นเรื่องยากสําหรบัผูท้ี่ต้องกลายเป็นคนพกิารในการที่จะได้

สมัผสักบัความรู้สึกคุณค่าแห่งตนในตัวพวกเขา เพราะไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพหรือ

องค์ประกอบด้านใด กด็ูเหมอืนว่าจะไม่เอื้อต่อการสร้างความตระหนักในคุณค่าแห่งตนในผูพ้กิาร 

เช่นนี้แล้วการเอาใจผูกไวก้บัคุณค่าเดมิหรอืคุณค่าจากการตดัสินของบุคคลอื่นอาจไม่ใช่หนทางที่

ง่ายต่อการก่อเกดิคุณค่าแห่งตนของผูพ้กิาร  

  เพจ และ เพจ (Page & Page. 1992: 34-49) ได้กล่าวถึงปัจจยัของการตระหนักใน

คุณค่าแห่งตนว่าก่อเกิดขึน้ได้จากทัง้อทิธพิลภายในและภายนอก ซึ่งเงื่อนไขของการตระหนักใน

คุณค่าแห่งตนจากเงื่อนไขภายนอกนัน้มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิของคูเปอรส์มธิ กล่าวคอืเป็นคุณ

ค่าที่เกดิขึน้ได้จากภาพลกัษณ์ภายนอก รูปร่างหน้าตา การได้รบัการยอมรบัจากกลุ่ม หรอืสถานะ

ทางสงัคมของบุคคล เป็นตน้ การเหน็คุณค่าแห่งตนในลกัษณะนี้จะขึน้อยู่กบัการประสบความสําเรจ็

ของบุคคล ในทศันะของเขาการยดึโยงคุณค่าของตนกบัเงื่อนไขภายนอกเป็นการรบัรู้ถงึคุณค่าใน

ตนเองทีไ่ม่มัน่คงไม่แน่นอน 

 สําหรบัปัจจยัของการเกดิกระตระหนักในคุณค่าแห่งตนจากภายในได้แก่ บุคลิกลกัษณะ

เฉพาะของบุคคล คอืการที่บุคคลมคีวามเป็นตวัของตวัเอง ยกตวัอย่างเช่น การเป็นคนซื่อตรง มี

ปัญญาหลกัแหลม เป็นต้น เป็นการตระหนกัในคุณค่าของตนทีก่่อเกดิจากภายใน บุคคลที่ตระหนัก

ถงึคุณค่าแห่งตนในลกัษณะนี้จะมคีวามมัน่คงในการรบัรูคุ้ณค่าของตนเอง 



 โควงิตนั (Covington. 1998 : 78) ไดใ้หท้ศันะทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิขา้งตน้ เขากล่าววา่สิง่

ทีม่นุษยต์้องการมากกว่าสิง่ใดคอื “การยอมรบัตวัตน” (self-acceptance) และคุณค่าของบุคคลมกั

มาจากความสามารถในการช่วงชงิความสําเรจ็ ซึ่งสงัคมมแีนวโน้มทีจ่ะตดัสนิคุณค่าของบุคคลจาก

การประสบความสําเร็จ ตวัอย่างเช่นเด็กนักเรยีนที่มกัสบัสบระหว่าง “ความสามารถ”(ability)และ

“คุณค่า” (worth) ความสําเร็จในการเรียนจะช่วยรักษาภาพลักษณ์เชิงบวกต่อตัวตนในด้าน

ความสามารถ และทําให้นักเรยีกคดิว่าพวกเขามคีุณค่า ในขณะที่ ความไม่มคีุณค่านัน้เกดิขึน้จาก

การไรค้วามสามารถ 

 โควงิตนัได้กล่าวถงึองค์ประกอบที่ก่อใหเ้กดิการตระหนักคุณค่าแห่งตน 4 ประการ ได้แก่ 

1)ความสามารถ (ability) ซึ่งหมายถงึความสามารถตามการรบัรู้ของตน 2) ความพยายาม (effort)  

3) การบรรลุผลสําเรจ็ (performance)  4) คุณค่าแห่งตน (self-worth) เขากล่าวว่า ความสามารถ 

การบรรลุผลสําเรจ็ และ ความพยายาม ทัง้สามปัจจยันี้มคีวามเชื่อมโยงกบัการตระหนักในคุณค่า

แห่งตน นอกจากนี้ ความสามารถ และ ความพยายาม มคีวามเชื่อมโยงกบั การบรรลุผลสําเร็จ 

ดงันัน้แนวคดิพื้นฐานของเขาคอื การตระหนักในคุณค่าแห่งตนจะขึน้อยู่กบัความสําเรจ็ของบุคคล

หรือกล่าวได้ว่า หากบุคคลไม่สามารถประสบความสําเร็จในกจิกรรมใดที่เขาให้ความสําคญัแล้ว 

บุคคลจะไม่อาจรบัรูไ้ดว้า่เขามคีุณค่า (Covington. 1984. online) 

 

การก่อเกิดตวัตนของผู้พิการ  

 เมื่ออทิธพิลของสงัคมภายนอกไดจ้ํากดัอสิระในการก่อเกดิตวัตนผูพ้กิาร แนวคดิของฟูโกต์

(อานันท ์กาญจนพนัธุ์. 2552: 185-186; อ้างอิงจาก Foucault. 1976) ในการสร้างอตัลกัษณ์แห่ง

ตวัตนดว้ยสิง่ทีเ่ขาเรยีกวา่ “technology of self” หรอืเทคนิควธิขีองอตัตา จะเป็นแนวทางหนึ่งทีช่ว่ย

ใหผู้พ้กิารสรา้งตวัตนของพวกเขาได้อกีครัง้ ฟูโกตใ์หค้วามสนใจในการศกึษากลุ่มคนทีไ่ม่ไดร้บัการ

ยอมรบัจากสงัคม หรอื กลุ่มคน “ชายขอบ”โดยใชก้ระบวนการคดิทีเ่รยีกวา่“การเจรญิสตเิชงิวพิากษ์” 

(critical reflexion) หมายถึงการหมัน่ทบทวนตวัเองอย่างวพิากษ์วจิารณ์เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ 

เป็นวถิทีางที่ปัจเจกชนสามารถกระทําต่อร่างกาย จติวญิญาณ ความคดิและวตัรปฏบิตัขิองตนเอง 

เพื่อสร้างและเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบของการทบทวนตวัตนสาม ประการ 

ประการแรก คอืการตรวจสอบทบทวนความคดิของตนอย่างสอดคลอ้งตามความเป็นจรงิ ประการที่

สอง คอื การตรวจสอบทบทวนความคดิของตนทีม่ตี่อกฎเกณฑต่์างๆ และประการสุดท้าย คอื การ

ตรวจสอบทบทวนความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิที่ซ่อนเร้นของตนและความไม่บรสิุทธิภ์ายในใจ

(inner impurity) (Foucault. 1997 : 247) จากรูปแบบดังกล่าวการตรวจสอบทบทวนตัวตนเป็น

เสมอืนการถอดรหสัความคดิทีอ่ยู่ภายในของบุคคล ซึ่งสะทอ้นใหเ้ขา้ใจไดว้า่มนุษยม์กัใชช้วีติอยู่กบั

ภาพลวงของตวัตน (self-illusion) โดยมบีางสิง่ซ่อนอยู่ภายใตภ้าพเหล่านัน้การไม่เปิดเผยตนเองทํา

ให้บุคคลต้องละทิ้งตวัตนและความปรารถนาที่แท้แห่งชวีติตนถูกอํานาจภายนอกเข้าครอบงําจน

สูญเสยีความเป็นตวัเอง เชน่คนพกิารทีถู่กกดทบัจากวาทกรรมทางสงัคม จะซึมซบัความรู้สกึด้อย



คุณค่าทีส่งัคมมอบใหจ้นเชือ่วา่เป็นความจรงิแทแ้ห่งตน ดว้ยวธิกีารทบทวนสํารวจตนนี้จะทําใหพ้วก

เขาหนัมาตัง้คําถามกบัตนเองว่า แท้ที่จรงิแล้วชวีติของเขาขึน้อยู่กบัความบกพร่องทางร่างกาย 

ขึน้อยู่กบับาปกรรมที่เคยกระทําในชาตกิ่อน หรอืขึน้อยู่กบัการถูกกําหนดบทบาทหรอืตําแหน่งทาง

สงัคม การตัง้คําถามเกี่ยวกับตนเองจึงเป็นเสมือนจุดพลิกผนัต่อการสร้างตวัตนของคนพิการ       

(จติตมิา เจอืไทย. 2551: 25) 

 จากแนวคดิของฟูโกต ์มนุษยถู์กครอบงําดว้ยอํานาจบางอย่างไม่วา่เขาจะรูต้วัหรอืไม่รูต้วัก็

ตาม การตรวจสอบทบทวนตนเองเป็นวธิกีารที่แสดงถึงความพยายามที่จะต่อต้านการครอบงํา

เหล่านัน้ อนัจะนํามาซึ่ง “การรู้ตนเอง” (knowing the self) ซึ่งเป็นมติิของปัญญาเหตุผล และการ 

“เอื้ออาทรตนเอง”(care of the self) ซึ่งเป็นมติิทางจรยิธรรม (ethics) (ธรียุทธ บุญม.ี 2557: 200-

204; อ้างองิจาก Foucault. 1984) “จรยิธรรม” คอืความสมัพนัธ์ของตวัเองต่อตวัเอง ในการกํากบั

ควบคุมตวัเองโดนสมัพนัธ์กบักฎเกณฑ์หรือค่านิยมที่ยึดถือ ซึ่งอาจสอดคล้องหรือแตกต่างจาก

“ศลีธรรม”ทีเ่ป็นชดุของกฎเกณฑ์ ขอ้หา้มต่างๆทีส่งัคมกําหนดขึน้ คนพกิารจะดํารงตวัตนทีไ่ด้สรา้ง

ขึน้ไดด้ว้ยการทีพ่วกเขาเขา้ใจวา่ ตวัตนของมนุษยท์ีถู่กสงัคมสรา้งขึน้นัน้ไม่ใชค่วามจรงิ หากแตเ่ป็น

สิง่ที่พวกเขาสํานึกรู้ไดด้้วยตวัเองที่เป็นความจรงิทีแ่ท้  และด้วยแรงปรารถนาในเบื้องลกึของจติใจ 

คนพกิารจะสร้างตวัตนโดยปราศจากการครอบงําจากวาทกรรมของสงัคม หากหนทางที่เขาเลอืก

สามารถสร้างให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าภายใต้อตัลกัษณ์แห่งตวัตนนัน้ คนพกิารจะสามารถดํารง   

อตัลกัษณ์นี้ใหค้งอยู่ไดต้่อไป และแนวทางทีจ่ะทําใหพ้วกเขาสามารถดํารงรกัษาตวัตนใหม่ทีไ่ดส้รา้ง

ขึน้นี้ให้คงอยู่อย่างยัง่ยนืถาวรโดยที่คนพกิารจะไม่กลบัไปสวมอตัลกัษณ์เดมิที่สงัคมยดัเยยีดให้อกี 

คอืการเสรมิพลงัอํานาจให้แก่ตวัตนที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วย “จริยธรรมแห่งตวัตน” ซึ่งเป็นการให้

คุณค่าต่อกฎเกณฑ์ต่างๆของบุคคลนัน้ เป็นความหลากหลายที่มนุษย์แต่ละคนจะตดัสินใจเลือก

วถิทีางแห่งจรยิธรรมของตนเอง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการดําเนินชวีติ หรอืเป็นการใหค้วามหมายของ

คุณค่าตามแนวทางของตน อนัจะนําไปสู่สิง่ที่ฟูโกต์เรยีกวา่ “art of existence” หรอื “ศลิปะของการ

ดํารงอยู่” (Foucault. 1985: 10-11) เพื่อให้ชวีติของพวกเขาเป็นเสมอืนผลงานศลิปะที่มคีุณค่าที่ถูก

สรา้งขึน้จากปลายพู่กนัในมอืของผูพ้กิารเอง  

 จากแนวคิดดังกล่าว แนวคิดของฟูโกต์เป็นการช่วยปลดปล่อยบุคคลให้หลุดพ้นจาก     

วาทกรรมทางสงัคมที่กดทบัคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของพวกเขาไว้ ด้วยการกลบัมาทบทวน

ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิจากงานเขยีนของโรเจอร์ส (Rogers. 1961: 166-181) ที่เน้นการ

สํารวจตวัตนเพื่อให้เกิดการสํานึกรู้เกี่ยวกบัตนเองอย่างแท้จรงิ อนัจะนําไปสู่ความสอดคล้องของ

ตวัตน เขาได้กล่าวถึงวลีหนึ่งที่ว่า “เป็นเราอย่างที่เราเป็น” “To be that self which one truly is”     

โรเจอรส์ไดใ้ชว้ธิกีารสงัเกตความรูส้กึและพฤตกิรรมของคนไขท้ีเ่ขา้มารบัการบําบดั บุคคลเหล่านี้มกั

เป็นผูท้ีม่คีวามไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งตวัตนและประสบการณ์ ซึ่งส่งผลใหพ้วกเขาเกดิความคบัขอ้ง

ใจ สบัสน ไม่แน่ใจ และตัง้คําถามกบัตวัตนที่เป็นอยู่ โรเจอร์สไดร้วบรวมขอ้มูลที่ได้จากการบําบดั

คนไขข้องเขา จนสามารถจําแนกได้เป็นลกัษณะแนวโน้มของบุคคลผู้ต้องการที่จะกา้วผ่านความ

สบัสน ความคบัขอ้งใจในการดําเนินชวีติทีข่ดัแยง้กบัความรู้สกึภายในตนเอง ซึ่งการบําบดัทีป่ระสบ



ผลสําเรจ็จะทําให้บุคคลจะสามารถตระหนกัถงึสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ มทีศันคตเิชงิบวกและสามารถ

ยอมรบัตนเองได ้ลกัษณะแนวโน้มดงักล่าวแบ่งเป็น 2 นยัยะ คอื เป็นแนวโน้มทีบุ่คคลจะหนีห่างจาก

บางสิง่ และ แนวโน้มทีบุ่คคลจะมุ่งสู่บางสิง่  

  ละภาพลวงแห่งตน (away from façade) คอื บุคคลมแีนวโน้มที่จะหลกีหนีจากตวัตน

จอมปลอมทีเ่ป็นอยู่แมจ้ะรูส้กึลงัเลและกลวั แมบุ้คลจะไม่รูแ้น่ชดัวา่กําลงัเปลีย่นไปสู่สิง่ใดแต่เขากไ็ด้

ตัง้คําถามกบัสิง่ที่เป็นอยู่และเริ่มที่จะค้นหานิยามความเป็นตวัตนของเขาแม้ว่านิยามนัน้อาจเป็น

มุมมองในเชงิลบกต็าม กล่าวได้ว่านี่คอืจุดเริม่ตน้ของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโรเจอร์สระบุว่า “ความ

กลวั” เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวขา้มไปสู่การตระหนกัในตวัตนที่แทจ้รงิ แทนที่จะซ่อนตวัอยู่ภายใต้

การแสดงบทบาททีม่ใิชต่วัตนทีแ่ท้จรงิของเขา บุคคลจะตระหนกัไดว้า่เขาคอื ผูท้ีม่คีวามกลวัในการ

ทีจ่ะเปิดเผยตวัตนทีแ่ทจ้รงิของตนเอง และนัน่เป็นเพราะเขาไดใ้หคุ้ณค่าเชงิลบกบัตวัตนนัน้ของเขา 

  พ้นจากกรอบของความสมควร (away from “oughts”) คอืแนวโน้มของบุคคลที่จะลบ

ภาพของคําวา่ “ควรจะเป็น” ซึ่งบุคคลอาจไดร้บัการซมึซบัสิง่ที่พวกเขา “ควรจะ” นี้มาจากพ่อแม่ ทัง้

ที่สิง่นัน้อาจไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเขาเอง การต้องทําในสิ่งที่ฝืนกบัความรู้สึกภายในนี้

ส่งผลใหบุ้คคลเกดิความคบัขอ้งใจและตัง้คําถามกบัสิง่ที่เขาเคยเชือ่วา่ “เหมาะสม” โรเจอรส์พบวา่มี

บุคคลมากมายที่ถูกทําใหม้รูีส้กึกบัตวัเองในแง่ลบโดยมคีวามคดิวา่ตวัเองยงัไม่ดพีอ สิง่ทีเ่ขาแนะนํา

คอื ใหเ้ลกิใส่ใจกบัคําพูดของคนอื่นและกลบัมายอมรบักบัตวัตนดว้ยความภาคภูมใิจ 

  ถอยห่างจากความคาดหวังของสังคม (away from meeting expectations) คือ 

แนวโน้มของบุคคลทีจ่ะหลกีหนีจากความคาดหวงัของสงัคมและวฒันธรรม ในแง่ของสงัคมไม่วา่ยุค

สมยัใดย่อมมีกระบวนการกล่อมเกลาให้คนในสงัคมมีพื้นฐานความคิด ความเชื่อ ค่านิยมไปใน

ทศิทางเดยีวกนั เพื่อใหอ้ยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบสุข สรา้งใหเ้กดิภาพของบุคคลทีม่ลีกัษณะพงึประสงค ์

เป็นตวัแบบตามความคาดหวงัของสงัคม บุคคลจะผ่านกระบวนการ “ตดัแต่ง” คุณค่าใหส้อดคล้อง

กบัค่านิยมของสงัคม ซึ่งส่งผลใหเ้หตุและผลของตนเองถูกลดความสําคญัลงไป   

  หยุดการกระทําเพื่อเอาใจผูอ้ ื่น (Away From Pleasing Others) คอืแนวโน้มทีบุ่คคลจะ

เลกิทําสิง่ต่างๆเพยีงเพื่อให้คนอื่นพงึพอใจ ซึ่งแท้ที่จรงิแล้วสิง่นัน้อาจขดักบัความต้องการของตน

พฤตกิรรมเช่นนี้อาจอธบิายได้ในทฤษฎคีวามต้องการพื้นฐานของมาสโลว ์ในเรื่องของการต้องการ

การยอมรบัจากตนเองและผูอ้ ื่น อย่างไรกด็มีาสโลวไ์ดใ้หค้วามสําคญัต่อคุณค่าทีม่าจากการประจกัษ์

รูคุ้ณค่าภายในตนและด้วยตน มากกว่าคุณค่าที่ได้มาจากภายนอก คนที่ตกเป็นทาสหรอืตกอยู่ใต้

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ยากที่จะบรรลุถึงความเจริญวฒันะแห่งบุคลิกภาพหรือเป็นมนุษย์โดย

สมบูรณ์ได ้(ศรเีรอืน แกว้กงัวาล. 2554: 113) 

 จากทศันะของโรเจอร์ส (Rogers. 1961: 166-181) แสดงให้เห็นถงึแน้วโน้มของบุคคลที่

กําลงัหลุดออกจากกรอบที่ครอบงํา บดบงัความเป็นตวัของตวัเอง การตัง้คําถามกบัสิง่ที่เป็นอยู่

สะท้อนให้เห็นถึงจุดเริม่ต้นของการกลบัมาพิจารณาตวัตนตามที่เป็นจริง ปลดปล่อยตวัเองจาก



พนัธนาการทางความคดิที่ถูกกําหนดขึน้โดยสิง่แวดล้อมภายนอก บุคคลจะมอีสิระในการตดัสนิใจ

ด้วยเหตุผลของตนมากขึ้น เกิดความรู้สึกภูมิใจ ยอมรับตนเองและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น 

ความรู้สกึที่เกิดขึ้นในตวับุคคลแม้จะค่อนขา้งเป็นไปในเชงิลบ แต่ถือว่าเป็นสญัญาณที่บ่งบอกว่า 

การเปลี่ยนแปลงกําลงัจะเกดิขึน้ในตวับุคคล ซึ่งการเปลีย่นแปลงจะเป็นไปสู่ลกัษณะใดนัน้ โรเจอร์ส

ไดอ้ธบิายแนวโน้มของลกัษณะทีบุ่คคลจะเปลีย่นแปลงไปเป็นดงันี้   

  มุ่งสู่การมทีศิทางของตน (toward self-direction) หมายถงึ การที่บุคคลมอีสิระในการ

เลอืกวถิชีวีติรวมถงึเป้าหมายของตนเอง สามารถตดัสนิใจไดว้า่สิง่ใดมคีวามหมายหรอืไม่สําหรบัตน 

อสิรภาพแห่งตวัตนนี้มาพร้อมกบัความรบัผดิชอบที่ยิ่งใหญ่ โดยบุคคลจะเรียนรู้จากผลของการ

ตดัสนิใจในสิง่ที่บุคคลได้เลอืกแล้ว โรเจอร์สพบว่าบุคคลจะก้าวสู่อสิรภาพแห่งตนนี้ด้วยความรู้สึก

กลวัและขาดความมัน่ใจ แต่ในขณะเดยีวกนัเขาจะรูส้กึตื่นเตน้และมแีรงผลกัดนัจากภายในซึ่งทําให้

บุคคลสามารถเปลีย่นแปลงตนเองได ้

  กระบวนการค้นหาตวัตน (toward being process) คอื ช่วงที่ไหลลื่นของกระบวนการ

เปลีย่นแปลงสู่ตวัตนใหม่ ซึ่งเป็นสิง่ทีโ่รเจอร์สสมัผสัได้จากคนไขข้องเขา เป็นชว่งเวลาที่ความรู้สกึ

ต่อสิง่ต่างๆของบุคคลค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลใหบุ้คคลได้พบ

กบัประสบการณ์ใหม่ในชวีติที่เตม็ไปด้วยความตื่นเต้น น่าค้นหา เปรยีบเสมอืนโลกใบใหม่ที่รอให้

พวกเขาคน้พบและเผยศกัยภาพทีซ่่อนอยู่ในตวัของพวกเขา 

  ผ่านสภาวะแห่งความสบัสน (toward being complexity) คอื ความซับซ้อนที่เกดิขึ้น

ภายในตวับุคคลซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงตวัตน บุคคลจะรู้สกึสบัสน ไม่กระจ่างชดัในความรู้สกึ ซึ่ง

สภาวะนี้อาจเกดิขึน้ไดใ้นชว่งเวลาใดชว่งเวลาหนึ่งถอืวา่เป็นเรื่องปกต ิในทศันะของโรเจอรส์ สภาวะ

ทีบุ่คคลสามารถเขา้ใจตนเองอย่างถ่องแท้ตลอดเวลาในทุกแง่ทุกมุม ปราศจากการปิดบงัตวัตนและ

ไรซ้ึ่งความกลวันัน้ เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดเ้ลย 

  เปิดรบัประสบการณ์ (toward openness to experience) คอื การที่บุคคลเปิดใจรบัทุก

ประสบการณ์ที่ผ่านเขา้มาในชวีติของตนอย่างเขา้ใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนกั โรเจอรส์พบวา่คนไข้

ของเขามกัจะปฏิเสธความเป็นจริงเกี่ยวกบัตนเองที่พวกเขาพึ่งค้นพบ แต่จะค่อยๆยอมรบัและใช้

ชวีติร่วมกบัสิง่นัน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อบุคคลปล่อยใหต้นเองซมึซบัความรูส้กึภายในทีเ่กดิจาก

ประสบการณ์อย่างเตม็ที ่แมค้วามรูส้กึนัน้จะเจบ็ปวด แต่ในทีสุ่ดเขาจะไดเ้รยีนรูว้า่ความจรงิเหล่านัน้

มใิชศ่ตัรูทีน่่ากลวั หากแต่เป็นมติรทีร่อคอยการยอมรบั 

  การยอมรบัผูอ้ ื่น (toward acceptance of others) คอื การเปิดใจยอมรบัประสบการณ์

ของผูอ้ ื่น เมื่อบุคคลยอมรบัตวัตนของตนเองแล้ว เขาจะมแีนวโน้มที่จะยอมรบัและเขา้ใจบุคคลอื่น

ด้วย โรเจอร์สได้อ้างถึงลกัษณะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Self-actualized person) ตามทฤษฎีของ   

มาสโลว ์โดยกล่าวว่าบุคคลจะไม่วพิากษ์วจิารณ์ผูอ้ ื่น หากแต่จะมองด้วยความเขา้ใจในธรรมชาติ



ของมนุษยเ์ปรยีบเสมอืนบุคคลทีไ่ม่ตวิา่กอ้นหนินัน้แขง็ เพราะดว้ยความเขา้ใจในธรรมชาตขิองกอ้น

หนินัน้  

  การไวใ้จตวัตน (toward trust of self) โดยบุคคลจะเชือ่ใจและใหคุ้ณค่ากบัตนเอง แมว้า่

สิง่นัน้จะแตกต่างจากความคดิของคนส่วนใหญ่กต็าม บุคคลกลา้ทีจ่ะสมัผสักบัความรูส้กึในใจตนและ

แสดงออกมาอย่างเป็นตวัของตวัเอง สามารถใชช้วีติอย่างตระหนกัในคุณค่าทีค่น้พบภายในตน  

 แนวคิดของโรเจอร์สเป็นการเน้นยํ้าในเรื่องความสอดคล้องกันระหว่าง “ตัวตน” และ

“ประสบการณ์” ลกัษณะแนวโน้มของบุคคลขา้งตน้เป็นวธิกีารเพื่อลดช่องวา่งของความไม่สอดคลอ้ง

ใหล้ดน้อยลง โดยประเดน็หลกัอยู่ทีก่ารรบัรูแ้ละยอมรบัตนเองตามทีเ่ป็นจรงิ รวมถงึตระหนกัรูคุ้ณค่า

ในความหมายของตน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มขึ้นจากภายในจิตใจของบุคคล สําหรบัผู้ที่ต้อง

กลายเป็นคนพกิารแล้ว เหตุการณ์ที่เกดิขึน้ถอืเป็นบททดสอบของชวีติที่ยอมรบัได้ยากยิง่ แต่การ

เปิดใจรบัตวัตนใหม่ทีเ่ปลีย่นไปนี้จะเป็นจุดเริม่ตน้ใหผู้พ้กิารสามารถคน้พบความหมายทีแ่ทข้องชวีติ

และศกัยภาพภายทีม่ใีนตนเองได ้ 

 ความหมายแห่งชีวิตของผูต้้องกลายเป็นคนพิการ 

 ความพิการ โดยเฉพาะความพิการที่เกิดขึ้นภายหลัง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ

เปลีย่นแปลงของชวีติในดา้นต่างๆมากมาย โดยผลกระทบและความเสยีหายทางดา้นจติใจและสงัคม

นัน้จะมผีลมากที่สุด (ทว ีเชือ้สุวรรณทว.ี 2551: 7) จงึต้องช่วยใหเ้กดิการปรบัตวัทางดา้นจติสงัคม

ของคนพิการ และนําไปสู่การให้คําปรึกษาในงานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่คนพิการเหล่านี้  

เพื่อใหผู้ท้ีต่อ้งกลายเป็นคนพกิารสามารถกา้วผา่นความสูญเสยีนี้ไปได ้

 การให้คําปรกึษาแบบอตัถภิาวนิยม (existentialism) (วไิลลกัษณ์ พงษ์โสภา. 2555: 203-

205) เป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้ที่กําลงัเคว้งคว้างมองไม่เหน็เป้าหมายในชวีติ กลบัมาทบทวนเพื่อ

แสวงหาความหมายแห่งชวีติ (meaning of life) ดว้ยความเชือ่ทีว่่า การแสวงหาความหมายในชวีติ

เป็นความรบัผดิชอบสูงสุดของมนุษย ์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล มไิดม้รูีปแบบทีส่ําเรจ็รูป มนุษย์มอีสิระ

ในการเลือกความหมายนัน้ด้วยตนเอง มีเสรีภาพต่อการกําหนดเกณฑ์ความหมายของชวีติ ซึ่ง

รวมถงึการมอีสิระในการให ้(give) การรบั (take) และการเลอืก (choice) กล่าวคอื มอีํานาจตดัสนิใจ

ในการกระทําใดๆโดยใช้เกณฑ์ค่านิยมของตนเป็นหลักในการดําเนินชีวิต และบุคคลจะต้อง

รบัผดิชอบ (responsibility) ต่อทุกการกระทําซึ่งเป็นผลจากการตดัสนิใจของตนเอง แนวคดินี้เชือ่ว่า 

ผูท้ี่มสีุขภาพจติด ีคอืผูท้ี่มคีวามรู้สกึว่าตนมคีวามคงอยู่ (being) เป็นการทีบุ่คคลตระหนักว่าเขาคอื

ใคร กําลงัทําสิง่ใด เขา้ใจในสิง่ทีต่นกระทําอย่างมคีวามหมาย มัน่ใจในการตดัสนิใจ สร้างศรทัธาให้

เกดิขึน้ในตนเองดว้ยการยอมรบัตวัตนทัง้ทีเ่ป็นดา้นดแีละทีเ่ป็นความบกพร่อง  

 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาคุณค่าในตนเองของผูพ้กิารทางกายโดยใช้

การให้คําปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีภวนิยม เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ตนเองตามความเป็นจริง และ

กระตุ้นให้บุคคลแสวงหาความหมายในชวีติ (ณฐัวลยั สจัจาบรรพต. 2554: 68) ผลการวจิยัพบว่า

หลงัจากไดร้บัการใหค้ําปรกึษา ผูพ้กิารมรีะดบัการเหน็คุณค่าในตนเองเพิม่ขึน้ ทัง้ดา้นทีรู่ส้กึวา่ตนมี



ความ สาํคญั ดา้นที่รู้สกึมคีวามภูมใิจ และด้านการเหน็คุณค่าตนเองโดยรวม ผลวจิยัได้สะท้อนให้

เห็นว่า เมื่อผู้พกิารตระหนักรู้ในสภาวะของตนตามที่เป็นจริงความหมายของคุณค่าแห่งตนก็จะ

ปรากฏชดัใหบุ้คคลไดส้มัผสัดว้ยใจทีอ่สิระ  

 แม้วา่ผูท้ี่ตอ้งกลายเป็นคนพกิารจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความพกิารหรอืสิง่แวดลอ้มได้ 

แต่เขาสามารถเลอืกที่จะตอบสนองต่อความจรงิที่เกดิขึน้และมคีวามสุขกบัชวีติได้เช่นเดยีวกบัคน

ปกติ หรืออาจได้พบความสุขที่มากกว่า ผูพ้ิการอาจเป็นตวัแทนที่ชดัเจนของผูที่ประสบกบัความ

สูญเสยี แต่ด้วยวถิชีวีติของโลกในปัจจุบนั คนปกตใินสงัคมทีแ่ม้ไม่มภีาพแห่งความสูญเสยีประทบั

บนร่างกาย แต่สิ่งที่พวกเขาอาจกําลงัสูญเสีย คือความเป็นตวัของตวัเอง ถึงมีตวัตนแต่ไม่อาจ

ควบคุมชวีติของตนเองได ้ทําใหต้อ้งตกอยู่ภายใตอ้ํานาจของสิง่แวดลอ้ม ไรจ้ดุยนื และปิดกัน้โอกาส

ในการเลอืกความหมายแห่งชวีติใหแ้ก่ตนเอง 

 

ส่วนท่ีสาม  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มูลจากตํารา หนงัสอื เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง บทความ ตลอดจนการ

ขอ้มูลทางอนิเทอร์เน็ต เพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้างกรอบแนวคดิ (conceptual framework)  สําหรบั

เป็นแนวทางในการศกึษาและหาคําตอบใหก้บัคําถามงานวจิยั   ซึ่งเปรยีบเสมอืนแผนทีข่องผูว้จิยัใช้

ในการเดนิทางสํารวจประสบการณ์ของผูใ้หข้อ้มูล โดยพรอ้มทีจ่ะปรบัเสน้ทางในแผนทีน่ัน้หากมกีาร

คน้พบเสน้ทางอื่นๆทีท่ําใหเ้หน็จุดหมายไดช้ดัเจนขึน้ 

 กรอบแนวคดิของผูว้จิยัเริม่จากการทําความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการสรา้งการตระหนกัใน

ตนเองของบุคคลทัว่ไปในสงัคม ซึ่งจะนําไปวเิคราะหเ์พื่อเขา้ใจการให้ความหมายของคุณค่าของ

บุคคลในช่วงก่อนเกิดความพิการ โดยได้พบว่าไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบเฉพาะบุคลคลหรือ

องคป์ระกอบภายนอกตามทศันะของคูเปอรส์มธิ  เงื่อนไขของบุคคลต่อการมองเหน็คณุค่าในตนเอง

นัน้ตกอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของสงัคมเป็นอย่างมาก การตระหนกัในคุณค่าแห่งตนของบุคคลนัน้เป็นผล

มาจากการประเมนิตนเองผา่นการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มภายนอก คุณค่านัน้จงึเสมอืนเป็นคุณ

ค่าทีถู่กตดัสนิโดยบุคคลอื่นมากกวา่ตวัเอง บุคคลทีม่คีวามแตกต่างจากลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องคน

ส่วนใหญ่ จะรูส้กึวา่ตนไม่ไดร้บัการยอมรบัและพยายามปกปิดลกัษณะดอ้ยนัน้โดยไม่กลา้เปิดเผยต่อ

ผูค้นภายนอก นัน่เป็นเพราะว่าบุคคลมแีนวโน้มที่จะใชม้าตรฐานทางสงัคมเป็นตวัตดัสนิคุณค่าของ

ตนเอง เป็นการเปรยีบเทยีบตนเองกบัสงัคม และเมื่อมกีารเปรยีบเทยีบย่อมปรากฏใหเ้หน็ภาพของ

ผูท้ีเ่หนือกวา่และผูท้ีด่อ้ยกวา่ ซึ่งคนทีถู่กมองวา่ดอ้ยกวา่จะถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสรา้งคุณค่าใน

ตนเองให้เกดิแก่ผูท้ี่มสีถานะที่เหนือกวา่ จงึเป็นการตตีราภาพลกัษณ์ของความดอ้ยค่าและตอกยํ้า

ความรูส้กึไรคุ้ณค่าใหเ้กดิขึน้ในใจ 

 เมื่อบุคคลต้องเปลี่ยนสถานะจากคนปกตเิป็นคนพิการ ความเหนือกว่าถูกพลิกให้กลบั

กลายเป็นความด้อย วธิกีารสรา้งคุณค่าแบบเดมิอาจใชไ้ม่ไดอ้กีต่อไป การเอาใจผูกไวก้บัคุณค่าเดมิ

ยิง่ทําให้ผูต้้องกลายเป็นคนพกิารไม่สามารถมองผา่นภาพลกัษณ์ที่ถูกตวัเองและถูกสงัคมตตีราจน



บดบงัความจรงิแทข้องภาพลกัษณ์แห่งตน เป็นการปิดกัน้ตนเองไม่ใหส้มัผสักบัคุณค่าทีม่อียู่ภายใน 

ผูว้จิยัจงึใชแ้นวคดิการสร้างอตัลกัษณ์ของฟูโกต์ ร่วมกบัทฤษฎีตวัตนของโรเจอร์ เป็นแนวทางใน

การวเิคราะหก์ารสรา้งความตระหนกัในคุณค่าแห่งตนใหเ้กดิกบัผูต้อ้งกลายเป็นคนพกิาร 

 แนวคดิทัง้สองมคีวามสอดคล้องกนัในเรื่องของการให้บุคคลกลบัมาพจิารณาตวัเองตาม

ความเป็นจรงิ สํารวจตนเพื่อใหต้ระหนกัรู้ความจรงิเกีย่วกบัตวัตนทีแ่ท ้ไตร่ตรองด้วยตวัเองว่าสิง่ใด

มคีวามหมายกบัชวีติและสิง่ใดทีไ่ม่มคีวามหมายสําหรบัชวีติตน อนัจะนําไปสู่การใหค้วามหมายของ

สิง่ต่างๆในรูปแบบของตวัเอง ซึ่งการตระหนกัรูท้ีเ่กดิขึน้อาจนําไปสู่การเปลีย่นแปลงความหมายแหง่

คุณค่า หรอือาจเป็นการฟ้ืนคนืคุณค่าเดมิของบุคคลให้กลบัมา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปใน

ลกัษณะใดกต็าม สิง่สําคญัอยู่ทีว่า่บุคคลไดต้ระหนกัในคุณค่าแห่งตนอกีครัง้บนพืน้ฐานของความจรงิ

แทท้ีเ่กีย่วกบัตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทท่ี 3 

วิธีการดาํเนินการศึกษาวิจยั 

 

 การที่คนเราจะเข้าใจความคิด ความรู้สึกของผู้อื่นถือว่าเป็นเรื่องยาก ดงัคํากล่าวที่ว่า 

“จติใจมนุษย์นัน้ยากแท้หยัง่ถงึ” กระบวนการทางจติเป็นเรื่องที่ซบัซ้อน และอาจมเีงื่อนปมที่แม้แต่

บุคคลที่เป็นเจ้าของความคิดและจิตใจอาจยังไม่กระจ่างชดัในตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

พยายามเขา้ถงึความรู้สกึของผูท้ี่ต้องเผชญิกบัเหตุการณ์วกิฤตทิี่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย

และจติใจ เชน่ผูท้ี่ต้องกลายเป็นคนพกิาร สําหรบัผูท้ี่ไม่เคยประสบกบัเหตุการณ์ดงักล่าว ไม่เคยได้

สมัผสักบัเหตุการณ์แห่งความสูญเสียนัน้ เพยีงแค่จนิตนาการของคนปกติไม่อาจทําให้เขา้ใจถึง

ความรู้สกึนัน้ได ้หากแต่เป็นการเปิดรบัเรื่องราวแห่งชวีติของผูต้อ้งกลายเป็นคนพกิาร ทีจ่ะทําใหไ้ด้

ขอ้มูลซึ่งรอ้ยเรยีงขึน้จากประสบการณ์ตรงของผูท้ี่เคยเผชญิกบัสถานการณ์ที่อ่อนไหวในเรื่องของ

คุณค่า เป็นการสรา้งความจรงิของชวีติผา่นการตคีวามโดยเจา้ของประสบการณ์ การศกึษาเกีย่วกบั

การตระหนกัในคุณค่าของผูท้ีต่อ้งกลายเป็นคนพกิารครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึเลอืกใชก้ารศกึษาเชงิคุณภาพ 

(qualitative reserch) โดยใช้วิธีวทิยาของการศกึษาอตัชวีประวตัิ (autobiography) ผ่านเรื่องราว

ชวีติของผูท้ี่ต้องเปลี่ยนสถานภาพจากคนปกตเิป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั สามารถสรา้งใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนของความหมายและการก่อเกดิ

การตระหนกัในคุณค่าของผูท้ีต่อ้งกลายเป็นคนพกิารได ้  

  

วิธีการวิจยั 

 การศกึษาอตัชวีประวตัิ (autobiography) ผ่านเรื่องเล่าประสบการณ์ชวีติ เป็นวธิีวทิยาที่

ผูว้จิยัเลอืกใชเ้พื่อเขา้ถงึความหมายของประสบการณ์ชวีติของผูท้ี่ตอ้งกลายเป็นคนพกิาร เพื่อเปิด

โอกาสให้เรื่องราวของพวกเขาได้ก้าวพ้นออกจากกรอบของเรื่องเล่ากระแสหลกัที่ถูกกําหนดโดย

สงัคมการวจิยัครัง้นี้มไิด้มุ่งแสวงหาว่าสิง่ใดคอืขอ้เทจ็จรงิ หากแต่เชื่อว่าความจรงิมไีด้หลากหลาย 

ขึน้อยู่กบัวา่บุคคลจะมองความจรงิผา่นฐานคดิเชน่ไรผูพ้กิารสามารถตคีวามสิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในชวีติ

โดยใช ้จนิตนาการ ภาพในใจ ความคดิ ความเชื่อ ความรูส้กึ ความอ่อนไหว ความปรารถนา เพื่อ

สร้างความหมายให้กบัสิง่นัน้ และเกดิเป็นสิง่ที่เรยีกว่าประสบการณ์ของบุคคล (นภาภรณ์ หะวา

นนท์. 2552: 4-5) สิง่เหล่านัน้ถอืวา่เป็น ”ความจรงิ” ในมุมมองของผูพ้กิารพวกเขาและเธอมอีสิระที่

จะสวมบทบาทในการเป็นเจา้ของประสบการณ์ของตนได้อย่างแทจ้รงิ ภาพสะทอ้นแห่งตวัตนของผู้

พกิารจะค่อยๆก่อรูปขึน้จากเรื่องราวที่ถูกร้อยเรียงด้วยการรบัรูช้วีติของตนเองอย่างเป็นระบบซึ่ง

ข้อมูลที่ได้ผู้ว ิจ ัยได้นําไปสู่การวเิคราะห์ ตีความในบริบททางสังคมและวฒันธรรมที่แวดล้อม

เหตุการณ์นัน้ๆ อนัจะสะทอ้นให้เหน็ความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีบุ่คคลดํารงอยู่เหน็การใหค้วามหมาย

ต่อการกระทํา รวมถงึความรูส้กึและทศันะต่างๆของผูท้ีต่อ้งกลายเป็นคนพกิาร 



 งานวจิยันี้เป็นการศกึษาในเรื่องความหมายและการสรา้งการตระหนกัในคุณค่าแห่งตนโดย

เรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดจากผูต้้องกลายเป็นคนพกิารโดยเริม่ตัง้แต่ช่วงของการดําเนินชวีติเช่นคน

ปกตทิัว่ไปในสงัคมจนกระทัง่เกดิความพกิาร  ซึ่งจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความหมายแห่งคุณค่าเดมิของ

บุคคลก่อนเกดิความพกิาร  และเมื่อบุคคลทัง้ห้าประสบกบัอุบตัเิหตุที่ทําใหต้้องเปลี่ยนสถานภาพ

เป็นผูพ้กิาร ภาพแห่งตนที่เคยมกีลบัเลอืนลางจนทําใหพ้วกเขาไม่อาจสมัผสัไดถ้งึคุณค่าแห่งตน ผู้

ตอ้งกลายเป็นคนพกิารตอ้งเผชญิกบัการถูกกระทําจากสงัคมแวดลอ้มภายนอก และโดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ถูกกระทาํจากความคดิของตนเอง หากพวกเขาสามารถเขา้สู่กระบวนการสรา้งและการดํารงไวซ้ึง่

การตระหนักในคุณค่าแห่งตนหลงัจากบุคคลมสีถานะเป็นคนพิการได้ เขาหรือเธอก็จะสามารถ

ดํารงชวีติอสิระตามแนวทางของตนได ้ 

 การรบัฟังเรื่องเล่าเปรยีบเสมอืนการเดนิทางเขา้ไปสํารวจแง่มุมต่างๆ ทําให้ผูว้จิยัเขา้ถงึ

ความซบัซ้อนของการใหค้วามหมายแห่งชวีติ รวมถงึเรื่องราวต่างๆของผูต้อ้งกลายเป็นคนพกิารได้

อย่างลกึซึ้ง และนําไปสู่การวเิคราะห์เพื่อหาคําตอบให้กบัปัญหางานวจิยัในเรื่องความหมายของ

คุณค่าและกระบวนการสรา้งการตระหนกัในคุณค่าแห่งตนของผูต้อ้งกลายเป็นคนพกิาร 

 

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

 ในขัน้ตอนแรกของกระบวนการศกึษา ผูว้จิยัไดค้้นควา้ขอ้มูลจากเอกสารงานวจิยัต่างๆที่

เกีย่วขอ้ง เพราะเครื่องมอืวจิยัที่สําคญัทีสุ่ดในการวจิยัเชงิคุณภาพคอื ตวัผูว้จิยั การสะสมความรูใ้น

เรื่องทีต่้องการศกึษาจงึเป็นสิง่จําเป็น เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของผูว้จิยั รวมทัง้ใชเ้ป็น

ความรู้พื้นฐานสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก  (key 

informants) ซึ่งการสมัภาษณ์เชงิลกึเป็นวธิหีลกัในการเกบ็ขอ้มูลในงานวจิยันี้  

 การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเปิดเผยสิ่งที่อยู่

ภายในความคดิ ความเชือ่ แรงจูงใจ ทศันคตขิองผูใ้หส้มัภาษณ์ ถอืไดว้า่เป็นกระบวนการสรา้งขอ้มูล

ร่วมกนัของผูถ้ามและผูต้อบ การป้อนคําถามจะทําใหผู้ต้อบได้ย้อนนึกประสบการณ์ในชวีติของตน 

พรอ้มกบัเรยีบเรยีงออกมาเป็นเรื่องเล่าทีม่คีวามหมายสําหรบัตนเอง คําตอบของคําถามเหล่านี้อาจ

แสดงออกมาในรูปแบบของคําพูด รวมถงึอากปักริยิา สหีน้า ท่าทาง น้ําเสยีง ความเงยีบ ฯลฯ การ

สมัภาษณ์จงึตอ้งใชก้ารฟังเพื่อจบัประเดน็ควบคู่กบัการสงัเกตดว้ยเสมอ รายละเอยีดต่างๆที่รบัรูไ้ด้

จากการสมัภาษณ์จะทําให้ไดข้อ้มูลที่จะนํามาวเิคราะห์เพื่อทําความเขา้ใจโลกในชวีติจรงิของผูต้อบ

อย่างลกึซึ้ง  ผู้วจิยัจึงเลือกใช้การสมัภาษณ์เชงิลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (semistructured interview) 

ประกอบกบัการใชว้ธิถีามเพื่อตามประเดน็ (follow-up questions) เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ชดัเจนและลกึ

ขึน้ในเรื่องราวนัน้ๆ ซึ่งอาจทําให้พบประเดน็ใหม่ที่น่าสนใจ และทําให้งานวจิยัมคีวามสมบูรณ์มาก

ยิง่ขึน้นอกจากการสมัภาษณ์แลว้ ผูว้จิยัยงัใชก้ารฟังเพื่อจบัประเดน็ รวมถงึการสงัเกตอย่างไม่มสี่วน

ร่วมในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อเผยใหเ้หน็ความหมายของคุณค่าและการตระหนักในคุณค่าแห่งตนซึ่งเป็น

สิง่ทีอ่ยู่ภายในจติใจของบุคคล 



เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 

 หนึ่งในเครื่องมอืทีส่ําคญัในงานวจิยัเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่คําถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ คําถาม

ทีก่ระชบั เขา้ใจง่าย ตรงประเดน็ จะทําใหผู้ต้อบสามารถเรยีกความคดิ ความทรงจําเกีย่วกบัเรื่องราว

ของตนให้กลับมามีชวีติอีกครัง้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้วจิยัรบัรู้ความหมายที่ซ่อนอยู่ในประสบการณ์

เหล่านัน้ ลกัษณะคําถามที่ใชใ้นการสมัภาษณ์จะเป็นคําถามปลายเปิด เพื่อให้โอกาสผู้ตอบแสดง

ความคดิเหน็ไดอ้ย่างเตม็ที่และเพื่อใหก้ารสมัภาษณ์เป็นไปอย่างลื่นไหลแบบมทีศิทาง ครอบคลุมใน

ทุกประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัจงึสรา้งแนวคําถามทีม่ลีกัษณะยดืหยุ่น ไม่ตายตวั เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การออกแบบแนวคําถามเหล่านี้ได้จากกรอบแนวคดิการวจิยั 

โดยสร้างให้มคีวามสอดคล้องกบัคําถามงานวจิยัที่ว่าด้วยเรื่องการตระหนักในคุณค่าแห่งตน และ

ความหมายของคุณค่าของผูต้้องกลายเป็นคนพิการ (แนวคําถามกึ่งโครงสร้างที่ผู้วจิยัใช้ในการ

สมัภาษณ์อยู่ในภาคผนวก) 

 สําหรบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสงัเกต ไดแ้ก่ ตวัผูว้จิยั เนื่องดว้ยการตระหนกัในคุณค่าแห่งตน

เป็นเรื่องของกระบวนการทางจติใจ มคีวามซบัซ้อนและอาจมเีงื่อนปมทีย่ากต่อการเขา้ใจ ซึ่งบางครัง้

บุคคลอาจมคีวามไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งคําพูดกบัอากปักริยิา ผูว้จิยัจงึตอ้งใส่ใจกบัการตอบสนองที่

เกิดขึน้ทัง้หมดและไม่ปล่อยให้บางสิ่งผ่านเลยไปโดยไร้ความหมาย การสงัเกตจึงเป็นสิง่ที่ช่วย

กลัน่กรองใหไ้ดข้อ้มูลทีต่รงกบัความหมายทีแ่ทจ้รงิมากขึน้  

 นอกจากเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูลทีไ่ดก้ล่าวถงึขา้งต้นแลว้ ผูว้จิยัยงัมอีุปกรณ์อื่นๆที่ชว่ย

ในการอํานวยความสะดวก เชน่ เครื่องบนัทกึเสยีง สมุดจดบนัทกึ รวมถงึกลอ้งถ่ายรูป ซึ่งจะเป็นสิง่

สําคญัทีช่ว่ยใหผู้ว้จิยัเกบ็ขอ้มูลได้ละเอยีดครบถว้นมากยิง่ขึน้ และสะดวกต่อการนํามาวเิคราะหแ์ละ

ตคีวามต่อไป 

 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  

 เพื่อทีจ่ะได้ขอ้มูลทีส่อดคลอ้งกบัคําถามงานวจิยั ผูว้จิยัจงึกําหนดคุณสมบตัขิองผูใ้หข้อ้มูล

หลกั (key informants) ในการศกึษาครัง้นี้ต้องเป็นผูพ้กิารที่เคยมชีวีติเช่นคนปกตมิาก่อนที่จะเกดิ

ความพิการทางการเคลื่อนไหว ลกัษณะของความพกิารทางการเคลื่อนไหวจะส่งผลกระทบต่อ

ภาพลกัษณ์ทางร่างกายทีเ่หน็ได้อย่างประจกัษ์ชดัเจน โดยบุคคลจําตอ้งสวมสถานะของความพกิาร

นัน้อย่างถาวรและเมื่อตอ้งเปลีย่นสถานภาพเป็นคนพกิาร บุคคลสามารถสรา้งการตระหนกัในคุณค่า

แห่งตนและดํารงชวีติร่วมกบัความพกิารไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ มแีบบแผนการดําเนินชวีติทีมุ่่งสู่การ

บรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งที่ตัง้ไวไ้ดอ้ย่างสมํ่าเสมอ ยกตวัอย่างเชน่ นักกฬีาผูพ้กิารที่มคีวาม

ภูมใิจในตนเอง ผูพ้กิารทีม่คีวามพงึพอใจกบัการไดช้่วยเหลอืสงัคม หรอืผูพ้กิารที่สามารถประกอบ

อาชพีและพึง่พาตนเองได ้เป็นตน้  

 งานวจิยันี้ผู้วจิยัได้เกบ็ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลกั จํานวน 5 ราย ประกอบด้วย กุ่ย ตาล 

หนุ่ม กวี และ เมย์ (นามสมมุติ) โดยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (collective cases) ตาม



คุณสมบตัทิีก่ล่าวขา้งตน้ สําหรบัผูใ้หข้อ้มูลสองคนแรกของงานวจิยัชิน้นี้คอืกุ่ย และตาลซึ่งเพื่อนของ

ผู้วจิยัได้แนะนําให้รู้จกั เมื่อผู้วจิยัได้ทราบถึงความเป็นมาและตวัตนของทัง้สองคนหลังประสบ

อุบตัเิหตุ ผูว้จิยัรูไ้ดท้นัทวีา่ กุ่ยและตาลมคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของการวจิยันี้ ผูว้จิยั

จงึไดน้ัดสมัภาษณ์ทัง้คู่ในเวลาต่อมา ซึ่งหลงัจากไดร้บัฟังเรื่องราวของผูใ้หข้อ้มูลแลว้ ประสบการณ์

ชวีติของทัง้กุ่ยและตาลน่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจุบันกุ่ยเป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย 

ในขณะทีต่าลเป็นทหารทีถู่กระเบดิจากเหตุรุนแรงในสามจงัหวดัภาคใต ้ผูว้จิยัจงึเลอืกศกึษาชวีติของ

ทัง้คู่สําหรบังานวจิยันี้ ต่อจากนัน้ผูว้จิยัได้พยายามค้นหาผูใ้หข้อ้มูลรายที่สามซึ่งทอดเวลาห่างจาก

สองคนแรกนานพอสมควร และผูว้จิยักไ็ดร้บัการแนะนําใหรู้จ้กักบั หนุ่ม ผูใ้หข้อ้มูลคนทีส่าม สิง่ทีท่ํา

ให้ผูว้จิยัสนใจในตวัชายผูน้ี้คอืการไดร้บัรู้วา่ อุบตัเิหตุรุนแรงทีท่ําให้หนุ่มบาดเจบ็สาหสั ไม่ได้ทําให้

เขาจมอยู่กบัความสูญเสยี ตรงกนัขา้มหนุ่มเป่ียมไปดว้ยทศันคตเิชงิบวกและพรอ้มให้กําลงัใจต่อคน

รอบขา้ง ระหวา่งทีผู่ว้จิยัคน้หาผูใ้หข้อ้มูลคนทีส่ี ่ผูว้จิยัพบกวกีบัวลีแชรค์ู่ใจของเขากําลงัเคลื่อนผา่น

ผูค้นบนทางเทา้ในคํ่าวนัหนึ่ง ดว้ยสถานการณ์วุน่วายบนทอ้งถนนในขณะนัน้ทําใหผู้ว้จิยัไม่สามารถ

เขา้ไปทําความรูจ้กักบัเขาได้ ผูว้จิยัตามหากวใีนวนัต่อมาโดยการไปสอบถามร้านค้าในละแวกนัน้

และทราบว่ากวีจะกลับบ้านโดยใช้เส้นทางนี้ เป็นประจํา ในที่สุดผู้ว ิจ ัยก็ได้ทําความรู้จ ักกับกวี 

หลงัจากไดฟั้งเรื่องราวชวีติของกว ีชายทีม่ขีาขวาเป็นอวยัวะทางการเคลือ่นไหวเดยีวที่เหลอือยู่ของ

ร่างกายผู้นี้ กลบัใช้ชวีติเช่นคนปกตใินสงัคมทัว่ไปได้ด้วยตนเอง กวจีงึเป็นอกีกรณีศกึษาที่ผูว้จิยั

เลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในงานวจิยันี้ ผู้ให้ขอ้มูลคนสุดท้าย เมย์ สาวน้อยวยัเพียงสิบแปดปีที่ผูว้จิยั

ได้รบัการแนะนําใหรู้้จกัโดยเพื่อนรุ่นพี่ทีพ่กิารแต่กําเนิดของเธอ เมยไ์ดร้บัอุบตัเิหตุในช่วงวยัทีเ่ป็น

หวัเลีย้วหวัต่อของชวีติซึ่งทําใหเ้ธอตอ้งพกิารขาทัง้สองขา้ง แต่เหตุไม่คาดฝันนี้ไม่ได้ทําใหเ้มยห์มด

หวงักบัชวีติ เธอสามารถตัง้เป้าหมายใหม่ให้กบัชวีติและสรา้งตวัตนใหม่ได้ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ 

ผูว้จิยัจงึเลอืกเมยใ์หเ้ป็นผูใ้หข้อ้มูลคนสุดทา้ยในงานวจิยัชิน้นี้ 

 

จรรยาบรรณของนักวิจยัและการเกบ็ข้อมูล 

         คุณภาพของขอ้มูลจะเป็นปัจจยัสําคญัที่ส่งผลต่อคุณภาพของงานวจิยั สําหรบังานวจิยัเชงิ

คุณภาพนัน้เป็นการทํางานร่วมกบัมนุษย ์มชีวีติจติใจ มคีวามรู้สกึ ผูว้จิยัจงึตอ้งตระหนกัอยู่เสมอว่า

ผูใ้หข้อ้มูลมไิด้เป็นเพยีงวตัถุแห่งการวจิยั หากแต่เป็นบุคคลที่มเีกยีรตแิละศกัดิศ์รมีคีวามเท่าเทยีม

กนัทุกประการ การเคารพสทิธใินการเล่าเรื่องของผูใ้หข้อ้มูลเป็นสิง่ทีส่ําคญัอย่างยิง่ และการเปิดเผย

เรื่องราวของผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นไปด้วยความสมคัรใจ ผู้วจิยัจึงให้ความสําคญักบัการเก็บรกัษา

ความลบัของผูใ้หข้อ้มูลและใชน้ามสมมุตใินงานวจิยันี้ นอกจากนัน้ผูว้จิยัตอ้งขออนุญาตบนัทกึเทป

ก่อนการสมัภาษณ์ทุกครัง้  

 คุณภาพของขอ้มูลจะเป็นปัจจยัสําคญัที่ส่งผลต่อคุณภาพของงานวจิยั เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่

สมบูรณ์มากทีสุ่ด สิง่ทีผู่ว้จิยัคํานึงถงึในการสมัภาษณ์เพื่อเกบ็ขอ้มูลคอื ปฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งผูว้จิยั

กบัผูใ้ห้ขอ้มูล ซึ่งจะทําใหเ้กดิบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการถ่ายทอดเรื่องราว และยนิดทีีจ่ะเปิดเผยขอ้มูล 



แม้ว่าจะเป็นการขอให้ผู้พิการระลึกถงึความทรงจําอนัเจ็บปวดนัน้อีกครัง้ก็ตาม และด้วยความที่

สงัคมไทยยงัตดิกบัภาพในเชงิลบของคนพกิาร โดยเมื่อเปรยีบเทยีบคนพกิารกบัคนกลุ่มอื่นในสงัคม

ทีถู่กมองวา่เป็นคน “ชายขอบ” เชน่ กลุ่มคนเบีย่งเบนทางเพศ กลุ่มคนที่ดอ้ยโอกาสทางสงัคม หรอื 

กลุ่มคนต่างด้าว คนพกิารจะไดร้บัผลของการกระทาํจากวาทกรรมของสงัคมหนกัหน่วงกว่าคนชาย

ขอบกลุ่มอื่นหลายเท่า เพราะเมื่อบุคคลได้สวมคุณค่าและความหมายของคนพกิารแล้ว ตลอดทัง้

ชวีติของเขาจะไม่มชีว่งเวลาใดทีจ่ะสามารถดํารงชวีติและมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ ื่นในสถานะของบุคคลที่

สงัคมมองว่า “ปกติ” ได้เลย (จิตติมา เจือไทย. 2551: 32) ผู้พิการอาจเคยได้รบัประสบการณ์ที่

เลวร้ายการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูค้นรอบข้าง เช่น สายตาของความรงัเกยีจ ความเวทนา หรอืความ

สงสาร จงึอาจเกดิเป็นความรูส้กึระแวงกบัภาพของตนในสายตาของผูว้จิยั หรอือาจมคีวามอ่อนไหว

กบัคําพูดบางคํา ดงันัน้ในการสนทนาเพื่อรบัฟังเรื่องราวจากผูท้ีต่อ้งกลายเป็นคนพกิาร ผูว้จิยัจงึตอ้ง

ไวต่อความรูส้กึ และใชก้ารสงัเกตระหว่างการเกบ็ขอ้มูล มคีวามระมดัระวงัในการใชค้ําพูด รวมถงึ

การแสดงอารมณ์ผ่านทางสหีน้า ท่าทาง น้ําเสยีง โดยจะแสดงออกด้วยความจรงิใจ รวมถงึการให้

เกยีรตกิบัทุกเรื่องราวทีร่อ้ยเรยีงขึน้จากประสบการณ์ของผูใ้หข้อ้มูล  เพื่อเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพที่ดี

ใหเ้กดิขึน้ระหวา่งผูร้บัและผูใ้ห ้ซึ่งจะทําใหไ้ดข้อ้มูลทีล่ะเอยีดลกึซึ้งมคีวามหมายสําหรบังานวจิยั  

 ในการสมัภาษณ์เพื่อเกบ็ขอ้มูลผูว้จิยัจะใชเ้ครือ่งบนัทกึเสยีง ร่วมกบัการจดบนัทกึ เพื่อให้

ไดข้อ้มูลเรื่องเล่าของผูต้อ้งกลายเป็นคนพกิารโดยละเอยีด เพือ่จะนําไปสู่ข ัน้ตอนการจดัทําขอ้มูล

และวเิคราะหผ์ลต่อไป 

 

การจดัการข้อมูลและวิเคราะหข้์อมูล 

 การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพคอื กระบวนการจดัการขอ้มูล เพื่อทําใหข้อ้มลูมคีวามหมาย

ขึน้มา เป็นการตคีวามและการหาคําอธบิายเชงิทฤษฎขีึน้มาจากขอ้มูล  

 ผูว้จิยัขอนําเสนอกระบวนการการจดัการขอ้มูลและวเิคราะหเ์ป็นขัน้ตอน ดงันี้ 

 1. การจดัการกบัขอ้มูล คอืการนําขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมมาทําให้อยู่ในรูปของเอกสารทีเ่ป็น

ระเบยีบและเป็นระบบในทางกายภาพ โดยผูว้จิยัจะทําการถอดเทปทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล

อย่างละเอยีด ไม่วา่จะเป็นคําพูด หรอืการตอบสนองทีไ่ม่ใช่คําพูด เชน่ เสยีงหวัเราะ น้ําเสยีง แมแ้ต่

ความเงยีบ เพื่อเกบ็อารมณ์ ความรู้สกึของผูใ้หส้มัภาษณ์ใหไ้ดค้รบถว้นมากทีสุ่ด นอกจากการถอด

เทปที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัสรุปสิง่ที่ได้จากการสงัเกตโดยการเขยีนบนัทกึ เพื่อประโยชน์ใน

การทําความเข้าใจในเรื่องราวที่ได้รวบรวมมา และจะทําให้เห็นโครงสร้างของเรื่องราวต่างๆได้

ชดัเจนขึน้ เมื่อขอ้มูลทัง้หมดอยู่ในรูปของเอกสาร ผูว้จิยัจดัเกบ็อย่างเป็นระเบยีบโดยแยกหมวดหมู่

ไม่ใหป้ะปนกนั และเป็นการสะดวกต่อการดงึขอ้มูลมาวเิคราะห ์

 2. การจัดระเบียบข้อมูลทางด้านเนื้อหา ผู้ว ิจ ัยทําการวิเคราะห์เพื่อ “ให้รหัสข้อมูล” 

(coding) เป็นการบบีย่อขอ้มูลใหก้ระชบัขึน้ อกีทัง้ชว่ยในการจําแนกความหมายขอ้มูล จดัประเภท

ของขอ้มูลเพื่อให้เห็นประเดน็ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการตอบคําถามงานวจิยั โดยผูว้จิยักําหนด



ประเดน็หลกัในการใหร้หสัไวล่้วงหน้า ให้สอดคล้องกบัคําถามการวจิยั เชน่ ขอ้มูลที่สมัพนัธ์กบัการ

สรา้งการตระหนกัในคุณค่าแห่งตนหลงัความพกิาร จะถูกใหร้หสัเดยีวกนั  

 3. การแสดงขอ้มูล คอืข ัน้ตอนที่ผูว้จิยันําขอ้มูลทีไ่ดใ้หร้หสัไวใ้นขัน้ทีแ่ลว้ กลบัมารวมเป็น

กลุ่มๆตามประเดน็การวเิคราะห์ เป็นการจดัประเภทตามความหมายที่สมัพนัธ์กนัของข้อความ

เหล่านัน้ เพื่อให้ขอ้มูลแต่ละกลุ่มบอกเล่าเรื่องราวเดยีวกนัได้อย่างมคีวามหมาย เพื่อช่วยสามารถ

วเิคราะหแ์ละตอบคําถามในการวจิยัได ้

 4. ผูว้จิยัได้ทําการประมวลผลขอ้มูลที่ไดจ้ากขัน้ตอนการจดัการกบัขอ้มลู เพื่อวเิคราะหห์า

ขอ้สรุปซึ่งจะเป็นขอ้ค้นพบที่สําคญัของงานวจิยั เพื่อตอบคําถามงานวจิยัทีว่่า บุคคลที่ต้องเปลี่ยน

สถานภาพจากคนปกตเิป็นคนพกิารสามารถสรา้งการตระหนกัในคุณค่าแห่งตนใหเ้กดิขึน้ไดอ้ย่างไร

เมื่อต้องใช้ชีวิตร่วมกับความพิการ และเขาเหล่านัน้ได้สร้างความหมายของคุณค่าแห่งตนที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิอย่างไร โดยเป็นการสรุปแนวคดิเพื่อหาคําอธบิายเชงิทฤษฎีจากหลกัฐาน

หรอืขอ้คน้พบทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการศกึษา บนพืน้ฐานความสมัพนัธ์เชงิเหตุและผล ซึ่งจากจุดนี้ผูว้จิยั

ใชข้อ้คน้พบและขอ้สรุปจากงานวจิยัเพื่อตคีวามผลการวจิยั และแสดงใหเ้หน็ถงึความหมายของสิง่ที่

ไดจ้ากการคน้พบในงานวจิยันี้ 

 

การนําเสนองานวิจยั 

 การศกึษาวจิยันี้แบ่งการนําเสนอเป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนทีห่นึ่ง คุณค่าแห่งตวัตนของคน

ปกตทิี่ถูกลดทอนลงด้วยความพกิาร ส่วนที่สอง การสร้างและการดํารงไวซ้ึ่งคุณค่าแห่งตนเมื่อเป็น

คนพกิาร โดยทัง้สองส่วนเป็นการวเิคราะห์เชงิทฤษฎร่ีวมไปกบัการวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากเรื่องเล่า

ทัง้หา้ไปพรอ้มๆ กนั ดงัทีป่รากฏในบททีส่ีแ่ละหา้  

 ผูว้จิยัขอแนะนําผูใ้หข้อ้มูลทัง้หา้คน เพื่อใหเ้หน็เป็นภาพแห่งตนคร่าวๆของผูใ้หข้อ้มลูแตล่ะ

คน อนัจะนําไปสู่การวเิคราะหต์่อไป 

  กุ่ย หนุ่มใต้อารมณ์ดวียั 35 ทีร่ถเขน็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชวีติตัง้แต่เขาอายุย่าง 18 

ปี หลงัจากนดัแนะกนัทางโทรศพัท ์ไม่ถงึหนึ่งช ัว่โมงเขาขบัรถจากพทัยามาถงึทีน่ดัหมายก่อนผูว้จิยั 

กุ่ยนัง่จบิกาแฟรออยู่บนโซฟา ในมุมทีไ่ม่พลุกพล่านนกั ทีจ่อดอยู่ขา้งๆคอืวลีแชรค์ู่ใจ ดว้ยชว่งไหล่ที่

ใหญ่แบบนกักฬีา ผวิคล้ํา หน้าตาคมเขม้แบบคนใต ้ทําใหเ้ขาดูน่าเกรงขามอยู่ไมน้่อย แต่เมื่อไดเ้ริม่

พูดคุยกุ่ยมรีอยยิ้ม เสยีงหวัเราะและแววตาทีเ่ป็นมติรอย่างยิง่ กุ่ยสูญเสยีอวยัวะทีเ่ขารกัมากทีสุ่ดใน

ร่างกายไปพร้อมกบัความฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชพี  กุ่ยมพีรสวรรค์ทางด้านกฬีา เขาสามารถ

เล่นกฬีาไดทุ้กประเภท และฟุตบอลไม่ไดเ้ป็นเพยีงการได้ทําในสิง่ที่ตวัเองรกั แต่ฟุตบอลหมายถงึ

โอกาสทางการศกึษา หมายถงึคุณภาพชวีติทีจ่ะดขี ึน้กวา่ทีเ่ป็นอยู่ การสูญเสยีขาทัง้สองขา้งจงึพราก

ความฝัน ความหวงั และอนาคตของเขาใหด้บัมดืลงดว้ย ปัจจุบนัความพกิารมไิดเ้ป็นขอ้จํากดัในการ

ใช้ชีวติของเขาบนโลกใบนี้ แต่กว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้ แน่นอนว่าเขาต้องผ่านบททดสอบมา



มากมาย ประสบการณ์ของกุ่ยสะท้อนให้ผูว้จิยัเหน็ว่า คุณค่าแห่งตนของมนุษย์เกดิขึน้ได้จากการ 

“ใชช้วีติ” 

  หนุ่ม ชายวยั 48 ปี ผูเ้ป่ียมไปด้วยทกัษะในการใชช้วีติใหม้คีวามสุขด้วยการมองโลก

เชงิบวก ผูว้จิยัไดย้นิเรือ่งราวของหนุ่มจากคําบอกเล่าของเพื่อนคนหนึ่งที่ทราบวา่ผูว้จิยักําลงัศกึษา

เกีย่วกบัผูท้ีต่อ้งกลายเป็นคนพกิาร  ผูว้จิยัไม่รอชา้ทีจ่ะตดิต่อเพื่อขอสมัภาษณ์หนุ่มผูท้ีไ่ดร้บัการชื่น

ชมจากเพื่อนร่วมงานว่าเขาคอืบุคคลที่มสีุขภาพจติดทีี่สุดคนหนึ่ง อารมณ์ด ีเป่ียมไปด้วยกําลงัใจ 

และเป็นที่รกัของทุกคนในองคก์าร พบหนุ่มครัง้แรกเขาเดนิลงมาจากสํานกังาน การก้าวย่างผดิไป

จากปกตอิย่างเหน็ได้ชดั หนุ่มสูญเสียขาซ้ายตัง้แต่ช่วงเข่าลงมา เขาเล่ายิ้มๆว่าขาเทยีมคู่นี้ใชม้า

นานแลว้จนมนัเริม่หลวมทําใหเ้ดนิไม่ถนดั ระหวา่งทางเดนิไปศนูยอ์าหารซึ่งเป็นที่ๆ เราจะนัง่พูดคุย

กนั ผูว้จิยัสงัเกตว่าทุกคนทีเ่ดนิผ่านไม่วา่จะเป็นพนักงาน แม่บ้าน แม่คา้ต่างเอ่ยทกัเขาดว้ยรอยยิ้ม 

หนุ่มตอบกลบัด้วยรอยยิ้มเช่นกนั หลงัจากได้รบัฟัง เรื่องเล่าจากประสบการณ์ของชายผู้นี้ ผูว้จิยั

รูส้กึไดถ้งึพลงัของความคดิเชงิบวก ความเป็นจรงิทีค่นส่วนใหญ่มองวา่โหดรา้ยกลบัเป็นเรื่องทีห่นุ่ม

เผชญิกบัมนัไดร้าวกบัเป็นสิง่ปกตขิองชวีติ เขารูส้กึโชคดทีีย่งัมชีวีติอยู่บนโลกใบนี้ และนัน่สะทอ้นให้

เหน็วา่หนุ่มตระหนกัรูใ้นคุณค่าของชวีติตน 

  ตาล ตน้ไมสู้งใหญ่ ลําตน้แขง็แรงมลีกัษณะเป็นเสีย้นสดีํา รากของตน้ตาลแทงลกึลงไป

ในผนืดนิ ซึ่งทําใหม้นัสามารถยนืต้นตา้นลมฝนทีถ่าโถมเขา้ใส่โดยไม่หกัโค่นลงง่ายๆ ผูใ้หข้อ้มูลคน

ทีส่ามของผูว้จิยัเปรยีบตนเองดัง่ตน้ตาลที่แม้ถูกพายุพดักระหน่ําครัง้แลว้ครัง้เล่าแต่เขายงัคงยนือยู่

ได้ด้วยความอดทนและอดทน ผู้วจิยัขอเรียกชายหนุ่มวยั 29 ปีคนนี้ว่า ตาล ณ จุดนัดพบซึ่งเป็น

มูลนิธทิีเ่ขาทํางานอยู่ในปัจจุบนั ครัง้แรกทีพ่บตาลเขากําลงัลงจากรถแท๊กซี่ ถุงหลายใบถูกคลอ้งกบั

วลีแชรห์นึ่งในนัน้คอืถุงใส่น้ําทีม่ปีลาทองสองตวัวา่ยวนอยู่ขา้งใน ด้วยความช่วยเหลอืของคนขบัรถ

สมัภาระทัง้หมดถูกขนลงจากรถ ซึง่รวมถงึตูใ้ส่หนงัสอืขนาดใหญ่พอประมาณทีว่างอยู่บนพืน้รอการ

ขนขึน้ไปบนห้องพกัตาลขอเวลาจดัการกบัสมัภาระทัง้หมดด้วยตวัเองเขาใชเ้วลาครู่หนึ่งในการขน

ของซึ่งรวมถงึตู้ใบนัน้ขึน้ไปบนห้องพกัที่อยู่ช ัน้สองและกลบัลงมาพูดคุยกบัผูว้จิยัตาลเป็นทหารเขา

สูญเสียขาทัง้สองข้างจากเหตุระเบิดที่ยะลาในขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนคุ้มครองครู แม้

เหตุการณ์ครัง้นัน้ทําให้เขาบาดเจบ็สาหสัที่สุดในชวีติ แต่มนักลบัไม่ใช่เหตุการณ์ที่ทําให้เขาเศร้า

เสยีใจที่สุดในชวีติไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครสกัคนจะเข้าใจความรูส้กึที่ฝังลกึในใจของชายผูน้ี้ ตาลเคย

ตดัสนิใจจะจบชวีติลงด้วยการเหวีย่งตวัเองจากระเบยีงชัน้หา้ของโรงพยาบาล โชคดทีี่แผนการของ

เขาในวนันัน้ไม่ประสบความสําเรจ็ วนันี้เราจงึไดร้บัฟังเรื่องราวของตาล และไดเ้หน็การเตมิคุณค่า

ใหก้บัชวีติของคนๆหนึ่งอย่างไม่มวีนัสิน้สุด 

  กวี ชายวยักลางคนบนวลีแชร์กําลงัเคลื่อนผ่านความวุ่นวายบนบาทวถิไีปด้วยความ

ยากลําบากในชว่งเวลาเร่งดว่นบนถนนทีไ่ด้ชือ่ว่ารถตดิมากทีสุ่ดสายหนึ่งในกรุงเทพฯ นี่คอืภาพคุ้น

ตาของแม่คา้ร้านรวงในละแวกนี้ รวมถงึผูว้จิยัทีม่กัพบเหน็ชายผูน้ี้บ่อยครัง้ในชว่งคํ่าระหว่างทางขบั

รถกลบับา้น จนเมื่อได้มโีอกาสเหน็เขาอย่างเตม็ตา คําถามมากมายผุดขึน้ในความคดิและมนัยาก



เกนิกวา่จะหาคําตอบไดด้้วยจนิตนาการ สิง่ใดทําร้ายเขาได้รุนแรงเพยีงนี้ ประสบการณ์ที่เขาได้รบั

จะกระทําตอ่ จติใจของเขาหนกัหน่วงเพยีงใด และ เขาบอกกบัตนเองเชน่ไรจงึสามารถกลบัมาดําเนิน

ชวีติร่วมกบัคนปกติในสงัคมนี้ได้ การขอให้เขาช่วยถ่ายทอดเสียงที่อยู่ในความคิดร้อยเรียงเป็น

เรื่องราวคงเป็นหนทางเดยีวทีจ่ะพบคําตอบของคําถามเหล่านี้ ขอแนะนําใหรู้จ้กัผูใ้หข้อ้มูลคนทีส่ีข่อง

ผูว้จิยั กว ีชายวยั 36ผูม้เีพยีงขาขา้งขวาเป็นอวยัวะทางการเคลื่อนไหวเดยีวที่เหลอือยู่ของร่างกาย 

หากเปรยีบเทยีบความรุนแรงของความพกิารของผูใ้หข้อ้มูลทัง้หมด กวคีอืผูไ้ดร้บัความสูญเสยีทาง

ร่างกายรุนแรงที่สุด อุบตัเิหตุจากการถูกชอ๊ตดว้ยไฟฟ้าแรงสูงทําให้เขาเสยีขาซ้าย และแขนทัง้สอง

ขา้งไปตอนทีเ่ขาพึง่เรยีนจบมธัยมปลาย อายุได้เพยีง 18 ปี ปัจจุบนักวมีวีถิชีวีติไม่ต่างจากคนส่วน

ใหญ่ในสงัคมเมอืง ทํางานหาเงนิเพื่อความอยู่รอดประหยดัอดออมเพื่ออนาคต แต่ดว้ยความอดทนที่

มากกวา่คนปกตทิัว่ไปเท่าทวคีูณ เขาตระหนกัวา่ตนมหีน้าที่ทีต่อ้งทําในฐานะมนุษยท์ีเ่กดิมาบนโลก

ใบนี้ นัน่คอืการดูแลรบัผดิชอบชวีติของตนเอง ในความคดิของเขาไม่มสีิง่ใดจะน่าภาคภูมใิจมากไป

กวา่การไดบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นขอ้นี้ และมนัเพยีงพอทีท่าํใหผู้ว้จิยัสมัผสัไดถ้งึคุณคา่ทีส่อดแทรกอยู่

ในแต่ละบรรทดัของ กว ีบทนี้ 

  เมย ์สาวน้อยอายุ 18 ปีผูเ้ป่ียมลน้ไปด้วยกําลงัใจ ซึ่งเธออยู่ในฐานะที่เป็นทัง้ผูร้บัและ

ผูใ้ห้ในเวลาเดยีวกนั วนัแรกที่เหน็เมย ์เธอกําลงัร่วมกจิกรรมรบัน้องที่มหาวทิยาลยั เป็นกจิกรรม

กลุ่มที่จดัขึ้นเพื่อให้เดก็พกิารจากทุกคณะที่สอบตดิในปีนี้ได้มาทําความรู้จกักนั แต่ละคนมคีวาม

พกิารต่างกนัไป หลายคนสญูเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ บางคนสูญเสยีการมองเหน็หรอืการไดย้นิ บาง

คนมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนไม่สามารถเดินได้ สําหรบัเมย์เธอสูญเสียขาทัง้สองข้างจาก

อุบตัเิหตุทางรถยนตท์ีเ่ธอบอกวา่เกดิขึน้เพราะความรัน้ของตนเอง ความคล่องแคล่วและความสดใส

ร่าเรงิของเมยท์ําให้หลายคนคดิวา่เหตุการณ์ทีท่ําใหเ้ธอตอ้งเสยีขาทัง้สองขา้งไปนัน้ไดผ้า่นมานาน

จนเวลาช่วยเธอให้ทําใจได้ แต่แท้ที่จรงิอุบตัิเหตุครัง้นัน้พึ่งผ่านไปได้เพียงสองปี และมนัเกิดขึ้น

ในช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อของชวีติเด็กวยัรุ่นที่กําลงัเริม่วาดฝันให้กบัตนเองในเรื่องของอนาคต ชวีติ 

ปัจจุบนัเมยเ์ป็นนกัศกึษาปีหนึ่ง คณะพาณชิยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีมหาลยัอนัดบัตน้ๆของเมอืงไทย 

มนัคอืหนึ่งในความสําเรจ็บนเสน้ทางของสาวน้อยผูน้ี้ และมนัเป็นเพยีงแค่จุดเริม่ตน้ของการเดนิทาง

อนัแสนยาวไกล เมย์ไม่เคยปิดกัน้ตนเองและ พร้อมที่จะทดลองสิง่ใหม่ๆ ถนนที่ทอดยาวสายนี้จึง

เตม็ไปด้วยตรอกซอกซอยที่ชวนให้เดนิเขา้ไปเกบ็เกี่ยวประสบการณ์ และผูว้จิยัเชื่ออย่างยิง่ว่าผล

ของการใหโ้อกาสตนเองไดพ้สิูจน์ศกัยภาพทีม่จีะทําใหเ้มยร์บัรูไ้ดถ้งึคุณค่าทีแ่ทจ้รงิแห่งตน 

 



บทท่ี 4 

คณุค่าแห่งตวัตนของ “คนปกติ”ท่ีถกูลดทอนลงด้วยความพิการ 
 

 มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่ต้องการสมัผสักบัความรู้สกึพเิศษที่เรยีกว่า“คุณค่า” 

คอืความตอ้งการพืน้ฐานตามธรรมชาตขิองมนุษย ์จงึไม่แปลกทีผู่ค้นจะพยายามไขวค่วา้ให้ไดม้าซึ่ง

ความรูส้กึพเิศษนี้ด้วยวธิกีารต่างๆ สําหรบัคนปกตกิระบวนการสร้างคุณค่าแห่งตนถูกรองรบัด้วย 

“คุณค่าทางสงัคม” พวกเขาสรา้งตวัตนบนฐานคดิของสงัคมเพื่อหล่อหลอมตวัตนให้สอดคล้องกบั

ค่านิยมของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนปกต ิดงัเชน่เรื่องเล่าจากประสบการณ์ของผูใ้หข้อ้มูลในงานวจิยั

ชิน้นี้ (นามสมมุต)ิ กุ่ย หนุ่ม ตาล กว ีและเมย ์พวกเขาเขา้สู่กระบวนการสรา้งตวัตนในฐานะคนปกติ

เพื่อไปสู่จุดหมายบางอย่างตามทีส่งัคมชีนํ้า เสน้ทางของบุคคลทัง้ 5 เปรยีบเสมอืนถนน 5 สายทีค่ด

เคีย้วขรุขระแตกต่างกนัซึ่งไดนํ้าพวกเขาไปสู่จุดทีส่ามารถรบัรูไ้ด้ถงึคุณค่าแห่งตน แต่แลว้เหตุการณ์

ทีไ่ม่มใีครคาดคดิกเ็กดิขึน้ ความสูญเสยีซึ่งเป็นผลจากอุบตัเิหตุทางรถยนตแ์ละหน้าทีก่ารงานทําให้

พวกเขาตอ้งเปลี่ยนสถานภาพจากคนปกตเิป็นคนพกิารและยงัได้พรากคุณค่าแห่งตนทีเ่คยมอียู่เดมิ

ใหก้ลายเป็นอดตี การเผชญิกบัความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้เป็นสิง่ทีท่า้ทายความรู้สกึ และพวกเขาทุกคน

จะตอ้งเผชญิกบัความรูส้กึนัน้ดว้ยตนเอง 

 

1. คณุค่าแห่งตนท่ีถกูสร้างขึ้นบนความเป็น “คนปกติ”  

 การเหน็คุณค่าแห่งตนของบุคคลเป็นผลมาจากการประเมนิตนเองผา่นการมปีฏสิมัพนัธก์บั

สิง่แวดล้อม เป็นความรู้สกึที่มตี่อตนเองในสี่ด้านหลกัๆ ได้แก่ ความสามารถ การมีความสําคญั 

คุณธรรมหรอืหลกัธรรมจรรยาและพลงัอํานาจแนวคดิของคูเปอรส์มธิ (ปณศิรา ภาสภาการ. 2546 : 

51-53; อา้งองิจาก Coopersmith. 1981) ทีก่ล่าวถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการสรา้งคุณค่าแห่งตนของ

บุคคลนัน้มคีวามเกี่ยวพนัอย่างยิง่กบัสิง่แวดล้อมภายนอก แม้แต่สิง่ที่เขากล่าวว่าเป็นองคป์ระกอบ

เฉพาะบุคคล ได้แก่ลกัษณะทางกายภาพ ความสามารถและผลงาน ภาวะทางอารมณ์ โรคภยัหรอื

ปัญหาสุขภาพจติ ค่านิยมส่วนบุคคล และความปรารถนาส่วนบุคคล ปัจจยัเหล่านี้ไดร้บัอทิธพิลจาก

สงัคมแวดล้อมทัง้สิ้น ตวัอย่างเช่นลกัษณะทางกายภาพที่บุคคลให้คุณค่านัน้มกัมรูีปลกัษณ์หรือ

ความสวยงามตามแบบที่ส ังคมพึงประสงค์ เป็นต้น สําหรับองค์ประกอบภายนอกได้แก่  

ความสมัพนัธ์ในครอบครวั โรงเรยีนและการศกึษา สถานภาพทางสงัคม รวมถงึสงัคมกลุ่มเพื่อน 

ปัจจยัเหล่านี้ย่อมมคีวามเชือ่มโยงโดยตรงกบัสงัคมแวดลอ้มของบุคคลนัน้บุคคลจงึมแีนวโน้มทีจ่ะรบั

เอาคุณค่าตามบรรทดัฐานของสงัคมมาเป็นคุณค่าของตนซึ่งการยดึโยงชวีติไวก้บัสงัคมภายนอกเป็น

ภาพที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในวิถีของคนปกติในโลกปัจจุบัน ผู้ว ิจ ัยจึงนําแนวคิดของ              

คูเปอรส์มธิมาเป็นแนวทางในการวเิคราะหต์วัตนของบุคคลในโลกปกต ิดงัจะกล่าวต่อไปนี้ 

 

 



 1.1 ครอบครวักบับทบาทท่ีหลากหลายในการสร้างตวัตน 

 ครอบครวั คอืพื้นที่แรกของมนุษย์ในการก่อเกิดตวัตน ประสบการณ์ที่บุคคลได้รบัจาก

ความสมัพนัธก์บัพ่อแม่และภายในครอบครวัจะทําใหเ้ขาประเมนิตนเองไดว้่าเขามคีวามสําคญัมาก

น้อยเพียงใด ความรกัความอบอุ่นจากครอบครวัที่เป็นปัจจยัสําคญัที่ทําให้เด็กรู้สึกมีตวัตนได้นัน้

สะทอ้นให้เหน็อย่างชดัเจนในกรณกีารเหน็คุณค่าในตนทีเ่กดิขึน้กบักวแีละเมย์ ในขณะที่ครอบครวั

ของหนุ่มไม่ไดอ้ยู่พรอ้มหน้าพ่อแม่ แต่ความรกัจากยายและน้าเตมิเตม็สิง่ทีข่าดใหก้ลบัสมบูรณ์ขึน้ได ้

แต่สําหรบับางครอบครวัแลว้ ครอบครวัอาจจะมไิดท้ําหน้าที่ในการสร้างตวัตนใหก้บัเขาหรอืเธอ แต่

อาจทําให้เกดิความรู้สกึไรคุ้ณค่า เช่นกรณขีองกุ่ยที่พ่อแม่แยกทางกนั และตาลที่แม้จะมทีัง้พ่อและ

แม่ แต่กลบัถูกกระทําจนมองไม่เหน็ตวัตน 

  กวี และ เมย ์: ตวัตนทีถ่กูสร้างข้ึนจากครอบครวั 

  กวี เกดิมาในครอบครวัชาวนา ด้วยเป็นลูกคนสุดท้อง แม่จงึรกัและเป็นห่วงเขามาก

ทีสุ่ดในบรรดาลูกทัง้หมดหกคน  ครอบครวัของกวมีคีวามเป็นอยู่แบบ พอกนิ ไม่ร่ํารวยเงนิทองแต่ก็

ไม่จนขา้วปลาอาหารจงึไม่ตอ้งขวนขวายจนเกนิจําเป็น “โดยวถิขีองชาวไร่ชาวนา พ่อแม่เขากม็องวา่

ทํายงัไงให้ลูกเอาชวีติรอด ไม่เคยบอกว่าต้องเป็นนู่นเป็นนี ่ผมถึงบอกว่าแรงผลกัดนัหรือความ

ทะเยอทะยานของเราอาจไม่ถูกสรา้งมา ใชช้วีติสบายๆ การแขง่ขนักไ็ม่ม ีพี ่ๆ กแ็ต่งงานแล้วกอ็ยู่ใน

นัน้”วถิชีวีติชนบทสอนใหก้วรูีว้ธิเีอาตวัรอด สอนใหรู้ว้า่มนุษยต์อ้งดูแลรบัผดิชอบชวีติตนเองและการ

ทํามาหาเลีย้งชพีในชนบทไม่ยากเท่าการเอาตวัรอดในสงัคมเมอืง กวรีกัในบรรยากาศแบบชา้ๆของ

ชนบท ความเรยีบง่ายนี้หล่อหลอมตวัตนของเขา กวใีนวยั 18 ปี เขายงัไมค่น้พบเสน้ทางของตวัเอง 

ไม่มเีป้าหมายทีช่ดัเจน ไม่มคีวามทะเยอทะยาน ไม่วาดฝันใหก้บัชวีติ แต่ใชว่า่เขาจะไม่รบัรูถ้งึคุณค่า

ของตน  

  เมย ์สาวน้อยเตบิโตมาในครอบครวัที่พร้อมให้โอกาสเธอได้ค้นหาตวัตน เมยม์พีร้อม

ทุกสิง่ เธอได้รบัการสนบัสนุนอย่างเตม็ที่ในทุกๆด้าน ในฐานะลูกหลงคนสุดท้องและห่างกบัพี่ๆถงึ

สบิปี ทําใหเ้มยไ์ดร้บัทัง้ความรกัและความห่วงใยจากทุกคนมากเป็นพเิศษโดยเฉพาะอย่างยิง่จากแม่

ของเธอ  เมย์เป็นเดก็กจิกรรมตวัยง ในขณะเดยีวกนัผลการเรยีนของเมย์กอ็ยู่อนัดบัต้นๆของห้อง 

เมยผ์่านการประกวดมาแล้วหลายเวท ีไม่ว่าจะเป็นนางนพมาศ ประกวดเตน้ แข่งวิง่ ระบายส ีหรอื

แม้แต่การแข่งขนัทางวชิาการคณิตคดิเรว็เธอก็เคยได้รางวลัมาแล้ว เมย์กล้าแสดงออก มคีวาม

เชื่อมัน่ในตนเอง และชอบลองสิง่ใหม่ๆ ซึ่งครอบครวัพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเตม็ที่ ตวัตนของ

เมย์ก่อเกิดขึ้นจากประสบการณ์เหล่านี้  “ตอนเด็กหนูชอบเต้น ชอบร้องเพลง ชอบทํากิจกรรม 

ประกวดนางนพมาศ ประกวดจนอายุเกนิ ได้ขวญัใจบ้างได้ทีห่นึง่บ้างสลบักนัไป ประกวดทีอ่ําเภอ 

ประกวดทุกปี... เกรดตอนจบ ป.6ได ้3.83 ไดไ้ม่เคยเกนิทีส่บิของหอ้ง เพราะแม่บอกวา่หา้มเกนิทีส่บิ 

แม่เขากจ็ะมรีางวลัใหต้ลอด เรากอ็ื้ม ขออะไรเขากจ็ะให”้ 

  ครอบครวัที่อบอุ่นคอืกระจกบานแรกที่สะทอ้นให้บุคคลรบัรู้ถงึคุณค่าของตน เป็นคุณ

ค่าที่พวกเขาได้รบัโดยปราศจากเงื่อนไขในฐานะลูก หลาน หรอืพี่น้อง การถูกยอมรบัให้เป็นส่วน



หนึ่งในพื้นที่เลก็ๆนี้สร้างคุณค่าที่ยิง่ใหญ่ให้กบับุคคล เมยค์อืบุคคลหนึ่งทีไ่ด้รบัการเตมิเตม็คุณค่า

จากครอบครวั ทําให้เธอสามารถรบัรู้ถงึคุณค่าของตนได้อย่างชดัเจน เมยม์ตี้นทุนชวีติที่ดกีว่าใคร

หลายคนและเธอใชโ้อกาสนี้เพื่อทําความรู้จกักบัตวัตน ไดล้องทําในสิง่ทีช่อบ คน้หาสิง่ทีถ่นดั พรอ้ม

ทีจ่ะเรยีนรูส้ิง่ใหม่ตลอดเวลา ความฝันของเมยเ์ปลีย่นไปตามชว่งเวลา ดว้ยวยัเพยีงสบิแปดปี เธอยงั

ไม่มเีป้าหมายในอนาคตที่ชดัเจน แม้จะยงัไม่รู้ว่าปลายทางของถนนสายนี้จะไปถงึจุดไหน แต่เธอ

มัน่ใจว่าจะเป็นอนาคตที่สวยงาม ประสบการณ์ทัง้หลายที่เมย์ไดร้บัระหว่างทางสายนี้สะท้อนภาพ

เชงิบวกและทําใหเ้มยรู์ส้กึไดว้า่ชวีติมคีุณค่ามากเพยีงใด  

  หนุ่ม: ครอบครวัทีไ่ม่สมบูรณ์แต่ไม่ไร้ตวัตน 

  หนุ่ม เขาเตบิโตขึน้มาในครอบครวัทีไ่ม่สมบูรณ์ พ่อทิง้เขาไปตัง้แต่เลก็ แม้มแีม่ที่คอย

ส่งเสยีค่าใชจ้่ายต่างๆแต่กแ็ทบไม่เคยได้เหน็หน้า มเีพยีงยายและน้าที่เลีย้งดูหนุ่มมา เขาจงึมกัถูก

ลอ้วา่เป็นเดก็กําพรา้ แต่หนุ่มกลบัคดิต่อตนเองในมุมทีต่่างออกไป  

ผมถูกเรยีกว่าเดก็กําพรา้ แต่ผมไม่ได้กาํพร้า พ่อแม่ใหเ้ราเกดิมา เราไม่ไดก้ําพร้า เรายงัมยีายมน้ีา มี

ลุงป้าน้าอาไปบ้านไหนเขากใ็ห้กนิข้าว เขากส็งสาร แต่ผมกช่็วยงานเขา เลีย้งววัเลี้ยงควายตอบแทน 

เป็นเดก็ร่าเรงิ...ความฝันวยัเดก็ ไม่ไดค้ดิว่าอยากเป็นอะไร เราโตแลว้เรากเ็หน็ว่ายากจน เราพยายาม

ทาํอะไรใหด้ขีึน้ไม่เป็นภาระใคร ช่วยงานทุกอย่าง ทาํใหด้ทีีสุ่ด  

 ชวีติวยัเดก็ของหนุ่มค่อนขา้งขดัสนซึ่งเขารบัรูถ้งึฐานะของครอบครวัด ีภาพแห่งตนที่

หนุ่มรบัรู้คือตวัเขาถูกมองเป็นเดก็น่าสงสาร แต่เขาพยายามทําบางอย่างเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในฐานะ

ผู้ร ับความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว สะท้อนว่าเขาไม่ปฏิเสธตัวตนตามที่เ ป็นจริงและใน

ขณะเดยีวกนักต็้องการที่จะรบัรู้ต่อตนเองในเชงิบวก หนุ่มไม่มคีวามทะเยอทะยานอยากได้อยากม ี

ไม่มเีป้าหมายระยะยาว เขาเพยีงคดิและทํากบัสิง่ที่อยู่ ณ ปัจจุบนัให้ดีที่สุด ชวีติของเขาค่อนขา้ง

เรียบง่าย หลงัเลกิเรยีนเขาจะช่วยงานทุกอย่างเท่าที่เดก็คนหนึ่งจะสามารถทําได้เพราะหนุ่มไม่

ต้องการจะเป็นภาระของใคร การแบ่งเบาภาระของครอบครวัคือหน้าที่ของเขาในฐานะสมาชกิคน

หนึ่งของครอบครวั สะท้อนว่าชวีติที่ค่อนขา้งลําบากไม่ได้ทําให้เขารู้สกึต่อตนเองในเชงิลบ แต่นัน่

กลบัเป็นโอกาสที่ก่อให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจจากการได้ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดของตวัเอง ด้วย

บทบาทของการได้ดูแลตนเองได้ช่วยเหลอืครอบครวัทําให้เขารู้สึกมตีวัตนและรบัรู้ได้ว่าตนยงัมี

คุณค่า 

  กุ่ย และ ตาล: ครอบครวัทีท่าํให้ไร้ตวัตน  

  กุ่ย  เดก็ชายทีเ่ตบิโตขึน้มาอย่างไรต้วัตนในครอบครวัทีพ่่อแม่แยกทางกนัเดนิ  กุ่ยเล่า

วา่ “ตอนเลกิกนัแม่เอาน้องสาวไปอยู่ดว้ย ผมตอ้งไปอยู่กบัพ่อ แต่แม่เลี้ยงเขาไมช่อบ ผมเลยไม่มใีคร

เอา น้อยใจมาก มนัเหมอืนไม่มใีคร เหมอืนอยู่ตวัคนเดียว” ในสถานการณ์เช่นนัน้ไม่แปลกเลยที่

เดก็ชายกุ่ยจะคดิไปวา่ เขาคอืภาระของพ่อกบัแม่เลีย้ง ภาระของแม่กบัพ่อเลีย้ง รวมถงึเป็นภาระของ

ยายทวดที่แมจ้ะรกัและห่วงใยเขาเหมอืนลูกแต่ดว้ยฐานะทีย่ากจน ยิง่ตอกยํ้าในความรูส้กึของกุ่ยว่า



เขาคอื “ตวัภาระ” ของทุกคน  แม้การถูกทอดทิง้ในวยัเดก็จะสร้างปมในใจวา่เขาคอืภาระที่ไม่มใีคร

ต้องการ แต่ในขณะเดียวกนัสิ่งนี้กลบัเป็นแรงกระตุ้นให้กุ่ยตัง้เป้าหมายเพื่อไปสู่การมีชวีติที่ดขี ึ้น 

สําหรบักุย่ครอบครวัจงึไม่ไดเ้ป็นพืน้ที่ของการก่อเกดิตวัตน หากแต่ครอบครวัเป็นแรงผลกัดนัใหเ้ขา

คน้หาตวัตนและแสวงหาพืน้ทีส่ําหรบัตนเอง 

  ตาล  ให้คําจํากดัความครอบครวัของเขาว่า “นรก” ซึ่งประกอบด้วยพ่อผูใ้ห้กําเนิดที่

เป็นเหมอืนเจา้ชวีติของทุกคนในบา้น พีช่ายทีไ่ม่เคยแสดงความใยดตี่อน้องแท้ๆ  อย่างเขาแมส้กัครัง้ 

แม่เลี้ยงสีค่นที่มที ัง้ลูกตดิและลูกที่เกดิจากพ่อของเขาเอง  ส่วนย่าทีแ่มว้่าจะเป็นคนดุ ชอบบ่นเสยีง

ดงั หยกิตตีาลแรงๆเมื่อเขาทําผดิ แต่เขารู้ว่าย่ารกัและหวงัดกีบัเขาเสมอ อยากให้เขาเป็นคนด ีมี

อนาคตที่ดกีว่าทีเ่ป็นอยู่ ตาลไม่มกีําลงัใจอื่นใดนอกจากย่าคนนี้ที่เปรยีบเสมอืนทุกสิง่ทุกอย่างของ

ตาล และเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อใหย้่าสบายใจ   

  ครอบครวัของตาลค่อนขา้งยากจน พ่อมอีาชพีรบัเหมาก่อสรา้งจงึต้องยา้ยทีท่ํางานไป

เรื่อยๆ และชว่งหลงัไม่มงีานก่อสรา้งจงึเปลีย่นมาขายของตามตลาดนดัซึ่งไม่เป็นหลกัแหล่งเดก็ชาย

ตาลตอ้งยา้ยโรงเรยีนมานบัไม่ถว้นทําให้เขามปัีญหาในการปรบัตวัและแทบไม่มเีพื่อนสนิทเลย เขา

เกลยีดชวีติที่เร่ร่อนแต่เขาไม่มทีางเลอืก พ่อเป็นคนลากเส้นตกีรอบชวีติของตาลโดยไม่ให้เขาได้

ออกความคิดเห็น พ่อมีกฎเข้มงวดที่เขาไม่เขา้ใจแต่ก็ไม่กล้าแม้จะคิดตัง้คําถาม เช่นเดียวกับ

บทลงโทษที่หนักหน่วงทีไ่มม่ใีครทดัทานได ้ความรุนแรงในบ้านเป็นสิง่ชนิตา เช่นเดยีวกบัร่างกาย

ของเขาทีช่นิชากบัการถูกกระทําด้วยความรุนแรง จติใจของเขาบอบชํ้าครัง้แล้วครัง้เล่าเหมอืนโดน

มดีกรดีลงทีเ่ดมิซ้ําๆ ตาลรูส้กึวา่พ่อใหค้วามเอน็ดูพีแ่ละน้องชายมากกวา่เขาหลายเท่านกั “ตัง้แต่ผม

รูค้วาม ชวีติกไ็ม่เคยเปลีย่นแปลงเลย อยู่ยงัไงกย็งังัน้ ซึง่ผมกค็ดิวา่อกีสบิปียีส่บิปีกอ็ยู่อย่างนัน้ ไม่

คดิจะพฒันาใหด้ขี ึน้ ขดัแยง้กนัตลอดไม่มกีารนัง่คุย เขาใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผลในการตดัสนิ นรก

สุดๆ ผมนอนรอ้งไหต้ลอดกบัย่า...ผมไม่เคยมคีวามสุข คอือยากจะหนีออกจากบา้นหลายครัง้แต่ไป

ไม่ได ้คอืไม่มทีีไ่ป” 

  ตาลมองไมเ่หน็อนาคต เขาไม่มคีวามฝันวยัเดก็ ไม่กล้าหวงัถงึสิง่ใดนอกจากขอเพยีง

ได้ออกไปจากบ้านให้พ้นจากกฎของพ่อ “ผมทําอะไรทุกอย่างต้องคดิว่าตอ้งถูก คดิใหร้อบคอบคดิ

แลว้คดิอกี ทําตอ้งถูก แต่มนักไ็ม่ถูก”ความถูกต้องทีต่าลกล่าวถงึคอืความถูกต้องในแบบของพ่อ ซึ่ง

ไม่ใช่ความถูกต้องในความคดิของเขาแม้แต่น้อย เขาทําตามคําสัง่ ทําตามความคาดหวงัของพ่อ

เพราะเขากลวัการถูกลงโทษทีรุ่นแรงซึ่งทําให้เขาเจบ็ปวดทรมาน แม้เขาจะทําทุกอย่างอย่างดทีีสุ่ด

แล้วแต่พ่อก็ยงัคงมีเหตุผลที่จะลงโทษเขาได้อยู่ด ีความกลวัทําให้เขาต้องละทิ้งตวัตนและความ

ปรารถนาที่แท้จรงิของชวีติ ดว้ยเหตุนี้ตาลจงึไม่มโีอกาสได้ฟังเสยีงความต้องการของตวัตนแม้สกั

ครัง้ เสยีงทีต่าลไดย้นิมเีพยีงคําด่าทอของพ่อ และเสยีงรอ้งไหข้องตวัเอง  

  ครอบครวัที่ควรจะเป็นพื้นที่แรกในการก่อเกิดตวัตนกลบักดทบัตวัตนของตาลให้จม

หายไปราวกบัเมล็ดพนัธุ์ที่มิอาจเตบิโตเพราะถูกเหยียบยํ่าจากวนัเป็นเดอืนและเป็นปี ตาลรู้ดวี่า

ตราบใดที่เขายงัอยู่ในครอบครวัที่มีพ่อเป็นเสมอืนผู้คุมนักโทษ เขาจะไม่มีโอกาสใช้ชวีติตามใจ



ปรารถนา แต่เขากไ็ม่มพีื้นที่อื่นใดอีกนอกจากนี้ ตาลไม่มสีงัคมกลุ่มเพื่อน เพราะการที่ต้องย้าย

โรงเรยีนบ่อยทําใหเ้ขากลายเป็นคนแปลกหน้าของเพื่อนเสมอมา ซึ่งทําใหเ้ขามปัีญหาในการปรบัตวั

รวมถงึการเขา้สงัคม ตาลต่างจากกุ่ย เขาไรพ้ืน้ทีใ่นการแสดงออกตวัตน มนัจงึถูกเกบ็อย่างมดิชดิจน

แมแ้ต่ตวัเขาเองยงัไม่กลา้ที่จะถามตวัเองวา่แทท้ี่จรงิแล้วความฝันหรอืจุดหมายในชวีติของเขาคอืสิง่

ใด แมจ้ะดูเหมอืนวา่ชวีติไม่มสีิง่ใดทีจ่ะก่อเกดิเป็นคุณค่าไดเ้ลย  

 1.2 สงัคมภายนอกกบัสถานภาพท่ีสงัคมรองรบัเพ่ือให้เกิดตวัตน  

 เมื่อครอบครวัไม่ไดส้รา้งตวัตนใหก้บัคนบางคน หลายคนจงึตอ้งแสวงหาพืน้ทีแ่ห่งการสรา้ง

ตวัตนจากสงัคมภายนอก เชน่ ตวัตนของกุ่ย และกว ีปรากฏอย่างชดัเจนในพืน้ทีข่องสงัคมโรงเรยีน

และกลุ่มเพื่อน สําหรบัตาลและหนุ่ม สิง่ทีท่ําให้เขารู้สกึมคีุณค่าและมตีวัตนคอืการประกอบอาชพีที่

ตนภาคภูมใิจ  

  กุ่ย และ กว:ี ตวัตนทีป่รากฏในสงัคมโรงเรียนและกลุ่มเพือ่น 

  กุ่ย สภาพของครอบครวัผลกัดนัให้กุ่ยต้องออกมาต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ตวัเองมชีวีติรอด 

ความขดัสนและความกลัวว่าตนเองจะต้องเป็นภาระกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เขาต้องใช้ความ

พยายามมากขึน้เพื่อหาเลีย้งตนเอง ใหท้อ้งไดอ้ิม่ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความพยายามของกุ่ยในการทีจ่ะ

ตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษยใ์นขัน้ตน้ กุ่ยใหค้วามสําคญักบัเงนิซึ่งเขาคดิวา่เป็นปัจจยั

หลกัทีจ่ะทําให้เขาสามารถมชีวีติรอดได้ในสงัคมปัจจุบนั นอกจากการเล่นกฬีาจะทําใหเ้ขามเีงนิ มี

ขา้วกนิ และได้เรยีนหนงัสอืแล้ว ความสามารถทีโ่ดดเด่นในดา้นนี้ยงัทําใหเ้ขาไดร้บัการยอมรบัยก

ย่องจากสงัคมรอบขา้งโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อน และสิง่นี้ได้เตมิเตม็คุณค่าให้กบัตวัตนที่ขาดออ้มกอด

จากครอบครวั พื้นที่ที่ทาํให้กุ่ยสมัผสัถงึตวัตนของเขาไดอ้ย่างชดัเจนจงึเป็นสงัคมในโรงเรยีน เป็น

พื้นที่ๆทําให้เขาประเมินตนเองได้ว่าเขามีความสําคัญในขณะที่ครอบครวัทําให้ตวัตนของเขา

เลอืนลางจนแทบมองไม่เหน็ กุ่ยจงึใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัเพื่อนซึ่งใหก้ารยอมรบัในตวัตนของเขา 

ผมจะไปนอนตามบ้านเพื่อน อยู่กบัเพื่อนซะมากกว่า บ้านโน้นทบี้านน้ีท ีเพราะทวดผมเขากแ็ก่และก็

อยู่คนเดยีวไม่มคีรอบครวั เอาผมไปเลีย้งตัง้แต่เดก็เหมอืนแม่ผม เขาขายพวกของเลก็ๆ พวกเสื้อผ้า 

ให้เราพอทีจ่ะมกีนิ ที่เหลอืไปโรงเรยีนผมต้องหาเอง อาศยัว่าเล่นกฬีาเก่ง เพื่อนกเ็อาไปอยู่ในกลุ่ม ก็

เลี้ยงข้าว คอืตอนเดก็ๆค่อนข้างแย่มาก เราต้องเล่นกฬีาเราถึงจะไดเ้รยีนฟร ีแล้วเรากท็ําได้ เราเป็น

นกัฟุตบอลโรงเรยีน เราเก่งที่สุดในโรงเรยีน แข่งกฬีาจงัหวดั วิง่เรากไ็ด้ เล่นได้ทุกอย่าง แต่ผมเลอืก

เล่นฟุตบอลเพื่อที่ให้ได้ทุนเรยีนฟรแีละมเีบี้ยเลีย้ง ไปแข่งทเีมื่อก่อนได ้แปดสบิรอ้ยนึงกเ็ยอะแลว้ อยู่

ไดเ้ป็นอาทติย ์ 

  กวี นอกจากครอบครวัที่สรา้งตวัตนให้กบัเขา สงัคมกลุ่มเพื่อนยงัมอีทิธพิลอย่างยิง่ต่อ

การสร้างตวัตนของกว ีเขามภีาพแห่งตนทีค่่อนขา้งชดัเจนโดยเฉพาะในช่วงทีเ่ป็นวยัรุ่น เขามองว่า

ตนเองเป็นเดก็นอกคอก คําวา่“ นอกคอก”ในความหมายของเขาคอืการไม่อยู่ในกรอบแต่ไม่ทําใคร

ตอ้งเดอืดร้อน เขาเพยีงไม่ชอบกฎระเบยีบ ไมช่อบถูกบงัคบั เขารบัรู้ไดถ้งึความตอ้งการของตนเอง

และแสดงมนัออกมาเป็นตวัตน เรื่องราวของชวีติชว่งนี้สะทอ้นภาพตวัตนของกวไีดช้ดัเจน 



ช่วงม.ปลายมเีพื่อนหลายกลุ่ม ที่ถือว่าสนิทคอืเพื่อนในหมู่บ้าน เป็นรุ่นใหญ่ 20-21 เรา 16 เพื่อนรุ่น

เดยีวกนักค็บแต่ไปคนละงาน บางทเีราไปโรงเรยีนทํากจิกรรมอะไรสกัอย่าง เขาใหซ้้อมตามเวลาแต่

พวกผมไม่ชอบสิง่เหล่าน้ี ถ้าให้จบัไปอยู่ในกรอบในระเบยีบบางทมีนักไ็ม่อยู่ มนัไม่ชอบ ต้องปลกีตวั

มาอยู่ในสถานะตรงน้ีมากกว่าที่จะให้อยู่ในระเบียบผมไม่เป็นนักกฬีาโรงเรยีน แต่นักกฬีาโรงเรยีนไม่

เคยเล่นชนะพวกผม บางครัง้ชวนตีไก่กนักไ็ป น่ีคือชีวติมนัๆช่วงหน่ึง ถ้าถามว่าผมใช้ชีวติช่วงนัน้

เตม็ทีร่ยึงั เตม็ทีแ่ลว้ แมว้่าจะเป็นช่วงเวลาทีส่ ัน้ไปนิดนึง 

  กวใีห้คําจํากดัความสิ่งที่เขาเป็นว่าเด็กนอกคอก ซึ่งอาจเป็นความหมายที่ค่อนไป

ทางดา้นลบสําหรบัคนทัว่ไป แต่สําหรบักว ีผูว้จิยักลบัสมัผสัไดถ้งึความภูมใิจบางอย่างจากการเลอืก

ทีจ่ะอยู่นอกกรอบของเขา ความเตม็ทีก่บัชวีติทีก่วกีล่าวถงึคอืชวีติทโมนแบบวยัรุ่น เขามกัอยู่ในกลุ่ม

เพื่อนที่โตกว่า มหีนีเรยีนบา้ง  ชนไก่ ไปเที่ยว ดื่มเหล้าเป็นบางคราว เขาเล่นกฬีาเก่งแต่ไม่คดิจะ

เป็นนักกีฬาโรงเรยีน สะท้อนว่าเขาเลอืกที่จะได้รบัการชื่นชมยกย่องจากสงัคมรอบขา้งแบบนอก

กรอบเชน่กนั  มนัเป็นประสบการณ์ทีห่ล่อหลอมตวัตนและกอ่เกดิความภาคภูมใิจใหก้บักว ี   

  ตาล และหนุ่ม : ตวัตนทีป่รากฏในอาชีพและผลงานทีภ่าคภมิูใจ  

  ตาล กไ็ม่ต่างจากกุ่ย เมื่อครอบครวัไม่ใหโ้อกาสตวัตนไดก้่อเกดิ เขาจงึปรารถนาทีจ่ะมี

พื้นที ่เพื่อปลดปล่อยตวัตนของเขาให้เป็นอิสระจากการถูกครอบงํา ตวัตนของตาลถูกกระทํามา

ยาวนานจนเกอืบยี่สบิปี มนันานจนเขารู้สกึชนิชา ความหวงัเดยีวของตาลคอืการได้ออกไปใชช้วีติ

อย่างอสิระโดยพ้นจากเงาของพ่อ และในทีสุ่ดวนันัน้กม็าถงึ เมือ่ตาลอายุถงึเกณฑต์อ้งเป็นทหารรบั

ใช้ชาติ “ทําไมถงึอยากเป็นทหาร...อยากหนีออกจากบ้าน เหตุผลเดยีวเลยนะ ไม่อยากอยู่กบัพ่อ 

อาชพีทหารกช็อบอยู่แลว้ เพราะเรากไ็ม่มงีานทํา เหน็คนในเครือ่งแบบมนัเท่ดกีเ็ลยชอบ แต่ประเดน็

หลกัคอือยากออกจากบา้น” 

  สําหรบัตาลแล้วเขาเหน็ดว้ยกบัประโยคทีว่่า “การเป็นทหารใหอ้ะไรมากกว่าที่คณุคดิ”

เขาเขา้รายงานตวัที่ค่ายทหารจงัหวดัปัตตานี โดยมกีําหนดรบัราชการทหารเป็นเวลาสองปี เป็น

ชว่งเวลาทีเ่หนื่อยยากสําหรบัทหารใหม่ทีต่อ้งใชค้วามอดทนอดกลัน้อย่างทีสุ่ด   และความอดทนนี้

เป็นคุณสมบตัพิเิศษของตาลอนัเป็นผลจากการเตบิโตมาภายใตค้วามกดดนั ไม่มสีิง่ใดที่เขาจะทน

ไม่ได้ในเวลานี้เพื่อแลกกบัอสิรภาพ เพื่อได้พ้นจากกฎเกณฑ์ของพ่อ  ถงึแม้มนัจะเป็นอสิรภาพที่

ภายใต้ขอ้กําหนดของผูบ้งัคบับญัชาก็ตาม ในช่วงการฝึกทหารตาลได้รบัข่าวร้ายที่สุดในชวีติ ย่า

ของเขาตอ้งเสยีชวีติดว้ยโรคชรา เขาเศรา้เสยีใจกบัการจากไปของย่าทีเ่ป็นเพยีงกําลงัใจเดยีวของ

เขา หลงัการจากไปของย่า ตาลตดัสนิใจทําเรื่องขอย้ายไปราชการสนาม ทําหน้าที่ลาดตระเวน

คุม้ครองครู ซึ่งเป็นหน้าทีท่ีเ่สีย่งอนัตรายอย่างมาก “ในเมือ่ชวีติตวัเองยงัไม่มเีป้าหมาย ถา้ตายอย่าง

น้อยกข็อใหม้ธีงชาตคิลุมร่าง ตายอย่างมเีกยีรต ิดกีวา่ตายขา้งถนน ตายไรป้ระโยชน์ ถา้เราตายเพือ่

อะไรบางอย่างมนัเป็นเกยีรต ิชวีติเราโดนเหยยีบยํา่ตัง้แต่เดก็ ไม่มคี่าไม่มเีป้าหมายเหมอืนผา้ขีร้ิ้วที ่

เขาทิ้ง ไม่มใีครใส่ใจ” 



  ราวกบัว่าตาลต้องการจะเตมิคุณค่าให้กบัตวัเองด้วยการเอาชวีติเป็นเดมิพนั ตาลไม่

กลวัความตายและไม่เคยนึกถงึความพกิาร เขาใหคุ้ณค่ากบัเกยีรตภูิมขิองทหาร สถานภาพใหมน่ี้ได้

ยกระดบัทางสงัคมของตาลให้สูงขึน้ เขามเีจ้านายที่เอน็ดูเขา มีกลุ่มเพื่อนทหารร่วมทุกขร่์วมสุข 

กลุ่มเพื่อนเป็นสงัคมทีเ่ขาไม่เคยมแีละตาลเองกค็่อนขา้งมปัีญหาในการปฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่น อาจ

เป็นดว้ยเหตุนี้เขาจงึไม่ไดก้ล่าวถงึเพื่อนสนิทหรอืกจิกรรมทีท่ําร่วมกบัเพือ่นมากนกั อย่างไรกด็ตีาล

มพีืน้ทีใ่นการแสดงออกตวัตนมากขึน้ เมื่อสภาพแวดล้อมอนัเป็นองค์ประกอบภายนอกที่สําคญัที่มี

ผลต่อการมองเหน็คุณค่าของบุคคลเปลีย่นแปลงไปในทศิทางที่ดขี ึน้ ตาลจงึเริม่มองเหน็คุณค่าของ

ตนเองและเหน็เป้าหมายของชวีติ แม้ยงัไม่ชดัเจนนักแต่อย่างน้อยเขาก็เริ่มมีฝันเป็นของตนเอง 

หลงัจากย่าจากไปคนทีเ่ขา้มาเป็นกําลงัใจให้ตาลคดิตัง้เป้าหมายในชวีติคอืสาวน้อยน่ารกัคนหนึ่งที่

เขากําลงัเริม่คบหาดูใจจนถงึข ัน้วางแผนเกบ็เงนิเพื่อไปสรา้งครอบครวัเลก็ๆหลงัจากปลดประจําการ

ตาลสนองตอบความตอ้งการทีจ่ะรกัและถูกรกั เขาฝันทีจ่ะมคีรอบครวัที่อบอุ่นของตวัเองเพื่อลบลา้ง

เงื่อนปมในอดตีทีฝั่งลกึในจติใจ แต่ยงัไม่ทนัทีฝั่นจะเป็นจรงิ โชคชะตากลบัเปลีย่นชวีติเขาอกีครัง้ 

  หนุ่ม ชว่งชวีติของการทํางานเขาเปลีย่นมาหลายอาชพี ไม่วา่จะเป็นชา่งไฟฟ้า คนขบั

แทก็ซี่ พนกังานขบัรถของหลายบรษิทั เหล่านี้แม้จะไม่ใช่อาชพีในฝันของคนส่วนใหญ่ในสงัคม แต่

หนุ่มเล่าถงึการทําหน้าทีข่องเขาดว้ยความภาคภูมใิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่หน้าที่ของคนขบัรถ หนุ่ม

เล่าดว้ยรอยยิม้แห่งความภาคภูมใิจวา่นายทุกคนเอน็ดูและชืน่ชมในการทํางานของเขา ดว้ยความที่

เขารกัในงานบรกิารและเป็นคนเอาใจใส่ในรายละเอยีดแมเ้พยีงเรื่องเลก็น้อย ทําใหเ้จา้นายไวว้างใจ

และพูดชื่นชมเขาเสมอ หนุ่มมัน่ใจเตม็ร้อยว่าเขาทําหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดแล้ว เป้าหมายของ

หนุ่มอยู่กบัสิง่ที่เขาทําในปัจจุบนั สิง่ที่เขากล่าวถงึเสมอในการใหส้มัภาษณ์คอื “ทําวนันี้ใหด้ทีีสุ่ด”

ตัง้แต่เดก็ครอบครวัของเขาค่อนขา้งลําบาก หนุ่มตระหนกัในความเป็นจรงิขอ้นี้และจุดมุ่งหมายของ

เขากค็อืการได้ช่วยเหลอืครอบครวัเท่าที่ความสามารถจะทําได้และเขาคดิว่าได้ทําหน้าทีน่ี้อย่างดี

ทีสุ่ดแลว้ จวบจนปัจจุบนัหนุ่มยงัคงมุ่งมัน่ในการทําหน้าทีข่องตนอย่างเตม็กาํลงัไม่วา่ในบทบาทใด 

หน้าที่ของสาม ีหน้าที่ของพ่อ หน้าที่ของลูกจ้าง หน้าที่ของคนขบัรถ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

หนุ่มรู้สกึกบัตนเองว่าเขาได้ทําอย่างเต็มความสามารถ แม้ว่าการกระทํานัน้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย

เพยีงใด แม้เสยีงชื่นชมจะเบาจนมเีพยีงเขาคนเดยีวที่ได้ยนิ แต่นัน่กท็ําให้ภาพแห่งตนในมุมมอง

ของหนุ่มเป็นไปในเชงิบวก เขายอมรบัและชื่นชมในผลงานของตนเอง เราจงึเหน็ภาพของชายผูน้ี้

ทําหน้าทีเ่ลก็ๆของเขาดว้ยรอยยิม้ทีแ่ฝงไปดว้ยความภาคภูมใิจ  

 1.3 พลงัผลกัดนัภายในสู่การสร้างตวัตน 

 ปัจจยัสําคญัที่จะเป็นเงื่อนไขในการสร้างตวัตนสําหรบัคนบางคนแล้ว มาจากแรงผลกัดนั

ภายใน โดยเฉพาะในกรณีของกุ่ย ซึ่งได้ค้นพบศกัยภาพของตนในดา้นกฬีาความเป็นนักสูช้วีติทํา

ให้เขาไม่เคยปฏเิสธชวีติที่ลําบากยากแค้น ตรงกนัขา้มเขาตระหนกัรู้ในความเป็นจรงิของชวีติและ

ยอมรบัมนัในทุกแง่มุม ซึ่งนัน่รวมถึงการรบัรู้ถึงศกัยภาพของตนเอง ภาพแห่งตนที่กุ่ยมองเห็น

ตนเองคอืนักกฬีาทีเ่ตม็ไปดว้ยทกัษะ ความสามารถและความมุ่งมัน่ ความสอดคล้องระหวา่งตวัตน



ทีเ่ป็นจรงิและตนทีเ่ขามองเหน็ทําใหเ้ขามตีนในอุดมคตทิีไ่ม่ไกลเกนิเอือ้ม กุ่ยตัง้เป้าหมายทีจ่ะเป็น

นักฟุตบอลอาชพี แม้ว่าความไม่สมบูรณ์ของครอบครวัทําให้เขาต้องดิ้นรนผลกัดนัตวัเอง แต่ที่

สําคญัยิง่กว่าคอืการทีเ่ขารู้สกึต่อตนเองในเชงิบวกโดยตระหนักถงึความสามารถทีเ่ขามซีึ่งไม่เกนิ

เลยจากความเป็นจรงิ การเล่นฟุตบอลคอืการไดท้ําในสิง่ทีร่กั เปรยีบเสมอืนชวีติและจติใจของกุ่ย 

ความฝันในวยัเดก็ แน่นอน เป็นนักฟุตบอลทมีชาต ิไม่มอีะไรอยู่ในสมองเลย ไม่เคยคดิทีจ่ะทาํงาน คดิ

ว่าจะเล่นฟุตบอลเพื่อได้ทุนเรยีน เป็นใบเบิกเพื่อจะได้เป็นนักบอลทมีชาติ ใจรกั ถ้าเราไม่ได้เป็นนัก

ฟุตบอลเรากต็้องทํางานไดเ้งนิเดอืนหมื่นนึง แปดเก้าพนั แต่ถ้าเป็นนักฟุตบอลเราสามารถต่อยอดได้ 

โอกาสทางสงัคมกจ็ะเยอะกว่าคนทาํงานออฟฟิศ มนักอ็ยู่แค่วงนัน้  

  กุ่ยรูถ้ึงศกัยภาพที่เขามี เขารู้ดวี่าตนเหนือคนอื่นในด้านกีฬา ผลงานของเขาเป็นที่

ประจักษ์ทัง้ต่อตนเองและต่อสังคม ภาพความสําเร็จที่สะท้อนผ่านกระจกของสังคมทําให้เขา

มองเหน็คุณค่าของตนเองได้เด่นชดัยิ่งขึน้และกลายเป็นตวัชีว้ดัคุณค่าแห่งตนที่จบัต้องได้ของกุ่ย 

กุ่ยมเีป้าหมายชวีติทีช่ดัเจนราวกบัภาพสลกับนหนิ ซึ่งเขาสามารถบรรลุเป้าหมายในแต่ละข ัน้และ

ใกล้ความสําเร็จนัน้เข้าไปทุกที แววตาที่เป่ียมด้วยความภูมิใจยงัคงปรากฏเมื่อเขาย้อนเล่าถึง

ความสําเรจ็ทีไ่ดร้บับนเสน้ทางสายนี้ กุ่ยยดึกฬีาเป็นเสน้ทางหลกัสายเดยีวของชวีติ ร่างกายของเขา

จงึกลายเป็นเครื่องมอืทีส่ําคญัที่สุดที่จะพาเขาไปถงึจุดมุ่งหมาย และแน่นอนว่าเขาให้คุณค่ากบัมนั

มากทีสุ่ด  

 

2. สาเหตแุห่งความพิการท่ีพรากคณุค่าแห่งตวัตน 

 เส้นทางของการก่อเกดิตวัตนของ กุ่ย ตาล หนุ่ม กว ีและเมย ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึน้ได้ในชัว่

ขา้มคนื หากแต่เป็นกระบวนการหล่อหลอมทางสงัคมที่ใชเ้วลาตอ่เนื่องยาวนานตราบเท่าชวีติของ

พวกเขา ประสบการณ์ทีถู่กสัง่สมมาตามแนวทางการใหคุ้ณคา่ของคนปกตทิําใหบุ้คคลทัง้ 5 สวมคุณ

ค่าที่ตนสร้างขึ้นโดยไม่เคยคิดเผื่อใจสําหรบัเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่กําลงัจะเปลี่ยนสถานภาพของ

พวกเขาใหก้ลายเป็นคนพกิาร 

  เหตุการณ์ที่ทําให้กุ่ยต้องกลายเป็นคนพิการเกิดขึ้นในช่วงที่ชีวิตกําลังเข้ามุ่งสู่

ปลายทางความสําเรจ็ เขาเหน็จุดหมายอยู่ไม่ไกล ไม่มอีุปสรรคใดขวางกัน้เขาจากเสน้ชยันัน้ แต่แลว้

สิง่ที่ไม่คาดคดิกเ็กดิขึน้ อุบตัิเหตุจากการขีร่ถมอเตอร์ไซค์ในช่วงวนัหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่เขา

กลบับ้านเกดิในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ส่งผลให้กุ่ยต้องสูญเสยีขาทัง้สองขา้งเนื่องจากเป็นวนัหยุดยาว 

หมอและพยาบาลบางส่วนลาพกัร้อน ประกอบกบัมอีุบตัเิหตุเขา้มาเยอะมาก ทําใหก้ารดูและคนไข้

ไม่ทัว่ถงึ เขาถูกทิง้ใหร้อทําแผลถงึสีห่า้วนั จนแม่ของเขาตดัสนิใจใหเ้ขายา้ยโรงพยาบาลแต่กย็งัตอ้ง

รอแพทยเ์ซน็อนุมตั ิจนล่วงเขา้วนัทีเ่กา้เขาจงึไดย้า้ยโรงพยาบาล ซึ่งหมอทีโ่รงพยาบาลใหม่ไดต้รวจ

พบว่าแผลทีข่าของเขาไดต้ดิเชือ้บาดทะยกัและลุกลามลงกระดูก “ตอนนัน้ผมมไีขสู้งแต่กม็สีตไิดย้นิ

หมด ผมบอกแม่ไม่ใหต้ดัขา ถา้ตดัขาปล่อยใหผ้มตายเลยดกีวา่ บา้นผมพ่อแม่แยกกนั แลว้ผมจะตอ้ง

พกิาร แล้วใครจะดูแลผมแค่ตอนผมมีขายงัเป็นภาระเลย”หากต้องกลายเป็นนักกีฬาที่ไร้ขา กุ่ย



จนิตนาการไม่ได้เลยว่าเขาจะมชีวีติอยู่ต่อไปได้อย่างไร กุ่ยยื้อจนถงึที่สุดที่จะรกัษาขาทัง้สองขา้ง

เอาไว ้แตก่ไ็ม่เป็นผล ขณะทีเ่ขาเกอืบหมดสตเิพราะพษิไข ้เขาไดย้นิเสยีงแมร่้องไหพู้ดกบัเขา “ตอ้ง

ตดัขานะลูก ยงัไงแม่ตอ้งรกัษาชวีติลูกไวก้่อน ลูกคนเดยีวแม่เลี้ยงได ้ลูกไมไ่ดอ้ยู่ตวัคนเดยีวนะ” 

  ความพกิารของ หนุ่ม เกดิจากอุบตัเิหตุทางรถยนตเ์ช่นเดยีวกบักุ่ย และเป็นเหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของผูอ้ ื่น หนุ่มมอีาชพีเสรมิคอืใหเ้ชา่รถตูโ้ดยตวัเขาเองเป็นคนขบั วนัเกดิเหตุเขา

รบังานพาลูกทวัร์สบิคนไปทอดกฐนิที่จงัหวดัเชยีงใหม่แม้ตอนแรกหนุ่มได้วางแผนทีจ่ะใชเ้วลาช่วง

วนัหยุดนัน้กบัครอบครวั แต่เมื่อนึกถงึรายได้ทีเ่ขาจะไดร้บัประกอบกบัการทีเ่ขาเป็นคนชอบทําบุญ

เขาจงึตดัสนิใจรบังานนี้ หนุ่มขบัรถดว้ยความระมดัระวงัมาโดยตลอดเพราะตระหนกัอยู่เสมอวา่เขา

ตอ้งรบัผดิชอบผูโ้ดยสารหลายชวีติ แต่ถงึกระนัน้อุบตัเิหตุทีไ่ม่คาดคดิกเ็กดิขึน้ ในเชา้ตรู่ของวนัออก

เดนิทางเมื่อรถกระบะคนัหนึ่งเสยีหลกัพุ่งขา้มเกาะตรงมาที่เขา ภาพสุดท้ายที่เขาเหน็คอืแสงไฟ

สว่างทีส่าดเขา้มาก่อนที่เขาจะหมดสตไิป หนุ่มเริม่รูส้กึตวัอกีครัง้และพบวา่ตวัเองนอนตดิอยู่ในรถ

ซึ่งรายลอ้มไปด้วยเจา้หน้าทีกู่ภ้ยัที่พยายามช่วยงดัร่างของเขาออกจากรถพรอ้มกบัคอยเรยีกไม่ให้

เขาหลบั เขาบอกกบัเจา้หน้าที่ทีก่ําลงัชว่ยเขาวา่ “ผมไหวครบั พีเ่อาไงกเ็อา เตม็ทีเ่ลย” หนุ่มเล่าว่า

วนิาทนีัน้เขามสีตมิากและไม่รู้สกึกลวั ในขณะที่ทัง้เจ้าหน้าทีกู่้ภยั ตํารวจ รวมถงึหมอทีเ่หน็สภาพ

ของหนุ่มในขณะนัน้ไม่มใีครคดิว่าเขาจะรอดชวีติ อาการของหนุ่มถอืว่าสาหสัมาก อวยัวะภายใน

ไดร้บัการกระทบกระเทอืนอย่างรุนแรง ก่อนทีเ่ขาจะหลบัไปเขาไดย้นิวา่หมออาจจะต้องตดัขา และ

เขาไดพู้ดออกไปอย่างอ่อนแรงวา่ “หมออย่าตดัขานะ” 

  เมย ์ความพกิารของเธอเกดิจากอุบตัเิหตุรถมอเตอรไ์ซคท์ีเ่มยย์อมรบัวา่เกดิขึน้เพราะ

ความรัน้ของตวัเอง เมยเ์ขา้มาเรยีนต่อมธัยมปลายในกรุงเทพฯ และในช่วงก่อนสอบปลายภาค เมย์

ไดเ้ดนิทางกลบับา้นทีจ่งัหวดัสุพรรณบุรเีพื่ออ่านหนงัสอืและทีส่ําคญัยิง่กวา่คอืวนัรุ่งขึน้จะเป็นวนัเกดิ

ของแม่ วนัที่ทุกคนในครอบครวัจะได้กลบัมาทานขา้วพร้อมหน้า และเป็นวนัที่ควรจะเตม็ไปด้วย

บรรยากาศแห่งความสุข ในวนัเกดิเหตุเมย์ขออนุญาตแม่ไปงานวนัเกดิเพื่อนแต่แม่ไม่อนุญาต ดว้ย

ความรัน้ของเมย ์เธอจงึหนีไปหาเพื่อนโดยยมืรถมอเตอรไ์ซคข์องคนงานทีบ่า้นไปเพื่อไม่ใหแ้มจ่บัได ้

ความตัง้ใจของเธอคอืแค่เอาของขวญัไปให้เพื่อนแลว้รบีกลบั ระหว่างทางเมย์ขีร่ถตามหลงัรถพ่วง

คนัหนึ่งทีข่บัขวางอยู่ดา้นหน้า เมย์พยายามจะแซงขวาซึ่งดูแลว้วา่ไม่มรีถ แต่ดว้ยความไม่ชนิกบัรถ

ประกอบกบัแรงดูดของรถสบิล้อทําใหร้ถมอเตอร์ไซคเ์สยีหลกัลม้ รถกระเดน็ไปอกีทาง ส่วนตวัของ

เธอกระเดน็เขา้ไปใตร้ถพ่วงคนันัน้ ทุกอย่างเกดิขึน้ไวมาก“รูอ้กีทกีเ็หน็วา่ขาเราโดนทบั ไม่ไดส้ลบนะ 

ชาวบ้านเขาเหน็เขากว็ิง่มา พอเราลุกขึ้นมาพอเหน็ขาตวัเอง มอืคอืแบบอยากจะแตะ จะจบัขา มอื

สัน่ๆเลย มนัเละเลย เลอืดนีแ่บบ...เรากร็อ้งหาแม่ รอ้งเสยีใจ ไม่รู้จะทํายงัไง แลว้ตรงนัน้เขาทํามูลนิธิ

พอด ีเขากเ็ลยถอยรถออกมารบัเราขึน้ไป เอาของให้เรา เรากเ็อาโทรศพัทม์ากดหาแม่ กบ็อกแม่ว่า

แม่มาหาหนูหน่อยหนูโดนรถทบัขาเละหมดเลย”ที่โรงพยาบาลเมย์เหน็แม่ร้องไห้ตลอดเวลาไม่เคย

หยุดเลย เธอได้แต่มองเพราะพูดและขยบัไม่ได้ เมย์ค่อนขา้งมสีติ เธอรู้ว่าสถานการณ์นัน้รุนแรง



เพยีงใด เมยป์ล่อยให้หมอและพยาบาลทําหน้าที่ของตนเองอย่างดทีี่สุดเพื่อชว่ยให้เธอรอดพ้นจาก

ความตายโดยมไิดข้ดัขนืแมแ้ต่น้อย วนิาทนีัน้เธอขอเพยีงแค่มชีวีติอยู่ต่อไป 

  ตาล ไม่มโีอกาสแม้วนิาทเีดยีวที่จะบอกลาขาทัง้สองข้างของเขา ทหารในพื้นทีส่าม

จงัหวดัชายแดนใต้เชน่เขารู้ดวีา่ชวีติของพวกเขาแขวนอยู่บนเส้นดา้ย ไม่มสีิง่ใดประกนัได้วา่เขาจะ

มชีวีติรอดกลบัมาจากการออกลาดตระเวน ทุกย่างก้าวคอืความเสีย่ง หมายถงึชวีติ ตาลยอมเสี่ยง

เพื่อทีจ่ะทําความฝันเลก็ๆของเขาใหเ้ป็นจรงิ และเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัชวีติของตนซึ่งเป็นสิง่ที่เขา

โหยหามาชัว่ชวีติ ในวนัเกดิเหตุตาลได้รบัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาให้ปฏบิตัริาชการสนามใน

การคุม้ครองครูแทนเพื่อนทหารคนหนึ่งซึ่งไม่สบาย  ภารกจิใกล้จะลุล่วงไปได้ดว้ยด ีในขณะที่เขา

กําลงัรอทหารอกีชดุหนึ่งมาเปลีย่นผลดั ระเบดิทีถู่กซ่อนไวใ้นโต๊ะทีเ่ขาและเพื่อนทหารกําลงันัง่พกัก็

ถูกจุดชนวนขึน้ด้วยรโีมท ร่างกายของเขากระเดน็ไปไกลด้วยแรงระเบิด ด้วยสตทิี่พอจะเหลอือยู่

ตาลใชแ้ขนสองขา้งยนัตวัขึน้มาและเหน็ว่าเขาไดเ้สยีขาขา้งหนึ่งไปและอกีขา้งกเ็กอืบขาดออกจาก

ตวัเลอืดทีพุ่่งออกจากร่างกายทาํใหเ้ขารูส้กึเหมอืนกําลงัจะเป็นลมหมดสต ิเสยีงของเพื่อนทหารบอก

ขา้งหูใหเ้ขา้สวดถงึพระเจา้ เขานึกถงึอลัลอฮแ์ละบอกกบัตวัเองวา่นี่คงเป็นวาระสุดทา้ยของชวีติ 

  กวี เมื่อกล่าวถงึสาเหตุที่ทําให้บุคคลต้องกลายเป็นคนพกิาร คงมน้ีอยคนที่จะนึกถึง

สาเหตุทีเ่กดิจากการถูกไฟฟ้าช๊อต ไฟฟ้าแรงสูงมอีนัตรายถงึข ัน้ทําให้คนเสยีชวีติได ้เช่นกรณีของ

กวแีละเพื่อนผูโ้ชคร้ายของเขา หลงัจากกวเีรยีนจบมธัยมปลายที่บ้านเกดิในจงัหวดัศรสีะเกษ เขา

ตดัสนิเขา้กรุงเทพฯเพื่อมาสอบนายสบิ ระหว่างรอผลสอบกวพีกัอยู่กบัพี่ชายซึ่งทํางานเป็นช่างที่

โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯและได้ฝากงานให้เขาในตําแหน่งช่างเฟอร์นิเจอร์ ทําตู้โต๊ะเก้าอี้ 

ตามแต่จะไดร้บัคําสัง่ และด้วยทกัษะของความเป็นเดก็บา้นนอก เขาเรยีนรู้ไว สามารถทําอะไรได้

หลายสิง่ เขาจงึไดร้บัตําแหน่งสารพดัช่างไปโดยปรยิาย ในวนัเกดิเหตุกวกีบัเพื่อนในฐานะชา่งใหม่

ได้รบัมอบหมายให้ไปทาสอีาคารเรยีนที่อยู่ตดิกบัรัว้ใกลเ้สาไฟฟ้าที่มสีายไฟแรงสูงพาดผ่าน ด้วย

ความรู้เท่าไม่ถงึการณ์ทัง้คู่ปีนขึน้นัง่ร้านดว้ยมอืและเท้าเปล่าไม่มอีุปกรณ์ป้องกนัใดๆ ไม่ทนัทีพ่วก

เขาไดร้ะวงัตวั กระแสไฟแรงสูงไหลผา่นตวัเขาและเพื่อน กวรูี้สกึชาไปทัง้ตวั ไฟลุกตดิตามร่างกาย

ตัง้แต่ขาสูงขึ้นมาถึงเอว ตวัเขาแทบจะหมดสติรบัรู้เพียงว่าพี่ชายช่วยดึงเขาลงมาและพาไปส่ง

โรงพยาบาล สําหรับเพื่อนของกวี แม้ร่างกายภายนอกจะไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง แต่เพราะ         

ไฟแช๊คที่อยู่ในกระเป๋าหน้าอกซ้าย ทําให้เขาเสยีชวีติหลงัจากนัน้เพยีงสองวนัด้วยแรงระเบดิทีใ่กล้

หวัใจ  

 

3. การเผชิญหน้ากบัความพิการและคณุค่าแห่งตนท่ีสญูเสียไป 

 ความพกิารนอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพร่างกายแล้วยงักระทบรุนแรงต่อสภาวะทาง

จติใจ ทําให้บุคคลตอ้งตกอยู่ในภาวะวกิฤตจิากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ความรูส้กึดอ้ย ความคบัขอ้งใจ 

และความวติกกงัวลเป็นความรู้สึกที่มกัพบในผู้ที่ต้องกลายเป็นคนพิการ ความคดิเชงิลบเหล่านี้

เกิดขึ้นจากการหล่อหลอมทางสงัคมภายในตัวพวกเขาเอง และนําไปสู่การแสดงออกตวัตนใน



ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบัระดบัการยอมรบัความจรงิของแต่ละบุคคล จากกรณศีกึษาทัง้หา้ราย

ผูว้จิยัสามารถจําแนกการตอบสนองต่อความพกิารโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กรณขีองหนุ่ม 

กว ีและเมย์ ที่การยอมรบัความพิการทําให้พวกเขาสามารถเข้าสู่กระบวนการสร้างตวัตนใหม่ได้ 

และกรณขีองกุ่ย และตาล ทีก่ารปฏเิสธความพกิารเป็นอุปสรรคสําคญัในการพฒันาศกัยภาพทีพ่วก

เขามแีละทําใหพ้วกเขาตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยอมรบัและทาํความรูจ้กักบัตวัตนใหม่ของพวกเขา 

 3.1 “ฉันเป็นคนพิการ” การยอมรบัในความพิการของหนุ่ม เมย ์และกว ี

 การตอบสนองต่อความพกิารด้วยการยอมรบัว่า“ฉนัเป็นคนพกิาร” ถอืเป็นขัน้ต้นของการ

ตอบสนองต่อความพกิารในเชงิบวก เป็นการเปิดใจนําไปสู่การยอมรบัความพกิารในระดบัที่สูงขึน้

ต่อไป จนถงึข ัน้เขา้ใจว่าความพกิารเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตมินุษย์ซึ่งบุคคลจะสามารถใชช้วีติ

ร่วมกบัความพกิารได้อย่างแนบสนิทและมอีสิระในการเลอืกเส้นทางชวีติของตนสําหรบั หนุ่ม เมย์ 

และกว ีทัง้สามคนมีระดบัของการยอมรบัความพกิารที่แตกต่างกนัไป ซึ่งส่งผลให้พวกเขามกีาร

แสดงออกตวัตนที่ต่างกนั หนุ่มเขา้ใจไดว้่าความพกิารที่เกดิขึน้เป็นเรื่องธรรมดาของชวีติ นัน่ทําให้

เขาสามารถยอมรบัความพกิารได้ในทนัท ีสําหรบัเมย์ เธอยอมรบัความพกิารและยงัสามารถมอง

ตนเองได้ในเชงิบวก  ส่วนกว ีเขายอมรบัความพกิารว่าความจรงิทีเ่ขาปฏเิสธไม่ได้ กวพียายามทํา

ความเขา้ใจวา่สิง่ทีเ่กดิขึน้คอืชวีติ แต่ดว้ยความสูญเสยีต่อร่างกายทีรุ่นแรงมาก กวจีงึอาจตอ้งใชเ้วลา

เพื่อเยยีวยาร่างกายและจติใจแมว้า่เขาจะยอมรบัมนัไดก้ต็าม  

  หนุ่ม ประสบอุบตัเิหตุอย่างรุนแรงและหมดสตไิปสามวนัเตม็ๆได้ฟ้ืนขึน้มาเผชญิกบั

ความเป็นจริง เขาเห็นภรรยานัง่ร้องไห้อยู่ข้างเตียง ประโยคแรกที่เธอพูดกับหนุ่มทัง้น้ําตาคือ      

“พ่อ หมอตดัขานะ” ภาพแห่งความจริงที่อยู่ต่อหน้าหนุ่ม ณ ขณะนี้คือเขากลายเป็นคนพิการที่

สูญเสยีขาซ้ายช่วงใต้เข่าลงมา เขาจะไม่สามารถเดนิเช่นปกตไิด้อกีต่อไป เขาได้กลายเป็นสามแีละ

เป็นพ่อทีพ่กิาร ผลกระทบจากการสูญเสยีครัง้นี้มมีากมายแต่หนุ่มกลบัไม่จมอยูก่บัความคดิดา้นลบ 

ฟ้ืนขึน้มาแฟนบอก “พ่อ หมอตดัขานะ” กต็อบกลบัไปว่า ช่างมนัเถอะ เราลมืตามาคดิแต่ว่าเรายงัอยู่ 

รอ้งไหท้ําไมไม่ต้องร้อง ให้กําลงัใจเขา คดิแล้วว่ามนัทําอะไรไม่ได้แต่เรายงัอยู่ หมอเขาทําเตม็ที่แล้ว 

คนทีไ่ปเหน็เรากจ็ะเป็นลม เรากต็้องใหก้าํลงัใจคนไปเยีย่ม เราต้องรกัษาตวัเอง พยายามฝืนกนิทัง้ทีไ่ม่

รูร้ส กนิเขา้ไป คดิว่าของดมีนัตอ้งอร่อยเพยีงแต่เราไม่รูร้ส 

  จากคําพูดของหนุ่มสะท้อนให้เหน็วา่เขามทีศันะในการมองโลกในเชงิบวก ซึ่งเกดิขึน้

อย่างอตัโนมตัแิละเป็นการมองทีอ่ยู่บนพืน้ฐานแห่งความเป็นจรงิ ความคดิของเขาปราศจากการปรุง

แต่งด้วยกลวธิานใดๆเพื่อป้องกนัจิตใจตนเองจากเรื่องเลวร้าย ทัง้ที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผู้ที่ต้อง

ประสบกบัความสูญเสยีจะเขา้ใจและยอมรบักบัสิง่นี้ แต่หนุ่มกลบัเขา้ใจมนัในฐานะทีเ่ป็นธรรมชาติ

ของชวีติ ระดบัข ัน้ของการการยอมรบัความพกิารของเขาอยู่สูงกวา่ทุกคน คอืมองวา่ความพกิารเป็น

ธรรมชาตขิองมนุษย์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประสบการณ์ชวีติที่เขาผ่านมาถงึ 48 ปีทําให้เขามมีุมมอง

ต่อชวีติต่างจากคนอื่นๆ และดว้ยพืน้ฐานตวัตนของหนุ่ม เขาใหค้วามสําคญัอย่างยิง่ต่อการทําหน้าที่ 

บทบาทของพอ่ทีต่้องดูแลหาเลีย้งครอบครวั บทบาทในอาชพีการงาน ซึ่งตลอดเวลาทีผ่า่นมาหน้าที่



เหล่านี้คอืทีม่าแห่งคุณค่าแห่งตวัตนของเขา แมร่้างกายจะเปลี่ยนไปแต่การทําหน้าที่ยงัคงอยู่ หนุ่ม

จึงไม่ลงัเลเลยที่จะยอมรบัในสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อกลบัมาทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด 

นอกจากนี้ปัจจยัทีส่ําคญัทีสุ่ดทีท่ําใหห้นุ่มสามารถรบัมอืกบัชว่งวกิฤตขิองชวีติได ้คอืความศรทัธาใน

พุทธศาสนา หนุ่มใชศ้าสนาเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจและเป็นเสมอืนคู่มอืในการดําเนินชวีติของเขา 

หลกัคําสอนของศาสนาเป็นคําอธบิายในความสูญเสยีที่เขาต้องเผชญิ ความไม่แน่นอนอนัเป็นสจั

ธรรมสูงสุดของชวีติทําใหห้นุ่มสนองตอบต่อความพกิารดว้ยความเขา้ใจ 

  เมย ์เป็นหนึ่งในกลุ่มของผูท้ี่สามารถยอมรบัความพกิารได้เชน่เดยีวกบัหนุ่ม แม้ต้อง

ถูกตดัขาทัง้สองข้างและไม่รู้ว่าอนาคตต่อจากนี้จะดําเนินชวีติอย่างไร จะสามารถกลบัไปเรียน

ร่วมกบัเพื่อนๆไดห้รอืไม่ แต่นัน่ไม่สําคญัเท่าชวีติที่ยงัมลีมหายใจ ดงัคําพูดทีอ่ธบิายความรูส้กึของ

ตนเมื่อตอ้งถูกตดัขาวา่ 

ความรู้สกึตอนนัน้คอืทําอะไรกไ็ดใ้ห้รอด เอารอด ยงัไงกต็้องอยู ่คดิอย่างเดยีวว่าทาํอะไรทําเลย หมอ

ถาม รกัแม่ไหม กบ็อกว่ารกักห็ลบัตา รู้สกึใหห้ลบัตาไรเงีย้ะ เขากว็่าต้องตดัขานะ อยากอยู่กบัแม่ไหม 

ถ้าอยากอยู่กต็้องตดัขา ถ้าไม่ตดักอ็ยู่ไม่ได ้เรากไ็ม่รอ้งไหเ้ลย ร้องกบัตวัเองน่ะรอ้ง แต่ไม่เคยร้องกบั

แม่เลย เราจะร้องแค่เรารู้สกึท้อน่ีแหละ รู้สึกแบบ รู้สกึไม่ดวี่าที่เราเป็นแบบน้ีมนัไม่ดกีบัตัวเอง รู้สึก

เสยีใจกร็อ้ง แต่กเ็ขม้แขง็ ทาํใจได ้คดิอย่างเดยีวว่าใหร้อดอย่างเดยีว 

  เมย์ตอ้งการที่จะมชีวีติอยู่ซึ่งนัน่สะท้อนถงึความรู้สกึของเมยว์่าชวีติมคีุณค่ามากมาย

เพยีงใด สิง่สําคญัที่ช่วยให้เมย์ยอมรบัความพกิารที่เกดิขึน้ได้คือความรกัความอบอุ่นที่เมย์ได้รบั

จากครอบครวัในตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา ครอบครวัไดใ้หก้ารสนบัสนุนและหล่อหลอมใหต้วัตนของ

เธอเป่ียมไปด้วยความมัน่ใจ ยอมรบัในตนเอง และมทีศันคตติ่อสิง่รอบตวัในเชงิบวก สิง่เหล่านี้เป็น

ภูมติา้นทานทําใหเ้มยส์ามารถเผชญิต่อความสูญเสยีร้ายแรงในชวีติได ้นอกจากนี้ปัจจยัทีท่ําใหเ้มย์

กลา้เผชญิกบัความจรงิทีเ่กดิขึน้ไดค้อื แม่ ไม่ใชเ่พราะคําพูดทีส่รา้งกําลงัใจจากแม่หากแต่เป็นน้ําตา

ทีไ่ม่เคยเหอืดแหง้จากดวงตาของแมท่ี่ทําใหเ้มยต์ระหนกัไดว้่าเธอต้องเขม้แขง็เพื่อคนที่เธอรกัมาก

ทีสุ่ดในชวีติ กล่าวคอืนอกจากพืน้ฐานความเป็นตวัตนที่เป็นเงื่อนให้บุคคลยอมรบัความเป็นจรงิได้

แลว้ ปัจจยัภายนอกหรอืการทําเพื่อบุคคลอื่นอนัเป็นทีร่กัและใหค้วามสําคญัยงัเป็นพลงัเสรมิผลกัดนั

ใหบุ้คคลมกีําลงัใจต่อสูก้บัความเป็นจรงิทีโ่หดรา้ยของชวีติได ้

  กวี ในขณะทีห่นุ่มยอมรบัความสูญเสยีที่เกดิขึน้ด้วยความเขา้ใจวา่มนัคอืส่วนหนึ่งของ

ชวีติ สําหรบักวชีายหนุ่มทีต่อ้งกลายเป็นคนพกิารดว้ยวยัเพยีงสบิแปดปียอมรบัได้วา่สิง่ทีเ่กดิขึน้คอื

ความจรงิที่เขาไม่อาจปฏเิสธ กวสีูญเสยีขาซ้ายและแขนทัง้สองขา้ง แม้ความเจบ็ปวดทางกายนัน้

แสนสาหสัเกนิพรรณนา หากแต่ผลทีก่ระทบทางจติใจกลบัไม่รุนแรงอย่างทีห่ลายคนคดิ  

ผมเป็นคนแบบน้ี คอืทาํอะไรกท็าํ เราเป็นคนทีไ่ม่เยอะแยะมากมาย อาจจะคดิไม่เป็นรเึปล่ากไ็ม่รู้ บาง

คนเป็นแลว้จะรูส้กึว่ามนัหดหู่นะ น่ีคอืลกัษณะของคนคดิเป็น แต่ถ้าคนคดิไม่เป็นกอ๋็อ เหรอครบั มนัไม่

รูจ้ะตอบยงัไง หมอบอกตดัขานะ เรากบ็อก ครบั หมอบอกจะตดัให้น้อยที่สุดไม่รอ้งไหน้ะเชื่อไหม ไม่

เคยรอ้งไหน้ะ ไม่ใช่ไม่เสยีใจเพยีงแต่เราไม่ฟูมฟาย อาจจะกงัวลบ้างว่าต่อจากน้ีจะทาํอย่างไร 



  กวกีล่าวถงึตวัตนของเขาวา่เป็นคนคดิน้อย เขาจงึไม่ตกอยู่ในวงัวนความคดิที่ตอกยํ้า

ใหเ้กดิความรูส้กึดา้นลบต่อตนเอง แต่ผูว้จิยัมองวา่กวมีคีวามสามารถในการจดัการกบัความคดิ การ

หยุดยัง้ความคดิเชงิลบย่อมไม่ก่อใหเ้กดิการตคีวามซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สกึของบุคคล และ

สิง่นี้ชว่ยใหบุ้คคลทําใจยอมรบักบัความสูญเสยีไดง้่ายขึน้ อย่างไรกด็แีมก้วจีะบอกว่าเขาเป็นคนไม่

คดิมากแต่แน่นอนว่าการที่ต้องใชช้วีติต่อไปในสงัคมนี้ด้วยอวยัวะทางการเคลื่อนไหวที่มเีพยีงขา

ขวาข้างเดียวนัน้ย่อมสร้างความกังวลใจให้กับเขา การสูญเสียมากมายเช่นนี้ย่อมกระทบต่อ

ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของชวีติ แมพ้รีะมดิแห่งความตอ้งการของ

กวจีะไม่ใหญ่โตเท่าบรรทดัฐานของคนส่วนใหญ่ในสงัคมปัจจุบนักต็าม แต่ดว้ยขอ้จํากดัทางร่างกาย

ทําให้การเติมเตม็มนัเป็นเรื่องยากเหลือเกนิ กวยีอมรบักบัความเป็นจริงได้ในระดบัหนึ่ง เขาพึง

พอใจทีจ่ะใชช้วีติภายในบา้นหรอืพื้นทีป่ลอดภยัของตนและแม่คอืเงื่อนไขสําคญัที่ทําให้กวพียายาม

เรยีนรูท้ีจ่ะชว่ยเหลอืตวัเองเชน่เดยีวกบัเมย ์

 การเผชญิกบัความพกิารของกวมีคีวามคลา้ยคลงึกบัหนุ่ม ทัง้คู่สามารถยอมรบัความพกิาร

ทีเ่กดิขึน้กบัตนได้ หนุ่มเลอืกมองในมุมบวกและเขามคีวามเชือ่ทีย่ดึโยงกบัศาสนาซึ่งทําใหเ้ขามอง

เหตุร้ายที่เกดิขึน้ว่าเป็นเหตุและผลของกรรม หนุ่มให้คุณค่าด้านจติวญิญาณเสมอืนเป็นถนนสาย

คู่ขนานของชวีติ การที่ตอ้งเผชญิกบัเรื่องเลวร้ายครัง้นี้ยิง่ทําให้หนุ่มแนบชดิกบัเส้นทางสายนี้มาก

ยิง่ขึน้ แต่สําหรบักว ีเขาแทบไม่ได้เอ่ยถงึเรื่องของศาสนา เขาตระหนักในการทําความดใีนฐานะที่

มนัเป็นหน้าทีอ่นัพงึประสงคข์องมนุษยท์ีเ่กดิมาบนโลกใบนี้มากกว่าทีจ่ะยดึโยงกบัเรื่องของศาสนา 

เขาจงึเผชญิกบัความพกิารในฐานะที่เป็นความจรงิของชวีติและพยายามเดนิต่อไปบนถนนสายเดมิ

ทีข่รุขระมากขึน้สายนี้   

3.2 “ฉันไม่ใช่คนพิการ” ตวัตนท่ียากจะยอมรบัของกุ่ยและตาล 

 ตรงกนัข้ามกบัการยอมรบัความพกิารในเชงิบวกบุคคลที่ปฏเิสธความพิการมกับอกกบั

ตนเองวา่ “ฉนัไม่ใชค่นพกิาร” เขาไม่ตอ้งการใหค้วามหมายตนเองวา่เป็นคนพกิารนัน่เป็นเพราะภาพ

ของความพกิารในความคดิของบุคคลรวมถงึของสงัคมเป็นไปในเชงิลบแสดงถงึความหดหูใ่จ  ความ

น่าสงสารไร้ความสามารถเป็นภาพลกัษณ์ที่ไม่พงึปรารถนาของตวัตนกุ่ยและตาลกค็ดิเช่นเดยีวกนั

ความรูส้กึของคนทัง้คู่ไม่แตกต่างกนัพวกเขากลวัการตอ้งสูญเสยีตวัตนตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมากุ่ย

และตาลแสวงหาพื้นที่ให้กบัตวัตนของพวกเขาอย่างยากลําบากคุณค่าแห่งตนของพวกเขาได้มา

อย่างมเีงื่อนไขปราศจากความสามารถในการเล่นฟุตบอลกุ่ยแทบไม่เหน็หนทางที่ตวัตนของเขาจะ

ได้รบัการยอมรบัเช่นเดยีวกบัตาล  ปราศจากอาชพีทหารเขาไม่เหลอืสิง่ใดที่ก่อให้เกดิเป็นความ

ภาคภูมใิจไดอ้กีเลย  
  กุ่ย ใชช้วีติในโรงพยาบาลถงึหกเดอืน เขา้หอ้งผา่ตดันบัสบิครัง้ จากตอ้งตดัแค่หวัเขา่ก็

เลื่อนสูงขึน้ถงึตน้ขา จากตอ้งตดัขา้งเดยีวเป็นสองขา้ง มนัยากยิง่ทีจ่ะยอมรบัความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ 

มแีต่คําวา่ “ทําไม” วนเวยีนอยู่ในความคดิ เป็นคําถามทีเ่ขาไม่เคยไดค้ําตอบ เขายงัคงสบัสนและไม่

กระจ่างชดัในความรูส้กึของตนเอง นัน่เป็นเพราะขาทัง้สองขา้งเป็นสิง่ทีเ่ขาใหคุ้ณค่ามากทีสุ่ด เขาได้



ฝากอนาคตและความฝันทัง้หมดไว้กบัมนั กุ่ยยึดโยงคุณค่าของตนกบัความสามารถในการเล่น

ฟุตบอล เมื่อเขาไม่สามารถทํามนัได้อกีต่อไป คุณค่าที่เคยสมัผสัได้จงึเลือนหายไปด้วย“เห็นขา

ตวัเองครัง้แรก มนัทําใจไม่ได ้ไม่พูดไม่จากบัใคร เป็นลมเลยนะ ตอนแรกตดัขา้งเดยีวกแ็ย่แลว้ ยื้ออกี

ขา้งไว ้พอตดัอกีขา้ง จบชวีติ จบกนั มนัหมดแลว้ทุกอย่าง” 

  ผลของความสูญเสยีที่กระทบกบัจติใจของกุ่ยมากมายเกนิพรรณนา ดงัคําพูดของเขา

ที่ว่า “มนัหมดแล้วทุกอย่าง” ความกงัวลที่สุดของกุ่ยตอนนี้คอื เขาจะมชีวีติอยู่ต่อไปในสภาพนี้ได้

อย่างไร เขากงัวลถงึอนาคตและยงัโหยหาอดตีจนไม่อาจมองเหน็ความเป็นจรงิในปัจจบุนั บางสิง่ที่

ฝังลึกในใจกลบัมาตอกยํ้าให้เขาได้สมัผสัความรู้สึกนัน้อีกครัง้ “ภาระที่ไม่มีใครต้องการ” กุ่ยก็

เชน่เดยีวกนัคนทัว่ไปในสงัคมทีต่กอยู่ภายใตว้าทกรรมของการใหค้วามหมายในลกัษณะขัว้ตรงขา้ม 

ดหีรอืเลว รวยหรอืจน ปกตหิรอืไม่ปกต ิมคีุณค่าหรอืไรคุ้ณค่า เราต่างเตบิโตมาท่ามกลางสงัคมที่มี

ความเชือ่เชน่นี้ กุ่ยเคยให้เงนิแก่ขอทานผูพ้กิารดว้ยความเวทนาสงสารโดยไม่คดิวา่วนัหนึ่งเขาเอง

จะตอ้งกลายเป็นคนพกิาร ประสบการณ์ทีผ่่านมารวมตวัเป็นความคดิความเชื่อของกุ่ยทีม่องความ

พกิารในเชงิลบ ซึ่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกบับรรทดัฐานของสงัคมทีต่ตีราความพกิารวา่ไรคุ้ณค่า ไร้

ความสามารถ และที่กระทบใจของเขามากที่สุดคอื คนพกิารถูกมองว่าเป็นภาระต้องรอรบัความ

ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นซึ่งสิ่งนี้เคยเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาผลกัดนัตวัเองให้พ้นจากสถานะที่ต้องคอย

พึง่พาสู่การดูแลรบัผดิชอบชวีติของตนเอง กุ่ยยดึโยงตนเองไวก้บัค่านิยมของสงัคมภายนอกและรบั

เอาภาพสะท้อนของความด้อยค่านัน้ไวเ้ป็นภาพลกัษณ์แห่งตนอย่างแนบสนิท ตวัตนของกุ่ยจงึถูก

กระทําทัง้จากสงัคมและจากความคดิของตวัเขาเอง ใจของกุ่ยยงัคงฟุ้งไปด้วยฝุ่ นควนัของความ

ทอ้แทส้ิน้หวงัจนไม่อาจมองเหน็คุณค่าของตนได ้   

  ตาล กไ็ม่ต่างจากกุ่ยมากนกั ทหารผูสู้ญเสยีขาทัง้สองขา้งจากน้ํามอืของโจรที่ไม่เปิด

โอกาสแมใ้หเ้ขาไดห้ยบิปืนขึน้สู ้ เขาตอ้งกลายเป็นคนพกิารทีถู่กพรากความฝันและอนาคตไปในชัว่

พรบิตาทิ้งให้เขามีชวีติที่เหลือกบัร่างกายที่ไร้ขา จิตใจของเขามืดมนเคว้งควา้งไร้ที่พึ่งไม่มีสิง่ใด

พอจะเป็นกาํลงัใจใหเ้ขาไดเ้ลย ตาลจงึปล่อยตวัเองจมดิง่ลกึสู่หุบเหวแห่งความสิน้หวงั  

ตื่นมารู้ว่ายงัไม่ตาย ดีใจ แต่เสียขาไปเสียใจมากๆ คิดถึงแฟนคนเดียว คนเดียวเท่านัน้ เราไม่ได้

ติดต่อกนัอีกเลย ผมดิ้นทุรนทุรายเพราะความเจ็บปวด ผิดหวงั โกรธแค้น...ที่ผมกลัวที่สุดตอน

ลาดตระเวนคอืระเบิด สิง่ที่ไม่อยากเจอคอืเจอ สิง่ทีเ่กลยีดกลบัได ้แปลกเนอะ มนัหมดทุกสิง่ ตกอยู่ใน

ความรูส้กึน้ีตลอดสองปี คดิในสิง่ทีต่วัเองขาด คดิในสิง่ทีต่วัเองพงั มนัวนเขา้มา ผมเป็นคนทีป่ล่อยวาง

ยากมาก ไม่อยากคดิแต่มนัมา คดิว่าแฟนจะรอไหม ชวีติจะเอายงัไงต่อ ทาํงานอะไรใครจะดแูล 

แม้ตาลจะผ่านความยากลําบากในช่วงวยัเดก็มาได้ดว้ยความอดทนอดกลัน้ แต่เมื่อ

ต้องเผชิญกับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และไม่คาดคิดมาก่อนเช่นนี้  ใจเขาไม่สามารถทานทนได้ 

ความรูส้กึโดดเดีย่วไรท้ีพ่ ึง่เกาะกุมในหวัใจของตาล คนรกัที่เคยเป็นแรงใจใหเ้ขาสรา้งอนาคตกก็ลบั

ห่างหาย ไม่มีแม้ครอบครวัที่คอยให้กําลงัใจ ยิง่ไปกว่านัน้ “ครอบครวั”กลบัซ้ําเตมิชวีติที่เหลอือยู่

ของเขาจนแทบไม่เหลอืพืน้ทีส่ําหรบัตาลบนโลกไปนี้  



พ่อบอกกบัคนอื่นว่ายงัไงกค็อืลูก จะดแูลเอง แต่การปฏบิตัิไม่ใช่ ตอนเงนิหมดเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึ้น

พร้อมกนั คือโดนปลดจากทหาร แล้วก็เงินหมด มนัวบัเข้ามาทีเดียวเลย เครียดน้ําตาไหลเหมือน

สายเลอืด หมดแล้วชวีติไม่มแีล้ว ตอนนัน้ไปที่ระเบียง ผมเอามอืเกี่ยวยกตวัขึ้นดูขา้งล่าง แว้บเดยีว

เท่านัน้ คิดว่าถ้าผมลงไปไม่ตาย ผมหนักเลยนะ มนัแปลก คดิแต่ว่ามนัจะไม่ตาย ทัง้ที่ช ัน้ห้ายงัไงก็

ตายนะ ใจมนัไม่กลา้พอ แต่ทุกอย่างมนัหมดแลว้นะ ถ้าผมมปืีนตอนนัน้พีไ่ม่ไดเ้หน็ผมตอนน้ี ยงิเลยไม่

อยู่แลว้ ถ้าผมมปืีนผมสาบานได ้ผมยงิตวัเอง 

ตาลกําลงัจะกลายเป็นคนพกิารที่สิ้นเนื้อประดาตวั เงนิจํานวนมากมายที่ถูกโอนมา

ดว้ยน้ําใจและความปรารถนาดขีองคนในสงัคมถูกพ่อและพี่ชายเอาไปใชจ้นหมดในเวลาอนัรวดเรว็ 

จติใจที่บอบชํ้าซ้ําแล้วซ้ําเล่าทําให้ตาลเป็นโรคซึมเศร้า อยู่คนเดียวลําพงัไม่พูดคุยกบัใคร มองไม่

เห็นเป้าหมายในชีวิต ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไร เขารู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมายและตอกยํ้า

ภาพลกัษณ์นัน้ด้วยการทําร้ายตวัเองโดยการทําทุกสิง่ให้ตวัเองแย่ลง เขาดื่มเหลา้ สูบบุหรี่ เกบ็ตวั

ไม่พูดคุยกบัใคร และยงัทะเลาะอาละวาดกบัคนอื่นในบางครัง้ เงื่อนปมทีฝั่งลกึในจติใจจากการถูก

กระทําในวยัเดก็บดิเกลยีวแน่นขึน้จนยากจะคลาย ตวัตนของเขาถูกดงึเข้าไปติดอยู่ในวงัวนของ

ความคดิเชงิลบจนมอิาจมองเหน็คุณค่าของตนเองไดเ้ลย  

  กุ่ยและตาลต่างตอบสนองต่อความพิการด้วยการปฏิเสธมนั หากย้อนกบัไปดูการ

เดนิทางในโลกของคนปกต ิเขาทัง้คู่เริม่สร้างตวัตนจากศนูย์หรอือาจเรยีกได้วา่ตดิลบ พวกเขาตอ้ง

ใช้ความพยายามอย่างมากในการหลุดพ้นจากบางสิ่งที่กดทบัตัวตนและหาพื้นที่ใหม่สําหรับ

แสดงออกตวัตน นอกจากความตอ้งการพืน้ฐานในการดํารงชพีแลว้การไดร้บัยอมรบัจากสงัคมรอบ

ขา้งเป็นสิง่ทีข่าดหายไปจากชวีติและพวกเขาโหยหามนัมากทีสุ่ด ความสําเรจ็ของพวกเขาแลกมา

ด้วยหยาดเหงื่อและหยดน้ําตา เมื่อได้มายืนในจุดที่ฝันไว้ พวกเขาจึงยึดโยงทัง้ชีวิตไว้กับ

ภาพลกัษณ์นัน้และหวงแหนมนัอย่างทีสุ่ด แต่แลว้ความพกิารกลบัพรากทุกสิง่ทีไ่ดส้รา้งมาใหสู้ญสิน้

ในชัว่พรบิตา พงัทลายทุกอย่างให้กลบัไปสู่ก่อนจุดเริม่ต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ตาลถูกซ้ําเตมิจาก

ครอบครวัทีเ่คยกระทําต่อตวัตนของเขาจนเงื่อนปมที่มยีิง่ฝังลกึลงในจติใจ เมื่อความจรงิของชวีติ

เป็นสิง่โหดรา้ย กุ่ยและตาลจงึไม่สามารถยอมรบัความพกิารวา่เป็นส่วนหนึ่งของชวีติตนได ้ 

 

 



บทท่ี 5 

การสร้างและดาํรงไว้ซ่ึงการตระหนักในคณุค่าแห่งตนเม่ือเป็น “คนพิการ” 

 

คุณค่าแห่งตนก่อเกดิจากประสบการณ์ของบุคคลที่ถูกสัง่สมมายาวนานเท่าชวีติ คุณค่าที่

สามารถเสรมิสร้างให้เพิม่พูนขึน้และในขณะเดยีวกนักอ็าจถูกทําลายให้สูญสิ้นได้เช่นกนั เช่นกรณี

การสูญเสยีคุณค่าจากความพกิารอนัเป็นเหตุไม่คาดฝันทีก่ระทบต่อความมัน่คงทางจติใจของกุย่และ

ตาล ส่งผลให้พวกเขาจมอยู่ก ับความรู้สึกด้านลบจนไม่สามารถยอมรับภาพลักษณ์แห่งตนที่

แปรเปลี่ยนไปได้ การปฏเิสธตวัตนสะท้อนถงึความรู้สกึเชงิลบที่พวกเขามตี่อตนเอง ในขณะทีห่นุ่ม 

กวแีละเมย์ ตอบสนองต่อความพกิารด้วยการยอมรบั แต่กด็้วยระดบัของการยอมรบัที่ต่างกนัไป 

ด้วยเหตุนี้เงื่อนไขและปัจจยัในการสร้างตวัตนหลงัความพกิารของกุ่ย ตาล หนุ่ม กว ีและเมย์ จึง

แตกต่างกนั เรื่องเล่าจากประสบการณ์ต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่การ

ตระหนกัในคุณค่าแห่งตนหลงัจากทีบุ่คคลทัง้ 5 ไดสู้ญเสยีคณุค่าชดุเดมิของตนไป พวกเขาได้เขา้สู่

กระบวนการสร้างและการดํารงไวซ้ึ่งการตระหนกัในคุณค่าแห่งตน คุณค่าชุดใหม่ที่ได้รบัรู้เป็นการ

รวมตวัของความเชื่ออนัหนักแน่นที่ก่อเกดิจากการพจิารณาไตร่ตรองถงึความเป็นจรงิแท้ของชวีติ

และนําพวกเขาไปสู่การมอีสิระในการนิยามความหมายของคุณค่าบนแนวทางของตน 

 

1.จดุเร่ิมต้นของการสร้างตวัตน: การค้นหาพ้ืนท่ีปลอดภยั  

 สิง่ที่ผูพ้ ิการได้รบัจากพื้นที่แห่งนี้คือ ความรู้สกึปลอดภัยต่อตวัตน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า

ความพกิารที่เกดิขึน้ส่งผลให้พวกเขาขาดความมัน่คงทางร่างกายและจติใจ อนัเป็นความต้องการ

ตามธรรมชาตขิองมนุษยใ์นขัน้ทีส่อง (safety needs) ของมาสโลว ์(ศรเีรอืน แกว้กงัวาล. 2549) เมื่อ

ผูพ้กิารยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการในขัน้ตน้นี้ได้ ย่อมเป็นการยากทีพ่วกเขาจะสมัผสัถงึ

คุณค่าของตนเอง ซึ่งเป็นความต้องการของมนุษย์ในลําดบัที่สูงขึน้ต่อไป พื้นที่ปลอดภยัคอืสงัคม

หน่วยเลก็ๆทีม่คีวามสําคญัอย่างยิง่สําหรบัผูพ้กิารทีย่งัไม่สามารถยอมรบัสถานภาพใหม่ของตนได้ 

เช่นกรณีของ กุ่ย ตาล และอาจรวมถึงกวทีี่แม้เขาจะยอมรบัความพกิารที่เกิดขึน้ แต่ด้วยสภาพ

ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทําให้กวตี้องใชเ้วลาในการเรยีนรู้เพื่อปรบัตวัและปรบัสภาวะ

จติใจของตนให้มคีวามพร้อมสามารถที่จะช่วยเหลอืตวัเองได้นอกจากพืน้ที่ปลอดภยัสามารถสร้าง

ความรูส้กึเชงิบวกใหเ้กดิกบัผูพ้กิารแลว้ พืน้ทีป่ลอดภยัยงัมนียัยะของการปิดกัน้ตวัตนและสะทอ้นให้

เหน็ถงึมุมมองในเชงิลบทีม่ตี่อตวัตนอยู่บา้งไม่มากกน้็อย ในขณะทีห่นุ่มและเมย ์ไม่จํากดัตนเองให้

อยู่ในพื้นทีป่ลอดภยั นัน่เป็นเพราะเขาทัง้คู่ยอมรบัตวัตนที่พกิารในระดบัที่สามารถก้าวออกสู่พื้นที่

สาธารณะและใชช้วีติร่วมกบัคนปกตใินสงัคมได ้

 1.1.1 กุ่ย และ กวี บนพืน้ท่ีปลอดภยัแห่งแรก: ครอบครวัและโรงพยาบาล 

  กุ่ย มชีวีติวยัเดก็ทีต่อ้งต่อสูด้ ิน้รนเพื่อหาเลีย้งตนเอง ความรูส้กึอา้งวา้ง โดดเดีย่ว ไร้ที่

พึ่งพงิ เป็นรสชาตชิวีติที่เขาคุ้นชนิ เขาแทบไม่เคยสมัผสักบัความอบอุ่นจากพ่อและแม่เลย แม้ว่า



ครอบครวัเคยทําใหเ้ขารูส้กึเสมอืนไรต้วัตน แต่ในชว่งโหดรา้ยของชวีติเชน่นี้หวัใจของกุ่ยกลบัชุม่ชืน้

ขึน้ได้ดว้ยความรกัความห่วงใยจากทุกคนในครอบครวั  เป็นครัง้แรกที่ตวัตนของกุ่ยปรากฏชดัเจน

ในพื้นทีเ่ลก็ๆ แห่งนี้และเป็นสิง่เดยีวที่ช่วยประคองร่างกายและจติใจที่เปราะบางของกุ่ยในเวลานี้ 

แม้วา่ความปรารถนาดจีากทุกคนจะทําใหจ้ติใจของกุ่ยพอมกีําลงัขึน้ได้บา้ง  แต่ความรูส้กึทีค่อยจะ

กลบัมาเสมอคอืความหดหู่ท้อใจพร้อมกบัคําถามเดมิทีว่่า “ทําไมต้องเป็นเรา” สะท้อนถงึความรู้สกึ

ของกุ่ยที่ยงัไม่สามารถยอมรบัวา่ความพกิารนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชวีติ ซึ่งไม่แปลกเลยทีเ่ขา

จะคดิเชน่นัน้  กุ่ยยงัไมส่ามารถละจากตวัตนเดมิของเขา ตวัตนเดมิทีเ่ขาสรา้งจนประสบความสําเรจ็

เป็นที่ประจกัษ์ต่อสงัคมและต่อตนเอง เขามคีวามสามารถที่เหนือกว่าทุกคนและทัง้หมดนี้แลกมา

ดว้ยหยาดเหงื่อและหยดน้ําตา  

  นอกจากครอบครวัแล้วในชว่งเวลาเดยีวกนันี้ยงัมอีกีพื้นทีห่นึ่งที่ทําให้กุ่ยเริม่สมัผสัได้

ถงึตวัตน นัน่คอืที่โรงพยาบาล กุ่ยเริม่ปรบัตวัและคุ้นชนิกบัสงัคมในโรงพยาบาล เขาสนิทกบัหมอ

รวมถงึบุคลากรในโรงพยาบาลซึ่งต่างเอน็ดูและมจีติวทิยาในการพูดให้กําลงัใจ สิง่ทีส่ะท้อนวา่พืน้ที่

แห่งนี้ได้สรา้งความรูส้กึปลอดภยัใหเ้ขาไดอ้ย่างแทจ้รงิคอื การที่กุ่ยกลบัมามคีวามมัน่ใจจนกลา้ทีจ่ะ

สานสมัพนัธ์กบัพยาบาลสาวทีค่อยดูแลเขาจนไดก้ลายเป็นแฟนกนั “อยู่โรงพยาบาลผมจะอารมณ์ดี

หน่อย เพราะคนในโรงพยาบาลเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนป่วย ไม่เหมือนคนข้างนอก พยาบาลก็

จติวทิยาดเีพราะเขาเจอคนไขอ้ย่างนี้เยอะดูแลใหก้ําลงัใจเราด ีเขา้ใจเรา เขาจะไม่รงัเกยีจคนทีเ่ป็น

แบบเรา”คํากล่าวของกุ่ยสะทอ้นใหผู้ว้จิยัรบัรูว้า่ความปลอดภยัที่กุ่ยตอ้งการมากที่สุดในเวลานัน้คอื 

ปลอดภยัจากสายตาของคนภายนอกทีคุ่กคามความรูส้กึของตน  ปลอดภยัจากการเปรยีบเทยีบกบั

คนภายนอกทีเ่กดิขึน้ภายในใจของตน  ปลอดภยัจากปฏกิริยิาของคนภายนอกทีอ่าจกระทบต่อจติใจ

ของตน ซึ่งสิง่เหล่านี้ล้วนมาจากการตคีวามทางความคดิของผูพ้กิารที่กระทําต่อตนเอง สะทอ้นถงึ

ความกลวัและความไม่พรอ้มทีจ่ะเผชญิหน้ากบัความรูส้กึดา้นลบเหล่านี้  บา้นและโรงพยาบาลแมจ้ะ

เป็นพืน้ทีท่ี่ชว่ยเยยีวยาจติใจ เป็นจุดเริม่ต้นของการก่อเกดิตวัตน แต่ในขณะเดยีวกนักม็นียัยะของ

การปิดกัน้ตวัตน เป็นระยะเวลาร่วมสองปีทีกุ่่ยจํากดัพืน้ทีข่องเขาใหม้เีพยีงบา้นและโรงพยาบาล 

  กวี เป็นอกีคนที่รู้สกึว่าโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดภัย ระยะเวลาร่วมสองปีในสงัคม

เลก็ๆนี้เป็นช่วงของการพกัฟ้ืนร่างกายและจติใจของกวเีชน่เดยีวกนั แต่กวตี่างจากกุ่ย อาจกล่าวได้

วา่โรงพยาบาลคอืพืน้ทีแ่รกทีป่ลอดภยัทีสุ่ดของเขาในเวลานัน้ ส่วนบา้นยงัคงเป็นพืน้ที่ๆ  สรา้งความ

กงัวลในใจให้เขาไม่น้อยในระยะแรก นัน่เป็นเพราะเหตุการณ์รา้ยแรงทีท่ําให้กวตี้องสูญเสยีขาซ้าย

และแขนทัง้สองขา้งถูกเก็บเป็นความลบัของครอบครวั เพื่อไม่ให้แม่ของเขาได้รบัรู้ การเลอืกที่จะ

ปกปิดความจริงนี้บ่งบอกว่ากวใีนฐานะลูกชายคนเล็กของครอบครัวมีความสําคัญมากเพียงใด

โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อแม่ของเขา และแม่กส็ําคญัทีสุ่ดสําหรบักว ีสิง่ทีต่ดิอยู่ในใจกวตีลอดมาคอืความ

สูญเสยีครัง้นี้ทําให้แม่ตอ้งเสยีใจ และเขากงัวลถงึวนัทีแ่ม่จะได้รู้ความจรงิทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ เขารู้ว่า

แม่ตอ้งใจสลายและเขาเสยีใจทีเ่ป็นต้นเหตุทําใหแ้ม่ตอ้งรูส้กึเช่นนัน้ แมว้า่สิง่เหล่านี้จะเป็นความรูส้กึ

เชงิลบทีค่ละคลุง้ในใจกว ีแต่มนักเ็ป็นแรงผลกัดนัใหเ้ขาพยายามดูแลตวัเองใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเพื่อใหแ้ม่



เหน็วา่เขายงัสามารถชว่ยเหลอืตวัเองได ้กวจีงึมเีพยีงพ่อและพีช่ายทีเ่วยีนมาดูแลในขณะทีร่กัษาตวั

ในโรงพยาบาลและสถานทีน่ี้ไดก้ลายเป็นบา้นหลงัใหมข่องเขา สงัคมทีน่ี่เปรยีบเสมอืนครอบครวั สิง่

ทีก่วรูีส้กึไม่ไดต้่างจากกุ่ยคอื ที่โรงพยาบาลมคีนประสบชะตากรรมเดยีวกนักบัเขามากมาย ความ

เจบ็ปวด ความสุข ความทุกข ์ความเหน็อกเหน็ใจถูกแบ่งปันใหก้นัและกนั  

ระหว่างที่เจ็บปวดตรงนัน้มนัเรื่องให้เราอมยิ้มได้ตลอด มนัมเียอะแยะมากมายเลยชวีิตตรงนัน้ มนั

ไม่ใช่ว่าอยู่โรงพยาบาลแลว้จะต้องหดหู่ เศร้าใจ เจบ็ปวด มนัมบีางมุมบางเวลาทีท่าํใหเ้ราขาํก๊ากกม็นีะ

เช่นเวลาทาํแผล ตอนกนิข้าวกส็นุกเฮฮากนั พอกนิข้าวเสรจ็ เงยีบ จะโดนเชอืดไหมวนัน้ี เอ๊ะใครจะมา

ทาํแผล คอืทุกคนจะเงยีบน่ิงหน้าซดีกนัหมด คอืพยาบาลจะมอืหนกัเบาต่างกนั ถ้าวนัน้ีคนน้ีขึน้เวรปับ๊

รูเ้ลยวนัน้ีเจบ็หนกั คอืมนัมทุีกอย่าง แค่ลงไปแช่ในน้ํายาน่ีกส็ุดๆ แลว้ เวลาทาํเสรจ็แลว้เรายิ้มไดไ้อ้คน

ทีต่่อจากเราน่ีส ิกคุ็ยกนัแซวกนั มนัเป็นสงัคมทีม่ทุีกมุม มทุีกความรูส้กึในนัน้ ทัง้เรื่องขาํ เรื่องสนุก ทัง้

คนเจบ็เองทัง้คนมาเยีย่ม สนุกปนเจบ็ปวด 

  กวเีล่าถงึประสบการณ์ช่วงทีอ่ยู่ในโรงพยาบาลดว้ยรอยยิม้และเสยีงหวัเราะ แม้จะเป็น

ชว่งเวลาแห่งความทุกขก์ายแต่ความทรงจําของเขากบัสถานทีแ่ห่งนี้คงยงัอบอวลไปดว้ยมติรภาพ 

ความรูส้กึร่วมกนัของคนในพื้นทีน่ี้สรา้งความไวใ้จในตวัตนให้กนัและกนั กวจีนิตนาการไม่ไดเ้ลยว่า

เมื่อพน้จากที่แห่งนี้เขาจะดํารงชวีติต่อไปไดอ้ย่างไร เขาตดัสนิใจจะตัง้ต้นชวีติใหม่ที่บา้นเกดิและจะ

เป็นครัง้แรกทีจ่ะไดก้ลบัไปเจอแมแ่ละเพื่อนเก่าซึ่งน้อยคนนกัทีรู่ว้า่เขาไดก้ลายเป็นคนพกิาร  

  เมื่อกวจีะต้องออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปเผชิญกบัโลกใบเดิมด้วยสถานภาพใหม่ 

ความกงัวลที่วนเวยีนอยู่ในความคดิของเขาตลอดสองปีกําลงัจะปรากฏใหเ้หน็เป็นรูปธรรม การกา้ว

ออกจากพืน้ทีป่ลอดภยัคอืชว่งเวลาของการเผชญิกบัความกลวัในใจของบุคคล กวยีอมรบัวา่ตอนนัน้

เขารู้สกึอายด้วยร่างกายที่ผดิไปจากปกตอิย่างมาก เขากลวัว่าคนรอบขา้งจะยอมรบัเขาไม่ได้ แม้

ความกลวัจะเกาะกุมทัว่จติใจแต่ความเป็นจรงิเป็นกส็ิง่ทีเ่ขาตอ้งเผชญิด้วยตวัเอง “วนัแรกทีแ่ม่เหน็ 

แกวิง่มากอดแลว้เป็นลมไปเลย นัน่คอืสิง่ทีรู่ส้กึว่า รู้สกึผดิทีท่ําให้แม่เสยีใจคอืสิง่ทีอ่ยู่ในใจ ทําใหแ้ม่

ตอ้งรอ้งไห.้. แม่ไม่วา่อะไร ไม่พูดอะไร ความเจบ็ปวดพ่อแม่กม็อียู่แลว้ แต่กค็งไม่รูจ้ะพูดยงัไง เพราะ

บางทน้ํีาทีม่นัใสอยู่แลว้ เราไม่ตอ้งไปกวนใหม้นัขุน่” 

  ครอบครวัของกวมีคีวามรกัห่วงใยอาทรกนัและกนั สิง่เหล่านี้มไิดก้ลัน่กรองออกมาเป็น

คําพูด หากแต่เป็นการแสดงออกด้วยการกระทํา เขากล่าวว่ามนัเป็นความรู้สกึอบอุ่นอย่างทีไ่ม่มทีี่

แห่งใดเสมอเหมอืน ซึ่งเขาหมายรวมถงึเพื่อนเก่าและคนในหมู่บา้นที่ไม่มคีดิใครรงัเกยีจเขา กวอีาจ

มขีอ้จํากดัในการทํากจิกรรมต่างๆร่วมกบัเพื่อนบา้งแต่กวรูีส้กึว่าเขาไม่ถูกทอดทิง้ แมแ้ต่ตน้ไม ้ทุ่ง

หญ้า ท้องฟ้าที่บา้นเกดิ กม็อบความรู้สกึพเิศษนี้ให้เขาเช่นกนั บา้นจงึกลายเป็นพืน้ทีป่ลอดภยัของ

กวนีับจากนัน้ เขาฝึกฝนจนสามารถช่วยเหลอืตวัเองได้ แมก้วจีะสามารถยอมรบัได้ว่า “ฉันเป็นคน

พกิาร” แต่ลกึๆแลว้เขายงัคงกงัวลเรื่องการดูแลชวีติตนเองต่อจากนี้ เขาจํากดัตนเองใหอ้ยู่เพยีงพืน้ที่

ปลอดภยัจนเวลาล่วงเลยไปถงึหกปี ก่อนที่ความรู้สกึบางอย่างจะเกดิขึน้และผลกัให้เขาก้าวสู่โลก

ภายนอกอกีครัง้ 



  ประสบการณ์บนพื้นที่ปลอดภัยในโรงพยาบาลของกุ่ยและกวี สะท้อนให้เห็นถึง

สถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ทัง้คู่สามารถสร้างการรบัรู้ต่อตวัตนในเชงิบวก กล่าวคือพื้นที่นี้เปิด

โอกาสให้พวกเขาไดเ้ป็นทัง้ผูร้บัและผูใ้ห้กําลงัใจผูอ้ ื่น ในขณะทีพ่ืน้ทีภ่ายนอกอาจมองพวกเขาเป็น

เพยีงผูร้อรบัความช่วยเหลอืจากสงัคม การมฐีานะเป็น “ผูใ้ห”้ สามารถสร้างคุณค่าใหก้บัความรู้สกึ

ของบุคคลไดเ้ป็นอย่างด ีเป็นวธิกีารทีช่ว่ยยกตวัตนและสรา้งคุณค่าใหเ้กดิในใจของบุคคลได ้ 

 1.1 ตาลกบัการพยายามหาพืน้ท่ีปลอดภยัหลงัความพิการ 

  หากเปรยีบพืน้ทีป่ลอดภยัเป็นเสมอืนโรงเพาะชาํตน้กลา้ใหแ้ขง็แรงก่อนทีจ่ะถูกปลูกลง

ดนิใหเ้ตบิโตเป็นไมใ้หญ่ ปราศจากพืน้ทีน่ี้แลว้ตวัตนของผูพ้กิารที่ยงัไม่สามารถยอมรบัสถานภาพที่

เปลีย่นไปของตนอาจต้องสูญสลายไปดงัเชน่กรณขีองตาล พื้นทีป่ลอดภยัของตาลควรจะเป็นสงัคม

ในโรงพยาบาลเช่นเดียวกบักุ่ยและกว ีหมอและพยาบาลต่างเข้าใจคนปกติที่ต้องพิการเช่นเขา 

ยิง่กวา่นัน้ตาลยงัไดร้บัน้ําใจจากคนในสงัคมทีม่อบความช่วยเหลอืทหารผูเ้สยีสละ ทําใหต้าลรูส้กึได้

ถงึคุณค่าของตวัตน เขาไม่ไดถู้กทอดทิง้และยงัพอเหน็แสงแห่งความหวงัที่จะชว่ยเขาใหด้ําเนินชวีติ

ต่อไป แต่ความรู้สกึด้านบวกเหล่านี้กลบัถูกกลบไปหมดสิ้นด้วยเหตุการณ์บางอย่างที่ฉุดรัง้ตวัตน

ของเขาให้กลบัจมอยู่ใตค้วามทุกขผ์ลของระเบดิทีท่ําใหบ้าดเจบ็เจยีนตายจนตอ้งกลายเป็นทหารที่

ไร้ขาน่าจะเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นได้ในชวีติของคนหนึ่งคน แต่สําหรบัตาลมันกลบัมีสิ่งที่

เลวรา้ยยิง่กวา่เขา้มาซ้ําเตมิ จนเขาคดิทีจ่ะจบชวีติทีแ่สนโหดรา้ยนี้ดว้ยความตาย  

  ชว่งทีต่าลรกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล ครอบครวัเป็นสิง่สุดทา้ยทีเ่ขาเหลอือยู่และควรจะ

เป็นพืน้ที่ๆ  พอพึ่งพงิไดใ้นยามวกิฤต ิแต่มนักลบัไม่เป็นเช่นนัน้ หลงัจากขา่วของตาลแพร่ออกไปมี

ความชว่ยเหลอืหลัง่ไหลเขา้มามากมายทัง้จากหน่วยงานราชการและคนในสงัคม เงนิหลกัแสนหรอื

อาจถงึหลกัล้านถูกโอนมาเพื่อใหค้วามชว่ยเหลอืและเป็นกําลงัใจใหเ้ขาไดสู้้ชวีติต่อ พ่อของตาลเป็น

ผูดู้แลเงนิทัง้หมดในบญัช ีเวลาผา่นไปไม่ถงึเดอืนเงนิจํานวนมากหมดไปอย่างรวดเรว็ และขา่วรา้ยที่

เขาไดร้บัรูอ้กีเรื่องหนึ่งคอืใกลถ้งึเวลาที่เขาจะถูกปลดประจําการซึ่งจะครบกําหนดสองปีทีเ่ขาไดส้ทิธิ

การรกัษาฟร ีนัน่หมายถงึเงนิจะกลายเป็นปัจจยัสําคญัในชวีติ ตาลไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไป เขารูส้กึ

โกรธแต่กไ็ม่สามารถทําอะไรไดน้อกจากเกบ็ตวัอยู่เพยีงลําพงั“ผมถูกปลดประจําการ ผมจะไม่ไดส้ทิธิ

อะไรเลย รกัษาฟรไีม่ได ้เครยีดมาก หนําซ้ําพ่อยงัเอาเงนิไปหมด ผมอยากฆ่าตวัตาย ยิง่กว่าตอน

เสยีขา มนัคณูสบิเขา้ไป โกรธพ่อมากๆ พอรู้วา่เงนิหมดผมไล่พ่อกลบับา้น ใชค้ําวา่ไล่เลย ผมอยาก

อยู่คนเดยีว หลงัจากนัน้พีช่ายกเ็ริม่เขา้มา สบัเปลีย่นกนั” 

  สิ่งที่ตาลเล่าสะท้อนความรู้สึกของเขาขณะนัน้ พีระมิดแห่งความต้องการที่ตาล

พยายามจะเตมิเตม็มนัในแต่ละข ัน้ไดพ้งัทลายลงไม่เหลอื เขาขาดไปเสยีทุกสิง่ ปัจจยัในการดํารงชพี 

เงนิ ความมัน่คงในชวีติ แม้แต่ความรกัทีเ่คยมกีห็่างหายไป เมื่อไม่มสีิง่ใดให้ใจยดึเหนี่ยว ไม่มพีืน้ที่

สําหรบัตวัตน ตาลจงึคดิฆา่ตวัตายและเขาตดัสนิใจทํามนัจรงิๆ แต่โชคดทีีว่นิาทนีัน้ความคดิของเขา

จนิตนาการไปไกลกวา่การกระทํา  เขาคดิว่าหากการหล่นจากตกึห้าชัน้ไม่คร่าชวีติเขา แต่ทําใหเ้ขา

ตอ้งพกิารมากไปกวา่ที่เป็นอยู่ เขาคงต้องทรมานแสนสาหสักบัชวีติที่เหลอื เมื่อหาทางออกใหก้บั



ชีวิตไม่ได้ตาลจึงตกอยู่ในอาการซึมเศร้า ไม่พูดคุยกับใคร เขามองตนอย่างด้อยค่าและไร้

ความสามารถ ความเชือ่เชน่นัน้ยิง่ทําใหต้าลทิง้ชวีติใหเ้ป็นไปตามความคดิ  

  เรื่องราวบนพืน้ทีป่ลอดภยัของกุ่ย กว ีและการแสวงหาพืน้ทีป่ลอดภยัของตาล สะทอ้น

ให้ผูว้จิยัเห็นถงึความสําคญัของสงัคมแวดล้อมอนัเป็นปัจจยัภายนอกที่ช่วยโอบอุ้มตวัตนของผู้ที่

ได้รบัความสูญเสียให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติของชวีติ การจมอยู่กบัตวัเองเฝ้าตอกยํ้าถึงความ

สูญเสียไม่ช่วยให้บุคคลสร้างตวัตนใหม่ขึ้นมาได้ ตรงกันข้ามกลบัเปิดช่องให้ความด้อยค่าเข้า

ครอบงําตวัตน สิง่แวดลอ้มจงึมอีทิธพิลต่อตวัตนของบุคคลเสมอโดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อผูท้ีข่าดความ

มัน่คงทางจิตใจ เช่นนัน้แล้วบุคคลแวดล้อมและนักจิตวิทยาให้คําปรึกษาจึงต้องตระหนักถึง

ความรู้สกึด้านลบทีซ่่อนที่อยู่ภายในใจของผูต้้องกลายเป็นคนพกิารและแสดงออกอย่างระมดัระวงั

บนพื้นฐานของความเข้าใจ สร้างพื้นที่สําหรบัตวัตนให้กบัพวกเขาเพื่อให้เสริมสร้างกําลงัใจจน

สามารถเผชญิกบัความเป็นจรงิของชวีติไดใ้นทีสุ่ด 

 

2. เง่ือนไขและจุดเปล่ียนของชีวิตท่ีนําไปสู่การยอมรบัความพิการและการสร้าง

ตวัตนใหม่ 

 เมื่อเงื่อนไขของสังคมภายนอกได้จํากดัอิสระในการสร้างตวัตนของผู้ที่ย ังไม่สามารถ

ยอมรบักบัความพกิารได้ เช่นกรณีของกุ่ย ตาล รวมถงึกวทีี่แม้เขาทําใจยอมรบักบัความพกิารว่า

เป็นส่วนหนึ่งของชวีติ แต่ดว้ยร่างกายที่ผดิไปจากปกตอิย่างมากจงึเป็นอุปสรรคในการกลบัไปใช้

ชวีติในสงัคม ความกลวัทีจ่ะไปในที่ที่ไม่คุ้นชนิทําใหบ้้านกลายเป็นพื้นทีเ่ดยีวสําหรบัตวัตนของกวี

และผูว้จิยัเหน็“ความกลวั”นี้ปรากฏในใจของกุ่ยและตาลเชน่เดยีวกนั ส่งผลใหพ้วกเขาใชช้วีติอยู่กบั

ภาพลวงแห่งตน ปล่อยความปรารถนาที่แท้จริงให้จมหายไปโดยไม่มโีอกาสได้ทบทวนสํารวจสิ่ง

เหล่านี้จากภายใน การสรา้งตวัตนใหม่ของพวกเขาจะไม่สามารถเริม่ขึน้ไดเ้ลยหากพวกเขาไม่ทลาย

กําแพงแห่งความกลวัและขยายพื้นที่ให้กบัตัวตนได้มีอิสระในการดํารงชวีติในสงัคมนอกพื้นที่

ปลอดภยั ซึ่งต่างจากกรณีของหนุ่ม และ เมย์ ที่สามารถยอมรบัในความพิการและเริม่สํารวจสิ่ง

ต่างๆ ตามความเป็นจรงิเพื่อสรา้งตวัตนใหม่ไดใ้นทนัท ี 

 2.1 การเข้ารบับาํบดัทางจิต จดุเปล่ียนชีวิตของตาล 

  ตาล ถูกส่งตวัไปรบัการบําบดัทางจติด้วยอาการของโรคซึมเศร้า เป็นครัง้แรกที่เขา

ยอมเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวติที่แสนโหดร้ายตัง้แต่วยัเด็กจนถึงสิ่งที่เขาประสบอยู่ในปัจจุบันกับ

จติแพทย์และพยาบาลอาวุโสท่านหนึ่งเพื่อขอคําปรึกษา การถูกกระทําซ้ําๆ เกิดเป็นเงื่อนปมที่

ซบัซ้อนในใจของเขา ตลอดเวลาทีผ่า่นมาตาลปิดตวัเองไม่เผยความทุกขใ์นใจใหใ้ครไดร้บัรู ้ซึ่งเป็น

เพราะความรูส้กึเชงิลบทีเ่ขามตี่อตนเอง ตวัตนทีถู่กกดทบัจนเขาคดิวา่ตนไม่มคีวามสําคญั เขาอยาก

เกบ็กดเรื่องราวทีแ่สนโหดรา้ยเหล่านี้ใหจ้มหายไปเพยีงความคดิตน แมต้อนนี้ทีเ่ขายอ้นเล่าเรื่องราว

ในอดตีน้ําเสยีงและแววตาของตาลคงแฝงไปดว้ยความเจบ็ปวด การพยายามหาทางออกดว้ยตนเอง

ยิง่คดิกย็ิง่จมลกึจนมองไม่เหน็หนทาง ยิง่คดิยิง่ตอกยํ้าความรูส้กึไรคุ้ณค่า ตาลไม่มเีพื่อนสนิท ชวีติ



ทีต่อ้งเร่ร่อนตามครอบครวัไปไมม่หีลกัแหล่งทําใหเ้ขาไม่มสีงัคมกลุ่มเพื่อนและเป็นเงื่อนปมทีท่ําให้

เขาค่อนขา้งจะมปัีญหาในการเขา้สงัคมจนถงึปัจจุบนั  ครัง้แรกทีต่าลเปิดใจระบายทุกเรื่องราวใหใ้คร

สักคนฟัง มันทําให้เขาคลายความรู้สึกที่อ ัดอัน้ในจิตใจไปได้มาก“หมอส่งผมไปพบจิตแพทย์ 

จติแพทย์เขาไม่ทําอะไรนะ เขาฟัง ให้เราได้ระบาย ให้เราเอาออก มนัเหมอืนอดัอยู่ขา้งใน คล้ายๆ

เกบ็กด หลงัจากทีเ่ขา้ไปมนักด็ีข ึ้น โล่งเลย ดีมาก หลงัจากทีเ่ราระบายเหมอืนโกรธแค้นอะไรสกั

อย่าง มนัหมด ถา้เราเกบ็ไวม้นักไ็ม่หมด นีม่นัเป็นจติบําบดัหรอือะไรสกัอย่างนึงนีแ่หละมนัทําใหผ้ม

เริม่เหน็แสงสวา่งขึน้มา” 

  การไดร้ะบายออกมาเป็นคําพูดชว่ยรือ้สิง่ที่ทบัถมอยู่ในจติใจของตาลใหเ้บาบางลงและ

ยงัเปิดโอกาสใหเ้ขาได้ทบทวนความเป็นจรงิของชวีติที ่ทําให้ตาลมองเหน็ปัญหาและได้มุมมองวธิี

คดิเชงิบวกทีท่ําใหค้ลายความกงัวลลงไดม้าก เปลีย่นความครุ่นคดิทีจ่ากคําวา่ ‘ทําไม’ เป็น ‘อย่างไร’ 

การไดเ้รยีบเรยีงเล่าเรื่องราวของตนจงึเป็นเสมอืนการไดท้บทวนในสิง่ทีผ่่านมาและทําใหบุ้คคลมอง

สิง่ต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกบัความเป็นจรงิ รบัรูท้ ัง้ความคดิดา้นบวกและลบที่มอียู่ในตน มคีวาม

กระจ่างชดัในความรูส้กึ  

 2.2 การเข้ากลุ่มคนพิการ จดุเร่ิมต้นของการสร้างตวัตนของกุ่ย และ ตาล  

 การก้าวสู่พืน้ที่สาธารณะของผูท้ี่ตอ้งกลายเป็นคนพกิารเป็นสิง่ที่สะท้อนใหเ้หน็ถงึระดบัที่

สูงขึน้ของการยอมรบัความพกิารในเชงิบวก เหนือสิง่อื่นใดจุดเปลีย่นผา่นนี้เป็นชว่งเวลาทีบุ่คคลกลา้

ทีจ่ะสมัผสักบัความรู้สกึด้านลบในจติใจ ความกลวั ความไม่มัน่ใจ ความลงัเล และด้วยแรงผลกัดนั

บางอย่างทาํใหพ้วกเขาพรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัความรู้สกึเหล่านี้ กลุ่มคนพกิารถอืไดว้า่เป็นจุดเริม่ตน้ใน

การรบัรูต้วัตนใหม่ที่ชว่ยเปิดรบัการเรยีนรู ้เริม่สรา้งความสมัพนัธ์กบัผูค้นรอบขา้ง สร้างความมัน่ใจ

และสามารถแสดงออกตวัตนไดโ้ดยไม่ต้องซ่อนตวัอยู่ในพื้นที่ที่คุ้นชนิ และจากจุดนี้ผูพ้กิารจะเริม่

ตระหนักได้ว่าเขาสามารถทําประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมโดยที่ความพิการมิได้เป็นอุปสรรค

ยิง่ใหญ่ของชวีติ อทิธพิลของกลุ่มคนพกิารสะท้อนให้เหน็ในประสบการณ์ของทัง้ กุ่ย ตาล และกว ี

แต่มคีวามชดัเจนมากที่สุดในกรณขีองกุ่ย  สําหรบักรณขีองตาลผูว้จิยัมองว่าแม้กลุ่มคนพกิารเป็น

ปัจจยัยิง่ใหญ่ทีช่่วยสรา้งตวัตนใหก้บัตาลแต่จุดเปลีย่นทีช่่วยดงึตวัตนเขากลบัมาได้นัน้คอืการไดร้บั

การบําบดัทางจติโดยจติแพทย์  ส่วนกวแีมว้่ากลุ่มคนพกิารจะเป็นพื้นที่แรกหลงัจากที่เขาตดัสนิใจ

กา้วออกจากบา้น  แต่ความเป็นตวัตนของกวไีด้เริม่ก่อตวัตัง้แต่ช่วงเวลาที่เขาอยู่ในพืน้ที่ปลอดภยั 

กลุ่มคนพกิารจงึไม่ไดเ้ป็นเงื่อนไขของการสรา้งตวัตนของกวเีท่าไรนกั  

  กุ่ย จุดพลกิผนัครัง้สําคญัของชวีติกุย่เริม่จากการทีเ่ขาไดเ้หน็ขา่วของนกักฬีาคนพกิาร

ในโทรทศัน์ เป็นครัง้แรกทีเ่ขาเหน็คนทีไ่ม่มแีขนไม่มขีาสามารถวา่ยน้ําได ้กุ่ยผกูพนักบักฬีา มนัเคย

เป็นทุกสิง่ในชวีติเขา ภาพทีเ่หน็จงึปลุกความเป็นนกักฬีาในตวัเขาขึน้มาอกีครัง้ ปลุกความเป็นนกัสู้

ทีม่คีวามมุ่งมัน่อนัเป็นคุณลกัษณะที่มอียู่ในตวัตนเดมิของกุ่ย ด้วยการสนบัสนุนของแม่ เขาจงึไป

สอบเขา้ที่ศนูยค์นพกิารทีส่่งเสรมิได้ให้ฝึกอาชพีและเล่นกฬีาควบคู่กนัไป มผีูเ้ขา้สอบนบัรอ้ยแต่รบั

เพยีงแค่ยีส่บิคน นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ครัง้ที่กุ่ยได้สมัผสักบัความรูส้กึภาคภูมใิจในสถานภาพคนพกิาร



และเป็นครัง้แรกที่เขาจะกา้วเขา้สู่สงัคมของคนพกิาร เขาทัง้ดใีจและตื่นเต้นกบัประสบการณ์ใหม่ที่

กําลงัรอเขาอยู่ แต่ไม่วา่กุ่ยจะวาดภาพสงัคมใหม่แห่งนี้ไวน่้าตื่นเตน้สกัเพยีงใด โลกแห่งความจรงิไม่

เคยมสีิง่ใดง่ายดายสําหรบัเขาและมนัคอืจุดเริม่ตน้ของเสน้ทางแห่งการสรา้งตวัตนของกุ่ย  

  เมื่อกา้วเขา้สู่ศูนยค์นพกิาร ภาพที่ปรากฏต่อหน้า คอืคนพกิารมากมายหลายประเภท

กําลังทํากิจวตัรประจําวนัด้วยวธิีเฉพาะของพวกเขา บางคนไม่มีแขน บางคนไม่มีขา บางคน

เคลื่อนไหวโดยการคลาน บ้างกใ็ชป้ากชว่ยคาบขา้วของเครื่องใชต้่างๆ ภาพเหล่านัน้สะกดิให้เกดิ

ความรูส้กึบางอย่างในใจของเขา  “ผมนอนรอ้งไหอ้ยู่สามคนื ทําใจไม่ไดท้ีต่อ้งมาอยู่กบัคนพกิาร บาง

คนกเ็ป็นแต่กําเนิด บางคนกแ็ขนขาลบีแลว้กม็านอนอยู่ดว้ยกนั ผมเคยอยู่แต่สงัคมคนปกต ิกค็ดิใน

ใจว่านีม่นัตวัอะไร เราคดิว่าเรายงัเป็นคนปกตอิยู่นะ เรายงัดูดกีว่าพวกเขา” การขยายพื้นที่ออกสู่

สงัคมเป็นเหมอืนบททดสอบจติใจของผูท้ีต่อ้งกลายเป็นคนพกิาร เป็นเรื่องยากทีจ่ะยอมรบัวา่ตวัเขา

คอืส่วนหนึ่งของกลุ่มคนพกิารนี้ เขาปฏเิสธทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมทีน่่ารงัเกยีจแห่งนี้เพราะเขา

ใชมุ้มมองทีถู่กชีนํ้าโดยวาทกรรมของสงัคมคนปกตมิาตดัสนิโลกของคนพกิาร จงึเกดิความบดิเบอืน

ระหว่างตวัตนที่เป็นจรงิและตวัตนที่กุ่ยมองเหน็ตนเอง ตราบใดที่บุคคลยงัไม่มคีวามกระจ่างชดัใน

ตน เขาจะตดิกบัดกัของการใชก้ลไกป้องกนัทางจติและไม่สามารถยอมรบัตวัตนตามความเป็นจรงิ

ได้ อย่างไรก็ดีแม้ความกลัวจะเป็นความรู้สึกเชิงลบ แต่ความกลวัก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึง

จุดเริม่ตน้ของการเปลีย่นแปลงบางอย่างและความกลวัถอืเป็นส่วนหนึ่งของการกา้วขา้มไปสูก่ารรูจ้กั

ตวัตนทีแ่ท ้ 

ทีท่าํให้แขง็แกร่งรบัสภาพตวัเองไดก้ท็ีศู่นยค์นพกิารน่ีแหละ คอืหน่ึงมนัอยู่ที่ใจ ที่ผมทําใจไม่ได้เพราะ

ผมเคยเป็นคนปกติอยู่แต่สงัคมปกติ สองผมเปลี่ยนความคดิใหม่ว่าเราเป็นคนพกิารแล้ว ถ้ายอมรบั

สภาพตัวเองที่เป็นคนพิการไม่ได้ เราก็อยู่ในสงัคมไม่ได้ ก็ต้องอยู่แต่กบัครอบครวั อยู่แต่ในห้อง

สีเ่หลี่ยม เมื่อไหร่ทีร่บัสภาพตวัเองไดโ้ลกกจ็ะมทีีส่ําหรบัเรา แม้ไม่ไดสู้งเหมอืนคนปกติ อยู่ในโลกคน

พกิาร กย็กระดบัมนัดกีว่าอยู่ในบ้านเฉยๆ ใชช้วีติใหม้คีวามสุขในโลกของคนพกิารไป 

  ชว่งเวลาในศูนยค์นพกิารให้โอกาสกุ่ยไดส้ํารวจตนเองซึ่งเขาพบวา่คนพกิารเชน่เขามี

ศกัยภาพสามารถที่จะทําในสิง่ต่างๆตามทีใ่จตอ้งการไดห้ากไม่ปิดกัน้ตวัเอง การรวมกลุ่มกบัเพื่อน

ทําให้เขากล้าทีจ่ะเปิดพื้นทีสู่่สงัคมภายนอกไดโ้ดยไม่หวาดระแวงต่อสายตาผูค้น อย่างไรกด็แีม้ว่า

กุ่ยจะสามารถละภาพลวงแห่งตน ด้วยการทิ้งภาพลกัษณ์ของคนพกิารที่ไร้ความสามารถและมุ่งสู่

การมีทศิทางของตนการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไม่สามารถเกดิขึ้นได้เพยีงชัว่ขา้มคืน หากแต่เป็น

กระบวนการของการเปลี่ยนผา่นสู่ตนใหม่อย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป ประสบการณ์ที่จะผา่น

เข้ามาย่อมมีทัง้ด้านบวกและลบ ความรู้สึกกลัว สับสน ไม่มัน่ใจ ผิดหวงั สามารถเกิดขึ้นได้

ตลอดเวลาบนเสน้ทางของการคน้หาตวัตนใหม่นี้  สําหรบักุ่ยแมว้า่เขาจะยอมรบัความพกิาร ยอมรบั

ตนเองได้ในระดับที่สามารถก้าวสู่ส ังคมภายนอกอย่างอิสระมากขึ้น แต่ด้วยความเชื่อที่ถูก

พนัธนาการดว้ยวาทกรรมของสงัคมมาตลอดชัว่ชวีติ  ลกึๆในใจแล้วเขายงัคงคดิเปรยีบเทยีบโลก

ของคนปกตกิบัโลกคนพกิาร และดูเหมอืนในความคดิของเขาโลกทัง้สองแยกออกจากกนั โลกของ



คนปกตคิงอยู่เหนือโลกคนพิการเสมอ เขาปรบัคําจํากดัความของความว่า “ความสุข” ให้แคบลง

เพื่อทีจ่ะไดส้มัผสักบัความสุขในโลกใหม่เลก็ๆใบนี้  

  ตาล แม้ว่าจุดเปลี่ยนในการยอมรบัตนเองของตาลจะเริม่ต้นจากการได้รบัการบําบดั

ทางจติ  แต่กลุ่มคนพกิารกเ็ป็นอกีเงื่อนไขหนึ่งทีส่ําคญัอย่างยิง่ ซึ่งชว่ยใหต้วัตนของเขาปรากฏภาพ

ทีช่ดัเจน  “พอหลงัจากยา้ยมาตกึมวก. นัน่แหละทีท่ําใหผ้มไดก้ําลงัใจเยอะมาก จากเพือ่นๆ อนัดบั

แรก  เพือ่นทหารทีพ่กิารเหมอืนกนั หวัอกเดยีวกนั บางคนขาขาด บางคนตาบอด บางคนอมัพาต 

เรากเ็ริม่มคีวามคดิวา่เขายงัหนกักวา่เรา เรายงัมมีอืนะ ยงัมคีวามรูส้กึ เรายงัทําได ้มนัเพิม่ใหเ้รา มนั

สรา้งกําลงัใจใหก้บัตวัเอง” 

  อิทธิพลของกลุ่มมีความสําคญัเสมอและเป็นหนึ่งในปัจจยัภายนอกที่ทําให้บุคคล

มองเหน็คุณค่าของตนเอง การเปรยีบเทยีบตวัเรากบักลุ่มเพื่อนอาจทําให้เกดิได้ทัง้ความรูส้กึด้อย

กว่าหรอืดกีว่า ขึ้นอยู่กบับุคคลว่าจะเลอืกมองในมุมใด กรณีของกุ่ยเมื่อแรกที่เขาก้าวสู่สงัคมคน

พกิาร กุย่ปฏเิสธวา่เขามใิชส่่วนหนึ่งของสงัคมนี้ เพราะเขามองคนพกิารดว้ยสายตาของคนปกตแิละ

ยดึติดกบัสิง่ที่เคยมนีัน่คือตวัตนเดมิที่เป่ียมด้วยคุณค่าจากการชื่นชมยกย่องของคนรอบขา้ง แต่

สําหรบัตาลทนัททีี่เขาได้เขา้กลุ่มคนพกิาร เขากลบัรู้สกึได้ในทางบวกว่าตนไม่โดดเดี่ยวอกีต่อไป 

นัน่เป็นเพราะตาลเคยถูกหกัหลงัโดยพ่อและพีช่ายซึ่งเป็นบุคคลทีเ่ขาใหค้วามไวว้างใจมากที่สุด ทํา

ให้จติใจของเขาบอบชํ้ายิง่กว่าการต้องสูญเสยีขา ตาลปรารถนาที่จะเตมิเตม็ในสิง่ทีเ่ขาขาดนัน่คอื

ความรกั ความจรงิใจ ความเอื้ออาทรจากผูอ้ื่นซึ่งไม่ต่างจากตวัตนก่อนพกิาร เขาโหยหาสิง่เหล่านี้

มาชัว่ชวีติ และน้อยครัง้ที่เขาจะมปีระสบการณ์ของการถูกเชดิชตูวัตนเหมอืนทีกุ่่ยเคยไดร้บัในฐานะ

นกักฬีา ตาลจงึไม่ไดย้ดึตดิกบัตวัตนในโลกใบเดมิของเขา ทําใหเ้ขาสามารถเปิดใจยอมรบัตนเองใน

สถานะผูพ้กิารได้มากขึน้ตามลําดบั ตาลเริม่มองเหน็อนาคตของตน เหน็หนทางทีจ่ะดูแลชวีติไดต้่อ

จากนี้ เขามีงานที่มูลนิธิรองรบัหลงัจากที่ออกจากโรงพยาบาล เมื่อได้คลายความกงัวลในเรื่อง

อนาคตเขาจงึทบทวนสิง่ต่างๆได้ตามความเป็นจริง ซึ่งทําให้เขาสมัผสัถงึความปรารถนาดทีี่เขา

ได้รบัจากคนรอบขา้งที่ต่างส่งมอบกําลงัใจให้ทัง้ที่รู้จกัหรอืแม้ไม่รู้จกั คอืน้ําใจจากผูค้นในสงัคมที่

สะท้อนภาพเชงิบวกในความรู้สึก เขาไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ทุกคนเขา้มาเพราะเห็นคุณค่าในตวัเขา 

คุณค่าของความเสยีสละ ความกล้าหาญ การปกป้องผนืแผน่ดนิและทําเพื่อส่วนรวม เสยีงสะท้อน

จากสงัคมนี้ชว่ยยกตวัตนของตาลและมคีุณค่าต่อเขามากมายนกั  

 2.3 หกปีบนพืน้ท่ีปลอดภยักบัของการทบทวนสาํรวจตวัตนของกวี 

  กวี แมว้่าศูนย์คนพกิารคอืพื้นทีแ่รกในการออกมาค้นหาตวัตนของกวเีช่นเดยีวกบักุ่ย

และตาล แต่สถานทีน่ี้มไิดเ้ป็นเงื่อนไขทีช่่วยให้เขายอมรบัความพกิารของตน นัน่เป็นเพราะตวัตน

ของกวไีด้ถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์หกปีในพืน้ทีป่ลอดภยั ระยะเวลาหกปีในที่แห่งนี้ไม่ไดสู้ญ

เปล่า เป็นชว่งเวลาแห่งการทบทวนตนเอง เขาตระหนกัในความสามารถรวมถงึขอ้จํากดัทางร่างกาย

และกวรูี้ดวี่าไม่มใีครสอนเขาได้นอกจากตวัเขาเองหากจะมสีิง่ใดที่เปรยีบเสมอืนครูของกว ีคงเป็น

วถิชีวีติ ธรรมชาตริอบตวั หนังสอื บทความ แมแ้ต่บทเพลงเพื่อชวีติที่แฝงไปด้วยแง่คดิ ท่อนหนึ่ง



ของบทเพลงที่เขาจําความหมายมนัได้ไม่ลมื “เราจะตอบแทนตวัเองอย่างไรในฐานะทีเ่ราเป็นส่วน

หนึง่ของชวีติ” เพื่อทีจ่ะตอบคําถามนี้เขาจงึกลบัมาทบทวนเรื่องราวชวีติของตน กวตีอ้งการทีจ่ะดูแล

รบัผดิชอบตนเอง เขามไิดต้้องการอะไรมายมายไปกว่าทําหน้าทีข่องมนุษยใ์นการเตมิเตม็พรีะมดิ

แห่งความตอ้งการพืน้ฐานแห่งตน แรงปรารถนาจากภายในนี้ผลกัดนัใหเ้ขากา้วเดนิต่อไป  

ชวีติทีอ่ยู่ตรงนัน้ หา้หกปีไดม้ัง้ จนมคีนถาม จะทาํอะไรต่อไป เราตอบเขาไม่ได้ไม่เป็นไร แต่เราตอบ

ตวัเองไม่ได ้พอมคีนมาถามมนักช็ดัเจนว่า จรงิ เราจะทาํอะไรต่อไป กเ็ลยต้องเริม่คดิ ... ออกมาก่อน 

อาชีพก็ไม่รู้ว่ามีอะไรให้เราฝึก ก็ไปดูก่อน ถ้าเราไม่ก้าวเราก็ไม่ได้เดินสกัที ถ้าเรายงัอยู่ตรงนัน้ 

บางอย่างมนัจะไม่เตบิโต 

 คําพูดของกวทีี่วา่ “อนาคตเป็นความลบัของเวลา” สะทอ้นวา่เขายงัไม่แน่ใจกบัชวีติต่อจาก

นี้สกัเท่าไรนัก สําหรบัเขาแลว้ปัจจุบนัมคีวามสําคญัมากกว่าอดตีหรอือนาคต เขาอาจมคีวามกงัวล

ต่อสิง่ทีต่้องเผชญิในกาลขา้งหน้าอยู่บ้าง หากแต่ความปรารถนาที่จะสมัผสัถงึคุณค่าแห่งความเป็น

มนุษย์นัน้มพีลงัมากกวา่ เขาจงึตดัสนิใจก้าวออกจากพื้นทีป่ลอดภยั จากเดก็วยัรุ่นทีไ่ม่เคยมคีวาม

ฝัน ไม่เคยมีเป้าหมายในชวีติ ถงึตอนนี้กวไีด้ยินเสียงจากหวัใจของตนเองเป็นครัง้แรก เขาเริ่ม

วางแผนใหก้บัชวีติแมม้นัจะเป็นเพยีงแผนระยะสัน้ทีเ่ขาเองกย็งัไม่รูว้่าปลายทางจะไปสู่จุดใด แต่กวี

ตดัสนิใจแลว้ทีจ่ะเปลีย่นแปลงชวีติตนเอง  

 2.4 การกลบัคืนสู่เส้นทางเดิมของ หนุ่ม และ เมย ์

 ในขณะทีกุ่่ย ตาล และกว ีต่างกม็ชีว่งเวลาแห่งการเปลีย่นผา่นทีเ่รยีกไดว้า่เป็นชว่งของการ

ละทิง้ภาพลวงแหง่ตวัตน ปลดปล่อยตนเองจากวาทกรรมทีพ่นัธนาการชวีติของพวกเขา เพื่อมุง่สู่

การสรา้งตวัตนในทศิทางของตนเอง แต่สําหรบัหนุ่มและเมยน์ัน้ต่างออกไป ปัจจยับางประการทําให้

เขาทัง้คู่สามารถขา้มผา่นชว่งยากลําบากของการยอมรบัตวัตนทีพ่กิาร และกา้วไปสูก่ารสรา้งตวัตน

ใหม่ไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเรว็  

  หนุ่ม จุดเริม่ตน้ของการสร้างตวัตนใหม่ของคอืวนัที่เขาตื่นขึน้มาพบว่าเขายงัมชีวีติอยู่

และไดสู้ญเสยีขาขา้งหนึ่งไปเขาเล่ายอ้นกลบัไปถงึชว่งเวลานัน้วา่ 

ช่วงทีพ่กัฟ้ืนอยูโ่รงพยาบาล รกัษาทัง้ขาทัง้ตวั สนิทกนัทัง้หมอทัง้พยาบาล คนยกน้ิวใหผ้ม บอกลุงเจ๋ง 

มาก ไม่กลวั ไม่กงัวล เชื่อหมอ คิดแต่ว่าเรายงัอยู่...พอกลบับ้าน ยงัไม่ได้ใส่ขาเทยีม ต้องรอให้หาย

บวม พนัขาใหเ้รยีวสวมจะไดพ้อด ีช่วงแรกนัง่รถเขน็อยู่แค่ในบ้าน ยงัไปไหนไม่ได ้ใชว้อลค์เกอร ์ไมค้ํ้า 

เดนิดว้ยใจ จรงิๆขาเรายงัไม่พรอ้ม...อยู่บ้านเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง กป็รบัไป ใชค้วามพยายาม ตอนแรกนัง่

ไม่ได้ นัง่แล้วลุกไม่ได้ เราจะยนืยงัไง ครอบครวัช่วย ลกูช่วย ตอนน้ีผมทํางานบ้านทุกอย่างได้สบาย 

ลา้งรถเชด็รถ......ผมเคยเหน็โฆษณานักวิง่พกิาร ผมอยากเป็นนกัวิง่อย่างนัน้ แต่กด็สูรรีะเรากท็าํอย่าง

นัน้ไม่ไดห้รอก ขาเรางอไม่ได้อย่างนัน้ ผมงอไม่ได้เท่าเขา เรากม็องคนอื่นแลว้กด็ดัแปลงของเราเอง 

เราพฒันาของเราไปเอง 

  การแสดงออกของหนุ่มสะท้อนให้เหน็ว่าหนุ่มยงัคงตระหนักถงึคุณค่าของชวีติแม้ว่า

ร่างกายจะไม่เหมอืนเดมิ เขามคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างตวัตน คอืตวัตนทีเ่ขามองเหน็และตวัตน



ตามที่เป็นจรงิ ซึ่งส่งผลให้เขามตีนในอุดมคตทิี่เป็นไปได้ นัน่คอืการทีเ่ขาสามารถพฒันาตนเองจน

กลบัมาทํากจิกรรมต่างๆ และใชช้วีติในวถิเีดมิของเขาได้อย่างรวดเรว็ ความสอดคล้องกลมกลืน

ระหวา่งตวัตนนี้ ทําใหภ้าพของหนุ่มทีผู่ว้จิยัมองเหน็ คอืบุคคลที่มคีวามมัน่คงทางอารมณ์ ทีส่ําคญั

คอืเขามคีวามพงึพอใจในตนเองและความรูส้กึเชงิบวกนี้ไดข้ยายไปถงึความรูส้กึทีด่ตี่อคนรอบขา้ง

ดว้ย จากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้เขาเชื่อว่าทุกคนไดท้ําหน้าที่ของตนอย่างดทีี่สุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหมอ

พยาบาล หน่วยกูช้พี หรอืภรรยาของหนุ่มที่ตดัสนิใจใหห้มอตดัขาเพื่อรกัษาชวีติของเขาไว ้เขาไม่

โทษว่าเป็นความผดิของใคร เขาคดิว่ามนัเป็นเพยีงแค่ ความไม่แน่นอนของชวีติ เป็นบททดสอบ 

เป็นเวรกรรมทีต่อ้งชดใชต้ามความเชือ่ของศาสนาพุทธ และศาสนาเป็นเงื่อนไขสําคญัทีท่ําใหเ้ขาคดิ

วา่ไดว้่าการเป็นคนพกิารไมท่ําให้เขาสูญเสยีคุณค่าในตนเอง เพราะสิง่ที่เขาใหค้วามสําคญัมากกว่า

คอืคุณค่าในคุณธรรมความดี ซึ่งเป็นสิ่งที่มคีุณค่าภายในตวั เขาสามารถเข้าถึงคุณค่านัน้โดยไม่

จําเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมอืใดนอกจากใจของตน 

  ด้วยวยัของหนุ่ม เขาผ่านประสบการณ์ชวีติมามากมาย ผ่านช่วงเวลาของการค้นหา

ตวัตนจนรู้วา่สิง่ใดมคีวามหมายสําหรบัตน เงื่อนไขที่สําคญัอกีประการที่ทําให้เขาฟ้ืนคนืตวัตนเดมิ

ได้อย่างรวดเรว็คอื หน้าที่และบทบาทของการเป็นหวัหน้าครอบครวัของหนุ่ม ภาระในการหาเลี้ยง

ตนเองและครอบครวัยงัคงเป็นหน้าทีห่ลกัของเขา ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นใหต้้องสู้ต่อไปบนเสน้ทางเดมิ

ของชวีติสายนี้ เป้าหมายของหนุ่มคอืการกลบัมาใชช้วีติเป็นปกติโดยเรว็ที่สุดเพื่อคงไวซ้ึ่งการทํา

หน้าทีต่ามบทบาทต่างๆของตนเองต่อไป  

  เมย ์ไม่ต่างจากหนุ่ม ความเป็นเดก็ร่าเรงิสดใสและมทีศันคตใินเชงิบวกต่อสิง่รอบตวั

สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เธอได้อย่างดี จนดูราวกับว่าทุกที่คือพื้นที่ปลอดภัยของเธอ การ

แสดงออกตวัตนของเมยค์อืการยอมรบัความพกิารในเชงิบวก ในระยะเวลาเพยีงไม่นานเมยส์ามารถ

กลบัไปใชช้วีติในสงัคมได้อกีครัง้ ประสบการณ์ทีเ่ธอได้รบัจากสงัคมรอบขา้งสะท้อนภาพเชงิบวก 

เสรมิสรา้งเป็นกําลงัใจและคุณค่าใหก้บัตวัตนของเธอมากขึน้เรื่อยๆ เธอเล่าวา่ 

รกัษาไม่ถึงสองเดอืน เดอืนกว่าๆกแ็ผลหาย เริม่ไปกายภาพ รวมสองเดอืนกอ็อก พอออกมากไ็ป

เทีย่วสงกรานต์ ขอแม่ไปเที่ยว แม่กพ็าไปเกาะชา้ง ไดโ้ดนน้ํานิดเดยีว กลบัมากไ็ปกายภาพทุกวนั 

เดอืนนึง จนเปิดเทอม เราก็ไปเรยีนตามปกติ เพื่อนๆรู้กม็าเยี่ยม อึ้งกนัหมดเลยทัง้ห้อง เพื่อน

เขา้ใจเรานะแต่ตอนนัน้เรากลวัสายตาคนอื่น....วนัแรกทีก่ลบัไปทีโ่รงเรยีน ผอ. ครเูขามาต้อนรบักนั

หมด ให้เราขึ้นไปพูดหน้าเสาธงว่าความรู้สกึเราเป็นยงัไง เรารู้สกึดใีจที่ได้กลบัมาเรยีนกบัเพื่อน 

พอลงมากม็ากลางสนามอีก มาใหค้นทัง้โรงเรยีนตัง้แต่ม.6ยนัม.1 บูมใหเ้รา ให้เราคนเดยีวอะ รูส้กึ

แบบ เออทุกคนใหก้าํลงัใจเราอะ ด ีทีโ่รงเรยีนดมีาก มนัไม่ใช่อย่างทีเ่รากลวั 

  ความกลวัเป็นธรรมชาตขิองมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องเลวรา้ยทีบุ่คคลจะเกดิความรูส้กึดา้นลบ

นี้ในจิตใจ สําคญัที่ว่าเขาจะตอบสนองต่อความกลวันี้อย่างไร เมย์เลอืกที่จะเผชญิกบัมนั ซึ่งเมย์

เรยีนรู้ว่าความกลวัเกดิจากการปรุงแต่งความคิดของตวัเอง เงื่อนไขสําคญัที่สุดที่ทําให้เมย์เขา้สู่

กระบวนการฟ้ืนคนืตวัตนได้คอื แม่ เมยพ์ยายามทําเพื่อลดทอนความรู้สกึทุกขใ์จของแม่ที่ตอ้งเหน็

ความสูญเสยีทีเ่กดิขึน้กบัลูกสาวที่รกัทีสุ่ด แม่คอืแรงใจที่ทําใหเ้ธอลุกขึน้สู ้ จุดเด่นของเมย์คอืเธอมี



ความกระจ่างชดัในตวัตนซึ่งเป็นผลจากการทบทวนสํารวจตนเอง ทําใหเ้มยต์ระหนกัในขอ้จํากดัทาง

ร่างกายในขณะเดยีวกนักม็องเหน็ศกัยภาพทีต่นจะสามารถพฒันาไดเ้พื่อทดแทนในสิง่ที่สูญเสยีไป 

เธอไม่ปิดกัน้ตวัเองใหไ้ดล้องทําสิง่ใหม่ๆ เชน่การเขา้คดัตวัเป็นนกักฬีาวา่ยน้ํา หรอืการวางแผนใน

อนาคตใหก้บัตนเองในการตดัสนิใจสอบเขา้ศกึษาในคณะบญัชมีหาวทิยาลยัอนัดบัตน้ๆของประเทศ 

เมย์ตัง้เป้าหมายเลก็ๆมากมายให้กบัตวัตนใหม่ทีจ่ะดําเนินไปต่อจากนี้ซึ่งเปรยีบไดก้บัโลกใบใหม่ที่

เธอต้องค้นหา ประสบการณ์ทีผ่่านเขา้มาอาจมทีัง้ด้านบวกและลบ มนัเป็นความปกตขิองชว่งเวลา

แห่งการค้นหาตวัตน ด้วยทศันคตทิี่มตี่อสิง่รอบตวัในเชงิบวกจะทําให้เมย์มองเหน็คุณค่าที่ซ่อนอยู่

ในสถานการณ์ต่างๆ แมเ้หตุการณ์นัน้จะเลวรา้ยกต็าม 

 

3. การดาํรงไว้ซ่ึงคณุค่าแห่งตวัตนในความหมายใหม่ของผู้พิการ 

 บนเส้นทางแห่งการค้นหาตวัตนของผูพ้กิาร ไม่มสีิง่ใดจะรบัประกนัไดว้่าพวกเขาจะได้รบั

แต่ประสบการณ์เชงิบวกที่สร้างคุณค่าให้กบัตวัตน เพราะในความเป็นจริงเราไม่สามารถควบคุม

สิง่แวดล้อมได้ พวกเขาอาจได้รบัภาพสะท้อนในเชงิลบที่ทําร้ายตวัตนซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนทําให้เกิด

ความเคลอืบแคลงในตนและอาจกลบัไปสวมภาพลกัษณ์เดมิที่ไร้คุณค่า เงื่อนไขสําคญัที่จะทําให้ผู้

พกิารดํารงคุณค่าของตนไวไ้ด้คอืการสรา้งจรยิธรรมแห่งตวัตน เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการดําเนิน

ชวีติของผูพ้กิาร กล่าวคอืพวกเขาจะมุ่งสู่การมทีศิทางของตนเอง มอีสิระในดาํรงชวีติโดยเลอืกวา่สิง่

ใดมคีวามหมายกบัตน แทนทีจ่ะรบัเอาบรรทดัฐานของสงัคมมาตดัสนิคุณค่าของตน (ธรียุทธ บุญม.ี 

2557: 200-204; อา้งองิจาก Foucault. 1976) เปรยีบเสมอืนเกราะป้องกนัทางความคดิ ไม่ให้ตวัตน

ต้องถูกกระทําจากความคิดที่ถูกครอบงําของตนเอง จริยธรรมแห่งตวัตนนี้สะท้อนให้เห็นอย่าง

ชดัเจนในกรณขีองหนุ่ม กว ีกุ่ย และตาล แต่สําหรบัเมย ์ภาพของจรยิธรรมแห่งตวัตนของเธอยงัไม่

ชดัเจน 

 3.1 อิสรภาพในการค้นหาตวัตนของเมย ์

 ดว้ยวยัของเมย ์กบัความพกิารที่พึ่งเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของชวีติเธอไดเ้พยีงสองปี ทําให้

เมยก์ําลงัอยู่ในชว่งเวลาของการคน้หาตวัตน เธอยงัคงเกบ็เกีย่วประสบการณ์ คน้หาศกัยภาพทีซ่่อน

อยู่อย่างไม่รู้จบ เมย์ให้คุณค่ากบัสิง่ที่อยู่ระหว่างทางพอๆกบัสิง่ที่รออยู่ที่จุดหมายปลายทาง ชวีติ

ของเธอไม่ไดม้เีพยีงเป้าหมายเดยีว ระหวา่งทางทีจ่ะไปถงึจุดนัน้มเีป้าหมายย่อยสามารถผดุขึน้มาได้

ตลอดเวลาซึ่งเธอพร้อมเปิดโอกาสใหต้วัตนได้ทดสอบ ภาพล่าสุดที่ผูว้จิยัเหน็เมย์ เธออยู่บนวลีแชร์

กบัไม้เทนนิส และเสื้อที่มธีงชาติไทยตดิที่หน้าอกขวาพร้อมด้วยรอยยิ้มที่สดใส แม้วนันี้ภาพของ

จรยิธรรมแห่งตวัตนของเมยจ์ะยงัไมช่ดัเจน แต่ผูว้จิยัเชือ่อย่างยิง่วา่ประสบการณ์จะหล่อหลอมตวัตน

ของเมยแ์ละเธอจะสร้างจรยิธรรมแห่งตวัตนเพื่อชว่ยสนับสนุนการดํารงชวีติอสิระตามแนวทางของ

ตนเองไดใ้นทีสุ่ด 

 

 



 3.2ตวัตนท่ีอยู่เหนือวาทกรรมของกวี 

  กวี ตวัตนเดมิทีเ่ขาเคยใหค้ําจํากดัความวา่ “นอกคอก” หรอืตวัตนทีช่อบอยู่นอกกรอบ

นัน้ชว่ยใหก้วไีม่ถูกทํารา้ยโดยวาทกรรมของสงัคมมากเทา่กบัทีกุ่่ยและตาลรูส้กึ วาทกรรมกระทําต่อ

พวกเขาไม่ต่างกนัแต่ด้วยมุมมองวธิคีดิของกว ีเขาเขา้ใจวา่ทําไมสงัคมถงึแสดงออกต่อเขาเชน่นัน้ 

และความจรงิใดที่อยู่เหนือภาพลวงของวาทกรรมเหล่านัน้ มุมมองที่อยู่นอกกรอบย่อมทําให้เขา

เขา้ใจสิง่ต่างๆได้ตามความเป็นจรงิ เปรียบเสมอืนบุคคลที่เขา้ใจสภาพความเป็นจรงิของก้อนหิน 

และไม่เคยตัง้คําถามว่าทําไมก้อนหนิจึงแขง็และหนัก เขาปล่อยให้มนัเป็นเช่นนัน้เพราะมนัเป็น

ธรรมชาต ิทศันะของกวชี่วยยกระดบัจติใจของเขา กวมีจีรยิธรรมแห่งตวัตนที่เขม้แขง็ ความเป็น

ตวัตนของเขาไดก้่อเกดิคุณค่าขึน้จากภายใน แม้ชวีติของเขาจะแวดลอ้มไปดว้ยสงัคมแห่งทุนนิยม 

แมต้วัเขาเองกเ็ป็นฟันเฟืองหนึ่งในระบบนี้ แต่ตวัตนของเขามไิดถู้กครอบงาํดว้ยอทิธพิลของค่านยิม

นัน้ สายตาทีข่องคนภายนอกมอบใหก้วมีที ัง้ความเวทนา สงสาร เหน็ใจ สงสยั รงัเกยีจ ปะปนกนัไป 

กวสีมัผสักบัทุกความรู้สกึเหล่านี้ จติใจของเขาถูกกระทําจากสงัคมแมจ้ะโดยตัง้ใจหรอืไม่กต็าม แต่

กวมีวีธิคีดิทีท่ําใหค้วามคดิเชงิลบเหล่านัน้ไม่ใหฟุ้้งอยู่ในใจของเขา      

บางทเีราต้องเขา้ใจคน เขา้ใจสงัคม คอืคนมนัมทุีกอย่าง สงัคมเดยีวกนัแต่คนคดิต่างกนั ฉะนัน้เรา

หลกีเลี่ยงไม่ไดท้ี่จะต้องเจอสถานการณ์อย่างน้ี มนัอยู่ที่ว่าเราจะเขา้ใจไดม้ากน้อยขนาดไหน ถึง

ตอนน้ีกย็งัรู้สกึ มนัหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราต้องบริหารมนัให้ได้ ความรู้สกึตัวเอง... คําพูดการ

กระทําของคนรอบข้างมนักระทบกบัจติใจเราอย่างมากมาย ในส่วนของตวัเองกระทาํกบัตวัเอง

น้อย ความรูส้กึกเ็ลยน้อย แต่คนรอบขา้งหรอืสงัคมเน่ีย สรา้งความรูส้กึใหก้บัคนๆหน่ึงไดม้ากกว่า

ตวัเองนะสาํหรบัผม มนัปนเปอยู่ในวถิชีวีติของเราตราบใดทีเ่ราอยู่ในสงัคม ความอดทนเป็นสิง่ที่

เราใชม้ากทีส่ดุ อดทนต้องมาก่อน ใหเ้วลากบัตวัเอง คดิ ไตร่ตรอง 

 ดว้ยถอ้ยคาํของกวสีะทอ้นให้เรารบัรู้ไดว้่าประสบการณ์ทีเ่ขาได้รบันัน้เลวร้ายเพยีงใด กวี

รบัมอืดว้ยการทําความเขา้ใจคน เขา้ใจสงัคม และสําคญัทีสุ่ดเขาทําความเขา้ใจตนเอง ปัจจุบนักวมีี

ความสุขกบัการได้ทําในสิ่งที่เขารัก คือการเป็นนักถ่ายภาพ และเขาทํามันได้อย่างยอดเยี่ยม 

กจิกรรมวนัว่างของกวคีอืการหมุนล้อออกไปเกบ็ภาพผูค้นตามสถานทีต่่างๆ เขาชอบถ่ายภาพคน

และรบัรูอ้ารมณ์ผ่านเลนสก์ล้อง รูปภาพสะท้อนความเป็นจรงิของชวีติ เมื่อกวเีขา้ใจธรรมชาตขิอง

สรรพสิง่รอบตวั เขาในฐานะผูร้บั จงึเลอืกเกบ็ประสบการณ์ทีด่ไีวบํ้ารุงหวัใจและปล่อยใหต้ะกอนจาก

ประสบการณ์ด้านลบตกอยู่ในส่วนที่ลกึที่สุดของใจ ความสามารถในการจดัการกบัความคดิจงึเป็น

คุณลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของกว ี 

 3.3จิตสาํนึกของการทาํความดี การเติมเตม็คณุค่าท่ีไม่ส้ินสดุของตาล 

 หากเปรียบเทียบความรู้สึกต่อตนเองของตาลในสถานภาพคนพิการกบัเมื่อก่อนที่แม้

ร่างกายปกตแิต่ต้องตกอยู่ในสภาพทีไ่รต้วัตนเขากลบัรบัรูคุ้ณค่าของตนในปัจจุบนัไดม้ากกวา่ตอนที่

เขามร่ีางกายครบสามสบิสองเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ทําใหเ้ขามโีอกาสทบทวนวา่แทจ้รงิแลว้ความหมาย

ของชวีติคอือะไรความภาคภูมใิจในวนันี้ของตาลก่อเกดิจากเรื่องราวทัง้หมดในชวีติของเขาชวีติที่



เตม็ไปดว้ยอุปสรรคมากมายเกนิกวา่ทีใ่ครจะยนืยนัไดว้่าหากเกดิขึน้กบัตนแล้วจะสามารถรบัมอืได้

อย่างไร ตาลผ่านทุกเรื่องราว รบัรู้ทุกความเจบ็ปวด ซึมซบัทุกหยดน้ําตาจนมาถงึวนันี้ที่เขามอง

ยอ้นกลบัไปนัน่คอืเสน้ทางชวีติทีเ่ตม็ไปดว้ยร่องรอยของอดตีทีก่่อเกดิเป็นความภาคภูมใิจในปัจจบุนั

ความรูส้กึนี้สะทอ้นจากถอ้ยคําของตาล“..มเีหตุผลบางอย่างทีท่ําใหม้นัตอ้งเป็นแบบนี้ แต่สิง่ทีไ่ดม้า

คุ้มค่ากบัสิง่ทีเ่สียไป ทุกสิง่ทีผ่มได้มาวนันี้ มนัมากกว่าทีผ่มเสยีไป”ตาลมีวธิีการเสรมิพลงัอํานาจ

ให้กบัตนเองด้วยการยกระดบัจติใจของเขาด้วยจติสํานึกเพื่อส่วนรวม เขาให้คุณค่ากบัคุณธรรม

ความดซีึ่งมนัทําใหเ้ขาเปรยีบเทยีบตนเองกบัคนปกตไิดโ้ดยมไิดรู้ส้กึดอ้ยค่า 

เป้าหมายของผม ผมบอกไดเ้ลยผมอยากเป็นคนดอียากทาํความดซีึง่ตอนน้ีกท็ํามาแลว้และจะทํา

ต่อไป ถ้าเลอืกไดผ้มอยากตายอย่างมเีกยีรติ ตอนน้ีผมกาํลงั เพิม่เกยีรตแิละศกัดิศ์รใีห้กบัตวัเอง

...ตอนน้ีถ้ามใีครมาสงสารผมทีผ่มไม่มขีา เขาคดิเองเพราะเขาไม่รูจ้กัผม ถ้าเขารูป้ระวตัิผมเขาจะ

ภูมใิจมากกว่า ผมไม่คดิว่าตวัเองน่าสงสารเพราะผมคดิว่าผมมค่ีา ผมว่าคนมขีาบางคนนะสร้าง

คุณงามความดไีดไ้ม่เท่าผม ไม่ไดเ้วอรน์ะ ถ้าเรามจีติสาํนึกมากๆเราจะเป็นคนดไีด้ ทุกอย่างอยู่ที่

จติสํานึก เหมอืนทุกวนัน้ีผมทําเพื่อมลูนิธเิพื่อองคก์ร ตอนน้ีมอีงค์กรเพื่อช่วยเหลอืสงัคมเยอะนะ 

ช่วยเหลอืทหาร ผมทํา ผมบรจิาคเงนิ ผมรูส้กึมคีวามสุขจากการพอใจในสิง่ทีม่ภีูมใิจในสิง่ที่เป็น 

แต่ผมกม็คีวามทุกขน์ะแต่ผมกพ็ยายามทีจ่ะขจดัมนัออกไป คดิว่าเกบ็ทุกขก์เ็หมอืนเกบ็หนิ 

 ปัจจุบนัตาลมผีลงานเป็นหนังสอืทีถ่่ายทอดเรื่องราวชวีติของเขา สรา้งกําลงัใจให้กบัผูค้น

มากมาย ทําให้ตาลเป็นทีรู่้จกัในสงัคม มผีูค้นชื่นชมยกย่องและให้กําลงัใจ มนัชว่ยเตมิเตม็สิง่ทีเ่ขา

เคยขาดและทําให้ตวัตนของตาลในขณะนี้ชดัเจนมากที่สุด แม้สิง่นี้ต้องแลกมาด้วยความสูญเสยีที่

ยิง่ใหญ่ แต่เขาไม่นึกเสยีใจเลยแม้แต่น้อย การดําเนินชวีติโดยมจีรยิธรรมแห่งตวัตนเป็นตวักํากบั

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมที่ให้คุณค่ากบัจิตสํานึกของความดีงามและการทําประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวม สิง่เหล่านี้มคีุณค่าในตวัของมนัเอง ฉะนัน้แลว้การยกระดบัจติใจใหเ้ขา้ถงึความดยี่อมทําให้

เขาสมัผสักบัคุณค่านัน้ไดใ้นทนัท ี 

 3.4คณุค่าทางจิตวิญญาณท่ีไม่เคยแปรเปล่ียนของหนุ่ม 

  หนุ่ม คือพุทธศาสนิกชนที่เป่ียมด้วยศรทัธา ความหมายของคุณค่าของเขาไม่เคย

เปลี่ยนแปลง คอืการสัง่สมคุณความดตีามหลกัของศาสนาพุทธ เมื่อความไม่แน่นอนของสรรพสิง่

พสิูจน์ให้เขาได้เหน็แล้วว่าไม่มคีวามจรงิใดที่จะเสมอเท่าสจัธรรมขอ้นี้ ความพกิารที่เกดิขึน้จงึเป็น

เพียงภาพสะท้อนความจริงแห่งชวีติที่มนุษย์เช่นเขาต้องยอมรบั และเขายอมรบัมนัอย่างเข้าใจ 

ความคดิเชงิบวกของหนุ่มทํางานโดยอตัโนมตั ิเขาได้รบักําลงัใจที่ล้นเหลอืจากตนเองและคนรอบ

ขา้ง ทุกคนต่างชื่นชมยกย่องในจติใจทีเ่บกิบานของเขา หากพจิารณาตวัตนของเขาให้ลกึซึ้ง ความ

ภูมใิจของหนุ่มหลงัความพกิารเพิม่ขึน้มากกวา่แต่ก่อนทีเ่ขาเป็นคนปกต ิหนุ่มไม่ไดสู้ญเสยีคุณค่าใน

ตวัตนแม้จะต้องกลายเป็นคนพกิาร เหตุการณ์ที่เกดิขึน้ทําให้เขาแนบชดิกบัศาสนามากยิง่ขึน้ คํา

สอนทีเ่ป็นสจัธรรมมคีุณค่าในตวัเอง หนุ่มจงึเขา้ถงึคุณค่าไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัเครื่องมอืใดๆ ซึ่งต่าง

จากกรณขีองกุ่ย เหรยีญทองหรอืธงชาตทิี่หน้าอกเสือ้ของเขา เป็นเครื่องมอือนันํามาซึ่งการชืน่ชม

ยอมรบัจากสงัคม หากเขายดึตดิเพยีงชยัชนะบนเสน้ทางสายกฬีาในการสร้างตวัตนให้มคีุณค่าแล้ว 



เมื่อปราศจากสิง่สมมุตเิหล่านี้ เขาอาจมองไม่เหน็คุณค่าในตนเอง เช่นเดยีวกบัตอนที่ต้องสูญเสยี

ตวัตนในโลกใบเดมิ  

 3.5 “นักกีฬา” ความหมายแห่งคณุค่าในทุกย่างก้าวชีวิตของกุ่ย 

 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นนกักฬีาคนพกิารทมีชาตไิทย กุ่ยฝ่าฟันอุปสรรคมากมายดว้ย

ความมานะอดทน เขาเปรียบตวัเองเหมอืนดงัววัและสุนัขล่าเนื้อที่อดทนสู้กบัทุกสิง่ อดทนกบัคํา

เสยีดส ีอดทนกบัสภาพร่างกาย สูเ้พื่อใหไ้ดม้าซึ่งโอกาสซึ่งน้อยกวา่คนปกตหิลายเท่า ยิง่หนทางเตม็

ไปดว้ยบททดสอบทีย่ากเยน็เพยีงใด ความภูมใิจทีเ่ขาไดร้บัในวนันี้ยิง่มากขึน้เท่านัน้ “มนัเป็นสงัคม

ทีด่ขี ึน้ คนปกตยิอมรบัเราไดม้ากขึ้น ยอมรบัเรามากเลย คนทีไ่ม่ยอมรบักม็ ีเขากเ็ฉยๆ แต่กน้็อยนะ 

เกา้สบิเปอร์เซน็ตช์ืน่ชมผม”  กุ่ยเดนิมาอยู่ในจุดทีเ่ขาตัง้เป้าหมายไว ้สงัคมยอมรบัเขาและเหนือสิง่

อื่นใดเขายอมรบัและใหเ้กยีรตติวัเอง 

เราเป็นคนพกิารแต่เราสามารถทาํอะไรไดเ้หมอืนคนปกต ิเราสามารถดแูลตวัเองได ้ดแูลผูห้ญงิได้

นะ ถ้าเขาเปิดใจเรากคุ็ย เขาชื่นชอบเราว่าเป็นนกักฬีา ดกีว่าคนปกตอิกี คนปกตยิงัไม่ทาํงานเลย 

ยงัของเงนิพ่อแม่ ขอเงนิแฟนกม็.ี..บางคนเหน็เราเป็นไอดอล ผมอยากเป็นนักกฬีาเหมอืนพี่จงั

เลย ผมอยากมรีถขบั ผมบอกเขาตอ้งสู้ แต่ก่อนพี่กเ็ป็นแบบน้ี ปรบัตวัและยอมรบัตวัเองใหไ้ด ้สู้

และทําตามฝัน ไม่จําเป็นต้องกฬีา แล้วแต่ว่าเราชอบด้านไหน หาตัวเองให้เจอไม่จําเป็นต้อง

เหมอืนพีทุ่กอย่าง ต้องทาํใหจ้รงิ  

 ถงึตอนนี้กุ่ยนึกเปรยีบเทยีบตวัเขาซึ่งเป็นคนพกิารกบัคนปกต ิแต่ดว้ยมุมมองที่เปลีย่นไป

จากแต่ก่อน ความพกิารมไิด้เป็นเหตุทําให้เขาต้องรู้สกึด้อยค่าอกีต่อไป ตรงกนัขา้มด้วยอสิรภาพ

ของการใหค้วามหมายแห่งคุณค่าในแนวทางของตน ประกอบกบัการประจกัษ์ในผลแห่งความสําเรจ็

บนเสน้ทางที่เขากําหนดเอง ทําให้เขารบัรูจ้นถงึข ัน้ตระหนกัในคุณค่าแห่งตนจากภายใน กุ่ยกลาย

เป็นตน้แบบของใครหลายคน ซึ่งเป็นสิง่ที่เขาภาคภูมใิจและเสรมิพลงัอํานาจใหก้บัตวัตน นอกจากนี้

สิง่ทีเ่พิม่เตมิจากโลกเดมิของกุ่ยคอื เขามโีอกาสได้ทาํงานเพื่อสงัคม โดยการเป็นวทิยากรพูดใหผู้ท้ี่

เมาแล้วขบัได้ตระหนักถึงโทษและผลลพัธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําที่ประมาท สะท้อนถึงการ

ยกระดบัตวัตนเพื่อเชื่อมโยงกบัคนกลุ่มอื่นๆในสงัคม เขารูส้กึไดว้่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและ

สามารถสรา้งคุณประโยชน์ใหก้บัสงัคมนี้ได ้คุณค่าแห่งตนทีเ่คยเลอืนหายไปบดันี้กลบัมาชดัเจนขึน้

อกีครัง้และชดัยิง่กวา่เดมิ เขาสามารถเปรยีบตนเองกบัคนปกตไิดโ้ดยมไิดรู้้สกึดอ้ย และยงัสมัผสัถงึ

คุณค่าทีม่าจากจติสํานึกของการทําเพื่อส่วนรวม วนันี้กุ่ยไดต้ระหนกัถงึตวัตนทีแ่ทจ้รงิของเขาและมี

อสิระในการเพิม่เตมินิยามของคุณค่านัน้ในแนวทางของตนเอง  

 

4. บทสรปุท่ียงัไม่จบบนเส้นทางแห่งตวัตน 

 จากประสบการณ์ของ กุ่ย ตาล หนุ่ม และกว ีสะท้อนให้ผูว้จิยัเหน็ว่าสิง่ที่จะช่วยเตมิเต็ม

ช่องว่างระหว่างโลกของคนปกตแิละโลกของพวกเขาคอื การยกระดบัจติใจให้เขา้ถงึสิง่ที่มคีุณค่า

ภายในตวัเอง เป็นเป้าหมายไดใ้นตวัของมนัเอง นัน่คอืคุณธรรมความด ีสําหรบัเมย ์ดว้ยความทีเ่ธอ



ยงัอยู่ในชว่งของการคน้หาตวัตน ผูว้จิยัจงึยงัไม่เหน็ภาพสะทอ้นนี้ในตวัตนของเมยส์กัเท่าไรนกั การ

เดินทางในโลกใหม่ใบนี้ของเธอยังอีกยาวไกล ในที่สุดแล้วเธอจะหาคําตอบให้ตนเองได้ว่า

ความหมายของคุณค่าคอือะไรและหนทางใดทีจ่ะชว่ยเตมิเตม็คุณค่านัน้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

 การยกระดบัจติใจเพื่อเขา้ถงึสิง่ทีม่คีุณค่าในตวัเองนัน้สะทอ้นให้เหน็อย่างชดัเจนที่สุดจาก

กรณีของหนุ่ม การทําบุญตามแนวทางของพุทธศาสนายงัคงเป็นเป้าหมายหลกัในชวีติของเขาและ

ช่วยเตมิเตม็คุณค่าของหนุ่มอย่างไม่รู้จบ ความอิ่มเอบิใจที่เกดิจากแรงศรทัธาสะท้อนผ่านรอยยิ้ม

และแววตาที่เป่ียมไปด้วยความสุขจนคนรอบขา้งสามารถสมัผสัได้ ไม่ว่าในอนาคตจะเป็นเช่นไร 

หนุ่มกล่าวกบัผูว้จิยัวา่เขาพรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัความไมแ่น่นอนอนัเป็นสจัธรรมแห่งชวีติ   

  นอกจากหนุ่มแล้ว ผูว้จิยัยงัพบการสร้างคุณค่าด้วยการยกระดบัจติใจในประสบการณ์

ของกุ่ย และตาลเชน่เดยีวกนั แต่ด้วยวธิกีารที่ต่างออกไป กุ่ยใชก้ารทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็น

การเพิม่เตมิคุณค่าให้กบัตวัตนดว้ยการเป็นวทิยากรพูดเตอืนสตใิห้ผูท้ี่เมาแลว้ขบั ส่วนตาล เขามกั

บรจิาคเงินช่วยเหลือมูลนิธติ่างๆเป็นประจํา สิง่เหล่านี้นอกจากจะเตมิเตม็คุณค่าให้กบัตวัตนของ

พวกเขาได้แล้ว ยงัอาจช่วยรองรบัตวัตนของกุ่ยและตาลจากสจัธรรมแห่งความไม่แน่นอนของชวีติ 

กุ่ยสรา้งตวัตนใหม่ดว้ยความมุ่งมัน่และอดทน ความสําเรจ็ของเขาแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและหยด

น้ําตา แมใ้นวนันี้เขาไดส้ิง่ทีเ่คยสูญเสยีไปกลบัคนืมาแต่ไม่มสีิง่ใดจะรบัประกนัได้วา่ตวัตนนี้จะคงอยู่

ตลอดไป การยดึตดิกบัตวัตนใหม่อาจทําให้เขาตอ้งสูญเสยีคุณค่าเหมอืนทีผ่่านมา เช่นเดยีวกบัตาล 

อนาคตเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจคาดเดาได ้หากวนัใดที่พวกเขาต้องประสบกบัเหตุไม่คาดฝัน กุ่ยและตาลจะ

ยงัคงรกัษาคณุค่าแห่งตนไวไ้ดห้รอืไม่  คําถามนี้มเีพยีงพวกเขาเท่านัน้ทีจ่ะตอบได ้  

  สําหรบักว ีแมว้่าเขาจะไม่ไดเ้ล่าถงึการทํากจิกรรมเพื่อสงัคมส่วนรวมเช่นกุ่ยหรอืตาล 

แต่จากการสงัเกตพฤตกิรรมของเขา “การให”้ สามารถยกตวัตนของเขาเชน่กนั ครัง้หนึ่งเกดิขึน้เมื่อ

ผูว้จิยัและกวเีดนิไปตามถนน สายตาของเราทัง้คู่หยุดอยู่ทีคุ่ณลุงไรบ้า้นคนหนึ่งทีผ่า่ยผอมมอมแมม

นอนขดคลุกฝุ่ นอยู่บนทางเท้า กวเีขน็รถเขา้ไปหาคุณลุงโดยไม่รรีอ ทิ้งให้ผูว้จิยัเป็นผูส้งัเกตการณ์

อยู่ห่างๆ ทัง้คู่สนทนากนัครู่หนึ่ง กวเีขน็รถของเขากลบัไปร้านก๋วยเตีย๋วทีพ่ึ่งจากมา เขาสัง่บะหมี่

หนึ่งชามให้กบัคุณลุงผู้หิวโซ สิ่งที่กวพีึ่งทําสร้างความอิ่มเอมในใจให้กบัผู้วจิยั ให้กบัแม่ค้าขาย

ก๋วยเตีย๋ว ใหก้บัคุณลุงไร้บา้น และทีส่ําคญัทีสุ่ด ความอิม่เอมนี้เกดิขึน้ในใจของกวเีอง “การให”้หรอื

การเสยีสละเป็นคุณธรรมที่ดอีย่างหนึ่ง ดว้ยเหตุผลเดยีวกบัการทําดตีามหลกัของศาสนา คอืเป็นสิง่

ทีม่คีุณค่าในตวัของมนัเอง บุคคลจะไดส้มัผสักบัคุณคา่นัน้ในทนัทโีดยไม่ต้องผา่นเครื่องมอืใดๆ ไม่

ตอ้งต่อสู้แย่งชงิเพื่อให้ไดม้า เพยีงแค่ใชใ้จให้เท่านัน้ บุคคลจะรู้สกึได้ว่าตนเองมปีระโยชน์ต่อผูอ้ ื่น 

ต่อสงัคม ประสบการณ์ทีก่่อให้เกดิความรู้สกึต่อตนเองในเชงิบวกนี้จะถูกสัง่สมเพื่อใหบุ้คคลกลบัมา

สมัผสักบัคุณค่านี้ได้ทุกครัง้ที่เขาต้องการ เช่นนัน้แล้วนักจิตวทิยาผู้ให้คําปรึกษาที่ตระหนักใน

ประโยชน์ของการเป็นผูใ้ห ้ควรสร้างสถานการณ์เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่รูส้กึสูญเสยีได้ยกตวัตน เปิด

โอกาสใหพ้วกเขาไดเ้ป็นผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืในสิง่ทีเ่ขาสามารถชว่ยได ้การสรา้งจติสํานึกในการเป็น



ผูใ้ห้แม้จะเป็นเพยีงเรื่องเลก็น้อย แต่คุณค่าจะค่อยๆเตมิเตม็ในใจของพวกเขาอย่างไม่รู้จบ เพราะ

คุณค่าแห่งตนก่อเกดิไดจ้ากประสบการณ์ทีส่ ัง่สมยาวนานตราบเท่าชวีติ 

 

 

 

 



 



บทท่ี 6 

บทสรปุและข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

 
 การศกึษาการตระหนักในคุณค่าแห่งตนของผูต้้องกลายเป็นคนพกิาร มวีตัถุประสงค์เพื่อ

ทําความเขา้ใจการให้ความหมายของคุณค่าของบุคคลรวมไปถงึการสร้างตวัตนของบุคคลในช่วง

ก่อนและหลงัความพกิาร เพื่อตอบคําถามงานวจิยัทีว่่าผูท้ีต่้องกลายเป็นคนพกิารสามารถสรา้งและ

ดํารงไวซ้ึ่งการตระหนกัในคุณค่าแห่งตนไดอ้ย่างไร ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในงานวจิยัชิน้นี้จงึเป็นผูพ้กิารที่

เคยมร่ีางกายทีป่กตมิาก่อนจํานวน 5 รายมนีามสมมุตดิงัต่อไปนี้คอื กุ่ย ตาล หนุ่ม กว ีและเมย์ ซึ่ง

พวกเขาสามารถสร้างตวัตนและกลบัมาดํารงชวีติในสงัคมพร้อมด้วยการตระหนักถึงคุณค่าจาก

ภายในตนเมื่อตอ้งกลายเป็นผูพ้กิาร  ผูว้จิยัใชก้ารศกึษาอตัชวีประวตั ิ(autobiography) ผา่นเรื่องเล่า

จากประสบการณ์ชวีติเป็นวธิวีทิยาเพื่อเขา้ถงึความหมายของเรื่องราวของผูท้ีต่อ้งกลายเป็นคนพกิาร 

โดยใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึเป็นวธิกีารหลกั และใช้การสงัเกตระหว่างการสมัภาษณ์เขา้ร่วมสร้าง

ความเขา้ใจต่อตวัตนของผูเ้ล่าเรื่อง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลอย่างละเอยีดรอบดา้นอนันําไปสู่การวเิคราะหต์วั

บทของผูเ้ล่าเรื่อง  ผูว้จิยัสรา้งกรอบแนวคดิเบือ้งตน้จากแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ทฤษฎทีีว่า่

ดว้ยปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิคุณค่าในตนเองของบุคคล  แนวคดิเกีย่วกบัคุณค่า และทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกบั

ตวัตน ซึ่งกรอบแนวคดิเบื้องต้นได้นําไปสู่การสร้างแนวคําถามกึ่งโครงสร้าง และช่วยผูว้จิยัในการ

วเิคราะหข์อ้มูลและนําไปสู่บทสรุปของการวจิยั ดงันี้   

 

การสร้างคณุค่าแห่งตนในโลกของคนปกติ 

 จากกรณีศกึษาผู้ต้องกลายเป็นคนพกิารทัง้ห้ารายในงานวจิยัชิ้นนี้ ผูว้จิยัเห็นภาพของ

ความพยายามสร้างตวัตนของบุคคลในโลกปกติ โดยแต่ละบุคคลมเีงื่อนไขและปัจจยัที่ก่อให้เกิด

คุณค่าในตนที่แตกต่างกนัไปซึ่งผูว้จิยัพบว่าปัจจยัที่สําคญัที่สุดในการก่อเกิดตวัตนของบุคคลคือ 

ความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั  ครอบครวัเป็นพื้นทีแ่รกทีบุ่คคลจะสมัผสัไดถ้งึตวัตน โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในบรบิทของสงัคมไทยที่มลีกัษณะเป็นครอบครวัขยาย มคีวามสมัพนัธ์ทีแ่นบแน่นระหว่าง

เครอืญาต ิครอบครวัคอืพืน้ทีท่ีม่บีรรยากาศของความรกัความอบอุ่นซึ่งไม่ได้หมายความวา่จะตอ้งมี

ทัง้พ่อและแม่อยู่พร้อมหน้า ครอบครวัสามารถหล่อหลอมความคิดกล่อมเกลาค่านิยม และรวมไป

ถึงภาวะทางอารมณ์ของบุคคลที่ซึมซับได้จากการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวจึงกล่าวได้ว่า

ความสมัพนัธ์ของครอบครวัอนัเป็นหนึ่งในองค์ประกอบภายนอกตามแนวคดิของคูเปอร์สมธินัน้มี

บทบาทที่เอื้อใหปั้จจยัที่เป็นองค์ประกอบเฉพาะบุคคลอื่นๆทําหน้าที่ในการสรา้งคุณค่าใหก้บัตวัตน

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ นอกจากนี้หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของหน่วยที่เลก็ที่สุดของสงัคมนี้คอื การมอบ

ความรกัให้กบับุคคลอย่างไม่มีเงื่อนไขในฐานะที่เป็นสมาชกิของครอบครวั การได้รบัอย่างไม่มี



เงื่อนไขนี้เองที่ทําใหก้ารก่อเกดิตวัตนในบรบิทของครอบครวัต่างจากการที่บุคคลรบัรูคุ้ณค่าของตน

จากทีอ่ื่นๆ   

 นอกจากความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัแลว้ องคป์ระกอบภายนอกอื่นๆ ที่เป็นปัจจยัทําให้

บุคคลเหน็คุณค่าของตนเองนัน้ ได้แก่ โรงเรียนและการศึกษาอาชีพ สถานภาพทางสงัคมของ

บุคคลรวมถงึสงัคมกลุ่มเพ่ือนเมื่อพจิารณาการเกดิคุณคา่จากปัจจยัขา้งตน้ ผูว้จิยัพบว่าสิง่เหล่านี้

ล้วนต้องการเงื่อนไขบางอย่างก่อนที่บุคคลจะได้รบัการยอมรบัจนเกิดเป็นคุณค่าในตนเอง หาก

เงื่อนไขนัน้หายไปคุณค่าทีบุ่คคลนัน้เคยได้รบัอาจสูญสลายตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคดิของโร

เซนเบริก์ (Mruk. 2006 : 109-111) ทีก่ล่าวว่าความรู้สกึถงึคุณค่าในตนเองเกดิจากการประเมนิเชงิ

สะท้อนและการเปรียบเทยีบทางสงัคม การรบัรู้ถงึคุณค่าของตนจงึเป็นไปอย่างมเีงื่อนไข ดงัเช่น

กรณขีองกุย่ เมื่อครอบครวัไม่ชว่ยใหเ้ขามองเหน็ตวัตน กุ่ยจงึตอ้งแสวงหาพืน้ทีส่ําหรบัตวัตนของเขา 

กุ่ยใชศ้กัยภาพดา้นกฬีาทําใหต้นเป็นทีย่อมรบัจากสงัคมและกลุ่มเพื่อนสิง่นี้จงึเป็นเงื่อนไขในการก่อ

เกดิคุณค่าของกุ่ย ปราศจากศกัยภาพนี้แลว้เขาจงึรูส้กึเหมอืนไรต้วัตน และสิง่นี้คอืเหตุผลทีท่ําใหกุ้่ย

ไม่สามารถยอมรบัตนเองไดเ้มื่อตอ้งกลายเป็นคนพกิาร เชน่เดยีวกบัตาล ครอบครวักดทบัตวัตนของ

ตาลจนเขาต้องออกไปแสวงหาคุณค่าด้วยการเป็นทหาร เขาใชส้ถานภาพทางสงัคมหรอือาชพีเป็น

เงื่อนไขในการสรา้งคุณค่าให้กบัตวัตน ปราศจากอาชพีนี้แล้วตวัเขาไม่เหลอืคุณค่าใดให้รบัรู้ไดเ้ลย  

ในทางกลบักนั เมย์และกวคีอืบุคคลทีเ่ตบิโตมาท่ามกลางครอบครวัที่อบอุ่นพวกเขารบัรู้ถงึคุณค่า

แห่งตนไดอ้ย่างเตม็ทีจ่ากความรกัทีไ่ดร้บัโดยปราศจากเงื่อนไขในพืน้ทีเ่ลก็ๆแหง่นี้ และครอบครวัจะ

เป็นพื้นที่ที่คอยรองรบัตวัตนและสรา้งกําลงัใจเมื่อใดกต็ามที่พวกเขาต้องตกอยู่ในภาวะวกิฤตขิอง

ชวีติ 

 อย่างไรกด็ ีบุคคลสามารถมตีวัตนที่หลากหลายได้ เชน่กรณีของ หนุ่ม กว ีและเมย์ สิง่ที่

เหมอืนกนัของบุคคลทัง้สามคอื พวกเขารบัรู้ไดถ้งึตวัตนในครอบครวั และในขณะเดยีวกนักส็ามารถ

ก่อเกดิตวัตนในสงัคมภายนอก เชน่ สงัคมกลุ่มเพื่อน หรอืโรงเรยีน สะท้อนให้เหน็ว่าพวกเขาไดร้บั

การเตมิเตม็ทัง้คุณค่าจากภายในทีไ่ม่มเีงื่อนไข และคุณค่าทีเ่กดิขึน้ไดจ้ากเงื่อนไขภายนอก คอืจาก

ความสําเร็จอันนํามาซึ่งการยอมรบัตนเองลักษณะของการสร้างตัวตนให้มีความหลากหลายนี้

สอดคล้องกบัแนวคดิของฟูโกต์ (อานันท์ กาญจนพนัธุ.์ 2552: 180-185) ที่ได้ให้ทศันะต่อการสร้าง

ตวัตนของมนุษย์วา่มไิดม้เีพยีงหนึ่งเดยีว บุคคลสามารถสรา้งตวัตนได้หลากหลาย ซึ่งเป็นวถิทีางที่

จะทําให้มนุษย์พ้นจากการครอบงําของอํานาจ กล่าวคือ บุคคลอาจมีตวัตนที่ถูกกดทบั แต่ใน

ขณะเดยีวกนัเขากส็ามารถมตีวัตนทีเ่ป็นอสิระจากการถูกกระทํา ซึ่งจากงานวจิยัชิน้นี้ทีพ่บวา่ บุคคล

ที่ยึดติดกบัตวัตนเดียวที่ชดัเจนมีแนวโน้มที่จะสูญเสียคุณค่าแห่งตวัตนได้ง่ายกว่าผู้ที่มีตวัตนที่

หลากหลาย 

 ความหมายของคณุค่าแห่งตนในโลกของคนปกติ 

 จากแนวทางการสรา้งตวัตนก่อนพกิารของกุ่ย ตาล หนุ่ม กว ีและเมย ์ผูว้จิยัเหน็การสรา้ง

คุณค่าแห่งตนในสองลกัษณะซึ่งสะท้อนถงึการให้ความหมายของคุณค่าของแต่ละบุคคล กล่าวคอื



บุคคลทีส่รา้งคุณค่าโดยอาศยัเงื่อนไขบางอย่างหรอือาจเรยีกไดว้า่ใชเ้ครื่องมอืเพื่อนํามาซึง่ความรูส้กึ

ถงึคุณค่า (extrinsic value) เช่นในกรณขีองกุ่ย เมื่อเขาตอ้งออกไปแสวงหาพื้นทีส่ําหรบัตนเอง กุ่ย

ใชค้วามสามารถในการเป็นนกัฟุตบอลทีไ่ม่เคยแพใ้ครเป็นเครื่องมอืเพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัตวัตน ตาล

ไม่ต่างจากกุ่ย ครอบครวักระทําต่อตวัตนของเขาจนบอบชํ้าเกนิกว่าจะรบัรู้ถงึคุณค่าใดในชวีติ สิ่ง

เดยีวที่ตาลปรารถนาคอืการออกจากพื้นที่แห่งนี้ และเมื่อเขาได้โอกาสนัน้ตาลใชอ้าชพีทหารเป็น

เครื่องมอืเดยีวในการสรา้งคุณค่าให้กบัตนเอง หนุ่มกเ็ชน่เดยีวกนั เขาใหคุ้ณค่ากบัความสามารถใน

การทําหน้าที่ในแต่ละบทบาทของเขา แม้เป็นเพยีงหน้าที่เลก็ๆแต่ผลงานที่ไดร้บัการชื่นชมจากคน

รอบขา้งอย่างสมํ่าเสมอทําใหเ้ขามองเหน็คุณค่าในตนเองได้ ในขณะที่ผลงานสร้างความภาคภูมใิจ

ให้กบัเขา แต่สิง่นี้ไม่ได้เป็นเพยีงวธิเีดยีวที่นํามาซึ่งการเหน็คุณค่าในตนเองของหนุ่ม  ผูว้จิยัพบวา่

เขามวีธิกีารสรา้งคุณค่าให้กบัตวัตนในอกีลกัษณะหนึ่งด้วย นัน่คอืการสร้างคุณค่าด้วยสิง่ทมีคีุณค่า

ในตวัของมนัเอง (intrinsic value) สําหรบัหนุ่ม คอืการใชห้ลกัศาสนาเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจซึ่ง

สามารถสรา้งคุณค่าทีใ่จสามารถสมัผสัได้ทนัทโีดยไม่ต้องอาศยัเครื่องมอืใดๆ เป็นคุณค่าทีเ่กดิดว้ย

แรงศรทัธาจากภายในการก่อเกดิตวัตนของหนุ่มสะท้อนภาพของตวัตนที่หลากหลายตามแนวคิด

ของฟูโกต ์เปรยีบเสมอืนถนนแห่งชวีติ หากเส้นทางหนึ่งถูกตดัขาดจะยงัมเีส้นทางอื่นเพื่อให้เดิน

ต่อไปจนถงึจุดหมายของตน 

 บนเสน้ทางการสรา้งตวัตนของคนทัง้ห้า ผูว้จิยัพบวา่บุคคลลว้นมแีรงปรารถนาที่ต้องการ

การยอมรบัทัง้จากตนเองและผูอ้ ื่น อนัเป็นความต้องการตามธรรมชาตขิองมนุษยไ์ม่แตกต่างกนั 

ดงัเชน่ทีม่าสโลวไ์ดก้ล่าวไว ้แต่บุคคลจะมวีถิทีางทีต่่างกนัในการเตมิเตม็พรีะมดิแห่งความตอ้งการนี้

ของตน นอกจากการสรา้งตวัตนใหม้คีวามหลากหลายจะเป็นหนทางในการเพิม่โอกาสใหบุ้คคลสรา้ง

คุณค่าใหก้บัตนได้แลว้ การยดึโยงชวีติกบัคุณค่าที่ไม่มวีนัแปรเปลีย่น เชน่คุณธรรมความด ีหลกัสจั

ธรรมทางศาสนา จะทําใหบุ้คคลจะก่อเกดิคุณค่าจากภายในจติใจ และคุณค่านัน้จะยงัคงอยู่แมบุ้คคล

จะได้รบัความสูญเสียทางร่างกายหรือได้รบัภาพสะท้อนเชงิลบจากสงัคมภายนอกก็ตามในทาง

ตรงกนัขา้มบุคคลที่ยึดติดกบัคุณค่าที่ต้องใช้เครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณค่าตามที่ได้กล่าวแล้ว

ขา้งต้น เปรยีบเสมอืนการยึดโยงชวีติตนเองกบัเงื่อนไขภายนอกซึ่งอยู่เหนือการควบคุมและแปร

เปลี่ยนไปได้ตามกาลเวลา หากวนัใดบุคคลได้สูญเสียเครื่องมอืหรือวธิกีารอนันํามาซึ่งคุณค่านัน้ 

บุคคลจะไม่สามารถมองเหน็คุณค่าในตนเองไดเ้ลย  

 

การสร้างและการดาํรงไว้ซ่ึงคณุค่าแห่งตนหลงัต้องกลายเป็นคนพิการ 

 การให้ความหมายของคุณค่าที่แตกต่างกนัตามตวัตนของบุคคลทัง้ห้าส่งผลให้พวกเขามี

การสนองตอบต่อความพกิารที่เกิดขึน้แตกต่างกนั ซึ่งสามารถจําแนกได้เป็นสองลกัษณะใหญ่คือ 

กลุ่มที่สามารถยอมรบักบัความพิการและกลุ่มที่ปฏิเสธความพิการ ทัง้นี้ในแต่ละกลุ่มยงัมีความ

แตกต่างกนัในระดบัของการยอมรบัซึ่งส่งผลให้บุคคลมกีารแสดงออกที่ต่างกนัด้วย จากการศกึษา

พบวา่ผูท้ีรู่ส้กึสูญเสยีคุณค่าแห่งตนเมื่อตอ้งกลายเป็นคนพกิารจะสนองตอบดว้ยการปฏเิสธความจรงิ



ทีเ่กดิขึน้ เชน่กรณขีองกุ่ยและตาลซึ่งการสรา้งตวัตนใหม่จะเกดิขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเริม่ต้น

จากพื้นที่เลก็ๆที่ ช่วยโอบอุ้มตวัตนของบุคคล หรอืทีเ่รยีกวา่ พื้นทีป่ลอดภยัความเขา้ใจจากสงัคม

เลก็ๆนี้เป็นสิง่ที่จําเป็นอย่างยิง่สําหรบัผูท้ี่อยู่ในภาวะขาดความมัน่คงทางจติใจเพื่อรองรบัตวัตนที่

บอบชํ้าจากความสูญเสยี ชว่ยใหพ้วกเขาได้สมัผสักบัความมัน่คงปลอดภยั (safety needs) ซึ่งเป็น

ความต้องการทีเ่กดิจากความรูส้กึขาดแคลน (deficiency needs) ในลําดบัข ัน้ทีส่องตามแนวคดิของ

มาสโลว ์(ศรเีรอืน แกว้กงัวาล. 2549: 62) หากปราศจากพืน้ทีน่ี้แลว้บุคคลจะรูส้กึเสมอืนไรต้วัตนจน

อาจถงึข ัน้ไม่ต้องการที่จะมชีวีติอยู่ต่อไป สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า ความเขา้ใจจากบุคคล

แวดล้อมอนัเป็นปัจจยัภายนอกนัน้มคีวามสําคญัมากเพยีงใดที่จะช่วยโอบอุ้มตวัตนของบุคคลที่ตดิ

อยู่กบัอารมณ์ดา้นลบจนไม่อาจมองเหน็ความจรงิแท้แห่งตน อย่างไรกด็ ีแมพ้ื้นที่ปลอดภยัจะสร้าง

การรบัรู้ทางบวกให้กบัผู้พกิารได้ แต่การซ่อนตวัอยู่ในพื้นที่แห่งนี้สะท้อนถงึ ความกลวั ความไม่

มัน่ใจในตวัตน อนัเป็นความรู้สกึต่อตนเองในเชงิลบของผูพ้ิการที่ยงัไม่สามารถยอมรบัตนเองได้

อย่างแทจ้รงิ อย่างไรกด็ปัีจจยัภายนอกนัน้ทําหน้าทีไ่ดเ้พยีงช่วยประคองตวัตน สิง่ทีจ่ะทําใหบุ้คคล

กลบัมายอมรบัและสรา้งตวัตนใหม่ได้คอืกระบวนการทางความคดิที่เกดิขึน้จากภายในตวัพวกเขา

เอง นัน่คอืการกลบัมาทบทวนสํารวจตน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของฟูโกต ์(อานนัท ์กาญจนพนัธุ.์ 

2552: 185-186) ทีก่ล่าวถงึเทคนิคการตรวจสอบทบทวนตนเอง เปรยีบเสมอืนการไขรหสัความคดิที่

อยู่ภายใน ช่วยให้บุคคลพ้นจากการถูกกระทําจากความคิดที่ถูกครอบงําของตนเอง เกดิความ

กระจ่างชดัในตวัตนและกลบัมาใชช้วีติอสิระตามแนวทางของตนไดอ้ย่างมคีุณค่า 

 จดุเปล่ียนสู่การยอมรบัความพิการ   

 การทบทวนสํารวจตนเองอันเป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากภายในนัน้ไม่ได้

เกดิขึน้ง่ายดายสําหรบัผูท้ี่ปกป้องตนเองอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัและยงัไม่กลา้เผชญิกบัความเป็นจรงิ

ของชวีติ สิง่แวดลอ้มภายนอกจงึมบีทบาทสําคญัอกีครัง้ นัน่คอืการที่บุคคลไดร้บัสิง่เรา้บางอย่างที่

ทําใหเ้กดิจุดเปลี่ยนที่พลกิชวีติให้กลบัมาตระหนกัถงึความจรงิในปัจจุบนั จุดเปลีย่นดงักล่าวนําไปสู่

สถานการณ์ที่โรเจอร์ส (Rogers. 1961 : 166-181) เรยีกว่า การละภาพลวงแห่งตวัตน (away from 

facade) คอืชว่งทีผู่พ้กิารเลอืกทีจ่ะเผชญิกบัความกลวัในจติใจแทนที่จะซ่อนตวัอยู่ในบทบาททีไ่ม่ใช่

ตวัตนที่แท้จริง ในระยะนี้แม้ว่าบุคคลจะสัมผสัถึงความรู้สึกกลัว ความกังวล ไม่แน่ใจ อันเป็น

ความรู้สึกในเชงิลบ แต่ในขณะเดยีวกนัความรู้สกึในเชงิบวกนัน้มีพลงัมากกว่า กล่าวคือบุคคลมี

ความหวงั เริ่มมีเป้าหมายในชวีติ สะท้อนว่าพวกเขาได้กลบัมารบัรู้ถงึความต้องการจากภายใน 

เพราะมนุษยล์้วนมแีรงปรารถนาอนัเป็นไปตามธรรมชาต ิเป็นเงื่อนไขทีส่รา้งแรงขบัเพื่อใหบุ้คคลได้

ตอบสนองความตอ้งการของตน  

 สําหรบัผู้พิการที่ยงัมีความลงัเลไม่กระจ่างชดัในตวัตน เช่น กุ่ย ตาล หรือกว ีพวกเขา

ตอ้งการบางสิง่ทีเ่ป็นปัจจยัภายนอกทีจ่ะชว่ยดงึความคดิของเขาใหก้ลบัมาทบทวนความเป็นจรงิแหง่

ตนในปัจจุบนั การใช้ความคิดไตร่ตรองและตดัสินใจด้วยตนเองย่อมมีพลงัมากกว่าในการที่จะ

ตัง้เป้าหมายและพาตนเองเดินไปสู่จุดหมายนัน้การสร้างสถานการณ์ที่ช่วยกระตุกความคดิของ



บุคคลจงึเป็นสิง่ทีน่กัจติวทิยาใหค้ําปรกึษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งจุดเปลีย่นใหก้บัผูท้ีอ่ยู่

ในภาวะไม่กระจ่างชดัในตวัตน และจากการวจิยัพบวา่สิง่ทีเ่ป็นแรงจูงใจภายในของแต่ละบุคคลมกั

มาจากพื้นฐานความเป็นตวัตนเดมิของพวกเขา เช่นกุ่ยกบัตวัตนที่โหยหาการยอมรบั เขาสามารถ

ปลุกตวัตนเดมิทีม่คีุณลกัษณะของความมุ่งมัน่เป็นผูนํ้าใหก้ลบัมาสรา้งตวัตนใหม่มุ่งไปสู่เป้าหมายได ้

ดงันัน้การทําความเขา้ใจในตวัตนเดมิของผูพ้กิารจงึช่วยให้นกัจติวทิยาสามารถล่วงรู้ได้วา่แรงจูงใจ

ใดที่จะมพีลงัมากพอให้พวกเขากลบัมาทบทวนชวีติของตนเองได้อกีครัง้ในขณะทีผู่ท้ ีสู่ญเสยีคุณค่า

ตอ้งการสิง่เร้าบางอย่างช่วยพลกิชวีติ สําหรบัผูท้ี่สามารถยอมรบัความพกิารได้เชน่ หนุ่มและเมย์ 

พวกเขาเริม่ต้นค้นหาตวัตนใหม่ได้อย่างรวดเรว็โดยไม่จําเป็นต้องซ่อนตวัอยู่ในพื้นทีป่ลอดภยั ไม่

จําเป็นต้องมสีิง่เรา้จากภายนอกมาสร้างเงื่อนไขใหเ้กดิจุดเปลีย่นเพื่อกลบัมาอยู่กบัความเป็นจรงิใน

ปัจจุบนันัน่เป็นเพราะจุดเปลีย่นของพวกเขาคอืวนัทีค่วามพกิารได้เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของชวีติและ

เขาไดย้อมรบัมนัแลว้ 

 การสร้างตวัตนใหม่ในสถานภาพคนพิการ 

 เมื่ อผู้พิการสามารถยอมรับกับตัวตนตามที่ เ ป็นจริง ในปัจจุบันการพินิจภายใน 

(introspection) หรอืการตรวจสอบตนเองคอืกระบวนการทางจติวทิยาทีบุ่คคลจะได้ทําความเขา้ใจ

ตนเอง เป็นการมองเข้าหาตนเองซึ่งทําให้บุคคลรบัรู้ถงึความคดิและความรู้สึกที่แท้ของตน ซึ่งมี

ความสอดคล้องกบัแนวทางของสงัคมศาสตร์ คอืวธิกีารทบทวนตนเอง(critical reflexion) กล่าวคอื

ไม่ใช่เพียงการกลบัมาดูความเป็นจรงิเกี่ยวกบัตนเองเท่านัน้ หากแต่การทบทวนตนเองเป็นการ

ตรวจสอบความคดิของตนที่มตี่อสงัคมภายนอกดว้ย บุคคลจะคน้พบศกัยภาพภายใต้ตวัตนใหม่นี้

และยงัชว่ยใหส้รา้งแนวทางการใหคุ้ณค่าตามแบบของตน ดงัเชน่ทีก่วสีามารถพน้จากกรอบครอบงํา

ของวาทกรรมทางสงัคมที่กระทําต่อคนพิการได้ด้วยการทบทวนทําความเขา้ใจธรรมชาตขิองสิ่ง

รอบตวัอนัเป็นความจรงิที่อยู่เหนือวาทกรรมทัง้หมด ผูพ้กิารสามารถใชค้วามเขา้ใจต่อสรรพสิง่ซึ่ง

เป็นกระบวนการที่เกดิขึน้จากภายในนี้ใหเ้ป็นเสมอืนเกราะป้องกนัจติใจของตนเองไม่ให้ถูกกระทํา

จากสถานการณ์ภายนอกทีอ่ยู่เหนือการควบคุมได้ นี่คอืสิง่ที่จําเป็นอย่างยิง่สําหรบัผูต้อ้งกลายเป็น

คนพกิาร เพราะในช่วงเวลาของการค้นหาตวัตนพวกเขาจะได้รบัภาพสะทอ้นจากประสบการณ์ทัง้

ทางบวกและทางลบ ซึ่งสอดคลอ้งกบัโรเจอรส์ (Rogers. 1961: 166-181) ทีไ่ดก้ล่าววา่เป็นธรรมชาติ

ของชว่งลื่นไหลในการคน้หาตวัตนที่แมบุ้คคลจะรูส้กึตืน่เตน้กบัประสบการณ์ใหม่ที่น่าค้นหา แต่ใน

ขณะเดยีวกนัความรู้สกึสบัสน ความไม่กระจ่างชดัในความรู้สกึกส็ามารถเกดิขึน้ได้ในทุกช่วงเวลา

เช่นกนั การค้นหาตวัตนจงึเป็นกระบวนการ (toward openness to experience) คอืการเปิดใจรบั

ทุกประสบการณ์ที่ผ่านเขา้มาในชวีติด้วยความเขา้ใจ เมื่อบุคคลปล่อยให้ตนเองซึมซบัความรู้สึก

ภายในทีเ่กดิจากประสบการณ์ไดอ้ย่างเตม็ที ่แมค้วามรู้สกึนัน้จะเจบ็ปวด แต่ในทีสุ่ดเขาจะไดเ้รยีนรู้

วา่ความจรงิเหล่านัน้ไม่ใชศ่ตัรูทีน่่ากลวั หากแต่เป็นมติรที่รอคอยการยอมรบั และด้วยแรงปรารถนา

จากภายในทีม่พีลงัมากพอ พวกเขาจะสามารถผา่นชว่งแห่งความยากลําบากนี้ไปไดใ้นทีสุ่ด 



 จากกรณศีกึษาทัง้ห้ากรณี กุ่ย ตาล หนุ่ม กว ีและเมย์ ทําใหผู้ว้จิยัตระหนักว่าบุคคลไม่ว่า

จะมร่ีางกายสมบูรณ์หรอืเป็นคนพกิารล้วนมคีวามปรารถนาอนัเป็นธรรมชาตขิองมนุษย์ไม่ต่างกนั 

นัน่คือต้องการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ปัจจยัเพื่อการดํารงชพี ความมัน่คง

ปลอดภยัในชวีติ ปรารถนาในความรกั โหยหาการยอมรบัจากทัง้ตนเองและผูอ้ ื่น แต่ละบุคคลจะมี

แนวทางของตนในการเตมิเตม็แต่ละข ัน้ของพรีะมดินี้ สําหรบัผูต้้องกลายเป็นคนพกิาร พรีะมดิของ

พวกเขาอาจมขีนาดความกวา้งหรอืความสูงที่ต่างออกไปจากพรีะมดิในโลกใบเดมิซึ่งเป็นผลมาจาก

การที่พวกเขาได้ผ่านการทบทวนสํารวจความเป็นจริงของชวีติตนในปัจจุบนัจึงกล่าวได้ว่าความ

ปรารถนาตามธรรมชาตนิี้คอืเงื่อนไขสําคญัทีเ่ป็นแรงผลกัดนัจากภายในของบุคคลทัง้หา้ อย่างไรกด็ี

แรงขบัจากภายในของแต่ละบุคคลย่อมมคีวามแตกต่างกนัไป ตามทีผู่ว้จิยัไดพ้บวา่แรงผลกัดนัจาก

ภายในเพื่อการสรา้งตวัตนใหม่จะก่อเกดิจากพืน้ฐานของความเป็นตวัตนเดมิของพวกเขา  

  สําหรบักุ่ย เขามแีรงผลกัดนัจากภายในทีเ่ขม้แขง็ มคีวามมุ่งมัน่ทะเยอทะยาน อนัเป็น

คุณลกัษณะที่โดดเด่น เขาปรารถนาที่จะให้ตวัตนที่เคยเป็นที่หนึ่ง ตวัตนที่เคยเป็นผูนํ้าคนืกลบัมา 

เขาโหยหาการชืน่ชมยอมรบัจากสงัคมรอบขา้งซึ่งมนัเป็นสิง่ทีเ่คยเชดิชตูวัตนของเขาเมื่อตอนทีเ่ป็น

คนปกติ และครัง้นี้เขารู้ว่าต้องใชค้วามมานะอดทนมากกว่าที่เคยเพื่อที่จะได้สานฝันในการเป็น

นกักฬีาคนพกิารทมีชาตไิทย กวี กเ็ชน่เดยีวกนั เขามแีรงผลกัดนัจากภายในแต่ความปรารถนาของ

กวไีม่ไดม้เีป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงเช่นกุ่ย ความกงัวลต่อชวีติในอนาคตส่งผลให้กวไีด้กลบัมา

ทบทวนชวีิตตนเองจนเกิดเป็นแรงผลักด้วยความปรารถนาที่ต้องการสนองตอบความต้องการ

พืน้ฐานของมนุษย์ในการรบัผดิชอบชวีติของตนเอง เขามองว่าสิง่นี้คอืหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนบน

โลกใบนี้และแน่นอนวา่มนัคอืความหมายของชวีติที่มคีุณค่าในมุมมองของกวซีึ่งยงัคงสะท้อนภาพ

ตวัตนเดมิทีเ่รยีบง่ายของกว ี

  ความปรารถนาของตวัตนเดมิของตาล ไม่ต่างจากกุ่ย นัน่คอืการได้รบัความรกัและ

การยอมรบัจากคนรอบขา้ง ในขณะทีกุ่่ยเคยได้รบัการตอบสนองในเรื่องนี้อย่างสูงสุดซึ่งช่วยเชดิชู

ตวัตนของกุ่ยให้มคีวามมัน่ใจและมีภาพลกัษณ์ของการเป็นผู้นําที่มคีวามสามารถเหนือผูอ้ ื่น แต่

สําหรบัตาลเขามตีวัตนทีต่รงกนัขา้มโดยสิน้เชงิ ตาลมภีาพลกัษณ์ของการเป็นผูต้าม เขาเคยชนิกบั

การทําตามคําสัง่ ทัง้จากพ่อ จากย่า จากพีช่าย แมต้อนทีเ่ขาตดัสนิใจกา้วออกจากบา้นไปเป็นทหาร 

หน้าทีข่องเขาคอืคอยรบัคําสัง่จากผูบ้งัคบับญัชาอย่างเคร่งครดั การตอ้งอยู่ในกรอบกฎเกณฑม์าทัง้

ชวีติเป็นเรื่องที่เขาคุน้ชนิ จนถงึปัจจุบนัตาลยงัคงอยู่ในกรอบของทางมูลนิธทิีก่ําหนดว่าเขาควรทํา

หรือไม่ทําอะไร ด้วยลกัษณะของความเป็นผู้ตามอาจทําให้แรงผลกัดนัจากภายในของตาลมีไม่

เท่ากุ่ย ดว้ยการเป็นผูต้ามที่ดทีําใหต้าลเหมาะที่จะมคีนทีค่อยเป็นเสมอืนพีเ่ลีย้งให้คําแนะนํา ใหแ้ง่

คดิในการดําเนินชวีติ อย่างไรกด็กีารชีนํ้าต่างจากการบงัคบัเหมอืนเมื่อครัง้ทีต่าลเคยมปีระสบการณ์

อนัเลวรา้ยในวยัเดก็ ตาลรบัคําแนะนําจากบุคคลทีเ่ขาไวใ้จมาตรกึตรองดว้ยเหตุและผลของตน ทํา

ใหเ้ขามองสิง่ต่างๆไดร้อบดา้นตามความเป็นจรงิ แน่นอนวา่ถงึตอนนี้ตวัตนในการรบัรูข้องตาลเป่ียม



ไปด้วยคุณค่า เขาสามารถสร้างชวีติใหม่ที่ดีข ึ้นได้ด้วยตนเอง และเรื่องราวชวีติของเขายงัเป็น

กําลงัใจทีย่ิง่ใหญ่ใหท้ัง้คนพกิารรวมถงึคนปกตใินสงัคมนี้ 

 สําหรบัผู้ที่สามารถสร้างตวัตนใหม่ได้โดยไม่ต้องรอจุดเปลี่ยนเช่นหนุ่มและเมย์  ความ

น่าสนใจคือบุคคลทัง้สองมีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจจากภายนอก นัน่คือ บุคคลที่มี

ความสําคญัต่อพวกเขา หรอือาจกล่าวไดว้า่พวกเขามบีางสิง่ทีเ่ป็นเครื่องยดึเหนี่ยวทางจติใจ สาํหรบั

หนุ่ม เขาสู้เพื่อครอบครวั เพื่อลูกๆและภรรยา ส่วนเมย ์เธอทําทุกอย่างเพื่อให้แม่ไดส้บายใจและ

คลายความกงัวลในความสูญเสยีทีเ่กดิกบัเธอซึ่งผลจากกระทําเพื่อผูอ้ ื่นอนัเป็นทีร่กัย่อมก่อให้เกดิ

ความรูส้กึเชงิบวกต่อตนเองดว้ยเชน่กนั และอาจสรา้งแรงขบัภายในใจไดม้ากกว่าการทําเพยีงเพื่อ

ตนเอง ความรู้สกึวา่ชวีติเรามคีุณค่าสําหรบัใครสกัคนเป็นสิง่ทีว่เิศษที่ชว่ยเยยีวยาจติใจของผูไ้ดร้บั

สูญเสยี และมนัคอืธรรมชาตขิองมนุษยท์ีต่อ้งการความรกัความอาทรซึ่งสะทอ้นเหน็อย่างชดัเจนจาก

กรณขีองตาล เขามองไม่เหน็หนทางทีจ่ะตอบสนองแมค้วามตอ้งการเพยีงข ัน้แรก เขาไม่รูว้า่จะเลีย้ง

ชวีติตนให้ดํารงอยู่ต่อไปได้อย่างไรความรู้สกึโดดเดีย่วเหมอืนอยู่คนเดยีวบนโลกใบนี้ทําให้ตาลจม

อยู่กบัอารมณ์หม่นหมองของตนเองจนถงึข ัน้คดิทีจ่ะฆา่ตวัตาย ในขณะทีห่นุ่ม และเมย ์ต่างมตีวัชว่ย

ทีด่งึจติใจของพวกเคา้ใหก้ลบัมาอยู่กบัความเป็นจรงิ 

 

การดาํรงไว้ซ่ึงคณุค่าแห่งตนของผู้ต้องกลายเป็นคนพิการ  

 การทีผู่พ้กิารจะดํารงชวีติโดยตระหนกัได้ถงึคุณค่าของตนท่ามกลางสงัคมของคนปกตนิัน้

ไม่ใชเ่รื่องง่าย บุคคลจะตอ้งเผชญิกบัแรงกดทบัทีก่ระทําต่อตวัตนทัง้จากสงัคมภายนอกและจากการ

หล่อหลอมทางความคดิของพวกเขาเอง และนัน่อาจทําใหผู้พ้กิารทีอ่ยูใ่นชว่งของการสรา้งตวัตนใหม่

ละทิง้เป้าหมายและกลบัไปสวมภาพลกัษณ์ของผูพ้กิารทีด่้อยค่าได้เรื่องเล่าของผูต้้องกลายเป็นคน

พกิารในงานวจิยัชิน้นี้สะท้อนให้รบัรู้ได้ว่าสําหรบัผูท้ี่ต้องกลายเป็นคนพกิารแล้ว การเปรยีบเทยีบ

ยงัคงอยู่ในใจของพวกเขาเสมอ ความแตกต่างคงสร้างปมเลก็ๆในใจของผูต้อ้งกลายเป็นคนพกิาร

แม้วา่บุคคลจะสรา้งตวัตนใหม่ได้แล้วกต็าม สิง่ที่ช่วยพวกเขาใหด้ํารงคุณค่าของตวัตนไวไ้ด้คอืการ

สรา้งตวัตนที่หลากหลาย และการมจีรยิธรรมแห่งตวัตนเพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการใหค้วามหมาย

ของคุณค่าต่อสิง่ต่างๆตามแนวทางของตน แทนทีจ่ะตกอยู่ภายใตก้ารใหคุ้ณค่าซึ่งเป็นกฎเกณฑข์อง

สงัคม สอดคล้องกบัทศันะที่เกี่ยวกบัศลีธรรมและจรยิธรรมของฟูโกต์ (ธีรยุทธ บุญม.ี 2557: 200-

204)  

 สิง่ที่ผู้วจิยัค้นพบในงานชิ้นนี้คือ บุคคลทัง้ห้ามีวธิีการที่คล้ายคลึงกนัในการสร้างความ

หลากหลายใหก้บัตวัตน และเลอืกจรยิธรรมให้กบัตนเอง พวกเขาเตมิเตม็คุณค่าที่ขาดหายไปจาก

การเปรยีบเทยีบโลกของคนพกิารกบัโลกของคนปกตดิว้ยการยกระดบัจติใจของตนให้เขา้ถงึคุณค่า

ของคุณธรรมความดอีนัเป็นสิง่ทีม่คีุณค่าในตวัเอง ด้วยเหตุผลเดยีวกบักรณีทีไ่ดอ้ธบิายถงึคุณค่าที่

หนุ่มได้รบัจากการปฏบิตัติามหลกัคําสอนของพุทธศาสนาอนัเป็นจติวญิญาณแห่งความดงีาม คือ

คุณค่าที่ใจสมัผสัได้โดยไม่ต้องอาศยัเครื่องมือใด ซึ่งสอดคล้องกบัสิง่ที่มาสโลว ์(นพมาศ อุง้พระ. 



2551:  287) ระบุวา่เป็นขัน้สูงสุดของพรีะมดิแห่งความตอ้งการของมนุษย ์นัน่คอืความตอ้งการทีจ่ะ

เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ (self-actualization) หมายถงึการที่บุคคลตระหนักรู้ถงึธรรมชาตคิวามใฝ่ดี

อนัเป็นเนื้อแทข้องมนุษย ์อย่างไรกด็คีวามพยายามในการสรา้งตวัตนเพื่อสมัผสักบัความตอ้งการขัน้

สูงสุดนี้ ใจของแต่ละบุคคลเท่านัน้ที่จะตอบได้ว่าเขาได้ตอบสนองความต้องการในขัน้นี้ของตน

หรอืไม่ หรอืเป็นเพยีงความพยายามในการใชศ้ลีธรรมเพื่อสร้างการยกย่องยอมรบัให้กบัตวัตน แต่

ไม่วา่อย่างไรแนวทางนี้ไดส้รา้งภาพแห่งตนทีม่คีวามหลากหลายใหก้บัผูพ้กิาร  

 ผูว้จิยัยงัพบวา่การให ้การเสยีสละหรอืการทําประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและต่อส่วนรวมเป็นวธิกีาร

หนึ่งทีส่รา้งการรบัรูใ้หก้บับุคคลว่าตนมคีุณค่า สามารถยงัประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นได ้บุคคลจะตระหนกัได้

ถงึคุณธรรมในจติใจของตน สมัผสัถึงคุณค่าได้จากภายใน เป็นพฤติกรรมที่จะนําไปสู่การก่อเกิด

จรยิธรรมแห่งตน ซึ่งเป็นกฎเกณฑแ์ห่งพฤตกิรรมทีบุ่คคลได้เลอืกเอง ซึ่งสอคคลอ้งกบัแนวทางการ

ให้คําปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม (existentialism) (วิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา. 2555: 203-205) 

นักจิตวทิยาผู้ให้คําปรึกษาจะช่วยให้บุคคลตระหนักได้ว่า แท้จริงแล้วมนุษย์มีอิสระในการเลือก

ความหมายของชวีติดว้ยตนเอง มเีสรภีาพต่อการกําหนดเกณฑค์วามหมายของชวีติ ซึ่งรวมถงึการมี

อสิระในการให ้(give) การรบั (take) และการเลอืก (choice) มอีํานาจตดัสนิใจในการกระทําใดๆโดย

ใชเ้กณฑค์่านิยมของตนเป็นหลกัในการดําเนินชวีติ เสมอืนบุคคลได้สรา้งเกราะป้องกนัไมใ่หเ้งื่อนไข

จากภายนอกเขา้มาคุกคามตวัตน ด้วยแนวทางนี้บุคคลจะเตมิเตม็คุณค่าให้ตนเองได้อย่างไม่รู้จบ 

เป็นการสัง่สมความรูส้กึเชงิบวกตอ่ตนเองและนําไปสู่การดํารงชวีติอสิระไดใ้นทีสุ่ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 จากขอ้คน้พบในงานวจิยั ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นรูปแบบ (model) ของการก่อเกดิการตระหนกัใน

คุณค่าแห่งตนของผูท้ีต่อ้งกลายเป็นคนพกิาร ดงันี้ 

 

 
 



ข้อเสนอจากการวิจยั 

 ผลที่ได้จากการศกึษาวจิยัเรื่องการตระหนักในคุณค่าแห่งตนของผู้ที่ต้องกลายเป็นคน

พกิารไดแ้สดงให้เหน็ถงึกระบวนการสร้างตวัตนและวธิกีารให้ความหมายของคุณค่าของบุคคลทัง้

ชว่งก่อนและหลงัจากที่ความพกิารเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของชวีติ เรื่องราวของบุคคลทัง้ห้าสะทอ้นให้

เขา้ใจได้ว่าเหตุแห่งการสูญเสยีคุณค่าที่แท้จรงินัน้เกดิจากความคดิของผู้พกิารที่กระทําต่อตนเอง 

เชน่นัน้แลว้ การกลบัมาตระหนกัถงึคุณค่าแห่งตนย่อมก่อเกดิจากความคดิของพวกเขาทีม่ตี่อตนเอง

เชน่กนั ดงันัน้ จงึเป็นกระบวนการทางความคดิทีบุ่คคลต้องเผชญิกบัความรูส้กึภายในของตนอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ว่าสงัคมแวดล้อมจะทรงอทิธพิลต่อจิตใจเพยีงใดกต็าม ด้วยการทบทวนตนเอง 

บุคคลจะตระหนกัไดจ้ากภายในใจวา่ความหมายทีแ่ทจ้รงิของชวีติคอืสิง่ใด ประสบการณ์ในการสรา้ง

ตวัตนของผูต้้องกลายเป็นคนพิการที่ปรากฏในงานวจิยัชิ้นนี้จะเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยสร้าง

กําลงัใจ และเป็นแนวทางการสร้างตวัตนให้กบัผูท้ี่ได้รบัความสูญเสยีไม่ว่าจะด้วยความพกิารหรอื

สาเหตุใดกต็าม ให้ได้กลบัมาทบทวนชวีติตนเองและนําไปสู่การตระหนักถงึคุณค่าในตนเองได้อกี

ครัง้ 

 ถนนแห่งชวีติทัง้ห้าสายในงานวจิยันี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ให้กบัผูสู้ญเสยีได้ใชเ้ป็น

แนวทางในการสรา้งความหมายของคุณค่าใหก้บัตนเองไดแ้ลว้ สําหรบันกัจติวทิยาการใหค้ําปรกึษา 

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นบนเส้นทางแห่งตวัตนเหล่านี้  ทําให้นักจิตวทิยาสามารถเข้าใจอารมณ์และ

ความรูส้กึภายในของผูพ้กิาร การเขา้ถงึจติใจของผูสู้ญเสยีคอืสิง่ทีจ่ําเป็นอย่างยิง่สําหรบันกัจติวทิยา

ใหค้ําปรกึษา เพื่อทีจ่ะชว่ยนําพาพวกเขาใหก้ลบัมาเผชญิกบัความรูส้กึนัน้อนัเป็นความจรงิของชวีติ 

ดว้ยการพนิิจภายใน (introspection) หรอืการใหบุ้คคลไดต้รวจสอบความรู้สกึภายใน ซึ่งเป็นวธิกีาร

ทางจติวทิยา เพราะการสมัผสักบัความรูส้กึภายในทีแ่ทจ้รงิจะชว่ยใหบุ้คคลเกดิความกระจ่างชดัใน

ตนเองอนัจะนําไปสู่ความสอดคล้องของตวัตน สามารถสร้างการรบัรู้ต่อตนเองในเชงิบวก และ

ตัง้เป้าหมายใหก้บัชวีติไดอ้กีครัง้ 

 นกัจติวทิยาให้คําปรกึษาจงึมบีทบาทที่สําคญัอย่างยิง่ในการช่วยใหบุ้คคลผูสู้ญเสยีคุณค่า

กลบัมาตระหนกัไดถ้งึคุณค่าของตน ดว้ยการยอมรบัในตวัตนของผูพ้กิารอย่างไม่มเีงื่อนไข อนัเป็น

หวัใจหลกัของจติวทิยาการให้คําปรกึษา ผูใ้ห้คําปรกึษาจึงเปรยีบเสมอืนเป็นพื้นที่ปลอดภยัของผู้

สูญเสีย เพื่อประคองตัวตนของผู้ที่ยงัไม่สามารถยอมรบัความเป็นจริง หรือแม้แต่กบัผู้พิการที่

สามารถยอมรับกับตัวตนใหม่ได้แล้วก็ตาม การแสดงออกอย่างเข้าใจด้วยความจริงใจของ

นักจิตวิทยาให้คําปรึกษาจะเติมเต็มความเชื่อมัน่ให้กบัตวัตนของบุคคลรวมถึงสร้างศรัทธาใน

แนวทางอสิระที่พวกเขาไดเ้ลอืกแล้วด้วยตนเองผลที่ได้จากการศกึษาครัง้นี้จะเป็นแนวทางในการ

ออกแบบพฒันาโปรแกรมเพื่อปลูกฝังความรูส้กึตระหนักในคุณค่าแห่งตนจากภายใน ให้เกดิแก่เดก็

และเยาวชน เพื่อให้พวกเขาสามารถดํารงชวีติอยู่ในโลกแห่งความไม่แน่นอนนี้ได้ดว้ยตวัตนทีเ่ป่ียม

ไปดว้ยสํานึกแห่งคุณค่า 
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แนวทางการสนทนากบัผูท่ี้ต้องกลายเป็นคนพิการ 

 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานทัว่ไป 

 สอบถามขอ้มูลทัว่ไป ชื่อ สกุล อายุ อาชพี สถานภาพ เชือ้ชาต ิศาสนา การศกึษา ฐานะทาง

เศรษฐกจิ ภูมลํิาเนา ลกัษณะของครอบครวัและความสมัพนัธข์องคนในครอบครวั ญาตพิีน้่อง สาเหตุที่

ทําใหต้อ้งพกิาร 

 

2. ประวติัชีวิตก่อนกลายเป็นผู้พิการ     

 ขอให้เล่าถงึความทรงจําในวยัเดก็ การเลีย้งดูของครอบครวั แนวทางการอบรมสัง่สอนของพ่อ

แม่เป็นอย่างไร มคีวามคาดหวงักบัเราเป็นอย่างไร/เพราะเหตุใด และเรารูส้กึอย่างไรต่อสิง่เหล่านัน้ เล่า

ถึงชีวิตในโรงเรียนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน /ครูเป็นอย่างไร การเรียนเป็นอย่างไร ตนเองมี

ความสามารถด้านใดเป็นพเิศษ งานอดเิรกทีช่อบทําคอือะไร/เพราะอะไร ความใฝ่ฝันในวยัเดก็คอือะไร/

เพราะเหตุใด และไดเ้ดนิตามความฝันนัน้หรอืไม่อย่างไร มเีหตุการณ์ในวยัเรยีนใดบ้างทีจ่ดจําได้จนถงึ

ทุกวนันี้  

 ชวีติการทํางานเป็นอย่างไร เหตุใดจงึไดม้าทําอาชพีนี้ รูส้กึอย่างไรบ้างกบังานทีท่ํา มอีุปสรรค

ในการทํางานหรอืไม่อย่างไร ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน เจา้นาย ลูกน้อง เป็นอย่างไร  

ขอใหเ้ล่าถงึชวีติครอบครวั มคีนรกั แต่งงาน มลูีก วางแผนในเรื่องครอบครวัอย่างไร 

ขอให้เล่าถงึการดําเนินชวีติในแต่ละวนั อะไรคอืเป้าหมายในชวีติมใีครเป็นต้นแบบในการดําเนินชวีติ/

เพราะเหตุใด มเีหตุการณ์ใดทีท่ําใหเ้กดิท้อใจและผา่นมาไดอ้ย่างไร มองตนเองวา่เป็นคนอย่างไรและคน

รอบขา้งมกัมองเราอย่างไรเพราะอะไรถงึเป็นเช่นนัน้/เรารูส้กึอย่างไร เคยตอ้งทําในสิง่ที่เราไม่ชอบหรอื

ขดักบัความต้องการของเราหรอืไม่ /อย่างไร เหตุการณ์ใดที่ทําให้เกดิความภูมใิจในตนเองมากทีสุ่ด/

เพราะอะไร ในขณะนัน้เราไดอ้ยู่ไกลจากเป้าหมายทีต่ ัง้ไวเ้พยีงใด ถา้ย้อนเวลาไดม้สีิง่ใดทีอ่ยากกลบัไป

แกไ้ขหรอืไมอ่ย่างไร 

 สอบถามเกี่ยวกบัทัศคติที่มีต่อคนพิการ  เคยได้ใกล้ชดิหรือเกี่ยวข้องกบัคนพิการหรือไม่

อย่างไร รูส้กึอย่างไรต่อคนพกิารทีไ่ดพ้บเจอในสงัคม และมกีารแสดงออกต่อคนพกิารอย่างไรบา้ง 

 

3. เหตกุารณ์ความสญูเสีย 

 ขอให้เล่าถงึเหตุการณ์ที่ทําให้ตอ้งพกิาร เมื่อรบัรู้วา่ตนได้สูญเสยีอวยัวะความรู้สกึในขณะนัน้

เป็นอย่างไร มกีารแสดงออกต่อคนรอบขา้งอย่างไร  ครอบครวั/คนรอบขา้งปฏบิตัติ่อเราอย่างไรเมื่อเกดิ

เหตุการณ์นี้ใครคอืคนทีเ่รานึกถงึเป็นคนแรก/เพราะอะไร  สิง่ทีก่ลวัหรอืกงัวลมากทีสุ่ดขณะนัน้คอือะไร   

 ขอให้เล่าถึงช่วงการปรับตัวหลังจากที่สูญเสียอวัยวะ การดํารงชีวิตประจําว ันช่วงนั ้น

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร อะไรคอือุปสรรคหรอืเป็นความลําบากในการดํารงชวีติมากที่สุด/เพราะเหตุใด 

และเราหาทางออกอย่างไร มีใครคอยให้ความช่วยเหลือและให้กําลงัใจบ้าง/อย่างไร ได้ออกไปทํา



กจิกรรมนอกบ้านบ้างหรอืไม่อย่างไร ความสมัพนัธ์กบัผูค้นรอบขา้ง ครอบครวั ญาตพิี่น้อง เพื่อนฝูง 

ฯลฯ แตกต่างไปจากเดมิหรอืไม่อย่างไร ความกงัวลใจในขณะนัน้คอือะไร สถานการณ์ใดบา้งทีท่ําใหเ้รา

รูส้กึไม่ชอบ อดึอดัใจและไดท้ําอย่างไรเมื่อตอ้งเจอสถานการณ์เชน่นัน้  แลว้อยากใหค้นอื่นคดิหรอืปฏบิตัิ

ต่อเราอย่างไร/เพราะเหตุใด ในชว่งเวลานัน้เราสามารถยอมรบัสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตนเองไดม้ากน้อยแค่ไหน 

รูส้กึอย่างไรเมื่อถูกเรยีกวา่เป็นผูพ้กิาร เคยตัง้คําถามกบัตนเองหรอืไม่ว่าทําไมเหตุการณ์เช่นนี้จงึต้อง

เกดิขึน้กบัตน และคําตอบทีบ่อกกบัตนเองคอือะไร   

 

4. การยอมรบัความพิการ 

 ใชเ้วลานานแค่ไหนกวา่เราจะยอมรบัความสูญเสยีทีเ่กดิขึน้ อะไรคอืจุดพลกิผนัทีท่ําใหส้ามารถ

ลุกขึน้สูไ้ดอ้กีครัง้ ได้รบักําลงัใจจากทีไ่หน อย่างไร มสีิง่ใดเป็นแรงบนัดาลใจ และเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไวค้อื

อะไร/เพราะเหตุใด มคีวามเชื่อมัน่มากน้อยแค่ไหนที่จะบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้มคีวามกลวั/กงัวลในเรื่อง

ใดหรอืไม่ และวางแผนหาทางออกไวอ้ย่างไร 

  

5. การสร้างคณุค่าแห่งตวัตน 

 ขอให้เล่าถึงชวีติประจําวนัที่ดําเนินไปเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ ว่าทําอะไรอย่างไรบ้าง 

เพราะเหตุใดถงึเลอืกทําเช่นนัน้ และส่งผลใหช้วีติมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างไร ผูค้นรอบขา้งแสดงออก

อย่างไรต่อเราและเรารูส้กึอย่างไร เป็นไปตามทีเ่ราคาดหวงัไวห้รอืไม่อย่างไร มสีิง่ใดบา้งทีเ่ป็นอุปสรรค 

มเีหตุการณ์ใดทีท่ําให้รูส้กึทอ้ใจมากที่สุด และผา่นสิง่เหล่านัน้มาไดอ้ย่างไร อะไรเป็นแรงกระตุ้นให้สูต้่อ 

มสีิง่ใดเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวเป็นกําลงัใจเมื่อรูส้กึเหน็ดเหนื่อยกบัชวีติ คดิเปรยีบเทยีบตวัเรากบัคนอื่นๆ

หรอืไม่ เรือ่งใด/อย่างไร คตปิระจําใจในการใชช้วีติคอือะไร ใครเป็นตน้แบบในการดําเนินชวีติ/เพราะเหตุ

ใด   

 ตอนนี้เป้าหมายสูงสุดของชวีติคอือะไร และอยู่ห่างไกลแค่ไหนกบัชวีติในปัจจุบนั มคีวามพึง

พอใจกบัชวีติขณะนี้มากน้อยแค่ไหน วางแผนจะทําอะไรบ้างต่อจากนี้ มสีิง่ใดทีอ่ยากทํามากทีสุ่ดในชวีติ

และได้ทําหรอืไม่/เพราะอะไร  มุมมองต่อชวีติไดเ้ปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนหรอืไม่อย่างไร สิง่ใดบ้างที่

ทําให้เรารู้สกึสุขใจสบายใจ และมสีิง่ใดหรอืไม่ทีย่งัเป็นความกงัวลในใจ เหตุการณ์ในชวีติที่ผา่นมาเรื่อง

ใดบา้งทีท่ําใหรู้ส้กึภาคภูมใิจ ถา้เปรยีบเทยีบตวัเราเป็นสิง่ของ สิง่ใดทีจ่ะอธบิายความเป็นตวัเราไดด้ทีีส่ดุ 

คดิวา่คุณคา่ของตวัเราคอือะไร 
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