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  จีรวฒัน์  ภู่เจริญ : การใชชี้วติคู่กบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว.  อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ.์  98 หนา้. 
 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชชี้วิตคู่ร่วมกบัผูพิ้การทางการ
เคล่ือนไหว บทบาท หนา้ท่ีความรับผิดชอบภายในครอบครัว การเล้ียงดูบุตร ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
ปัญหาและอุปสรรคในการใชชี้วิตคู่ และทศันคติของคนทัว่ไปท่ีมีต่อการใชชี้วิตคู่ของผูพิ้การ  

ผลการศึกษาพบวา่  
การใชชี้วิตคู่ระหว่างผูมี้สภาพร่างกายปกติกบัผูพิ้การไม่แตกต่างจากการใชชี้วิตคู่ของ

บุคคลทัว่ไป กระบวนการตดัสินใจสามารถใชแ้นวคิดเดียวกนัได ้ส่ิงส าคญัคือมองขา้มความบกพร่องท่ีอีก
ฝ่ายมี นอกจากน้ีการยอมรับระหว่างกนั การใหเ้กียรติซ่ึงกนั และกนัท าให้สามารถประคองชีวิตคู่ให้ยืน
ยาว 

บทบาท หนา้ท่ีความรับผิดชอบในครอบครัวเป็นไปตามขอ้ตกลงของทั้งสองฝ่ายก่อน
การสมรส ฝ่ายชายมีบทบาท และเป็นก าลงัหลกัในการหาเล้ียงครอบครัว ฝ่ายหญิงท าหนา้ท่ีแม่บา้น และ
เล้ียงดูบุตร การเล้ียงดูบุตรมุ่งเนน้ไปท่ีการใหบุ้ตรมีความรับผิดชอบ สามารถใหค้วามช่วยเหลือ และพ่ึงพิง
ได ้ความสมัพนัธ์ในครอบครับครัวมีความอบอุ่น มีการแลกเปล่ียนความคิดระหวา่งกนัตลอดเวลา 

ปัญหา อุปสรรคไม่แตกต่างจากบุคคลทัว่ไป แกไ้ขโดยการปรับความเขา้ใจระหว่างกนั 
มีความอดทน มีสติปัญญา มีการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา อุปสรรคในการใชชี้วิตคู่ท่ีแตกต่างจากคนปกติคือ
ไดรั้บการยอมรับทางสังคมนอ้ย ขาดโอกาสทางการแสดงออกใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการท างานท่ีผูพิ้การ
สามารถท าไดต้ามความเหมาะสม  

ทศันคติของคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเร่ืองปกติ มีความเขา้ใจ เสียสละ อดทน เอ้ืออาทร
กนั ความตอ้งการทางเพศเป็นเร่ืองของธรรมชาติ ตอ้งเหมาะสม ไม่รุนแรง ไม่โลดโผน ความเช่ือมัน่
ทางการแพทยท์ าใหค้นส่วนใหญ่เห็นวา่ผูพิ้การสามารถมีบุตรได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากแพทย ์

ความเช่ือทางศาสนาของทุกคนในบา้นมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกนั 
โดยเช่ือว่าทุกส่ิงเกิดจากความประสงค ์และแรงบนัดาลใจของพระเจา้ ความเช่ือน้ีท าให้มีทศันคติท่ีดีใน
การใชชี้วิตคู่  มีสติในการแกปั้ญหา มีความอดทน ฝ่าฟันอุปสรรค มีความเขา้ใจ มีการใหอ้ภยั 
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 The objective of this research was to explore the factors that affected the married life of mobility 
impaired people, their roles and responsibilities for the family, child support, family relationship, married life 
conflicts and the attitudes towards the married life of mobility impaired people. 
 The research results revealed that: 
 The married life between normal and impaired couples did not differ from normal couples. Their 
decision-making process could conform as same as those of the normal couple. The core idea of this viewpoint 
was to understand the disabilities of the couple. Additionally, the acceptance between the differences of the 
couples and the respecting of the dignity could help the couple stay in a long lasting marriage. 
 In the roles and responsibilities of the family, it was found that it conformed to the agreement of the 
couples before marriage. The male was the breadwinner and the main role was income for the family; 
meanwhile, the female was the housewife and took care of the children. The child support emphasized teaching 
the child to understand the role of the responsibilities that help others and could take care of the dependents. 
The family relationship was warm and could exchange ideas among anyone in the family. 
 The conflicts of the family were not different with other normal couples. They could resolve 
conflicts by reconciliation, endurance, and consciousness. The differences of the married mobility  impaired 
couples and the normal couples were the loss of the social acceptance and loss of the chance to show the 
appropriate working performance of the impaired person to the other. 
 Overall attitudes of the normal people towards the mobility impaired married life were general 
attitudes, the impaired couple could understand, dedicate, endure, and reconcile each other. For the sexual need, 
they believed that it was common but it must be appropriate, no hyperactive sexual desire. The trust of the 
medication could help everyone believe the impaired person could give birth but should be under medical 
control. 
 In the religious belief, they all had the religious ideas in the same ways. All of them agreed on the 
notions that everything was destined and inspired by God. The beliefs made them have good attitudes towards 
married life, help them solve conflicts, have endurance and overcome obstacles, understand and forgive the 
mistakes of each other.    
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ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัฉบบัน้ี และท าให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ผูศึ้กษาขอแสดงความ
ขอบพระคุณ อาจารย ์ทั้งสามท่านมา ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และครอบครัวท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนิน
ชีวิต เสียสละเวลาในการให้สัมภาษณ์ พูดคุยถึงการใช้ชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้งานวิจยัคร้ังน้ี
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี รวมถึงท าให้ผูว้ิจยัไดม้องเห็นคุณค่าของการใชชี้วิตในมุมมองดา้นอ่ืนท่ีแตกต่าง
ไปจากชีวติประจ าวนัโดยทัว่ไป  

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และน้อง ๆ จากสาขาการจดัการภาครัฐ และเอกชน กลุ่มพระราชวงั
สนามจนัทร์ รุ่น1 รหสั 50 ท่ีใหก้ าลงัใจ คอยถามไถ่ ใหค้วามช่วยเหลือจนงานวิจยัฉบบัน้ีเป็นรูปร่าง 
และส าเร็จลงได ้ 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีเป็นก าลงัใจให้มาตลอด สุดทา้ยขอขอบคุณสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีมีความเขา้ใจในการศึกษาคร้ังน้ีของผูว้ิจยั รวมถึงให้การสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ทุกดา้น
เท่าท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้และขอบคุณในก าลงัใจท่ีมีใหก้นัเสมอมา   
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การใช้ชีวิตคู่เป็นจุดเร่ิมต้นของค าว่าครอบครัว  ถือได้ว่าเป็นสถาบนัท่ีเล็กท่ีสุดใน
สังคม และมีความส าคญัมากท่ีสุด เพราะเป็นสถาบนัแรกของวิวฒันาการของสังคมมนุษย ์(ทศันีย ์ 
ทองสว่าง, 2549 : 199)  บุคคลส่วนใหญ่ตดัสินใจแต่งงานด้วยความหวงัว่าชีวิตจะมีความสุข
มากกวา่เดิม มีเพื่อนคู่ใจ มีชีวิตท่ีสมบูรณ์ข้ึน และคาดหวงัวา่จะอยูก่บัคู่ชีวิตตลอดไป การใช้ชีวิตคู่
นั้นนอกจากบุคคลทั่วท่ีมีสภาพร่างกายปกติแล้วผูพ้ิการก็มีความต้องการมีชีวิตคู่เช่นเดียวกัน 
อยา่งไรก็ตามการด าเนินชีวิตในความเป็นจริงภายหลงัการสมรส หลายคู่ไม่ประสบความส าเร็จใน
การใชชี้วติร่วมกนัทั้งท่ีต่างฝ่ายต่างใชค้วามพยายามอยา่งมากในการฝ่าฟันอุปสรรคต่์าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
คนท่ีประสบความส าเร็จในการใชชี้วติคู่นั้นความส าคญัไม่ไดอ้ยูท่ี่รักกนัมากแค่ไหน แต่ข้ึนอยูก่บัวา่
อยู่ร่วมกนัอย่างไร มีวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีดีหรือไม่ ตลอดจนมีการส่ือสารระหว่างกนั
อยา่งไร ท่ีส าคญัมีความซ่ือสัตย ์ใหเ้กียรติ และอุทิศตนใหแ้ก่กนัเพียงใด 
 นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัการเลือกคู่ชีวติเปล่ียนแปลงไปโดยใหค้วามส าคญักบัความ
รักมากกว่าการบงัคบัตามประเพณีนิยมหรือการคลุมถุงชน จึงถือไดว้่าเป็นการให้ความส าคญัใน
สิทธิท่ีจะเลือกคู่ครอง  และแสดงใหเ้ห็นถึงโอกาสของความมัน่คงของการใชชี้วิตคู่ให้ย ัง่ยืนอีกดว้ย 
(อุมาพร  ตรังคสมบติั 2545 : 3-8)  ความรักระหว่างคนสองคนประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัหลายอยา่งคือ 
 1. การมองเห็นคุณค่า และส่วนดีของอีกฝ่ายในมุมมองของความเป็นจริงท่ีสามารถ
แสดงออกไดท้างความรู้สึก เช่นการสัมผสัท่ีนุ่มนวล ค าพดูท่ีอ่อนหวาน เป็นตน้ 
 2. ความสนิทสนมอยา่งลึกซ้ึง  คือความใกลชิ้ดผกูพนั มีความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั มีความ
ไวว้างใจ และมีการแบ่งปัน 
 3. ความผกูพนั  คือความรู้สึกห่วงใยท่ีบุคคลมีให้ต่อกนั รวมทั้งความสนใจ และเห็น
คุณค่าระหวา่งกนั 
 4. ความเสียสละต่อกัน คือการเสียสละความสุขส่วนตัวให้แก่กัน การให้ความ
ช่วยเหลือต่อกนั 
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 5. การให้อภยั ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนอาจท าให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเกิดความเสียใจ และ
รู้สึกเจบ็ปวดหากไม่มีการขอโทษ อาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดความรู้สึกฝังลึก และบัน่ทอนความสัมพนัธ์
ใหห้มดส้ินได ้
 6. ความอดทน คือเคร่ืองบ่งช้ีวุฒิภาวะวา่มีความอดทนมากนอ้ยเพียงใด ความอดทน
ท าใหส้ามารถจดัการกบัความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือใชเ้วลา และความคิดในการแกไ้ขปัญหา 
 7. อารมณ์รัก คือความรู้สึก ความปรารถนา และแรงดึงดูดใหช้าย หญิงใกลชิ้ดกนัทาง
กายภาพดว้ยการสัมผสั และความรู้สึก โดยมากฝ่ายหญิงแสดงออกในรูปแบบของความรัก ความ
ห่วงใย แต่ฝ่ายชายแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ทางเพศ (อุมาพร ตรังคสมบติั 2545 : 12-18) 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการท าความรู้จกั และท าความเขา้ใจใชเ้วลานานแค่ไหนนั้นไม่
สามารถก าหนดไดข้ึ้นอยู่กบัความเหมาะสม และความเขา้ใจ อย่างไรก็ตามเม่ือคู่รักเห็นวา่มีความ
พร้อมแลว้การสมรสจึงเป็นการประกาศใหส้ังคมไดรั้บรู้วา่ชีวติคู่ของคนสองคนก าลงัจะเร่ิมข้ึน 
 มนุษย์ถูกสร้างให้มีความรักด้วยกันทุกคนไม่เว ้นแม้แต่คนพิการก็ มีความรัก
เช่นเดียวกนัการสมรส และการใช้ชีวิตร่วมกนัระหว่างผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวกับบุคคลท่ีมี
สภาพร่างกายปกติท าให้บทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเปล่ียนไปตามความ
เหมาะสมวา่แต่ละคนมีหนา้ท่ีอยา่งไรในครอบครัว นอกจากความรัก ความเขา้ใจแลว้ ปัจจยัท่ีท าให้
บุคคลพิการตดัสินใจมีชีวิตคู่ยงัมีเหตุผลอ่ืนหลายประการเขา้มาเก่ียวขอ้งอีกดว้ยเช่น ความสงสาร 
ความตอ้งการความช่วยเหลือ ความตอ้งการคนคอยช่วยดูแลและเป็นท่ีพึ่งพิง  เป็นตน้  
 จากทฤษฎีคุณภาพชีวิตสมรส และความมัน่คงในชีวิตสมรสกล่าวไวว้่า ยิ่งคู่สมรสมี
คุณภาพชีวติสมรสท่ีดีมากข้ึนเท่าใด ยอ่มจะท าให้ความมัน่คงในชีวิตสมรสมีมากข้ึนเท่านั้น (Lewis 
and Spanier 1979 : 268-289, อา้งถึงใน สุปราณี วาสนาม 2549 : 18-19) ความรัก หรือการสร้าง
ครอบครัวของคนพิการจึงไม่ใช่เร่ืองท่ีแตกต่าง หรือผดิปกติจากบุคคลทัว่ไป 
 การสมรสท าให้บทบาท และหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวมีความเปล่ียนแปลง และ
แตกต่างกันไปนั่นหมายความว่าแต่ละฝ่ายมีความพึงพอใจ และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม  โดยทั่วไปแต่ละฝ่ายจะท าหน้าท่ีภายในครอบครัวได้ดีก็ต่อเม่ือทั้ งสองสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของกนัและกนัได้อย่างเพียงพอต่อความตอ้งการ ทั้งทางด้านวตัถุ และ
จิตใจ การท าหนา้ท่ีอยา่งมีความเหมาะสมน้ีไม่มีลกัษณะคงท่ี มีความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอโดยข้ึนอยู่
กบัเวลา สภาพสังคม และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเขา้มากระทบเช่น สภาพความพิการของคู่สมรส เป็นตน้ 
บทบาท และหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวสามารถแบ่งออกไดห้ลายมิติไดแ้ก่ การแบ่งบทบาท
ตามสภาพเพศ แบ่งตามบทบาทระหวา่งสามี-ภรรยา และบทบาทตามภาระหนา้ท่ี 
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 การใชชี้วติคู่ร่วมกนัของคนสองคนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีความแตกต่างทางดา้นความ
เป็นมา การด าเนินชีวิต ด้านความคิด และด้านอ่ืน ๆ ท าให้ชีวิต คู่ของคนทัว่ไปกบัชีวิตคู่ของคน
พิการมีส่ิงท่ีเหมือนกนัคือความขดัแยง้ในการอยูร่่วมกนั การบริหารความขดัแยง้ภายในครอบครัวท่ี
ดีสามารถท าให้การใช้ชีวิตคู่ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกนัหากไม่สามารถ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในไดแ้ลว้ชีวิตคู่อาจเกิดปัญหาระหวา่งกนัในเวลาอนัรวดเร็ว จากผลการ
ส ารวจพบว่าคู่สมรสในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวนการหย่า 1 ใน 3 ของจ านวนผูจ้ดทะเบียน
สมรสทั้งหมด (ส านกังานสถิติแห่งชาติ : 2554) สาเหตุของการหยา่ร้างเกิดจากสามี ภรรยาปรับตวั
เขา้หากนัไม่ไดท้  าให้เกิดความเครียด ความรักเร่ิมคล่ีคลายลง อยา่งไรก็ตามเหตุผลของการหยา่ร้าง
นอกจากความขดัแยง้จากความแตกต่างทางดา้นความคิดแลว้อาจเกิดจากปัจจยัอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ดว้ย  เช่น การไม่สนองตอบต่อกนัทางเพศ หรือปัญหาทางดา้นสุขภาพ เป็นตน้ 
 ปัจจุบนัสังคมสมยัใหม่ให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ภายนอกมากกวา่คุณค่าทางจิตใจ
ท่ีเกิดข้ึนจากภายใน คนพิการจึงกลายเป็นบุคคลท่ีไม่สมบูรณ์แบบ ถูกแบ่งแยกออกจากสังคม และ
มองการใช้ชีวิตคู่ของคนพิการเป็นความแปลก การตีตราของสังคมเร่ิมจากการท่ีให้ค่าความพิการ
แตกต่างจากคนปกติ ความไม่เหมือนดงักล่าวเป็นเร่ืองของความเช่ือในความสามารถของความ
พิการท่ีฝังลึกอยูใ่นความรู้สึกวา่ ผูพ้ิการเป็นมนุษยท่ี์ไม่มีความสมบูรณ์แบบ ไม่มีความสามารถ ไม่มี
ความตอ้งการทางเพศ ส่งผลให้ถูกผลกัดนัให้เป็นชายขอบของสังคม แตกต่างจากการอยู่ร่วมกนั
แบบชีวิตคู่ของคนปกติ ท่ีมีความสามารถในการเป็นพ่อ หรือเป็นแม่ มีความสามารถในเร่ืองเพศ 
รวมถึงความวิตกกงัวลจากผลของการสมรสของผูพ้ิการในเร่ืองการมีทายาท การเล้ียงดูบุตรให้มี
สุขภาพร่างกาย และจิตใจท่ีสมบูรณ์ นอกจากน้ียงัพบวา่สถาบนัทางการแพทยเ์ป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการสถาปนาความเป็นไปไดข้องความผิดปกติของเด็กท่ีเกิดข้ึนในภายภาคหน้าดว้ยการแนะน า
ให้ ท ำแท้ง เม่ือตรวจพบว่าผูพ้ิการตั้งครรภ์ หรือแนะน าให้ ท ำหมัน เพื่อป้องกนัการมีบุตร โดยถูก  
ตีตราว่าความพิการมกัถูกถ่ายทอดไปยงับุตร เป็นสาเหตุให้บุตรท่ีเกิดมาไม่มีความสมบูรณ์ทาง
ร่างกาย หรือจิตใจ อาจท าให้เกิดปัญหา และสร้างภาระให้ครอบครัวมากข้ึนในอนาคต (โอปอล ์ 
ประภาวดี : 9-17)  
 เพื่อให้มีความเขา้ใจถึงความรัก ความเช่ือมัน่ ความเสียสละ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ความเป็นอยู่ อุปสรรคในการใช้ชีวิตคู่ และการใช้ชีวิตคู่กบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวให้ย ัง่ยืน 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบั ความคิด กระบวนการตดัสินใจ รูปแบบการใช้ชีวิตคู่ 
และท าความเขา้ใจกบัอุปสรรคต่าง ๆ ภายหลงัการแต่งงานเพื่อน าไปสู่แนวทางการปรับเปล่ียน
ความรู้สึก ความคิด และเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตคู่ให้ย ัง่ยืน และเป็นแนวทางการป้องกนั
ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคมต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาส าหรับผูพ้ิการ และบุคคลทัว่ไป รวมถึงให้
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สังคมทัว่ไปมีความเขา้ใจถึงการใชชี้วิตคู่ และปรับทศันคติท่ีมีต่อการใช้ชีวิตร่วมกนัของคนพิการ
กบัคนปกติใหช้ดัเจนข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 เพื่อศึกษาการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผูมี้สภาพร่างกายปกติ กบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว
โดยการมุ่งเน้นท าความเขา้ใจในประสบการณ์จากการบอกเล่าถึงความคิด การตดัสินใจ และท า
ความเขา้ใจในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 2.1 ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชชี้วติคู่ร่วมกนั 

 2.2 ศึกษาถึงบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในครอบครัว การเล้ียงดูบุตร และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 
 2.3 ศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการใชชี้วติคู่กบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว 
 2.4 ศึกษาถึงทศันคติต่อการใชชี้วติคู่กบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว 
 

3. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 3.1 ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชชี้วติคู่ร่วมกนั   
 3.2 ท าให้ทราบถึงบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบ การเล้ียงดูบุตร และความสัมพนัธ์
ในครอบครัว 
 3.3 ท าใหท้ราบ และท าความเขา้ใจถึงปัญหา และอุปสรรคในการใชชี้วิตคู่ของผูพ้ิการ
ทางการเคล่ือนไหว  
 3.4 ท าให้ทราบถึงทศันคติท่ีบุคคลรอบดา้นมีต่อการใชชี้วิตร่วมกนัของผูพ้ิการกบัคน
ปกติรวมถึงทศันคติท่ีมีต่อกนัในครอบครัว   

 
4. ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัโดยศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจใชชี้วติคู่ร่วมกนั สภาพความเป็นอยู ่บทบาท หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ความสัมพนัธ์ 
การเล้ียงดูบุตร รวมถึงท าความเขา้ใจถึงปัญหา อุปสรรคในการใชชี้วิตคู่ และทศันคติท่ีมีต่อการใช้
ชีวติร่วมกนั  
 เลือกศึกษาจากผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีมีลกัษณะตรงตามวตัถุประสงคไ์ดแ้ก่ ครอบครัวของผู ้
พิการทางการเคล่ือนไหวซ่ึงประกอบไปดว้ยหัวหน้าครอบครัวเป็นผู ้มีร่างกายปกติ ภรรยาเป็นผู ้
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พิการทางการเค ล่ือนไหว และบุตร มี ร่ างกายปกติ  ภู มิล า เนาของครอบครัวอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และสมรสมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
 ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการสัมภาษณ์รวม 1 ปี 3 เดือนโดยเร่ิม
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2554  
 เม่ือกล่าวถึง ความรัก การแต่งงาน มีผูใ้ห้ท่ีมาของการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ไวห้ลาย
ประเด็น บทบาท หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว มีผูใ้ช้แนวคิดแนวคิด และการแบ่งบทบาทท่ี
น่าสนใจไวห้ลายอย่าง ในส่วนของความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัความพิการประเภทต่าง ๆ นั้นมีแนวคิด 
และทฤษฎีท่ีกล่าวถึง และให้ความหมายของความพิการประเภทต่าง ๆ ไวห้ลายประเภท รวมถึง
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ชีวิตคู่ของผูพ้ิการนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา และรวบรวมโดยกล่าวไว้
ในบทต่อไป 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องได้สรุปสาระความรู้เสนอ
ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 1. ความรัก การสมรส และครอบครัว 
 2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัผูพ้ิการ 
 3. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1. ความรัก การสมรส และครอบครัว 
 ความรัก เราสามารถใหค้วามหมายของความรักไดด้งัต่อไปน้ี 
 รัก เป็นค ากริยา หมายถึงมีใจผกูพนัดว้ยความห่วงใยเช่น พอ่แม่รักลูก เป็นตน้ หรือมีใจ
ผกูพนัดว้ยเสน่ห์หา มีใจผกูพนัฉนัชูส้าว (ราชบณัฑิตยสถาน 2546 : 938) 
 ความรักตามแนวคิดของนักจิตวิทยา คืออารมณ์ชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงเร้า และ
สามารถหายไปได้ถ้าส่ิงเร้านั้นหายไป อาจเกิดข้ึนได้ใหม่ถ้ามีส่ิงเร้าใหม่ท่ีถูกใจเกิดข้ึน เหมือน
อารมณ์โกรธ เศร้า หรือดีใจ ความรักจะคงอยูต่ลอดไปหรือไม่ข้ึนอยูก่บัวา่ส่ิงเร้านั้นมีอิทธิพลต่อผู ้
ถูกเร้ามากมายขนาดไหน (พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย ์2550 : 47) 
 ความรัก คือความรู้สึกพิเศษท่ีบุคคลหน่ึงพึงมีให้อีกบุคคลหน่ึงอย่างเต็มใจ ความรัก
ระหว่างชายหญิงมีหลายแบบแต่ละแบบเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันเม่ือเวลาเปล่ียนแปลง 
สังคมก็เปล่ียนไปท าใหพ้ฒันาการทางดา้นความรัก การใชชี้วติร่วมกนัมีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะ
ของพลวตั (Dynamic) คือการเปล่ียนแปลงในลักษณะหมุนเวียนโดยรอบเรียกว่า วฏัจักรของ
ครอบครัว หรือวงจรของการพฒันา (Developmental Cycle) มี 4 ระยะดว้ยกนัดงัน้ีคือ 
  1. ระยะเก้ียวพาราสี เป็นช่วงแรกท่ีเอาจริงเอาจงั และให้ความสนใจเพศตรงขา้ม
โดยมุ่งหวงัจะไดบุ้คคลท่ีตนมีความสนใจ หรือเก้ียวพาราสีได้เป็นคู่ครอง มีแนวโน้มว่าจะมีการ
หมั้นหมายจนถึงเขา้พิธีแต่งงาน ส้ินสุดระยะน้ีท่ีพิธีการหมั้น 
  2. ระยะการสมรส เป็นช่วงท่ีสองต่อเน่ืองมาจากพิธีการหมั้น การตั้งครอบครัว
ของคู่บ่าวสาวเป็นลกัษณะครอบครัวขนาดยอ่ม หรือครอบครัวเด่ียว (Nuclear Family) ในเบ้ืองตน้
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ของการสมรสตอ้งวางรากฐานการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในการใชชี้วติคู่ สร้างความเป็นปึกแผน่ดว้ย
การช่วยกนัประกอบอาชีพเพื่อไดม้าซ่ึงรายไดใ้ห้เพียงพอต่อการเล้ียงครอบครัว และมีความพร้อม
ส าหรับการมีบุตร 
  3. การเกิดของบุตรคนแรกเป็นระยะก าเนิดทารก และเล้ียงดูทารกจนถึงช่วย
ตนเองได ้คู่สมรสจะกลายเป็นบิดา และมารดาไปในทนัที (New Parent) สมาชิกในครอบครัวระยะ
น้ีจะมีความสุขเม่ือไดส้มาชิกใหม่ ในขณะเดียวกนับิดา-มารดาตอ้งรับภาระหนา้ท่ีมากในการเล้ียงดู 
อบรมสั่งสอนให้ลูกไดรั้บการศึกษาเล่าเรียนจนจบ และเขา้สู่วยัหนุ่ม-สาวเต็มตวัแลว้แต่งงานแยก
ออกไปจากครอบครัวเดิม 
  4. ระยะสุดทา้ยของวฏัจกัรครอบครัว คือระยะแยกบา้นของบุตรไปมีครอบครัวใหม่  
ท่ีเป็นครอบครัวเด่ียวเหมือนกบัครอบครัวของบิดา-มารดาในระยะเร่ิมตน้ ขณะเดียวกนับิดา-มารดาก็พบวา่
ตนเองไดก้ลบัมาใชชี้วิตคู่เหมือนวยัหนุ่ม-สาวอีกคร้ัง อย่างไรก็ตามความรู้สึกในขณะน้ีจะแปลกกว่าใน
คร้ังอดีตเพราะความเปล่ียนแปลงในเร่ืองของวยั และความรู้สึกสูญเสียลูกซ่ึงเกิดข้ึนระยะหน่ึง เม่ือปรับตวั
ไดปั้ญหาจะหมดไป และกลบัมาใชชี้วติคู่ไดอ้ยา่งปกติ (นงลกัษณ์  เอมประดิษฐ ์2546 : 14-17) 
 ก่อนท่ีความรักจะเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลสองคนนั้นตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ 
  1. ความเสียสละต่อกนั ความรักจะคงทน และงอกงามไม่ไดห้ากปราศจากความ
เสียสละต่อกนั คู่รักท่ีมีความเสียสละต่อกนัยอ่มอดทนต่อความยากล าบาก และร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  2. ความผูกพนั คือระดับความรู้สึกห่วงใยท่ีบุคคลมีต่อกนัรวมทั้งความสนใจ 
และเห็นคุณค่าของกนั และกนั 
  3. ความสนิทสนมอย่างลึกซ้ึง คือความรู้สึกใกล้ชิดเช่ือมโยงผูกพนั มีความ
ห่วงใย เขา้ใจ แบ่งปัน เห็นคุณค่า และไวว้างใจกนั 
  4. การมองเห็นคุณค่า  และส่วนดีของอีกฝ่าย ในมุมมองของความเป็นจริงท่ี
สามารถแสดงออกไดท้างความรู้สึก เช่นการสัมผสัท่ีนุ่มนวล ค าพดูท่ีอ่อนหวาน เป็นตน้ 
  5. ความอดทน เป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงวุฒิภาวะวา่มีความหนกัแน่นมากเพียงใด ความ
อดทนท าให้สามารถจดัการกบัความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม เม่ือใชร้ะยะเวลากบัความคิดในการ
แกปั้ญหา 
  6. การให้อภยั ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนอาจท าให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเกิดความเสียใจ
และรู้สึกเจ็บปวด หากไม่มีการขอโทษอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความรู้สึกฝังลึก และบั่นทอน
ความสัมพนัธ์ใหพ้งัทลายได ้
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  7. อารมณ์รัก คือความรู้สึก ความปรารถนา และแรงดึงดูดให้ชายหญิงใกลชิ้ดกนั
ทางดา้นกายภาพโดยการสัมผสั และความรู้สึก โดยมากฝ่ายหญิงแสดงออกในรูปแบบของความรัก
ความห่วงใย ส่วนฝ่ายชายแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ทางเพศ (อุมาพร ตรังคสมบติั 2545 : 12-18) 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการท าความรู้จกั และท าความเขา้ใจของทั้งสองฝ่ายใชร้ะยะ
เวลานานแค่ไหนนั้นไม่สามารถก าหนดไดข้ึ้นอยู่กบัความเหมาะสม และความพร้อมในหลาย ๆ 
ดา้น  เม่ือถึงเวลาท่ีทั้งสองคนเห็นวา่เหมาะสมแลว้การแต่งงานคือส่ิงท่ีทั้งสองครอบครัวพร้อมท่ีจะ
ประกาศใหส้ังคมรอบดา้นไดรั้บรู้วา่การใชชี้วติคู่ของทั้งสองคนนั้นเร่ิมแลว้ 
 การสมรส คือขอ้ตกลงระหว่างชาย หญิงในการใช้ชีวิตร่วมกนัโดยปฏิบติัให้เป็นไป
ตามประเพณี และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัตามสังคมทอ้งถ่ิน เป็นแบบแผนของพฤติกรรมท่ีบงัคบั
ความเป็นพ่อแม่ เป็นการประกนัความมัน่คงในการดูแลเล้ียงดูบุตร และเป็นกลไกทางวฒันธรรม
เพื่อท าให้ครอบครัวมีความต่อเน่ือง รวมถึงการรวมกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีพื้นฐานของความเป็นเครือญาติ 
(ระววีรรณ  ชอุ่มพฤกษ ์2530 : 46) 
 ตามความหมายของมานุษยวิทยา การสมรสคือ การท่ีชายหญิงมีความสัมพนัธ์ทางเพศ
ต่อกนัโดยมีพิธีกรรมเป็นกลไกในการประกาศให้สังคมรับรู้ และยอมรับเพื่อประกนัความเป็น
ปึกแผ่นของครอบครัวท่ีเกิดข้ึนภายหลังแต่งงาน พิธีกรรมเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงสิทธ์ิในการเป็น
เจา้ของซ่ึงกนั และกนั จึงตอ้งมีเร่ืองของเศรษฐกิจควบคู่กนัไปกบัเร่ืองมีเพศสัมพนัธ์เสมอ George 
P.Murdock (อา้งถึงใน นิยพรรณ  วรรณศิริ 2550 : 181) ให้ค  านิยามของ การสมรส ไวว้่า การมี
เพศสัมพนัธ์ระหวา่งชายหญิงนั้นมีไดเ้สมอโดยไม่ตอ้งสมรส เม่ือใดก็ตามเร่ืองของเพศสัมพนัธ์มา
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเศรษฐกิจ เม่ือนั้นจะมีการสมรส และการสร้างครอบครัวข้ึน วตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของการสมรสคือ  
  1. เพื่อรับรู้ และยอมรับสิทธ์ิในการมีความสัมพนัธ์ของมนุษย ์และเพื่อผกูขาดคู่
เพศสัมพนัธ์ใหเ้ห็นตวัตนไดช้ดัเจน และแน่นอน 
  2. เพื่อผลิตสมาชิกใหม่ใหส้ังคม หรือเพื่อใหก้ าเนิดบุตร 
  3. เพื่อความร่วมมือในทุกดา้น เช่นทางเศรษฐกิจ ความเป็นปึกแผ่นในหมู่วงศา
คณาญาติ เป็นตน้ 
  4. เพื่อสร้างครอบครัวโดยท่ีชาย และหญิงตกลงกันว่าจะร่วมมือกนัท าหน้าท่ี 
และบทบาทท่ีดีของครอบครัว 
  5. เพื่อการสืบทอดสมบติัท่ีคู่สมรสไดช่้วยกนัหา และเก็บออมเอาไว ้
  6. เพื่อให้ทุกคนท่ีเกิดมารู้จกัตนเอง และมีจุดยืนในสังคม รู้ว่าตนเองเป็นใครมา
จากไหนมีฐานะอยา่งไรในสังคม 
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  7. เพื่อเป็นทายาทท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของสังคม และเพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูล
ใหถ้าวรต่อไป (นิยพรรณ  วรรณศิริ 2550 : 181-182) 
 ครอบครัว หมายถึงการอยูร่่วมกนัของผูใ้หญ่สองคนซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทางเพศต่อกนั  
เป็นท่ียอมรับในสังคม  มีลกัษณะของความร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจภายในระหวา่งกนัไม่วา่การอยู่
ร่วมกนันั้นมีบุตร หรือไม่ก็ตาม  
 ในมุมมองของนักสังคมวิทยา ครอบครัว คือ รูปแบบของบุคคลสองคน กลุ่มบุคคล
สร้างแบบ (Pattern) หรือโครงสร้าง (Structure) ของการอยูร่่วมกนั 
 นักจิตวิทยามอง ครอบครัว ว่าเป็นสถาบนัทางสังคมแห่งแรกท่ีมนุษย์สร้างข้ึนจาก
ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนั เพื่อเป็นตวัแทนของสถาบนัสังคมภายนอกท่ีปลูกฝังความเช่ือ ค่านิยม และ
ทศันคติกบัสมาชิกรุ่นใหม่ของสังคมท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว (พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย ์2550 : 4) 
 ครอบครัวจึงประกอบดว้ยบิดา มารดา และบุตรโดยเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความผกูพนั ใช้
ชีวิตร่วมกนั เป็นสถาบนัหลกั เป็นรากฐานท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตในสังคม ท าหน้าท่ีหล่อหลอม 
และขดัเกลาความเป็นมนุษยใ์ห้แก่สังคม ดว้ยการอบรมเล้ียงดู ให้ความรัก ความเอ้ืออาทร ความ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ให้แก่สมาชิกในครอบครัวให้เป็น
บุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความพร้อม เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสังคม (ส านกังานกิจการสตรี และ
สถาบนัครอบครัว 2547 : 1) สามารถแบ่งลกัษณะของครอบครัวได ้2 แบบคือ ครอบครัวเด่ียว และ
ครอบครัวขยาย 
  1. ครอบครัวเด่ียว (Nuclear Family) เป็นหน่วยย่อยมีขนาดเล็กท่ีสุด มีสมาชิก
นอ้ยท่ีสุดเป็นรากฐานของสังคมขนาดใหญ่ทั้งในดา้นของจ านวนประชากร ทางดา้นเศรษฐกิจ และ
การสืบทอดวฒันธรรม ครอบครัวเด่ียวประกอบดว้ย ชาย และหญิงมีความสัมพนัธ์ทางเพศต่อกนั
โดยสังคมใหก้ารยอมรับ อาจไม่มีบุตร หรือมีบุตรท่ียงัไม่แต่งงานทั้งน้ีรวมถึงบุตรบุญธรรมดว้ย  
  2. ครอบครัวขยาย (The Extended Family) คือครอบครัวท่ีมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 3 
รุ่นอยูร่่วมกนั คือ รุ่นปู่ ย่า ตายาย รุ่นของตนเอง และรุ่นลูก ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยครอบครัวเด่ียว
หลาย ๆ ครอบครัวมาอยู่รวมกนั อาจอยู่รวมกนัภายในหลงัคาเดียวกนั หรือบา้นคนละหลงัแต่อยู่
ภายในขอบร้ัวเดียวกันก็ได้ ลกัษณะส าคญัท่ีสุดคือต้องมีเศรษฐกิจร่วมกนั ช่วยกันผลิต แบ่งกัน
บริโภค วงญาติท่ีอยูร่วมกนัต่างตอ้งรับผดิชอบความปลอดภยัความอยูร่อดของสมาชิกในครอบครัว 
และสังคมร่วมกนั ดงันั้นจึงเรียกครอบครัวขยายวา่ ครอบครัวร่วมมือ (Corporate family) (นิยพรรณ  
วรรณศิริ 2550 : 170-175) 
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 ชีวติครอบครัว (Family life) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญัหลายส่วนดงัน้ี 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ (Economic Circumstance) ถา้ครอบครัวมีรายได ้และรายจ่ายท่ีสมดุล ปัญหาในครอบครัว
จะมีน้อย อย่างไรก็ตามความสัมพนัธ์ในครอบครัวยงัข้ึนอยู่กับความสัมพนัธ์ทางสังคมภายใน
ครอบครัวดว้ย คือ 
  1.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สมรสตอ้งให้การยอมรับระหวา่งกนั ให้เกียรติต่อกนั 
มีความฉลาดทางอารมณ์ ใหอ้ภยัแก่กนั ไม่เห็นแก่ตวั ซ่ือสัตย ์รักษาความรักความผกูพนัอยา่งย ัง่ยนื 
  1.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดา-มารดา และบุตร บิดา-มารดาตอ้งมีเวลาให้แก่บุตร 
รู้จกัให้ในทางท่ีถูก ไม่เขม้งวดหรือปล่อยจนเกินไป เป็นท่ีปรึกษาของบุตรไดเ้สมอ ไม่วิจารณ์ถึง
จุดอ่อน จุดดอ้ยของคู่ครองใหบุ้ตรฟัง 
  1.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัว ถา้เป็นครอบครัวขยายการ
กระทบกระทั่ง และความขดัแยง้ของคนในครอบครัวเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ฉะนั้นสมาชิกใน
ครอบครัวตอ้งมีความอดทน อดกลั้นเพื่อลดความขดัแยง้ หรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเครือญาติ 
รวมทั้งใหค้วามเคารพนบัถือผูอ้าวโุสกวา่ 
  1.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ คู่ครองตอ้งปรับตวัให้เขา้กนัได้ในเร่ืองเพศ ท า
หน้าท่ีตามบทบาททางเพศอย่างเหมาะสม ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่พูดจาดูถูกกนั ความสุขทางเพศ
ระหวา่งสามี-ภรรยาเป็นองคป์ระกอบส าคญัในชีวิตสมรส ทั้งสองตอ้งมีการปรับตวัในเร่ืองเพศให้
ตรงกนั สนองตอบต่อกนัอย่างพอดี และไดรั้บความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายเพราะตอ้งมีความสุข
ร่วมกนัไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความสุขอยู่เพียงฝ่ายเดียว ในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนั้น
การท่ีฝ่ายหญิงเป็นผูเ้สนอ หรือพูดคุยเร่ืองเพศเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม เพราะผูห้ญิงไทยถูกอบรม สั่ง
สอนในเร่ืองค่านิยม และพรมจารีสูงท าใหผู้ห้ญิงไทยส่วนมากอยูใ่นภาวะจ าทนกบัสภาวะทางเพศท่ี
เป็นอยู ่Master & Johnson (อา้งถึงใน รจนา  กุลรัตน์ 2545 : 8) ไดก้ล่าวถึงชีวิตสมรสท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การมีเพศสัมพนัธ์ไวว้า่ 
 
  “ถา้คู่สมรสใดไม่สามารถท าความเขา้ใจกนัในเร่ืองทางเพศแลว้ เร่ืองอ่ืน ๆ ในชีวิต
สมรสอาจไม่สามารถท าความเขา้ใจกนัไดเ้ช่นกนั”  
 
 2. ความรับผดิชอบของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบหนา้ท่ี
ของแต่ละฝ่ายตามบทบาทให้เหมาะสม เช่นมีความรัก ความผูกพนัท่ีพร้อมดว้ยความอบอุ่น ให้
ความคุม้ครอง ปกป้องภยัท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสมาชิกภายในครอบครัว ให้ความช่วยเหลือระหว่างกนั
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กนั เม่ือมีปัญหาร่วมกนัแกไ้ข ร่วมกนัรับผิดชอบงานในบา้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่กนั และอยู่
ดว้ยกนัโดยใชเ้หตุผล เป็นตน้ 
 บทบาท และหน้าท่ีของสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องมีความแตกต่างกันไปซ่ึง
หมายความวา่แต่ละฝ่ายมีความพึงพอใจ และสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยทัว่ไปต่าง
ฝ่ายต่างท าหน้าท่ีได้ดีก็ต่อเม่ือทั้งสองสามารถตอบสนองความตอ้งการของกนั และกนัได้อย่าง
เพียงพอต่อความตอ้งการ ทั้งทางดา้นวตัถุ และจิตใจการท าหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมน้ีไม่มีลกัษณะคงท่ี 
มีความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอโดยข้ึนอยูก่บัเวลา สภาพสังคม และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเขา้มากระทบ 
 บทบาทของสมาชิกในครอบครัวแบ่งออกได้หลายมิติ เช่นแบ่งบทบาทตามเพศ 
บทบาทระหวา่งสามี-ภรรยา และบทบาทตามภาระหนา้ท่ี เป็นตน้ 
  2.1 บทบาทตามเพศ ในระยะแรกของการเรียนรู้ เด็กสังเกตพฤติกรรมไดจ้ากบิดา-
มารดาแลว้ลอกเลียนแบบ เม่ือมีการพฒันา และเขา้สู่วยัของการมีคู่พฤติกรรมน้ีจะเป็นตวัก าหนด
สภาพความเป็นบิดา-มารดาให้เขาเอง บทบาทตามเพศน้ีมีความชดัเจนมากในเร่ืองของการแบ่งงาน
โดยใช้เพศเป็นเคร่ืองก าหนดในทุกสังคม ว่างานประเภทใดเหมาะสมกบัหน้าท่ีของเพศชาย งาน
ประเภทใดเหมาะสมกับเพศหญิง องค์ประกอบท่ีเป็นตัวก าหนดได้แก่สภาพทางชีวะภาพ 
(Biological) ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เพศชายมีความแข็งแรงกวา่เพศหญิงเช่น งานท่ีตอ้งการความทนทาน 
ความแข็งแรง ความสมบูรณ์ของสุขภาพร่างกายถือว่าเป็นภาระของเพศชายในขณะท่ีเพศหญิง
สามารถปฏิบติังานท่ีมีความละเอียดลออ มีความประณีตมากวา่ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการแบ่งงาน
กนัท าไม่ใช่การก าหนดอย่างเด็ดขาดว่าชายจะท างานของหญิงไม่ได้ แต่ข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพ 
ความสะดวก และความสามารถ 
  2.2 บทบาทระหว่างสามี-ภรรยาตามแบบประเพณีดั้งเดิม แนวคิดน้ีถือวา่ผูท่ี้ตอ้ง
ออกไปท างานนอกบา้นเพื่อหารายได้เล้ียงครอบครัวคือสามีเท่านั้น ในขณะท่ีภรรยามีหน้าท่ีให้
ความรัก เล้ียงบุตร และดูแลบา้น ความรับผิดชอบต่องานภายในครอบครัวของสามี มีความสัมพนัธ์
ผกผนักบัระยะเวลาท่ีตอ้งท างานนอกบา้น อาจกล่าวไดว้า่สามีเป็นผูน้ าในการหาเล้ียงครอบครัว 
  บทบาทระหว่างสามี-ภรรยาในลกัษณะการเอารัดเอาเปรียบ เป็นการเนน้อิทธิพล
ของสตรีเป็นเร่ืองส าคญั โดยมองวา่เพศชายเป็นผูแ้สวงหาผลประโยชน์ใหก้บัตนเอง แลว้สร้างภาระ
อนัไม่เป็นธรรมดว้ยการมอบความรับผิดชอบเก่ียวกบังานบา้น และการเล้ียงดูบุตรให้ตกอยูก่บัสตรี
นอกจากน้ียงัมองวา่การกระท าดงักล่าวเป็นงานท่ีไม่มีเกียรติ นอกจากน้ียงัพบวา่เม่ือสตรีไดมี้โอกาส
ออกไปท างานนอกบา้นแล้ว ยงัตอ้งกลบัมาท างานภายในบา้นอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าแมมี้การ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในบทบาทของภรรยาก็ตาม สามียงัคงรับผดิชอบงานในบา้นเท่าเดิม 
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 ความเปล่ียนแปลงบทบาทระหวา่งสามี-ภรรยา แนวคิดน้ีเป็นการมองบทบาทของสามี-
ภรรยาในแง่ท่ีดีด้วยการอาศัยความประนีประนอมระหว่างกัน โดยการเสนอแนะให้สตรี
เปล่ียนแปลงบทบาทท่ีตอ้งรับผิดชอบให้มีทั้งสองดา้น คือบทบาทในดา้นการประกอบอาชีพ และ
บทบาททางด้านครอบครัว นอกจากน้ียงัได้เสนอแนะให้มีการส่งเสริมความเขา้ใจในบทบาทท่ี
เปล่ียนแปลงไป และวางนโยบายทางสังคมเพื่อสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  
  2.3 บทบาทตามภาระหนา้ท่ีมี 3 ลกัษณะคือ บทบาทเชิงเศรษฐกิจ คือกิจกรรมหา
รายได ้และการจดัการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ บทบาทภายในครอบครัว คือกิจกรรมท่ีท าในบา้น
ไดแ้ก่ ภาระงานบา้น และบทบาทการตดัสินใจเพื่อกิจกรรมท่ีส าคญัของครอบครัว คือกิจกรรมท่ี
สมาชิกในครอบครัวตอ้งตอบสนองความตอ้งการทางดา้นจิตใจให้ครอบครัวเช่น การเป็นท่ีปรึกษา 
การใหค้  าแนะน า การแสดงความคิดเห็น เป็นตน้  (จิตรประภา  ศรีอ่อน 2545 : 11-14) 
 3. ศีลธรรม จริยธรรมของครอบครัวเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมระดบัต้นส าหรับให้สมาชิก
ของสังคม หรือครอบครัวประพฤติปฏิบติัเพื่อให้เกิดความสุข ไม่หวาดระแวงภยั มีสติอยู่เสมอ เป็น
หลักประกันท่ีท าให้ครอบครัวเกิดความสงบสุข ไวว้างใจกันได้ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน ไม่
เบียดเบียน ไม่ทะเลาะ ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั การสร้างศีลธรรมให้เกิดข้ึนในครอบครัวท าไดโ้ดย 
  3.1 สมาชิกทุกคนในครอบครัวยดึหลกัค าสอนของศาสนา 
  3.2 ผูใ้หญ่ในครอบครัวตอ้งร่วมมือกนัสั่งสอนดา้นคุณธรรม จริยธรรมแก่บุตรหลาน 
  3.3 ให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วยการอ่านหนังสือค าสอน 
หรือพาเขา้วดั 
  3.4 ผูใ้หญ่ในครอบครัวต้องประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีดี (นงลักษณ์ เอม
ประดิษฐ ์2546: 5-6) 
 4. การส่ือสารระหว่างกนัอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการให้แรงเสริมในการใช้ชีวิตคู่
ดว้ย การส่ือสารจึงมีความส าคญัต่อชีวิตคู่ เป็นการบอกข่าวสาร บางคร้ังมีความชดัเจน บางคร้ังตอ้ง
อาศยัการตีความ เป็นพฤติกรรท่ีสามารถแสดงออกได้ทั้ งลักษณะของค าพูด และไม่ใช่ค าพูด 
อยา่งไรก็ตามควรค านึงถึงความรู้สึกระหวา่งกนั และเจตนาของสารท่ีตอ้งการส่ือท่ีเกิดข้ึนดว้ย การ
ส่ือสารระหวา่งคู่สมรสท่ีดีตอ้งมีลกัษณะดงัน้ีคือ 
  4.1 มีการส่ือสารดว้ยการพดูคุยมากข้ึน 
  4.2 แสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจในค าพดูของคู่สมรส 
  4.3 เปิดการส่ือสารระหวา่งกนัตลอดเวลา 
  4.4 ไวต่อการรับรู้ความรู้สึกของคู่สมรส 
  4.5 มีภาษาท่ีมีความหมายระหวา่งกนั มีความเป็นส่วนตวั 
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  4.6 ใชภ้าษาท่าทางในการส่ือสารระหวา่งกนั (รจนา  กุลรัตน์ 2545 : 3-9) 
 5. การเล้ียงดูบุตรให้เป็นผูใ้หญ่ท่ีดี ท่ีมีคุณค่าในสังคม มีความส าคญักบัครอบครัว
เช่นเดียวกนั บุตรจะเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีตอ้งเติบโตไปพร้อม ๆ กนัทุกส่วนทั้งทางดา้นร่างกาย 
สติปัญญา การเรียนรู้ รวมถึงพฒันาการทางดา้นอารมณ์ 
 การเจริญเติบโต และพฒันาการตอ้งควบคู่กนัไป การเจริญเติบโตหมายถึงรูปทรงทาง
กายภาพไดแ้ก่ ขนาดท่ีใหญ่ข้ึน สูงข้ึน น ้ าหนกัมากข้ึน ส่วนการพฒันานั้นหมายถึง ความสามารถ
หรือความกา้วหนา้ ในการท าหนา้ท่ีของอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายเช่น จากเดินไม่เป็นมาหดัเดิน ถึง
วิ่งไดจ้นคล่อง เป็นตน้ รวมไปถึงการพฒันาบุคลิกภาพ สติปัญญา การควบคุมอารมณ์ เพื่อเป็นการ
ประพฤติตนใหเ้หมาะสม และเกิดการยอมรับของสังคม 
 การเจริญเติบโต และพฒันาของบุตรนั้นแบ่งออกได ้3 ดา้นใหญ่ ๆ คือ 
  5.1 มีการเจริญเติบโต และพฒันาร่างกายอยา่งดี การมีสุขภาพอนามยัท่ีดีนั้นบิดา-
มารดาตอ้งให้บุตรไดรั้บสารอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั มีการพกัผ่อนท่ีพอเพียง ออกก าลงักาย และ
เล่นอย่างเหมาะสม มีส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาด เพื่อช่วยให้บุตรมีสภาพร่างกายท่ีดีตอ้งส่งเสริมสุขภาพ
โดยการเล้ียงดูท่ีถูกตอ้งพร้อม ๆ กบัส่งเสริมการเจริญเติบโต และให้มีพฒันาการท่ีดี มีการป้องกนั
โรค ป้องกนัอุบติัเหตุ  
  5.2 การส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสติปัญญา ความคิด และการเรียนรู้ของบุตรนั้น
คือ การส่งเสริมการให้โอกาส และการให้ก าลงัใจส่งเสริมให้บุตรมีพฒันาการทางดา้นความคิดท่ีดี 
การเรียนรู้สามารถพฒันาไดต้ลอดชีวิต บิดา-มารดาจึงมีบทบาทท่ีส าคญัในการส่งเสริมการพฒันา
ทางด้านความคิดโดยการพูดคุยกบับุตรให้บ่อยตั้งแต่ยงัพูดไม่เป็นภาษาไปจนถึงตอบค าถามทุก
ค าถามท่ีเขามี สนใจการเล่น การเรียน และอ่านหนงัสือกบัลูก 
  5.3 การพฒันาทางด้านอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เป็นการพฒันาการอยู่
ร่วมกนักบัผูอ่ื้นโดยอาศยัความรัก ความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัวดว้ยการให้ความรักความห่วงใย 
และคอยให้ความช่วยเหลือบุตรเสมอเม่ือยามท่ีตอ้งการ เม่ือเขารู้วา่เขาเป็นท่ีรัก เป็นท่ีตอ้งการของ
บิดา-มารดา เขาจะพฒันาความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความเช่ือมั่นท่ีจะท าส่ิงดี ๆ และถ่ายทอด
ความรู้สึกนั้นไปสู่บุคคลโดยรอบ 
 ปัจจยัท่ีท าใหชี้วติคู่ไม่ประสบความส าเร็จ 
 ส าหรับปัจจยัท่ีท าให้ชีวิตคู่ไม่ประสบความส าเร็จ และเป็นสาเหตุของการหยา่ร้างนั้น 
สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
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  1. ปัจจยัท่ีเก่ียวกับตวัของคู่สมรสเองนั้นมีบุคลิกภาพท่ีแข็งเกินไปไม่มีความ
ยืดหยุ่นมีความสนใจ ค่านิยมหรือภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัมาก มีปัญหาในวยัเด็ก มีการศึกษาน้อย มี
ความแตกต่างกนัทางศาสนา หรือเช้ือชาติ และความไม่ซ่ือสัตย ์ 
  2. นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัดว้ยเช่น มีการให้แรง
เสริมท่ีดีต่อกันน้อย ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงใช้อ านาจมากเกินไป ไม่มีความเขา้ใจระหว่างกนัในเร่ือง
เพศสัมพนัธ์ไม่มีประสิทธิภาพในการจดัการความขดัแยง้ ไม่มีศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ
ร่วมกนั การส่ือสารระหวา่งกนัไม่เกิดความเขา้ใจ มีความพยายามเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของอีกฝ่าย
หน่ึงโดยวธีิท่ีไม่เหมาะสมเช่นการบงัคบั และควบคุมเป็นตน้ 
  3. ปัจจยัทางด้านอ่ืน ๆ ท่ีเป็นสาเหตุของการหย่าร้างเช่น การมีลูกมากเกินไป
หรือไม่มีเลย มีปัญหาระหวา่งแม่สามีกบัลูกสะใภ ้หรือครอบครัวเดิมเขา้มายุง่มากเกินไป มีปัญหา
ทางดา้นการเงิน และมีบุคคลท่ีสามเขา้มาเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ (อุมาพร  ตรังคสมบติั 2547 : 34-36) 
 จากส่ิงท่ีกล่าวมานั้นท าให้พบว่า ครอบครัวท่ีดีมีความสุขตอ้งประกอบไปดว้ยการมี
ความรักใคร่ต่อกนัอยา่งลึกซ้ึง การมองเห็นคุณค่าต่อกนั มีบุคลิกภาพ และพื้นฐานทางอารมณ์ท่ีเขา้
กนัไดส้ามารถประคบัประคองจิตใจระหว่างกนั เป็นท่ีพึ่งทางอารมณ์มีความเขา้อกเขา้ใจกนั มีการ
ให้ และการรับท่ีดี ไม่เป็นผูใ้ห้อยูเ่สมอหรือเป็นผูรั้บอยูเ่สมอ ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดดี้ มี
ค่านิยม รสนิยม ความสนใจ และความชอบในเร่ืองต่าง ๆ คลา้ยคลึงกนั ไม่ขดัแยง้กนั มีความเขา้ใจ
ในเร่ืองเพศสัมพนัธ์ระหวา่งกนั มีความเห็นในเร่ืองของบุตรไปในทางเดียวกนั 
 ดงันั้นการใชชี้วติคู่ระหวา่งผูมี้สภาพร่างกายปกติ กบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวจึงตอ้ง
ใชก้ารวเิคราะห์ และการตกผลึกทางความคิดมากกวา่คนปกติโดยทัว่ไป การเรียนรู้ถึงกระบวนการ
ของความรัก และการอยูร่่วมกนัท าใหท้ราบถึงพฒันาการของการของความรักระหวา่งคนทั้งสองวา่
มีวา่มีจุดเร่ิมตน้จนถึงขั้นตดัสินใจใชชี้วติร่วมกนัอยา่งไร มีการแบ่งบทบาท หนา้ท่ี ในครอบครัวกนั
อยา่งไร รวมถึงท าใหท้ราบวา่มีวธีิการเล้ียงดูบุตรอยา่งไรใหเ้ป็นคนดี มีความรับผดิชอบต่อรอบครัว 
 
2. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัผู้พกิาร 
 อตัลกัษณ์ (Identity) หมายถึงคุณสมบติัเพาะตวัของคน ๆ หน่ึงท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์
มีความเป็นหน่ึงเดียวไม่สามารถลอกเลียนแบบให้เหมือนได ้และขยายต่อไปเป็นคุณสมบติัเฉพาะ
ของส่ิงนั้นท่ีท าใหโ้ดดเด่น หรือมีความแตกต่างจากส่ิงอ่ืน (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล 2546 :   1-7) 
 พิการ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดร้ะบุว่า
เป็นค าวิเศษณ์ ซ่ึงหมายถึง การสูญเสียอวยัวะเช่น แขน หรือขาเป็นตน้ การเสียรูปไปจากสภาพเดิม 
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เช่น แขนพิการ ตาพิการ ในบางคร้ังใชคู้่กบัค าวา่ พิกล เป็นค าวา่ พิกลพิการ และใชร้วมกบั ผู้ ซ่ึงท า
ใหเ้ป็นค านาม หมายถึงผูพ้ิการ ผูท่ี้เสียอวยัวะแขน ขา เป็นตน้ (ราชบณัฑิตยสถาน 2546 : 786) 
 จากหนงัสือคู่มือการใชภ้าษาไทยแนวใหม่  ไดจ้ดัหมวดหมู่ตามความหมายท่ีใกลเ้คียง
กนัของค าวา่พิการไวว้า่  
  พิการ หมายถึงอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงเสียไปจากสภาพเดิม  
  พิกลพิการ หมายถึงความผดิปกติ และพิการ  (นววรรณ พนัธุเมธา 2550 : 6) 
  ทุพลภาพ หมายถึงการหยอ่นก าลงัความสามารถในการประกอบหนา้ท่ีการงานได้
ตามปกติอยา่งคนทัว่ไป   
  ง่อย หมายถึงอาการท่ีแขนขาพิการเคล่ือนไหวไม่ไดอ้ยา่งปกติ   
  ง่อยเปล้ียเสียขา หมายถึงอาการท่ีขาพิการเคล่ือนไหวไม่ไดอ้ย่างปกติ (นววรรณ      
พนัธุเมธา 2550 : 85) 
 พระราชบญัญติัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการฉบบั พ.ศ.2550 ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า 
คนพิการ หมายถึงบุคคลท่ีมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั หรือเขา้ไปมีส่วนร่วม
ทางสังคมเน่ืองจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การไดย้ิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกบัมีอุปสรรคในดา้น
ต่าง ๆ และมีความจ าเป็นพิเศษท่ีตอ้งได้รับความช่วยเหลือดา้นใดด้านหน่ึงเพื่อให้สามารถปฏิบติั
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนั หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 2550 : 1) 
 คนพิการ ตามความหมายของส านกัส่งเสริม และพิทกัษค์นพิการ (2550 : 6) หมายถึง 
คนท่ีมีความผิดปกติ หรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจตามประเภท หรือ
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2537) คือ พิการทางการมองเห็น พิการทางการ
ไดย้ิน หรือการส่ือความหมาย พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม พิการทางสติปัญญา หรือการเรียนรู้
และพิการทางกาย หรือทางการเคล่ือนไหว (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2537 : 1) 
 พนูพิศ  อมาตยกุล (2550 : 14) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ คนพิการ หมายถึงคนท่ีมีร่างกาย 
อว ัยวะ และการท างานของอวัยวะ หรือร่างกายผิดไปจากคนทั่วไป คือรูปร่างผิดปกติ 
(Malformation) หรือหนา้ท่ีผิดปกติ (Functional  Disorder) โดยความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง หรือทั้งสองอยา่งรวมกนั 
 อมัพาต หมายถึง ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะสมองขาดเลือด หรือมีเลือดไปเล้ียงใน
ปริมาณท่ีไม่เพียงพอ และการท างานของสมองหยุดชะงกัท าให้ผูป่้วยแสดงอาการอ่อนแรงของ
ร่างกายในซีกใดซีกหน่ึง หรือทั้งสองดา้น (เอ้ือมพร  สกุลแกว้ 2550 : 17) 
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 ผูป่้วยอมัพาต หมายถึงผูป่้วยท่ีไม่สามารถเคล่ือนไหวแขน ขา หรือส่วนต่างๆของ
ร่างกายเน่ืองจากมีความผดิปกติของสมอง หรือประสาทไขสันหลงั  
 การเป็นอมัพาตเกิดไดจ้ากสาเหตุหลายประการท่ีพบบ่อยสุดไดแ้ก่หลอดเลือดไปเล้ียง
สมองตีบ แตก หรือตนั นอกจากน้ีการกระทบกระเทือนต่อสมอง และไขสันหลงั เช่น รถชน ตกจาก
ท่ีสูง หรือถูกยงิก็เป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดอาการไดส่้วนสาเหตุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ความเส่ือมของเส้น
เลือด และเน้ือสมองตามวยัในผูสู้งอาย ุ เน้ืองอกในสมอง และไขสันหลงั การติดเช้ือท่ีสมอง และไข
สันหลงั ไดแ้ก่แบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา พยาธิ ก็เป็นสาเหตุของอาการไดเ้ช่นกนั 
 ปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหเ้ป็นอมัพาตสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
  1. ความดนัโลหิตสูง เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคัญท่ีสุดของอมัพาตจากหลอดเลือดใน
สมองแตก หรือตีบตนั ท าใหส้มองขาดเลือด และเน้ือสมองตาย 
  2. โรคเบาหวาน ท าใหผ้นงัหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงสมองแข็ง สมองจึงขาดเลือดไป
เล้ียง 
  3. โรคหวัใจ ผูท่ี้เป็นโรคหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ หรือล้ินหวัใจผิดปกติมีโอกาสเป็น
อมัพาตไดจ้ากล่ิมเลือดในหวัใจหลุดไปอุดตนัหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงสมอง 
  4. ภาวะไขมนัในเส้นเลือดสูง ท าให้มีสารไขมนัโดยเฉพาะโคเลสเตอรอลไป
เกาะในผนงัหลอดเลือดเกิดอาการอุดตนัของหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงสมอง 
  5. การสูบบุหร่ี สารในบุหร่ีท าให้เพิ่มการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดท าให้ความ
เขม้ขน้ของเลือดเปล่ียนแปลง และหลอดเลือดหดตวัส่งผลใหเ้กิดอมัพาตไดง่้าย 
  6. สุราเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เลือดออกในสมอง และสมองขาดเลือดไปเล้ียง
เน่ืองจากสุราท าใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึน มีการเปล่ียนแปลงเลือดไปเล้ียงสมอง 
  7. แบบแผนการด ารงชีวิตท่ีไม่เหมาะสมไดแ้ก่ ชอบอาหารรสหวานจดั มนัจดั 
ไม่ออกก าลงักาย หรืออกก าลงักายไม่สม ่าเสมอ มีภาวะเครียดอยูเ่สมอเป็นตน้ 
  8. ปัจจยัอ่ืนเช่นกรรมพนัธ์ุ 
 ความบกพร่องของร่างกายท่ีเกิดข้ึนจะเกิดลกัษณะใดนั้นข้ึนอยู่กบัต าแหน่งของความ
ผดิปกติของสมอง และประสาทไขสันหลงัโดยปัญหาท่ีพบมีดงัน้ี 
  1. ระดบัความรู้สึกตวัลดลงจนถึงไม่รู้สึกตวั 
  2. แขน ขา อ่อนแรงจนถึงอมัพาตท าใหมี้ขอ้จ ากดัในการเคล่ือนไหว นัง่ ยนื และเดิน 
  3. มีความผดิปกติของการพดู เช่นพดูไม่ได ้พดูไม่ชดั 
  4. มี ปัญหาเ ก่ียวกับสติปัญญา บางรายสูญเ สียความทรงจ า  ขาดสมา ธิ 
กระบวนการตดัสินใจท าไดไ้ม่ดี 
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  5. ประสาทสัมผสัเปล่ียนแปลงไปเช่น ชา การรับรู้ความรู้สึกร้อน เยน็ลดลง  มอง
ไม่ชดั บางรายมองเห็นคร่ึงซีกท าใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย เป็นตน้ 
  6. ขบัเสมหะออกเองไม่ได ้บางรายตอ้งมีท่อทางเดินหายใจ (ท่อหลอดลมคอ)  
  7. พกัผอ่นนอนหลบัไม่เพียงพอจากอาการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ ยากล าบากในการ
เปล่ียนท่า 
  8. มีปัญหาการเค้ียว และการกลืนอาหารท าให้ส าลกัได้ง่ายอาจตอ้งให้อาหารทาง
สายยาง 
  9. ไม่สามารถควบคุมการขบัถ่ายไดบ้างรายกลั้นปัสสาวะไม่ได ้ทอ้งผกู 
  10. ประสิทธิภาพทางเพศลดลงเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัทางการเคล่ือนไหว หรือจากจิตใจ 
บางรายคิดวา่ตนเองหยอ่นสมรรถภาพ หมดความดึงดูด รู้สึกไร้ค่า ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดค้งเดิม 
  11. เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น แผลกดทบั ขอ้ติดแข็งเหยียดไดไ้ม่เต็มท่ี หรือ
เหยยีดไม่ได ้ติดเช้ือทางเดินหายใจ ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะเป็นตน้ 
 ปัญหาทางดา้นจิตใจ และสังคมของผูมี้อาการอมัพาตเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทาง
สมองท่ีควบคุมอารมณ์ ความคิด การรับรู้ การตดัสินใจ ความทรงจ า การพูด และส่วนท่ีควบคุมการ
เคล่ือนไหวท าให้ผูมี้อาการดังกล่าวเปล่ียนแปลงไปจากเดิมในเวลาท่ีรวดเร็ว หลังจากมีอาการ
อัมพาตผูมี้อาการ และครอบครัวมักมีความรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากซ่ึงต้องใช้เวลานาน
พอสมควรในปรับตวัใหย้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน การเปล่ียนแปลงท่ีพบมากไดแ้ก่ 
  1. ไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง เช่นการรับประทานอาหาร 
ด่ืมน ้า สวมเส้ือผา้ การขบัถ่าย การเดินเป็นตน้ 
  2. ไม่สามารถดูแลตนเองไดต้ามปกติ 
  3. อารมณ์แปรปรวน บางคร้ังหัวเราะหรือร้องไห้โดยไม่มีเหตุผล โกรธง่าย ใจ
นอ้ย กา้วร้าว ท าลายขา้วของ ตะโกนค าหยาบ 
  4. กลวั วิตกกงัวล ซึมเศร้า มีความทุกข์ใจ กลวัถูกทอดท้ิง กลวัตาย แยกตนเอง
จากสังคม รู้สึกวา่เป็นภาระแก่ผูอ่ื้น 
  5. บทบาทหน้าท่ีเปล่ียนแปลงไปไม่สามารถท าหน้าท่ีเป็นบิดา มารดา สามี 
ภรรยาหรือหัวหน้าครอบครัวได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพ รวมทั้งไม่สามารถไปร่วม หรือมี
กิจกรรมทางสังคมไดต้ามปกติ 
  6. ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน  
  7. รู้สึกสูญเสียคุณค่า และความเป็นตวัของตนเองอย่างมากเน่ืองจากการพึ่งพา
ผูอ่ื้นท าใหรู้้สึกวา่ตนเองไม่มีประโยชน์ไม่เป็นท่ีตอ้งการของสังคม และเป็นภาระของครอบครัว 
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  8. ไดรั้บผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวจากรายไดท่ี้ลดลง มีภาระ
ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจากการรักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งใน และนอกโรงพยาบาล 
 การป้องกนัการเกิดอาการอมัพาตนั้นเราสามารถดูแล และควบคุมโรคประจ าตวัท่ีเป็น
ปัจจยัเส่ียงดว้ยการควบคุมน ้าหนกั ลดอาหารประเภทแป้ง น ้าตาล และไขมนั การปรุงอาหารโดยใช้
ไขมนัจากพืชแทนไขมนัท่ีไดจ้ากสัตวซ่ึ์งมีโคเลสเตอรอลสูง การงดด่ืมสุรา และงดสูบหร่ี รวมถึง
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด ารงชีวิตเสียใหม่ให้เหมาะสมได้แก่ การออกก าลังกายอย่าง
สม ่าเสมอ ฝึกการผอ่นคลาย คลายเครียดดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมแก่ตนเอง (ทิพมาส  ชิณวงศ ์
2545 : 1-3) 
 กล่าวไดว้า่ความพิการ เป็นเร่ืองของความผดิปกติในโครงสร้างของร่างกายซ่ึงเบ่ียงเบน
ไปจากลกัษณะท่ีพบประจ าในบุคคลทัว่ไป หรือแตกต่างไปจากกลุ่มบุคคลท่ีสังคมทัว่ไปเรียกวา่ คน
ปกติ ทั้งน้ีความพิการยงัหมายถึง คนท่ีมีปัญหาอนัเน่ืองมาจากการท างานของอวยัวะดว้ย หากอวยัวะ
นั้นท างานไม่เหมือนคนทัว่ไปก็ถือวา่มีความพิการ 
 ประเภทของความพิการตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2537) ไดก้  าหนดความพิการ
ไว ้5 ประเภทคือ คนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการไดย้ิน หรือการส่ือความหมาย  คน
พิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และคนพิการทางกายมีความ
ผิดปกติทางการเคล่ือนไหว ดงันั้นคนพิการท่ีมีความผิดปกติ หรือความบกพร่องแต่ละประเภทมี
สิทธ์ิได้รับประโยชน์ตาม พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการฉบับปี พ.ศ.2534 
(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2537 : 1-2) 
 ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2537) ให้ผูพ้ิการท่ีข้ึนทะเบียนไวแ้ลว้ไดรั้บการการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยวิธีทางการแพทย์จากสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณะสุข หรือ
สถานพยาบาลท่ีกระทรวงได้ประกาศ โดยก าหนดให้ผู ้พิการไม่ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และบ าบดัรวมถึงการจดัหา และซ่อมแซมอุปกรณ์เทียม อุปกรณ์เสริม หรือเคร่ืองช่วย
คนพิการตามแต่กรณีอีกดว้ย (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2537 : 1-2) 
 ระเบียบคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการวา่ดว้ยการจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ.
2537 เป็นกฎหมายท่ีกล่าวถึงขอ้ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของการจดทะเบียน การ
ก าหนดสิทธ์ิ การเปล่ียนแปลงสิทธ์ิ และการขอสละสิทธ์ิของผูพ้ิการโดยสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บใน
การสงเคราะห์เช่น การรักษาพยาบาล การพฒันาการศึกษา การพฒันาอาชีพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และการบริการอ่ืน ๆ เป็นตน้ (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2537 : 1-3)  
 การคดัแยกความพิการในส่วนของความพิการทางการเคล่ือนไหวสามารถจ าแนกออก
ไดเ้ป็นความผดิปกติของ ศีรษะ ใบหนา้ คอ หลงั ล าตวั มือ ขา และเทา้โดยมีลกัษณะดงัน้ี 
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  1. แขน-ขาขาด เหนือศอก/ใตศ้อก เหนือเข่า/ใตเ้ข่า ขาขาด มือขาด น้ิวขาด 
  2. อมัพาต-อ่อนแรง อมัพาตทั้งตวั อมัพาตคร่ึงท่อนล่าง อมัพาตคร่ึงซีก อมัพาต
แขน และขา 
  3. โรคเร้ือรังเช่น กลุ่มอาการปวด/โรคขอ้ โรคหวัใจ โรคปอด 
 สิทธิประโยชน์ท่ีผูพ้ิการไดน้ั้นตอ้งไดรั้บการวินิจฉัยจากทางแพทยเ์พื่อรับรองความ
พิการวา่ผูพ้ิการนั้นมีความผิดปกติอยูใ่นระดบัไหนเพื่อความเหมาะสมในการบ าบดัรักษา การแบ่ง
ระดบัความพิการ (ทางกายภาพ) ในส่วนของผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวนั้นสามารแบ่งออกไดด้งัน้ี 
  ความพิการระดบัท่ี 1 มีความผิดปกติ หรือความบกพร่องทางร่างกายท่ีประกฎให้
เห็นเด่นชดั แต่ยงัสามารถประกอบกิจวตัรประจ าวนัได ้
  ความพิการระดบัท่ี 2 มีความผิดปกติ หรือความบกพร่องในการเคล่ือนไหวล าตวั 
มือ แขน หรือขาแต่ยงัสามารถประกอบกิจวตัรประจ าวนัได ้
  ความพิการระดับท่ี 3 สูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหวล าตวั มือ แขน      
ซ่ึงจ าเป็นในการประกอบกิจวตัรหลกัในชีวติประจ าวนันอ้ยกวา่คร่ึงตวั หรือแขน ขานอ้ยกวา่ 2 ขา้ง 
  ความพิการระดบัท่ี 4 สูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหวล าตวั มือ แขน ซ่ึง
จ าเป็นในการประกอบกิจวตัรหลกัในชีวติประจ าวนันอ้ยกวา่คร่ึงตวั หรือแขน ขาเพียง 2 ขา้ง 
  ความพิการระดบัท่ี 5 สูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหวล าตวั มือ แขน ซ่ึงมี
ความจ าเป็นในการประกอบกิจวตัรหลกัในชีวิตประจ าวนัมากกวา่คร่ึงตวั หรือแขนขาเพียง 2 ขา้ง 
(กรมการแพทย,์ กระทรวงสาธารณะสุข 2537 : ปกรอง) 
 การประเมินระดับความสามารถเพื่อแบ่งระดับความพิการตามศกัยภาพในการใช้
ชีวติประจ าวนั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
  ระดบั 1 ช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวตัรหลกัในชีวิตประจ าวนัไม่ไดเ้ลย 
หรือไดน้อ้ยมาก และตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งมาก 
  ระดบั 2 ช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวตัรหลกัในชีวิตประจ าวนัไดบ้า้ง 
ตอ้งการความช่วยเหลือนอ้ยมาก 
  ระดบั 3 ช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวตัรหลกัในชีวิตประจ าวนัไดม้าก อาจ
ตอ้งการคนคอยแนะน า หรือคอยระวงัอยู่ด้านขา้ง หรือใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการ หรือการ
ปรับปรุงส่ิงของเคร่ืองใชป้ระจ าตวั แต่ไม่สามารถออกนอกบา้น ศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพ หรือ
เขาสังคมไดด้ว้ยตนเองแมใ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อคนพิการ 
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  ระดบั 4 ช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวตัรหลกัในชีวิตประจ าวนัไดเ้อง อาจ
ใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการ หรือการปรับปรุงส่ิงของเคร่ืองใช้ประจ าตวั สามารถออกนอกบา้น 
ศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพ หรือเขา้สังคมไดด้ว้ยตนเองในส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อคนพิการ 
  ระดบั 5 ช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวตัรหลกัในชีวิตประจ าวนัไดเ้อง อาจ
ใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการ หรือการปรับปรุงส่ิงของเคร่ืองใช้ประจ าตวั สามารถออกนอกบา้น 
ศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพ หรือเขา้สังคมไดด้ว้ยตนเองอยา่งคนปกติ (กรมการแพทย,์ กระทรวง
สาธารณะสุข 2537 : ปกหลงั ) 
 ดงันั้นคนพิการจึงหมายถึงบุคคลท่ีมีสภาพร่างกาย หรืออวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงมี
รูปร่าง หรือมีการท างานแตกต่างไปจากบุคคลทัว่ไป แนวคิดเชิงสังคมวิทยามองวา่ไม่ใช่ส่ิงผิดปกติ 
หรือเป็นปัญหาเพราะไม่สามารถเปล่ียนแปลง หรือบงัคบัให้คนพิการเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยู ่
คนพิการสามารถอยูร่่วมกบับุคคลทัว่ไปในสังคมไดห้ากมีการบริหารจดัการกบัอุปสรรคต่์าง ๆ ให้ดี
มีความเหมาะสม เช่นมีทางลาดส าหรับผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว การใช้ภาษามือส าหรับผูพ้ิการ
ทางการไดย้นิ หรืออกัษรเบรลลส์ าหรับผูพ้ิการทางการมองเห็น เป็นตน้   
 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผูพ้ิการท่ีมีสภาพร่างกายแตกต่างไปจากบุคคลทัว่ไปนอกจาก
ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือทางกายภาพแลว้ ทางดา้นจิตใจก็เป็นส่วนส าคญัท่ีไม่ควรละเลยต่อการเอา
ใจใส่ดูแล เพราะคนพิการมีภาวะทางดา้นจิตใจท่ีแตกต่างจากคนปกติเน่ืองจากสภาพร่างกายไม่
เอ้ืออ านวยต่อการประกอบกิจวตัรประจ าวนั และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท าให้การท าความเข้าใจถึง
กระบวนการทางความคิดมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งยิง่กกกกกกกก 

 ขอ้ก าหนด และพระราชบญัญติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพ้ิการเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้
ทราบถึงลกัษณะความพิการประเภทต่าง ๆ สามารถแยกระดบัความพิการ และความมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากสวสัดิการของคนพิการในด้านต่าง ๆ  รวมถึงแยกประเภทผู้
พิการให้ได้ลกัษณะตรงตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลตามสภาพความ
พิการท่ีเป็นอยู ่ใหเ้กิดความเหมาะสม และไดรั้บการรักษาพยาบาลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
3. แนวคิด และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 3.1 ทฤษฎีการเลือกคู่ครองทางสังคมวิทยา นกัสังคมวิทยาไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกคู่ครองของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ การเลือกคู่ชีวติท่ีมีความเหมาะสม และตกลง
ใจใชชี้วติร่วมกนัฉนัทส์ามี ภรรยา การท าให้ชีวิตคู่มีความสุขตอ้งเลือกคู่ครองอยา่งรอบคอบ ไม่ใช้
อารมณ์ โดยมีตวัแปรท่ีเหมาะสมร่วมกนัได้แก่ การมีฐานะใกล้เคียงกนั นบัถือศาสนาเดียวกนั มี
อาชีพท่ีเขา้กนัไดเ้ป็นตน้ 
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 3.2 ทฤษฎีการเลือกคู่ครองทางจิตวิทยา ทฤษฎีน้ีกล่าวไวว้่าคนท่ีเลือกคู่ครองโดยมี
เหตุผลส่วนตวั เช่นมองถึงบุคลิกภาพ การเขา้กนัได ้มีอารมณ์ท่ีผอ่นคลายไม่มีความกดดนัเช่น มีการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัค่านิยมของอีกฝ่ายหน่ึง นกัจิตวทิยาไดแ้บ่งแนวคิดออกเป็น 2 แนวทางคือ 
  3.2.1 ทฤษฎีการเลือกแต่งงานกบับุคคลท่ีมีคุณสมบติัคล้ายคลึงกนั (Theory of 
Homogamy) ทฤษฎีน้ีคู่สมรสจะเลือกบุคคลท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั หรือมีความเหมือนท่ีใกลก้นั เช่น
มีสติปัญญา ความคิดท่ีใกล้เคียงกัน มีอุปนิสัยใจคอท่ีคล้ายกัน มีความชอบท่ีเหมือนกัน หรือ
ใกลเ้คียงกนั เป็นตน้ 
  3.2.2 ทฤษฎีความตอ้งการท่ีตรงกนัขา้ม (Complimentary needs Theory) ทฤษฎีน้ี
ขดัแยง้กบัทฤษฎีแรก โดยมีความเช่ือวา่คนเราจะเลือกแต่งงานกบัผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีน่าจะสนองความ
ตอ้งการท่ีจ าเป็นส าหรับตนเองได ้และคนท่ีสนองความตอ้งการท่ีดีท่ีสุดตอ้งมีคุณสมบติัท่ีตรงกนั
ขา้มกบัส่ิงท่ีตนเองเป็น เช่นคนท่ีมีนิสัยชอบการเอาชนะผูอ่ื้นจะเลือกแต่งงานกบัผูท่ี้ยอมคลอ้ยตาม 
และมีความอดทน ผูท่ี้เอาใจใครไม่เป็นมีความตอ้งการแต่งงานกบัคนท่ีชอบดูแล และเอาใจใส่คน
อ่ืน เป็นตน้ (รจนา กุลรัตน์ 2545 : 13-15) 
 3.3 ทฤษฎีภาพพจน์ของบิดา-มารดา บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะรักเพศตรงขา้มท่ีมีลกัษณะ
บางอย่างคลา้ยคลึงกบับิดา-มารดา ของตนเองอย่างไม่รู้สึกตวั โดยเสนอสมมติฐานในทฤษฎีน้ีว่า 
บุคคลท่ีมีจิตใตส้ านึกปกติทัว่ไปจะมีความรักกบับุคคลท่ีคลา้ยคลึงกบัผูป้กครองท่ีมีเพศตรงขา้มกบั
ตนเอง โดยทัว่ไปพบความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัระหว่างเด็กชายกบัมารดา หรือเด็กหญิงกบับิดา
ของเขา  
 นอกจากน้ีผูป้กครองท่ีมีเพศตรงข้ามกับเขา และมีอิทธิพลอย่างสังเกตได้ต่อการ
ตอบสนองทางความรู้สึกท าให้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกคู่ครองในอนาคต ถา้ความสัมพนัธ์ในวยั
เด็กระหว่างเขากบัผูป้กครองเป็นท่ีน่าพึงพอใจ มีความเป็นไปได้ท่ีเม่ือโตข้ึนเขาจะเลือกคนท่ีมี
อารมณ์ และบุคลิกท่ีคล้ายคลึงกบัคนท่ีตนรัก ถา้ความสัมพนัธ์ไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจเขาจะเลือกมี
ความรักกบับุคคลท่ีมีอารมณ์ หรือบุคลิกภาพท่ีแตกต่างไป (Burgess and Lock อา้งถึงใน จิตประภา 
ศรีอ่อน 2545 : 20) 
 3.3 ทฤษฎีคุณภาพชีวิตสมรส และความมัน่คงในชีวิตสมรส ทฤษฎีน้ี Lewis and 
Spanier (1979 : 268-289, อา้งถึงใน สุปราณี วาสนาม 2549 : 18-19) กล่าวไวว้า่คู่สมรสยิ่งมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมากข้ึนเท่าไรก็จะท าให้ชีวิตสมรสมีความมัน่คงมากข้ึนเท่านั้น โดยคุณภาพชีวิตรมรสมี
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในความพึงพอใจของการใชชี้วิตคู่ สามารถแบ่งปัจจยัออกได ้3 กลุ่ม
คือ 
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  3.3.1 ปัจจยัก่อนการสมรสเป็นปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางสังคมของคู่สมรส
ซ่ึงประกอบไปดว้ยความคลา้ยคลึงกนัของคู่สมรส เช่นเช้ือชาติ ศาสนา อาย ุอาชีพ คุณลกัษณะของคู่
สมรส เช่นระดบัการศึกษา อายุแรกสมรส ชนชั้นทางสังคม แบบอยา่งจากบิดามารดา เช่นลกัษณะ
ครอบครัวของทั้งสองฝ่าย ความสุขในวยัเด็ก ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สมรสกบับิดามารดา และส่ิง
สนบัสนุนอ่ืน ๆ เช่นความเห็นพอ้งของบิดามารดาในการสมรส 
  3.3.2 ปัจจยัการสมรสเป็นปัจจยัท่ีมีบทบาทต่อความพึงพอใจในชีวิตสมรส และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สมรสประกอบไปดว้ย สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมเช่น สถานภาพ
ทางอาชีพ ความมัน่คงของเศรษฐกิจ และรายไดใ้นครอบครัว การท างานของภรรยา ความพึงพอใจ
ในงานของตนเอง ของฝ่ายภรรยา และความเห็นพอ้งของสามี หรือภรรยาต่องานท่ีแต่ละคนท าอยู ่
  องค์ประกอบในครัวเรือน เช่นการมีบุคคลอ่ืนนอกจากคู่สมรส การตดัสินใจใน
เร่ืองต่าง ๆ ของคู่สมรส ความส าคญัของสังคมรอบตวัคู่สมรส เช่นความเห็นดว้ยของเพื่อน และ
ญาติพี่นอ้งในการสมรส การติดต่อสัมพนัธ์กบัเพื่อนคู่สมรส การมอง หรือพิจารณาไปในทางท่ีดี
เช่น ความคล้ายคลึงในการรับรู้ การส่ือสารระหว่างคู่สมรส ความสอดคล้องกันของค่านิยม 
ความรู้สึกพึงพอใจระหวา่งคู่สมรส เช่นความพึงพอใจทางเพศ ความพึงพอใจในความรักท่ีมีต่อกนั 
เป็นตน้ 
  ประสิทธิภาพของการส่ือสารระหวา่งคู่สมรส เช่นความเขา้ใจกนัระหวา่งคู่สมรส 
ความเห็นอกเห็นใจระหวา่งกนั ความเหมาะสมในบทบาทคู่สมรส เช่นการมีความเห็นต่อบทบาทท่ี
คาดหวงัต่อฝ่ายหน่ึงอยา่งมีเหตุผล หรือมีความสอดคลอ้งกนั มีบุคลิกภาพท่ีคลา้ยคลึงกนั มีการแบ่ง
บทบาท และความเขา้ใจในเร่ืองเพศ การมีปฏิสัมพนัธ์กนัของคู่สมรส เช่นความเป็นเพื่อนท่ีมีต่อกนั 
การแบ่งกิจกรรมกนัท า การไดอ้ยู่ร่วมกนั ประสิทธิภาพในการแกปั้ญหา ความมีอิทธิพลต่อจิตใจ
และอารมณ์ต่อกนั เป็นตน้ 
  3.3.3 ปัจจยัแทรกหรือแรงผลกัดนัจากภายนอก ไดแ้ก่บรรทดัฐานทางสังคม แรง
บงัคบัจากสถาบนัต่าง ๆ เช่นสังคม กฎหมาย ศาสนา เป็นตน้ และแรงดึงดูดจากทางเลือกเกิดจาก
การเปรียบเทียบผลไดผ้ลเสียในชีวิตสมรส ผลไดคื้อส่ิงท่ีดึงดูดให้คู่สมรสมีโอกาสอยูร่่วมกนัต่อไป
ส่วนผลเสียคือ ส่ิงท่ีไดรั้บจากการไม่ประสบความส าเร็จในชีวติสมรส เช่นความเครียด ความขดัแยง้ 
ปัญหาในการส่ือสาร การขาดความกลมเกลียวกนัเป็นตน้  
  ผลได ้ผลเสียท่ีไดรั้บนั้นบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตสมรส และเป็นเคร่ืองมือในการ
ตดัสินใจของทั้งคู่ในการช้ีให้เห็นถึงความมัน่คงในชีวิตสมรสด้วย ทั้งสองปัจจยัน้ีถือเป็นปัจจยั
ควบคุมความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สมรส 
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  แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจถึงกระบวนการทางความคิด ปัจจยั 
และเง่ือนไขการตดัสินใจเลือกคู่ครอง การคดัเลือกผูมี้ความเหมาะสม มีความเขา้กนัได ้นอกจากน้ี
ยงัท าใหเ้ห็นถึงบทบาท หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวในดา้นต่าง ๆ ทางสังคมอีกดว้ย 
 
4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตคู่กบัคนพิการทางการเคล่ือนไหวนั้นมีหลาย
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัขอเสนองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยยดึขอบเขตของการวจิยัดงัต่อน้ี 
 ผลจากงานวิจยัเร่ือง ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการทางการเคล่ือนไหว 
กรณีศึกษาในคนพิการวยัท างานท่ีก าลงัเขา้รับการฝึกอาชีพ พบวา่ปัจจยัเร่ืองเพศมีผลต่อความรู้สึก
เห็นคุณค่าของตนเองโดยคนพิการทางการเคล่ือนไหวชายมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่า
ฝ่ายหญิง นอกจากน้ีเพศหญิงยงัไดรั้บการปฏิบติัจากสังคมในฐานะเพศท่ีอ่อนแอตอ้งไดรั้บการดูแล
จากบุคคลท่ีแข็งแรงกว่า ความแตกต่างของอายุสะทอ้นให้เห็นความแตกต่างทางด้านความคิด 
ประสบการณ์ชีวติ กระบวนการพฒันาความรู้สึกจึงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมากข้ึนตามอายุ คนพิการท่ี
สมรสแล้วมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองไม่แตกต่างกับผูท่ี้ยงัไม่ได้สมรส และคนพิการท่ีมี
ระยะเวลาของความพิการนานกวา่มีความรู้สึกวา่เห็นคุณค่าในตนเองมากกวา่คนพิการท่ีมีระยะเวลา
ความพิการสั้นกวา่ (พรพิมล พรแกว้ 2551 : 62-70) 
 งานวิจยัเร่ืองการศึกษาความรู้ ทศันคติ และปัจจยัในการมีชีวิตคู่ของบุคคลพิการจาก
การบาดเจ็บทางไขสันหลงัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ผูพ้ิการส่วนใหญ่มีความ
พิการช่วงล่าง หมายถึงอัมพาตขาทั้ งสองข้างรวมถึงล าตัวทั้ งหมด หรือเพียงบางส่วน ระดับ
การศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยม และมีผลต่อการตดัสินใจเพียงเล็กนอ้ย (13%) ยงัไม่มีงานท าถึงหน่ึงใน
สามจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด อาชีพท่ีพบมากท่ีสุดคือคา้ขายรายไดอ้ยูใ่นระดบัไม่เกิน 5,000 
บาทต่อเดือน 
 ประเด็นความรู้ทางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวกับการสมรสมีความเขา้ใจเพียงร้อยละ 22 
เท่านั้น ส่วนใหญ่ไม่มีความประสงคใ์นการมีบุตรภายหลงัการสมรสเพราะเห็นวา่ท าให้เกิดภาระทั้ง
ท่ีมีความเช่ือว่ามีความสามารถในการเล้ียงดูได ้ทางดา้นความเป็นอยู่ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั
การให้อภยั เม่ือเกิดปัญหาจะขอค าปรึกษาจากบุคคลใกล้ตวัเช่น บิดา-มารดา ญาติพี่น้องเพราะมี
ความไวว้างใจมากท่ีสุด สังคมรอบดา้นไม่ใหก้ารยอมรับ และสาเหตุท่ีท าให้วิตกกงัวลมากท่ีสุดเกิด
จากปัญหาทางดา้นการมีเพศสัมพนัธ์ (เพชรน ้าหน่ึง ศรีวรรธนะ 2545 : 64-70) 
 จากงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตคู่ของผูพ้ิการทางการ
มองเห็นในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบวา่กลุ่มผูพ้ิการทางการมองเห็นมีความพึงพอใจในการใชชี้วิต
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คู่อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนสาเหตุท่ีตดัสินใจใช้ชีวิตคู่เน่ืองจากเหตุผลท่ีส าคญัสามประการคือ 
ตอ้งการความช่วยเหลือเน่ืองจากมีความรู้สึกว่าตอ้งการคนท่ีสามารถช่วยเหลือ และให้การดูแลได ้
ประการท่ีสองคือมีความเขา้ใจกนัดีไม่วา่จะเป็นส่วนของผูท่ี้มีความพิการเหมือนกนั หรือจากผูท่ี้มี
ร่างกายปกติ การปรึกษาหารือกนัเกิดความเขา้ใจกนัดี และประการสุดทา้ยคือการใชชี้วิตคู่ท่ีเกิดจาก
ความรักอยา่งเดียวมีเพียงร้อยละ 8.5 เท่านั้น 
 ส าหรับปัจจยัก่อนการสมรสคือ ศาสนา ระดบัการศึกษา ปัจจยัหลงัสมรสคือ ความ
ตอ้งการมีบุตร ส่วนสถานภาพทางการเงินไม่มีผลต่อการตดัสินใจการใช้ชีวิตคู่ (สุปราณี วาสนาม 
2549 : 60-62) 
 จากงานวิจยัเร่ือง การสนบัสนุนทางสังคมของผูพ้ิการทางร่างกายในจงัหวดันครปฐม 
ผลจากการวิจัยพบว่าผู ้พิการส่วนใหญ่คิดว่าได้รับการสนับสนุนทางสังคม และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการอยู่ในระดับน้อย โดยได้รับการสนับสนุนทางสังคมท่ีมาจากกลุ่มท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งไม่เป็นทางการไดแ้ก่เพื่อนบา้น  
 ในส่วนของการสนับสนุนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยอ์ยู่ในระดบัปานกลาง 
และการสนบัสนุนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการประกอบอาชีพอยู่ในระดบันอ้ย (แพรว เอ่ียมน้อย 
2550 : 48-55) 
 จากการศึกษาเอกสาร และผลจากการวิจยัพบวา่ บริบทการด าเนินชีวิตของคนพิการมี
ความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย การใชชี้วิตคู่ของคนพิการส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บการยอมรับ มีความ
พึงพอใจในชีวิตคู่อยู่ในระดบัปานกลาง และไม่ค่อยประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตคู่ ปัจจยัใน
การใชชี้วิตคู่ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการพึ่งพา การให้ความสนบัสนุนทางดา้นต่าง ๆ ยงัมีนอ้ย 
อย่างไรก็ตามกระบวนการทางความคิด แนวทางการแกปั้ญหา และการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั
ของแต่ละบุคคลยอ่มท าใหเ้กิดแนวทาง ๆ ความคิดใหม่ ๆ ท่ีสามารถประคบัประคองชีวิตคู่ระหวา่ง
บุคคลทัว่ไปกบัผูพ้ิการได ้
 การท าความเขา้ใจในเอกสารงานวจิยัท าใหท้ราบถึงแนวความคิดเก่ียวกบัผูพ้ิการในมุม
กวา้งเช่น ทางด้านความพึงพอใจในการใช้ชีวิตคู่ ด้านความคิด ความเป็นอยู่ การสนับสนุนทาง
การแพทย ์เป็นตน้ การท าความเขา้ใจในภาพรวมน้ีท าให้สามารถสร้างประเด็นเพื่อเกิดแนวค าถาม 
สร้างกรอบแนวคิด และเห็นมุมมองในดา้นอ่ืน ๆ ส าหรับเน้ือหาของงานวจิยัต่อไป 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
 การวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) แนว
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Research) โดยมุ่งเนน้ในการท าความเขา้ใจถึงประสบการณ์
ในการด าเนินชีวิตจากการเล่าเร่ือง (Narrative) และการสัมภาษณ์ระดบัลึก (In-depth Interview) โดย
มีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 3 รายไดแ้ก่ ฝ่ายชายเป็นหวัหนา้ครอบครัว ภรรยา และบุตรโดยวิธีการเล่าเร่ือง
ความเป็นมาของแต่ละฝ่าย ความรัก กระบวนการทางความคิด และการตดัสินใจในการแต่งงาน การ
อยู่ร่วมกัน และอุปสรรคในการใช้ชีวิตคู่ เศรษฐกิจในครัวเรือน รวมถึงทศันคติทางสังคม โดย
ด าเนินการวจิยัตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดม้าจาก 2 แห่ง คือ 
 1.1 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ส าหรับผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก่ครอบครัวของผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวมีสมาชิก
ในครอบครัวจ านวน 3 รายประกอบดว้ยสามีเป็นหวัหนา้ครอบครัวมีสภาพร่างกายปกติ และสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ ภรรยาเป็นผู ้พิการทางการเคล่ือนไหวข้ึนทะเบียนคนพิการไว้ท่ีส านักงาน
ประชาสงเคราะห์จงัหวดันครปฐมแลว้ โดยจัดระดบัความพิการอยู่ในระดบัท่ี 5 ไดแ้ก่การสูญเสีย
ความสามารถในการเคล่ือนไหว มือ แขน ล าตัวซ่ึงจ าเป็นในการประกอบกิจว ัตรหลักใน
ชีวิตประจ าวนั มากกว่าคร่ึงตวัหรือแขน ขา มากกว่าสองขา้ง และบุตรท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
ทุกประการ  
  ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการความคิดเห็นทางดา้นทศันคติท่ีมีต่อการสมรสของผู ้
พิการนั้น ผูว้จิยัเลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) หรือกลุ่มตวัอยา่งตามความ
สะดวก (Convenient Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจ านวน 6 คน เพศชายจ านวน 6 คน มี
ความหลากหลายทางดา้นอายุ การศึกษา อาชีพการท างาน โดยท าความเขา้ใจเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อ
การใช้ชีวิตคู่ระหว่างผูมี้สภาพร่างกายปกติกบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว การมีเพศสัมพนัธ์ของผู ้
พิการทางการเคล่ือนไหว และการตั้งครรภข์องผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว  
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 1.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นหนงัสือ
วิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความ รวมถึงส่ืออิเลคทรอนิคส์ระบบเครือข่าย เป็นตน้ เพื่อเป็นขอ้มูล
พื้นฐานท่ีส าคญัส าหรับการศึกษา วางกรอบแนวคิด และทฤษฎีของการวจิยัคร้ังน้ี 
 
2. วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล และกำรสัมภำษณ์ 
 การรวบรวมขอ้มูลในส่วนของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) การสัมภาษณ์ระดบัลึกรายบุคคล (In-depth Interview) เป็นการ
ซักถามในลกัษณะพูดคุยอย่างเป็นกนัเองระหว่างผูว้ิจยักบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในลกัษณะการเล่าเร่ือง 
(Narrative) โดยค าถามท่ีใช้สัมภาษณ์นั้นจะเป็นค าถามในรูปของการบอกเล่าถึงความเป็นมาแบบ
เรียงล าดบัเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตลอดจนกระบวนการทางความคิดในการตดัสินใจใช้
ชีวิตร่วมกนั และทศันคติท่ีมีต่อกนั โดยให้รายละเอียดของเน้ือหาในแบบสัมภาษณ์ครอบคลุมส่วน
ต่าง ๆ ท่ีส าคญั 5 ส่วน คือ 
 2.1 ประวติัความเป็นมาของแต่ละฝ่าย 
 2.2 ความรัก และกระบวนการตดัสินใจของการแต่งงาน 
 2.3 การอยูร่่วมกนั และอุปสรรคในการใชชี้วติคู่  
 2.4 เศรษฐกิจในครัวเรือน การประกอบอาชีพ  
 2.5 มุมมองของสังคมรอบดา้น 
 ในส่วนของผู ้ให้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น หรือทัศนคติ ผู ้วิจ ัยเลือกใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ตามค าถามท่ีก าหนดไวโ้ดยท า
ความเข้าใจกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ถึงบทบาท และหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวทัว่ไปก่อนท าการ
สัมภาษณ์ในสาระของเน้ือหา 3 ส่วนคือ 
  2.5.1  ความเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วติคู่กบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว  
  2.5.2  ความเห็นเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผูพ้ิการทางการเล่ือนไหว 
  2.5.3  ความเห็นเก่ียวกบัการตั้งครรภข์องผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว 
 
3. เคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.1 แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 
 3.2 เคร่ืองบนัทึกเสียงชนิดมีหน่วยความจ าในตวัเคร่ือง 
 3.3 อุปกรณ์ในการจดบนัทึก 
 3.4 ผูท้  าการวจิยั 
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4. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล และกำรสัมภำษณ์ 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการสัมภาษณ์ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 4.1 สร้างความคุน้เคยกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหเ้กิดความไวว้างใจส าหรับการท าวจิยั 
 4.2 ท าความเขา้ใจกบักลุ่มตวัอยา่งถึงวตัถุประสงค ์และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยั
ในคร้ังน้ีเพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดเ้รียบเรียงล าดบัความคิดในเร่ืองท่ีจะท าการศึกษา 
 4.3 แบ่งการสัมภาษณ์ให้คลอบคลุมเน้ือหา และตามวตัถุประสงค์ไดเ้ป็น 5 ตอน คือ
ประวติัความเป็นมา กระบวนการทางความคิด และการตดัสินใจในการแต่งงาน การอยูร่่วมกนั และ
อุปสรรคในการใชชี้วติคู่ เศรษฐกิจในครัวเรือน และมุมมองทางสังคม 
 4.4 ตั้งค  าถามโดยการสังเกตถึงบริบทท่ีกลุ่มตวัอยา่งแสดงออก และพยายามถามในส่ิง 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัไปโดยพยายามใหอ้ยูใ่นเน้ือหาท่ีก าหนดไว ้
 4.5 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงชนิดมีหน่วยความจ าในตวัเคร่ือง และ
ท าการบนัทึกแบบต่อเน่ืองไปจนจบการสนทนา โดยผูว้จิยัเป็นผูส้ัมภาษณ์เอง 
 4.6 สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งซ ้ าอีกคร้ังเพื่อครอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และกรณี
ท่ีเน้ือหาไม่มีความชดัเจน  
 4.7 รวบรวม และจดัแบ่งบทสัมภาษณ์ท่ีได้เป็นตอน ๆ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการ
วเิคราะห์ และการศึกษาเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามกรอบท่ีวางไว ้
 4.8 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางขอ้มูล (Triangulation) 

 
5. กำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลดว้ย Triangulation เพื่อให้ทราบว่าขอ้มูลท่ีไดม้า
นั้นเป็นความจริงมากน้อยเพียงใด และได้ขอ้มูลตรงตามจริงมากท่ีสุดก่อนน าเสนอเป็นงานวิจยั 
นอกจากน้ียงัเป็นการตรวจสอบเพื่อให้ได้ค  าตอบท่ีตรงตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา การ
ตรวจสอบขอ้มูลท าไดโ้ดย 
 5.1 ตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) คือการพิสูจน์วา่ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยั
ไดม้านั้นมีความถูกตอ้งหรือไม่ วธีิการตรวจสอบคือ 
  แหล่งเวลา  หมายถึง  สัมภาษณ์เวลาต่างกนั ขอ้มูลท่ีไดเ้หมือนกนัหรือไม่ 
  แหล่งบุคคล  หมายถึง  บุคคลผูใ้หข้อ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลท่ีไดเ้หมือนเดิมหรือไม่ 
 5.2  ตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้จิยั (Investigator Triangulation) ตรวจสอบวา่ผูว้จิยัแต่ละ
คนไดข้อ้มูลต่างกนัอยา่งไร โดยมีผูร่้วมสังเกตบริบทของผูใ้หข้อ้มูลหลกัเพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูล 
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 5.3 การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) คือ
การใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างกนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลในเร่ืองเดียวกนัดว้ยวิธีการสังเกตควบคู่กบั
การซกัถามพร้อมกบัศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสารประกอบ 
 การสังเกตบริบทโดยรอบจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเพื่อเป็นการยืนยนัขอ้มูลใน
ลกัษณะสามเส้าวา่ขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเดิมท่ีไดห้รือไม่ ในการตรวจสอบขอ้มูลผูว้ิจยัท า
ในขณะสัมภาษณ์ และกลบัไปตรวจสอบอีกคร้ังในระหวา่งการวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนสุดทา้ย 
 
6. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการแยกสัมภาษณ์ทีละคน สัมภาษณ์
แบบกลุ่มจากกลุ่มตวัอยา่ง และผูเ้ก่ียวขอ้งมาเรียบเรียง จดัล าดบัเหตุการณ์เพื่อวเิคราะห์ หากขอ้มูลใด
ยงัไม่สมบูรณ์ หรือขดัแยง้กนัผูว้จิยัจะท าการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมในระหวา่งท าการวจิยัเพื่อให้ไดข้อ้มูล
ท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
 
7. ระยะเวลำในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลและกำรสัมภำษณ์ 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาตั้ งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2554 
 จากขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดจ้ากกระบวนการเหล่าน้ีท าให้ผูว้ิจยัไดศึ้กษา และทราบถึงบริบท
ของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการท าวจิยั เพื่อน าไปสู่ผลของการวิจยั และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
ดงักล่าวรายละเอียดในบทต่อไป 
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บทที ่4 
 

ผลการวจัิย 
 

 ในวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึงอตัชีวประวติัของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และครอบครัวประกอบไป
ดว้ย  ผูใ้หข้อ้มูลหลกัเป็นผูท่ี้มีสภาพร่างกายเป็นปกติ และมีฐานะเป็นหวัหนา้ครอบครัว โดยสมรส
กบัฝ่ายหญิงซ่ึงเป็นผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวท่ีมีความพิการอยู่ในระดับ 5 ได้แก่การสูญเสีย
ความสามารถในการเคล่ือนไหวล าตัว มือ แขน ซ่ึงจ าเป็นในการประกอบกิจวตัรหลักใน
ชีวติประจ าวนัมากกวา่คร่ึงตวั หรือแขน ขาเพียง 2 ขา้ง และบุตรซ่ึงเป็นผูท่ี้มีสภาพร่างกายเป็นปกติ
เช่นเดียวกับผู ้ให้ข้อมูลหลัก โดยเน้ือหาของการศึกษาจะเก่ียวข้องกับประวัติความเป็นมา 
กระบวนการทางความคิดในการตดัสินใจในการใช้ชีวิตคู่ ปัญหา และวิธีการแกไ้ข เศรษฐกิจใน
ครัวเรือน รวมถึงมุมมองทางสังคมเก่ียวกบัการใชชี้วิตคู่ของผูพ้ิการ ผลการศึกษาจึงเกิดข้ึนจากการ
ตีความผา่นกระบวนการสนทนาระหวา่งผูว้จิยั และผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 การใชว้ธีิวิทยาดงักล่าวช่วยให้ผูว้ิจยัเขา้ใจถึงเร่ืองเล่าท่ีเป็นประสบการณ์ชีวิตของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั และครอบครัวโดยการให้ความหมาย เหตุผลในการตดัสินใจ และปัจจยัโดยรอบท าให้
พบว่ากระบวนการทางความคิดในการตดัสินใจนอกจากใช้วิจรณะยานของตนเองแล้ว แรงเสริม
จากภายนอกท่ีเขา้มาท าปฏิกิริยาสามารถท าใหต้ดัสินใจไดง่้ายข้ึนเช่นกนั 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ตามแนวทางของการวิจยัเชิง
คุณภาพ  ปรากฏผลออกมา 4 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชชี้วติคู่ร่วมกนั 
 2. บทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ การเล้ียงดูบุตร และความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
 3. ปัญหา และอุปสรรคในการใชชี้วติคู่ 
 4. ทศันคติท่ีสมาชิกในครอบครัว และบุคคลทัว่ไปมองถึงการใชชี้วติคู่กบัผูพ้ิการ 
 
1. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้ชีวติคู่ร่วมกนั 
 1.1 ภูมิหลงั และครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลหลกั 
  ฝ่ายชายปัจจุบนัอายุ 38 ปี  นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายโปรเตสแตนท ์บา้นเดิมอาศยั
อยูอ่  าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี เป็นบุตรคนโตมีนอ้งสาวร่วมมารดาเดียวกนัหน่ึงคน และนอ้งชาย
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ต่างมารดาอีกหน่ึงคน รายไดห้ลกัของครอบครัวมาจากบิดา  มีอาชีพขบัรถรับจา้ง มารดาท างานบา้น 
และรับจา้งเก็บชะอมตามสวน นอกจากนั้นยงัเก็บพืชผลทางการเกษตรท่ีปลูกไวใ้นบา้นน าออกขาย
เพื่อเป็นรายไดเ้สริม ฐานะของครอบครัวจึงไม่ค่อยดีนกั ในวยัเด็กใชเ้ส้ือผา้ ของใช ้และชุดนกัเรียน
ท่ีไดรั้บการบริจาคมาจากเพื่อนบา้น   
  ในปี พ.ศ.2527 บิดา และมารดาหยา่ร้างกนัเน่ืองจากบิดามีภรรยาใหม่ ภายหลงัจาก
แยกทางกันแล้วบิดาไม่ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวอีกเลย ความสงสารมารดาท่ีรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพียงล าพงัท าให้หลงัจากส าเร็จการศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีสามจาก
โรงเรียนประจ าอ าเภอในปี พ.ศ.2530 แลว้ จึงหยุดเรียนออกมาประกอบอาชีพเพื่อช่วยหาค่าใชจ่้าย
ภายในครอบครัว 
  พ.ศ.2532 เขา้กรุงเทพ ฯ เพื่อมาเยี่ยมเพื่อนหญิงท่ีท างานในโรงหล่อ ระหว่างนั้น
ทางโรงหล่อก าลงัตอ้งการลูกจา้งเพิ่มเพื่อช่วยเป็นพี่เล้ียงให้กบัพี่ และน้องของฝ่ายหญิงซ่ึงมีความ
พิการทางการเคล่ือนไหว จึงไดต้ดัสินใจเขา้ท างานตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาโดยท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงให้
ทุกคนท่ีพิการภายในบา้น และยงัคอยช่วยเหลือบิดาของฝ่ายหญิงเม่ือตอ้งไปธุระ หรือไปหาซ้ือเศษ
ทองเหลืองตามต่างจงัหวดัอีกดว้ย 
  

  “ในวนัท่ีผมตดัสินใจเขา้ท างานท่ีน่ีนั้นผมมีกระเป๋าเส้ือผา้ใบเล็ก ๆ มาใบเดียว
เพราะตั้งใจจะมาเท่ียวไม่ได้มาท างาน  แต่ผมก็มีเหตุผลอ่ืนนอกจากท างานหาเงินช่วยมารดาดว้ย
เหมือนกนั”  (ฝ่ายชาย 2553) 
 

  ความเป็นอยู่ในช่วงแรกค่อนขา้งล าบากเพราะตอ้งอาศยัห้องเดียวกบัน้องชายทั้ง
สองคนของฝ่ายหญิงโดยนอนบริเวณพื้นห้องเพื่อคอยดูแลเขาทั้งสองคน บางวนัต้องขบัรถไป
ต่างจงัหวดักบับิดาฝ่ายหญิงเพื่อหาซ้ือเศษทองเหลืองส าหรับใชเ้ป็นวตัถุดิบในการท าฝาทองเหลือง 
และมกักลบับา้นมาดึก ๆ ทุกคืนเขาตอ้งแบกบิดาฝ่ายหญิงข้ึนหลงัเพื่อไปส่งให้ถึงห้องพกัก่อนท่ีเขา
ไดพ้กัผอ่นในช่วงเวลาประมาณหน่ึงนาฬิกาเป็นประจ าเกือบทุกวนั 
 1.2 ภูมิหลงั และครอบครัวภรรยาของผู้ให้ข้อมูลหลกั  
  ฝ่ายหญิงปัจจุบนัอายุ 40 ปี ภูมิล าเนาเป็นคนจงัหวดักรุงเทพมหานคร ลกัษณะของ
ความพิการคือแขน-ขาไม่มีแรง มือห่อ น้ิวมือ-เทา้ หงิก-งอไม่สามารถเหยียดตรงไดก้ารเดินทางตอ้ง
ใชเ้กา้อ้ีลอ้เล่ือน ข้ึนทะเบียนเป็นผูพ้ิการของกระทรวงสาธารณะสุขอยูใ่นระดบั 5 ไดแ้ก่ การสูญเสีย
ความสามารถในการเคล่ือนไหวล าตัว มือ แขน ซ่ึงจ าเป็นในการประกอบกิจวตัรหลักใน
ชีวติประจ าวนัมากกวา่คร่ึงตวั  หรือแขน ขาเพียง 2 ขา้ง อุปนิสัยเป็นคนเจา้ระเบียบ ปากร้ายใจดี เป็น
ครอบครัวคนจีน เอะอะโวยวาย เสียงดัง การทะเลาะกันระหว่างพี่-น้องจึงเป็นเร่ืองปกติของ
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ครอบครัว มีลกัษณะการอยูร่่วมกนัแบบครอบครัวขยาย คืออยูร่วมกนัทั้งบิดา-มารดา ตา-ยาย  และ
หลาน ฝ่ายหญิงเป็นบุตรคนท่ีสามจากพี่นอ้งทั้งหมดหกคน และอีกหน่ึงคนเป็นนอ้งต่างมารดา โดย
ทั้งหกคนนั้น คนท่ีสอง คนท่ีสาม (ฝ่ายหญิง) คนท่ีส่ี คนท่ีห้า และบิดาเป็นผูพ้ิการทางการ
เคล่ือนไหวทั้งส้ิน สมาชิกในครอบครัวท่ีสมรสแลว้มกัปลูกบา้น หรือแยกหอ้งต่างหากออกจากบา้น
ใหญ่โดยอยู่ในท่ีดินผืนเดียวกนั การรับประทานอาหารม้ือเช้า และกลางวนัแยกกนัรับประทาน 
ส่วนม้ือเยน็รับประทานร่วมกนัท่ีบา้นใหญ่ (บา้นบิดา-มารดา)  ฐานะทางครอบครัวเป็นชนชั้นกลาง 
มีกิจการโรงงานหล่อฝาทองเหลืองเป็นสินคา้เพื่อส่งตามร้านวสัดุก่อสร้าง  บริหารงานโดยบิดาทั้ง
หมดแลว้ร่วมกนัด าเนินกิจการโดยสมาชิกในครอบครัว อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากบิดามีแนวคิดแบบ
คนจีนยุคเก่ากล่าวคือ  บุตรทุกคนตอ้งท างานให้โรงงานแลว้รับเงินเดือนจากเงินกองกลาง  ดงันั้น
รายรับจากการประกอบการทั้งหมดจึงเขา้ท่ีส่วนกลาง และรายจ่ายภายในบา้นทั้งหมดถูกช าระดว้ย
เงินจากส่วนกลางเช่นกนั  บุตรชายคนท่ีส่ีเป็นผูไ้ดรั้บมรดกในการดูแลกิจการทั้งหมด ส่วนบุตรสาว 
และบุตรชายคนอ่ืน ๆ ไดว้ิชาความรู้สูงสุดเท่าท่ีสามารถเรียนไดเ้พื่อใช้วิชาความรู้ช่วยเหลือ และ
ท างานให้กิจการของครอบครัว ยกเวน้บุตรสาวคนสุดทอ้งซ่ึงบุตรสาวต่างมารดา หลาน เขย สะใภ้
บางคนเท่านั้นท่ีท างานนอกบา้น 
  ฝ่ายหญิงเข้ารับการศึกษาในชั้ นประถมปีท่ีหน่ึง  ถึงชั้ นประถมศึกษาปีท่ีหก          
ท่ีโรงเรียนบา้นขุนประเทศซ่ึงอยู่ใกลบ้า้น เน่ืองจากบิดาไม่อยากให้บุตรตอ้งเดินทางไปเรียนใน
ระยะทางไกลสามารถดูแลรับส่งไดส้ะดวก  เพราะถา้ตอ้งใชเ้วลาจากการเดินทางนานเกรงวา่อาจมี
ผลต่อความผิดปกติของร่างกาย  ประกอบกบัทางโรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนของนกัเรียนทัว่ไปจึงมี
ค่าใชจ่้ายในการเรียนซ่ึงถูกกวา่โรงเรียนส าหรับผูพ้ิการเฉพาะทาง   
  หลงัจากเธอจบชั้นประถมศึกษาปีท่ีหกจากโรงเรียนบา้นขุนประเทศแล้วได้เขา้
ศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีโรงเรียนสามมุกคริสต์เตียนวิทยา เป็นโรงเรียนของมิชนันาร่ีใน
อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรีโดยพี่สาวคนท่ีสองเรียนอยู่ก่อนแล้วในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีส่ี  ส่วน
สาเหตุท่ีตดัสินใจมาเรียนท่ีน่ีเพราะค าชักชวนของพี่สาวท่ีเห็นว่าเป็นโรงเรียนของคริสต์เตียน
สามารถไปโบสถไ์ดง่้าย  อีกทั้งมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนดว้ยการมีส่วนร่วม
ในการร้องเพลงเพื่อท าพิธีกรรมทางศาสนาจึงเกิดความชอบ  และอยากเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นด้วย  
ประกอบกบัอยูใ่นช่วงของความรักสวยรักงามเม่ือเห็นวา่เคร่ืองแบบนกัเรียนของโรงเรียนน้ีมีสีสัน
สวยงามจึงมีความประสงคเ์ขา้เรียนท่ีน่ี 
  ระหว่างเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีสามมารดาของฝ่ายหญิงป่วยเป็นมะเร็งระยะ
สุดทา้ย และเสียชีวิตลง รวมถึงพี่สาวคนท่ีสองขอยา้ยกลบัมาเรียนต่อท่ีกรุงเทพ ฯ เพราะตอ้งเขา้รับ
การรักษาพยาบาลจากอาการผิดปกติของการเดิน จากเหตุผลขา้งตน้ประกอบกบัอุปสรรคทางดา้น
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ร่างกายของเธอจึงมีผลใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย และในช่วงเวลานั้นเพื่อนท่ีโรงเรียนแสดงท่าทีรังเกียจ
เพราะคิดวา่เธอเป็นโรคติดต่อท าใหเ้สียก าลงัใจเป็นอยา่งมาก ส่งผลให้การเรียนตกต ่าฝ่ายหญิงจึงขอ
ยา้ยกลบัมาเรียนต่อท่ีโรงเรียนอ านวยศิลป์ (ธนบุรี) จนจบมธัยมศึกษาปีท่ีสาม  แลว้เขา้รับการศึกษา
ต่อจนจบในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  และเขา้เรียนในชั้นอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์
สาขาบริหารธุรกิจ ขณะท่ีพี่สาวคนท่ีสองแยกไปเรียนท่ีมหาวิทยาลยัสยาม  ทั้งสองคนเรียนในสาขา
เดียวกนัเพราะบิดาเป็นผูเ้ลือกใหโ้ดยใหเ้หตุผลวา่ หลงัจากเรียนจบมาแลว้สามารถน าเอาวิชาความรู้
ท่ีเรียนมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจภายในครอบครัวได้  ระหว่างท่ีทั้งสองคนเรียนอยู่ใน
มหาวิทยาลยันั้นจ าเป็นตอ้งใช้พี่เล้ียงเพื่อคอยดูแล และให้ความช่วยเหลือแบบตวัต่อตวัเน่ืองจาก
ปัญหา และอุปสรรคจากการเคล่ือนไหวทางร่างกายเช่น การเดินข้ึน-ลงบนัใดอาคารเรียนตอ้งไดรั้บ
ความช่วยเหลือรวมถึงการท ากิจกรรมบางอย่างในมหาวิทยาลยัท่ีไม่สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง เป็น
ตน้  
  ช่วงเวลานั้นผลประกอบการของโรงหล่อมีภาวะชะลอตวั เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่ามีผลใหส้ภาพคล่องทางการเงินของโรงงานลดลงส่งผลใหร้ายไดข้องครอบครัวลดนอ้ยลงตาม
ไปดว้ย  เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความเป็นอยู่ท่ีไม่
ล าบาก บิดาของฝ่ายหญิงจึงตดัสินใจตดัค่าใชจ่้ายท่ีเห็นวา่ไม่จ  าเป็นออก ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีถูกตดัออกน้ี
รวมถึงการเลิกจ้างพี่ เ ล้ียงของฝ่ายหญิงด้วย  ดังนั้ นเธอจึงเรียนได้เพียงปีเดียวจึงลาออกจาก
มหาวิทยาลัยมาช่วยดูแลกิจการทางบ้านเน่ืองจากไม่มีพี่เล้ียงคอยดูแล และให้ความช่วยเหลือ
ระหวา่งเรียน รวมถึงเธอเองไม่ชอบเรียนในสาขาบริหารธุรกิจดว้ย 
 1.3 ความผดิปกติ และการรักษาพยาบาล 
  ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนเร่ิมตั้งแต่เธออายุประมาณส่ีขวบโดยอาการแรกเร่ิมของพี่
นอ้งทุกคนมีอาการเหมือนกนั กล่าวคือเร่ิมจากตวัร้อน ไขข้ึ้นสูง มือ-เทา้มีอาการอ่อนแรง  ภายหลงั
หายจากอาการไขแ้ลว้ความอ่อนแรงของมือ-เทา้ไม่ดีข้ึน จากนั้นมีอาการขาขวาเร่ิมเดินไม่สะดวก
การเดินเหมือนขาลาก มีลกัษณะแกวง่ท่ีปลายเทา้ การเดินผิดปกติแตกต่างจากเด็กทัว่ไป และอาการ
ท่ีแสดงให้เห็นอยา่งเด่นชดัมากท่ีสุดคือการเดินแลว้ลม้เน่ืองจากกลา้มเน้ือขาไม่มีแรง และแขน–ขา
ลีบเล็กลง ช่วงนั้นบิดาไดพ้าฝ่ายหญิง และพี่สาวไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐแห่งหน่ึง
จากการวินิจฉยัของแพทยไ์ม่สามารถระบุไดว้า่เป็นเพราะสาเหตุใด  โดยให้การรักษาตามอาการท่ี
มองเห็นด้วยการกระตุน้กล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้า และให้แช่ตวัในอ่างน ้ าแร่  อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก    
ช่วงนั้นทั้งสองคนอยูใ่นวยัเด็กจึงไม่มีความเขา้ใจวา่ท าไปเพื่ออะไร ในขณะท่ีแพทย ์หรือพยาบาล
เผลอเธอมกัแอบแกะเคร่ืองกระตุน้กลา้มเน้ือออกอยูบ่่อย ๆ เน่ืองจากไม่สามารถอดทดต่อความเจ็บ
จากการกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยกระแสไฟฟ้าได ้นอกจากน้ีการรักษาดงักล่าวตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
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เดินทางนานมากเน่ืองจากบา้น และโรงพยาบาลอยูไ่กลกนัจึงท าให้ตอ้งออกจากบา้นตั้งแต่เชา้ แลว้
กลบัเขา้มาโรงเรียนในตอนสาย บิดาของเธอเกรงวา่บุตรเรียนหนงัสือตามเพื่อนไม่ทนั ประกอบกบั
เห็นวา่การรักษาดว้ยวธีิดงักล่าวไม่เห็นผล และไม่เห็นความกา้วหนา้ของการรักษาบิดาของเธอจึงยุติ
การรักษาทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัลง แลว้หันเขา้หาวิธีการรักษาแบบอ่ืน ๆ เช่น การฝังเข็มของ
แพทย์ชาวจีนโบราณ ยาสมุนไพร ลูกประคบของแพทย์ไทยแผนโบราณ นวดน ้ ามนั นวดแผน
โบราณ การรดน ้ ามนต ์ด่ืมน ้ ามนต ์ เป็นตน้ ต่อมาเม่ือฝ่ายหญิงอายุ 11 ปีทางโรงพยาบาลมีจดหมาย
แจง้ให้เขา้รับการผ่าตดัอีกคร้ังเพื่อปรับแต่งรูปกระดูกเตรียมความพร้อมส าหรับการใส่ขาเหล็กทั้ง
สองขา้งเพื่อเสริมโครงสร้างของกระดูกใหมี้ความแขง็แรง และป้องกนัไม่ใหผ้ดิรูปมากไปกวา่เดิม  
  ช่วงมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชีวิตประจ าวนัจึงอยู่กบัเคร่ืองช่วยพยุงการเดิน (ขาเหล็ก) 
ตลอดเวลา ลกัษณะการใชง้านของเคร่ืองช่วยพยงุใชว้ธีิสวมใส่เหมือนรองเทา้ทัว่ไปมีเหล็กดามทั้ง 2 
ขา้งตั้งแต่ใตเ้ข่าลงไปจนถึงขอ้เทา้เพื่อป้องกนัไม่ให้ขอ้เทา้พลิก และประคองขาให้ตั้งตรงไม่บิด-งอ
ช่วยให้การเดินตรง และไดค้วามรู้สึกว่าบุคลิกในการเดินดีข้ึน  วสัดุท่ีใชท้  าตวัรองเทา้ผลิตมาจาก
หนงัเทียมการสวมใส่ท าไดย้ากเพราะใชก้ารผกูเชือกเหมือนรองเทา้ของผูช้าย นอกจากน้ีน้ิวมือทั้ง
สองขา้งเร่ิมมีลกัษณะหงิก-งอไม่สามารถเหยยีดตรง ท างานไดไ้ม่ดีจบัส่ิงของไดย้ากล าบากท าให้ใช้
เวลาในการสวมใส่นานมาก  เม่ือสรีระของร่างกายมีความเจริญเติบโตเร่ิมเป็นผูใ้หญ่ น ้ าหนกัตวัจึง
ไปกดทบัตรงส่วนท่ีเทา้มีความผิดปกติท าให้เกิดความเจ็บปวดในการเดินตอ้งใชค้วามอดทนเพราะ
ไม่สามารถหารองเทา้อ่ืนมาสวมใส่แทนได ้  
  นอกจากน้ีในช่วงเวลาเดียวกนัเพื่อนในชั้นเรียนไม่ยอมให้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โรงเรียน เพราะคิดว่าฝ่ายหญิงเป็นโรคเร้ือนทางครอบครัวจึงพาเธอไปเข้ารับการตรวจท่ี
โรงพยาบาลมโนรมย ์ผลการวนิิจฉยัไม่พบวา่เป็นโรคเร้ือน และไม่เป็นผูมี้ความเส่ียงในการแพร่เช้ือ
ของโรคติดต่อใด ๆ ทางการสัมผสั อย่างไรก็ตามกลบัพบว่าเธอมีความบกพร่องจากระบบการ
สั่งงานของสมองมาย ังกล้ามเน้ือ ในขณะท่ีโรงพยาบาลศิริราชได้แจ้งผลจากการตรวจหา
ขอ้บกพร่องพบวา่ความผิดปกติสาเหตุเกิดมาจากกรรมพนัธ์ุ โดยบิดาของฝ่ายหญิงไดใ้ห้ขอ้มูลกบั
ทางแพทยผ์ูใ้หก้ารวนิิจฉยัวา่ในประวติัของครอบครัวไม่เคยเห็นวา่มีใครเคยเป็นโรคน้ี   
  ช่วงประมาณปี พ.ศ.2536 ฝ่ายหญิง พี่สาวคนท่ีสอง นอ้งชาย และแม่บา้นถูกส่งให้
มาอยู่บา้นเช่าในอ าเภอศรีราชา เพื่อรับการรักษาจากแปะกง เขาใช้วิธีบีบนวดบริเวณท่ีมีความ
ผิดปกติเพื่อเป็นการรักษา ก่อนการนวดแปะกงต้องท าพิธีเข้าองค์ทรงเจ้าเพื่อบวงสรวงเทวดา
เสียก่อนแลว้จึงค่อย ๆ นวดใหก้บัผูป่้วยท่ีตอ้งการรักษาโดยใชเ้วลาคร้ังละประมาณ 1 – 2 ชัว่โมงต่อ
คน ระหวา่งการนวดแปะกงท าการท่องคาถาพร้อมกบับีบนวดบริเวณท่ีมีความผิดปกติ กระบวนการ
รักษาครอบครัวของฝ่ายหญิงเป็นไปด้วยดีเธอสามารถไปพบแปะกงเพื่อนวดได้ทุกวนัการบ าบดั
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เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ประกอบกบัทุกคนเห็นว่าบา้นพกัตากอากาศท่ีมาพกันั้นมีบรรยากาศดีทั้ง
ทางดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีความสวยงาม และเกิดความหวงัในการบ าบดัสูงมีผลให้การรักษาช่วง
ระยะเวลาหน่ึงเดือนนั้นทุกคนมีอาการดีข้ึนสามารถเดินไดโ้ดยไม่ตอ้งให้ใครช่วยพยุง และไม่ตอ้ง
ใชไ้มเ้ทา้สามารถเดินไดห้ลายกิโลเมตรแมว้า่ลกัษณะการเดินอาจไม่เหมือนคนปกติเสียทีเดียว การ
นวดกบัแปะกงใช้ระยะเวลารวมทั้งส้ินประมาณสองเดือนเศษตอ้งหยุดการรักษาไปเพราะพี่สาว 
และนอ้งชายของฝ่ายหญิงตอ้งกลบัมาเรียนหนงัสือต่อในช่วงเปิดเทอมการรักษาจึงยงัไม่ครบตาม
ระยะเวลาท่ีแปะกงก าหนดไว ้  
  ความสามารถในการเดินของทุกคนท าไดเ้พียงเดือนเดียวทุกอยา่งก็กลบัเขา้สู่ภาวะ
แขน–ขาอ่อนแรง และเดินไม่ไดเ้ช่นเดิม บิดาฝ่ายหญิงจึงมีความตั้งใจว่าจะพาทุกคนไปรักษาจาก
แปะกงอย่างจริงจงัอีกคร้ังเม่ือลูกเรียนจบเพราะจะไดไ้ม่ตอ้งห่วงเร่ืองของระยะเวลาในการบ าบดั 
ภายหลงัจากหยดุท าการรักษาไปแลว้ถึงสามปีทั้งหมดเดินทางไปพบแปะกงอีกคร้ังเพื่อท าการรักษา 
อย่างไรก็ตามแปะกงไดเ้สียชีวิตไปก่อนหน้าแลว้เน่ืองจากท าการรักษาให้คนไขม้ากจนไม่มีเวลา
พกัผอ่นอีกทั้งไม่มีผูสื้บทอดวชิาการนวด การรักษาดว้ยวธีิการนวดของแปะกงจึงยติุลง 
  พ.ศ.2540 ฝ่ายหญิงประสบอุบติัเหตุล่ืนล้มในห้องครัวเป็นเหตุให้น้ิวก้อย และ
น้ิวนางเทา้ดา้นซ้ายฉีกขาดออกจากกนัรวมถึงมีอาการกระดูกน้ิวหลุดจึงตอ้งดามเหล็กเส้นเล็ก ๆ ท่ี
น้ิวเทา้ ด้วยเหตุน้ีท าให้ฝ่ายหญิงไม่สามารถใช้ไมเ้ทา้ และเคร่ืองช่วยพยุงการเดิน (ขาเหล็ก) ได้
เหมือนเดิมเน่ืองจากภายหลงัจากรักษาอาการบาดเจบ็แลว้มีผลใหมื้อ-เทา้มีลกัษณะเล็ก-ลีบ และอ่อน
แรงมากข้ึนจนไม่สามารถเดินไดอี้ก เธอจึงนัง่เกา้อ้ีลอ้เล่ือนตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
  พ.ศ.2543 มีจดหมายจากโรงพยาบาลรัฐอีกแห่งหน่ึงแจง้ให้ทุกคนในครอบครัวไป
ตรวจหาสาเหตุของความผิดปกติด้วยการตรวจสอบจากเน้ือเยื่อ ผลจากการวินิจฉัยพบว่าปลาย
ประสาทท่ีใช้ควบคุมกลา้มเน้ือมีความบกพร่องในการสั่งงาน และไม่สามารถรักษาอาการผิดปกติ
ใหห้ายได ้
  แมไ้ม่มีความคาดหวงัใดในการท าให้หายขาดจากความผิดปกติแต่กระบวนการ
รักษายงัด าเนินต่อไปเป็นช่วง ๆ แตกต่างกนัตามค าแนะน าท่ีไดรั้บวา่ใชว้ิธีการอยา่งไร คร้ังสุดทา้ยท่ี
ฝ่ายหญิงรับการรักษาคือบิดาไดจ้า้งคนมานวดกลา้มเน้ือใหก้บัทุกคนท่ีบา้นโดยคิดค่าจ่างเป็นชัว่โมง 
ๆ ละ 300 บาทใชเ้วลา 45 นาที ต่อคน ท าทั้ง 5 คน รวมวนัละ 1,500 บาท เป็นระยะเวลาหน่ึงเดือน 
ผลท่ีไดไ้ม่ชดัเจน และไม่มีความกา้วหนา้นกัเขาจึงเลิกจา้งไป ปัจจุบนัทุกวนัเสาร์บิดาของฝ่ายหญิง
เดินทางไปอาบน ้ าแร่ท่ีบ่อน ้ าพุร้อนหินดาษ อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี ส่วนฝ่ายหญิงหยุด
ไปนานแลว้เพราะเห็นวา่การอาบน ้าแร่ดงักล่าวไม่ไดผ้ล  
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  ตลอดระยะเวลาทั้งครอบครัว และฝ่ายหญิงไม่เคยยอ่ทอ้ต่อกระบวนการรักษาถา้มี
คนบอกวา่ท่ีไหนมียาดีช่วยท าให้สามารถเดินได ้หรือรักษาแลว้ท าให้อาการดีข้ึนบิดาของเธอมกัพา
ทุกคนในครอบครัวไปรักษาทุกท่ี ๆ สามารถพาไปได้ ส่วนผลการรักษาเขามองว่าทุกอย่างตอ้ง
ทดลอง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชส้ าหรับการบ าบดับางชนิดท่ีมีราคาแพงถา้ทุกคนในครอบครัว
เห็นว่ามีโอกาสช่วยท าให้การเดินดีข้ึนก็หาซ้ือมาทดลองใช้ การรักษาความผิดปกติของคนใน
ครอบครัวจึงตอ้งทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย ์สมาชิกทุกคนพร้อมเปิดรับวิธีการใหม่ ๆ ท่ี
เขา้มา ทุกกระบวนการรักษาจึงถือวา่เป็นความหวงัเสมอแมบ้างคร้ังผลท่ีไดรั้บมกัเป็นความเจ็บปวด
ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และบางคร้ังผลการรักษาเหมือนเป็นผลดีต่อร่างกายเพราะเม่ือท าใหม่ ๆ 
มกัไดรั้บก าลงัใจจากคนรอบด้าน ซ่ึงความจริงแล้วทุกอย่างแย่ลงเพราะกระบวนการรักษาท่ีตอ้ง
ทุ่มเทดว้ยจิตใจท่ีเต็มไปดว้ยความหวงัซ่ึงผลท่ีไดรั้บไม่เป็นไปตามท่ีหวงั บ่อยคร้ังบิดาของเธอพูด
ใหฟั้งวา่ 
 

  “วิธีการบางอย่างของบางชนิดอาจจะเหมาะส าหรับคนบางคน  แต่ส าหรับ
ครอบครัวของเรา ๆ อาจจะหาส่ิง ๆ นั้นยงัไม่เจอก็ได”้  (บิดาฝ่ายหญิง 2553) 

 

 1.4 การปรับสภาพจิตใจ และใช้ชีวติอยู่กบัความพกิาร 
  วยัเด็กฝ่ายหญิงถูกเล้ียงเหมือนเด็กทัว่ไป ความผิดปกติของร่างกายท่ีแตกต่างจาก
เด็กอ่ืนเร่ิมปรากฏเด่นชดัข้ึนเม่ืออายุประมาณส่ีขวบจากการสังเกตเห็นว่าแขน-ขามีลกัษณะเล็กลง 
ความเปล่ียนแปลง และความผิดปกติของร่างกายเป็นไปอย่างช้า ๆ ท าให้ไม่ รู้สึกถึงความ
เปล่ียนแปลงท่ีผิดปกติเพราะสามารถใช้ชีวิตไดอ้ย่างคนทัว่ไป ประกอบกบัเม่ืออวยัวะส่วนหน่ึง
ส่วนใดท างานผิดปกติ ไม่สามารถท างานไดดี้ หรือท าให้เกิดความเจ็บปวด เธอมกัหาวิธีหลีกเล่ียง
ความเจบ็ปวดท่ีเกิดข้ึนดว้ยการเดินในลกัษณะแตกต่างจากคนทัว่ไป ความผิดปกติมีความชดัเจนข้ึน
เม่ือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ลกัษณะการเดินมีอาการขาขวาเดินไม่สะดวก การกา้วขามีลกัษณะ
ของการลากมีอาการแกวง่ ท่วงท่าของการเดินผิดปกติแตกต่างจากเด็กทัว่ไป และอาการท่ีแสดงให้
เห็นอยา่งเด่นชดัมากท่ีสุดคือการเดินแลว้ลม้เน่ืองมาจากกลา้มเน้ือขาไม่มีแรง 
  แมพ้ยายามปรับวิธีการเดินให้สามารถเดินไดอ้ย่างดีท่ีสุดแลว้ กิจกรรมบางชนิด
ส าหรับเด็กประถมเธอไม่สามารถเขา้ร่วมไดเ้ช่น การเรียนวิชาพลศึกษา หรือช่วงกิจกรรมกีฬาสี 
เป็นต้นกิจกรรมอ่ืน ๆ บางชนิดฝ่ายหญิงถูกแยกไม่ให้มีส่วนร่วมเพราะครูผูดู้แลกลัวการเกิด
อุบติัเหตุ และไดรั้บบาดเจ็บ  การถูกแยกออกมาจากกลุ่มนั้นครูบางคนอธิบายให้เขา้ใจถึงเหตุผลวา่
เป็นเพราะสาเหตุใดท าไมครูถึงแยกออกมา  บางคนไม่พูดอะไรท าให้เกิดความไม่เขา้ใจ ส าหรับครู
บางคนพูดให้เกิดความเขา้ใจว่าไม่ให้เล่นเพราะอาจท าให้เป็นภาระของครูในการดูแล และเกะกะ
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เพื่อนร่วมชั้นเรียนคนอ่ืน ดงันั้นกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนท่ีมีความเส่ียงวา่อาจเป็นสาเหตุให้ไดรั้บ
การกระทบกระเทือน หรือบาดเจบ็เธอจึงถูกกนัออกจากการร่วมกิจกรรมนั้นทุกคร้ัง 
  เวลาเชา้ของทุกวนัฝ่ายหญิง และพี่สาวตอ้งเขา้รับการบ าบดัจากโรงพยาบาลของรัฐ
แห่งหน่ึงในย่านสามเสนหลงัจากนั้นจึงกลบัมาเขา้เรียนในตอนสายเพื่อน ๆ มองทั้งสองคนด้วย
สายตาแปลกบางคนมีความเห็นใจ และให้ความช่วยเหลือท่ีดี  หลายคนรังแกเธอด้วยวิธีต่าง ๆ 
เหตุผลเพราะบางคนเห็นว่าเธออ่อนแอ  บางคนเห็นว่าเธอเป็นส่ิงแปลก  และบางคนเห็นวา่เธอคือ
ส่ิงประหลาด  ส าหรับครูผูดู้แลนั้นส่วนมากมีความเห็นใจในความผิดปกติ มีเพียงบางคนเท่านั้นท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ความแตกต่างท่ีเธอเป็นอยูคื่อภาระในการดูแล   

 

  “มีความรู้สึกว่าเกรียดครูมากไม่อยากไปเรียนหนงัสือ  และโกรธเพื่อน ๆ ท่ีชอบ
แกลง้ ชอบรังแกเห็นวา่เราอ่อนแอ  อีกอยา่งคือมีความรู้สึกวา่ทุกคนมองวา่เราเป็นตวัประหลาด  เจ็บ
ใจตวัเองท าไมตอ้งเป็นอยา่งน้ี”   (ฝ่ายหญิง 2553) 

 

  ความเปล่ียนแปลงของแขน และขาเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองทีละเล็กทีละน้อยจนเกิด
เป็นความเคยชิน และมองไม่เห็นวา่เป็นความผิดปกติเธอจึงยอมรับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดย
ไม่เห็นถึงความแตกต่างจนมีลกัษณะความผิดปกติมากข้ึนเร่ือย ๆ ตามระยะเวลาท่ีนานข้ึนประกอบ
กบัขณะนั้นเธอยงัอยูใ่นวยัเด็ก ยงัสนุกอยูก่บัการเล่นจึงไม่คิดเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสภาพของร่างกาย 
  ฝ่ายหญิงเร่ิมมีความรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากคนอ่ืนเม่ือเร่ิมเข้าเรียนในชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ีหน่ึงโรงเรียนสามมุกวทิยา  ความรักสวยรักงามท าให้เห็นถึงส่ิงท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน 
ไม่สามารถท ากิจกรรมบางอยา่งได ้ สวมรองเทา้ผา้ใบ หรือรองเทา้กีฬาแบบธรรมดาไม่ไดต้อ้งใส่ขา
เหล็กท่ีสูงถึงหัวเข่า เป็นรองเทา้ส าหรับผูพ้ิการ น้ิวมือทั้งสองขา้งเร่ิมหงิก-งอจบัส่ิงของไดล้ าบาก 
นอกจากนั้นเพื่อน ๆ มองเธอดว้ยความรังเกรียดเพราะคิดว่าเป็นโรคเร้ือน ไม่ให้การยอมรับเธอจึง
มองวา่ตวัเองเป็นส่ิงท่ีไร้คุณค่า น่าเกรียด และมีความน่าเกรียดกวา่ใคร  

 

  “ในช่วงนั้นรู้สึกโกรธ และเกรียดตวัเองมากท่ีท าอะไรไม่ไดเ้หมือนคนอ่ืน เป็นคร้ัง
แรกท่ีคิดว่าร่างกายของตวัเองผิดปกติแน่ ๆ เร่ิมคิดมากค าว่า ความพิการ เร่ิมเขา้มาอยู่ในความคิด 
และมีผลกระทบกบัจิตใจมาท่ีสุดในชีวติ”  (ฝ่ายหญิง 2553) 

 

  การท าใจให้อยู่กบัความพิการเป็นเร่ืองยาก ส่ิงท่ีฝ่ายหญิงพอยึดเหน่ียวเป็นท่ีพึ่ง
ทางใจไดคื้อมีพี่สาวคนท่ีสองเรียนอยูด่ว้ยกนั ความผิดปกติของร่างกายท่ีเหมือนกนัจึงท าให้รู้สึกวา่
ไม่โดดเด่ียว ไม่ไดผ้ิดปกติเพียงคนเดียว นอกจากน้ีท่ีบา้นยงัมีพี่น้องคนอ่ืนท่ีมีความผิดปกติของ
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ร่างกายคลา้ย ๆ กนัรวมอยู่ดว้ยหลายคน ยงัเล่น ยงันอน และโตมาดว้ยกนัดว้ยความเขา้ใจ เวลาไป
ไหนมาไหนไปกนัทั้งบา้นนัง่เกา้อ้ีลอ้เล่ือน (Wheel Chair) ตามไปเป็นขบวน  

 

  “คนทัว่ไปมองวา่พวกเราเป็นครอบครัวท่ีแปลกมีแต่คนพิการทั้งนั้น แต่เราไม่รู้สึก
อะไร เพราะเรามีพี่มีนอ้งท่ีพิการเหมือนกนักบัเราหลายคน แต่ถา้เป็นคนเดียวในบา้นคงคิดมากอยู่
เหมือนกนั” (ฝ่ายหญิง 2553) 

 

  ฝ่ายหญิงท าใจอยูน่านมากเพื่อให้เกิดการยอมรับในความพิการท่ีเป็นอยู่ บางคร้ัง
คิดวา่ท าใจไดแ้ลว้แต่พอมีคนมาลอ้ หรือพูดถึงความพิการท่ีเป็นอยูก่็ท  าให้คิดมาก คิดเป็นระยะมีส่ิง
ใดท่ีท าให้รู้สึกไม่ดีก็คิดมาก รวมถึงหลงัการแต่งงานแลว้เม่ือมีเร่ืองขดัแยง้ หรือทะเลาะกบัฝ่ายชาย 
ยิง่ท  าใหคิ้ดมาก รู้สึกนอ้ยใจ ไม่อยากอยูบ่นโลกน้ี 

 

  “ฉนัมาหยดุคิดไดอ้ยา่งจริงจงัตอนท่ีมีความรู้สึกวา่มีอีกชีวิตหน่ึงอยูใ่นตวัเราท าให้
เกิดก าลงัใจ หยุดคิดสั้ น คิดอย่างเดียวว่าตอ้งอยู่ให้ได้ ตอ้งอดทน ตอ้งสู้กบัเร่ืองต่าง ๆ เพื่อเด็กท่ี
ก าลงัจะเกิดข้ึนมาใหม่ จะรอดูความเปล่ียนแปลง และความเจริญเติบโตของเขา”  (ฝ่ายหญิง 2553) 

 

  พ.ศ.2540 ในขณะตั้งครรภ์ฝ่ายหญิงเกิดอุบติัเหตุล่ืนล้มในห้องครัวเป็นเหตุให้
น้ิวกอ้ย และน้ิวนางเทา้ดา้นซ้ายฉีกขาด รวมถึงมีอาการกระดูกน้ิวหลุดเป็นเหตุให้แพทยต์อ้งดาม
เหล็กเส้นเล็กท่ีน้ิวเทา้เพิ่มข้ึน จากเหตุการณ์น้ีท าใหไ้ม่สามารถใชไ้มเ้ทา้ และเคร่ืองช่วยพยุงการเดิน 
(ขาเหล็ก) ไดเ้หมือนเดิมเน่ืองจากภายหลงัการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บแลว้มีผลให้มือ-เทา้มี
ลกัษณะเล็ก-ลีบ และอ่อนแรงจนไม่สามารถเดินไดอี้กจึงตอ้งใชเ้กา้อ้ีลอ้เล่ือน (Wheel Chair) ตั้งแต่
นั้นเป็นตน้มา 
  ปัจจุบนัความพิการมีลกัษณะผิดปกติมากข้ึนไม่สามารถท ากิจกรรมทุอยา่งท่ีใชข้า 
หรือการยืนได ้กิจวตัรส่วนตวัท่ีสามารถท าไดเ้ช่น การอาบน ้ า แปรงฟัน เขา้ห้องน ้ า เป็นตน้เส้ือผา้ 
ผา้เช็ดตวัฝ่ายชายเตรียมไวใ้หท่ี้ปลายเทา้ เม่ือเธอลุกออกจากท่ีนอนสามารถข้ึนเกา้อ้ีลอ้เล่ือนท่ีเตรียม
ไวข้า้งเตียงนอนแลว้ท ากิจกรรมส่วนตวัไดท้นัที ส าหรับการรับประทานอาหารยงัสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้โดยใชเ้วลาในการรับประทานนานข้ึนเพราะน้ิวมีลกัษณะหงิกงอ มือห่อมากกวา่เดิม การ
หยบิจบัชอ้นใชมื้อสองขา้งช่วยประคอง ในส่วนของงานบา้นทั้งหมดบุตรสาวเป็นผูรั้บผิดชอบแทน
นานแลว้ 
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 1.5 ความรัก และการสมรส 
  ฝ่ายหญิงในช่วงอายุ 17 – 18 ปี แขน ขา และมือของเธอมีลกัษณะเล็ก-ลีบต่างจาก
คนอ่ืนแลว้ อยา่งไรก็ตามการใชชี้วติประจ าวนัยงัสามารถด าเนินไดป้กติอยา่งคนธรรมดา ดว้ยบุคลิก
เฉพาะตวัของเธอท าใหมี้ชายหนุ่มใหค้วามสนใจมากมายเพื่อน ๆ และบุคคลโดยรอบพูดเสมอวา่เธอ
เป็นประเภทสวยเลือกไดเ้พราะความไดเ้ปรียบทางดา้นผิวพรรณ และมีรูปร่างท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ 
ประกอบกบัเธอมีความคิดเสมอวา่ตนเองเป็นลูกสาวเจา้ของโรงงานมีฐานะดี มีโอกาสเลือกในส่ิงท่ี
ดีท่ีสุดท าให้เป็นคนช่างเลือก ช่างติ ปากร้าย เกรียดคนต่างจงัหวดั ไม่ชอบผูช้ายผิวคล ้า ชายในอุดม
คติมีลกัษณะเป็นสุภาพบุรุษ เป็นผูสู้งสง่าทั้งดา้นฐานะการเงินท่ีดี อยู่ในสังคมระดบัสูง มีจิตใจดี 
โอบออ้มอารี และมีสติปัญญาเฉียบคม 
  จากความภาคภูมิใจในตวัเองว่ามีความสวยอยู่กับตัว กับการมีสถานะเป็นลูก
เจา้ของโรงงาน และมีฐานะดีกวา่ฝ่ายชายนั้น ท าให้ช่วงระยะแรกของการมาท างานในโรงหล่อของ
เขาจึงถูกเธอจบัผิด และต าหนิในเร่ืองต่าง ๆ อยูเ่สมอ จากความรู้สึกส่วนตวัเธอเห็นว่าฝ่ายชายเป็น
คนไม่น่าไวว้างใจ เธอจึงไม่เคยมีความรู้สึกชอบเขาเลย คิดเสมอว่าเหตุผลท่ีเขาเขา้มาท างานใน
โรงงานน้ีเพราะเขาตามผูห้ญิงคนท่ีเป็นพี่เล้ียงของเธอมาจากต่างจงัหวดั  นอกจากน้ียงัมองว่าเขา
เป็นคนไม่ฉลาดมกัถูกผูห้ญิงหลอกใชอ้ยูเ่สมอ 
  คร้ังหน่ึงเธอแกลง้เขาโดยการน าไวน์ของนอ้งชายทั้งสองท่ีเก็บอยูใ่นตูเ้ยน็ไปแอบ
ไวท่ี้อ่ืนแลว้กล่าวหาวา่เขาขโมยไป  นอ้งทั้งสองคนของเธอปกป้องเขา และให้ความมัน่ใจกบัทุกคน
ในบา้นวา่เขาเป็นคนดี ไวใ้จได ้ไม่เคยมีของอะไรในห้องนอนสูญหายแมก้ระทัง่กระเป๋าสตางคข์อง
ทั้งสองคนน าไปวางไวบ้นหวัเตียงยงัไม่เคยพบปัญหาอะไรท่ีเกิดจากฝ่ายชาย 
  ในทางตรงขา้มความรู้สึกดี ๆ ท่ีฝ่ายชายมีใหฝ่้ายหญิงนั้นเกิดข้ึนตั้งแต่ยงัไม่เคยเห็น
หนา้เธอเลยสักคร้ัง เขาไดย้ินเสียงของเธอคร้ังแรกจากการสอบถามเส้นทาง ๆ โทรศพัทเ์พื่อมาพบ
เพื่อนสาวท่ีโรงงาน เม่ือมีโอกาสไดท้  าความรู้จกั และพูดคุยกนัฝ่ายชายพบวา่ลกัษณะภายนอกของ
เธอนั้นเป็นคนเจา้ระเบียบ ช่างติ ซ่ึงความจริงแลว้เธอเป็นคนมีจิตใจดี มีความกตญัญู รักพี่รักน้อง
โดยรวมดูแลว้มีความเป็นผูห้ญิงท่ีสมบูรณ์แบบ ถา้สามารถมองขา้มในเร่ืองของสภาพร่างกายท่ีมี
ความพิการออกไปได ้นบัวา่เธอมีความเป็นแม่บา้นแม่เรือนสูง ท่ีส าคญัท่ีสุดเม่ือเทียบกบัผูห้ญิงคน
อ่ืนแลว้เขาเห็นวา่เธอมีอุปนิสัยใจคอเหมือนกบัมารดาของเขาท่ีบา้นมากท่ีสุด จึงท าให้เขาเกิดความ
ประทบัใจในตวัเธอ  

 
 “ตอนโทรมานั้นภรรยาของผมรับสายผมก็สอบถามเส้นทางการมาท่ีโรงงาน โอโ้ฮได้
ยนิเสียงในคร้ังแรกผมชอบเสียงของเธอเลย ยิ่งไดเ้จอตวัจริงตอนมาถึงท่ีน่ีแลว้ไม่ตอ้งพูดถึง ผมมนั
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เด็กบา้นนอกไม่เคยเห็นใครน่ารักเท่าน้ีมาก่อน  ผมตดัสินใจท างานท่ีน่ีเพราะบอกกบัตวัเองเลยว่า
ผูห้ญิงคนน้ีใช่เลย”  (ฝ่ายชาย 2553)   
 

  อีกหนา้ท่ีหน่ึงของฝ่ายชายคือตอ้งขบัรถพาบิดาของฝ่ายหญิงไปซ้ือเศษทองเหลือง
ท่ีจงัหวดัชลบุรีโดยออกจากบา้นหลงัจากส่งฝ่ายหญิง และพี่สาวไปเรียนหนงัสือแลว้ ทั้งสองคนใช้
เวลาทั้งวนัส าหรับการหาซ้ือเศษทองเหลืองเพื่อน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงงาน แลว้กลบัเขา้บา้นใน
ช่วงเวลาประมาณหน่ึงนาฬิกา ถึงสองนาฬิกาของทุกวนั หลงัจากนั้นเขาจึงอุม้บิดาของฝ่ายหญิงข้ึน
หลงัเพื่อไปส่งในห้องพกัทุกคร้ังก่อนท่ีเขากลบัมาอาบน ้ าเพื่อพกัผอ่น บิดาของเธอจึงรัก และไวใ้จ
เขามาก การปฏิบติัตวัเช่นน้ีอยูใ่นสายตาของเธอตลอดเวลาท าใหเ้กิดความสงสารในตวัเขา ประกอบ
กับเขามีความสนิทสนมกับน้องชายทั้ งสองคนของเธอมากทั้ งให้อุ้ม ข่ีหลัง ชอบพาไปเท่ียว
ต่างจงัหวดั นอ้งของเธอทุกคนรักเขามาก บางคร้ังเม่ือเขาพาพี่สาวไปโบสถ์ก็คอยประคอง ดูแล ให้
เกาะแขนดูแลว้เป็นคนมีน ้าใจ และคิดวา่ผูช้ายคนน้ีไม่รังเกรียดคนในครอบครัวของเธอเลย และเห็น
วา่คงเป็นท่ีพึ่งของครอบครัวได ้ถึงแมน้เป็นคนพูดไม่เก่ง ปากไม่หวาน ไม่มีอารมณ์สุนทรียะ ไม่มี
คุณสมบติัใดท่ีตรงตามความฝันของเธอเลย และทุกคร้ังหลงัจากท่ีเขากลบัมาจากการท าธุระนอก
บา้นเขามกัซ้ือขนมมาฝากเธออยูเ่สมอ ชอบน ามาวางไวต้รงหนา้แลว้เดินหนีไป ไม่พดูอะไร  
  ทุกวนัขณะท่ีเขาขบัรถไปส่งทุกคนเพื่อไปเรียนหนงัสือนั้นฝ่ายชายมกัมีโอกาสคุย
กบัฝ่ายหญิงแบบสองต่อสองในรถระหว่างทางอยู่เสมอท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิด และ
ความเห็นใจกนัอยูบ่่อย ๆ  

 

  “ในช่วงวยัรุ่นฉันรู้จกัเพื่อนชายหลายคน แต่ละคนมีความแตกต่างกนั แต่ส่ิงท่ีมี
เหมือนกนัอยู่อย่างหน่ึงคือทุกคนไม่มีความจริงใจ ฉันจึงรู้สึกวา่ตวัเองอกหกั เขาก็เหมือนกนัแฟน
เขาท่ีเป็นพี่เล้ียงของฉนัหนีไปแต่งงานกบัหวัหน้าคนงาน พอทุก ๆ เชา้เรามีโอกาสไดพู้ดคุยกนัใน
รถเลยมีความรู้สึกวา่ คนอกหกัสองคนนัง่คุยกนัแลกเปล่ียนความคิดกนั เกิดความเขา้ใจเห็นอก เห็น
ใจซ่ึงกนั และกนั เลยเกิดความประทบัใจ พดูคุยกนัอยา่งสนุกสนาน และส่ิงท่ีท าใหเ้ขา้กนัไดดี้มากก็
คือเรามีความชอบท่ีคลา้ย ๆ กนัคือความรักเด็ก ชอบกินขนมหวาน ชอบไอศกรีม ชอบธรรมชาติ 
และชอบฟังเพลงเหมือน ๆ กนั” (ฝ่ายหญิง 2553) 

 

  ฝ่ายชายตดัสินใจพูดกบับิดาของฝ่ายหญิงเร่ืองการแต่งงานในวนัหน่ึงระหวา่งทาง
ขณะขบัรถกลบัจากซ้ือเศษทองเหลือง วนันั้นฝนตกหนกัมากทศันะวิสัยไม่ดี ไม่สามารถมองถนน
ได้ชัดเจนนัก เขาจึงน ารถจอดพกัริมข้างทางเพื่อความปลอดภัย และรอให้ฝนมีปริมาณลดลง 
ระหวา่งท่ีพดูคุยกนัหลายเร่ืองเม่ือเห็นวา่โอกาสเหมาะเขาจึงสอบถามบิดาฝ่ายหญิง และเล่าให้ฟังวา่
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แอบชอบลูกสาวเจา้ของโรงงานอยู่คนหน่ึง จึงขอค าแนะน าจากบิดาของฝ่ายหญิงว่ามีความเห็น
อยา่งไร   

 

  ตอนนั้นบิดาฝ่ายหญิงยงัไม่รู้วา่ผมตั้งใจจะพูดถึงภรรยาของผม ท่านเลยแนะน าว่า 
ถา้เราชอบเขาจริงก็ให้ไปสู่ขอตามประเพณี ท่านส่งเสริมเพราะเห็นว่าผมเป็นคนดี ไม่กินเหลา้ ไม่
สูบบุหร่ี เป็นลูกกตญัญู มีอะไรให้ท่านช่วยเหลือก็ขอให้บอก แลว้ก็ถามต่อวา่ผูห้ญิงคนนั้นเป็นใคร    
อยูท่ี่ไหน ลูกสาวของใคร ผมตอบทนัทีเลยวา่ เจ๊ บิดาฝ่ายหญิงนัง่เงียบไปเป็นชัว่โมงตั้งแต่ตอนนั้น
จนขบัรถถึงกรุงเทพไม่พดูอะไรอีกเลย 
 

  “จนกระทัง่ก่อนเดินเขา้บา้นท่านหันมาถามผมวา่ เอ็งไม่รังเกียจเขาเหรอเขาพิการ
น๊ะ  แลว้เขาเป็นลูกสาวแต่งออก ไม่ใช่แต่งเขา้ คนท่ีไดดู้แลกิจการของฉนัคือลูกชายเท่านั้น  ผมเลย
ตอบไปวา่ผมไม่ไดต้อ้งการผูห้ญิงท่ีสมบูรณ์แบบ ไม่ไดต้อ้งการผูห้ญิงท่ีร ่ ารวยแต่ตอ้งการคนท่ีเป็น
เมีย เป็นแม่ของลูก มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือน ทุกคร้ังท่ีกลับมาจากท างานผมอยากเจอหน้า
ครอบครัวเพราะผมมาจากชีวิตครอบครัวท่ีแตกแยกผมไม่ตอ้งการแบบนั้น และส าคญัท่ีสุดท่ีผม
ตดัสินใจเลือกเธอเพราะเธอมีหลายอยา่งท่ีเหมือนมารดาผมมาก”  (ฝ่ายชาย 2553)  

 

  บิดาของฝ่ายหญิงน าเร่ืองไปปรึกษาภรรยาซ่ึงทั้งสองคนไม่คดัค้านด้วยเหตุผล
เพราะเห็นว่าฝ่ายชายเป็นคนดี ไม่ด่ืมเหล้า ไม่สูบบุหร่ี ส่งเงินท่ีได้จากการท างานให้มารดาท่ี
ต่างจงัหวดั   ใชอ้ยูเ่สมอถือไดว้า่เป็นลูกกตญัญูแตกต่างจากญาติพี่นอ้งของฝ่ายหญิงหลายคนไม่เห็น
ดว้ยเพราะเห็นว่าการตดัสินใจของทั้งสองคนในคร้ังน้ีไม่มีความรอบคอบ ใชอ้ารมณ์เหนือเหตุผล 
นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างของฐานะทางบา้น การศึกษา ศาสนา อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา เกิด
ความแตกแยกในภายหนา้ และส าคญัท่ีสุดคือทุกคนเห็นวา่ฝ่ายชายไม่ไดรั้กฝ่ายหญิงจริง คาดหวงั
เพียงทรัพยสิ์นเงินทอง และความสุขสบายเท่านั้น  
  ส่วนฝ่ายหญิงนั้นไม่เคยคิดวา่จะมีโอกาสไดส้มรสเพราะรู้ตวัเองวา่มีความผิดปกติ
ทางร่างกายไม่เหมือนคนอ่ืน เธอจึงขอพรจากพระเจา้เร่ืองคู่ชีวิตตลอดเวลาเม่ือไปโบสถ์ โดยท่ี    
ในขณะนั้นลกัษณะทางร่างกายท่ีผิดปกติคือแขน ขา เล็กลีบ ใส่เคร่ืองช่วยพยุงร่างกายขณะท่ีตอ้ง
ออกไปท าธุระนอกบา้น ส่วนการใชชี้วติประจ าวนับางอยา่งสามารถท าไดอ้ยา่งคนปกติ  
  ทนัทีท่ีทราบวา่ฝ่ายชายคุยกบับิดาของเธอเร่ืองการสมรสจึงรู้สึกดีใจมาก เพราะไม่
เคยคิดวา่จะไดมี้โอกาสเขา้พิธีสมรส แมว้า่เธอไม่สามารถบอกไดว้า่รู้สึกชอบเขาตรงไหนเพราะเขา
มกัท าตวัแปลก ๆ ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยคุย ไม่เคยเปิดเผยความในใจให้ฟัง เธอจึงตอบรับการสมรส 
และท าใหค้  าคดัคา้นของญาติพี่-นอ้งคนอ่ืนไม่เป็นผลต่อการตดัสินใจของเธอ 
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  “เขาดีกบัครอบครัว และดูแลคุณพ่อดีมาก ความซ่ือสัตย ์ความขยนั ความอดทน
ของเขาท าให้ก าแพงท่ีเคยมีในใจลดลงไปพี่ ๆ นอ้ง ๆ รักเขาทุกคน คุณพ่อก็ชอบเขามากเพราะเขา
เป็นคนท่ีขบัรถได้รู้ใจ และนอนหลบัในรถได้สบายใจท่ีสุด ไวใ้จได้มากท่ีสุด ฉันมารู้ตวัอีกทีมี
ความรู้สึกว่าเขาคือส่วนหน่ึงของชีวิต ของครอบครัวท่ีขาดไม่ได้ และมีความรักให้เขาแล้ว 
นอกจากน้ียงัคิดว่าคงไม่มีใครท่ีไหนสามารถเขา้กบัครอบครัวท่ีมีพี่-น้องพิการมากกว่าคร่ึงของ
สมาชิกทั้งหมดของครอบครัวไดดี้เท่าเขา ดงันั้นขอ้บกพร่องของเขาในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมองเห็นเม่ือ
เทียบกบัส่ิงท่ีเขามี     ให้คนในครอบครัวของเราแลว้ ฉันมีความรู้สึกว่าเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองเล็กมาก
ทีเดียว” (ฝ่ายหญิง 2554) 
 

กกกกกกกก ก่อนการเขา้พิธีมงคลสมรสทั้งสองคนไดน้ าเร่ืองดงักล่าวไปขอค าปรึกษาจากพี่เล้ียง
ทางจิตวญิญาณ หรือศิษยาภิบาลของคริสตจกัร ค าถามหลายขอ้ถูกตั้งข้ึนเพื่อเป็นการทดสอบวา่ฝ่าย
ชายมีความตั้งใจมากแค่ไหน มีความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตคู่หรือไม่ พร้อมทั้งดูว่าเขามีความ
มัน่คงของจิตใจเพียงใด เม่ือพี่เล้ียงทางจิตวิญญาณเห็นวา่ค าตอบเป็นท่ีน่าพอใจ และเกิดความมัน่ใจ
แลว้ทั้งสองจึงเขา้พิธีสมรสในปี พ.ศ.2535 และฝ่ายชายเปล่ียนการนบัถือศาสนา พุทธ ไปเป็น คริสต์
เตียน ในปีเดียวกนั 
 
2. บทบาท หน้าที ่ความรับผดิชอบ การเลีย้งดูบุตร และความสัมพนัธ์ระหว่างกนั 
 2.1 บทบาท หน้าทีค่วามรับผดิชอบในครอบครัว 
  ทั้งสองคนได้มีการตกลงกนัเร่ืองหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในครอบครัวอย่าง
ชดัเจนไวแ้ลว้โดยฝ่ายชายมีหนา้ท่ีหาเล้ียงครอบครัว ฝ่ายหญิงมีหน้าท่ีดูแลบา้นเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เช่น
การซกัผา้ส าหรับถูบา้น และการซักชุดชั้นใน เป็นตน้ การซกั รีดเส้ือผา้ทัว่ไปฝ่ายหญิงไม่สามารถ
จบั และยกน ้ าหนักของเตารีดได้เหมือนพี่-น้องหลายคนในบ้าน บิดาของเธอจึงจ้างแม่บ้านไว้
ส าหรับซัก รีดเส้ือผา้ไวใ้ห้ทุกคนรวมถึงเร่ืองอาหารการกินด้วยมีแม่บ้านท่ีจ้างไวใ้ห้ท ากับข้าว
ส าหรับทุกคนในบา้นทานในม้ือกลางวนั ละม้ือเยน็เช่นเดียวกนั 
  การท างานภายในบา้นไม่ไดเ้ป็นหนา้ท่ีของฝ่ายหญิงเพียงฝ่ายเดียวทั้งสองไดต้กลง
กนัไวว้่าจะให้ความช่วยเหลืองานต่าง ๆ ภายในบา้นด้วยการร่วมกนัท า นอกจากน้ีถ้ามีส่ิงใดไม่
พอใจก็ใหบ้อกตรง ๆ  
  ส าหรับหนา้ท่ีของภรรยาท่ีตอ้งดูแลสามีนั้น แมส้ภาพร่างกายไม่สามารถท าหนา้ท่ี
ไดอ้ยา่งผูห้ญิงทัว่ไปดว้ยการลูบไลจ้ากการสัมผสั การบีบนวดเบา ๆ ดว้ยความห่วงใย ฝ่ายชายไม่
เห็นว่าส่ิงเหล่านั้นเป็นความบกพร่องเธอสามารถท าไดด้้วยค าพูด ค าถามท่ีแสดงออกถึงความรัก 
ความห่วงใยท่ีออกมาจากใจจริง 
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  “รู้สึกนอ้ยใจบา้งเหมือนกนัท่ีเราท าใหเ้ขาไม่ไดอ้ยา่งผูห้ญิงอ่ืนทัว่ไป บางคร้ังอยาก
กอด อยากลูบหลงั อยากเกาหลงัให้แต่ท าไดไ้ม่ดีนกั กลวัว่าเป็นความบกพร่องท่ีเป็นปัญหาเล็ก ๆ 
แล้วสะสมจนลุกลามเป็นเร่ืองใหญ่โต แต่ฉันโชคดีท่ีเขาเข้าใจ และรักเราด้วยความจริงใจ
เหมือนกนั”  (ฝ่ายหญิง 2554)  
  “แมเ้ธอไม่สามารถแสดงออกถึงความรักความห่วงใยดว้ยการสัมผสั แต่ผมรับรู้ได้
จากการแสดงออกของท่าทาง ของค าพูดท่ีไดย้ินความรู้สึกเหล่านั้นเป็นความรู้สึกท่ีรับรู้ได้อย่าง
แทจ้ริงแมเ้ป็นเพียงการแสดงออก และการสัมผสัท่ีเล็กนอ้ย ผมจึงไม่คิดต าหนิในส่ิงท่ีเธอท าไม่ได ้
ในทางตรงขา้มผมรู้สึกดีใจท่ีเธอไดพ้ยายามท าหลายอยา่งเพื่อผม”  (ฝ่ายชาย 2554) 
 

  การตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ในครอบครัวไม่ไดเ้ป็นหน้าท่ีของคนใดคนหน่ึง เพราะ
ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจในเร่ืองนั้น ๆ ว่าเป็นเร่ืองอะไรถ้าเป็นเร่ืองของใช้ภายในบ้าน เส้ือผ้า         
ฝ่ายหญิงเป็นผูต้ดัสินใจ ถา้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัทางช่าง หรือเก่ียวกบัเทคโนโลยี ฝ่ายชายเป็นผูต้ดัสินใจ 
เร่ืองส าคญัส่วนใหญ่ใชว้ธีิปรึกษาร่วมกนัภายในครอบครัวเพื่อหาขอ้สรุป ส าหรับเร่ืองการเรียนนั้น
บุตรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ยเสมอวา่อยากเรียนอะไรโดยบิดา มารดาเป็นท่ีปรึกษา และคอย
ใหค้  าแนะน าเท่านั้น 
  หลงัการสมรสฝ่ายหญิงสามารถท าหนา้ท่ีภรรยาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ส าหรับกิจกรรม
บางอย่างท่ีไม่สามารถท าไดเ้อง หรือท าไม่ไหว มกัให้ฝ่ายชายช่วยท าให้ นอกจากน้ีความผิดปกติ
ของร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีบุตรแต่อยา่งใดเพียงแต่ขอ้จ ากดัในการปฏิบติับางอยา่งตอ้งใช้
ความระมดัระวงัเพิ่มข้ึนมากกว่าคนปกติบา้งเท่านั้น  ทั้งสองจึงได้ปรึกษาแพทยเ์พื่อเตรียมความ
พร้อม และขอค าแนะน าส าหรับการมีบุตร เม่ือแพทยทุ์กคนตรวจสอบจากประวติัทางครอบครัวของ
ฝ่ายหญิงแลว้ใหค้วามเห็นตรงกนัวา่ไม่สมควรมีบุตร เพราะมีความเส่ียงวา่บุตรท่ีเกิดข้ึนอาจมีความ
ผิดปกติไม่ต่างไปจากมารดาท่ีให้ก าเนิด  ดงันั้นแพทยจึ์งแนะน าให้คุมก าเนิดดว้ยการท าหมนัหรือ
ฉีดยาเพื่อป้องกนัการตั้งครรภ ์อยา่งไรก็ตามค าแนะน าของแพทยไ์ม่มีผลท าให้ความตอ้งการมีบุตร
ของทั้งสองคนเปล่ียนไป เขาจึงน าเร่ืองความตอ้งการมีบุตรไปปรึกษาบิดาของฝ่ายหญิงซ่ึงไดใ้ห้
ค  าตอบมาวา่  
 

  “ฉนับอกลูก ๆ ไปวา่ถา้เราอยากมีลูกก็มีไปเลยไม่ตอ้งไปสนใจใครพระองคค์งไม่
ใจร้ายส่งสมาชิกคนใหม่ท่ีพิการเหมือนเช่นพวกเรามาใหอี้ก  แต่ถา้เขาออกมาแลว้เป็นเช่นนั้นจริง ก็
ใหถื้อเสียวา่นัน่เป็นความประสงคข์องพระองคท่ี์ตอ้งการใหเ้ป็นอยา่งนั้น”  (บิดาฝ่ายหญิง 2553) 
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  “ครอบครัวของเรามีความเช่ือในพระเจา้ ไม่วา่ลูกของฉนัเกิดมาแลว้จะเป็นอยา่งไร 
จะพิการหรือไม่ เราทุกคนไม่เห็นเป็นประเด็นส าคญั ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือลูกของเราท่ีเกิดมานั้นเราคิด
ว่าลูกเกิดมาจากความตั้งใจของเรา ส่วนสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นความประสงค์ของ   
พระเจา้ท่ีอ านวยพรให้เป็นเช่นนั้น ดงันั้นเราจะเล้ียงดูลูกของเราอย่างดีท่ีสุดไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึน” 
(ฝ่ายหญิง 2553) 

 

  ระหว่างการตั้งครรภน์ั้นอาหารการกินทุกอยา่งถูกน ามาเสริมสร้างสุขภาพให้เธอ 
และเด็กในครรภแ์ขง็แรงอยูเ่สมอ นอกจากน้ีเธอยงัหมัน่ไปพบแพทยเ์พื่อตรวจสอบสุขภาพของเด็ก
ในครรภ์ว่ามีความกา้วหน้าอย่างไร มีรูปร่างผิดปกติหรือไม่ ซ่ึงแพทยไ์ดใ้ห้ค  าแนะน าวิธีการดูแล
สุขภาพ และให้ทั้งสองท าใจไวเ้สมอวา่เหตุการณ์บางอยา่งท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติกบัเด็ก
นั้นอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา และมีโอกาสเหมือนมารดามากกวา่ 50% ท าให้ทั้งสองตระหนกัเสมอ
วา่  ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีคลอดออกมาแลว้ทั้งสองจะเล้ียงดูบุตรอยา่งดีท่ีสุด เพราะนัน่เป็น
ส่ิงท่ีสร้างมาดว้ยความตั้งใจ แมว้า่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอาจท าใหเ้สียใจมากท่ีสุดก็ตาม 
  ระยะเวลาเกา้เดือนเธอใชชี้วติ ความเป็นอยูด่ว้ยความระมดัระวงัไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ
ล้ืนล้ม อีกทั้ งคอยดูแลบ ารุงร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ ความดีใจ และโล่งใจของ
ครอบครัวเกิดข้ึนเม่ือสมาชิกคนใหม่คลอดออกมา พร้อมกับความสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย อวยัวะ
ครบถว้น และมีสุขภาพแขง็แรง   
 2.2 การเลีย้งดูบุตร 
  ช่วงแปดเดือนแรกมารดาของฝ่ายชายเขา้มาช่วยดูแลบุตร และคอยเป็นพี่เล้ียงให้
เน่ืองจากฝ่ายหญิงไม่แข็งแรงพอ พร้อมให้ค  าแนะน าการเล้ียงดูบุตรคนแรก หลงัจากนั้นฝ่ายหญิง
เป็นผูดู้แลเองทุกอยา่ง แมก้ารหยบิจบัอุปกรณ์บางอยา่งเป็นไปดว้ยความยากล าบาก ส่วนฝ่ายชายท า
หนา้ท่ีแทนฝ่ายหญิงในเวลากลางคืน เช่น  ป้อนนม เปล่ียนผา้ออ้ม  เป็นตน้  
  นอกจากน้ีภายหลงัการคลอดบุตรมีผลกระทบท าให้ฝ่ายหญิงมีสุขภาพร่างกาย
อ่อนแอลง มีความผดิปกติของร่างกายมากข้ึน แขน ขา เล็กลีบ มือห่อ น้ิวมือจีบ และในปี พ.ศ.2540 
เธอตอ้งใช้เกา้อ้ีลอ้เล่ือนตลอดเวลาสาเหตุเกิดจากความเปราะของกระดูก และเธอล่ืนลม้ในห้องน ้ า 
โดยการเล้ียงดูบุตรช่วงเวลากลางวนัมีพี่เล้ียงช่วยเธอดูแล ส่วนเวลากลางคืนมีฝ่ายชายช่วยเธอดูแล 
  ความพิการของฝ่ายหญิงท าให้บุตรถูกเล้ียงมาด้วยความตั้งใจ และถูกสอนให้
ช่วยเหลือตัวเองตั้ งแต่ยงัเล็กด้วยการหัดให้ท ากิจกรรมส่วนตัวด้วยตนเองเร่ิมด้วยการอาบน ้ า      
แปรงฟัน แต่งตวั โดยมีทั้งสองเป็นผูดู้แลอย่างใกลชิ้ด จนบุตรมีอายุได ้8 ปี  ฝ่ายหญิงจึงเร่ิมให้เธอ
หัดท างานบา้นเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นการเก็บกวาดบา้น ถูบา้น ซักผา้  เป็นตน้ ปัจจุบนัเธออายุ 18 ปี    
ท าหน้าท่ีดูแลบา้น และทุกอย่างแทนมารดาทั้งหมดเพราะสภาพร่างกายของมารดามีความอ่อนแอ 
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และมีความผิดปกติมากข้ึน ในส่วนของหน้าท่ีภรรยานั้ น ในหลายด้านเธอยงัสามารถท าได ้          
ไม่แตกต่างจากเดิม 
 

  “ฉนัรู้ตวัดีว่าภายหลงัจากการตงัครรภ์ และการมีลูกแลว้นั้นจะท าให้สุขภาพของ
ฉนัแยล่ง และไม่รู้ว่าจะอยูดู่แลเขาไดน้านแค่ไหน ส่ิงเดียวท่ีท าไดคื้อลูกตอ้งช่วยเหลือตวัเองให้ได้
มากท่ีสุด ให้เร็วท่ีสุด เพราะถา้ฉนัเป็นอะไรไปลูกจะไดไ้ม่เป็นภาระของพ่อเขา และจะไดช่้วยดูแล
พอ่เขาดว้ย ดว้ยเหตุผลน้ีท าใหฉ้นัตอ้งสอนให้เขาให้ช่วยเหลือตวัเองตั้งแต่ยงัเล็ก ๆ และไดผ้ลดีเป็น
ท่ีน่าพอใจทีเดียว ทุกวนัน้ีเขาดูแลตวัเองได้ ดูแลฉันได้ ดูแลพ่อเขา และช่วยดูแลเร่ืองภายในบา้น
ทั้งหมดดว้ย”  (ฝ่ายหญิง 2554) 
 

  “หลงัจากการคลอดบุตรมีผลท าใหสุ้ขภาพร่างกายของภรรยาของผมอ่อนแอลง แต่
ผมไม่เคยมองวา่เธอแตกต่างจากคนอ่ืน มีความรัก โลภ โกรธ หลงเหมือนผูห้ญิงทัว่ไป ถึงแมว้า่ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนกบัร่างกายอาจเป็นเง่ือนไขในการท ากิจวตัรประจ าวนับางอยา่ง  แต่เธอก็ท าได ้และท าไดดี้
จนผมเห็นวา่เธอเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดคนหน่ึง”  (ฝ่ายชาย 2553) 
 

  ฝ่ายหญิงรักษาสุขอนามัยของบุตรมากตั้ งแต่ย ัง เล็ก  ๆ คอยสัง เกตความ
เปล่ียนแปลงของร่างกาย พาไปพบแพทย ์และฉีดวคัซีนตามท่ีก าหนดเพื่อป้องกนัปัจจยัเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนกบัร่างกายในอนาคต เม่ือบุตรไม่สบายเธอจะพาไปพบแพทยท์นัทีโดยไม่รอให้อาการของ
ความเจ็บป่วยลุกลามมากข้ึน  การดูแลสุขภาพร่างกายทางด้านอาหารเธอพยายามให้บุตรได้รับ
สารอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ พร้อมกบัส่งเสริมให้รับประทานอาหารเสริมท่ีช่วยพฒันาสุขภาพ
ร่างกายใหมี้ความแขง็แรง 
 

  “หนูไม่เคยกลัวว่าสภาพร่างกายจะมีความพิการเหมือนแม่ ทุกวนัน้ีแม่ให้ทาน    
ผกัผลไมทุ้กอยา่ง ใหเ้ล่นกีฬาท่ีอยากเล่น พาไปพบคุณหมอตามนดัทุกคร้ัง หนูจึงมีความมัน่ใจวา่คง
ไม่เกิดความพิการข้ึน นอกจากน้ียงัคิดวา่ถา้หนูจะเป็นอยา่งแม่คงเป็นไปนานแลว้ เพราะลูกของป้า
และของนา้หลายคนมีความพิการเกิดข้ึนตั้งแต่ยงัไม่สิบขวบ”  (บุตรสาว 2554)  
 

  ทางดา้นสติปัญญา และความคิดมีการส่งเสริมให้บุตรได้รับความรู้จากการอ่าน  
ท าใหเ้กิดนิสัยรักการอ่านหนงัสือ  เธอไม่เคยหนกัใจเร่ืองการเรียนหนงัสือของลูก เพราะเขารักการ
อ่านหนังสือมาก โดยให้เหตุผลว่าการอ่านหนงัสือท าให้เกิดความรู้ ฝ่ายชายเร่ิมสอนให้บุตรดูรูป 
แล้วตามมาด้วยเร่ิมการอ่านการ์ตูน และตอนน้ีบุตรชอบอ่านหนังสือทุกประเภทไม่จ  ากดัเฉพาะ
หนงัสือเรียนเท่านั้น ยงัชอบการขีดเขียนรูปอีกดว้ย   
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  “ตอนลูกยงัเล็กถา้ใหเ้ขาเลือกเอาเองระหวา่งของเด็กเล่นกบัหนงัสือการ์ตูน เขามกั
เลือกหนังสือเสมอ มีของเล่นชนิดเดียวท่ีเขาเลือกคือดินน ้ ามนัน ามาป้ันเป็นรูปต่าง ๆ” (ฝ่ายหญิง 
2554) 
 

  ทั้งสองคนไดอ้บรม สั่งสอนใหบุ้ตรเห็นวา่ทั้งบิดา-มารดามีส่ิงท่ีดีให้ แสดงออกให้
เห็นวา่มีความรักความห่วงใย เอาใจใส่ดูแลช่วยแกปั้ญหา ให้ค  าปรึกษาในทุกเร่ือง พึ่งพาไดทุ้กเร่ือง 
นอกจากน้ีเวลาไปไหนมาไหนพาบุตรไปด้วยทุกคร้ังไม่อยากปล่อยให้เกิดความรู้สึกโดดเด่ียว 
วา้เหว ่ใหเ้ห็นวา่เขามีความส าคญั   
 

  “เวลาลูกมาเล่าเร่ืองปัญหาต่าง ๆ ให้ฟังฉันรู้สึกสงสารเขามาก บางคร้ังลูกเล่าไป
ร้องไหไ้ปปัญหาบางอยา่งฉนักบัสามีช่วยเขาแกไ้ข บางอยา่งลูกตอ้งการเพียงแค่การระบายให้เราฟัง
เท่านั้น เขาไม่ตอ้งการค าตอบหรือค าแนะน าอยา่งไร เราก็ยินดีรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของลูกเพราะเรา
เช่ือวา่ แมเ้ราไม่มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา แต่เรายงัสามารถรับฟังปัญหาของลูกไดดี้กวา่ให้เขาไป
เล่าใหค้นอ่ืนฟัง เขายงัมีเรา ยงัไวใ้จเราได”้  (ฝ่ายหญิง 2554) 
 

  ดา้นการศึกษานั้นปัจจุบนัอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และไดรั้บทุนการศึกษา
จากทางโรงเรียนอยูเ่สมอ ทั้งสองคาดหวงัไวว้า่ให้ลูกไดรั้บการศึกษาชั้นสูงสุดเท่าท่ีเธอสามารถท า
ได้ เม่ือเธอมีความสนใจเรียนรู้ทางด้านใดทั้ งสองจะส่งเสริม และให้ค  าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
นอกจากน้ียงัส่งเสริมใหเ้รียนพิเศษในสาขาวชิาต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจเช่น วาดรูป เล่นดนตรี เป็นตน้  
  ค าถามท่ีบุตรมีขอ้สงสัยนั้นมีทุกเร่ืองรวมถึงปัญหาเร่ืองเพศตรงขา้มดว้ย ทั้งสอง
อธิบายถึงความเหมาะสมในการคบหากบัเพื่อนท่ีเป็นเพศตรงขา้ม สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิด
ของแต่ละฝ่าย รวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจึง ทั้งสองจึงมีความรู้สึกไวว้างใจ และไม่รู้สึกหนกัใจ
ในการคบหาเพื่อนของบุตร  
 

  “เม่ือลูกผมคิดจะมีครอบครัวคงตอ้งดูกนัหลายอยา่ง ทั้งสองจะตอ้งทดลองคบหา
กนัดูเพื่อศึกษากนั แลว้เราคอยให้ค  าแนะน าแก่เขา ท่ีส าคญัท่ีสุดคือคนท่ีจะมาเป็นลูกเขยผมตอ้ง
ยอมรับครอบครัวเราได้ ทั้ งตา น้า ป้า ทุกคนมีความพิการเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะภรรยาผม
นอกจากเขาต้องยอมรับได้แล้ว เขาต้องพร้อมให้การช่วยเหลือไม่ใช่ทางด้านการเงิน แต่เป็น
ทางดา้นจิตใจ  การดูแล  และตอ้งมีความเขา้ใจในครอบครัวของเรา 
  ถา้ผมเลือกได ้ผมอยากให้ลูกอยูก่บัเรา ส่วนในความคิดของเขานั้นผมมัน่ใจวา่เขา
คงเลือกท่ีจะแยกครอบครัวออกไปเม่ือถึงเวลานั้นเราทั้งสองคนคงเหงาน่าดู เพราะตั้งแต่มีลูกมานั้น 
พวกเราไม่เคยแยกจากกนัเลย แต่ก็ไม่เป็นไรเราใชว้ธีิโทรหากนัได”้  (ฝ่ายชาย 2554)  
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 2.3 ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ต่างมีการให้ และการรับท่ีพอเพียงมีการให้เกียรติซ่ึงกนั
และกนั ส่ิงท่ีฝ่ายชายถือวา่ฝ่ายหญิงใหเ้กียรติเขาคือ เธอมอบความไวว้างใจให้กบัเขาเสมอ เน่ืองจาก
ฝ่ายชายออกไปท างานนอกบา้นในขณะท่ีเธอท างานอยูใ่นบา้น เวลาเธอมีขอ้สงสัยในเร่ืองใดก็ถาม
ฝ่ายชายตรง ๆ ไม่ออ้มคอ้ม ไม่เคยถามแบบจบัผิด ในแง่ของการเป็นภรรยาท่ีดีแมเ้ธอไม่สามารถ
แสดงออกถึงความรักท่ีมีใหด้ว้ยการสัมผสั แต่เธอก็สามารถแสดงให้เห็นดว้ยท่าทีท่ีบ่งบอกถึงความ
เป็นห่วงเป็นใย 
  ส าหรับฝ่ายหญิงแล้วรู้สึกภูมิใจท่ีฝ่ายชายมีความรู้สึกท่ีดีกับสมาชิกทุกคนของ
ครอบครัวเธอ มีความห่วงใย และเอาใจใส่ทุกคน นอกจากนั้นยงัแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ีมี
ต่อกนัอย่างเปิดเผย มีความจริงใจ ด้วยการพูดถึงเธออย่างเต็มใจ เช่นการขบัรถรับส่งผูโ้ดยสาร     
ของเขานั้นบ่อยคร้ังท่ีผูโ้ดยสารมกัถามไถ่ถึงสถานภาพการสมรสของเขาวา่เป็นอยา่งไร เขามกัตอบ
ดว้ยความเตม็ใจ และตรงไปตรงมาเสมอ เขาพดูถึงเธอในแง่ท่ีดี เป็นภรรยาท่ีดี มีความรับผิดชอบใน
ครอบครัวแมเ้ธอมีสภาพร่างกายท่ีพิการไม่สามารถเดินไดอ้ยา่งคนปกติทัว่ไป  เป็นตน้ 
 

  “บางคร้ังผูโ้ดยสารถามถึงเร่ืองครอบครัว ผมจะบอกพวกเขาไปวา่ผมแต่งงานแลว้ 
มีบุตรแลว้ และท่ีส าคญัภรรยาผมพิการทางการเคล่ือนไหวดว้ย ผมตอบแบบไม่เคยอาย และภูมิใจ
มาก ผูโ้ดยสารบางคนอยากรู้เร่ืองลึก ๆ ผมก็เล่าใหฟั้งเท่าท่ีจะสามารถเล่าไดส่้วนใหญ่เขาจะท่ึง และ
มกัมีค าถามท่ีตอ้งคอยตอบแบบซ ้ า ๆ กันบ่อย ๆ เช่น  รักกนัได้อย่างไร ประทบัใจเธอตรงไหน 
รวมถึงเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ดว้ย แต่ค าถามของพวกเขาไม่ลึกมากเกินไปจึงไม่รู้สึกอึดอดัใจท่ีจะ
ตอบค าถามเหล่านั้น” (ฝ่ายชาย 2554) 
 

  “ฉนัเคยถามเขาวา่ไม่กลวัผูโ้ดยสารดูถูกเอาหรือท่ีมีภรรยาเป็นคนพิการ เขาตอบวา่
ไม่กลวั กลบัรู้สึกว่าถา้ไดบ้อกไปแลว้มีความภาคภูมิใจ สบายใจ ไม่ตอ้งคอยระวงัตวั” (ฝ่ายหญิง 
2554) 
 

  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง บิดา มารดา และบุตรนั้นส่วนใหญ่เธอ และบุตรมีการพูดคุย
กันบ่อย ๆ ทุกคร้ังท่ีบุตรกลับจากโรงเรียน หรือเข้ามาจากข้างนอกในตอนเย็นก็เจอหน้ากัน
แลกเปล่ียนเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเจอในวนันั้นใหแ้ก่กนั มีปัญหาอยา่งไรก็แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเพราะ
เธอท างานอยูก่บับา้น ส าหรับฝ่ายชายนั้นไม่ค่อยมีเวลาใหก้บับุตรนกัเพราะเขาออกไปขบัรถในตอน
เช้า แลว้กลบับา้นมาตอนดึกเสมอ อย่างไรก็ตามการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งฝ่ายหญิงกบั
บุตร ฝ่ายชายรับรู้ทุกเร่ืองเน่ืองจากฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเล่าให้เขาฟังทางโทรศพัท์ หรือหลงัจากกลบั
มาถึงบา้นแลว้ทุกคร้ัง 
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  ความสัมพนัธ์กบัครอบครัวดั้งเดิมฝ่ายชายมีให้เสมอ เขามกัโทรหาบิดา-มารดา     
ท่ีต่างจงัหวดัอยู่บ่อย ๆ เพื่อให้บุตรไดมี้โอกาสพูดคุย และท าความคุน้เคยกบัปู่  ย่าบา้ง บางคร้ังเม่ือ
ถึงวนัเกิดของคนใดคนหน่ึงเขาพาลูกไปหาทุกคร้ัง  
  ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างกนัทางเพศนั้นสภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรค  
ต่อการมีเพศสัมพนัธ์ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ไม่ต้องใช้ความระมัดระวงั กริยาท่าทางในการ
ประกอบกิจกรรมสามารถท าได้ตามความรู้สึก และตามความตอ้งการของร่างกาย ปัญหาท่ีพบ
เกิดข้ึนในช่วง 7 ปีแรกของการใชชี้วิตคู่คือฝ่ายหญิงไม่เคยพบจุดสุดยอดจากการมีเพศสัมพนัธ์เลย  
มีเพียงฝ่ายชายเท่านั้นท่ีถึงจุดสุดยอดเพียงฝ่ายเดียว ฝ่ายชายไม่เคยถาม ไม่เคยรับรู้ว่าฝ่ายหญิง          
มีความรู้สึกอยา่งไร โดยท่ีตวัเธอเองไม่กลา้พูดถึงเพราะมาจากครอบครัวคนจีนท่ีถูกอบรม สั่งสอน
ใหห้า้มพดูถึงเร่ืองเพศ และมองวา่เร่ืองเพศเป็นส่ิงสกปรก 
 

  “วนัหน่ึงท่ีโบสถไ์ดพ้ดูถึงวธีิการด าเนินชีวิตคู่ให้มีความสุข ทางคริสตเ์ตียนมองวา่
การท่ีชาย-หญิงแต่งงานกนันั้นเป็นการถวายตวัให้แก่กนั มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นกาย
เดียวกนั ดงันั้นจึงตอ้งพูดความจริง เปิดเผยต่อกนั คุยถึงความรู้สึกลึกซ้ึงต่อกนั พูดถึงความจริงวา่มี
ความสุขหรือไม่” (ฝ่ายหญิง 2553) 
 

  จากนั้นเธอตดัสินใจบอกความจริงกบัฝ่ายชายเก่ียวกบัเร่ืองความสุขท่ีไดจ้ากการมี
เพศสัมพนัธ์วา่มีความรู้สึกอยา่งไร ภายหลงัจากการพูดคุยกนัแลว้ฝ่ายชายให้ความส าคญักบัการมี
ส่วนร่วมของฝ่ายหญิงมากยิ่งข้ึนโดยการสอบถามความรู้สึก ส่ิงท่ีตอ้งการ และให้ความส าคญักบั
ความสุขท่ีภรรยาไดรั้บจากการมีเพศสัมพนัธ์ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
  ปัจจุบนัทั้งสองสามารถประกอบกิจกรรมได้อย่างปกติ โดยคุณภาพยงัคงเดิมแม้
ปริมาณลดลงเน่ืองจากฝ่ายชายท างานมากข้ึนจึงเกิดความอ่อนเพลีย และมองการมีเพศสัมพนัธ์ว่า
ไม่ใช่ความส าคญัทั้งหมดของชีวติ เป็นเพียงส่วนประกอบหน่ึงของการใชชี้วติเท่านั้น 
  วนัอาทิตย์เป็นวนัท่ีทุกคนอยู่พร้อมหน้า และถือว่าเป็นวนัของครอบครัวโดย     
ช่วงเชา้ทุกคนไปโบสถ์เพื่อท ากิจกรรมทางศาสนา ในช่วงบ่ายหลงัจากทานขา้วแลว้มกัชวนกนัไป
เดินเล่นตามหา้งสรรพสินคา้เพื่อหาซ้ือขา้วของเคร่ืองใชภ้ายในบา้น หรือถา้มีเวลาวา่งมากพอก็ชวน
กนัดูภาพยนตร์ร่วมกนัเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
 

 “ถา้ผมเลือกไดส่้วนใหญ่จะเลือกหยุดวนัเสาร์-อาทิตย ์หรืออย่างน้อยก็เป็นวนัอาทิตย์
วนัเดียวเพื่อไดมี้เวลาใหก้บัครอบครัวบา้ง เพราะผมรู้ดีวา่วนัธรรมดาผมกลบับา้นดึก ๆ ไม่มีเวลาให้
ครอบครัว ไม่มีโอกาสไดเ้จอ ไดพ้ดูคุยกบัลูกเลย” (ฝ่ายชาย 2554) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

48 

3. ปัญหา และอุปสรรคในการใช้ชีวติคู่ 
 3.1 ปัญหา และอุปสรรคในการใช้ชีวติคู่ 
  ปัญหาการใชชี้วติคู่ในระยะแรกเกิดจากการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั คือการใช้
ชีวติประจ าวนัของฝ่ายชายเป็นคนเรียบง่าย ไม่มีความพิถีพิถนั ไม่ค่อยดูแลสุขอนามยั ส่วนฝ่ายหญิง
เป็นคนรักความสะอาด เจา้ระเบียบ ท าให้เกิดปัญหาความขดัแยง้กนัอยูบ่่อย ๆ ก่อนการแต่งงานทั้ง
สองมีความมัน่ใจวา่ส่ิงต่าง ๆ ไดถู้กปรับเปล่ียนจนเขา้ใจกนัดีแลว้ โดยภายหลงัจากการอยู่ร่วมกนั
ในช่วง 7 ปีแรกการปรับตวัของชีวิตคู่ตอ้งใชค้วามอดทนสูงมากเพราะความแตกต่างกนัหลายดา้น
เช่น การส่ือสารท่ีไม่เข้าใจกัน ความแตกต่างของท่ีมาของแต่ละฝ่าย อุปนิสัยส่วนตวั ท่ีมาของ
ครอบครัว ความแตกต่างทางดา้นการศึกษา เป็นตน้ 
  การอยูร่่วมกนั  รวมถึงการตดัสินใจเพื่อท าเร่ืองส าคญัหลายเร่ืองในครอบครัวมกั
เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายหญิงเสมอเพราะเธอมีความคิดตลอดเวลาวา่เขาตอ้งเป็นผูรั้บฟังมากกวา่ เน่ืองจาก
ความรู้ของเขามีน้อย เธอไม่เคยยอมรับในเร่ืองการศึกษา และมั่นใจว่าถ้าร่างกายของตัวเอง           
ไม่ผิดปกติแบบน้ีเธอตอ้งเรียนจบสูงกว่าน้ีแน่  ดงันั้นการตดัสินใจทุกเร่ืองของเขาจึงเป็นส่ิงผิด 
ในขณะท่ีฝ่ายชายไม่เห็นดว้ยในทุกเร่ืองท่ีเธอตดัสินใจเช่นกนั เพราะมีความมัน่ใจวา่ความรอบคอบ
ท่ีเขามีสามารถท าให้ปัญหาต่าง ๆ ลุล่วงไปได ้ ความขดัแยง้ทางความคิดจึงเกิดข้ึน และเม่ือใดท่ีไม่
สามารถหาขอ้ยุตติไดท้ั้งสองมกัหยุดโตเ้ถียงกนัแลว้กลบัมาคุยกนัใหม่อีกคร้ังภายหลงัจากอารมณ์
สงบลง 
  นอกจากน้ีการแต่งงานท าให้ฝ่ายชายมีฐานะ และความเป็นอยู่ดี ข้ึน จากเด็ก
ต่างจงัหวดัไม่เคยไดส่ิ้งท่ีเด็กทัว่ไปมี  เช่นของเด็กเล่น รองเทา้ดี ๆ เส้ือผา้ดี ๆ เป็นตน้ เขาจึงเร่ิมท า
ในส่ิงท่ีไม่มีโอกาสได้ท าในวยัเด็กเพื่อชดเชยความตอ้งการของตวัเองท่ีขาดหายไปด้วยการเข้า
สังคมท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม โดยเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มท่องเท่ียวในป่าดว้ยรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 
(4 Wheel drive) และกลุ่มวิทยุสมคัรเล่น ท าให้บางคร้ังเขาไม่กลบับา้นหลายวนัเพราะตอ้งไป
ต่างจงัหวดักบัเพื่อนอยูบ่่อย ๆ อีกทั้งความตอ้งการเขา้กลุ่ม และความตอ้งการให้เกิดการยอมรับจาก
กลุ่มเพื่อนจึงตอ้งท าตวัให้กลมกลืนดูไม่แตกต่างดว้ยการสูบบุหร่ี และด่ืมเหลา้ ความสนุกจากการ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มท่องเท่ียวในป่า กับกลุ่มวิทยุสมัครเล่นเป็นเพียงความสุขในช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เพราะทุกคร้ังท่ีเขากลบัเขา้บา้นมกัมีปากเสียงกบัฝ่ายหญิงอยู่เสมอ ความ
ขดัแยง้ในครอบครัวจึงเกิดข้ึน สาเหตุของความขดัแยง้เกิดจากรายจ่ายของฝ่ายชายท่ีสูงผิดปกติ และ
การไม่เอาใจใส่ครอบครัวของฝ่ายเขา 
  นอกจากน้ีความขดัแยง้ยงัเกิดข้ึนจากสาเหตุเล็ก ๆ เธอไม่ชอบให้ฝ่ายชายวิจารณ์ถึง
เร่ืองการตดัสินใจ หรือการกระท าของพี่นอ้งคนอ่ืน และคนในครอบครัวของเธอ เหตุผลเพราะเธอ
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บอกว่าเราไม่สามารถคิด หรือท าแทนคนอ่ืนไดใ้นทุกเร่ือง ทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนเอง สาเหตุ
ของความขดัแยง้อีกอย่างหน่ึงคือฝ่ายหญิงเป็นคนเจา้ระเบียบช่างเก็บ ช่างท า แต่ฝ่ายชายเป็นคนไม่
ค่อยมีระเบียบวางของไม่เป็นท่ีเป็นทาง จึงเป็นเหตุใหเ้กิดความขดัแยง้อยูเ่สมอ 
  ช่วงใกลค้ลอดทั้ง 2 คนมีปากเสียงกนัรุนแรงมากเพราะสาเหตุเกิดจากการวาง
รีโมทควบคุมเคร่ืองรับโทรทศัน์ผดิท่ี ภายหลงัการมีปากเสียงกนัท าใหฝ่้ายชายตั้งใจวา่จะกลบับา้นท่ี
จงัหวดัปราจีนบุรี โดยเขียนจดหมายท้ิงไวบ้นหวัเตียง ใจความในจดหมายบอกให้ฝ่ายหญิงเล้ียงดู
บุตรให้ดีเขาจะกลบัไปอยู่บา้นท่ีต่างจงัหวดัสักพกั เธอมีความรู้สึกว่าเสียใจ และร้องไห้นานมาก
เพราะคิดวา่เขาไปจริง ๆ คิดหนัหนา้ไปปรึกษาพี่-นอ้งคนอ่ืนก็ไม่กลา้เพราะก่อนหนา้น้ีญาติ ๆ หลาย
คนทกัทว้งเร่ืองการสมรส 
 

  “ตอนนั้นฉนัรู้สึกโมโหมากท่ีเขาวางของผิดท่ี แต่พอทะเลาะกนัแลว้เขาบอกวา่จะ
กลบัไปอยู่บา้นท่ีจงัหวดัปราจีนบุรีก็รู้สึกตกใจว่าเร่ืองแค่น้ีท าไมตอ้งทิ้งกนัด้วย ลูกก็ใกล้คลอด    
ฉนัร้องไหน้านมาก นอ้ง ๆ มาบอกวา่เด๋ียวเขาก็กลบัมาฉนัก็ไม่ฟังรู้สึกเสียใจท่ีสุด โทษตวัเองดว้ยวา่
ท าไมถึงเป็นคนแบบน้ี โมโหร้ายแบบน้ี โทษเขาดว้ยวา่ท าไมคิดทิ้งกนัไปแบบน้ี คิดทุกเร่ืองร้องไห้
จนไม่มีน ้าตาจะไหล” (ฝ่ายหญิง 2553) 
  “ผมไม่ไดไ้ปไหนไกลหรอก แค่ข้ึนไปเดินเล่นบนสะพานลอยหนา้ปากซอยก็เป็น
ห่วงจะแย่อยู่แลว้ ระหวา่งเดินบนนั้นก็นึกถึงค าพูดของเพื่อนรุ่นพี่คนหน่ึงเขาพูดให้ผมฟังตอนมา
งานแต่งงานของผมวา่ เราเน่ียเลือกฝ่ายหญิงเขาน๊ะ ไม่ใช่ฝ่ายหญิงเลือกเราดงันั้นเราตอ้งดูแลเธอให้
ดีท่ีสุดผมเลยตดัสินใจเดินกลบับา้นไม่ไปแลว้ปราจีนบุรี”  (ฝ่ายชาย 2553) 

 

  เกือบยี่สิบส่ีนาฬิกาฝ่ายชายจึงเดินกลบัเขา้บา้นโดยบอกฝ่ายหญิงว่ารถประจ าทาง
หมดไปไม่ได ้ทั้งท่ีความจริงแลว้ไม่ไดไ้ปไหนเลย  บ่อยคร้ังหลงัจากทะเลาะกนัแลว้ฝ่ายชายมกัมีวิธี
งอ้ฝ่ายหญิงดว้ยการท ากบัขา้วอร่อย ๆ ใหเ้ธอรับประทานอยูเ่สมอจนทุกคนในครอบครัวรู้กนัดีวา่ถา้
มีเสียงเคาะกะทะในหอ้งครัวดงัข้ึน ความขดัแยง้ภายในบา้นเร่ิมคล่ีคลายแลว้ 
  นอกจากน้ีช่วง 4-5 ปีหลงัแต่งงานฝ่ายชายตอ้งขบัรถเพื่อหาซ้ือวตัถุดิบเพื่อท าฝา
ทองเหลืองตามต่างจงัหวดัเป็นระยะทางไกลข้ึน วนัหน่ึงเขาขบัรถมาถึงเมืองพทัยาเพื่อหาซ้ือเศษ
ทองเหลือง ระหว่างทางเกิดความรู้สึกหิวจึงแวะพกัทานขา้วก่อนเดินทางต่อไปท่ีจงัหวดัระยอง     
เขาพบคนรักเก่าท่ีแต่งงานไปกับหัวหน้าคนงานโดยบงัเอิญในร้านอาหาร เธอเล่าให้เขาฟังว่า
หลงัจากเธอแต่งงานแลว้ไดข้อลาออกจากการเป็นพี่เล้ียงของฝ่ายหญิง แลว้มาท างานในร้านอาหาร
ของพี่สาวท่ีเมืองพทัยามีบุตรกบัหัวหน้าคนงานด้วยกันหน่ึงคน ความเจา้ชู้ของหัวหน้าคนงาน
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ประกอบกบัเขาไปท างานต่างจงัหวดับ่อย  คร้ังละหลาย ๆ วนัท าใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ และหยา่
ร้างกนัไปในท่ีสุด เธอจึงส่งลูกกลบัไปอยูก่บัตา-ยายท่ีปราจีนบุรี และกลบัมาช่วยงานพี่สาวท่ีพทัยา 
  ความเห็นอกเห็นใจของเขาท่ีมีให้เธอ ประกอบกบัความสนิทสนมกนัของทั้งสอง
ก่อนเขา้มาท างานในกรุงเทพ ฯ ท าใหค้วามสัมพนัธ์พฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็วจนเกิดเป็นความสัมพนัธ์
อนัลึกซ้ึงข้ึน โดยท่ีทั้งสองไดมี้การตกลงกนัถึงขอบเขตของการคบหากนัดว้ย 
  แมค้วามสัมพนัธ์อนัลึกซ้ึงกบัเพื่อนสาวท่ีพทัยานั้นเกิดข้ึนโดยท่ีไม่มีใครในบา้น   
รู้เร่ืองเลย การคบหากนัในช่วงนั้นฝ่ายชายพบวา่ไม่ใช่ความสุขท่ีแทจ้ริง เขารู้สึกไม่สบายใจทุกคร้ัง
ท่ีมาพบเพื่อนหญิงท่ีพทัยา  ดว้ยค าสอนของศาสนา และค าแนะน าของศิษยาภิบาลท าให้คิดไดว้า่เขา
นอกใจภรรยาไปเพื่ออะไร เธอไม่มีความผิด เธอเป็นผูห้ญิงท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดโดยเฉพาะทางดา้นจิตใจ 
ท าให้รู้สึกเห็นคุณค่าของครอบครัว ไม่ตอ้งการให้ครอบครัวมีความแตกแยก แมว้่าช่วงท่ีคบกนั
อยา่งลึกซ้ึงนั้นไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาอยา่งไร ดว้ยความรับผดิชอบท าใหเ้ขามีความคิดวา่ถา้การมีผูห้ญิง
อีกคนหน่ึงตอ้งแบ่งเวลา แบ่งเงินไปช่วยเหลือให้เป็นภาระ อาจเป็นสาเหตุให้บุตรของเขาขาดความ
อบอุ่น และท าให้เป็นเด็กมีปัญหา ความสงสารบุตรไม่ตอ้งการให้เขาเจอปัญหาอย่างเดียวกบัท่ี
ตนเองเจอ และกลวัว่าครอบครัวไม่มีความสุข เขาจึงตดัสินใจเลิกคบหากบัเพื่อนหญิงท่ีพทัยา     
การนอกใจภรรยาน้ีฝ่ายชายถือวา่เป็นเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใชชี้วิตคู่ เพราะเขาไม่สามารถ
เอาเวลาท่ีเสียไปในช่วงนั้นกลบัคืนมาได ้ 
  การอยูร่่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดคื้อการกระทบกระทัง่ระหวา่ง
สมาชิกในครอบครัว โดยส่วนใหญ่เกิดจากความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนัระหวา่งพี่นอ้ง ปัจจยัอีกประการ
คือความแตกต่างในท่ีมาของลูกเขย และลูกสะใภท่ี้มีวิธีการด าเนินชีวิต และวิธีการส่ือสารท่ีต่างกนั 
สาเหตุเกิดจากการพูดโดยขาดการย ั้งคิดท าให้คู่สนทนาเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ โดยทุกคนเห็นว่า
เป็นเพียงปัญหาเล็ก ๆ ท่ีสามารถแกไ้ข และหาทางหลีกเล่ียงไดด้ว้ยการพูด คุย และการปรับความเขา้ใจ
โดยมีพี่นอ้งคนอ่ืนเป็นคนกลางในการไกล่เกล่ียแลว้ค่อย ๆ ปรับความเขา้ใจกนั บางคร้ังต่างฝ่ายต่างใช้
วิธีน่ิงเฉยต่อกนัซ่ึงเป็นการเรียนรู้จากการอยู่ร่วมกนัเป็นเวลานานเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหา โดยมาก
ครอบครัวของเขามกัใชว้ิธีหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน ส าหรับบางกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียง
ได้ ฝ่ายชายมกัใช้วิธีน่ิงเงียบไม่ตอบโตท้  าให้สามารถลดความตึงเครียดภายในลง นอกจากน้ีเขายงั
แนะน าบุตรให้เข้าใจถึงอุปนิสัยใจคอของพี่น้องทุกคนในบ้านว่าแต่ละคนมีลักษณะเป็นอย่างไร 
พยายามให้บุตรรับรู้ถึงพฤติกรรมของแต่ละคนเพื่อให้เกิดการยอมรับในการกระท าของเขาเหล่านั้น 
ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุตรกบัสมาชิกคนอ่ืนภายในบา้นจึงเป็นไปไดอ้ยา่งดี เพราะเขา้กบัทุกคน
ในบา้นได ้มีการปรับตวั มีการเรียนรู้ระหวา่งกนั มีการหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาท่ีดี 
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  “ผมบอกลูกให้รู้เสมอว่าพี่น้องในบ้านแต่ละคนมีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไร 
แตกต่างกนัอยา่งไร เพราะเราไม่สามารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเขาเหล่านั้นได ้แต่เราสามารถ
เปล่ียนแปลงความรู้สึกของตวัเองได ้ในบางคร้ังเราอาจรู้สึกไม่ดีกบัใครซกัคนแต่ตอ้งพูด ตอ้งคุยกนั
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว ไม่ให้ครอบครัวแตกแยก แลว้ผมยงัเช่ืออีกวา่แมบ้างคนเรา
ไม่ชอบหน้ากนั แต่เรายงัเป็นพี่น้องกนั เขายงัไม่ได้เลวร้ายขนาดคบหากนัไม่ได้ ส่วนดีเขายงัมี     
เราเลือกคบเฉพาะส่วนท่ีดีของเขาก็พอ” (ฝ่ายชาย 2554) 
 

  ก่อนการแต่งงานฝ่ายชาย กบันอ้งชายของฝ่ายหญิงสามารถเขา้กนัไดดี้มีความสนิท
สนมกนัเหมือนพี่ นอ้งแท ้ๆ ภายหลงัการแต่งงานสถานะภาพท่ีเปล่ียนไปของฝ่ายชายประกอบกบั
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างฝ่ายชายกบัฝ่ายหญิงท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ ท าให้น้องชายของฝ่ายหญิงมี
ความรู้สึกไม่พอใจ และเกิดเป็นความขดัแยง้ระหวา่งกนั 
  นอกจากน้ีความสัมพนัธ์ระหวา่งมารดา และนอ้งสาวของสามี กบัฝ่ายหญิงมกัเกิด
ปัญหาข้ึนบ่อย ๆ ท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทั้งสามมีความเป็นไปอยา่งไม่ราบร่ืนนกั 
 

  “ฉนัมีปัญหากบัแม่ และนอ้งสาวของสามีอยูบ่า้งแต่ตอ้งพยายามมองขา้มส่ิงนั้นไป 
เพราะฉนัคิดวา่อยา่งนอ้ยท่ีสุดนัน่คือแม่ และนอ้งของสามีเรา มนัตดักนัไม่ได ้แมฉ้นัเป็นคนนอกแต่
ลูกของฉนัไม่ใช่อยา่งนั้น ลูกมีเลือดเน้ือเช้ือไขของพวกเขาอยูส่่วนหน่ึงฉนัจึงจ าเป็นตอ้งอดทนเพื่อ
ลูก  เพื่อใหเ้ขาไดรู้้จกักนัไม่ลืมกนั” (ฝ่ายหญิง 2554)  
 

  เม่ือฝ่ายชาย หรือฝ่ายหญิงมีความขดัแยง้กบัสมาชิกคนอ่ืนภายในบา้นทั้งสองบอก
กบับุตรเสมอวา่ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียงความเขา้ใจผิดของผูใ้หญ่ เป็นเร่ืองของเขาเพียงคน
เดียว และสามารถหาทางแกปั้ญหาไดเ้อง เด็ก ๆ ตอ้งไม่มีความโกรธ ไม่มีความเปล่ียนแปลง ตอ้งให้
ความนบัถือ และความเคารพญาติผูใ้หญ่คนนั้นคงเดิม 
 3.2 ศีลธรรมจรรยาในครอบครัว 
  สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความเช่ือในเร่ืองของพระเจา้ค่อนขา้งสูง โดยมีความ
เช่ือวา่ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดถู้กลิขิตโดยพระผูเ้ป็นเจา้ ส่ิงดี ส่ิงเลวร้าย ความสุข ความสบาย ความพิการ
เป็นพระประสงคข์องพระองคท่ี์ตอ้งการใหเ้ป็นอยา่งนั้น พระผูเ้ป็นเจา้เป็นผูอ้  านวยพรทุกอยา่ง 
  ความเปล่ียนแปลงทางความคิดด้านการนับถือศาสนาของฝ่ายชายเกิดข้ึนจาก
คุณภาพชีวติของฝ่ายชายดีข้ึนภายหลงัการสมรส มีวิถีชีวิตเปล่ียนไป จากคนไม่มีทรัพยสิ์น เงินทอง 
เปล่ียนไปเป็นใช้ชีวิตสุขสบาย ความฝันท่ีเคยมีในวยัเด็กไดท้  าตามความตอ้งการ โดยการเขา้เป็น
สมาชิกของกลุ่มท่องเท่ียวในป่าดว้ยรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ (4 Wheel drive) และกลุ่มวิทยุสมคัรเล่น    
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ท าให้บางคร้ังเขาไม่กลบับา้นหลายวนัเพราะตอ้งไปต่างจงัหวดักบัเพื่อนอยู่บ่อย ๆ อีกทั้งความ
ตอ้งการเขา้กลุ่ม และความตอ้งการให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนจึงตอ้งท าตวัให้กลมกลืนดูไม่
แตกต่างดว้ยการสูบบุหร่ี และด่ืมเหลา้ ความสนุกจากการไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มวิทยุสมคัรเล่น
เป็นเพียงความสุขเฉพาะเวลาอยู่กบักลุ่มเพื่อนเท่านั้น เพราะทุกคร้ังท่ีเขากลับเขา้บา้นมกัมีเร่ือง
ทะเลาะกบัฝ่ายหญิงเสมอเป็นเหตุใหเ้กิดความขดัแยง้ในครอบครัวข้ึน 
  ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ ฝ่ายหญิงสามารถฝ่าฟันมาได้เพราะมีความเช่ือว่า  
พระเจา้เป็นส่ิงท่ียิ่งใหญ่ ท าให้เกิดความสงบโดยมีพี่เล้ียงทางจิตวิญญาณ (ศิษยาภิบาล) คอยให้
ก าลงัใจ เป็นท่ีปรึกษาไม่ให้ท าในส่ิงท่ีผิด คิดดี มีการให้อภยั รู้สึกไม่โดดเด่ียว มีก าลงัจากพระเจา้
เป็นแรงในการฝ่าฟันอุปสรรค 

 

  “ความขดัแยง้มีมาตลอดแต่เราเผชิญได ้และเช่ือวา่หากขาดพระเจา้แลว้เร่ืองเลวร้าย
ต่าง ๆ คงไม่คลายลง” (ฝ่ายหญิง 2553) 
 

  ทุกวนัอาทิตยฝ่์ายชายตอ้งพาทุกคนในครอบครัวไปโบสถ์เพื่อสวดมนตข์อพรจาก
พระเจา้ เขารอทุคนอยู่ภายนอกไม่ไดเ้ขา้ไปท าพิธีดว้ยเพราะรู้สึกว่าตวัเองเป็นพุทธศาสนิกชนอยู ่
ไม่ได้เป็นชาวคริสต์เตียนอย่างแทจ้ริงเหมือนคนในครอบครัว ส่วนการเปล่ียนมานับถือศาสนา
คริสตใ์นช่วงแต่งงานนั้นเป็นเพียงใหเ้ป็นไปตามประเพณีไม่ไดเ้ป็นดว้ยความเต็มใจ จึงไม่เกิดความ
เขา้ใจ และไม่ลึกซ้ึงถึงค าสอนของพระเจา้ 
  ก่อนการเขา้โบสถเ์พื่อท าพิธีทางศาสนาของฝ่ายหญิงนั้นฝ่ายชายมีโอกาสพูดคุยกบั
เพื่อนชาวคริสตเ์ตียนเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น เกิดการชกัชวนกนัเพื่อใหรู้้วา่การเขา้โบสถ์นั้นเขา้
ไปท าอะไร และเพื่ออะไร ในช่วงแรกของการท าพิธีนั้นเขามีความคิดเพียงแค่ท าตาม ๆ ไปเพียง
เท่านั้นไม่รู้สึกอยา่งไร 
 

  “ตอนนั้นผมรู้สึกตวัเองว่ายงัไม่มีความเขา้ใจในพระเจา้ ถึงแมว้่าปากจะบอกกบั  
ใคร ๆ วา่ผมนบัถือศาสนาคริสตแ์ลว้ ผมไปโบสถ์ทุกวนัอาทิตยน์ัง่รอดา้นนอกไม่เคยเขา้ไปดา้นใน
เลย ในขณะท่ีผมนัง่รออยูน่ั้นมีเพื่อน ๆ ชาวคริสตเ์ตียนหลายคนชวนให้เขา้ไปขา้งในผมก็ไม่เขา้แค่
แอบฟังอยูด่า้นนอก แค่อยากรู้วา่ในโบสถ์เขาท าอะไรกนับา้งเท่านั้น แรก ๆ เขาให้ท าอะไรก็ท าตาม
เขาไป ฟังแลว้ไม่เกิดความเขา้ใจฟังไปแบบไม่รู้เร่ือง พอฟังบ่อยเขา้มีความรู้สึกวา่ศิษยาภิบาลเขาพูด
ดี พดูแลว้โดนใจ บางเร่ืองตรงกบัชีวติจริงของเรา พดูออกมาแลว้เห็นไดว้า่ทุกอยา่ท าไดจ้ริง แอบฟัง
นานเขา้เลยลองเขา้ไปดูวา่ขา้งในเป็นอยา่งไรบา้งลองร่วมท ากิจกรรมกบัเขาบา้ง ไม่นานนกัผมเห็น
เลยวา่ค าสอนทุกอยา่งเป็นความจริง สัมผสัได ้เขา้ใจในพระผูเ้ป็นเจา้มากข้ึน” (ฝ่ายชาย 2553) 
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  นอกจากน้ีระหว่างสัปดาห์ยงัมีการพบปะกนัระหว่างชาวคริสต์เตียนดว้ยกนัอีก
ด้วย โดยแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จัดตามบ้านเพื่อนสมาชิกเรียกว่ากลุ่มเซลล์ (Cell) หรือกลุ่มย่อย       
มีศิษยาภิบาลมาให้ค  าปรึกษา ตอบค าถาม แนะน าให้เกิดความสบายใจ สมาชิกทุกคนในกลุ่มเซลล์
ตอ้งแบ่งปันประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ ใหเ้พื่อนสมาชิกฟังวา่ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาเจอเร่ืองดี ๆ อยา่งไร 
และเจอเร่ืองใดท่ีท าให้เกิดความไม่สบายใจ บ่อยคร้ังท่ีเขาถูกชกัชวนให้เขา้ร่วมกิจกรรมน้ี และให้
เล่าเร่ืองท่ีเป็นสาเหตุของความไม่สบายใจใหเ้พื่อนสมาชิกฟังอยูเ่สมอ 
  เขาเกิดความสงสัยว่าการท ากิจกรรมกับเพื่อนในกลุ่มท่ีท่องเท่ียวในป่าด้วยรถ
ขบัเคล่ือนส่ีลอ้ (4 Wheel drive) และกลุ่มวิทยุสมคัรเล่น นั้นเป็นความสุขท่ีแทจ้ริงหรือไม่ ท าไมจึง
แตกต่างกับเพื่อน ๆ ท่ีไปโบสถ์ซ่ึงดูแล้วเป็นชีวิตท่ีมีความสุขมากกว่า ซ่ึงศิษยาภิบาลก็มักมี
ค าแนะน าท่ีดีซ่ึงตรงกบัชีวิตของเขามาเล่าให้ฟัง และให้ขอ้คิดในการด าเนินชีวิตคู่อยูเ่สมอ เม่ือเขา
ฟังแลว้เกิดความรู้สึกวา่ค าแนะน านั้นเป็นส่ิงท่ีปฏิบติัแลว้เกิดความสบายใจ เขาจึงเร่ิมให้ความสนใจ
ศึกษาดว้ยความจริงจงัจากการเขา้โบสถ์ และเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มเซลล์ ผลของการเขา้ร่วมน้ี
ท าให้ ความขดัแยง้ในครอบครัวลดลง มีความเข้าใจกันมากข้ึน พูด คุย ใช้เวลาร่วมกันมากข้ึน      
ไปสถานท่ีต่าง ๆ ดว้ยกนั ไปโบสถ์ดว้ยกนั มองเห็นหลายอยา่งไปในทิศทางเดียวกนั เพราะมีความ
เช่ือเหมือนกนั การทะเลาะ และความขดัแยง้จึงน้อยลง การอยู่ร่วมกนัเหมือนเพื่อน มีการปรึกษา 
แลกเปล่ียนความคิดกนัมากข้ึนส าคญัท่ีสุดคือการมองเห็นคุณค่าของกนัและกนั ท าให้เขาเลิกเขา้
ร่วมกิจกรรมกบัทางกลุ่มวทิยสุมคัรเล่น และกลุ่มรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ไป 
 

  “ผมมีความรู้สึกวา่เป็นคริสตเ์ตียนเตม็ตวัเม่ือรู้วา่ตวัเองกลบัตวักลบัใจจากทุกส่ิงได้
แลว้ และใหเ้วลากบัครอบครัวมากข้ึน รู้สึกมีความสุขเพราะเวลาเราไปโบสถเ์ราจะอยูพ่ร้อมหนา้กนั 
เราจะขอพรให้แก่กนั ผมขอพรให้ลูก ลูกขอพรให้แม่เขา และภรรยาก็ขอพรกลบัมาท่ีผมวนกนัอยู่
อยา่งนั้นเป็นความสุขท่ีแตกต่างจากการคบเพื่อนในกลุ่มต่าง ๆ”  (ฝ่ายชาย 2553) 
 

  ความรักท่ีมีให้เด็ก ๆ ของฝ่ายชายก่อให้เกิดความไวว้างใจจากศิษยาภิบาล และ
เพื่อนชาวคริสตเ์ตียน เขาจึงไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น ครูรวีวรศึกษา ท าหน้าท่ีดูแลเด็กเล็ก ช่วยสอน
การร้องเพลง สอนอ่านพระคมัภีร์พร้อมทั้งอธิบายให้เด็กเขา้ใจในพระคมัภีร์อย่างง่าย และยงัสอน
การอธิษฐานขอพรแก่พระเจา้ใหก้บัพวกเขาดว้ย  
  ทั้งสองคิดวา่ ศาสนา สามารถช่วยบ าบดัจิตใจไดโ้ดยมีความเช่ือวา่ พระเจา้ควบคุม
ทุกส่ิง เป็นผูท่ี้ส่งเสริมให้เกิดก าลงัใจ ไม่รู้สึกโดดเด่ียว สามารถบอกความทุกขก์บัพระองคไ์ด ้และ
จิตวิญญาณของพระองคย์งัอยูก่บัทุกคนตราบจนโลกน้ีสูญสลาย ท าให้หลายคร้ังของการตดัสินใจ
ท าส่ิงใดมกัมีเร่ืองของความเช่ือเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ เช่นการตดัสินใจมีบุตร เป็นตน้ 
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  “ส่ิงท่ีชาวคริสต์เตียนต้องถือปฏิบัติคือ รักพระเจ้าสุดจิต สุดใจ สุดก าลัง สุด
ความคิด และรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตวัเอง”  (ฝ่ายหญิง 2553) 
 
  ค าสอนของศาสนาท่ีมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตในครอบครัว ไดก้ าหนดหน้าท่ี
ของสมาชิกทุคนไวว้า่หนา้ท่ีของสามีก็คือ จงรักภรรยา พระเจา้สอนไวว้า่ให้ผูช้ายรักภรรยาเหมือน
รักตวัเองเพราะส่วนใหญ่ผูช้ายไม่ใหเ้กียรติ และไม่รักภรรยา ส่วนหนา้ท่ีของภรรยาคือตอ้งให้เกียรติ
สามี  ตอ้งเช่ือฟังในทางท่ีถูก เพราะภรรยาส่วนใหญ่ด้ือ เอาแต่ใจตวัเอง หน้าท่ีของลูกนัน่คือตอ้ง   
ใหเ้กียรติบิดา มารดา และเช่ือฟังทุกอยา่ง 
  บุตรมีความตอ้งการไปโบสถ์เองโดยถือเป็นหน้าท่ี เพราะคิดว่าการได้ไปโบสถ์
เป็นส่ิงท่ีดีต่อชีวติ ถา้ขาดจากการร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือการเขา้หาพระเจา้แลว้การด าเนินชีวิต
อาจพบกบัความยากล าบาก กิจกรรมทางศาสนาส าหรับวยัรุ่นเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ระหวา่ง
กนัของกลุ่มคนในวยัใกลเ้คียงกนั ใครเจอประสบการณ์ท่ีดีมีความประทบัใจก็น ามาบอกต่อเพื่อ
แลกเปล่ียนกัน มีการร่วมกันอธิฐานขอพรให้แก่กัน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน              
มีอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ มาแนะน าการด าเนินชีวติ การท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน 
 

  “หนูไปโบสถ์เพราะอยากไป พ่อกบัแม่ไม่ไดบ้งัคบั อาจเป็นเพราะความคุน้เคย
ในช่วงเด็ก ๆ ท่ีไปกนัทุกวนัอาทิตยเ์ลยรู้สึกวา่เป็นความเคยชิน แลว้รู้วา่การไปโบสถ์ช่วยท าให้ชีวิต
ดีข้ึนหลายอยา่ง สมยัก่อนหนูเป็นคนท่ีโกรธง่าย โมโหง่าย การไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโบสถ์ พี่ ๆ ได้
ช่วยกนัแนะน าวธีิการระงบัอารมณ์โกรธ และการหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ ท าใหใ้จเยน็ และมีเหตุผล
มากข้ึน นอกจากน้ียงัไดเ้พื่อนรุ่นเดียวกนัอีกหลายคน ไดพู้ดคุย ไดแ้ลกเปล่ียนความคิด แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหวา่งกนั บางคร้ังมีเร่ืองตลกข า ๆ ก็น ามาเล่าสู่กนัฟัง” (บุตรสาว 2554) 
 

  ศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อสมาชิกทุคนในครอบครัวมาก เป็นท่ีใหค้วามรู้ เป็นศูนยร์วม
จิตใจ มีค าแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองของการด าเนินชีวิต ครอบครัว ความรัก การเสียสละ ความเพียร 
ความอดทน โดยศิษยาภิบาล และการแลกเปล่ียนความคิดระหวา่งกนัของผูมี้ประสบการณ์ในดา้น
ต่าง ๆ รวมถึงรุ่นพี่ตอ้งดูแลรุ่นนอ้งแลว้มีการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น  
  ทุกปีท่ีโบสถ์มีการจัดออกค่ายเพื่อท ากิจกรรมการสอนในเร่ืองการใช้ชีวิต
ครอบครัววา่สามี ภรรยาควรมีหนา้ท่ีอยา่งไร บุตรควรมีหนา้ท่ีอยา่งไร ปฏิบติัต่อกนัอยา่งไร ควรท า
อยา่งไรให้ครอบครัวมีความสุขมากข้ึน กิจกรรมน้ีท าให้มีสติ รับฟังมากข้ึน ใจเยน็มากข้ึน และทุก
อย่างในชีวิตดีข้ึน ความขัดแย้งยงัมีอยู่บ้าง ในปริมาณท่ีลดน้อยลงด้วยการแบ่งปันความคิด           
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ฟังเหตุผลของกนั และกนัมากข้ึน เพราะตอ้งการใหค้รอบครัวมีความสุข และตอ้งการเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีใหบุ้ตร 

กกกกกกกก3.3 การส่ือสารระหว่างกนัในครอบครัว 
  การพูดคุยกันในครอบครัวช่วงแรกมีปัญหามากเพราะฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายพูด
ตลอดเวลาส่วนฝ่ายชายไม่ค่อยพดู เก็บกด นอกจากน้ีการส่ือสารระหวา่งกนัค่อนขา้งมีอุปสรรคจ์าก
การส่ือสารแลว้ไม่เกิดความเขา้ใจ หรือเขา้ใจยาก ทั้งการใชภ้าษา และวิธีการส่ือสารความขดัแยง้จึง
เกิดข้ึนบ่อยจากความไม่เขา้ใจกนั  
 

  “ฉนัคิดวา่สาเหตุท่ีท าให้ช่วงแรกคุยกนัไม่เขา้ใจเพราะเขาเป็นคนไม่เปิดใจรับการ
พูดคุย อาจเป็นเพราะพื้นฐานของครอบครัวเราทั้งสองคนมีความแตกต่างกนัในบา้นฉันมีปัญหา
อะไรจะบอกกนัคุยกนั แต่ของบา้นเขามีปัญหาอะไรจะน่ิงเงียบปล่อยใหปั้ญหาหายแลว้ลืมกนัไปเอง 
การพูดคุยระหว่างกนัจึงไม่ประสบความส าเร็จ เราใชเ้วลาในการปรับตวัประมาณ 6-7 ปี  กวา่จะ
เขา้ใจกนั” (ฝ่ายหญิง 2554) 
 

  เม่ือเวลานานข้ึนการปรับตวั และวิธีการส่ือสารไดรั้บการพฒันาข้ึนทีละน้อยจน
เกิดเป็นความเขา้ใจ มีการสร้างรูปแบบใหม่ ๆ ในการส่ือสารเพื่อความเขา้ใจระหว่างกนั ปัจจุบนั   
ในบางคร้ังมีการส่งสารโดยไม่ใช้ค  าพูดก็สามารถเกิดความเขา้ใจกนัได้ โดยรู้ทนัทีว่าอีกฝ่ายรู้สึก
ผิดหวงั สมหวงั ดีใจ เสียใจ หรือต้องการส่ิงใด โดยมากแล้วฝ่ายชายรับรู้ความรู้สึก และการ
แสดงออกของฝ่ายหญิงไดดี้กวา่ 
 

  “ฉันค่อนข้างโชคดีท่ีเขาเป็นคนช่างสังเกต เขารู้ว่าฉันตอ้งการอะไร แบบไหน 
ในทางตรงขา้มฉันเขา้ใจเขาไดดี้ก็ต่อเม่ือเขาพูดถึงส่ิงท่ีเขาตอ้งการ และเป็นความโชคดีอีกอย่าง      
ท่ีปัจจุบนัเขาเปิดเผยมากข้ึน คุยมากข้ึนไม่มีอะไรปิดบงัจึงเช่ือใจเขาได ้ปัญหามีบา้งแต่ไม่ใช่เร่ือง
ใหญ่โตอะไร ในบางคร้ังลูกมกัจะบ่นเสมอเวลาลูกพูดคุยกับฉันเขาต้องแปลภาษาไทยให้เป็น
ภาษาไทยเพราะวา่ฉนัเป็นคนท่ีเขา้ใจอะไรยาก” (ฝ่ายหญิง 2554) 
 

  ฝ่ายชาย และบุตรมีการตอบรับ มีความเขา้ใจในการส่ือสารระหวา่งกนัไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ทั้งการส่ือความหมาย และการตีความระหว่างกนั บางคร้ังสามารถส่ือสารกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้
ค  าพูด ความช่างสังเกตท าให้ฝ่ายชายรู้ถึงความตอ้งการของฝ่ายหญิงเพียงแค่เธอขยบัร่างกายเพียง
เล็กนอ้ยเท่านั้น ส่วนฝ่ายหญิงการส่ือสารใหเ้ขา้ใจตอ้งใชว้ธีิพูดดว้ยการพูดซ ้ าเพื่อให้เกิดความเขา้ใจ 
และตอ้งอธิบายใหฟั้งอยา่งชดัเจน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

56 

  การพูดคุยกนัในครอบครัวมีมากข้ึนเพราะมีโอกาสเจอหน้ากนัน้อยลงเน่ืองจาก
ฝ่ายชายท างานมากข้ึน และบุตรออกไปเรียนหนงัสือในตอนเช้า ส่วนใหญ่เป็นการพูดคุยระหว่าง
ฝ่ายหญิงกบับุตรมากกวา่ ส่วนฝ่ายชายนั้นรับขอ้มูลมาจากฝ่ายหญิงอีกต่อหน่ึง บางคร้ังเม่ือฝ่ายชาย
ตอ้งไปท างานต่างจงัหวดัเขามกัโทรหาบุตร และภรรยาเป็นประจ าทุกวนัเพื่อถามความเป็นอยูด่ว้ย
ความห่วงใยเช่น เป็นอย่างไร วนัน้ีท าอะไรกนับา้ง ทานขา้วกนัหรือยงัเป็นตน้ ฝ่ายชายเช่ือว่าแม้
ไม่ไดเ้ห็นหนา้กนัทุกวนั อยา่งนอ้ยการพูดคุยกนัทางโทรศพัทท์  าให้สามารถลดช่องวา่งระหวา่งเขา 
และครอบครัวลงได ้อีกทั้งท าใหบุ้ตรไดเ้ห็นถึงความเป็นห่วง ความรักท่ีเขามีใหค้รอบครัวเสมอ 
 

  “บางคร้ังผมไม่มีเวลาโทรหา ลูกกบัภรรยาจะเป็นฝ่ายโทรมาหาผมเอง เธอมกัถาม
ผมดว้ยความเป็นห่วงวา่ขบัรถถึงไหนแลว้ เหน่ือยไหม แวะทานขา้วหรือยงั ผมเห็นวา่ทุกคร้ังท่ีผม
ไปต่างจงัหวดัแลว้โทรหาเขา ๆ จะให้ความรัก และความเป็นห่วงเป็นใยมาให้ผมเป็นการตอบแทน 
และผมไม่เคยมีความคิดเลยว่าภรรยาผมจะให้ลูกแกลง้โทรเช็คหรือเปล่า เพราะผมเช่ือว่าเธอเป็น
ห่วงผมจริง ๆ และผมก็ท าใหเ้ธอไวใ้จไดม้ากพอสมควร” (ฝ่ายชาย 2554)  
 

 3.4  เศรษฐกจิในครัวเรือน 
  พ.ศ. 2533 ฝ่ายชายเร่ิมท างานท่ีโรงหล่อเป็นลูกจา้งทัว่ไป โดยมีหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียง
ให้กบัพี่ ๆ น้อง ๆ ของฝ่ายหญิง และท าทุกอย่างภายในโรงงานตามความตอ้งการของนายจา้งได้
ค่าแรงวนัละ 60 บาท จนเดือนสุดทา้ยท่ีลาออก (พ.ค. 2553) ยงัมีสถานะเป็นลูกจา้งท าหนา้ท่ีหางาน
เขา้โรงงาน หาซ้ือวตัถุดิบ และส่งของโดยไม่มีส่วนแบ่งอย่างไร และรับค่าจา้งจากเงินกองกลาง
เดือนละ 9,500 บาท ส่วนฝ่ายหญิงนั้นหลงัจากลาออกมาจากมหาวทิยาลยัแลว้ เขา้ช่วยเหลือบิดาโดย
มีหน้าท่ีรับโทรศพัท์ และดูแลรายจ่ายภายในโรงงานไดรั้บค่าจา้งจากเงินกองกลางเดือนละ 1,000 
บาท และเพิ่มเป็น 1,500 บาทเม่ือตน้ปี พ.ศ. 2553  
  ฝ่ายชายท างานอยู่สองปีจึงแต่งงานกับฝ่ายหญิง ด้วยความช่วยเหลือทางด้าน
การเงินจากทางมารดาของเขาโดยครอบครัวฝ่ายหญิงเรียกค่าสินสอดเป็นทองค าน ้ าหนกั 4 บาท 
และเงินสดจ านวน 40,000 บาท ภายหลงัจากแต่งงานแลว้ทางโรงงานไดใ้ห้ฝ่ายชายเป็นผูห้าวตัถุดิบ
ป้อนเขา้โรงงานจึงท าให้นอกจากค่าแรงท่ีไดรั้บจากโรงงานแลว้ ยงัมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการรับซ้ือ
เศษทองเหลืองตามต่างจงัหวดัเพื่อป้อนโรงงานอีกดว้ย 
  ช่วงสองปีแรกภายหลังการแต่งงานค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวยงัมีไม่มาก 
เน่ืองจากฝ่ายหญิงยงัสามารถเดินไดอ้ยา่งปกติ รายจ่ายทางดา้นการรักษาพยาบาลยงัมีไม่มาก แต่เม่ือ
ข้ึนปีท่ีสามหลงัการแต่งงานรายจ่ายเร่ิมมีมากข้ึนจากค่าใชจ่้ายในดา้นการดูแลสุขภาพซ่ึงเกิดจากเธอ
ก าลงัตั้งครรภ์ ประกอบกบัเป็นช่วงท่ีฝ่ายชายก าลงัสนุกอยู่กบัเพื่อน ๆ ในกลุ่มรถขบัเคล่ือนส่ีล้อ    
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(4 Wheel Drive) รายจ่ายมีมากจึงเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ในครอบครัว ส าหรับค่าใชจ่้ายจากการ
คลอดบุตรนั้นบิดาของฝ่ายหญิงเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด โดยไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจาก
องคก์รภาครัฐใด ๆ ส่วนการเล้ียงดูบุตรเป็นหนา้ท่ีของมารดาฝ่ายชาย  
  นอกจากรายไดจ้ากเงินเดือนค่าจา้งของทั้งสองคนแลว้ เม่ือบุตรมีอายุประมาณ 4-5 
ปีเขาไดเ้ปิดร้านขายอาหารตามสั่งในตลาดใกลบ้า้นเพื่อเป็นรายไดเ้สริมเพราะรายจ่ายมีมากข้ึนจาก
ค่านม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของฝ่ายหญิงท่ีมีมากจากความเปล่ียนแปลงของร่างกาย การเปิด
ร้านอาหารนั้นท าให้ครอบครัวมีความเป็นอยูดี่ข้ึนเน่ืองจากมีทั้งลูกคา้ประจ า และลูกคา้จรมากมาย
เขา้มาอุดหนุน 
  จากนั้นร้านขายอาหารตามสั่งต้องปิดกิจการลงภายหลังจากเปิดได้เพียงปีเศษ
เน่ืองจากเกิดพายุฝนท าให้ตลาดเกิดความเสียหายประกอบกบัเจา้ของตลาดมีความตอ้งการไดพ้ื้นท่ี
คืนเพื่อสร้างตลาดใหม่ เขาจึงเลิกขายอาหารตามสั่งไป 
  พ.ศ. 2546 ฝ่ายหญิงไดข้ึ้นทะเบียนกบักระทรวงสาธารณะสุขจดัเป็นผูพ้ิการระดบั 
5 ได้แก่ การสูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหวล าตวั มือ แขน ซ่ึงจ าเป็นในการประกอบ
กิจวตัรหลกัในชีวิตประจ าวนัมากกว่าคร่ึงตวั หรือแขน ขาเพียง 2 ขา้ง ท าให้ไดรั้บสิทธ์ิขอความ
ช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เช่นการตรวจโรค การรับบริการทางการแพทยท่ี์ศูนยก์ารแพทยสิ์รินธร การ
รับการสนบัสนุนทางดา้นกายอุปกรณ์ การขอกูเ้งินดอกเบ้ียต ่าเพื่อการลงประกอบอาชีพ เป็นตน้ 
  การรักษาพยาบาลตามสิทธ์ิของผูพ้ิการนั้นไม่ได้รับความสะดวกจากเง่ือนไข      
ในการเขา้ใชบ้ริการโดยตอ้งเขา้รับการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐตามท่ีกระทรวงสาธารณะ
สุขก าหนดเท่านั้นซ่ึงมีความล่าชา้ และไม่คล่องตวัจึงเปล่ียนมาใชบ้ริการของบตัรประกนัสังคมท่ีมี
บริษทัเอกชนขนาดใหญ่มาขอช่ือของฝ่ายหญิงเพื่ออา้งกบัทางราชการวา่ไดว้า่จา้งผูพ้ิการเขา้ท างาน
ตามเง่ือนไขของกระทรวงแรงงานท่ีก าหนดไวว้า่สถานประกอบการใด ๆ มีลูกจา้งตั้งแต่สองร้อยคน
ข้ึนไป ตอ้งจา้งผูพ้ิการเขา้ท างานหน่ึงคน และท าบตัรประกนัสังคมให้ ซ่ึงสามารถเลือกโรงพยาบาล
ตามบญัชีรายช่ือได้ จึงมีความสะดวกมากกว่า โดยความเป็นจริงแล้วเธอไม่ได้ท างานให้สถาน
ประกอบการนั้นแต่อยา่งใด 
  นอกจากรายจ่ายประจ าวนัส าหรับครอบครัวแล้วเธอยงัมีรายจ่ายส่วนอ่ืน ๆ           
ท่ีแตกต่างจากบุคคลทัว่ไป คือการใชผ้า้ออ้มส าหรับผูใ้หญ่ตลอดเวลา เม่ือตอ้งเดินทางออกนอกบา้น
บ่อย ๆ ผา้ออ้มก็ใช้มากข้ึน นอกจากน้ีในช่วงมีรอบเดือนก็ไม่สามารถใช้ผา้อนามยัแบบทัว่ไปท่ี
สุภาพสตรีใช้ได้ ต้องใช้แบบรุ่นเก่าเป็นแบบมีห่วงร้อยซ่ึงหาซ้ือได้ยาก และมีราคาแพงมาก 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งจ่ายคือค่าใชจ่้ายในการเดินทางซ่ึงมีราคาสูงมาก บางคร้ังเดินทางดว้ยรถ
รับจา้งไม่ประจ าทาง (Taxi) ตอ้งใหค้่าบริการพิเศษเพราะคนขบัรถตอ้งช่วยอุม้ และยกเกา้อ้ีลอ้เล่ือน 
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(Wheel Chair) เขา้-ออกจากรถ นอกจากน้ีบางคนัไม่รับเพราะเห็นว่าความพิการมกัสร้างความ
ยากล าบากในการใหบ้ริการ  
  เกา้อ้ีลอ้เล่ือนไฟฟ้าท่ีใช้อยู่มีค่าบ ารุงรักษาสูงมาก เน่ืองจากเกา้อ้ีลอ้เล่ือนท่ีไดรั้บ
ความช่วยเหลือนั้นเป็นแบบธรรมดาใช้มือดันล้อ ฝ่ายหญิงไม่สามารถใช้มือได้จึงต้องซ้ือเก้าอ้ี
ลอ้เล่ือนไฟฟ้ามาใช้งานซ่ึงเป็นของมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นในราคาประมาณหม่ืนกว่าบาท (มือ
หน่ึงราคาหลายหม่ืน) แมว้่าค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษามีมากตามความเก่าของเกา้อ้ีลอ้เล่ือน เม่ือ
เทียบกบัราคาแลว้ถือถูกกวา่ซ้ือของใหม่พอสมควร 
  ในช่วงประเทศเกิดภาวะวิกฤติ ความตอ้งการสินคา้ของตลาดเร่ิมลดลงเป็นเหตุให้
ตอ้งลดราคาฝาทองเหลืองเพื่อสู้กบัคู่แข่งทางการคา้ทั้งท่ีวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึนกิจการของโรงหล่อจึง
เกิดภาวะขาดทุน ในขณะนั้นกิจการทั้งหมดนอ้งชายของฝ่ายหญิงเป็นผูดู้แล ภายหลงัจากบิดาของ
ฝ่ายหญิงวางมือ เม่ือเศรษฐกิจมีผลกระทบกบัโรงงาน ประกอบกบันอ้งชายของฝ่ายหญิงตอ้งสอน
หนังสือด้วยท าให้มีเวลาดูแลกิจการน้อยลง เม่ือต้องการปิดกิจการโรงหล่อฝาทองเหลืองก็ไม่
สามารถท าได้เพราะพี่-น้องของฝ่ายหญิงท่ีพิการอีกหลายคนยงัตอ้งอาศยัเงินเดือนจากกองกลาง   
ฝ่ายชายจึงตอ้งรับผดิชอบงานแทนนอ้งชายฝ่ายหญิงภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการของบิดาของเธอ 
  จากรายรับท่ีลดนอ้ยลงของโรงงานท าให้ฝ่ายชายรับภาระมากข้ึนดว้ยการช่วยบิดา
ของฝ่ายหญิงผอ่นช าระค่างวดรถยนตส์ าหรับใช้ในกิจการ รายไดใ้นครอบครัวจึงเหลือเพียง 4,500 
บาทส าหรับค่าใชจ่้ายของสมาชิกสามคน เม่ือเห็นวา่รายไดไ้ม่พอรายจ่ายฝ่ายหญิงจึงเร่ิมหารายได้
ทางอ่ืนด้วยการหาท างานพิเศษ เธอสมคัรงานพิเศษทางจดหมาย และระบุในจดหมายว่ามีสภาพ
ร่างกายพิการท่อนล่างท าให้ทุกองค์กรไม่รับเธอเขา้ท างานเพราะเห็นวา่เป็นบุคคลพิการ และดอ้ย
ความสามารถ 
  พี่สาวของฝ่ายหญิงเป็นสมาชิกของชมรมด ารงชีพอิสระ ซ่ึงชมรมน้ีท าหน้าท่ีให้
ค  าปรึกษาทางด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพ และฝึกทกัษะวิชาชีพตามความถนัด และตามท่ีผู ้
พิการมีความต้องการ ได้แนะน าให้ฝ่ายหญิงเข้าร่วมโครงการโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 
บริษทัฮทัช์ (Hutch) กบักระทรวงการพฒันา และความมัน่คงของมนุษย ์ดว้ยการให้คนพิการแจง้
ขอ้มูลเพื่อใหลู้กคา้ตอบรับการใชบ้ริการเสริมประเภทเสียงรอสาย การดูดวงผา่นมือถือ และการรับ
ข่าวสารทางขอ้ความสั้ น (Short Massage Service) ทางบริษทั ฯ ส่งรายช่ือลูกคา้พร้อมเบอร์
โทรศัพท์มาให้ แล้วให้ฝ่ายหญิงโทรหาลูกค้าเพื่อแจ้งว่าบริษัท ฯ มีบริการเสริมหลายอย่างไว้
ให้บริการ โดยตอ้งแนะน าตวัให้ลูกคา้ทราบก่อนว่าเธอเป็นใคร มาจากไหน มีความพิการอย่างไร   
มีบริการเสริมอะไรบา้ง และมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเสริมอย่างไร (59 บาทต่อเดือนต่อหน่ึง
บริการเสริม) 
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  ลูกคา้ส่วนมากคิดว่าเธอเป็นพวก 18 มงกุฎ  หลอกลวง มีการต่อวา่กลบัมาให้เกิด
ความเสียหาย บางคนสาปแช่ง บางคนไม่เช่ือเพราะลูกคา้หลายคนเคยโดนหลอกมาก่อน บางคนวาง
สายไปโดยท่ีเธอไม่รู้ตวัปล่อยให้แนะน าการใช้บริการอยู่คนเดียวเป็นเวลานาน ความยากล าบาก
ไม่ไดมี้เพียงตอ้งช้ีแจงให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจเท่านั้น ยงัตอ้งใช้ความพยายามในการกดหมายเลข
โทรศัพท์ เพราะโทรศัพท์มือถือท่ีทางบริษัท ฯ ให้มานั้ นปุ่มกดมีขนาดเล็ก ประกอบกับน้ิว            
ไม่สามารถเหยียดตรงได้จึงกดไม่ถนัด ตวัหนังสือของหน้าจอมีขนาดเล็กดูไม่ชัด นอกจากน้ีถ้า
ลูกคา้ตอบรับการใชบ้ริการ ๆ ลงทะเบียนตอ้งท าผา่นระบบเครือข่าย (Internet) เท่านั้น ถา้ขนาดของ
ขอ้ความมีความยาวมากมกัท าใหเ้กิดความยากล าบากในการส่งขอ้ความเพราะอุปกรณ์ไม่เอ้ืออ านวย
ส าหรับผูพ้ิการ งานพิเศษของฝ่ายหญิงจึงกลายเป็นงานพิเศษของครอบครัว เพราะฝ่ายชาย และบุตร
ตอ้งช่วยกดเบอร์โทรศพัท ์และพิมพข์อ้ความตอบรับแทนฝ่ายหญิง 
  รายไดจ้ากการแนะน าลูกคา้ใหใ้ชบ้ริการนั้นไดรั้บส่วนแบ่งเป็นจ านวนเงิน 23 บาท
ต่อหน่ึงรายการ ผลการตอบรับการใชบ้ริการไม่เป็นท่ียอมรับของลูกคา้โดยส่วนใหญ่คิดวา่เป็นการ
หลอกลวงเพราะทางบริษทัฮทัช์ (Hutch) ไม่เคยท าประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ทราบว่ามีคนพิการมา
ช่วยท ารายการส่งเสริมการขายน้ี นอกจากนั้นผูใ้ห้ความสนใจ และเขา้ร่วมโครงการแนะน าลูกคา้    
มีจ  านวนมากเป็นเหตุให้อุปกรณ์ท่ีทางบริษทั ฯ จดัหามาไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูมี้ความ
สนใจจึงตอ้งใชว้ธีิหมุนเวยีนกนัใชภ้ายในกลุ่มเดียวกนัจึงไม่สะดวกในการท างาน และรายไดไ้ม่คุม้
กบัเวลาท่ีเสียไปจึงตดัสินใจเลิกเขา้ร่วมโครงการในท่ีสุด 

 

  “ท่ีตดัสินใจท าตรงน้ีเหตุผลประการแรกเพราะรู้ตวัดีว่าเราไม่สามารถเลือกอาชีพ
ไดม้ากนกั  มีอะไรท่ีพอจะท าไดก้็ตอ้งท า ประการท่ีสองคือสามารถท างานท่ีบา้นไดโ้ดยผา่นระบบ
เครือข่าย Internet จึงไม่ตอ้งเดินทางออกนอกบา้น” (ฝ่ายหญิง 2553) 
 

  นอกจากน้ีมีบริษัทจัดหางานท่ีผูจ้ ัดการโครงการเป็นคนพิการได้ร่วมกับกรม
ประชาสงเคราะห์ท าโครงการป้อนงานให้กับคนพิการท่ีไม่สามารถออกไปท างานนอกบ้านได ้
แนะน าใหฝ่้ายหญิงสมคัรเป็นตวัแทนขายเคร่ืองส าอาง U Star โดยใหผู้จ้ดัการเขตมารับสมคัรท่ีบา้น 
มีการให้ค  าแนะน าการขาย พร้อมขอ้มูลใบโฆษณาสินคา้ (Catalogue) และรายละเอียดการสั่งซ้ือ 
และมีพนกังานมาส่งให้ถึงท่ีเดือนละ 3 คร้ังภายหลงัการสั่งซ้ือ แลว้ช าระเงินผา่นร้านสะดวกซ้ือท่ีมี
ระบบการรับช าระเงิน on line ท าใหปั้จจุบนัมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนจากเดิม 
  ต้นปีพ.ศ. 2552 บิดาของฝ่ายหญิงเร่ิมวางมือจากโรงงานเม่ือสุขภาพเร่ิม              
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน และยกกิจการทั้งหมดให้น้องชายฝ่ายหญิงเป็นผูดู้แลอีกคร้ัง โดยให้พี่
น้องของฝ่ายหญิงทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร ตดัสินใจ และรับผิดชอบทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนดว้ย
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ตนเอง ช่วงปลายปีฝ่ายชายจึงตดัสินใจซ้ือรถตูข้นาดเล็กเพื่อทดลองขบัรับ - ส่งผูโ้ดยสารระหวา่ง
ศาลาแดงถึงถนนพุทธมณฑลสายส่ี ส่วนสาเหตุท่ีท าให้ฝ่ายชายลาออกมาจากโรงงานเพื่อวิ่งรถรับ-
ส่งผูโ้ดสารนั้นเกิดจากบิดาของฝ่ายหญิงหยดุการส่งเสียค่าเล่าเรียนบุตร เน่ืองจากบิดาของเธอเห็นวา่
ไม่อยากใหค้่าใชจ่้ายในการเล่าเรียนเป็นภาระของค่าใชจ่้ายจากเงินกองกลาง รวมถึงมีหลานบางคน
ไม่ไดเ้รียนหนงัสือเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกนัจึงหยุดส่งเสียค่าเล่าเรียนของหลานทั้งหมดทุกคน 
จากนั้นฝ่ายชายไดข้อค าปรึกษาจากฝ่ายหญิงถึงเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีมีมากข้ึนจากค่าเล่าเรียนของบุตรเม่ือ
เรียนสูงข้ึนในอนาคตทั้ งสองจึงปรึกษากันเร่ืองค่าใช้จ่ายในครอบครัว เม่ือได้ข้อสรุปแล้วจึง
ตดัสินใจให้ฝ่ายชายทดลองขับรถรับ-ส่งผูโ้ดยสารเป็นระยะเวลาหน่ึง เม่ือเห็นว่ารายได้ดีกว่า
เงินเดือนจากโรงงาน และพอจุนเจือครอบครัวไดฝ่้ายชายจึงลาออกมาขบัรถรับ -ส่งผูโ้ดยสารอยา่ง
เตม็ตวั 
 

  “ตอนนั้นผมบอกภรรยาว่าขอทดลองวิ่งดูซกัปีนึง ถา้เห็นว่าดีก็ตั้งใจว่าจะออกมา
ท าเต็มตวัเลย แต่ถา้ไม่ดีก็ลองหาหนทางอ่ืนเพราะเรารู้อยู่แลว้ว่ารายรับจากเงินค่าจา้งจากโรงงาน
ของเราทั้งสองไม่พอกบัค่าใชจ่้ายของลูกในอนาคตแน่ โชคดีทดลองวิ่งไดป้ระมาณหกเดือนก็เห็น
วา่เม่ือค านวณดูแลว้รายรับถือวา่ใชไ้ด ้ยิง่ถา้ไดร้ถสภาพใหม่กวา่ท่ีมีอยูก่็ยิง่มีโอกาสท ารายไดเ้พิ่มข้ึน
อีกเม่ือหกัลบค่าผอ่นแลว้ยงัมีเงินเหลือเก็บอีกนิดหน่อยผมจึงตดัสินใจขายรถคนัเก่าแลว้เอาเงินสด
ไปดาวน์รถใหม่ ตอนน้ีรายได้ดีกว่าตอนอยู่ในโรงงานมาก ท างานอิสระมากข้ึน รายได้ดีข้ึน 
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็นไปในแนวทางท่ีดี” (ฝ่ายชาย 2554) 
 

  รายได้จากการขับรถรับ-ส่งผูโ้ดยสารเม่ือหักค่าน ้ ามัน และค่าผ่อนช าระแล้ว         
มีเพียงพอส าหรับค่าใชจ่้ายในครอบครัว และพอมีเหลือเก็บบา้งจึงขอลาออกจากโรงหล่อ และซ้ือรถ
คนัใหญ่ข้ึนเพื่อขบัรับ-ส่งผูโ้ดยสารในเส้นทางใหม่ โดยให้เหตุผลในการลาออกว่าไม่มีเวลาช่วย
ดูแลกิจการประกอบกบัท่ีโรงหล่อมีพี่น้องของฝ่ายหญิงช่วยด าเนินกิจการแลว้ และรายไดจ้ากการ
ขบัรถรับ-ส่งผูโ้ดยสารนั้นดีกวา่การท างานท่ีโรงงานมาก ในบางช่วงท่ีเป็นเทศกาลการท่องเท่ียวโดย
รายไดท่ี้เพิ่มไดจ้ากการพานกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไปเท่ียวชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีทางบริษทัทวัร์
ว่าจา้งโดยการรับงานพิเศษน้ีเขายกเวน้รับงานวนัอาทิตย์เพราะให้ความส าคญักับการไปโบสถ์
ร่วมกนัภายในครอบครัว  
  หลงัจากนอ้งชายฝ่ายหญิง และคนอ่ืน ๆ รับช่วงต่อในการดูแลกิจการโรงหล่อจาก
บิดานั้นพบวา่กิจการเกิดภาวะขาดทุนไม่สามารถด าเนินต่อไดเ้น่ืองจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
และเพื่อไม่ให้กิจการของครอบครัวซ่ึงเป็นท่ีมาของรายไดข้องเงินในกองกลางลม้ลง พี่น้องทุกคน
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จึงระดมทุนอุดหนุนกิจการให้รอดพน้จากภาวะวิกฤติ ฝ่ายหญิงจึงไดกู้ย้ืมเงินจากกองทุนคนพิการ
เพื่อการลงทุนดอกเบ้ียต ่ากบัสมาคมคนพิการมาช่วยฟ้ืนฟูกิจการใหดี้ข้ึน 
  ในส่วนของเบ้ียยงัชีพคนพิการ และคนชราทางครอบครัวของฝ่ายหญิงมีคนพิการ
ทั้งหมด 5 คนซ่ึงไดติ้ดต่อกบัทางส านกังานเขตตามภูมิล าเนาเพื่อขอใช้สิทธ์ิหลายคร้ัง เจา้หนา้ท่ี ๆ 
รับผิดชอบงานในส่วนน้ีตอบกลบัมาวา่ ผลการตรวจสอบพบวา่ทางบา้นของเธอมีฐานะปานกลาง
ไม่ไดรั้บความล าบากทางดา้นการเงินจึงไม่ให้รับเบ้ียยงัชีพคนพิการ อยา่งไรก็ตามเม่ือปลายปีพ.ศ.
2543 ทางเจา้หนา้ท่ี ๆ ท่ีรับผดิชอบงานดงักล่าวไดแ้จง้ใหค้รอบครัวของฝ่ายหญิงไปรับเบ้ียยงัชีพคน
พิการ และคนชราแลว้     
 3.5 ส่ิงทีค่าดหวงั และการด าเนินชีวติในอนาคต 
  ปัจจุบนัฝ่ายชายลาออกจากโรงหล่อแลว้โดยมีอาชีพขบัรถตูรั้บ-ส่งผูโ้ดยสารเป็น
งานประจ า รายไดจ้ากการขบัรถท าให้สถานะของครอบครัวดีข้ึนแมช่้วงปิดเทอมรายไดล้ดลงไป
บา้งเน่ืองจากผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา แต่ยงัมีเพื่อนร่วมงานคอยส่งงานของบริษทัทวัร์ให้
อยูเ่สมอ ส่วนฝ่ายหญิงยงัท างานท่ีโรงหล่อในหนา้ท่ีพนกังานรับโทรศพัทเ์หมือนเดิม โดยเพิ่มความ
รับผดิชอบในฐานะของหุน้ส่วนรวมอยูด่ว้ย 
  ในส่วนของการบ าบดั และการรักษาพยาบาลเพื่อให้หายจากความผิดปกตินั้นฝ่าย
หญิงหยุดหมดแลว้ทุกอย่างยกเวน้การดูแลสุขภาพตามค าแนะน า และพบแพทยเ์พื่อตรวจสุขภาพ
เป็นประจ าเท่านั้น ส าหรับบิดาของเธอนั้นยงับ าบดัดว้ยการแช่ตวัท่ีบ่อน ้ าพุร้อนหินดาษ อ าเภอทอง
ผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี  
  สมาชิกทุกคนในครอบครัวไม่ไดค้าดหวงัให้ฝ่ายหญิงหายขาดจากความผิดปกติท่ี
เป็นอยูเ่พราะสามารถยอมรับสภาพความผดิปกติได ้ส่ิงท่ีตอ้งการทางดา้นสุขภาพคือขอให้ฝ่ายหญิง
ไม่มีความพิการมากไปกวา่น้ี และขอให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ส่วนคู่สามี–
ภรรยาคาดหวงัไวว้า่ในเวลาขา้งหนา้บุตรสาวจะไม่พิการอย่างมารดา มีสุขภาพแข็งแรง รอคอยให้
เรียนจบ และประสบความส าเร็จในชีวิตการท างาน มีครอบครัวท่ีดี มีหลานท่ีน่ารัก และมีสุขภาพท่ี
แขง็แรงตลอดไป 
  เม่ือบุตรมีครอบครัว และสามารถช่วยเหลือตวัเองไดแ้ลว้ทั้งสองคาดหวงัไวว้า่จะ
หาบา้นหลงัเล็กเพื่อเปิดเป็นร้านขายของช า และเม่ือมีโอกาสฝ่ายชายตอ้งการจะพาฝ่ายหญิงไป
ท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีเธอตอ้งการ 
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4. ทศันคติทีส่มาชิกในครอบครัว และบุคคลทัว่ไปมองถึงการใช้ชีวติคู่กบัผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
ทศันคติของฝ่ายชายทีม่ีต่อการใช้ชีวติคู่กบัผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
 ทศันคติเกีย่วกบัการใช้ชีวติคู่ระหว่างคนปกติกบัผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  ผมเห็นวา่การใชชี้วิตคู่กบัภรรยาของผมไม่เป็นปัญหาอะไร ผมไม่เคยมองวา่เธอมี
ความบกพร่อง ในทางตรงขา้มผมมองว่าเธอมีความสมบูรณ์แบบมาก เธอเป็นภรรยาท่ีดี เป็นแม่ท่ี
ยอดเยีย่ม เธอมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ เธอสอนผมหลายอยา่ง สอนให้คนร่างกายดี ๆ อยา่งผมสู้ เธอบอกวา่
ถ้าเธอท าเองได้เธอจะท า มนัท าให้ผมรู้เลยว่าความสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายมีอวยัวะครบ
สามสิบสองส่วนเท่านั้น แต่ยงัตอ้งมีใจท่ีพร้อม และสู้ดว้ย เธอจึงเป็นนกัสู้ในสายตาผมครับ 
 ความเห็นเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  การมีเพศสัมพนัธ์กนันั้นในความคิดผมแลว้มนัไม่ใช่ทั้งหมดของชีวติ มนัเป็นเพียง
องคป์ระกอบท่ีท าให้ชีวิตคู่สมบูรณ์ข้ึน แมภ้รรยาผมจะพิการเดินไม่ได ้แต่เธอท าหนา้ท่ีของภรรยา
ไดดี้ไม่แพค้นปกติ แมทุ้กวนัน้ีการมีเพศสัมพนัธ์ของเราจะน้อยลง แต่เรามีความเขา้ใจกนัมากข้ึน 
เรามีความเป็นเพื่อนกนั เราจะคอยดูความเจริญเติบโตของลูก คอยดูความส าเร็จของเขา เร่ืองการมี
เพศสัมพนัธ์จึงเป็นเร่ืองเล็กมากส าหรับผม 
 ความเห็นเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  ตอ้งดูความพร้อมของครอบครัวว่ามีมากแค่ไหน ตอ้งพร้อมทุกด้าน  เช่น  ด้าน
การเงินตอ้งมีศกัยภาพในการเล้ียงดูเด็กพอสมควรเพราะตอ้งใชค้่าใชจ่้ายตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภไ์ปจนถึง
ลูกเรียนหนงัสือจบ ความพร้อมทางดา้นจิตใจตอ้งมีการเตรียมใจ ยิ่งกรณีภรรยาผมแลว้ตอ้งพร้อม
ยอมรับในส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์เช่นกนัถ้าลูกมีความผิดปกติเราตอ้งยอมรับได้ ถ้า
ตอนน้ีไม่พิการแลว้ในอนาคตเขาพิการตอ้งเตรียมใจยอมรับใหไ้ดร้วมถึงเตรียมความพร้อม และการ
ป้องกนัใหลู้กของผมดว้ย 
กกกกกกกกแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตวัแลว้ผมมองว่าคนพิการตั้งครรภ์ได้หรือไม่ตอ้งดูท่ีปัจจยั
หลาย ๆ ดา้น บางคนสามารถมีไดเ้พราะไม่มีผลกบัเด็ก บางคนไม่ไดเ้พราะเด็กอาจไดรั้บผลกระทบ
ตามไปดว้ยอาจท าใหเ้ป็นปัญหาตามมาอีกมาก (ฝ่ายชาย 2554) 
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ทศันคติของฝ่ายหญงิทีม่ีต่อการใช้ชีวติคู่กบัผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผู้มีสภาพร่างกายปกติกับผู้พิการทางการ
เคลือ่นไหว 
  ฉนัคิดว่าเขาตอ้งยอมรับในส่ิงท่ีฉันเป็น คือสภาพร่างกายตอ้งอ่อนแอลง เส่ือมลง 
ความสวยลดลง ไม่สามารถช่วยสร้างรายได ้มีค่าใชจ่้ายในการดูแลสูง ยอมเสียสละความสุขส่วนตวั 
ตอ้งทุ่มเทความรัก และใหก้ารดูแลมากกวา่คนปกติ จึงจะท าใหชี้วติคู่อยูร่อด และมีความสุข 
 ความเห็นเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  การมีเพศสัมพนัธ์ของคนพิการ ฉันมองว่าเป็นเร่ืองปกติ เป็นเร่ืองของธรรมชาติ 
เป็นการแสดงออกของความรักความห่วงหาอาทรในอีกรูปแบบหน่ึงระหว่างสามี-ภรรยา ความ
พิการไม่ใช่ความบกพร่องถา้มีความเขา้ใจระหว่างกนั การมีเพศสัมพนัธ์จึงไม่ใช่เร่ืองจ าเป็นของ
ชีวติส าหรับเรา แต่ถา้เป็นกรณีของบุคลอ่ืนท่ีมีความแตกต่างของลกัษณะความพิการอาจตอ้งดูความ
เหมาะสมดว้ยวา่การมีเพศสัมพนัธ์นั้นเป็นท่ีมาของความเจบ็ปวดของฝ่ายหญิงหรือไม่   
 ความเห็นเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  ส่วนเร่ืองการมีบุตรคิดว่าคนพิการสามารถตั้งครรภ์ได้ทุกคนข้ึนอยู่กบัเง่ือนไข
ความพร้อมของครอบครัวในการเล้ียงดูเด็ก และตวัผูพ้ิการเองมีความพร้อมมากแค่ไหน ถ้าตวั         
ผูพ้ิการไม่มีความสามารถในการเล้ียงดู หรือรับผิดชอบบุตรไดด้ว้ยตวัเอง ฉันมีความเห็นว่าคงไม่
เหมาะสมในการตั้งครรภ ์(ฝ่ายหญิง 2554) 
 

ทศันคติของบุตรทีม่ีต่อมารดาทีม่ีความพกิารทางการเคลือ่นไหว 
 ไม่รู้สึกอะไรท่ีแม่เป็นแบบน้ี อาจเป็นเพราะเคยชินกบัการอยูก่บัคนพิการ นอกจากแม่
แลว้ทั้งคุณตา น้า ป้า ต่างก็เป็นเหมือนกนัหมด จึงมองว่าเขาแตกต่างจากคนอ่ืนเพียงแค่การใช้ล้อ
เดินแทนขาเท่านั้น ไม่เคยนอ้ยใจ ไม่เคยอายท่ีแม่เป็นแบบน้ี แต่รู้สึกโกรธท่ีเพื่อนบางคนชอบลอ้วา่
มีแม่เป็นคนพิการ เหมือนโดนลอ้ช่ือพ่อ-แม่ในวยัเด็ก ไม่เขา้ใจวา่แม่เราไปท าอะไรให้เขาเจ็บใจเขา
จึงลอ้เลียนเราทั้ง ๆ ท่ีแม่กบัคุณตาก็ท าอาชีพสุจริตไม่เคยคดโกงใคร รู้สึกภูมิใจท่ีแม่เล้ียงหนูมาได้
จนถึงทุกวนัน้ีแมมื้อแม่ไม่ไดดี้เหมือนแม่คนอ่ืน 
 เท่าท่ีจ  าไดมี้เพียงคร้ังเดียวท่ีรู้สึกเขิน เพราะคร้ังนั้น ทางโรงเรียนเชิญแม่ของแต่ละคน
มาท่ีโรงเรียนเพื่อใหลู้ก ๆ ไดแ้สดงความกตญัญูดว้ยการให้พวกเรามอบดอกมะลิให้แม่ ตอนนั้นหนู
อยู่ ป.5 เรียนชั้นบน แต่แม่ข้ึนชั้นบนไม่ได้เลยตอ้งนัง่รวมกบัเด็กอนุบาลท่ีชั้นล่าง รู้สึกเขินบา้ง     
นิดหน่อย เหตุผลไม่ใช่เพราะแม่เป็นแบบน้ี แต่เพราะรู้สึกเขินท่ีนัง่รวมกบัเด็กอนุบาลแลว้เพื่อน ๆ 
ลอ้วา่หนูเป็นเด็กอนุบาลท่ีตวัโตท่ีสุดเท่านั้นเอง (บุตรสาว 2554) 
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ทศันคติของบุคคลทัว่ไปทีม่ีต่อการใช้ชีวติคู่ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
ทศันคติที ่1 
เพศ หญิง    อายุ 22 ปี    สถานะภาพ โสด 
ระดับการศึกษา อนุปริญญา    อาชีพ นกัศึกษา  
 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผู้มีสภาพร่างกายปกติกับผู้พิการทางการ
เคลือ่นไหว 
  เป็นการใช้ชีวิตคู่ท่ีดี มีความรู้สึกว่าอยู่กนัเพราะความรัก ไม่ใช่เพราะฐานะ หรือ
ทรัพยสิ์นเงินทอง ดา้นปัญหาครอบครัวน่าจะมีบา้งในช่วงเร่ิมตน้ของการใชชี้วิตคู่ มีการปรับตวัเขา้
กนัไดแ้ต่อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควรเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจกนั 
 
 ความเห็นเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  มีความเหมาะสม ไม่น่าเป็นเร่ืองตอ้งหา้ม และคิดวา่ความพิการไม่น่าเป็นอุปสรรค
ต่อการใชชี้วติคู่ 
 ความเห็นเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  คิดวา่คนพิการไม่เหมาะในการตั้งครรภเ์พราะมีโอกาสเส่ียงท่ีลูกออกมาจะมีความ
พิการเหมือนมารดาซ่ึงท าให้เป็นภาระแก่สังคม และปัญหาในการเล้ียงดู ถา้มีความตอ้งการมีบุตร
จริง ๆ ควรอุปการะเด็กท่ีมาจากสถานรับเล้ียงเด็ก หรือสถานสงเคราะห์เด็กมากกวา่เพราะแน่ใจได้
ว่าเด็กท่ีรับมาอุปการะนั้นมีสภาพร่างกายสมบูรณ์แน่นอน ไม่มีความเส่ียงของความพิการให้เห็น 
(นกัศึกษา 2554) 
 
ทศันคติที ่2 
เพศ หญิง    อายุ 28 ปี    สถานะภาพ โสด 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี    อาชีพ รับจา้ง    ต าแหน่ง พนกังานบญัชี บริษทัเอกชน 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผู้มีสภาพร่างกายปกติกับผู้พิการทางการ
เคลือ่นไหว 
  เห็นเป็นเร่ืองปกติของคนสองคนท่ีรักกัน ถ้ามีความเข้าใจกันสภาพร่างกาย           
ท่ีบกพร่อง ไม่น่าเก่ียวกบัการตดัสินใจ คงมีผลกบัการใช้ชีวิตคู่อยู่บา้งอย่างเร่ืองของความเป็นอยู ่
การใชชี้วติประจ าวนั จึงตอ้งมีความเขา้ใจกนั แต่ถา้เลือกท่ีจะอยูด่ว้ยกนัแลว้คงไม่เป็นอุปสรรค 
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 ความเห็นเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  มองว่าเป็นเร่ืองปกติ เป็นความตอ้งการทางธรรมชาติเหมือนคนทัว่ไปท่ีมีความ
ตอ้งการเหมือนกนัทั้งนั้น 
 ความเห็นเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  ไม่เห็นดว้ยกบัการตั้งครรภ ์เพราะคิดวา่โดยทัว่ไปคนพิการสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
อยู่แล้ว และมองว่าสภาพร่างกายคงไม่มีความเหมาะสมกบัการรับน ้ าหนกัในขณะตั้งครรภ์ และ
สรีระของร่างกายคงไม่เหมาะแก่การคลอดบุตรมากนักจึงเห็นว่าคนพิการไม่มีความเหมาะสม      
ในการมีบุตร นอกจากน้ียงัเห็นวา่บุตรท่ีคลอดออกมาจากคนพิการคงมีความเส่ียงท่ีเด็กอาจมีความ
พิการเหมือนแม่ของเขาดว้ย ฉนัจึงเห็นวา่เป็นการสร้างภาระให้กบัครอบครัวมากกวา่ นอกจากน้ีถา้
เด็กเกิดมาแลว้พิการจริงเขาคงมีสุขภาพจิตท่ีไม่ดีนกั เพราะเม่ือเด็กโตข้ึนอาจมีการเปรียบเทียบกบั
เพื่อนคนอ่ืนว่าท าไมเขาจึงมีความแตกต่าง ท าไมฉันจึงท าแบบเขาไม่ได้ คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คง
เจบ็ปวดไม่แพก้นัแลว้จะมีลูกไปเพื่ออะไรในเม่ือมนัมีแต่ความเจบ็ปวด (พนกังานบญัชี 2554) 
 
ทศันคติที ่3 
เพศ หญิง    อายุ 31 ปี    สถานะภาพ โสด 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี    อาชีพ รับจา้ง    ต าแหน่ง พนกังานประจ าส านกังาน บริษทัเอกชน 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผู้มีสภาพร่างกายปกติกับผู้พิการทางการ
เคลือ่นไหว 
  มีความเห็นว่าคนท่ีปกติดีมีความน่าช่ืนชมท่ีเขาสามารถดูแลอีกคนได้อย่างดี 
สามารถไปไหนมาไหนดว้ยกนัไดแ้มมี้ความบกพร่อง ตอ้งทุ่มเททั้งชีวิตเพราะอุปสรรค์ในการใช้
ชีวติคู่กบัคนพิการคงตอ้งมีแน่ ๆ แต่คิดวา่ก่อนการใชชี้วติร่วมกนัทั้งสองคนคงตอ้งมีการพูดคุย และ
หาทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ มาบา้งแลว้ 
 ความเห็นเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  มองว่าเป็นเร่ืองของความตอ้งการตามธรรมชาติ สามารถท าได ้คงไม่มีอุปสรรค
อยา่งไร อาจจะตอ้งใชค้วามนุ่มนวลมากข้ึนเท่านั้นเอง  
 ความเห็นเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  เคยเห็นคนพิการทางการเคล่ือนไหวตั้งครรภมี์ความรู้สึกวา่เป็นผูห้ญิงท่ีน่าสงสาร 
เพราะการเดินทาง การดูแลตวัเอง รวมถึงการคลอดแมปั้จจุบนัสามารถใช้วิธีผ่าเด็กออกจากครรภ์
มารดาได ้ก็คงเป็นเร่ืองท่ีล าบากมาก แต่ก็ไม่เห็นวา่เป็นความไม่เหมาะสมถา้เขาสามรถท าได ้และ
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ไม่กลวัวา่เด็กจะพิการตามมารดา เพราะไม่คิดว่าสามารถถ่ายทอดความพิการมาถึงเด็กได ้เคยเห็น
เด็กบางคนมีพอ่-แม่เป็นอมัพาตเยอะแยะไป (พนกังานประจ าส านกังาน 2554)  
 
ทศันคติที ่4 
เพศ หญิง    อายุ 37 ปี    สถานะภาพ สมรส 
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 6    อาชีพ อิสระ    ต าแหน่ง เจา้ของร้านซกั-รีดเส้ือผา้ 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผู้มีสภาพร่างกายปกติกับผู้พิการทางการ
เคลือ่นไหว 
  รู้สึกดีใจถา้คนพิการมีโอกาสไดแ้ต่งงานมีครอบครัว คิดวา่เป็นเร่ืองไม่ผิด เป็นเร่ือง
ท่ีดีดูแล้วน่าจะมีความสุข ส่วนเหตุผลของการแต่งงานน่าจะมาจากความเห็นใจ กบัความสงสาร
มากกวา่เหตุผลเพราะความรัก 
 ความเห็นเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  ถา้ฝ่ายชายพิการ แลว้ฝ่ายหญิงเป็นคนปกติคงไม่มีอะไร แต่ถา้ฝ่ายชายปกติแลว้ฝ่าย
หญิงพิการคงตอ้งข้ึนอยู่กบัฝ่ายชายว่าเขามีความรักความสงสารภรรยาเขามากแค่ไหน เพราะถ้า
ผูห้ญิงพิการแลว้มีการร่วมเพศคงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัมากพอสมควร สภาพความพิการอาจจะไม่
เหมาะกบัการมีเพศสัมพนัธ์เท่าไรนกั เพราะอาจท าใหเ้กิดความเจบ็ปวดได ้
 ความเห็นเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  คนพิการอาจมีชีวิตคู่ได้ อาจมีเพศสัมพันธ์กับสามีได้ แต่ไม่เห็นด้วยกับการ
ตั้งครรภข์องคนพิการ เพราะคิดวา่มีความเส่ียงฉนัรู้สึกไดจ้ากตวัเองเคยตั้งครรภม์าก่อนรู้เลยวา่ตอ้ง
คอยระมดัระวงัตวัเองมาก แลว้ยงัตอ้งคอยดูแลสุขภาพเด็กในทอ้งอีก กลวัวา่เขามีสภาพร่างกาย และ
สุขภาพไม่สมบูรณ์ ยิง่พิการแบบนั้นไม่ตอ้งคิดมากเลยไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ท่ีใหต้ั้งครรภ ์(เจา้ของร้าน
ซกั-รีดเส้ือผา้ 2554) 
 
ทศันคติที ่5  
เพศ หญิง    อายุ 42 ปี    สถานะภาพ สมรส 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี    อาชีพ ขา้ราชการ    ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 7 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผู้มีสภาพร่างกายปกติกับผู้พิการทางการ
เคลือ่นไหว 
  เห็นว่าคนพิการกบัคนธรรมดาสามารถอยู่ร่วมกนัได ้และน่านบัถือหัวใจฝ่ายท่ีมี
ร่างกายสมบูรณ์ การอยู่ร่วมกนัในลกัษณะแบบน้ีน่าจะเกิดจากความรักท่ีแทจ้ริง เป็นความโชคดี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

67 

ของอีกฝ่ายท่ีมีคนรักเป็นคนทุ่มเท มีความเสียสละ เพราะการใชชี้วิตคู่กบัคนพิการนั้นคงไม่ไดเ้กิด
จากความรักเพียงอยา่งเดียว คนสองคนตอ้งมีความเขา้ใจระหว่างกนัท่ีดี มีความเขา้ใจถึงธรรมชาติ
ของอีกฝ่าย และเขา้ใจถึงสภาพความพิการวา่มีอุปสรรคในการอยูร่่วมกนัอยา่งไร 
 ความเห็นเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  การมีเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองปกติของมนุษย ์ถ้าท าอย่างเหมาะสมกบัสภาพความ
พิการ ไม่หกัโหมเกินไปถือวา่ไม่ใช่เร่ืองแปลก ประเด็นอยูท่ี่โดยมากปัจจยัการใชชี้วิตคู่ของฝ่ายชาย
เร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการใช้ชีวิตคู่ ดังนั้นจึงต้องท าความเขา้ใจ
ระหวา่งกนัเร่ืองน้ีพอสมควร เพราะความจริงแลว้ชีวิตคนเราไม่ไดอ้ยูไ่ดด้ว้ยการมีเพศสัมพนัธ์เพียง
อยา่งเดียวยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นครอบครัว 
 ความเห็นเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  มีเง่ือนไขในการตั้งครรภข์องคนพิการมากมายทั้งทางดา้นกายภาพ และดา้นพยาธิ
สภาพแต่ขอแยกเป็นสองกรณีชดั ๆ คือกรณีแรกความพิการจากอุบติัเหตุหรือเหตุอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบั
ยนีพนัธุกรรมกรณีน้ีตั้งครรภไ์ดไ้ม่มีปัญหา แต่ถา้เป็นความพิการท่ีเกิดจากกรรมพนัธ์ุ และมีโอกาส
ส่งต่อยีนดอ้ยไปสู่สมาชิกรุ่นอ่ืน ๆ แบบน้ีตอ้งปรึกษา และไดรั้บความเห็นชอบจากทางการแพทย์
ตอ้งมีการช้ีให้เห็นว่าการตั้งครรภ์นั้นมีผลดี ผลเสียอย่างไร แมส้ภาพร่างกายสามารถตั้งครรภ์ได ้
สามารถคลอดได ้แต่ตอ้งพิจารณาวา่เขามีศกัยภาพในการเล้ียงดูเด็กหรือไม่ นอกจากน้ีระหวา่งการ
ตั้งครรภถ์า้ตรวจสอบทางการแพทยแ์ลว้พบวา่เด็กมีความผิดปกติพ่อ-แม่ของเด็กให้การยอมรับได้
หรือไม่ มาก น้อยแค่ไหนชัดท่ีสุดในกรณีท่ีลูกออกมาพิการอยู่ ๆ กนัไปพ่อ-แม่ตายก่อนแน่นอน    
ถึงตอนนั้นใครจะเป็นผูดู้แลเด็กต่อ ถึงตรงน้ีฉนัจึงมองในประเด็นของการเล้ียงดู แต่ก็ยงัมีประเด็น
อ่ืนอีกมาก ดงันั้นจึงตอ้งมีการวางแผน มีการท าความเขา้ใจกนัระหว่างสมาชิกในครอบครัว แพทย ์
และนกัจิตวิทยา ท่ีโรงพยาบาลน้ีเคยมีกรณีมารดาตั้งครรภ์แลว้ตรวจสอบพบว่าเด็กในครรภ์ไม่มี
สมอง ในกรณีน้ีมีการพูดคุยกันระหว่างครอบครัวของคนไข้ และทีมแพทย์เพื่อหาทางออกอยู่
เหมือนกนั ฉนัคิดวา่บทสรุปการตั้งครรภข์องคนพิการจึงข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมมากกวา่ความถูก 
หรือความผดิ (พยาบาลวชิาชีพ 2554) 
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ทศันคติที ่6 
เพศ หญิง    อายุ 55 ปี    สถานะภาพ สมรส  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี    อาชีพ ขา้ราชการ    ต าแหน่ง ครู 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผู้มีสภาพร่างกายปกติกับผู้พิการทางการ
เคลือ่นไหว 
  คิดว่าไม่น่าเป็นปัญหา เพราะคนพิการก็มีจิตใจเหมือนคนทัว่ไป แต่คนทัว่ไปท่ี
แต่งงานกบัคนพิการน่ีน่ายกย่อง เพราะเขาตอ้งเสียสละหลายอย่างนะ ตอ้งท างานหนกัข้ึน ตอ้งมี
ภาระมากข้ึน ตอ้งคอยตอบค าถามคนรอบตวัตั้งแต่ตอนแต่งงานตอ้งอธิบายให้พ่อ-แม่ตวัเองวา่อยาก
อยู่กบัผูห้ญิงน้ีเพราะอะไร ตอ้งอธิบายให้ญาติหลายคนเขา้ใจ ไหนจะเพื่อน ๆ อีก แล้วนบัว่าเป็น
ความโชคดีของฝ่ายหญิงทีเดียวเหมือนถูกรางวลัใหญ่ 
 ความเห็นเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  การมีเพศสัมพนัธ์ตอ้งไม่มีผลกระทบขา้งเคียง ไม่ท าให้เกิดความเจ็บปวด ไม่มอง
ว่าเป็นเคร่ืองระบายอารมณ์ให้มองเห็นถึงความเป็นมนุษย์ท่ีมีความต้องการทางเพศเหมือนกัน       
ถา้มองใหเ้ป็นเร่ืองธรรมชาติก็ไม่น่าเป็นอะไร 
 ความเห็นเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  ตอ้งดูวา่ความพิการเกิดจากอะไรถา้เกิดจากอุบติัเหตุท าให้พิการก็ไม่น่ามีผลอะไร 
แต่ถา้ความพิการเกิดจากพนัธุกรรมอนัน้ีตอ้งคิดให้หนกั เพราะถา้เด็กเกิดมาแลว้พิการภาระ และ
ความเจ็บปวดไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะพ่อ-แม่เท่านั้น แต่ความเจ็บปวดนั้นเกิดข้ึนกบัตวัเด็กเองดว้ย พ่อ-
แม่ตอ้งไม่เห็นแก่ตวัเพราะเด็กไม่ใช่ตุ๊กตาท่ีจะเล้ียงเขาอย่างไรก็ได้ หรืออย่าเห็นว่าเขาไม่มีการ
เจริญเติบโต เขามีจิตใจท่ีรับรู้ไดถึ้งความปวดร้าว ปมดอ้ย และความเจ็บปวด เราเป็นแม่เราเจ็บปวด
นะท่ีเห็นลูกเราแตกต่างจากเด็กอ่ืน ท าอะไรหลาย ๆ อยา่งมากวา่ เหน่ือยกวา่ และล าบากมากกวา่เด็ก
คนอ่ืน 
  นอกจากน้ียงัตอ้งดูสภาพความพิการดว้ยวา่มีความเหมาะสมกบัการตั้งครรภ ์และ
การคลอดบุตรหรือไม่ เพราะลักษณะทางกายภาพจากความพิการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
(ขา้ราชการครู 2554) 
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ทศันคติที ่7 
เพศ ชาย    อายุ 24 ปี    สถานะภาพ โสด  
ระดับการศึกษา อนุปริญญา    อาชีพ รับจา้ง    ต าแหน่ง พนกังานขายร้านสะดวกซ้ือ 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผู้มีสภาพร่างกายปกติกับผู้พิการทางการ
เคลือ่นไหว 
  สมยัน้ีผมมองวา่เป็นเร่ืองปกติ เพราะเคยเห็นการใชชี้วิตคู่แบบน้ีมาบา้ง คิดวา่การ
ใชชี้วติคู่กบัคนพิการนั้นตอ้งมีความเขา้ใจถึงสภาพจิตใจระหวา่งกนั ตอ้งเขา้ใจถึงสภาพความพิการ
ว่า ความพิการท่ีเป็นอยู่นั้นมีผลกระทบอย่างไร หรือมีขอ้บกพร่องอย่างไรกบัการใช้ชีวิตคู่ ถ้ามี
ความเขา้ใจกนัดี ความรักท่ีมีให้กนัน่าจะท าให้มองขา้มขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไปได ้จึงคิดว่าไม่น่ามี
ปัญหา 
 ความเห็นเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอยู่บ้าง แต่ผมมองว่าเป็นเร่ืองของคนสองคน ถ้ามีความ
เขา้ใจกนั การพูดคุยกนัน่าจะมีทางออก ถา้มองวา่การมีเพศสัมพนัธ์ไม่ใช่เร่ืองใหญ่ก็ไม่น่ามีผลต่อ
การใชชี้วติร่วมกนั 
 ความเห็นเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  ถา้ความพิการเกิดจากอุบติัเหตุคิดวา่คงไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถา้ความพิการนั้นมา
จากกรรมพนัธ์ุตรงน้ีน่าจะเป็นปัญหาแลว้เพราะมีความเป็นไปไดว้า่ความพิการอาจจะถ่ายทอดมาท่ี
ลูกของเขาได ้จึงมีความเห็นว่าไม่มีความเหมาะสมเพราะมีความเส่ียงมาก ทั้งสามี และภรรยาควร
ค านึงถึงเด็กท่ีเกิดมาว่า ถา้เด็กมีความพิการจะเกิดอะไรข้ึนในภายภาคหน้า ภาระไม่ได้ตกอยู่กบั
ครอบครัวเพียงอยา่งเดียว เด็กเองก็คงมีความกดดนัเหมือนกนั กรณีน้ีตอ้งคิดให้รอบคอบ (พนกังาน
ขายร้านสะดวกซ้ือ 2554) 
 
ทศันคติที ่8 
เพศ ชาย    อายุ 35 ปี    สถานะภาพ โสด 
ระดับการศึกษา อนุปริญญา    อาชีพ รับจา้ง    ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีฝ่ายประสานงานดา้นโฆษณา 
บริษทัเอกชน 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผู้มีสภาพร่างกายปกติกับผู้พิการทางการ
เคลือ่นไหว 
  คิดว่าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีคนพิการได้รับการยอมรับจากคนธรรมดา และคิดว่าดีกว่าคน
ธรรมดาสองคนอยู่ดว้ยกนัเสียอีก ฝ่ายชายเป็นคนท่ีมีความเสียสละมากกว่าผูช้ายอ่ืนทัว่ไปเพราะ
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ยอมรับการใช้ชีวิตคู่กับคนพิการได้ แต่การอยู่ร่วมกันน่าจะมีปัญหาจากการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือท างานบา้นซ่ึงถา้ปรับความเขา้ใจ และยอมรับในความพิการไดก้็น่าจะฝ่าฟันอุปสรรคต่าง 
ๆ ไปไดจึ้งไม่น่าเป็นห่วงถึงปัญหาในการใชชี้วติคู่ 
 ความเห็นเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  มองว่า เป็นเร่ืองปกติของมนุษย์ คงต้องใช้ความระมัดระว ังส าหรับการมี
เพศสัมพนัธ์พอสมควร เพราะคนพิการคงไม่สามารถท าอะไรไดส้มบุกสมบนัเหมือนคนทัว่ไป 
 ความเห็นเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  คิดว่าไม่มีความเหมาะสม เพราะอาจมีผลกับเด็กจากกรรมพันธ์ุ หรือทาง
พนัธุกรรม เด็กอาจเกิดมามีร่างกายปกติ หรือมีความพิการก็ได ้แต่ผมเห็นวา่ก็ไม่ควรเส่ียง และเห็น
วา่เป็นภาระมากกวา่ความภาคภูมิใจ (เจา้หนา้ท่ีฝ่ายประสานงานดา้นโฆษณา 2554) 
 
ทศันคติที ่9 
เพศ ชาย    อายุ 47 ปี    สถานะภาพ สมรส  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี    อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั    ต าแหน่ง เจา้ของกิจการ 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผู้มีสภาพร่างกายปกติกับผู้พิการทางการ
เคลือ่นไหว 
  ถา้ผูช้ายยอมรับความพิการไดแ้สดงวา่เขาตอ้งมีความเสียสละมาก เพราะนอกจาก
ตอ้งใชชี้วติกบัคนพิการดว้ยความยากล าบากแลว้ เขายงัตอ้งพบเจอผูค้นในสังคมท่ีคอยมองเขาดว้ย
สายตาแปลก ๆ อีกดว้ย นอกจากน้ีรายไดข้องครอบครัว หรือฐานะทางบา้นตอ้งดีพอสมควร เพราะ
เม่ือรายไดสู้ง หรือฐานะดีย่อมท าให้ความเป็นอยู่ดีตามไปดว้ย เขาคงหาคนมาคอยช่วยงานภายใน
บา้นได ้เม่ือใดท่ีรายไดล้ดลงนัน่หมายความวา่นอกจากงานประจ าท่ีฝ่ายชายตอ้งท าแลว้ เขายงัตอ้ง
ท าหนา้ท่ี หรือรับภาระแทนฝ่ายหญิงมากข้ึน อาจท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย หรืออาจท าให้ชีวิตคู่เกิด
ปัญหาได ้
 ความเห็นเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  ผมมองว่าผูห้ญิงทัว่ไป หรือผูห้ญิงพิการต่างก็มีความตอ้งการทางเพศเหมือนกนั 
ดงันั้นการมีเพศสัมพนัธ์ควรเกิดข้ึนจากความสมคัรใจ และถา้การร่วมเพศไม่ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนใด
กบัฝ่ายหญิงก็ไม่น่าเป็นปัญหา ความเจบ็ปวด ความทรมานจากการร่วมเพศก็ตอ้งน ามาพิจารณาดว้ย
วา่ท าไปแลว้เกิดความเหมาะสมหรือไม่ 
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 ความเห็นเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  ขอแบ่งเป็นสองกรณีคือมารดาพิการโดยอุบติัเหตุ และพิการโดยกรรมพนัธ์ุ กรณี
แรกความพิการเกิดจากอุบติัเหตุ การตั้งครรภ์จึงเป็นเร่ืองของความพร้อม เพราะหลงัจากเด็กคลอด
ออกมาแลว้ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูตอ้งสูงมากถา้หากวา่มารดา หรือครอบครัวไม่สามารถเล้ียงดูเอง
ไดต้อ้งพึงพาการจา้งวาน หรือจา้งคนเล้ียง ดงันั้นถา้ตอ้งการมีลูกจริง ๆ ครอบครัวตอ้งมีความพร้อม
ทางดา้นการเงินพอสมควร แต่ถา้ความพิการของมารดาเกิดจากกรรมพนัธ์ุผมเห็นวา่ไม่สมควรให้มี
การตั้งครรภอ์ยา่งยิ่ง เพราะถา้เด็กเกิดมาแลว้มีความพิการปัญหาท่ีเกิดตามมาไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ช่วง
ระยะเวลาหน่ึงแลว้หมดไป  แต่มีผลกระทบกบัเด็ก และครอบครัวไปตลอดชีวติ 
 
ทศันคติที ่10 
เพศ ชาย    อายุ 51 ปี    สถานะภาพ สมรส 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี    อาชีพ พนกังานรัฐวสิาหกิจ    ต าแหน่ง นายช่างเคร่ืองกล 6 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผู้มีสภาพร่างกายปกติกับผู้พิการทางการ
เคลือ่นไหว 
  ตอบไม่ไดว้่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพราะข้ึนอยู่กบัความคิดและการตดัสินใจ
ของคนสองคน ไม่มีมาตรฐานอะไรบอกว่าส่ิงท่ีตดัสินใจนั้นผิดหรือถูก คนท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกายมีสิทธ์ิจะรักใครก็ได ้อยา่งไรก็ตามการใชชี้วิตร่วมกนัตอ้งใชเ้หตุผลประกอบกนัหลายอยา่ง 
เพียงความรักอยา่งเดียวคงไม่ใช่เหตุผลท่ีท าให้ตดัสินใจอยูร่่วมกนัได ้ความรักไม่ใช่เพียงสวยแต่รูป
อาจเป็นเพราะความใกลชิ้ด ความผกูพนั ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจกนั ทุกอยา่งข้ึนอยูก่บัการ
ได้เขา้ไปใกล้ชิด เขา้ไปศึกษาซ่ึงกนั และกนั มีความเอ้ืออาทร ส่ิงเหล่าน้ีต้องมีการเรียนรู้ มีการ
สะสมประสบการณ์ระหวา่งกนัทุกอยา่งจึงลงเอยกนัได ้
 
 ความเห็นเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  ผมมองวา่การมีเพศสัมพนัธ์ของคนพิการเป็นเร่ืองปกติ เราตอ้งยอมรับความเป็น
มนุษย ์การใช้ชีวิตร่วมกนัของคนสองคนการมีเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองของธรรมชาติ หลีกเล่ียงยาก 
ตอ้งมีการยอมรับกนัในรายละเอียดบางเร่ือง ในเชิงปฏิบติัคนพิการคงท าไดไ้ม่เท่าคนปกติ ดงันั้น
การท าอะไรก็แลว้แต่ตอ้งอยูบ่นความพอดี ไม่ผดิธรรมชาติจึงดูแลว้เป็นเร่ืองท่ีเหมาะสม  
 ความเห็นเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  ตอ้งดูความพร้อมในหลาย ๆ ดา้นว่าการใช้ชีวิตคู่นอกจากคนสองคนรับผิดชอบ
ชีวิตกนัและกนัแล้วยงัสามารถรับผิดชอบอีกชีวิตท่ีจะเกิดใหม่ได้หรือไม่ เพราะลกัษณะของผูท่ี้
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ตั้งครรภ์เป็นผูพ้ิการช่วยเหลือตวัเองไดน้อ้ยนั้นการท ากิจกรรมทุกอย่างตอ้งใชเ้งินทั้งส้ิน ดงันั้นจึง
ตอ้งมีความพร้อมทางดา้นการเงิน นอกจากน้ีทางดา้นการแพทยถ์า้ตรวจแลว้ไม่พบความผิดปกติ
ของเด็กอยา่งไร ผมเห็นวา่ไม่น่าจะมีขอ้ขดัขอ้งท่ีเขาจะมีบุตร มนุษยทุ์กคนมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
มีอิสระทางความคิด ดงันั้นคนท่ีแต่งงานกนัแลว้ตอ้งการมีบุตรเพื่อสืบทอดวงศต์ระกูลของเขาก็ยอ่ม
ท าได ้(นายช่างเคร่ืองกล 2554) 
 
ทศันคติที ่11 
เพศ ชาย    อายุ 67 ปี    สถานะภาพ สมรส  
ระดับการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย    อาชีพ รับจา้ง    ต าแหน่ง หวัหนา้คนงาน 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผู้มีสภาพร่างกายปกติกับผู้พิการทางการ
เคลือ่นไหว 
  คิดว่าทั้งสองคนคงมีความรักต่อกนัดี คงมีปัญหาบา้งในเร่ืองของการท าหน้าท่ี
แม่บา้นของฝ่ายหญิง แต่ถา้ฝ่ายชายมีความเสียสละท าหนา้ท่ีแทนฝ่ายหญิงได ้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 
 ความเห็นเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  การมีเพศสัมพนัธ์อาจไม่ใช่สาระส าคญัในการใช้ชีวิตคู่ เขาอาจอยู่ร่วมกนัโดย     
ไม่ตอ้งมีเพศสัมพนัธ์ก็ได้  อาจใช้ความรัก ความเขา้ใจ และความสงสารมากกว่าเหตุผลเพราะ
ตอ้งการร่วมหลบันอน 
 ความเห็นเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  คิดว่าเป็นเร่ืองของความพร้อม และความเหมาะสมของครอบครัวว่ามีความ
ตอ้งการหรือไม่ ผลจากการตั้งครรภ์ไม่น่ามีปัญหาเพราะความก้าวหน้าของการแพทยปั์จจุบนัน้ี
ทนัสมยั ถา้ตรวจสอบแลว้พบวา่มีปัญหาอะไรแพทยน่์าจะให้ความช่วยเหลือไดดี้ (หัวหนา้คนงาน 
2554) 
 
ทศันคติที ่12 
เพศ ชาย    อายุ 70 ปี    สถานะภาพ สมรส 
ระดับการศึกษา ปริญญาโท    อาชีพ ขา้ราชการบ านาญ   ต าแหน่ง ครู 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผู้มีสภาพร่างกายปกติกับผู้พิการทางการ
เคลือ่นไหว 
  คิดว่าการใช้ชีวิตคู่คงเร่ิมมาจากความสงสาร การให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกนัจน
พฒันาไปเป็นความรัก การอยู่ร่วมกนัอาจเกิดปัญหาบา้งจากเร่ืองของความเป็นอยู่ หรือบทบาท 
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หน้าท่ีของแต่ละคน แต่ความทันสมัยของวิว ัฒนาการ และเทคโนโลยีท าให้ความเป็นอยู่
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน เคร่ืองทุ่นแรงต่าง ๆ สามารถช่วยลดช่องว่างของความบกพร่องจากความ
พิการลงได ้สามารถท ากิจกรรมหลายอย่างคนธรรมดาทัว่ไปได ้หรือบางคร้ังฝ่ายชายอาจเป็นผูท้  า
แทนฝ่ายหญิงในกิจกรรมบางอยา่ง เพราะความสงสาร หรือความเขา้ใจกนัดี ปัจจุบนับทบาทหนา้ท่ี
ของแต่ละฝ่ายเปล่ียนไป เร่ืองของงานบา้นฝ่ายชายเป็นผูท้  าแทนฝ่ายหญิงมากมาย จึงมองวา่เป็นเร่ือง
ปกติ เป็นการปรับตวัเขา้หากนั นอกจากน้ีฝ่ายชายตอ้งใชชี้วิตดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองการวาง
ตน ตอ้งไม่ออกนอกลู่นอกทาง เพราะผูห้ญิงท่ีมีความพิการส่วนมากมกัใจนอ้ย คิดมาก เพราะไม่มี
โอกาสติดตามสามีไปไหนมาไหนได้ ในขณะท่ีฝ่ายหญิงอาจให้อภยัในความผิดพลาดของสามี      
ไดบ้า้ง แต่อยูใ่นขีดจ ากดั ดงันั้นฝ่ายหญิงจึงตอ้งมีความอดทนสูง และฝ่ายชายตอ้งอยูใ่นกรอบตอ้ง
บงัคบัหกัหา้มใจตวัเองใหไ้ด ้
 ความเห็นเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  การมีเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองของความก าหนัด ความอยาก ไม่เป็นความถูก หรือ
ความผิด เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล เป็นปัจเจก เป็นไปตามธรรมชาติ และความเสน่ห์หา     
การท่ีผูช้ายสามารถอยูก่บัผูห้ญิงพิการไดแ้สดงวา่เขาตอ้งมองขา้มเร่ืองของการมีเพศสัมพนัธ์ไปแลว้ 
เพราะการมีเพศสัมพนัธ์ของคนพิการนั้นไม่น่าเป็นเร่ืองของความสุข อาจเป็นเร่ืองของความ
เจ็บปวดมากกวา่ แต่อาจมีเพศสัมพนัธ์ไดถ้า้การกระท านั้นเป็นเร่ืองของการตอบแทนของคนพิการ 
ท่ียอมใหท้ั้งท่ีการมีเพศสัมพนัธ์ไม่ท าใหเ้กิดความสุขเลย และถา้การกระท านั้นอยูใ่นความพอดีก็ถือ
ไม่วา่น่าเกียจ 
 ความเห็นเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ของผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  ตอ้งดูความพร้อมของครอบครัวเขาว่ามีมากขนาดไหน ถ้ามีคนช่วยดูแล และมี
ความพร้อมทางดา้นการเงินก็สามารถมีได้ นอกจากน้ียงัตอ้งดูว่าความคาดหวงัในการมีลูกนั้นมี
วตัถุประสงคเ์พื่ออะไร ลูกท่ีออกมาคาดหวงัไวว้า่สามารถพึ่งพาไดห้รือไม่ ส่วนเร่ืองความเส่ียงท่ีลูก
ออกมามีความพิการเหมือนมารดานั้นผมมองว่าวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบนัมีความทนัสมยัมาก    
การตั้งครรภจึ์งเป็นเร่ืองธรรมดาไม่น่าเกรียด ทั้งยา วคัซีน ยาบ ารุง อาหารเสริม มีเยอะแยะจึงมองวา่
ไม่น่ากลวั และไม่คิดวา่จะเกิดปัญหาอยา่งใดกบัการตั้งครรภท์ั้งแม่ และเด็กเพราะเด๋ียวน้ีการแพทย ์
มีความเจริญกา้วหนา้มาก (ขา้ราชการบ านาญ 2554) 
 ตามท่ีผูว้จิยัไดก้ล่าวถึงผลการศึกษาในเร่ือง การใชชี้วิตคู่กบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว
ไวข้า้งตน้โดยละเอียดแลว้ ผูว้จิยัจึงขอสรุป และอภิปรายผลการศึกษาไวใ้นบทต่อไป  
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 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระยะแรกจากการไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของคู่สมรสนั้น พบวา่
ความรักท่ีเกิดข้ึนก่อนการแต่งงานเป็นช่วงเวลาท่ีมีการเรียนรู้ ท าความรู้จกั และท าความความเขา้ใจ
ระหวา่งกนั เป็นช่วงท่ีแต่ละฝ่ายพยายามแสดงท่าทีท่ีดีท่ีสุดโดยพยายามปกปิดส่ิงท่ีเป็นขอ้บกพร่อง
ของตนเอง รวมถึงการมองขา้มหรือการมองอีกฝ่ายอยา่งไม่ลึกพอท่ีท าให้เห็นถึงความแตกต่างของ
พฤติกรรมขอ้บกพร่องท่ีอาจเป็นสาเหตุของการหยา่ร้างได ้
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การใชชี้วิตคู่กบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว (Marriage life with Mobility 
Impairment) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษา และท าความเข้าใจถึง ชีวประวติั และ
ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต  เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก พร้อมสังเกตแบบมี   
ส่วนร่วมกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ครอบครัวของผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวประกอบดว้ย หวัหน้า
ครอบครัวมีสภาพร่างกายปกติ ภรรยาเป็นผู ้พิการทางการเคล่ือนไหว บุตร และบุคคลอ่ืน ๆ               
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชชี้วิตคู่ บทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ 
ในครอบครัว การเล้ียงดูบุตร ความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัว ปัญหา อุปสรรคในการใชชี้วิตคู่กบั   
ผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว และทศันคติต่อการใชชี้วิตคู่กบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว ทั้งน้ีเพื่อเป็น
แนวทางในการน าแนวคิด เพื่อใชป้รับปรุง หรือเสริมสร้างให้เกิดแรงบนัดาลใจส าหรับการใชชี้วิตคู่
ของคนพิการ และบุคคลอ่ืนโดยทั่วไปน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตครอบครัวได้ นอกจากน้ียงัมี
จุดมุ่งหมายให้สังคมเกิดการยอมรับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างผู ้มีร่างกายปกติ กับผูพ้ิการทางการ
เคล่ือนไหว และการให้โอกาสทางสังคมของคนพิการเพื่อคนพิการสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างคน
ทัว่ไปอยา่งมีความสุข 
 1. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้ชีวติคู่ร่วมกนั 
  จากการศึกษาท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี  4 พบวา่ดา้นประวติัความเป็นมานั้น ฝ่ายชายมี
ภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัปราจีนบุรี เดิมนบัถือศาสนาพุทธ ฐานะของครอบครัวไม่ดีนกั บิดา - มารดามี
สถานะแยกทางกนั มีนอ้งสาว 1 คน และนอ้งชายต่างมารดาอีก 1 คน เรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
แลว้หยุดเรียนเน่ืองจากสงสารแม่ท่ีท างานเพียงคนเดียว เขา้มาหาเพื่อนท่ีท างานอยู่ในโรงงานของ
ฝ่ายหญิง  ซ่ึงขณะนั้นทางโรงงานตอ้งการคนงานเพิ่มเขาจึงสมคัรเขา้ท างาน โดยท าหนา้ท่ีดูแล และ
เป็นพี่เล้ียงให้กับสมาชิกทุกคนในบ้านท่ีพิการทางการเคล่ือนไหว นอกจากน้ียงัต้องหาซ้ือเศษ
ทองเหลืองตามต่างจงัหวดัเพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ โดยไปกบับิดาของฝ่ายหญิงซ่ึงเป็น
เจา้ของโรงงาน 
  ฝ่ายหญิงเป็นบุตรสาวเจา้ของโรงงานคนท่ี 3 จากพี่น้องทั้งหมด 5 คน และมี
นอ้งสาวต่างมารดาอีก 1 คน นบัถือศาสนาคริสต์ ภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จบชั้น
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มธัยมศึกษาตอนปลายและเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชน แลว้ลาออกเม่ือเรียนไดเ้พียงหน่ึงปี 
เน่ืองจาก       ท่ีบา้นขาดสภาพคล่องทางการเงิน สมาชิกภายในบา้นคนท่ีสอง สาม ส่ี ห้า และบิดา
เป็นผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวทั้งส้ิน มีลกัษณะความพิการไดแ้ก่ แขน ขาเล็กลีบอ่อนแรง น้ิวมือห่อ
เป็นจีบ ใชเ้กา้อ้ีลอ้เล่ือนในการเดินทาง แพทยแ์ผนปัจจุบนัผูใ้ห้การรักษาไม่สามารถระบุไดว้า่ความ
ผิดปกติเกิดจากสาเหตุใด จึงใชก้ารรักษาทั้งแพทยแ์ผนปัจจุบนั แพทยแ์ผนไทย จีนโบราณ และการ
รักษาทางดา้นอ่ืนร่วมดว้ย  ฝ่ายหญิงเร่ิมมีความผิดปกติของร่างกายตั้งแต่อายุ 4 ปี ใส่เคร่ืองช่วยพยุง
ร่างกายเม่ืออายุประมาณ 12 ปี และนั่งเก้าอ้ีล้อเล่ือนเม่ืออายุ 27 ปี ข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
สาธารณสุข จดัเป็นผูพ้ิการระดบั 5 ไดแ้ก่ การสูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหวล าตวั มือ แขน 
ซ่ึงจ าเป็นในการประกอบกิจวตัรหลกัในชีวติประจ าวนั  
  ดา้นความรักของฝ่ายชายเร่ิมจากมีความรู้สึกดีกบัฝ่ายหญิงตั้งแต่แรกเห็น และเม่ือ
รู้จกักนัระยะเวลานานข้ึน ยิ่งรู้สึกประทบัใจเน่ืองจากบุคลิกภาพของฝ่ายหญิงมีลกัษณะเป็นแม่บา้น      
แม่เรือน มีจิตใจดี จึงมองเห็นคุณค่าของฝ่ายหญิงมากกวา่ความพิการท่ีเป็นอยู ่และส าคญัท่ีสุดคือฝ่าย
ชายพบวา่ฝ่ายหญิงมีอุปนิสัยเหมือนมารดาของเขามาก  
  ส่วนฝ่ายหญิงนั้นรู้สึกไม่ชอบฝ่ายชายเพราะมีผิวสีคล ้า ไม่มีความรู้ ไม่น่าไวว้างใจ 
เป็นคนต่างจงัหวดั จึงเห็นวา่ฝ่ายชายไม่ใช่ผูช้ายในอุดมคติ ไม่รู้สึกชอบ นอกจากน้ียงัมีความคิดอยู่
เสมอวา่ตนเองเป็นบุตรสาวเจา้ของโรงงาน มีฐานะดี จึงตั้งความหวงัเร่ืองคู่ครองไวสู้ง อยา่งไรก็ตาม
เธอรู้อยู่เสมอว่าสังคมจดัระดบัความส าคญัให้อยู่คนละชั้นกบัคนปกติ โดยจดัให้เป็นชายขอบทาง
สังคมอนัเน่ืองมาจากสภาพความพิการ เธอจึงขอพรจากพระผูเ้ป็นเจา้เร่ืองคู่ครองอยูเ่สมอ ตลอดเวลา
ของการคบหาเพื่อนชายเธอมกัพบกบัคนไม่จริงใจหลายคนจึงรู้สึกผดิหวงัในเร่ืองความรัก   
  ในช่วงเปิดเทอม ทุกเช้าฝ่ายชายตอ้งไปส่งฝ่ายหญิงท่ีมหาวิทยาลยัท าให้ทั้งสองมี
โอกาสไดพู้ดคุยกนัอยู่เสมอ จากการแลกเปล่ียนความคิด และความใกลชิ้ดท่ีอยูด่ว้ยกนัเกือบทุกวนั
ท าให้ฝ่ายหญิงรู้สึกว่าเม่ือได้พูดคุยกบัเขาแล้วเกิดเป็นความเขา้ใจเน่ืองจากทั้งสองมีความชอบท่ี
เหมือนกนัหลายอยา่ง  เช่น รักเด็ก ชอบกินขนมหวาน ชอบเท่ียวธรรมชาติ ฟังเพลงเหมือนกนัเป็น
ตน้ ท าใหเ้ขา้ใจกนัง่าย นอกจากน้ีทั้งสองยงัมีความรู้สึกวา่เป็นคนอกหกัเหมือนกนัจึงมีความเห็นอก
เห็นใจระหว่างกนั และส่ิงท่ีท าให้ฝ่ายหญิงมองขา้มรูปลกัษณ์ภายนอกของเขาได้คือ ความขยนั 
อดทน ความมีน ้าใจท่ีฝ่ายชายมีให้สมาชิกในครอบครัวของฝ่ายหญิง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเขาดูแลบิดา 
และนอ้งของเธอดีมากจนรู้สึกไดว้า่ฝ่ายชายเป็นคนดี มีน ้ าใจ ท าให้สมาชิกทุกคนในบา้นมอบความ
รัก ความเมตตา  ให้เคา้เป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว  ประกอบกบัเธอเห็นว่ามีคนจ านวนน้อยท่ี
มองเห็นคุณค่าในตวัตนของเธอท่ีอยูภ่ายใน ไม่ไดม้องเฉพาะส่ิงท่ีปรากฏใหเ้ห็นเพียงภายนอก เธอจึง
มีความเช่ือใจ ไวว้างใจ และเกิดเป็นความรักข้ึน 
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  จึงกล่าวได้ว่าองค์ประกอบของความรักท่ีส าคญัของผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก กับภรรยา
ประกอบไปดว้ยความอดทน และความเสียสละท่ีฝ่ายชายดูแลครอบครัวของฝ่ายหญิงดว้ยความเต็ม
ใจท าให้ฝ่ายหญิงมองเห็นคุณค่าของความดีมีน ้ าใจมากกว่ารูปลกัษณ์ภายนอก ความสนิทสนมกนั
อยา่งลึกซ้ึงจากการมีเวลาให้แก่กนัท าให้เกิดความผกูพนั มีความห่วงใย เขา้ใจ แบ่งปัน การมองเห็น
คุณค่าระหวา่งกนั และเกิดเป็นความรักข้ึน 
  หลังจากได้รับความเห็นชอบจากทางผูใ้หญ่ของทั้งสองฝ่ายแล้วการสมรสจึง
เกิดข้ึนความแตกต่างทางศาสนาท าให้ฝ่ายชายต้องตอบค าถามกบัศิษยาภิบาลเพื่อทดสอบความ
พร้อมในการเขา้พิธีมงคลสมรส และการเขา้สู่การเป็นคริสต์ศาสนิกชน ญาติพี่น้องของฝ่ายหญิง
บางส่วนคดัคา้นการสมรส เพราะคาดว่าการใช้ชีวิตคู่ของทั้งสองไม่มีความย ัง่ยืน นอกจากน้ียงัให้
ความเห็นวา่       ฝ่ายชายอาจเขา้มาหลอกลวง ไม่มีความจริงใจ มีความแตกต่างกนัทางฐานะทางบา้น 
ทางสังคม และความรู้ การตดัสินใจในคร้ังน้ีใช้อารมณ์เหนือเหตุผล เพราะทั้งสองยงัเด็กอยู่มาก 
(ขณะนั้นฝ่ายชายอาย ุ19 ปี ฝ่ายหญิงอาย ุ21 ปี)  
  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชชี้วติคู่นั้นพบวา่ จากทฤษฎีการเลือกคู่ครองทางจิตวิทยาท าให้
ทราบวา่การเลือกคู่ครองของผูใ้หข้อ้มูลหลกั กบัภรรยาใชก้ารผสมผสานกนัระหวา่ง ทฤษฎีการเลือก
สมรสกบับุคคลท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนั กล่าวคือทั้งฝ่ายหญิง และฝ่ายชายมีความชอบท่ีคลา้ยคลึง
กนั เช่น  มีความรักเด็ก ชอบทานขนมหวาน ชอบฟังเพลงเหมือนกนัเป็นตน้ ท าให้การพูดคุยของทั้ง
สองคนเป็นไปในแนวทางเดียวกนั และเกิดความเข้าใจกัน นอกจากน้ียงัพบว่าจากทฤษฎีความ
ต้องการท่ีตรงกันข้ามกล่าวไวว้่าคนเรามักเลือกสมรสกับผูท่ี้สามารถตอบสนองความต้องการ          
ท่ีจ  าเป็นส าหรับตนเองได ้โดยท่ีฝ่ายหญิงมีลกัษณะชอบเอาชนะผูอ่ื้น ปากร้าย ตอ้งการ ๆ ปกป้อง
ดูแล และเอาใจใส่ส่วนฝ่ายชายมีนิสัยคลอ้ยตาม  มีความอดทน  และสามารถดูแลเอาใจใส่ผูอ่ื้นไดดี้  
  ในมุมองของนกัสังคมวทิยาเห็นวา่ ปัจจยัการเลือกคู่ครองให้มีความเหมาะสม และ    
ตกลงใจใชชี้วิตร่วมกนันั้นตอ้งมีตวัแปรท่ีสอดคลอ้งกนั  เช่น มีอาชีพท่ีเขา้กนัได ้จากลกัษณะอาชีพ
ของฝ่ายชายท่ีเก้ือหนุนต่อการด าเนินชีวิตของฝ่ายหญิง และครอบครัวท าให้เป็นแรงเสริมต่อ
ความรู้สึก และง่ายต่อการตดัสินใจเลือกคู่ครองของฝ่ายหญิงมากยิ่งข้ึน เพราะฝ่ายชายดูแล เอาใจใส่ 
สามารถปกป้องสมาชิกทุกคนในครอบครัวไดดี้จนเกิดเป็นความผกูพนั และความรัก นอกจากน้ีการ
นบัถือศาสนาเดียวกนัยงัท าใหมุ้มมองทางดา้นความเช่ือ การท ากิจกรรมทางศาสนาไม่มีความขดัแยง้ 
และไปในทิศทางเดียวกนั  เป็นตน้ 
 2. บทบาท หน้าที ่ความรับผดิชอบ การเลีย้งดูบุตร และความสัมพนัธ์ระหว่างกนั  
  ในส่วนของบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบภายในครอบครัวพบว่าก่อนการ
สมรสไดมี้การตกลงกนัเร่ืองบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบกนัอยา่งชดัเจน โดยเป็นการตกลง
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กนัตามแบบประเพณีดั้งเดิม กล่าวคือฝ่ายชายมีหนา้ท่ีหาเล้ียงครอบครัว ส่วนฝ่ายหญิงมีหนา้ท่ีเล้ียงดู
บุตร และท างานบา้นเล็กนอ้ย ยกเวน้การซกัรีดเส้ือผา้ และการท าอาหารเพราะเป็นหนา้ท่ีของแม่บา้น      
ท่ีบิดาของฝ่ายหญิงจา้งไวเ้พื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นสภาพร่างกายของ
พี่น้องหลายคนภายในบา้นไม่เอ้ืออ านวยต่อกิจกรรมดงักล่าว จึงกล่าวได้ว่าการใช้ชีวิตคู่ของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกันอกจากเป็นการตกลงบทบาท หนา้ท่ีกนัตามประเพณีดั้งเดิมแลว้ ยงัเป็นไปตามบทบาท 
หน้าท่ีเชิงเศรษฐกิจซ่ึงสามีเป็นผูน้ าในการหาเล้ียงครอบครัวอีกดว้ย นอกจากนั้นแมส้ภาพร่างกาย
ของฝ่ายหญิงไม่สามารถดูแล ฝ่ายชายได้ตามหน้าท่ีของภรรยาทัว่ไปแล้ว อย่างไรก็ตามเธอยงั
พยายามแสดงออกให้ฝ่ายชายเห็นว่าเธอมีความรัก ความห่วงใยให้เขาเท่าท่ีสามารถท าไดใ้นฐานะ
ภรรยาท่ีดีอยูต่ลอดเวลา  
  ความพิการทางร่างกายของฝ่ายหญิงไม่เป็นอุปสรรคต่อหนา้ท่ีภรรยาทางดา้นการมี
เพศสัมพนัธ์ เธอสามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายชายได ้โดยท่ีลกัษณะทางร่างกายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบกิจกรรมทางเพศ ไม่มีความเจ็บปวด หรือเป็นอุปสรรคใด ๆ สามารถ
ประกอบกิจได้อย่างคนปกติทัว่ไป มีผลให้ทั้ งสองตดัสินใจมีบุตร โดยก่อนการตั้งครรภ์ได้ขอ
ค าแนะน าเบ้ืองตน้จากแพทย ์ โดยแพทยใ์ห้ความเห็นว่าฝ่ายหญิงมีลกัษณะทางร่างกาย และพยาธิ
สภาพไม่เหมาะสมส าหรับการตั้งครรภ์ เน่ืองจากเด็กอาจมีความพิการเหมือนมารดาโดยผลจากการ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจึงแนะน าให้เธอคุมก าเนิด อยา่งไรก็ตามค าแนะน าของแพทยไ์ม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจของทั้งสองคน เน่ืองจากบิดาของเธอมีความเห็นว่า ความสมบูรณ์ของบุตรท่ีเกิดมาใน     
ภายหนา้นั้นเป็นความประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ดงันั้นทั้งสองจึงตดัสินใจให้ฝ่ายหญิงตั้งครรภ ์และ
ผลท่ีไดรั้บคือบุตรท่ีคลอดออกมามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกส่วน ซ่ึงผลขา้งเคียงจากการมีบุตร
ท าให้สุขภาพร่างกายของฝ่ายหญิงอ่อนแอลง และท าให้ลักษณะทางร่างกายมีความผิดปกติ 
กลา้มเน้ือขาอ่อนแรงเธอจึงใชเ้กา้อ้ีลอ้เล่ือนตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
  การเล้ียงดูบุตรให้เป็นผูใ้หญ่ท่ีดีนั้ น ผูใ้ห้ข้อมูลหลักมีการดูแลให้บุตรมีความ
เจริญเติบโตไปพร้อมกนัทุกส่วนทั้งทางดา้นร่างกาย  ทางด้านสติปัญญา และทางดา้นอารมณ์โดย
ระยะแรกทั้งสองเล้ียงดูบุตรดว้ยตนเองดว้ยความใกลชิ้ด คอยสังเกตความเปล่ียนแปลงของร่างกาย 
โดยไปพบแพทย ์และรับวคัซีนตามระยะเวลาเพื่อลดปัจจยัเส่ียงท่ีอาจท าให้สภาพร่างกายมีความ
ผิดปกติ การดูแลทางด้านพฒันาการทางด้านความรู้ และสติปัญญานั้นในวยัเด็กบุตรของทั้งสอง
ได้รับการส่งเสริมให้เกิดความรู้จากการอ่านหนงัสือ โดยเร่ิมจากหนังสือการ์ตูนท่ีมีรูปภาพ แล้ว
เปล่ียนไปเป็นหนังสือประเภทอ่ืนเพื่อให้มีจินตนาการ และพฒันาการทางด้านความคิดท่ีดี มีการ
พฒันาทางด้านอารมณ์ และจิตวิญญาณด้วยการสอนให้บุตรช่วยเหลือตนเองได้ตั้ งแต่ยงัเล็ก 
เน่ืองจากไม่ต้องการให้บุตรเป็นภาระกับคนอ่ืน และสามารถให้ความช่วยเหลือครอบครัวได ้       
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การดูแลเอาใจใส่ของทั้งสองคนท าให้บุตรมองวา่บิดา มารดาเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากมีความ
ใกลชิ้ด และไวว้างใจได ้ 
  นอกจากน้ีทั้งสองยงัมีพฒันาการทางดา้นสังคมให้บุตรสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้
ดว้ยการแนะน าบุตรใหรู้้ถึงอุปนิสัยใจคอของสมาชิกในบา้นแต่ละคน หาวิธีหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ี
อาจเกิดข้ึน รวมถึงเม่ือบุตรเห็นว่าบิดา มารดามีความขดัแยง้กบัสมาชิกในครอบครัว บุตรตอ้งไม่มี
ความขดัแยง้ตามไปดว้ยเพราะความขดัแยง้นั้นเป็นเร่ืองของผูใ้หญ่ท่ีไม่เขา้ใจกนัเท่านั้น นอกจากน้ี
ฝ่ายหญิงยงัพบปัญหาความขดัแยง้กบัมารดา และน้องสาวของฝ่ายชายอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามเธอ
พยายามมองขา้มความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการวางเฉย เพราะเห็นว่าความขดัแยง้นั้นไม่เกิดผลดีกบั
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
  การเล้ียงดูบุตรอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ความสัมพนัธ์ระหว่างบิดา มารดา และบุตร
เป็นไปอยา่งดี บุตรท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมทั้งหนา้ท่ีในการใหค้วามช่วยเหลือครอบครัว และดา้น
การศึกษา บิดา มารดาท าหนา้ท่ีอบรมสั่งสอน และเล้ียงดูบุตรดว้ยเหตุผล เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี และให้
ความอบอุ่นอย่างพอเพียง ความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวดั้งเดิมกับครอบครัวผูใ้ห้ข้อมูลหลัก
เป็นไปในแนวทางท่ีดี มีเพียงปัญหาจากความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งฝ่ายหญิง กบัมารดา และนอ้งสาว
ของฝ่ายชายเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น อยา่งไรก็ตามฝ่ายหญิงไม่ไดม้องเร่ืองความขดัแยง้น้ีเป็นปัญหาของ
ครอบครัว เธอปล่อยวาง และป้องกนัไม่ให้สามี และบุตรเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้น้ี 
นอกจากน้ีฝ่ายชายยงัให้ความส าคญักบัวนัอาทิตยโ์ดยเขาเห็นว่าเป็นวนัของครอบครัวเพื่อให้เกิด
ความใกลชิ้ด เป็นวนัท่ีสมาชิกทุกคนในบา้นตอ้งเขา้โบสถ์เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา หลงัจาก
นั้นเขามกัพาบุตร และภรรยาไปสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นวนัท่ีทุกคนได้มีโอกาสอยู่
พร้อมหนา้กนั แลกเปล่ียนความคิดเห็น และเป็นวนัพกัผอ่นของครอบครัว 
  ดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัวนั้นสามี ภรรยามีการยอมรับ มีการให้อภยั มีความ
ซ่ือสัตย ์มีการให้ การรับท่ีเพียงพอ และมีความสมดุลไม่มีฝ่ายใดเป็นผูใ้ห้ หรือเป็นผูรั้บเพียงฝ่าย
เดียว มีการใหเ้กียรติต่อกนั มีการท าตามหนา้ท่ี บทบาททางเพศอยา่งเหมาะสม ไม่ใชค้วามรุนแรง มี
การปรับความเขา้ใจกนัในเร่ืองของความตอ้งการทางเพศอยา่งลงตวั  
 3. ปัญหา และอุปสรรคในการใช้ชีวติคู่ 
  ปัญหา และอุปสรรคในการใช้ชีวิตคู่กบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวพบว่า ปัจจยั
เส่ียงท่ีท าใหชี้วติคู่ไม่ประสบความส าเร็จนั้นไม่แตกต่างจากชีวิตคู่ของบุคคลทัว่ไป กล่าวคือเกิดจาก
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตวัคู่สมรสเอง ไดแ้ก่  ค่านิยม หรือภูมิหลงัท่ีแตกต่างในท่ีมาของแต่ละฝ่าย อุปนิสัย
ส่วนตวั การส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจกนั และความแตกต่างทางด้านการศึกษา ปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลงัการ
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สมรสจึงเกิดข้ึนบ่อยคร้ังท าใหก้ารใชชี้วิตคู่ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั ทั้งท่ีคู่สามี ภรรยามีความมัน่ใจ
วา่หลายเร่ืองไดถู้กปรับ และท าความเขา้ใจกนัดีแลว้  
  ปัญหาทางด้านความคิด และการตดัสินใจเร่ืองส าคัญต่าง ๆ ของครอบครัวใน
ระยะแรกฝ่ายหญิงเป็นผูต้ดัสินใจเองเน่ืองจากรู้สึกไม่มัน่ใจ และไม่ไวว้างใจการตดัสินใจของฝ่าย
ชาย เพราะเห็นว่าเขามีความรู้น้อยอาจเกิดความผิดพลาดได ้หลงัจากมีการพูดคุย และปรับความ
เขา้ใจกนัดีแลว้ทั้งสองเปล่ียนวิธีการตดัสินใจเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ภายในบา้นดว้ยการร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็น และหาขอ้สรุป นอกจากน้ีบุตรยงัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองของตนเองดว้ย
เสมอ  
  ปัญหาจากความแตกต่างทางดา้นฐานะ เม่ือฝ่ายชายเขา้มาอยูใ่นครอบครัวท่ีมีฐานะ
ดีจึงใชจ่้ายเงินของครอบครัวอยา่งฟุ่มเฟือย มีกิจกรรมนอกบา้นมากข้ึนเพื่อชดเชยช่วงวยัเด็กท่ีเขาไม่
เคยมี ไม่เคยได ้ไม่เคยท า รายจ่ายของครอบครัวจึงสูงข้ึน  เป็นเหตุให้เกิดปากเสียงในครอบครัว และ
มีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน 
  ปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้การใช้ชีวิตคู่ไม่ประสบความส าเร็จท่ีเก่ียวกับความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั พบวา่ฝ่ายหญิงใชอ้  านาจมากเกินไป ดว้ยการพยายามเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของฝ่ายชาย
จากการบงัคบั หรือควบคุม เช่นความแตกต่างของอุปนิสัยส่วนตวัของแต่ละบุคคล เน่ืองจากฝ่าย
หญิงเป็นคนเจา้ระเบียบ เรียบร้อย ช่างเก็บ ช่างท า ในขณะท่ีฝ่ายชายมีลกัษณะนิสัยไม่ค่อยมีระเบียบ 
วางของท่ีใชแ้ลว้ทิ้งขวา้ง ไม่เก็บของใหเ้ขา้ท่ี ท าใหฝ่้ายหญิงตอ้งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของฝ่าย
ชายดว้ยการบงัคบั และวา่กล่าว โดยฝ่ายชายไม่ยอมท าตามจากความเคยชิน และไม่ชอบการบงัคบั  
ความขดัแยง้จึงเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง เป็นตน้ 
  ส าหรับปัจจยัเส่ียงทางด้านอ่ืน ๆ เกิดจากการมีบุคคลท่ีสามเขา้มาเก่ียวขอ้ง หรือ
ความไม่ซ่ือสัตย ์เป็นสาเหตุของปัญหาครอบครัว แมว้า่เหตุการณ์ดงักล่าวไม่มีสมาชิกในครอบครัวรู้
เห็น และได้รับผลกระทบโดยตรง ฝ่ายชายเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีเลวร้ายท่ีสุดในการใช้ชีวิตคู่ และไม่
สามารถเอาช่วงเวลานั้นกลบัคืนมาได ้ 
  นอกจากน้ียงัมีปัจจยัเส่ียงท่ีมีสาเหตุมาจากความเก่ียวพนัธ์ทางครอบครัวจากการ        
อยูร่่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ท าให้เกิดการกระทบกระทัง่กนั และเกิดความขดัแยง้ระหวา่งสมาชิก
ในครอบครัว จากความแตกต่างกนัทางดา้นความคิด วิธีการด าเนินชีวิต วิธีการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั
ของสมาชิกในครอบครัว รวมถึง ลูกเขย ลูกสะใภท่ี้เขา้มาร่วมเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวด้วย 
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนแกไ้ขดว้ยการใชค้นกลางในการไกล่เกล่ีย หรือใช้วิธีหลีกเล่ียงการเผชิญหน้า 
และการวางเฉยต่อเร่ืองท่ีมีความขดัแยง้  
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  ด้านความสัมพนัธ์ในครอบครัวนั้นภายหลังจากปรับเปล่ียนทัศนคติ ความคิด
ระหว่างกนัแลว้ ความสัมพนัธ์ระหว่างสามี ภรรยามีการยอมรับกนัมากข้ึน มีการให้อภยั มีความ
ซ่ือสัตย ์      มีการให ้การรับท่ีเพียงพอ และมีความสมดุลไม่มีฝ่ายใดเป็นผูใ้ห้ หรือเป็นผูรั้บเพียงฝ่าย
เดียว มีการใหเ้กียรติต่อกนั มีการท าตามหนา้ท่ี บทบาทอยา่งเหมาะสม  
  ดา้นศีลธรรม จริยธรรมของครอบครัว สมาชิกทุกคนในครอบครัวยึดหลกัค าสอน
ของศาสนา สามารถบ าบดัจิตใจได ้มีความศรัทธาในเร่ืองของพระเจา้อยา่งสูงโดยเช่ือวา่ทุกส่ิงท่ีเกิด
ข้ึนกบัครอบครัวเป็นไปตามความประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ แลว้ความศรัทธาน้ีไดถู้กถ่ายทอดมายงั
บุตรโดยการใหร่้วมท ากิจกรรมทางศาสนา และเป็นตวัอยา่งท่ีดี  การประกอบกิจกรรมทางศาสนาจึง
เป็นไปอย่างเคร่งครัดด้วยการไปโบสถ์ทุกวนัอาทิตย์แล้วให้ถือเป็นหน้าท่ี และส่ิงจ าเป็นของ
ครอบครัว นอกจากน้ีระหว่างสัปดาห์ยงัมีการพบปะระหว่างชาวคริสต์เตียนด้วยกันโดยมีศิษยา       
ภิบาล และสมาชิกคนอ่ืนเขา้ร่วมท ากิจกรรมกลุ่มดว้ยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีบา้นของฝ่าย
หญิงอีกดว้ย ศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตในครอบครัวเป็นอย่างมาก ท าให้มีความเช่ือว่า
ความสุขของครอบครัว การมีสติ ไม่มีภยั และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนสามารถคล่ีคลายลงไดด้ว้ยแรง
บนัดาลใจจากพระผูเ้ป็นเจา้ 
  การอยูร่่วมกนัในระยะแรก มีปัญหาดา้นการส่ือสารแลว้ไม่เกิดความเขา้ใจเน่ืองจาก     
มีความแตกต่างทางดา้นท่ีมา และความคิดของแต่ละฝ่าย  ภายหลงัไดรั้บการพฒันา และค่อย ๆ ปรับ
วิธีการส่ือสาร รับสารเพื่อให้เกิดความเขา้ใจกนัดว้ยการพูดคุยกนัมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีการสร้าง
รูปแบบการส่ือสารให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึนแมบ้างคร้ังการส่ือสารนั้นเป็นการส่งสารโดยไม่ใช้
ค  าพูด อีกฝ่ายก็สามารถเขา้ใจไดดี้ การตีความจากสารแบบน้ีสามารถท าความ เขา้ใจ และไวต่อการ
รับรู้ไดดี้เฉพาะฝ่ายชาย กบับุตรเท่านั้น ส าหรับฝ่ายหญิงไม่มีความไวต่อการรับสาร และสามารถ
ตีความไดเ้พียงบางคร้ังเท่านั้น นอกจากน้ีการพดูคุยกนัในครอบครัวเป็นไปอยา่งใกลชิ้ด สามารถเปิด
การเจรจากบับุตรไดต้ลอดเวลา โดยส่วนมากมกัขอค าปรึกษาจากฝ่ายหญิงมากกวา่ฝ่ายชายเน่ืองจาก
เธออยู่บ้านตลอดเวลา โดยสารถูกถ่ายทอดให้ฝ่ายชายรับรู้ผ่านทางฝ่ายหญิงแล้วร่วมกันออก
ความเห็น ร่วมกนัแกปั้ญหา รวมถึงการพูดคุยทางโทรศพัทร์ะหวา่งกนัเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาเม่ือฝ่าย
ชายเดินทางไปท างานต่างจงัหวดั การส่ือสารในครอบครัวจึงเกิดข้ึนอยา่งมีความเขา้ใจ มีการส่ือสาร 
และมีการพฒันาเพื่อเป็นแรงเสริมต่อการใชชี้วิตคู่อยูต่ลอดเวลา 
  ดา้นเศรษฐกิจในครัวเรือน ฝ่ายชายเขา้ท างานท่ีโรงงานโดยท าหน้าท่ีพี่เล้ียงให้กบั
สมาชิกทุกคนในบา้นท่ีมีความพิการ ภายหลงัการสมรสเขาท าหน้าท่ีช่วยดูแลงานในโรงงานโดย
รับผิดชอบงานเกือบทุกหน้าท่ีแทนบิดาของฝ่ายหญิงยกเวน้เร่ืองการเงินเท่านั้น จนถึงปลายปี พ.ศ.
2552 เขาจึงทดลองหารถตูเ้ก่ามาวิ่งรับ-ส่งผูโ้ดยสารระหว่างถนนสีลมถึงถนนพุทธมณฑลสาย 5 
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เพราะตอ้งการเพิ่มรายไดใ้หก้บัครอบครัว และส าหรับเป็นเงินทุนส ารองค่าเล่าเรียนบุตรท่ีคาดวา่อาจ
สูงข้ึนในภายภาคหน้า และเม่ือเห็นวา่การขบัรถรับ-ส่งผูโ้ดยสารมีรายไดดี้กวา่งานท่ีท าอยู่เขาจึงขอ
ลาออกจากโรงงาน แลว้หาซ้ือรถใหม่ท่ีขนาดใหญ่กวา่เพื่อรองรับงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
  ฝ่ายหญิงท างานให้กบับิดาของเธอท่ีโรงงานโดยมีหนา้ท่ีรับโทรศพัท์ตั้งแต่ลาออก
จากมหาวิทยาลยั นอกจากน้ีเธอได้เคยสมคัรงานในบริษทั ฯ ห้าง ร้านต่าง ๆ ท่ีเปิดรับพนักงาน  
เน่ืองจากสภาพความพิการท าให้เธอถูกปฏิเสธจากองค์กรเหล่านั้น  เพราะเห็นว่าผูพ้ิการเป็นผูไ้ร้
สมรรถภาพในการท างาน หลงัจากนั้นเธอมีโอกาสเขา้ร่วมโครงการสนบัสนุนให้คนพิการมีรายได้
โดยความร่วมมือกนัระหวา่ง บริษทัฮทัช์ กบั กระทรวงการพฒันาสังคม และความมัน่คงของมนุษย์
ดว้ยการให้คนพิการร่วมแจง้ขอ้มูลข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ของ บริษทัฮทัช์ ใช้บริการ
เสริมโดย    มีส่วนแบ่งรายได้เป็นค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามลูกคา้ส่วนใหญ่ตอบปฏิเสธเน่ืองจาก
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพวกมิจฉาชีพมาหลอกลวงเอาเงินจึงไม่ไห้ความสนใจ โดยท่ีโครงการน้ี 
บริษทัฮทัช์ ไม่เคยมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมดงักล่าวให้ลูกคา้ทราบ นอกจากน้ีมีผูพ้ิการเขา้ร่วม
โครงการเป็นจ านวนมาก อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสนบัสนุนการท างานจึงมีไม่พอต่อความตอ้งการของ
จ านวนสมาชิก และผลตอบรับจากการให้ลูกคา้สมคัรใช้บริการเสริมถือวา่ไม่ประสบความส าเร็จใน
การท าใหลู้กคา้รู้สึกไวว้างใจ เธอจึงเลิกเป็นสมาชิกของโครงการดงักล่าวไป 
  ในปัจจุบนัเธอช่วยน้องชายบริหารกิจการของโรงงานภายหลงัจากบิดาไดว้างมือ 
และมอบหมายให้พี่ น้องของฝ่ายหญิงร่วมกนัดูแลต่อไป นอกจากน้ียงัมีบริษทัจดัหางานท่ีผูพ้ิการ
เป็นฝ่ายบริหารเขา้ร่วมโครงการกบักรมประชาสงเคราะห์ส่งใบสมคัรให้เธอเป็นตวัแทนจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางระบบขายตรง โดยใหพ้นกังานเขา้มาอบรมการขาย ให้ค  าแนะน าการสั่งซ้ือ และวิธีการ
ช าระค่าใชจ่้ายใหถึ้งท่ีบา้นดว้ย 
  ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนอกจากค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัแลว้ ยงัมีรายจ่ายท่ี
เก่ียวข้องกับความผิดปกติของร่างกายอีกด้วย เช่น  รายจ่ายจากการใช้ผ ้าอ้อมผูใ้หญ่ จากค่า
บ ารุงรักษาเกา้อ้ีลอ้เล่ือนไฟฟ้า  เป็นตน้ การข้ึนทะเบียนไวก้บักระทรวงสาธารณสุขท าให้ฝ่ายหญิง
ตอ้งใชบ้ริการ ๆ ตรวจรักษาจากศูนยก์ารแพทยสิ์รินธรเท่านั้น ท าให้ไม่ไดรั้บความสะดวกจากความ
ล่าช้า และมีผูเ้ขา้รับบริการเป็นจ านวนมาก เธอจึงใชบ้ตัรประกนัสังคมท่ีทางโรงงานขนาดใหญ่ใน
จงัหวดัราชบุรีมาขอรายช่ือเพื่อให้เป็นพนกังาน แลว้ออกบตัรประกนัสังคมให้ทั้งท่ีไม่ไดเ้ขา้ท างาน
ในสถานประกอบการนั้นจริง 
  นอกจากน้ีเธอยงัไดรั้บเบ้ียเล้ียงยงัชีพคนพิการในปี พ.ศ.2543 และท าเร่ืองกูย้ืมเงิน
ส าหรับการลงทุนท ากิจการต่อจากบิดาของเธอ โดยไดรั้บสิทธ์ิกูย้ืมเงินจากกองทุนคนพิการเพื่อการ
ลงทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียต ่า 
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  การด าเนินชีวิตดว้ยตนเองตั้งแต่การถูกสร้างอตัลกัษณ์ท่ีสังคมมองว่าเป็นผูพ้ิการ 
เป็นคนชายขอบทางสังคม จนสามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งคนปกติ มีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีหนา้ท่ีการงาน
ท่ีดี และใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้เกิดข้ึนอย่างง่าย และใช้เวลาสั้ น การมีชีวิตอย่างมี
คุณค่าตอ้งใชค้วามรักความเขา้ใจจากครอบครัวเป็นแรงเสริมในสร้างก าลงัใจเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคให้
สังคมเกิดการยอมรับ การให้ความช่วยเหลือจากกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะเดียวกนัเป็นการบอกให้สังคม
ไดรั้บรู้วา่คนพิการไม่ใช่กลุ่มคนท่ีรอรับความช่วยเหลือจากกลุ่มคนท่ีมีสภาพร่างกายปกติเท่านั้น แต่
หวงัเพียงตอ้งการให้สังคมเปิดใจยอมรับ ให้โอกาสคนพิการไดแ้สดงความสามารถตามศกัยภาพท่ี
เขาเหล่านั้นเป็น ไม่เป็นบุคคลไรประโยชน์ ไร้ความสามารถ น่าเวทนา และน่าสงสาร 
 4. ทศันคติทีม่ีต่อการใช้ชีวติคู่กบัผู้พกิารทางการเคลือ่นไหว 
  ทศันคติท่ีมีต่อการใช้ชีวิตคู่กับผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวฝ่ายชายเห็นว่า ความ
พิการไม่เป็นอุปสรรคใ์นการอยูร่่วมกนั ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการใชชี้วิตคู่คือการสภาพจิตใจท่ีดี มีความ
เขม้แข็ง ความสมบูรณ์ของชีวิตไม่ไดเ้กิดจากร่างกายมีอวยัวะครบทุกส่วน ความสมบูรณ์ของชีวิตคู่
เกิดจากความรัก ความเขา้ใจ และความเอ้ืออาทรท่ีมีใหก้นั 
  ดา้นการมีเพศสัมพนัธ์ของผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว ฝ่ายชายมีความเห็นวา่การมี
เพศสัมพนัธ์ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต เป็นเพียงองค์ประกอบท่ีท าให้ชีวิตคู่สมบูรณ์ข้ึนจึงไม่เห็นถึง
ความส าคญั แมว้า่ฝ่ายหญิงยงัสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการได ้
  ดา้นการตั้งครรภข์องผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว ฝ่ายชายมีความเห็นวา่การตั้งครรภ์
ตอ้งมีความพร้อมทั้งทางดา้นรายจ่าย และความพร้อมของจิตใจท่ีมีความเส่ียงจากความพิการท่ีอาจ
เกิดข้ึนกบัเด็ก โดยยงัค านึงถึงความเหมาะสมของสภาพปัจจยัโดยรอบดว้ย 
  ทศันคติท่ีมีต่อการใชชี้วิตคู่กบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว ฝ่ายหญิงเห็นว่าฝ่ายท่ีมี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ตอ้งมีความเสียสละ ตอ้งทุ่มเทความรัก และให้การดูแลคู่สมรสท่ีมีความ
พิการมากกวา่คู่สมรสท่ีมีสภาพร่างกายปกติ นอกจากน้ียงัตอ้งยอมรับในส่ิงท่ีเป็นทั้งในปัจจุบนั และ
ความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
  ดา้นการมีเพศสัมพนัธ์ของผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว ฝ่ายหญิงมีความเห็นวา่การมี
เพศสัมพนัธ์ของผูพ้ิการเป็นเร่ืองปกติ เป็นความตอ้งการตามธรรมชาติ เป็นการแสดงออกของความ
รักระหว่างคู่สมรสท่ีมีความเขา้ใจกนั อย่างไรก็ดีถา้สภาพความพิการมีความแตกต่างไปจากท่ีเธอ
เป็นอาจตอ้งดูความเหมาะสมในแต่ละกรณีวา่การมีเพศสัมพนัธ์เป็นสาเหตุของความเจบ็ปวดหรือไม่  
  ดา้นการตั้งครรภ์ของผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว ฝ่ายหญิงเห็นว่าข้ึนอยู่กบัความ
พร้อมของครอบครัว และความสามารถของผูพ้ิการในการเล้ียงดูบุตร ถ้าไม่สามารถเล้ียงดู หรือ
รับผดิชอบบุตรไดด้ว้ยตวัเองก็เห็นวา่ไม่มีความเหมาะสมในการตั้งครรภ ์
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  ทศันคติของบุตรท่ีมีต่อมารดาท่ีพิการทางการเคล่ือนไหว มีความเห็นวา่เป็นส่ิงน่า
ภาคภูมิใจท่ีมารดาสามารถเล้ียงดูเธอไดอ้ยา่งดี แมว้า่สภาพร่างกายไม่เอ้ืออ านวยต่อการดูแล จึงมอง
วา่มารดาเหมือนบุคคลทัว่ไป ซ่ึงมีความแตกต่างเพียงใชเ้กา้อ้ีลอ้เล่ือนเดินแทนขาเท่านั้น  
  จากการสัมภาษณ์บุคลทัว่ไปเพื่อทราบความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ชีวิตคู่ของผู ้
พิการทางการเคล่ือนไหวจ านวนทั้งส้ิน 12 คนแบ่งเป็นเพศหญิงจ านวน 6 คนเพศชายจ านวน 6 คน
โดยไม่น าอาย ุสถานะภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพ มาใชใ้นการวเิคราะห์พบวา่ 
  ทศันคติเก่ียวกับการใช้ชีวิตคู่กับผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวนั้น ผูใ้ห้สัมภาษณ์
ทั้งหมดมีแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกนัคือ เห็นวา่เป็นเร่ืองปกติ ไม่เป็นเร่ืองผิด เป็นส่ิงท่ีดีท่ีผู ้
พิการมีโอกาสไดใ้ชชี้วิตคู่ เหตุผลในการอยูร่่วมกนัเกิดจากความรัก ความสงสาร ความเห็นอกเห็น
ใจ         มีความเขา้ใจกนัดี ตอ้งมีการยอมรับในส่ิงท่ีเป็น โดยมองว่าฝ่ายท่ีมีสภาพร่างกายสมบูรณ์
เป็นผูเ้สียสละ ทุ่มเท อาจมีอุปสรรคใ์นบทบาท และหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายบา้งแมว้า่มีการตกลง หรือ
การแบ่งหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายก่อนการอยูร่่วมกนัมาบา้งแลว้ 
  ความเห็นเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวนั้นพบวา่ ส่วน
ใหญ่เห็นว่าการมีเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองความตอ้งการตามธรรมชาติ สามารถปฏิบติัได้ตามความ
เหมาะสม ไม่โลดโผน ไม่พิสดาร อยา่งไรก็ตามตอ้งมีการยอมรับลกัษณะของร่างกายท่ีเป็นอยู ่โดย
ใช้ความระมดัระวงั และละมุนละไมในการประกอบกิจกรรมทางเพศ เพื่อไม่ให้เกิดความเจ็บปวด 
หรือเกิดปัญหาภายหลงัการมีเพศสัมพนัธ์ มีเพียงส่วนน้อยเห็นว่าเป็นเร่ืองของความเขา้ใจระหว่าง
กนัมากกวา่ความตอ้งการทางเพศ เพราะการมีเพศสัมพนัธ์ไม่ใช่เร่ืองส าคญัในการด าเนินชีวติ  
  และความเห็นเก่ียวกบัการตั้งครรภข์องผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวพบวา่ส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวสามารถตั้งครรภ์ไดโ้ดยไม่มีผลกระทบต่อต่อเด็กในครรภ ์
และไม่ค  านึงถึงสาเหตุของความพิการ เม่ือพบว่าทารกในครรภ์มีความเส่ียงในการเกิดปัญหา ก็มี
ความเช่ือมัน่ในวทิยาการทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัวา่สามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้บางส่วนเห็นวา่
ความเหมาะสมในการตั้งครรภ์ข้ึนอยูก่บัสาเหตุของความพิการ และผลกระทบต่อเน่ืองมาถึงทารก  
ในครรภ์ ถ้าสาเหตุของความพิการไม่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมก็เห็นว่าสามารถ
ตั้งครรภไ์ด ้อยา่งไรก็ตามถา้ความพิการเกิดจากการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมก็เห็นวา่ก่อนการตั้งครรภ์
ควรปรึกษาแพทย ์หรือไม่ควรใหมี้การตั้งครรภเ์กิดข้ึนเลย มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีเห็นวา่ไม่มีความ
เหมาะสมในการตั้งครรภเ์พราะลกัษณะทางร่างกายไม่เอ้ืออ านวยต่อการตั้งครรภ ์และการคลอดบุตร 
เม่ือกล่าวถึงความผกูพนัในการตั้งครรภ์แลว้ เพศหญิงมีความเขา้ใจถึงผลของการตั้งครรภ์ไดดี้กว่า
ฝ่ายชาย 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 ฝ่ายหญิงเป็นผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว มีฐานะทางการเงิน และมีการศึกษาท่ีดีกวา่ฝ่าย
ชายซ่ึงมีความรู้น้อย ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี และเป็นคนต่างจงัหวดั ปัจจยัท่ีท าให้การแต่งงาน
เกิดข้ึนเน่ืองจากความรัก เขา้ใจความ ความเอ้ืออาทรซ่ึงกนั และกนั ความเสียสละท่ีฝ่ายชายมีให้กบั
ครอบครัวของฝ่ายหญิง ท าให้เธอมองเห็นคุณค่าในตวัเขา สอดคล้องกับบทความของอุมาพร     
ตรังคสมบติั  ท่ีกล่าวไวว้า่ ก่อนท่ีความรักจะเกิดข้ึนตอ้งประกอบไปดว้ยความเสียสละต่อกนั ความ
สนิทสนมอยา่งลึกซ้ึง ความผกูพนัในระดบัห่วงใย ความอดทน การให้อภยั และการมองเห็นคุณค่า 
และส่วนดีของอีกฝ่าย 
 ในส่วนของฝ่ายชายนั้นพบว่าความรักเกิดจากความประทบัใจในความมีน ้ าใจ และ
ความเป็นแม่บา้นแม่เรือนเหมือนมารดาตามแนวคิด และทฤษฎีของ Lewis and Spainer ท่ีกล่าวถึง
แบบอยา่งท่ีมาจากบิดา หรือมารดาท าใหค้วามพิการทางร่างกาย ความแตกต่างของความเป็นมา และ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวของผูพ้ิการเหมือนกบัชีวิตคู่อ่ืนทัว่ ๆ ไปคือมีความขดัแยง้ท่ีเกิดจาก
แนวความคิดไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ค่านิยมหรือภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัมาก เช่นการสนองความ
ตอ้งการในวนัเด็กท่ีไดรั้บไม่เหมือนกนัท าให้ฝ่ายชายมกัท าอะไรตามใจตวัเองเม่ือมีโอกาสจึงเกิด
ปัญหาทางดา้นการเงินข้ึน ความเช่ือทางศาสนาท่ีแตกต่างกนัท าให้ส่ิงยึดเหน่ียวทางใจ ฝ่ายหญิงไม่
ยอมรับฝ่ายชายในเร่ืองการศึกษาเธอจึงตดัสินใจเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ภายในครอบครัวดว้ยตวัเองจึงเกิด
ความเห็นท่ีแตกต่างจากฝ่ายชายเสมอ และเร่ืองส าคญัท่ีสุดคือความไม่ส่ือสัตยข์องฝ่ายชายดว้ยการมี
บุคคลท่ีสามเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว   
 ในเบ้ืองตน้แกปั้ญหาความขดัแยง้ และความรุนแรงดว้ยการหลีกเล่ียงการเผชิญหน้า 
ภายหลงัเม่ือพบวา่การหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ไม่สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดทุ้กเร่ืองจึงขอค าปรึกษา
จากเพื่อนท่ีเป็นคริสต์ศาสนิกชนโดยเขาให้ค  าแนะน าแนวทางในการคิด และปฏิบติัให้เกิดสุข 
นอกจากน้ีภายหลงัจากไดพ้บ และพดูคุยกบัศิษยาภิบาลเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นแลว้  พบวา่ส่ิงท่ี
ผ่านมานั้นไม่ใช่ความสุขท่ีแท้จริง และเป็นท่ีมาของความทุก เป็นท่ีมาของความแตกแยกใน
ครอบครัว เขาจึงตดัสินใจเรียนรู้เพื่อเขา้ถึงความสุขท่ีแทจ้ริง และการหลุดจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ย
การจริงจงักบัการศึกษาในค าสอน และใหค้วามส าคญักบับุคคลในครอบครัวมากข้ึน  
 ส่วนของเศรษฐกิจครัวเรือนนั้นรายไดห้ลกัมาจากการประกอบอาชีพของทั้งสองฝ่าย  
โดยฝ่ายชายมาจากการวิ่งรถรับ-ส่งผูโ้ดยสาร ฝ่ายหญิงท างานภายในโรงงานของบิดา และรับ
เงินเดือนจากกงสี โดยฝ่ายหญิงพยายามหารายไดเ้พิ่มดว้ยการหางานอ่ืน ๆ ท า และไดรั้บค าปฏิเสธ
จากเหตุผลทางสภาพร่างกาย ท่ีมาของรายไดเ้สริมมาจากความช่วยเหลือของกลุ่มคนท่ีมีความพิการ
เช่นเดียวกนั ในส่วนของรายจ่ายนอกจากค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้ว ยงัมีรายจ่ายท่ีเกิดจากความ
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ผิดปกติของร่างกายเช่นตอ้งใช้ผา้ออ้มผูใ้หญ่เม่ือตอ้งเดินทาง ค่าบ ารุงรักษารถวีลแชร์ซ่ึงตอ้งใช้
ระบบไฟฟ้าเพราะไม่สามารถหมุนลอ้ดว้ยมือได ้ 
 สังคมส่วนใหญ่ยงัมองเหตุผลของการสมรสระหวา่งคนท่ีมีสภาพร่างกายเป็นปกติกบัผู ้
พิการนั้นมีนยัแอบแฝง ไม่มีความเช่ือมัน่ในความรักของคู่แต่งงาน จึงไม่ให้การยอมรับ และมองว่า
ชีวิตครอบครัวไม่น่าจะย ัง่ยืน อยา่งไรก็ดีระยะเวลาท่ีแต่งงานมาแลว้ถึง 19 ปี ท าให้เห็นวา่ ความรัก
ความเขา้ใจของทั้งสองนั้นเกิดข้ึนไดจ้ริง ซ่ึงจากงานวิจยัของสุปราณี วาสนาม (2549) พบว่าการ
แต่งงานของผูพ้ิการสาเหตุเกิดจากความรักไดเ้ช่นกนั  
 นอกจากน้ีสังคมภายนอกยังมองผู ้พิการเป็นบุคคลท่ีต้องได้รับความช่วยเหลือ
ตลอดเวลาเสมือนบุคคลไร้ความสามารถ เป็นภาระ ไม่ให้ความส าคญั ไม่เปิดโอกาสให้ผูพ้ิการได้
แสดงออกให้เห็นถึงความสามารถ และศกัยภาพท่ีมีอยู่ จึงไม่เปิดโอกาสให้เขา้ท างาน รวมถึงการ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และการให้ความสนบัสนุนจากทางภาครัฐทางดา้นการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพยงัมีนอ้ยบุคลากรของภาครัฐไม่มีความพร้อมใหค้วามช่วยเหลือ การให้การสนบัสนุนมกัจะได้
จากบุคคลกลุ่มเดียวกันสอดคล้องกับงานวิจัยของแพรว เอ่ียมน้อย (2550) ท่ีกล่าวไว้ว่า การ
สนบัสนุนทางด้านการประกอบอาชีพยงัมีอยู่น้อย และการไดรั้บการสนบัสนุนมกัมาจากกลุ่มท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่กลุ่มคนพิการเช่นเดียวกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. จากการศึกษาพบวา่ผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหวสามารถใช้ชีวิตคู่ไดเ้หมือนคนปกติ
ทัว่ไป การให้ความรู้ทางดา้นการวางแผนครอบครัวควรไดรั้บค าแนะน าท่ีถูกตอ้งจากแพทยเ์ฉพาะ
ทาง เพื่อลดปัจจยัเส่ียงของทายาทท่ีอาจมีลักษณะพิการอนัเกิดจากการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
รวมถึงค าแนะน าในการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีถูกต้องตามสภาพของความพิการ หรือความเหมาะสม
ทางดา้นสรีระเพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดความเจ็บปวด หรือการบาดเจ็บจากการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่
เหมาะสม  
 2. จากการศึกษาพบวา่การแบ่งบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ภายในครอบครัวอยา่ง
เหมาะสมท าใหส้มาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ี ๆ แตกต่างกนั มีการแบ่งงานกนัท า ดงันั้น
การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในครอบครัวจึงท าให้สมาชิกทุกคนรู้หนา้ท่ี รู้บทบาทของตวัเอง เกิด
ความรับผดิชอบ และเป็นพื้นฐานของครอบครัวท่ีย ัง่ยนื 
 3. การร่วมกนัเล้ียงดูบุตรอยา่งใกลชิ้ดท าให้เกิดความผกูพนัท่ีดีระหว่างบุตร กบับิดา 
มารดา การให้ค  าปรึกษา และการเป็นทั้ งเพื่อน และผู ้ปกครองท าให้บุตรเกิดความไวว้างใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

87 

นอกจากน้ีสภาพความพิการไม่เป็นอุปสรรคทางจิตวิทยาต่อการอบรม สั่งสอนบุตรให้เป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม มีความรับผิดชอบต่อตวัเอง และครอบครัว ดงันั้นบิดา มารดาจึงควรเล้ียงดูบุตรอย่าง
ใกล้ชิด เป็นท่ีปรึกษา เป็นผูฟั้งท่ีดี เพื่อให้บุตรเกิดความไวว้างใจ นอกจากน้ีต้องรู้จกัถึงความ
รับผดิชอบในหนา้ท่ีของตวัเองดว้ยการสอนให้ท างานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 4. จากการศึกษาพบวา่ลกัษณะความพิการท่ีแตกต่างกนัของบุคคลเป็นอุปสรรคต่์อการ
ประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นองคก์ารภาครัฐ และเอกชนควรให้การอบรม และการสนบัสนุน
ผูพ้ิการให้ไดป้ระกอบอาชีพตามความเหมาะสมต่อสภาพความพิการท่ีเป็นอยู ่นอกจากน้ีทุกองคก์ร
ควรให้โอกาสผูพ้ิการไดพ้ิสูจน์ศกัยภาพการท างานให้เหมาะสมกบัการประกอบอาชีพโดยไม่มอง
ความพิการเป็นความบกพร่อง และเป็นผูไ้ร้ความสามารถ 
 5. จากการศึกษาพบวา่ บุคคลท่ีนบัถือศาสนาคริสตส่์วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการเขา้
โบสถ์ และการท ากิจกรรมร่วมกนัของครอบครัว เป็นผลให้ครอบครัวไดมี้โอกาสอยูร่่วมกนั แสดง
ความรักต่อกนัท าให้สถาบนัท่ีเล็กท่ีสุดของสังคมเกิดความแข็งแรง ดงันั้นในฐานะท่ีผูท้  าวิจยัเป็น
พุทธสาสนิกชนจึงมีความตอ้งการใหต้วัแทนหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นพุทธศาสนา ควรมีความ
ตระหนกัถึงพุทธศาสนิกชนในรุ่นต่อ ๆ ไปว่าจะมีทิศทาง หรือแนวทางปฏิบติัไปในทิศทางใดเพื่อ
เขาเหล่านั้นไดเ้ขา้มาใกลชิ้ดศาสนามากยิง่ข้ึน ใหศ้าสนาช่วยขดัเกลาให้เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี มีสติ 
รอบคอบ และเป็นรากฐานท่ีดีในสังคมต่อไป สังคมจะไม่ดีข้ึนมาเลยถา้ขาดการพฒันาทางดา้นจิตใจ 
และจะไม่เกิดประโยชน์ใดเลยถา้น าเอา ศาสนาพุทธ บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแค่ตอ้งการประกาศให้
เป็นศาสนาประจ าชาติเพียงเท่านั้น 

 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาถึงกระบวนการทางความคิดในการตดัสินใจใชชี้วิตคู่ของผูพ้ิการท่ีมีความ
พิการต่างประเภทกนั เพื่อทราบถึงวตัถุประสงค์ของการอยู่ร่วมกันว่ามีเหตุผลในการตดัสินใจ
อยา่งไร เพราะสภาพความพิการท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีความตอ้งการความช่วยเหลือท่ีแตกต่างกนั 
 2. ควรศึกษาว่ามีปัจจยัอย่างไรบา้งท่ีท าให้ผูน้บัถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม   
มีความเคร่งครัดในการปฏิบติั และมีความเช่ือถืออย่างจริงใจในค าสอน เพื่อเป็นแนวทางในการท า
ให้สมาชิกของศาสนาอ่ืนมีความใกลชิ้ด มีความศรัทธา ให้ความส าคญัในค าสอนมากกวา่เช่ือถือใน
วตัถุมงคล หรือเคร่ืองราง ของขลงัท่ีท าข้ึน  
 3. ควรศึกษาถึงอิทธิพลของศาสนาท่ีมีผลต่อชีวิตประจ าวนั เพื่อทราบถึงค าสอนในบท  
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีส่วนส าคญัในชีวติประจ าวนั เช่น เก่ียวกบัการใชชี้วิตครอบครัว การให้อภยั 
เป็นตน้ เพื่อมุ่งเนน้ใหผู้ศ้รัทธาในศาสนานั้น ๆ ยดึถือปฏิบติัเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อไป 
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แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ ด้ำนกระบวนกำรทำงควำมคิด 
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงท่ีมาของความรักว่าเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชชี้วติคู่คืออะไร 
 เป้ำหมำย ฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง 
 แนวค ำถำม  
 1. รู้จกักนัไดอ้ยา่งไร 
 2. ความประทบัใจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
 3. ความรักเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
 4. ใชเ้วลาในการดูใจกนันานแค่ไหน 
 5. ตดัสินใจสมรสดว้ยเหตุผลอะไร 
 6. ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพื่อการสมรสคืออะไร 
 7. มีการวางแผนชีวติภายหลงัการสมรสไวอ้ยา่งไร เช่นการประกอบอาชีพ การมีบุตร 
บทบาท และหนา้ท่ีภายในครอบครัว เป็นตน้ 
 
แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ ด้ำนควำมสัมพนัธ์ในครอบครัว 
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกันของสมาชิกในครอบครัวว่าเป็น
อยา่งไร    
 เป้ำหมำย ฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง และบุตร 
 แนวค ำถำม  
 1. รักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัไดอ้ยา่งไร เช่นการยอมรับต่อกนั การให้เกียรติ การ
ใหอ้ภยักนั เป็นตน้ 
 2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดา-มารดา และบุตรเป็นอยา่งไร เช่นเล้ียงดูบุตรอยา่งไร ให้
เวลามากแค่ไหน มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาใหบุ้ตรหรือไม่ เป็นตน้ 
 3. ความสัมพนัธ์ของครอบครัวกบัสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวขยายเป็นอยา่งไร เช่น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่สามีกบัฝ่ายหญิง ญาติผูใ้หญ่กบับุตร มีความขดัแยง้หรือไม่ แกไ้ขอยา่งไร 
เป็นตน้ 
 4. ความสัมพนัธ์ทางเพศระหวา่งกนัมีความเหมาะสม และมีอุปสรรคหรือไม่ แกไ้ขได้
อยา่งไร 
 5. กิจกรรมของครอบครัวท่ีท าในวนัหยดุคืออะไร 
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แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ ด้ำนบทบำท หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบในครอบครัว 
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงการแบ่งบทบาท และหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัววา่เป็น
อยา่งไร มีอุปสรรคในการท าหนา้ท่ีใหมี้ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  
 เป้ำหมำย ฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง และบุตร 
 แนวค ำถำม  
 1. มีการแบ่งความรับผดิชอบในเร่ืองการท างานเพื่อหาเล้ียงครอบครัว และการท างาน
ภายในบา้นกนัอยา่งไร 
 2. เม่ือความพิการเป็นอุปสรรคต่อการท างานภายในบา้น แกไ้ขอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนดว้ย
วธีิใด สมาชิกในครอบครัวใหค้วามร่วมมือแกไ้ขอยา่งไร 
 3. หลงัจากฝ่ายหญิงเกิดความพิการ ฝ่ายชาย และบุตรช่วยรับผิดชอบงานอะไรแทน
บา้ง 
 4. บทบาทภาวะผู ้น าในครอบครัว ส่วนใหญ่กระบวนการตัดสินใจเร่ืองภายใน
ครอบครัว หรือเร่ืองอ่ืน ๆ เป็นหนา้ท่ีของใคร 
 
แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ ด้ำนศีลธรรมจรรยำในครอบครัว 
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงส่ิงยึดเหน่ียว และกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงค่านิยมใหก้บัครอบครัวอยา่งไร มีการส่งเสริม และมีความเช่ืออยา่งไร  
 เป้ำหมำย ฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง และบุตร 
 แนวค ำถำม  
 1. ศาสนามีความส าคญักบัครอบครัว และการใชชี้วติคู่อยา่งไร 
 2. มีการร่วมกิจกรรมทางศาสนาอยา่งไร 
 3. ส่งเสริมค่านิยม ความเช่ือ และปลูกฝังคุณธรรมใหบุ้ตรอยา่งไร 
 4. ท าอยา่งไรใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีใหลู้กเห็นถึงคุณค่าของความดี 
 
แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ ด้ำนกำรส่ือสำรระหว่ำงกนั 
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพในการส่ือสารระหวา่งกนัวา่สามารถถ่ายทอด 
และรับรู้ความรู้สึกต่อกนัไดดี้หรือไม่ มีการเสริมแรง และมีความเขา้ใจกนัมากนอ้ยเพียงใด  
 เป้ำหมำย ฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง 
 แนวค ำถำม  
 1. มีการพดูคุย และปรึกษากนัเร่ืองทัว่ไปมากนอ้ยแค่ไหน 
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 2. มีการพดูคุย และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ภายในบา้นมากนอ้ยแค่ไหน 
 3. มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของคู่สมรสจากการพดูคุยมากนอ้ยแค่ไหน 
 4. คู่สมรสมีความไวต่อการรับรู้หรือไม่ 
 5. มีการส่ือสารโดยไม่ใชค้  าพูดหรือไม่ มีการตอบสนองหรือความเขา้ใจกนัอย่างไร 
เช่นการมองตา การสะกิด เป็นตน้  
 
แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ ด้ำนกำรเลีย้งดูบุตร 
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงพฒันาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของบุตรท่ีมี
มารดาเป็นผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหววา่มีการส่งเสริมใหเ้กิดข้ึน และมีวธีิการป้องกนัปัญหาอยา่งไร 
 เป้ำหมำย ฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง และบุตร 
 แนวค ำถำม  
 1. ดูแลพฒันาการทางดา้นร่างกายของบุตรใหเ้จริญเติบโต และมีความสุขภาพแข็งแรง
ไดอ้ยา่งไร 
 2. ดูแลสุขภาพร่างกายของบุตรเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดความพิการไดอ้ยา่งไร 
 3. มีการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นความคิด สติปัญญาของบุตรอยา่งไร 
 4. ป้องกนัความเส่ียงพฒันาการทางดา้นอารมณ์ของบุตรเน่ืองจากมีมารดาเป็นผูพ้ิการ
ทางการเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งไร 
 
แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ ด้ำนปัจจัยเส่ียงทีท่ ำให้ชีวติคู่ไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
 วตัถุประสงค์ เพื่อทราบถึงปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้ชีวิตคู่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือเกิดการ
หยา่ร้างวา่มีหรือไม่ และหาทางแกไ้ข หรือหลีกเล่ียงอยา่งไร  
 เป้ำหมำย ฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง 
 แนวค ำถำม  
 1. มีปัญหาเก่ียวกับภูมิหลังก่อนการสมรสหรือไม่ เช่นความต่างทางด้านท่ีมา 
การศึกษา ศาสนา เป็นตน้ 
 2. มีปัญหาเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างกันหรือไม่ เช่นการมีเพศสัมพนัธ์ การ
บริหารความขดัแยง้ การใหแ้รงเสริมท่ีดีต่อกนั เป็นตน้ 
 3. มีปัญหาเก่ียวกบัปัจจยัด้านอ่ืนหรือไม่ เช่นปัญหาแม่สามีกบัลูกสะใภ ้ปัญหาการ
เล้ียงดูบุตร ปัญหาทางดา้นการเงิน ปัญหาของความไม่ซ่ือสัตย ์เป็นตน้ 
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แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ ด้ำนทศันคติทีม่ีต่อกำรใช้ชีวติคู่กบัผู้พกิำรทำงกำรเคลือ่นไหว 
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงแนวความคิดรวบยอดเก่ียวกับการใช้ชีวิตคู่ของผูพ้ิการ
ทางการเคล่ือนไหววา่เป็นอยา่งไร และมีความคิดเห็นอยา่งไร  
 เป้ำหมำย ฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง 
 แนวค ำถำม  
 1. มีความเห็นอยา่งไรกบัการใชชี้วติคู่กบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว 
  

 เป้ำหมำย บุตร 
 1. มีความเห็นอยา่งไรท่ีมีมารดาเป็นผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว 
 

 เป้ำหมำย บุคลลทัว่ไป 
 1. มีทศันคติ หรือมีความเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการใชชี้วิตคู่ระหวา่งคนปกติกบัผูพ้ิการ
ทางการเคล่ือนไหว 
 2. มีความเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว 
 3. มีความเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการตงัครรภข์องผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว 
 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎกระทรวง และพระรำชบัญญัติกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้พิกำร 
และทุพลภำพ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ฉบบัประจ าปีพุทธศกัราช 2550 ไดก้ล่าวถึง ศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ บญัญติัไวใ้นมาตรา 4 มาตรา 26 และมาตรา 28  ท าให้เห็นวา่รัฐธรรมนูญไทยมี
เจตนารมณ์ชดัเจนท่ีใหก้ารรับรองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยโ์ดยแยกออกจาก สิทธิและเสรีภาพ  จึงถือ
ไดว้า่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นคุณค่าในทางกฎหมายอยา่งหน่ึงท่ีไดรั้บความคุม้ครองแยกต่างหาก
จากสิทธิ และเสรีภาพโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 รัฐธรรมนูญ มาตรา 4 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคล ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง (คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2550 : 3) 
 รัฐธรรมนูญ มาตรา 26 การใช้อ านาจ โดยองค์กรของรัฐ ทุกองค์กร ต้องค านึงถึง 
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 
 รัฐธรรมนูญ มาตรา 28 บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใช ้สิทธิ และเสรีภาพ
ของตนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดั
ต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
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 บุคคลย่อมใช้สิทธิทางศาลเพื่อบงัคบัให้รัฐตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัในหมวดน้ีได้
โดยตรงหากการใชสิ้ทธิ และเสรีภาพในเร่ืองใดมีกฎหมายบญัญติัรายละเอียดแห่งการใชสิ้ทธิ และ
เสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวแ้ล้วให้การใช้สิทธิ และเสรีภาพในเร่ืองนั้นเป็นไปตาม
กฎหมายบญัญติั 
 บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บการส่งเสริม  สนบัสนุน และช่วยเหลือจากรัฐในการใชสิ้ทธิตาม
ความในหมวดน้ี (คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2550 : 9-10) 
 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ เป็นคุณค่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะเน่ืองมาจากความเป็นมนุษย ์และ
เป็นคุณค่าท่ีผูกพนัอยูเ่ฉพาะกบัความเป็นมนุษยเ์ท่านั้นโดยไม่ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขอ่ืนใด เช่น เช้ือชาติ 
ศาสนาเป็นตน้ คุณค่าของมนุษยด์งักล่าวน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อให้มนุษยมี์ความอิสระในการท่ีจะ
พฒันาบุคลิกภาพส่วนตวัของบุคคลนั้น ๆ ภายใตก้ารรับผิดชอบของตนเอง  มนุษยไ์ม่วา่จะอยูฐ่านะ
ใด ๆ ในสังคมก็คงมีความรักตวัเอง และตอ้งการท่ีจะมีชีวิตอยูโ่ดยปราศจากอนัตราย ตอ้งการจะมี
ความสุข และความสงบ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นมาตรฐานท่ีบ่งบอกถึงสถานภาพบางอย่างให้
ผูอ่ื้นรับทราบเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั (อุดม  รัฐอมฤต 2544 : 86) 
 นอกจากน้ีสิทธิในความเสมอภาคเป็นการแสดงว่ามนุษยทุ์กคนมีสิทธิ และเสรีภาพ
อย่างเท่าเทียมกนัในขณะท่ีสิทธิในชีวิต และร่างกายเป็นการแสดงถึงปริมณฑลส่วนบุคคลของ
ปัจเจกบุคคล แต่ในขณะท่ี สิทธิในความเสมอภาค เป็นการแสดงถึงความสัมพนัธ์ของปัจเจกบุคคล
ต่อปัจเจกบุคคล และต่อสังคม ดงันั้นถึงแมม้นุษยจ์ะมีสิทธิในชีวิต และร่างกายของตนตามแต่หาก
ขาดหลกัประกนัในเร่ืองหลกัความเสมอภาคแลว้บุคคลนั้นอาจไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกบั
บุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม หรืออาจถูกเลือกปฏิบติัจากผูใ้ชอ้  านาจรัฐ ดว้ยเหตุน้ีเพื่อให้มนุษยส์ามารถ
ด ารงตนอยูไ่ดอ้ย่างมีศกัด์ิศรีอยา่งแทจ้ริงนอกจากบุคคลจะมีสิทธิในชีวิต และร่างกายแลว้บุคคลยงั
จะตอ้งมีหลกัประกนัในเร่ืองหลกัความเสมอภาคดว้ย (อุดม  รัฐอมฤต 2544 : 87) 
 นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญ ฉบบัปี 2550 ยงัไดก้ล่าวถึงเร่ืองสิทธิของผูพ้ิการในมาตราท่ี 30 
54 และการเขา้ถึงสวสัดิการต่าง ๆ เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ  ตามมาตราท่ี 80 ไวต้ามล าดบัดงัน้ี 
 รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย และไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกนัโดยให้ความหมายไวว้่าชาย และหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนัวตัถุประสงค์ของ
มาตราน้ีเพื่อก าหนดหลกัความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบติัแก่บุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั 
 รัฐธรรมนูญ มาตรา 54 มาตราน้ีมีเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูพ้ิการให้เขา้ถึงสวสัดิการ และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งเหมาะสม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

96 

 รัฐธรรมนูญ มาตรา 80 รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นสังคม การสาธารณะสุข 
การศึกษา และวฒันธรรมวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาคนให้มีคุณภาพทางดา้นการศึกษา สาธารณะ
สุข และวฒันธรรมของชาติ (ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา 2550 : 3) 
 ในส่วนของพระราชบญัญติัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ไดใ้ห้ความหมาย
ของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการไว้ว่า  เป็นการส่งเสริมสมรรถภาพหรือการเสริมสร้าง
ความสามารถของคนพิการใหมี้สภาพท่ีดีข้ึน ดว้ยวธีิทางการแพทย ์การศึกษา ทางสังคม และการฝึก
อาชีพเพื่อให้คนพิการไดมี้โอกาสท างาน หรือใช้ชีวิตในสังคมไดเ้หมือนคนปกติ โดยให้คนพิการท่ี
ประสงค์จะได้รับสิทธ์ิสงเคราะห์การพฒันา และฟ้ืนฟูน้ียื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกลางท่ี 
ส านักงานพฒันาสังคม และจงัหวดัตามท่ีผูพ้ิการมีภูมิล าเนาอยู่เพื่อไดรั้บการสงเคราะห์ และการ
พฒันาดงัต่อไปน้ี คือ 
 1. การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยวิ ธีทางการแพทย์ และค่าใช้ จ่ายในการ
รักษาพยาบาล รวมถึงค่าอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพใหดี้ข้ึน  
 2. การพฒันาดา้นการศึกษาวา่ดว้ยการศึกษาภาคบงัคบั หรือการศึกษาทางสายอาชีพ
ตามแผนการศึกษา และความเหมาะสม 
 3. ค าช้ีแนะ หรือแนะน าในการประกอบอาชีพ และฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
ร่างกาย เพื่อใหส้ามารถประกอบอาชีพได ้
 4. การบริการจากรัฐในกรณีท่ีมีคดีความ และการติดต่อทางราชการ 

 นอกจากน้ียงัใหมี้การจดัตั้งกองทุนท่ีเรียกวา่ กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการฟ้ืนฟู การแพทย ์
การศึกษา การฝึกอาชีพ ตลอดจนศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และเพื่อเป็นการคุม้ครอง และ
สงเคราะห์คนพิการการออกกฎกระทรวงเพื่อก าหนดลกัษณะอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือ
บริการสาธารณะตอ้งมีอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ แลว้ให้นายจา้งหรือ
เจา้ของสถานประกอบการเอกชนรับคนพิการเขา้ท างานตามลกัษณะความถนดัของงานในอตัราส่วน
ท่ีเหมาะสมกบัลูกจา้งอ่ืนโดยท่ีผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสถานท่ีมีสิทธ์ิหกัเงินค่าใชจ่้ายเป็นสองเท่า
ของเงินท่ีเสียไป หรือท่ีจ่ายไปเพื่อการนั้นออกจากเงินไดสุ้ทธิ หรือรายไดสุ้ทธิของของปีท่ีค่าใชจ่้าย
เกิดข้ึนแลว้แต่กรณีตามประมวลรัษฎากร (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2534 :   4-6) 
 กฎกระทรวง (พ.ศ.2537) ไดก้  าหนดไวว้่านายจา้ง หรือเจา้ของสถานประกอบการท่ีมี
ลูกจา้งทุก ๆ สองร้อยคนจะตอ้งจา้งคนพิการเขา้ท างานหน่ึงคน หรือเศษของสองร้อยแต่เกินหน่ึงร้อย
คนให้จา้งเพิ่มอีกหน่ึงคน ยกเวน้สถานประกอบการนั้น ๆ ไม่มีต าแหน่งท่ีเหมาะสมแก่การจา้งคน
พิการเขา้ท างาน และไดแ้จง้ใหก้รมประชาสงเคราะห์ทราบ และใหค้วามเห็นชอบ  
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 ในกรณีท่ีเจา้ของกิจการไม่ประสงคจ์ะรับคนพิการเขา้ท างาน ให้ส่งเงินเขา้กองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการเป็นรายปีในอตัราคร่ึงหน่ึงของอตัราค่าจา้งขั้นต ่าท่ีบงัคบัใช้ในทอ้งท่ีนั้น ๆ 
(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2537 : 1-2) 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-สกุล   นายจีรวฒัน์  ภู่เจริญ 
 

ทีอ่ยู่   เลขท่ี 540 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต ้แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10160 

 

ทีท่ ำงำน     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาออ้มนอ้ย เลขท่ี 30/13 หมู่ 12 ซอยไร่ขิง 42 (ประชาราษฎร์) 
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

 

ประวตัิกำรศึกษำ  
ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาไฟฟ้าก าลงั จากวทิยาลยัเทคนิคสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 
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