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จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นโครงการจัดท าหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ในปัจจุบัน
ปัญหาการหย่าร้างในประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ส่งผลให้เกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น 
ทั้งนี้ เมื่อเกิดปัญหาหย่าร้าง ผู้คนโดยส่วนใหญ่รับทราบเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในแง่มุมต่างๆ 
ผ่านการน าเสนอของสื่อ ทว่า ในอีกด้านหนึ่งยังมีคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเผชิญกับปัญหาในการเลี้ยงดู
ลูกเพียงล าพังเช่นเดียวกัน แต่ขาดการสื่อสารกับสังคมในวงกว้าง ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้ควร
ถูกน าเสนอต่อสังคม เพ่ือให้ความรู้และเป็นแนวทางส าหรับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว รวมทั้งสะท้อนให้สังคม
ได้เห็นถึงเรื่องราวในอีกมุมหนึ่งที่ปรากฏในสังคม  

ขั้นตอนของการผลิตหนังสือเล่มนี้ เริ่มจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การเป็นพ่อแม่
เลี้ยงเดี่ยว แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการหย่าร้าง การเขียนสารคดี การออกแบบและจัดท าหนังสือ
เล่ม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลทั้งหนังสือและอินเทอร์เน็ต รวมถึงการเก็บข้อมูล
ประเภทบุคคล โดยการสัมภาษณ์ครอบครัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความ
ช่วยเหลือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว และน าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเขียนเป็นหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยง
เดี่ยว ออกแบบจัดหน้า ท าเป็นรูปเล่มพ็อกเก็ตบุ๊ค และเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม
หนังสือ ขนาด 13 x 18.5 เซนติเมตร จ านวน 92 หน้า พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม  
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ทรัพย์ ชาตินาเสียว ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าพเจ้า รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัทนา เจริญวงศ์ อาจารย์สุเจน กรรพฤทธิ์ 
อาจารย์อารีย์ พีรพรวิพุธ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ที่กรุณาให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ใหค้วามรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

อีกทั้งขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาในการสัมภาษณ์แก่ข้าพเจ้า 
บอกเล่าเรื่องราวอันเป็นประโยชน์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อ่ืน 

นอกจากนี้ขอขอบคุณพ่ีแพรที่ช่วยวาดภาพประกอบในเล่ม ท าให้หนังสือน่าอ่านมาก
ยิ่งขึ้นและกันทีอ่อกแบบปก จนได้รับค าชื่นชมจากผู้อ่าน และขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ ทุกคนที่คอยให้
ก าลังใจและค าแนะน าที่ดีเสมอมา  

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 

 บทน า  
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมหน่วยที่เล็กที่สุดแต่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการ

พัฒนาคุณภาพประชากร หากสถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็งย่อมส่งผลไปถึงภาพรวมของสังคมด้วย 
ฉะนั้น การสร้างครอบครัวด้วยความรักความเข้าใจ ให้ความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัว จึงเป็น
ปัจจัยส าคัญ เพราะประชากรที่มีคุณภาพจะมาจากรากฐานครอบครัวที่แข็งแรง ซึ่งในความหมายของ
นักจิตวิทยา ค าว่า “ครอบครัว” คือสถาบันทางสังคมแห่งแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ที่มี
ต่อกัน เพ่ือเป็นตัวแทนของสถาบันสังคมภายนอกที่จะปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติกับ
สมาชิกรุ่นใหม่ของสังคมท่ีมีชีวิตอุบัติขึ้นในครอบครัว (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2550)  

ปัจจุบันสถาบันครอบครัวได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม จาก
ครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว จากสังคมเกษตรกรรมมาสู่สังคมอุตสาหกรรม วิถีชีวิตเต็มไป
ด้วยการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอด เน้นวัตถุนิยม เน้นความต้องการของตนเองเป็นหลัก ผู้คนมีความ
อดทนต่อเรื่องต่างๆ น้อยลง คุณธรรมในสังคมของผู้คนเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดความสับสนในชีวิต 
ครอบครัวจ านวนมากจึงไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ เกิดความไม่มั่นคงและไร้ระเบียบใน
ครอบครัว น าไปสู่การแตกสลายของครอบครัว (พิมพ์ร าไพ สุนทราชุน , 2549) ดังจะเห็นได้จากสถิติ
การหย่าร้างในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งข้อมูลผู้จดทะเบียนหย่าอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายของส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ในปี 2553 มีการจดทะเบียนหย่า จ านวน 108,482 คู่ ปี 
2554 มีการจดทะเบียนหย่า จ านวน 109,312 คู่ และปี 2555 มีการจดทะเบียนหย่า จ านวน 
111,377 คู่ (สถิติการจดทะเบียนหย่าจ าแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2546 – 2555)  

จากจ านวนคู่หย่าร้างที่เพ่ิมสูงขึ้นทั้งจากการจดทะเบียนหย่าหรือการแยกทางกันโดย
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ส่งผลให้เกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัวและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ที่ระบุถึงสถานการณ์
ครอบครัวไทย ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2552 ว่า ประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 
11 - 22 ปี จ านวน 11.4 ล้านคน ในจ านวนนี้อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกว่า 2.5 ล้านครอบครัว 
ขณะเดียวกันข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพ่อแม่จ านวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเป็นพ่อแม่เลี้ยง
เดี่ยวว่า อันดับหนึ่งมาจากการหย่าร้าง รองลงมาคือคู่สมรสเสียชีวิต (พิษเศรษฐกิจเป็นเหตุคนไทยหย่า
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ร้างปีละแสนคู่, 2552) นอกจากนี้ จากการส ารวจของโครงการพัฒนาเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว พบว่า พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่มีปัญหาด้านจิตใจ และตกอยู่ในภาวะ
เครียดถึงร้อยละ 73.5 มีความทุกข์ท้อแท้ใจจากปัญหาที่ต้องเผชิญและรู้สึกเหงาว้าเหว่ร้อยละ 68.9 
และร้อยละ 62.9 ตามล าดับ       

ทั้งนี้ เมื่อเกิดปัญหาหย่าร้าง ผู้คนโดยส่วนใหญ่รับทราบเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใน
แง่มุมต่างๆ ผ่านการน าเสนอของสื่อ เนื่องจากสังคมให้ความสนใจ ทว่า ในอีกด้านหนึ่งยังมีคุณ
พ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเผชิญกับปัญหาในการเลี้ยงดูลูกเพียงล าพังเช่นเดียวกัน แต่ขาดการสื่อสารกับ
สังคมในวงกว้าง เราจึงรับทราบปัญหาหรือเข้าใจว่าจ านวนของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีจ านวนน้อย   

จากข้อมูลกอปรกับเหตุผลข้างต้นจึงเกิดการศึกษาชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวในจุลนิพนธ์นี้ขึ้น 
เพ่ือน าเสนอปัญหาครอบครัวในปัจจุบันผ่านเรื่องราวชีวิตทั้งก่อนและหลังการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิต ตลอดจนข้อแนะน าในการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งผู้ศึกษาเห็น
ว่าเรื่องราวเหล่านี้ควรถูกน าเสนอต่อสังคม เพ่ือให้ความรู้และเป็นแนวทางส าหรับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 
รวมทั้งสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงเรื่องราวในอีกมุมหนึ่งที่ปรากฏในสังคม  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาเรื่องราวชีวิตของการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 
2. เพ่ือเป็นแนวทางให้กับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมือใหม่ 
3. เพ่ือสะท้อนให้สังคมได้ตระหนักเห็นถึงเรื่องราวของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 
4. เพ่ือเพ่ิมหน่วยงานหรือพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือดูแลคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์    
 จุลนิพนธ์จัดท าหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว น าเสนอโดยสะท้อนผ่านการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกครอบครัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เรื่องราวชีวิตก่อนและหลังเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 
ความรู้สึกจากผู้ที่เป็นลูก รวมถึงการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เช่น 
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับทราบเรื่องราวในอีกมุมหนึ่งของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 

 
ขั้นตอนการศึกษา 

     1. ศึกษาน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์     
 2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง    
 - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ เพ่ือน ามาประกอบงานเขียน 
และเป็นแนวทางในการวางโครงเรื่องก่อนการลงพื้นที่เก็บข้อมูล        
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 - ขอความช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่ช่วยเหลือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว
 - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ที่จะท าการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์      
 - ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง    
 3. เตรียมการสัมภาษณ์ เช่น ตั้งค าถามก่อนการสัมภาษณ์ ติดต่อบุคคลหลักที่ต้องการจะ
สัมภาษณ์ เป็นต้น       
 4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามหัวข้อที่ได้วางแผนไว้   
 5. น าข้อมูลและภาพประกอบที่ได้มาเรียบเรียงเนื้อหาตามโครงเรื่องที่วางไว้  
 6. ออกแบบรูปเล่ม จัดหน้าพ็อกเก็ตบุ๊ค และพิสูจน์อักษร ตรวจทานความถูกต้องก่อน
เข้าสู่กระบวนการพิมพ์จริง      
 7. เข้าสู่กระบวนการพิมพ์     
 8. น าพ็อกเก็ตบุ๊คที่ส าเร็จแล้วแจกจ่ายสู่กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ และท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อที่มีต่อพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มนี้ เพ่ือน าผลการประเมินมาท าการสรุปว่าตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร    
 9. สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 
แผนการด าเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1 - 1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน    
  

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         

หาข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง และลงพ้ืนที่ สัมภาษณ์
หน่วยงานเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 

        

ลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข้อมูลและเก็บภาพ         
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ตารางที่ 1 - 1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการสะกดค า 
ในงานเขียน 

        

น างานเขียนมาออกแบบ และจัดท าเป็นรูปเล่ม         
น าเสนอชิ้นงาน         

สรุปผล         
การจัดท าเอกสาร         
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สร้างความเข้าใจในเรื่องราวชีวิตของการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว   
 2. จากการน าเสนอผ่านกรณีตัวอย่าง สามารถเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้กับคุณ
พ่อเลี้ยงเดี่ยวมือใหม่ได้       
 3. ท าให้สังคมรับทราบเรื่องราวในอีกมุมหนึ่งของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว  
 4. เพ่ิมหน่วยงานหรือพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือดูแลกับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมากข้ึน 
 
นิยามศัพท์ 

พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หมายถึง พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งที่ต้องเลี้ยงบุตรเพียงล าพัง 
(Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 2003) 

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกหลักมีแค่ มารดาหรือบิดา และบุตร 
เนื่องจากคู่สมรส หย่าร้าง เสียชีวิต ละทิ้ง หรือแยกทางกัน  

เด็กมีปัญหา หมายถึง เด็กที่มีปัญหาในการแสดงออกทางอารมณ์และในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหามักเก่ียวข้องกับการเลี้ยงดูจากครอบครัว ถูกเลี้ยงอย่างกดดัน
มากเกินไปและเป็นได้ทั้งกรณีที่เด็กถูกเลี้ยงอย่างปล่อยปละละเลย 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
โครงการจัดทําหนังสือ ‘สารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว’ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่องราว

ชีวิตของการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว แนะแนวทาง สะท้อนให้สังคมได้ตระหนักเห็นถึงเรื่องราว รวมไป
จนถึงเพ่ิมหน่วยงานหรือพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือดูแลคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เพ่ือให้จุลนิพนธ์นี้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ผู้ศึกษาจึงนําแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบความคิดใน
การศึกษาดังนี ้

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัว 
2. แนวคิดเก่ียวกับการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการหย่าร้าง 
4. แนวคิดการเขียนสารคดี 
5. แนวคิดการออกแบบและจัดทําหนังสือเล่ม 
6. แนวคิดเก่ียวกับภาพประกอบสารคดี 
7. แนวคิดการพิมพ์ 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัว 
    1.1 ความหมายและความสําคัญของครอบครัว 

ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกของสังคม เป็นจุดเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาทุกช่วง
อายุของการดําเนินชีวิต ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายและแตกต่าง ดังนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของครอบครัว 
(Family) ไว้ว่า หมายถึง สถาบันพื้นฐานของสังคมประกอบด้วยสามี ภรรยา และหมายรวมถึงลูกด้วย 

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2550 : 24) ได้กล่าวถึงความหายของครอบครัวในเชิง
จิตวิทยาว่าครอบครัว หมายถึง สถาบันทางสังคมแห่งแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน 
เพ่ือเป็นตัวแทนของสถาบันสังคมภายนอกที่จะปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติกับสมาชิกรุ่น
ใหม่ของสังคมท่ีมีชีวิตอุบัติขึ้นในครอบครัว 

Burgess และ Locke (สุพัตรา สุภาพ, อ้างถึงใน ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย 2546 : 13) ได้
ให้คําจํากัดความของครอบครัว ว่า ครอบครัวจะต้องมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ กล่าวคือ ครอบครัว
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ประกอบด้วยบุคคลที่มาอยู่ร่วมกันโดยการสมรส สมาชิกของครอบครัวจะอาศัยอยู่รวมกันภายใน
ครัวเรือนเดียวกัน หรืออาจแยกกันไปอาศัยอยู่ต่างหาก ครอบครัวเป็นหน่วยของการติดต่อโต้ตอบ
ระหว่างบุคคล เช่น สามีภรรยา พ่อแม่ ลูก และพ่ีน้อง นอกจากนี้ ครอบครัวยังช่วยถ่ายทอด
วัฒนธรรม ดังนั้น ครอบครัวจึงเป็นหน่วยทางสังคมที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มี
ความสัมพันธ์ทางเพศด้วยการเป็นสามีภรรยาโดยที่จะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ได้ 
    1.2 ประเภทของครอบครัว 

งามพิศ สัตย์สงวน (อ้างถึงใน ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย 2546 : 13) อธิบายไว้ว่าครอบครัวมี
อยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 

1) ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) หมายถึง ครอบครัวขนาดเล็กซึ่งประกอบไปด้วย
พ่อ แม่ และลูกซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน ครอบครัวเดี่ยวจะมีแค่ 2 ชั่วอายุคน หรือมีคนแค่ 2 รุ่นเท่านั้น
ได้แก่รุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก ลักษณะเด่นของครอบครัวเดี่ยวคือ การเน้นความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสซึ่ง
มีความสาคัญมากกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือด เราจะพบเห็นครอบครัวเดี่ยวได้มากในสังคม
สมัยใหม่ ในชุมชนเมืองหรือในสังคมอุตสาหกรรม 

2) ครอบครัวขยาย (Extended Family) คือครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย
กลุ่มคนใน 3 ชั่วอายุคนขึ้นไปมาอาศัยอยู่ร่วมกัน เช่น รุ่นตนเอง รุ่นพ่อแม่ของตนเอง และรุ่นลูกของ
ตนเอง เป็นต้น ครอบครัวขยายจะให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ทางสายเลือดเป็นหลัก และเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกและพ่ีน้อง เนื่องจากครอบครัวแบบนี้มองว่าคู่สมรสนั้นเป็นแค่
บุคคลภายนอก 

3) ครอบครัวแกน (Stem Family) คือครอบครัวที่ประกอบไปด้วยพ่อ แม่ ลูกชายหรือ
ลูกสาว และครอบครัวของลูกชายหรือลูกสาว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นลูกคนสุดท้อง หรืออาจจะ
เป็นลูกคนใดก็ได้ 

4) ครอบครัวที่มีผู้ปกครองคนเดียว (Single-parent Family) คือครอบครัวที่มีสามีหรือ
ภรรยาเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงคนเดียว ซึ่งพบเห็นได้มากในกลุ่มชนชั้นล่างและชนชั้นสูง ใน
กรณีท่ีครอบครัวมีแต่แม่ลูกเป็นหน่วยสําคัญ เราเรียกครอบครัวแบบนี้ว่า Matrifocal Family 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 
    2.1 ความหมายของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 

พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ตามความหมายของ Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 
(2003) หมายถึง พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งที่ต้องเลี้ยงบุตรเพียงลําพัง ส่วน The Oxford Pocket 
Dictionary of Current English (2009) ได้ให้ความหมายของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว คือ พ่อหรือแม่ที่
อบรมดูแลเลี้ยงดูบุตรเพียงคนเดียว 
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Firth (1998 : 56) ให้ความหมายพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวไว้ว่า พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หมายถึง พ่อ
หรือแม่ที่เลี้ยงดูบุตรเพียงลําพัง เนื่องจากการหย่าร้างหรือเป็นหม้าย ซึ่งพ่อหรือแม่นั้นอาจผ่านการ
สมรสหรือไม่ก็ได้ 

นอกจากนี้ มีผู้รู้ได้กล่าวถึงความหมายของครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 
Askevold (1990 อ้างถึงใน มาลี จิรวัฒนานนท์, 2545) กล่าวว่า ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยง

เดี่ยว เป็นครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อหรือแม่ 1 คน ซึ่งรับภาระรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรเพียงลําพัง โดย
อยู่ร่วมกันในครัวเรือนต่างหากของตนเอง หรืออยู่ในครัวเรือนร่วมกับผู้ใหญ่คนอ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่แม่หรือ
พ่อของลูก  

Roll (1992 อ้างถึงใน มาลี จิรวัฒนานนท์, 2545) อธิบายว่า ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 
เป็นครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยอาศัยอยู่กับเพื่อนหรือครอบครัวเดิมของตน
หรือไม่ก็ได้ และมีบุตรอยู่ด้วยอย่างน้อง 1 คน ซึ่งการมีสภาพครอบครัวเช่นนี้ เนื่องมาจากการหย่าร้าง 
แยกทางและการเป็นหม้ายภรรยาเสียชีวิต 
 สรุปได้ว่า บิดาหรือมารดาที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง หมายถึงบิดาหรือมารดาที่ต้อง
รับผิดชอบเลี้ยงบุตรตามลําพัง โดยที่คู่สมรสไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือ ทั้งนี้สาเหตุของการรับผิดชอบเลี้ยง
ดูบุตรตามลําพังสามารถเกิดได้ทั้งจากการหย่าร้าง ละทิ้งคู่สมรส ถูกคู่สมรสละทิ้ง หรือคู่สมรสเสียชีวิต 
โดยที่บุตรอยู่ในความดูแลของตน ส่งผลให้กลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในที่สุด 
    2.2 สาเหตุของการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 

Goldenberge (1998) กล่าวถึงสาเหตุของครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ว่าเป็นผลมาจาก 
การหย่าร้าง การแยกทางกัน และการเป็นหม้าย 
    2.3 สภาพปัญหาและผลกระทบจากการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 

การเป็นครอบครัวเดี่ยวพบกับปัญหาของครอบครัวทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม 
มีผลโดยตรงต่อสมาชิกในครอบครัวแลสภาพปัญหาของครอบครัวอาจส่งผลต่อไปยังสภาพปัญหา
สังคมได้ จากการศึกษาของ Dandridge (1987 อ้างถึงในตรีนุช ธงไชย, 2540) ได้กล่าวถึงผลกระทบ
ที่ถือว่าเป็นแหล่งความเครียดภายในครอบครัวว่า ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกเพียงคนเดียวได้รับ
ผลกระทบ ดังนี้ 

1) ผลกระทบทางด้านบทบาทภายในครอบรัวที่มีมากเกินกําลัง (Role overload) การที่
หัวหน้าครอบครัวต้องทําหน้าที่เป็นทั้งบิดาและมารดาภายในเวลาเดียวกัน ก่อให้เกิดความเครียดใน
การอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน แก่สมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ยังต้องทําหน้าที่ชดเชยต่อความต้องการที่
ซับซ้อน ทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม ทดแทนให้แก่บิดาหรือมารดาที่หายไปให้แก่ลูก ซึ่งถือว่าเป็นความ
ยุ่งยากและเป็นความสิ้นเปลืองของดารทําหน้าที่ผู้ปกครอง 
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2) ผลกระทบต่อภาระหน้าที่การหาเลี้ยงครอบครัว (Economic hardships) การที่ต้อง
กลายเป็นผู้นําครอบครัวและหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว เป็นผลให้ผู้นําครอบครัวต้องพยายาม
อย่างมากเพ่ือหาเลี้ยงให้ได้เพียงพอ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับลูก ผู้นําครอบครัวมักจะเกิด
ความรู้สึกว่า ไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเพียงพอและลูกๆวัยรุ่นมักรู้สึกว่าพวกเขามี
ภาวะไม่เท่าเทียมกับกลุ่มเพ่ือนๆในฐานะทางการเงิน การพยายามหารายได้ให้มากเพียงพอก่อให้เกิด
ความเครียด ยังมีผลต่อสุขภาพจากการพักผ่อนไม่สม่ําเสมอ การมีกิจกรรมกับลูกๆที่ลดลง และการ
ขาดความใส่ใจกับบุตรที่มากขึ้นได้ 

3) ผลกระทบจากการที่ถูกสังคมทอดทิ้งให้โดดเดี่ยว (Social isolation) จากภาระหน้าที่
อันหนักหน่วงในการหาเลี้ยงครอบครัวของหัวหน้าครอบครัว เป็นผลให้ไม่มีเวลาที่จะนําครอบครัวเข้า
ไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมได้ เหมือนกับครอบครัวปกติท่ัวๆไป รวมไปถึงการไม่แน่ใจและลังเล
ของครอบครัวในการที่จะสร้างสัมพันธภาพกับสังคมที่โดยมากยังไม่เปิดสําหรับครอบครัวที่มีบิดา
มารดาเลี้ยงดูเพียงคนเดียว จึงเป็นผลให้ครอบครัวดังกล่าวต้องสูญเสียการติดต่อและขาดแหล่ง
ช่วยเหลือจากสังคมเมื่อเทียบกับก่อนเกิดภาวะการหย่าร้างภายในครอบครัว 

4) ผลกระทบที่เกิดจากความรู้สึกสูญเสียและเศร้าโศก (Feeling of loss and grief) 
การหย่าร้าง การแยกจากกัน หรือการตั้งครรภ์โดยไม่ได้แต่งงาน ล้วนแต่เคยประสบภาวะการสูญเสีย
มาแล้วทั้งสิ้น รวมถึงการสูญเสียอ่ืนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศณษฐกิจของครอบครัวที่ลดลง การ
ขาดแหล่งช่วยเหลือจากสังคม 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้เห็นสภาพปัญหาและผลกระทบจากการเป็นครอบครัวพ่อแม่
เลี้ยงเดี่ยว ว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อสมาชิกภายในครอบครัว โดยเฉพาะผลกระทบต่อความรู้สึกทาง
จิตใจ หากภาวะดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข ก็อาจเป็นผลให้เกิดภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า ต่อสมาชิก
ภายในครอบครัวได้ 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการหย่าร้าง 
    3.1 ความหมายการหย่าร้าง 

กนิษฐา ไทเตชะวัฒน์ (2531) กล่าวว่า การหย่าร้าง คือ การที่สามีและภรรยาที่จด
ทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย มีความเห็นตกลงเลิกร้างจากกันโดยการจดทะเบียนหย่า 
เนื่องจากสาเหตุต่างๆ และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยินยอมในการรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร 

โดยทั่วไปการหย่าร้างย่อมไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด เพราะส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อบุคคลที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามในคู่สมรสบางคู่การหย่าร้างอาจเป็นทางออกที่ดีกว่า ถ้าความ
ขัดแย้งมีมาก มีความแตกร้าวที่ยากจะประสานได้ คู่สมรสและครอบครัวต้องทนทุกข์ ขัดแย้งกัน
ตลอดเวลาแล้ว การหย่าร้างอาจทําให้ครอบครัวมีความสุขกว่าเดิมได้ 
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    3.2 การตัดสินใจกับการหย่าร้าง 
Peter F. McDonald (อ้างถึงใน วันทนา กลิ่นงาม 2524: 15-16) กล่าวว่า การตัดสินใจ

เปลี่ยนแปลงสถานภาพสมรสของบุคคลย่อมเป็นไปตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในสังคม การจะ
เลือกปฏิบัติอย่างไรในเรื่องการสมรส บุคคลย่อมคํานึงถึงธรรมเนียมที่มีอยู่ ตามที่ได้รับการอบรมสั่ง
สอนมา สิ่งเหล่านี้ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎศีลธรรม ข้อบังคับทางศาสนาและกฎหมาย เป็น
ต้น แต่การที่ปัจจัยทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะมีบทบาทมากน้อยเพียงใด ในการกําหนดการตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงการสมรส ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยความทันสมัย ซึ่งได้แก่ การศึกษา การมีประสบการณ์ใน
ชุมชนแบบเมือง การใช้สื่อมวลชน การที่สตรีมีส่วนร่วมในแรงงาน และลักษณะความทันสมัยในแง่
วัฒนธรรม 
    3.3 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมกับการหย่าร้าง 

จากคําอธิบายของ William J. Goode (อ้างถึงใน วันทนา กลิ่นงาม 2524: 17-20) ใน
แง่ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วจะพบว่า โครงสร้างทางสังคม
ได้เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่หลังสงครามโลก คือ มีลักษณะของความตึงเครียดเพ่ิมขึ้น เกิดความ
ทะเยอทะยานหรือมุ่งหวังในชีวิต มีความมักใหญ่ใฝ่สูง เกิดความต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน การตัดสินใจเข้าร่วมในตลาดแรงงานของภรรยา ผลการทํางานทั้งบิดามารดาที่มีต่อลูก และ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดและมีผลต่อการหย่าร้างนั้น 
Goode มีความเห็นและเชื่อว่า คือ การเปลี่ยนแปลงค่านิยมทั่วไปที่มีผลต่อการสมรสและการหย่าร้าง 
การสมรสและการหย่าร้างได้รับการยอมรับว่า ไม่ใช่เรื่องสําคัญที่คู่สมรสจะต้องรับภาระตามบทบาท
หน้าที่ของตนแม้ว่าจะมีบุตรแล้วก็ตาม และสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลให้ทัศนคติการ
หย่าร้างเปลี่ยนแปลงไป และมีผลทําให้การหย่าร้างเพ่ิมมากข้ึน มีดังนี้ 

1) มีกฎหมายเสรีเรื่องการหย่าร้าง ซึ่งทําให้การหย่าร้างทําได้ง่ายกว่าที่เคยมีมาก่อน เมื่อ
เทียบกับในอดีต การหย่าร้างทําได้ยากและค่อนข้างลําบาก 

2) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความกดดันทางสังคมที่ได้จากเครือญาติและเพ่ือนๆ 
เมื่อมีการขัดแย้งเกิดขึ้น เพื่อนหรือญาติพ่ีน้องจะมีอิทธิพลมาก กล่าวคือ พวกเขามักจะบอกให้คู่สมรส
ปรับตัวเข้าหากัน อดทนต่อโชคชะตาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเห็นแก่บุตร แนวความคิด
ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป มีการยอมรับกันมากขึ้นว่า บางครั้งการขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในชีวิตสมรสก็ไม่
อาจซ่อมแซมหรือแก้ไขให้ดีขึ้นได้ 

3) การมีทางเลือกเปิดมาก แต่ก่อนสามีมักมีความคิดว่า การไม่มีภรรยาเป็นเรื่องลําบาก 
และในสังคมกสิกรรม กิจกรรมหลายอย่างถูกกําหนดให้เป็นหน้าที่ของภรรยา ผู้หญิงแทบไม่มีโอกาส
ได้เข้าสู่แรงงาน ยกเว้นงานบ้าน ลักษณะดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป สามีสามารถดําเนินชีวิตได้แม้
ปราศจากภรรยา เขาสามารถทําสิ่งที่ผู้หญิงทําได้ และผู้หญิงก็มีทางเลือกเช่นกัน มีโอกาสได้ทํางานมี
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เงินเป็นของตัวเอง ถ้าหากว่าสามีหรือภรรยาเหล่านี้จะประสบกับการเป็นหม้ายหรือหย่าร้างก็มี
ทางเลือกโดยการแต่งงานใหมไ่ด้ 

4) บทบาททางเพศ แต่ก่อนสามีมักเป็นผู้นําครอบครัว แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ
อุตสาหกรรมเกิดขึ้น บุคคลต่างมีโอกาสพัฒนาทักษะของตนได้เต็มที่ ผู้หญิงได้เข้าร่วมในตลาดแรงงาน 
ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการยอมรับบทบาทของการเป็นภรรยาและแม่ในครอบครัวน้อยลง 

นอกจากนี้ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้หญิงมีอิสรภาพมากขึ้น มีข้อจํากัดของการ
กระทําสิ่งต่างๆน้อยลง ประเพณีต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกและงานบ้านได้รับการเรียกร้องให้
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยกลุ่มผู้หญิงเอง ด้วยการทําลายประเพณีการสมรสและระบบชีวิตครอบครัว
แบบเดิม ตั้งแต่การเลือกคู่ การจัดการแต่งงาน ซึ่งมีผลทําให้ผู้ชายจํานวนมากที่นิยมชมชอบกับ
บทบาทของผู้หญิงในแบบการเป็นภรรยาและแม่ของลูกไม่สามารถปรับตัวต่อบทบาทใหม่ของผู้หญิง
ได้ นําไปสู่ปัญหาการหย่าร้างในที่สุด 

5) การลดลงของอัตราเจริญพันธุ์ ซึ่งมีผลจากการที่ผู้หญิงเข้าร่วมในแรงงาน เป็นการ
สร้างความเป็นอิสระทางด้านเศรษฐกิจให้กับตนเองยิ่งขึ้น แม้ว่าหย่าร้างก็หาเลี้ยงตนเองได้ 

6) การเพ่ิมข้ึนของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กสาว จาก
การศึกษาพบว่า การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานมีโอกาสทําให้เกิดการหย่าร้างสูง 

7) มีสถาบันต่างๆ เช่น สถานที่รับเลี้ยงเด็กแรกเกิดที่ทําหน้าที่แทนสถาบันครอบครัว มี
ผลทําให้ความสําคัญของครอบครัวลดน้อยลง 
    3.4 แนวคิดระบบชุมชนแบบอุตสาหกรรม 

Pinard (อ้างถึงใน วันทนา กลิ่นงาม 2524: 20) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การที่คนเราตัดสินใจ
หย่าร้างมากขึ้นและง่ายกว่าเดิมมีสาเหตุมาจากแรงขับทางสังคม กล่าวคือ ภายใต้ลักษณะของชุมชน
ระบบอุตสาหกรรม หรือลักษณะชุมชนแบบเมือง จะมีแรงขับทางสังคมที่เป็นสิ่งทําลายบรรทัดฐาน 
ประเพณีเกี่ยวกับการสมรส ทําลายระบบประเพณีหัวหน้าครอบครัวแบบโบราณ เกิดการมีสถาบัน
อ่ืนๆนอกเหนือจากสถาบันครอบครัว สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน ประเพณี 
ทัศนคติ ที่เคยมีต่อการหย่าร้าง จากเป็นสิ่งที่น่าอับอาย ไม่ควรเกิดขึ้นกับคู่สมรสใดในครอบครัวมา
เป็นลักษณะชองการตัดสินใจหย่าร้างง่ายขึ้นกว่าเดิม 

สรุปได้ว่า ภาวะความเป็นเมืองมีผลทําให้ค่านิยม บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมในสังคมที่ มี
ต่อการสมรสและการหย่าร้างเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะนี้ ทําให้มีการหย่าร้างเพิ่มขึ้น 
    3.5 สาเหตุของการหย่าร้าง 

สาเหตุของการหย่าร้าง แบ่งออกได้เป็น 2 ประการคือ (วันทนา กลิ่นงาม, 2524: 25-37) 
1) สาเหตุการหย่าร้างโดยตรง 
2) สาเหตุการหย่าร้างโดยอ้อม 
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สาเหตุการหย่าร้างโดยตรง 
สังคม คือ สาเหตุของการหย่าร้างที่เกิดขึ้น ซึ่งภูมิหลังที่ทําให้การหย่าร้างมีแนวโน้มสูงขึ้น

หรือต่ําลงมีดังนี้ 
ตาราง 2 - 1    ตารางแสดงแนวโน้มของการหย่าร้าง 
 

แนวโน้มของการหย่าร้างสูง แนวโน้มของการหย่าร้างต่ํา 
1. ลักษณะของสังคมเมือง 1. ลักษณะของสังคมชนบท 

2. การสมรสเมื่ออายุน้อย (15-19 ปี) 
2. การสมรสตามอายุเฉลี่ยที่เหมาะสม (ชาย อายุ 
23 ปี หญิง อายุ 20 ปี) 

3. ความคุ้ยเคยกันในระยะเวลาสั้นก่อนการสมรส 
3. ความคุ้ยเคยกันในระยะ 2 ปี หรือมากกว่า 
ก่อนการสมรส 

4. การหมั้นก่อนการสมรสในระยะเวลาสั้นๆ 
หรือไม่มีการหมั้นใดๆท้ังสิ้น 

4. การหมั้นหมายกัน 6 เดือน หรือมากกว่า ก่อน
การสมรส 

5. คู่สมรสมีผู้ปกครองประสบความล้มเหลวใน
ชีวิตสมรส 

5. คู่สมรสมีผู้ปกครองประสบความสุขในชีวิต
สมรส 

6. คู่สมรสที่ไม่ปฏิบัติกิจทางศาสนาหรือนับถือ
ศาสนาต่างกัน 

6. คู่สมรสที่ปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่างสม่ําเสมอ
หรือนับถือศาสนาเดียวกัน 

7. ญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนๆไม่เห็นด้วยกับการสมรส 7. ญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนๆเห็นด้วยกับการสมรส 

8. ความแตกต่างกันในภูมิหลังต่างๆ 8. ความคล้ายคลึงกันในภูมิหลังต่างๆ 
9. ภรรยาหรือสามีมีความเข้าใจในบทบาทของแต่
ละคนต่างกัน 

9. ภรรยาหรือสามีต่างมีความเห็นพ้องต้องกันต่อ
บทบาทของตนเอง 

 
สาเหตุการหย่าร้างโดยอ้อม 

1) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
- ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้หย่าร้าง 
จากการศึกษาของ Chamratrithirong (อ้างถึงใน วันทนา กลิ่นงาม, 2524: 31) พบว่า 

ผู้หญิงที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง จะมีสัดส่วนการหย่าร้างและการแยกกันอยู่ต่ํากว่า
ผู้หญิงที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํากว่า 

- อาชีพของผู้หย่าร้าง 
จากผลการวิจัยของสุดา ภิรมย์แก้ว (เมืองกับปัญหาการหย่าร้าง, 2522: 28) โดยศึกษาคู่

สมรสที่มาจดทะเบียนหย่า ในเขตอําเภอต่างๆ 9 เขต ในกรุงเทพมหานคร พบว่า คู่สามีภรรยาที่มี
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อาชีพเหมือนกันหย่าร้างมากกว่าคู่ที่มีอาชีพต่างกัน และสามีภรรยาที่มีอาชีพรับราชการจะหย่าร้าง
มากกว่าลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 

- รายได้ของผู้หย่า 
จากข้อมูลแสดงอัตราการหย่า เมื่อจําแนกตามรายได้ของประชากรที่หย่าร้างในหลาย

ประเทศ กล่าวได้ว่า รายได้มีความสัมพันธ์เป็นปฏิภาคส่วนกับอัตราการหย่าร้าง นั่นคือ รายได้สูงหย่า
ร้างน้อย รายได้ต่ําหย่าร้างมาก 

- เชื้อชาติและศาสนาของผู้หย่าร้าง 
เรื่องของเชื้อชาติกับการหย่าร้าง จากการศึกษาส่วนมากพบว่า การสมรสของคู่สมรสที่มี

เชื้อชาติต่างกัน เสี่ยงต่อความล้มเหลวในชีวิตสมรสมากกว่าคู่สมรสที่มีชาติเดียวกัน 
ในเรื่องของศาสนาพบว่า คู่สมรสที่นับถือศาสนาเดียวกัน มีอัตราการหย่าร้างต่ํากว่าคู่

สมรสที่นับถือต่างศาสนากัน 
- ระดับการศึกษาของผู้หย่าร้าง 
พบว่า ผู้มีระดับการศึกษาต่ํา หย่าร้างมากกว่าผู้มีระดับการศึกษาสูง 
2) ปัจจัยทางด้านประชากร 
- อายุแรกสมรสของผู้หย่าร้าง 
อายุแรกสมรสเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของชีวิตสมรส จาก

การศึกษาจํานวนมากพบว่า การสมรสเมื่อวัยหนุ่มสาวมีแนวโน้มของการหย่าร้างสูง โดยเฉพาะในวัย 
19 ปี หรือต่ํากว่า แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับปัจจัยอ่ืนด้วย เช่น ปัญหาการขัดกันทางด้านส่วนตัว ปัญหา
เศรษฐกิจการเงิน ปัญหาการคุ้นเคยของคู่สมรสในระยะสั้น หรือปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนการสมรส 
เป็นต้น 

- ความแตกต่างอายุแรกสมรสระหว่างสามีภรรยา 
จากการศึกษาในไอโอว่า (Lee H. Burchinal and Chancellor อ้างถึงใน วันทนา กลิ่น

งาม, 2524 : 36) พบว่า อัตราส่วนร้อยของการหย่าร้าง จําแนกตามความแตกต่างของอายุระหว่าง
สามีภรรยาคือ สามีที่มีอายุมากกว่าภรรยา 1-3 ปี มีอัตราส่วนร้อยของการหย่าร้างต่ําที่สุด รองลงมา
คือ สามีมีอายุเท่ากับภรรยา และที่มีอัตราส่วนร้อยของการหย่าร้างสูงสุดคือ เมื่อภรรยาแก่กว่าสามี 5 
ปี และสามีอายุมากกว่าภรรยา 10 ปี 

- ระยะเวลาการสมรส หรือจํานวนปีการสมรส 
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่มีต่อการหย่าร้าง เพราะการหย่าร้างมักเกิดขึ้นง่ายในสังคม

ปัจจุบัน ดังนั้น จึงมักเกิดข้ึนกับคู่สมรสที่มีระยะเวลาการสมรสไม่ถึง 10 ปี ถ้าไม่หย่าร้างกันอาจอยู่ใน
ลักษณะแยกกันอยู่หรือทอดทิ้ง 

- บุตรและจํานวนบุตร 
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เป็นที่เชื่อกันว่าบุตรเป็นสายใยที่ยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา คู่สมรสที่จะอยู่
กันยาวนานต้องมีบุตรร่วมด้วย คู่สมรสที่ปราศจากบุตร จึงเปรียบเสมือนไม่มีสายใยชีวิต ในสังคมไทย
ความประสงค์ในการมีบุตร โดยเฉพาะบุตรชายยังเป็นค่านิยมที่ปรากฏให้เห็นทั่วไป 

ลักษณะของสังคมปัจจุบัน ความก้าวหน้าในเรื่องการวางแผนครอบครัว ทําให้คู่สมรส
สามารถวางแผนชีวิตได้ว่า จะมีบุตรเมื่อไหร่ ตลอดจนจัดช่วงระยะเวลาของการมีบุตรแต่ละคนได้ 
เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวและเลี้ยงดูบุตรที่เกิดจากความต้องการของบิดา
มารดา เมื่อบิดามารดามีความพร้อมทุกอย่าง บุตรน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดความสัมพันธ์ของคู่สมรสเข้า
ด้วยกัน แต่ปัจจุบันความคิดดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษาในประเทศอิสราเอล และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า บุตรกลายเป็นสิ่งขัดขวางต่อการหย่าร้างน้อยลงมาก 
    3.6 ผลกระทบโดยทั่วไปของการหย่าร้างที่มีต่อเด็ก 

การหย่าร้างจะมีผลกระทบต่อเด็กมากน้อยเพียงใดเป็นเรื่องที่อภิปรายถกเถียงกันมาก 
ยังหาข้อยุติไม่ได้ คนส่วนมากเชื่อว่าเด็กจะได้รับทุกข์สาหัสจากการหย่าร้างมากกว่าบิดามารดา ไม่ว่า
จะเป็นด้านความม่ันคงทางจิตใจและเศรษฐกิจ 

ปกติเด็กต้องการทั้งบิดาและมารดาในการอบรมเลี้ยงดู เด็กจะเคยชินต่อสภาพที่บิดา
และมารดาให้ความรับความอบอุ่น เด็กจะเรียนรู้บทบาทของบิดาและมารดา บิดามารดาจึงเป็น
แบบอย่างของความประพฤติ ค่านิยม และอารมณ์ แต่ถ้าความสัมพันธ์ดังกล่าวถูกทําลายลงจะมีผล
ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก 

ความรู้สึกไม่มั่นคง ไม่มีความอบอุ่นจะเห็นได้ชัดในเด็กที่บ้านแตก เด็กที่ประพฤติตัว
เหลวไหล อาชญากรวัยรุ่น การประพฤติผิดทางเพศ และเด็กจรจัด เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมาก 
เพราะเป็นปัญหาที่เด็กพยายามต่อสู้กับความดี ความชั่ว ซึ่งในที่สุดเด็กอาจจะไม่พยายามสู้หรือเผชิญ
ต่อไป อย่างไรก็ตาม การที่เด็กประพฤติผิดกฎเกณฑ์ของสังคมอาจจะไม่ใช่ผลของการหย่าร้างเสมอไป 
เพราะอาจจะเป็นผลมาจากการที่ครอบครัวไม่มีความสุขมากกว่า แต่การหย่าร้างก็มีผลทําให้เด็กขาด
ความมั่นคงปลอดภัย 

มีนักวิชาการกล่าวว่า การหย่าร้างเป็นสถิติที่แสดงว่า คู่สมรสมีปัญหาและเป็นวิธี
แก้ปัญหาวิธีหนึ่งเท่านั้น แต่จิตใจของเด็กเสื่อมลงตั้งแต่ก่อนที่บิดามารดาหย่าร้างกัน ในระยะที่ทั้งสอง
มีปัญหาขัดแย้งกัน บิดามารดามักจะทอดทิ้งบุตรโดยปริยาย บางรายให้ความอยุติธรรมแก่เด็ก โดย
พยายามทําให้บุตรเข้าข้างตน บิดามารดาอาจถ่ายทอดความไม่สบายใจ ความเกลียดชังอีกฝ่ายหนึ่ง
เข้าไปในจิตใจเด็ก โดยไม่คํานึงถึงความรู้สึกนึกคิดของเด็ก สิ่งเหล่านี้เป็นบรรยากาศที่ทําให้เกิดความ
ทุกข์ และกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาไปในระยะหลังจากการหย่าร้างเป็นทางการของบิดามารดา ซึ่งทําให้
ดูคล้ายกับว่าเป็นผลของการหย่าร้าง 
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แม้ว่าการหย่าร้างจะเกิดขึ้นได้เป็นปกติวิสัย แต่เด็กส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกว่ามีเขาเพียงคน
เดียวเท่านั้นที่บิดามารดาแยกทางกัน เด็กจะมีเวลาน้อยลงในการอยู่ร่วมกับบิดามารดา เขาอาจจะมี
ความรู้สึกโกรธ รู้สึกผิดหวัง เครียด วิตกกังวล การเรียนตกต่ํา ก้าวร้าว เป็นต้น การหย่าร้างจึงมีผล
อย่างมากต่อเด็กทางด้านจิตใจ หรือความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
 
4. แนวคิดการเขียนสารคดี 
    4.1 ความหมายของสารคดี   

หม่อมหลวง บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2517 : 7) ให้ความหมายกับข้อเขียนที่จะถือเป็น
สารคดีไว้ในหนังสือ ‘วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย’ ว่า เป็นงานเขียนที่เพ่งเล็งเชิงความรู้ เพ่งเล็งจะสอน
โดยไม่คํานึงถึงอารมณ์ ไม่ถือเป็นสารคดี ถือเป็นหนังสือความรู้หรือหนังสือวิชาการ งานเขียนที่ผู้เขียน
เจตนาจะให้ความรู้ แต่โดยบังเอิญงานเขียนนั้นทําให้เกิด “รส” กระทบผู้อ่านด้วยสิ่งสุนทรบางอย่าง 
หรือสิ่งที่เกิดมาจากความงามของรูปหรือแบบที่ประกอบขึ้น หนังสือความรู้กลายเป็นศิลปกรรมขึ้นมา 
ด้วยเหตุที่ผู้เขียนเป็นศิลปินโดยธรรมชาติ หนังสือบางเล่มนั้นข้าพเจ้าถือว่าเป็นวรรณคดีประเภทสาร
คดีก็ได้ 
 มาลี บุญศิริพันธ์ (2535 : 12) ให้ความหมายไว้ในหนังสือ ‘การเขียนสารคดีสําหรับ
สิ่งพิมพ์’ ว่าเป็นข้อเขียนที่เน้นองค์ประกอบความสนใจของมนุษย์ (Human Interest) มากกว่าความ
สดของเหตุการณ์ เรื่องที่นํามาเขียนเป็นสารคดีจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคล  สถานที่ 
สิ่งประดิษฐ์ หรือการถ่ายทอดความคิดบางประการ วัตถุประสงค์ของการเขียนสารคดีมักจะเป็น
เพราะความสนใจมากกว่าจะเกิดจากการรีบเร่งให้ทันเวลากําหนด 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2539 :831) ให้ความหมายว่า สารคดี (สาระ) น. เป็นเรื่องที่เรียบ
เรียงขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ 
      สายทิพย์ นุกูลกิจ (2543 : 241) เห็นว่า สารคดี (non-fiction) คือ วรรณกรรมร้อยแก้ว
ที่มุ่งให้ผู้อ่านได้สาระข้อเท็จจริง ความรู้และความคิดเห็นเป็นสําคัญ ขณะเดียวกันก็มุ่งให้ผู้อ่านได้รับ
ความเพลิดเพลินจากศิลปะการเขียนของผู้แต่งไปพร้อมกันด้วย 
 ธีรภาพ โลหิตกุล (2544 : 152) ได้ให้ทัศนะว่า สารคดี คือ การนําเอาข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงมานําเสนอ โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ต้องคํานึงถึงเนื้อหา ข้อมูล และรูปแบบ กลวิธี
การนําเสนอ ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ 50:50 
 สรุป จากการนิยามความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สารคดี คือ งานเขียนที่เป็นความจริง 
มุ่งให้สาระความรู้ ในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ โดยการนําเสนออย่างมีศิลปะ ใช้ภาษาสละสลวย 
ชวนให้ผู้อ่านสนุกเพลิดเพลิน เป็นความบันเทิงที่สอดแทรกสาระความรู้ควบคู่กันไป 
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    4.2 ประเภทของสารคดี 
จรัล มานตรี (2552 : 22) จัดประเภทของสารคดีเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) สารคดี

เชิงข่าว 2) สารคดีไม่ใช่ข่าว หรือสารคดีทั่วไป ได้แก่ สารคดีบุคคล สารคดีประวัติศาสตร์ สารคด ี
ท่องเที่ยว สารคดีเด็ก และสารคดีเก่ียวกับสัตว์ 
 ธัญญา สังขพันธานนท์ (2553 : 24) จําแนกสารคดีที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนี้ 1) สาร
คดีรายงานเหตุการณ์ 2) สารคดีชีวิตบุคคล 3) สารคดีเด็ก 4) สารคดีท่องเที่ยว 5) สารคดีเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) สารคดีวิถีชีวิต 7) สารคดีเกี่ยวกับสตรี 8) สารคดีรายงานพิเศษ 9) สาร
คดีเชิงวิจารณ์ 
 สรุป โดยในโครงการการจัดทําหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว จัดอยู่ใน สารคดี
ประเภททั่วไปหรือสารคดีชีวิตบุคคล 
    4.3. ข้อมลูในการเขียนสารคดี 
 หลังจากเตรียมแนวคิดและเลือกประเด็นได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปในการเขียนสารคดีก็คือ 
การเตรียมแหล่งข้อมูล ข้อมูลคือหัวใจของการเขียนสารคดี เพราะสารคดีมุ่งเสนอข้อเท็จจริงและ
ความรู้เป็นหลัก สารคดีอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ดังนั้นข้อมูลจึงเป็นสิ่งสําคัญในการเขียนสารคดี 
ข้อมูลในการเขียนสารคดี แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ข้อมูลจากเอกสาร หรือบางครั้งเรียกตามภาษาของนักเขียนสารคดีว่า “ข้อมูลแห้ง” 
หมายถึงข้อมูลสําเร็จรูปที่มีผู้รวบรวมค้นคว้าไว้แล้ว โดยมักจะปรากฏในเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ข้อมูลเอกสารจัดเป็นข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายและผ่านการยอมรับมาชั้นหนึ่งแล้ว ข้อมูลเอกสารสามารถ
ค้นคว้าได้ตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
 ห้องสมุด ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ห้องสมุดที่นักเขียนสาร
คดีควรเข้าไปใช้ เช่น หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดประจําสถาบันการศึกษา 
 ศูนย์ข้อมูล ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชนจะมีศูนย์การศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเฉพาะเรื่อง ให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาในเรื่องนั้นๆได้ 
 หนังสือพิมพ์และนิตยสาร มีความหลากหลายในด้านเนื้อหา ลักษณะของข้อมูลจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีบทความต่างๆ ตลอดจนสารคดีที่เรื่องราวมีความ
น่าสนใจอย่างมาก 
 หนังสือ ซึ่งจะมีทั้งหนังสือหรือตําราทางวิชาการกับหนังสือทั่วไป ข้อมูลในหนังสือทาง
วิชาการจะมีความน่าเชื่อถือและหลากหลายในสาขาต่างๆ 
 งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ งานวิจัยเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญสําหรับการเขียนสารคดี มี
ความหลากหลายในทุกสาขาวิชา มีสาระและน่าเชื่อถือ เพราะเป็นการศึกษาอย่างมีระบบและมีวิธีการ 
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รวมทั้งเป็นการค้นพบและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ นักเขียนสารคดีควรให้ความสําคัญกับงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ให้มาก 
 2) ข้อมูลภาคสนาม การลงไปเก็บข้อมูลภาคสนามหรือลงพ้ืนที่จริง เป็นเรื่องจําเป็น
สําหรับการเขียนสารคดี ข้อมูลจากภาคสนามจะช่วยให้สารคดีมีความสด มีสีสัน บรรยากาศ และ
ความน่าเชื่อถือ นักเขียนสารคดีมักเรียกข้อมูลประเภทนี้ว่า “ข้อมูลสด” 
 การเก็บข้อมูลภาคสนามสามารถทําได้หลายวิธี เช่นการสังเกต การสัมภาษณ์บุคคล การ
เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริง สารคดีบางประเภทต้องลงพ้ืนที่เท่านั้นจึงจะเขียน
ได้ เช่น สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวิตบุคคล 
 การเก็บข้อมูลภาคสนามอาจใช้เวลาเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอ แต่บางกรณีต้องไปหลาย
ครั้ง ขึ้นอยู่กับประเด็นเนื้อหาที่จะเขียนก่อนลงภาคสนาม ผู้เขียนต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า ต้อง
ศึกษาข้อมูลเอกสารก่อน เตรียมเครื่องมือที่จําเป็น เช่น กล่องถ่ายรูป เทป สมุดบันทึก รวมทั้งการนัด
หมายบุคคล การข้อเข้าไปใช้สถานที่ เป็นต้น 
 สรุป ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว มี 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1) 
ข้อมูลเอกสาร ซึ่งเป็นข้อมูลสําเร็จที่มีผู้ค้นคว้าไว้แล้ว 2) ข้อมูลบุคคล เป็นข้อมูลสัมภาษณ์บุคคลจาก
พ้ืนที่จริง 
    4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีหลายวิธีด้วยกัน ดังนี้ ธัญญา สังขพันธานนท์ (2553 : 49-
50) 

การฟัง การเป็นนักฟังที่ดีแล้วจับประเด็นได้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการ
รวบรวมข้อมูลในการเขียนสารคดี การฟัง นอกจากจะช่วยให้ข้อมูลได้แล้ว บางครั้งยังช่วยให้เกิด
แนวคิดและประเด็นในการเขียนได้อีกด้วย 
 การอ่าน เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของนักเขียน การอ่านจะเพ่ิมพูนประสบการณ์ สร้ าง
แนวคิดและโลกทัศน์แก่ผู้เขียน ถ้าอ่านสารคดีมากๆก็จะช่วยให้เขียนสารคดีได้ดีขึ้น 
 การสังเกต นักเขียนสารคดีจะต้องเป็นนักสังเกต จดจําในรายละเอียดต่างๆ และต้องมอง
ในมุมมองที่คนอ่ืนมองไม่เห็น สิ่งที่ได้จดบันทึกจากการสังเกต เมื่อนําไปใช้ในงานเขียน จะช่วยให้สาร
คดีมีสีสันบรรยากาศ และแง่มุมที่จะบรรยายหรือพรรณนาได้ชัดเจนขึ้น 
 การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นวิธีการหาข้อมูลที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลช่วยให้สารคดีมีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ เพราะเป็นข้อยืนยันว่า ผู้เขียนได้ลงพ้ืนที่ไปเก็บ
ข้อมูลจริง 
 การสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพราะการสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยกับบุคคลอ่ืนที่เรา
ไม่รู้จักคุ้นเคยมาก่อน การสัมภาษณ์มักจะนําความกังวลใจมาสู่ผู้สัมภาษณ์เสมอ อาจเกิดความไม่
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มั่นใจว่าคําตอบของตนดีพอหรือไม่ กังวลว่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์มากน้อยแค่
ไหน ต้องไม่ลืมว่าการสัมภาษณ์ที่ดีไม่ใช่เพียงแต่การตั้งคําถามให้คนอ่ืนตอบ แต่ควรเป็นการสนทนาที่
เป็นธรรมชาติมากกว่า 
 สรุป หลังจากมีการเตรียมข้อมูลแล้ว เวลาทํางานจะต้องมีทักษะในการเก็บข้อมูลที่ดี ทั้ง
การฟัง การอ่าน การสังเกต และการสัมภาษณ์ เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.5 โวหารที่ใช้ในการเขียนสารคดี 

พรพรรณ ธารานุมาศ (2519 : 116-121) กล่าวว่า โวหาร หรือ ชั้นเชิง กระบวนการแต่ง
หนังสือของไทย โบราณบัณฑิตกําหนดไว้ 5 ประเภท คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนา
โวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร 
 โวหารข้างต้น พรพรรณ ธารานุมาศ (2519 : 116-121) อธิบายไว้ดังนี้ 
         4.5.1 บรรยายโวหาร หมายถึง ชั้นเชิงในการอธิบายเรื่องราวอย่างถี่ถ้วนตามความรู้ของผู้แต่ง 
ไม่แสดงความรู้สึกลงไปด้วย เพ่ือมุ่งให้ผู้อ่านได้รับความรู้เป็นสําคัญ  
         4.5.2 พรรณนาโวหาร หมายถึง ชั้นเชิงในการรําพัน อาจเป็นการรําพันถึงความรู้สึกของตน
หรือผู้อื่น หรือรําพันถึงสิ่งต่าง ๆ เพ่ือมุ่งให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้งประทับใจเป็นสําคัญ  
         4.5.3 เทศนาโวหาร หมายถึง ชั้นเชิงในการอธิบายข้อความให้กว้างออกไปโดยยกเหตุผลหรือ
หลักฐานมาประกอบ เพ่ือมุ่งให้ผู้อ่านเห็นจริงเชื่อถือและปฏิบัติตาม  
         4.5.4 สาธกโวหาร หมายถึง การยกตัวอย่าง เพ่ือสนับสนุนเรื่องราวของตนให้ผู้อ่านเข้าใจ และ
เชื่อถือ  
         4.5.5 อุปมาโวหาร หมายถึง การเปรียบเทียบ ควรหาข้ออุปมาให้ง่ายเข้าใจแจ่มแจ้ง และ
จะต้องคะเนให้เป็นที่ถูกใจของผู้อ่านโดยทั่วไป   
 สรุป เพ่ือความสมบูรณ์ของสารคดีที่จะทําให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงสามารถใช้ได้ทุกโวหารแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหา 
 
5. แนวคิดการออกแบบและจัดท าหนังสือเล่ม 
    5.1 หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 62-89)  
         5.1.1 จุด (Point) การออกแบบโดยนําจุดไปใช้จะต้องใช้ให้เหมาะสม ให้จุด ๆ หนึ่งมี
ความสัมพันธ์กับอีกจุดหนึ่ง ขนาดของจุดก็มีหลากหลายขนาดตามความต้องการของนักออกแบบ  
         5.1.2 เส้น (Lines) เส้นเกิดจากจุดหลายจุดที่ต่อเนื่องกัน เส้นในลักษณะต่าง ๆ เมื่อนํามา
บรรจบกันจะทําให้เกิดเป็นรูปร่างขึ้น เส้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับขนาด รูปร่าง และทิศทาง เส้นมี
ความหมายเป็นการถ่ายทอดความคิดเห็น ลักษณะของเส้นในการออกแบบจะบอกอารมณ์ของนัก
ออกแบบ นักออกแบบควรเข้าใจความหมายและคุณค่าของเส้นแต่ละลักษณะดังนี้  
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         5.1.3 รูปร่างและรูปทรง (Shapers and Form) รูปร่าง หมายถึง พ้ืนที่ที่มีเส้นขอบมีสี 
ลักษณะพ้ืนผิวต่างจากสิ่งแวดล้อมข้างเคียงอย่างชัดเจน รูปทรงเป็นลักษณะที่มองดูแล้วจะเห็นทั้ง 3 
ด้าน เป็นสามมิติ คือความกว้าง ความยาว และความสูง  
         5.1.4 ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) คือส่วนเปลือกนอกของวัตถุที่มองเห็นได้หรือสัมผัสได้ 
ลักษณะพ้ืนผิวให้ความรู้สึกกับการออกแบบทั้งสองมิติและสามมิติ  
         5.1.5 พ้ืนที่ว่าง (Space) หมายถึงระยะห่างหรือพ้ืนที่ ที่เกิดรอบ ๆ วัตถุในรูป หากต้องการ
สร้างพ้ืนที่ว่างในงานออกแบบสองมิติให้ปรากฏเพ่ิมขึ้น ทําได้โดยการจัดวางรูปร่างให้มีขนาดแตกต่าง
กัน หรือสร้างระยะห่างให้เป็นรูปเล็กรูปใหญ่ 
         5.1.6 สี (Color) การกําหนดสีลงบนงานออกแบบนับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเร้าอารมณ์ 
ความรู้สึก และการแยกแยะความเข้าใจส่วนต่าง ๆ ของงานออกแบบด้วย 
    5.2 ทฤษฎีสี 
 จากทฤษฎีสีและการผสมสีของแสง อาจกําหนดสีอออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
         5.2.1 สีปฐมภูมิ หรือแม่สีของแสง ได้แก่ สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้ําเงิน (Blue) 
         5.2.2 สีทุติยภูมิ คือสีที่เกิดจากการผสมของสีปฐมภูมิ มีดังนี้ สีม่วงแดง (Magenta) เกิดจากสี
น้ําเงินผสมกับสีแดง สีน้ําเงินเขียว (Cyan) เกิดจากสีน้ําเงินผสมกับสีเขียว สีเหลือง (Yellow) เกิดจาก
สีแดงผสมกับสีเขียว 

แสงสีใดที่ผสมกับแสงสีปฐมภูมิแล้วเกิดเป็นแสงสีขาว มักจะเรียกแสงสีนั้นว่าแสงสีคู่เติม
เต็ม (Complementary) ฉะนั้นแสงคู่เติมเต็มคือ สีน้ําเงินเขียว (Cyan) สีเหลือง (Yellow) และสีม่วง
แดง (Magenfa) เพราะสีน้ําเงินเขียวผสมกับสีแดง สีม่วงแดงผสมกับสีเขียว และสีเหลืองผสมกับสีน้ํา
เงิน จะได้แสงสีขาว 
 ในทางการพิมพ์ แม่สีของหมึกพิมพ์จะเป็นสีทุติยภูมิในระบบสีของแสง คือ สีน้ําเงินเขียว 
(Cyan) สีม่วงแดง (Magenta) และสีเหลือง (Yellow) นอกจากนี้จะมีสีดํา (Black) ช่วยเพ่ิมความดํา
และความเปรียบต่างของภาพในส่วนเงาให้สูงขึ้น ซึ่งเรามักได้ยินคําว่า “การกําหนดสีด้วยค่า ซีเอ็ม
วายเค” 
 จากหลักการดังกล่าว เราสามรถนํามาประยุกต์ใช้ในการพิมพ์ภาพ 4 สี เพ่ือให้ได้ภาพสีที่
เหมือนต้นฉบับมากที่สุด ภาพสี่สีหมายถึงการนําแม่พิมพ์ที่ทําจากฟิล์มแยกสีจํานวน 4 แผ่น มาพิมพ์
ด้วยหมึกพิมพ์ 4 สี คือสีน้ําเงินเขียว ม่วงแดง เหลือง และดํา 
    5.3 หลักการจัดวางส่วนประกอบในการออกแบบ 
 การจัดวางส่วนประกอบในการออกแบบเป็นรากฐานที่สําคัญของงานศิลป์  ผู้ออกแบบ
ต้องทําความเข้าใจเพ่ือใช้เป็นแนวทางการออกแบบสร้างสรรค์งานให้เกิดความสัมพันธ์กลมกลืน 
หลักการสําคัญๆ ในการจัดวางส่วนประกอบในการออกแบบ คือ 
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         5.3.1 ความกลมกลืน (Harmony) วิธีการออกแบบให้เกิดความกลมกลืนและดูสวยงามไม่น่า
เบื่อ คือองค์ประกอบส่วนใหญ่จะกลมกลืนกัน ให้มีความแตกต่างกันหรือตัดกันในส่วนน้อย ซึ่งอาจจะ
ปรากฏอยู่ในรูปแบบของเส้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน การออกแบบให้กลมกลืนในทางรูปร่าง การ
ออกแบบให้กลมกลืนกันด้วยขนาด ด้วยสี หรือพ้ืนผิว เป็นต้น 
         5.3.2 สัดส่วน (Proportion) ขนาดของพ้ืนที่หรือรูปทรงจําเป็นต้องมีความเหมาะสมกัน มิใช่มี
สัดส่วนที่แตกต่างกันจนขาดความสัมพันธ์ต่อเนื่อง หรือมีสัดส่วนที่เท่ากันทุก ๆ ส่วนประกอบทําให้
ขาดความน่าสนใจ 
         5.3.3 ความสมดุล (Balance) คือการออกแบบให้วัตถุนั้น ๆ สามารถทรงตัวอยู่ได้อย่างมั่นคง 
ความสมดุลแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ ความสมดุลแบบสมมาตร ความสมดุลแบบอสมมาตร และ
ความสมดุลที่เป็นในลักษณะกระจายเป็นรัศมี  
         5.3.4 การเน้น (Emphasis) การเน้นเพ่ือให้เกิดจุดเด่น สามารถที่จะเน้นด้วยรูปร่าง เน้นด้วย
สีการออกแบบของแต่ละงานต้องจัดองค์ประกอบของศิลป์ให้เหมาะสมกับงานนั้น  ๆ แล้วนําการเน้น
มาใช้เพ่ือให้เกิดผลงานที่ดีเด่น สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือ การเน้นเพ่ือให้เกิดจุดเด่นให้เหมาะสมตามการใช้
สอย การเน้นให้เข้าใจง่าย และการเน้นเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
         5.3.5 ช่วงจังหวะ (Rhythm) หมายถึงความเคลื่อนไหวที่มีจังหวะ การเน้นระยะ และการ
ต่อเนื่องของรูปร่าง  
         5.3.6 การตัดกัน (Contrast) การตัดกันช่วยไม่ให้ดูซ้ําซาก อาจจะตัดกันในรูปลักษณะแสง สี 
เงา สิ่งสําคัญคือจะต้องนําการตัดกันมาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม 
    5.4 รูปแบบการจัดตัวพิมพ์  
         5.4.1 การจัดหัวเรื่อง การจัดหัวเรื่องอาจแบ่งได้ 6 แบบ คือ  

แบบแบนเนอร์ (Banner) เป็นการวางหัวเรื่องที่มีขนาดตัวอักษรใหญ่กว่าส่วนเนื้อหา ไว้
บนสุดของหน้าวางพาดยาวตลอดทั้งหน้า  

แบบดรอปเฮด (Drop Head) ลักษณะการวางหัวเรื่องจะเหมือนกับแบบแบนเนอร์ 
เพียงแต่จะมีตัวเรื่องรองเข้ามาประกอบต่อจากหัวเรื่องใหญ่อีกที ซึ่งหัวเรื่องรองจะมีขนาดตัวอักษร
ประมาณ 20-24 พอยต์  

แบบแฮมเมอร์ (Hammer) จะย่อหัวเรื่องใหญ่ให้มีประโยคสั้น ๆ เท่านั้น วางพาดอยู่ส่วน
บนสุดของหน้า แล้วมีหัวเรื่องรองขยายวางไว้ในบรรทัดต่อมา  

แบบคิกเกอร์ (Kicker) จะจัดหัวเรื่องใหญ่ให้อยู่ถัดลงมาจากหัวเรื่องรอง  
แบบไซด์แซดเดิล (Sidesaddle) เป็นการนําหัวเรื่องมาจัดวางบนหน้ากระดาษแถบซ้าย

ทั้งแถบ ปล่อยพื้นที่ว่างบางส่วนให้ดูข้อความหัวเรื่องเด่นขึ้น  
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แบบรีดอิน/รีดเอาท์ (Read-ins/Read-outs) เป็นการจัดหัวเรื่องแบบมีหัวเรื่องรองอยู่
บนหรืออยู่ล่างหัวเรื่องใหญ่ก็ได้ 
         5.4.2 การจัดเนื้อเรื่อง รูปแบบการจัดเนื้อเรื่องในปัจจุบัน เราสามารถจัดวางได้ตามต้องการ 
ทั้งการจัดชิดซ้าย ชิดขวา ปรับเต็มแถว หรือเรียงไว้ตรงกลาง จุดประสงค์หลักของการจัดวาง คือ
เพ่ือให้ผู้อ่านอ่านได้อย่างชัดเจน สบายตา 
    5.5 ภาพประกอบทางการพิมพ์  

ภาพที่เรานํามาใช้ประกอบทางการพิมพ์ อาจจําแนกออกได้ 4 ประเภท คือ  
         5.5.1 ภาพถ่าย คือภาพที่ได้จากกรรมวิธีการถ่ายภาพโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีของแสงสว่างส่อง
ผ่านเลนส์ ภาพถ่ายมีคุณสมบัติในแง่ความเหมือนจริง ความละเอียดลออ การสร้างสรรค์และการสร้าง
ความรู้สึกคล้อยตาม ภาพถ่ายที่นํามาใช้ประกอบทางการพิมพ์มีหลายประเภท เช่น ภาพถ่ายขาวดํา 
ภาพถ่ายสี ภาพสไลด์หรือภาพโปร่งใส เป็นต้น 
         5.5.2 ภาพวาดลายเส้น (Drawing) หมายถึง ภาพที่ใช้เทคนิคการวาดและแรเงาแบบลายเส้น
ทําให้ดูมีน้ําหนักสี เกิดเป็นสีอ่อนแก่ข้ึนในภาพ  
         5.5.3 ภาพวาดน้ําหนักสีต่อเนื่องและภาพระบายสี ภาพวาดน้ําหนักสีต่อเนื่องคือภาพที่ระบาย
สีเพียงสีเดียว แต่น้ําหนักสีต่อเนื่องกัน เช่น ดํา เทาอ่อน เทาแก่ ส่วนภาพระบายสีก็คือ ภาพที่ใช้
หลากหลายสีระบายลงในรูปเพียงรูปเดียว  
         5.5.4 ภาพพิมพ์ คือภาพที่ผ่านการพิมพ์มาแล้ว อาจเป็นภาพจากหนังสือหรือเอกสารต่างๆ  
    5.6. การคัดเลือกภาพเพ่ือใช้ในทางการพิมพ์  

การคัดเลือกภาพถ่ายต้องพิจารณ์คุณภาพในการสื่อความหมาย สามารถบอกเรื่องราวได้ 
และคุณภาพในการถ่ายซึ่งเกิดจากความสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสง มุมกล้อง เทคนิค
วิธีการถ่ายภาพ ภาพที่ถ่ายได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์จะช่วยสื่อความหมายได้ไม่ผิดพลาด (สมควร เพียร
พิทักษ ์2544)  
    5.7 การจัดทําเลย์เอาต์  
 เลย์เอาท์ (Layout) หมายถึง แบบร่างคร่าว ๆ หรือแบบร่างหยาบ ๆ ที่แสดงขนาดและ
ตําแหน่งของส่วนประกอบตามแนวคิดของนักออกแบบเพื่อให้เกิดรูปธรรม เลย์เอาท์อาจเรียกอีกอย่าง
ว่า ดัมม่ี (Dummy) 

ขั้นตอนการจัดทําเลย์เอาท์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
1) ขั้นศึกษาข้อมูล เป็นขั้นตอนแรกที่นักออกแบบควรจะทราบ เช่น สิ่งพิมพ์ที่จะจัดทํา

เป็นประเภทไหน เนื้อหาอย่างไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ส่วนประกอบทางศิลปะ ภาพประกอบและ
ตัวอักษรสามารถสื่อกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนหรือไม่  
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2) ขั้นจัดทําเลย์เอาต์ขนาดจิ๋ว เป็นขั้นของการร่างแนวคิดเบื้องต้นที่ได้จากข้อมูลที่ศึกษา
มา เรียกว่า ธัมเนล สเก็ตช์ (Thumbnail Sketch) เป็นการร่างด้วยดินสอคร่าว ๆ ไม่ลงรายละเอียด
มากนัก โดยร่างในขนาดที่เล็กกว่างานจริง แต่คงสัดส่วนที่ถูกต้องไว้  

3) ขั้นจัดทําเลย์เอาท์หยาบ เป็นเลย์เอาท์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเลย์เอาท์จิ๋ว หรืออาจเท่ากับ
สิ่งพิมพ์จริง มีรายละเอียดมากขึ้น การจัดวางองค์ประกอบแน่นอนมากขึ้น  

4) ขั้นจัดทําเลย์เอาท์สมบูรณ์ ขนาดของเลย์เอาท์จะมีขนาดเท่าสิ่งพิมพ์จริง มี
รายละเอียดที่สมบูรณ์มากขึ้น มีลักษณะใกล้เคียงกับผลงานจริง มีการวาดภาพระบายสีให้มีลักษณะ
เหมือนจริงจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ในตําแหน่งจริง 
    5.8 ส่วนประกอบของหนังสือ  

การศึกษาส่วนประกอบของหนังสือนั้นมีความจําเป็นมากสําหรับผู้อ่าน การอ่านเนื้อเรื่อง
ของหนังสือแล้ว ผู้อ่านควรทราบส่วนประกอบของหนังสือด้วย เนื่องจากแต่ละส่วนของหนังสือจะ
บอกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนั้นๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกซื้อ
หรือใช้ประกอบการอ้างอิงได้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการช่วยให้อานหนังสือได้เข้าใจยิ่งขึ้น ซึ่งหนังสือ
ประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ (มนูญ ไชยสมบูรณ์ 2554) 

1) ส่วนปก (Binding) 
- ใบหุ้มปก (Book jacket/ Dust jacket/ Wrapper) เป็นส่วนแรกของหนังสือ มี

ลักษณะเป็นกระดาษหุ้มตัวเล่มด้านนอกของหนังสือไว้ แล้วพับทบไว้ที่ด้านในของปกทั้งปกหน้า และ
ปกหลัง ที่ด้านหน้าของใบหุ้มปกจะพิมพ์รูปภาพ หรือข้อความ ที่มีลักษณะเหมือนกับปกจริงของ
หนังสือ ซึ่งอาจเป็นชื่อหนังสือ และชื่อผู้แต่ง หรืออาจเป็นภาพที่แตกต่างจากปกจริงก็ได้ แต่ต้องเป็น
ภาพที่มีสีสันสวยงาม เพ่ือดึงดูดความสนใจ และเป็นภาพมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาภายในตัวเล่ม ใบ
หุ้มปกช่วยให้หนังสือสวยงามและยืดอายุการใช้งานของหนังสือ โดยป้องกันไม่ให้หนังสือสกปรกง่าย 
ส่วนที่พับทับไว้ด้านในของปกท้ังปกหน้าและปกหลังยังสามารถพิมพ์ประวัติของผู้แต่งหนังสือ และเนื้อ
เรื่องย่อของหนังสือได้อีกด้วย 

- ปก (Cover) ปกของหนังสือมีทั้งปกอ่อน และปกแข็ง ซึ่งมีกรรมวิธีในการเข้าปกไม่
เหมือนกันโดยหนังสือปกอ่อน เป็นเพียงการนําปกที่พิมพ์สําเร็จแล้วมาทากาวทาบติดกับตัวเล่ม แต่
หนังสือปกแข็งมักจะมีการทําปกด้วยผ้าแล็กซีล หรือกระดาษแล็กซีล (Lacquer sealed) และมี
กรรมวิธีในการเข้าปกที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่หนังสือปกแข็งมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าหนังสือปก
อ่อน จึงมีผลทําให้หนังสือปกแข็งมีราคาแพงกว่าหนังสือปกอ่อน ไม่ว่าจะเป็นปกอ่อนหรือปกแข็ง ปก
ของหนังสือจะมีหน้าที่ยึดกระดาษท่ีอยู่ด้านในให้รวมเป็นเล่มเดียวกัน และมีรูปทรงที่ชัดเจน เพ่ือรักษา
รูปทรงของหนังสือให้คงทน โดยบริเวณปกด้านหน้าจะเขียนชื่อเรื่องของหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ 
บางครั้งอาจมีชื่อสํานักพิมพ์ด้วย 
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- สันหนังสือ (Spine) เป็นส่วนที่อยู่ระหว่างปกหน้า และปกหลัง มีหน้าที่ยึดปกหน้า และ
ปกหลังให้ติดกัน ซึ่งขนาดของสันหนังสือแต่ละเล่มจะบางหรือหนาแตก ต่างกันไปตามจํานวนกระดาษ
ที่อยู่ด้านในหนังสือที่มีสันหนา ส่วนมากนิยมพิมพ์ข้อมูลของหนังสือ เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 
สํานักพิมพ์ และปีที่พิมพ์ ตามลําดับ สําหรับหนังสือที่มีสันบาง สามารถเลือกพิมพ์ข้อมูลที่จําเป็น
บางอย่างได้ โดยส่วนใหญ่จะเลือกพิมพ์ชื่อเรื่องก่อน 

- ใบติดปก (End paper) เป็นกระดาษท่ีทากาวผนึกติดอยู่กับปกด้านใน ทั้งปก หน้าและ
ปกหลัง ส่วนใหญ่จะพบใบติดปกในหนังสือปกแข็ง เนื่องจากหนังสือปกแข็งจะมีการทําปกด้วยผ้าแล็ก
ซีล หรือ กระดาษแล็กซีล ซึ่งทําให้มีรอยตะเข็บที่เกิดจากการพับผ้าแล็กซีล หรือ กระดาษแล็กซีลจึง
ต้องนํากระดาษมาปิดทับรอยนั้นเพ่ือให้เกิดความสวยงามนอกจากนี้ยังทําหน้าที่ช่วยยึดปกกับตัวเล่ม
หนังสือไว้ด้วยกันอีกด้วย 

2) ส่วนประกอบตอนต้น (Preliminary page) 
- ใบรองปก (Fly leave) เป็นกระดาษแผ่นเดียวกันกับใบติดปกที่มีความยาวต่อเนื่องกัน

มา แต่ปล่อยเป็นอิสระระหว่างใบติดปกและใบรองปกจะถูกยึดติดกับตัวเล่ม เพ่ือช่วยให้ปกและตัวเล่ม
หนังสืออยู่ติดกันได้นานขึ้น โดยส่วนใหญ่ใบติดปกและใบรองปกจะเป็นกระดาษ ที่หนาและเหนียว
พอสมควร 

- หน้าชื่อเรื่อง (Half title page) เป็นหน้าที่มีชื่อเรื่องของหนังสือเพียงอย่างเดียว เพ่ือ
เป็นการกล่าวซ้ําให้ชัดเจนว่าหนังสือมีชื่อเรื่องว่าอย่างไร  หนังสือบางเล่มที่มีชื่อเรื่องเทียบเคียง 
(Paraell title) และชื่อเรื่องรอง (Subtitles) ก็จะปรากฏอยู่ที่หน้าชื่อเรื่องเช่นกัน นอกจากนี้หน้าชื่อ
เรื่องยังทําหน้าที่แทนปกชั่วคราวกรณีที่ปกหลุดหรือสูญหาย 

- หน้าภาพนํา (Frontispiece) เป็นหน้าที่แสดงภาพที่มีความสําคัญ และเกี่ยวข้องกับ
เนื้อเรื่องของหนังสือ อาจเป็นภาพขนาดใหญ่และไม่ปรากฏตัวอักษรใดในหน้าภาพนํา 

- หน้าปกใน (Title page) เป็นหน้าที่มีความสําคัญที่สุด เนื่องจากเป็นหน้าที่มี
รายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการอ้างอิงและ
เขียนบรรณานุกรมได้ 

- หน้าลิขสิทธิ์ (Copyright page) เป็นหน้าที่อยู่ด้านหลังของหน้าปกในมีข้อความบอกปี
ที่จดทะเบียนลิขสิทธิ์หนังสือ และผู้ถือลิขสิทธิ์ 

- หน้าคํานํา (Preface) มีข้อความที่แจ้งให้ผู้อ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ หรือจุดประสงค์
ในการเขียนหนังสือในตอนท้ายอาจมีคําขอบคุณหรือประกาศคุณูปการต่อผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในการ
เรียบเรียง หรือพิมพ์หนังสือนั้น 
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- หน้าบทนํา (Introduction) เป็นการอธิบายเนื้อหา หรือขอบเขตโดยย่อของหนังสือ
เพ่ือให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นๆ  ก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่องอย่าง
ละเอียดต่อไป    

- หน้าสารบัญ (Table of contents) การนําหัวข้อต่างๆ ในเนื้อเรื่องมาจัดเรียงลําดับ
ตั้งแต่หัวข้อแรก จนถึงหัวข้อสุดท้ายและกํากับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อนั้นๆ ปรากฏอยู่เพ่ือช่วยให้ผู้อ่าน
สามารถค้นหาเนื้อเรื่อง ที่ต้องการอ่านในตัวเล่มได้รวดเร็ว 

3) ส่วนเนื้อเรื่อง (Text or body of the book) เนื้อหาเป็นส่วนสําคัญที่สุดของหนังสือ 
มีการประมวลความรู้ต่างๆที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้กับผู้อ่านได้ทราบการเรียบเรียงเนื้อหาเป็นระบบ
ระเบียบ โดยเฉพาะหนังสือวิชาการจะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทๆ ซึ่งหนังสือ แต่ละเล่มจะมีกี่บทก็
ได้ แล้วแต่การจัดแบ่งของผู้เขียนตามความเหมาะสม แต่หนังสือบางเล่มมีการเขียนเนื้อหาติดต่อกันไป
ตลอดทั้งเล่มไม่มีการแบ่งบท ส่วนใหญ่หนังสือท่ีไม่มีการแบ่งบทนี้จะเป็นหนังสือสําหรับอ่านหาความรู้
ทั่วไป ไม่ใช่หนังสือวิชาการ 

สรุป การออกแบบสิ่งพิมพ์ควรคํานึงถึงลักษณะงานเขียนในแต่ละประเภท และกลุ่ม
ผู้อ่านที่เป็นเป้าหมายเป็นหลัก แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ จะเป็นแนวทางในการการ
ออกแบบเพื่อจะได้เป็นที่ดึงดูดใจ และน่าจดจําของผู้อ่าน 
 
6. แนวคิดเกี่ยวกับภาพประกอบสารคดี 
    6.1 แนวคิดการสื่อความหมายด้วยภาพ 
 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ เพ่ือให้ได้ภาพที่มีองค์ประกอบที่ดีสําหรับถ่ายภาพมี
วิธีการที่พิเศษไปกว่าศิลปะแขนงอ่ืนๆ เพราะการจัดตําแหน่ง ขนาด สี รูปร่าง เส้น ลักษณะผิว ความ
หนาแน่น พ้ืนที ่จังหวะ การเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นองค์ประกอบแห่งศิลปะภาพถ่ายจะใช้เทคนิคเหล่านี้ 
         6.1.1 การเลือกมุมกล้องถ่ายภาพในระดับที่เหมาะสม เพราะภาพที่ถ่ายจากมุมสูงมุมต่ําและ
ระดับสายตาจะให้ภาพที่ต่างกัน ทั้งในด้านเนื้อหาและอารมณ์ 
         6.1.2 การจัดแสงและเงาเป็นสิ่งจําเป็นมาก เพราะแสงและเงาคือเครื่องมือสําคัญที่ผู้ถ่ายภาพ
ใช้วาดภาพ ซึ่งไม่ต่างจากการที่จิตรกรใช้สีเขียนภาพ หรือนักดนตรีใช้เสียงสูง–ตํ่า ประกอบ 
         6.1.3 การจัดฉากจะช่วยให้ภาพดูดีขึ้น เพราะการจัดฉากให้เหมาะสมกับเรื่องราวและอารมณ์
จะทําให้ภาพถ่ายนั้นสมบูรณ์ข้ึน 
         6.1.4 การเลือกใช้เทคนิคท่ีเหมาะสม เช่น เลือกถ่ายภาพช้าหรือเร็ว เลือกใช้ระยะชัดที่ลึกหรือ
ต้ืน เลือกใช้เลนส์ที่มีขนาดเหมาะสมเพ่ือให้ได้ภาพถ่ายที่มีมุมมองตามต้องการ 
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         6.1.5 การเลือกระยะภาพถ่ายที่สอดคล้องกับเรื่องราว เช่น ถ้าต้องการให้เห็นสิ่งที่ถ่ายชัดเจนก็
ต้องถ่ายใกล้ ถ้าต้องการให้เห็นบรรยากาศทั่วไปของเหตุการณ์หรือสถานที่นั้นก็ควรถ่ายภาพให้ไกล
เพ่ือให้เห็นภาพมุมกว้าง 
    6.2 รูปแบบการสื่อความหมายด้วยภาพ ในการสื่อความหมายด้วยภาพถ่ายนั้นมีอยู่ 3 แบบที่
เหมือนจริง รูปแบบที่ใช้สัญลักษณ์ รูปแบบที่เป็นนามธรรม ซ่ึงแต่ละรูปแบบเปน็ดังน้ี 
         6.2.1 รูปแบบที่เหมือนจริง หมายถึง ภาพที่แสดงถึงสิ่งที่เรามองเห็นและสังเกตได้จาก
สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ 
         6.2.2 รูปแบบที่ใช้สัญลักษณ์ หมายถึง มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นลักษณะของสัญลักษณ์แทนสิ่ง
ที่เรามองเห็นจริงโดยทําให้ดูง่ายขึ้นและมีความหมายชัดเจน 
         6.2.3 รูปแบบที่เป็นนามธรรม หมายถึง การลดรายละเอียดจากสิ่งที่มองเห็นไปสู่องค์ประกอบ
ในการมองขั้นพ้ืนฐาน ภาพลักษณะนามธรรม จะครอบคลุมและบ่งบอกถึงความหมายโดยทั่วไปอย่าง
กว้าง แสดงถึงความจริงที่มองเห็นโดยการเน้นด้วยสีและแสง และพยายามรักษาความเป็นจริงจาก
ข้อมูลที่จําได้ การแสดงออกถึงความรู้สึก โดยใช้การจัดองค์ประกอบผสมผสานกับอารมณ์ เพ่ือเน้นให้
ความหมายของภาพตรงจุดประสงค์ขึ้น  

การสื่อความหมายทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าการสื่อความหมายที่เหมือนจริง
จะแปลความหมายได้ง่ายที่สุด เพราะเป็นการบอกเรื่องราวอย่างเห็นจริงและตรงไปตรงมา สําหรับ
การสื่อความหมายที่ใช้สัญลักษณ์จะต้องคํานึงถึงคนดูว่าจะสามารถเข้าใจสัญลักษณ์ได้ถูกต้องหรือไม่  
ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ของคนดู ส่วนการสื่อความหมายแบบนามธรรมนี้ เป็นการสื่อ
ความหมายที่เข้าใจได้ยากที่สุด เพราะการแปลความหมายจากนามธรรมต้องการประสบการณ์ทาง
ศิลปะ และต้องมีความคิดคํานึงและจินตนาการที่ดีด้วยในบรรดาศิลปะประยุกต์ทั้งสามแขนง  คือ 
ศิลปหัตถกรรม พาณิชย์ศิลป์และอุตสาหกรรมศิลป์ เมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่า ภาพถ่ายน่าจะอยู่ใน
ประเภทพาณิชย์ศิลป์ เพราะมีการใช้ภาพถ่ายในกิจการค้าอย่างกว้างขวาง ทั้งในลักษณะขายภาพถ่าย
นั้นเองโดยตรงและใช้งานภาพถ่ายประกอบกับงานประเภทอ่ืนเพ่ือโน้มน้าวให้คนซื้อสินค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีการใช้ภาพถ่ายกับงานโฆษณา ดังที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันทั่วไปทุกหนทุกแห่ง 
    6.3 บทบาทการสื่อความหมายด้วยภาพ 
         6.3.1 ภาพเป็นสื่อเพ่ือให้ข้อมูล (Information) ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่แสดงข้อเท็จจริงของสิ่ง
ต่างๆ ภาพที่มุ่งเสนอข้อมูลนี้มักมุ่งให้การศึกษา ให้ผู้ดูภาพเกิดความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ภาพเพ่ือให้
ข้อมูลนี้ยังรวมไปถึงการใช้ภาพเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วย ฯลฯ 
         6.3.2 ภาพใช้บันทึกข้อมูล (Recording) ภาพเป็นสื่อที่ง่ายและราคาถูก สามารถใช้ถ่ายทอด
ข้อมูลเก็บเอกสารต่างๆ ได้ เช่น จัดทําแคตตาล็อค การบันทึกภาพในรูปแบบของไมโครฟิล์ม การ
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ถ่ายภาพเป็นหลักฐานต่างๆ จากหนังสือ หรือหลักฐานสําคัญ การถ่ายภาพเพ่ือบันทึกข้อมูลนี้ได้
อํานวยประโยชน์อย่างมหาศาล และใช้งานอย่างกว้างขวาง 
         6.3.3 ภาพเป็นสื่อแห่งความบันเทิง (Entertainment) คนใช้ภาพเป็นสื่อเพ่ือความบันเทิงใน
หลายรูปแบบ ภาพถ่ายประเภทนี้มักเป็นภาพที่แสดงความสวยงาม หรือเรื่องราวที่แสดงความพึง
พอใจ เช่น ภาพถ่ายครอบครัว ภาพบันทึกการท่องเที่ยว ภาพสถานที่ ดอกไม ้
         6.3.4 ภาพเป็นสื่อที่แสดงความรู้สึกนึกคิดของบุคคล (Self-expression) ภาพต่าง ๆที่เห็นอยู่
ทั่วไปเป็นจํานวนมากเกิดขึ้นจากความต้องการ แสดงแนวคิดของช่างภาพ สิ่งนี้ทําให้เกิดภาพถ่าย
แนวคิดสร้างสรรค์ขึ้นมากมาย ภาพเหล่านี้มักเป็นภาพศิลปะท่ีมีคุณค่า 
         6.3.5 ภาพเพ่ืองานค้นคว้าวิจัย (Discovery) เป็นการใช้ภาพเพ่ือการค้นคว้าวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะเลนส์ของกล้องถ่ายภาพ บันทึกได้ละเอียดกว่าที่สายตามองเห็นประกอบกับ
อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพที่มีการค้นคว้าผลิตขึ้นมา ทําให้ช่างภาพสามารถถ่ายภาพขยายของเชื้อโรค 
สามารถถ่ายภาพดวงจันทร์ที่อยู่ไกล สามารถถ่ายภาพสัตว์เล็กๆ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นภาพถ่าย
เป็นสื่อแห่งการค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชีวิต (Nuntakorn 2554) 
    6.4 ภาพประกอบสารคดี 
         6.4.1 ประเภทภาพประกอบสารคดี อาจแบ่งภาพประกอบสารคดีเป็น 3 ประเภท ตามวิธีการ
ที่ได้มาซึ่งภาพ คือ ภาพถ่าย ภาพกราฟิก และภาพวาด 

ภาพถ่าย ภาพถ่ายสารคดีเป็นภาพที่ถ่ายผ่านกล้องชนิดใดก็ได้ จะเป็นภาพสี ขาวดําก็ได้ 
แต่ภาพเหล่านี้จะต้องเป็นผลมาจากการบันทึกเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือบอกเล่า
ความจริง โดยปราศจากการบิดเบือน 

ภาพกราฟิก เป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจอยู่ในรูปแผนภูมิ กราฟ 
แผนภาพ แบบจําลอง หรือแผนที่ การใช้ภาพกราฟิกจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นภาพตามได้ง่ายขึ้น 

ภาพวาด สารคดีที่ใช้ภาพวาดเป็นภาพประกอบ โดยมากเป็นสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
อดีต หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมีกล้องถ่ายภาพ หรือการที่ผู้จัดทําต้องการหลีกเลี่ยงข้อจํากัดใน
การถ่าย 

สรุป ภาพประกอบสารคดีเน้นเพ่ือใช้ในการสื่อความหมาย แนวความคิดเกี่ยวกับ
ภาพประกอบสารคดี จะเป็นแนวทางในการเลือกภาพประกอบสารคดีเพ่ือเติมเต็มการออกแบบให้
สมบูรณ์ เป็นที่ดึงดูดใจและประทับใจแก่ผู้อ่าน 
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7. แนวคิดการพิมพ์ 
การพิมพ์คือการจําลองต้นฉบับอันหนึ่งจะเป็นภาพหรือตัวหนังสือก็ตามออกเป็นจํานวน

มากๆเหมือนๆกันบนวัตถุที่เป็นพ้ืนแบนหรือใกล้เคียงกับพ้ืนแบนด้วยการใช้เครื่องจักรกล  (กําธร สดิ-
สกุล: 177, อ้างถึงในเพชรมุณี และ ชาญกิจ ชอบทํากิจ 2528: 71)  

พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ให้ความหมายว่า ทําให้เป็นตัวหนังสือหรือรูปรอย
อย่างใดๆโดยการกดหรือการใช้พิมพ์หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอ่ืนใดอันอาจให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึ้น
หลายสําเนา  
    7.1 ประเภทการพิมพ์  
          7.1.1 การพิมพ์พ้ืนนูน การพิมพ์นูนเป็นระบบการพิมพ์ที่บริเวณที่จะพิมพ์ทั้งตัวอักขระ 
เครื่องหมาย รูปภาพ ที่เรียกรวมกันว่าบริเวณ (Image Area) บนพ้ืนผิวของตัวภาพพิมพ์หรือแม่พิมพ์
นูนสูงกว่าบริเวณไร้ภาพ (Non-Image Area) เมื่อจะพิมพ์ก็ใช้หมึกคลึงทาให้ทั่วบริเวณภาพ แล้วให้
กระดาษหรือวัสดุพิมพ์อ่ืนป้อนเข้ามาและใช้แรงกดให้วัสดุพิมพ์สัมผัสกับแม่พิมพ์ด้วยแรงกดที่
พอเหมาะ หมึกก็จะถ่ายโอนจากแม่พิมพ์ไปติดที่วัสดุพิมพ์นั้น ๆ ต่อไปทํานองเดียวกับการใช้ตรายาง
ประทับในเอกสารนั่นเอง  
          7.1.2 การพิมพ์พ้ืนราบ หลักการของการพิมพ์พ้ืนราบ (ค้นพบโดยเยอรมนั ชื่อ อลัวซ์ ซีเนเฟล
เดอร์) มีว่าส่วนที่เป็นภาพพิมพ์จะรับหมึกไว้แต่ไม่รับน้ําและบริเวณว่างเปล่าจะรับน้ําและไม่รับหมึก  
ซีเนฟเฟลเดอร์ได้ค้นพบจากการเขียนสิ่งที่จะพิมพ์บนแผ่นหิน (Litho) ด้วยหมึกพิเศษ เมื่อให้ความชื้น
ที่แผ่นหินก่อนที่จะใช้หมึกพิมพ์มาทาอีกครั้งหนึ่ง หมึกพิมพ์ก็จะติดอยู่เฉพาะบริเวณภาพเท่านั้น ซึ่ง
เมื่อนํากระดาษกดพิมพ์ก็จะรับหมึกไปติดเป็นภาพบนกระดาษ  

ระบบการพิมพ์พ้ืนราบปัจจุบันมีพ้ืนผิวแม่พิมพ์ซึ่งเป็นโลหะที่บริเวณภาพและบริเวณไร้
ภาพราบเสมอกันทั้งแผ่น ตัวหนังสือและภาพเป็นภาพตรงอ่านได้ปกติ เมื่อใช้พิมพ์ก็จะรับหมึกมาติด
อยู่ก่อนถ่ายทอดไปยังโมยาง เมื่อมีกระดาษป้อนเข้ามาและมีแรงกดจากโมกดให้สัมผัสโมยาง ภาพก็
จะถ่ายโอนไปติดเป็นภาพของงานพิมพ์ต่อไป การพิมพ์วิธีนี้จึงเรียกว่าการพิมพ์ออฟเซต  
          7.1.3 การพิมพ์พ้ืนลึก เป็นการพิมพ์ที่ผิวของแม่พิมพ์มีลักษณะตรงข้ามกับการพิมพ์พ้ืนนูน 
คือพ้ืนของแม่พิมพ์ที่เป็นบริเวณภาพลึกเป็นบ่อต่ํากว่าบริเวณไร้ภาพ เรียกตามศัพท์บัญญัติว่า “การ
พิมพ์ร่องลึก” โดยบัญญัติมาจากคํา“Intaglio” อันเป็นศัพท์ทางการพิมพ์ที่ยืมมาจากคําในภาษาอิตาลี
ที่ออกเสียงว่า “อินทาลโย” ซึ่งแปลว่าการพิมพ์จากแบบเป็นลวดลายที่ขุดเซาะเป็นแอ่งหรือร่องให้
หมึกลงไปขังอยู่ได ้ 

ทั้งนี้การพิมพ์อินทาลโยเชิงอุตสาหกรรม ในปัจจุบันที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์จํานวนมาก ก็
จะมีชื่อเรียกว่า “กราวัวร์” หรือ “โรโตกราวัวร์” อันหมายถึงการพิมพ์ที่พิมพ์จาก “โม” ซึ่งใช้
โลหะทองแดงมาทําเป็นโมแม่พิมพ์  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  27 
 

          7.1.4 การพิมพ์พ้ืนฉลุ ถือได้ว่าเป็นวิธีพิมพ์ที่เก่าแก่วิธีหนึ่ง การพิมพ์พ้ืนฉลุนั้นมีหลักในพิมพ์ที่
ง่ายก็คือการคือใช้ยางปาด มากดปากรีดหมึกให้ซึมทะลุแผ่นแม่พิมพ์ที่ฉลุไว้หรือใช้การพ่นสีทะลุผ่าน
แผ่นพิมพ์ที่เรียกว่า สเตนซิล ซึ่งได้ปรุกรีดหรือฉลุหรือตัดเจาะทะลุตามรูปรอยของตัวอักษร/ภาพหรือ
สิ่งที่จะพิมพ์ไว้ให้ติดเป็นภาพของงานพิมพ์บนวัสดุพิมพ์ที่อยู่ด้านหลังของแม่พิมพ์นั้น ๆ  
          7.1.5 การพิมพ์ดิจิทัล หมายถึง การทําสําเนาของภาพดิจิทัล ลงบนผิวของวัสดุใช้พิมพ์ เช่น 
กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษอัดภาพ ฟิล์ม ผ้า พลาสติกเป็นต้น  การพิมพ์ดิจิทัล เป็นการพิมพ์ที่สั่งให้
มีการใช้ข้อมูลดิจิทัลของตัวอักษรข้อความ/ภาพในระบบคอมพิวเตอร์ไปบังคับให้เครื่องพิมพ์ที่ต่อพ่วง
อยู่ ให้พิมพ์ผลเป็นตัวอักษรขระและภาพบนกระดาษหรือวัสดุพิมพ์บางประเภท เหมาะกับการพิมพ์
จํานวนน้อย ที่มักเป็นการพิมพ์เอกสารใช้งานบุคคล งานเอกสารในสํานักงานสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ 
เฉพาะงาน และหากเป็นการพิมพ์ดิจิทัลเป็นบริการเชิงพาณิชย์ให้ผู้มาใช้บริการแล้วมักเรียกว่า  “การ
พิมพ์ตามความต้องการ”  
    7.2. กระดาษพิมพ์  

กระดาษพิมพ์มีความสําคัญอย่างมาก เพราะค่าใช้จ่ายทางการพิมพ์ประมาณ 40-50% 
ส่วนใหญ่คือค่ากระดาษ ปัจจุบันกระดาษท่ีใช้ในการพิมพ์มีมากหมายหลายชนิด มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาช่วยในการผลิต จึงมีการผลิตออกมาหลายชนิด ซึ่งอาจแบ่งออกตามลักษณะผิวของกระดาษได้
เป็น 2 ประเภท ดังนี้ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 48 )  
          7.2.1 กระดาษไม่เคลือบผิว เป็นกระดาษธรรมดาท่ียังไม่ผ่านกรรมวิธีการเคลือบผิวด้วยสารใด 
ๆ ที่จะทําให้กระดาษมีความเรียบหรือมันขึ้น กระดาษที่ไม่เคลือบผิวนี้ ถ้าใช้กล้องขยายส่องดู จะเห็น
กระดาษมีผิวที่ขรุขระ ซึ่งมีผลต่อการพิมพ์ภาพสกรีนที่ต้องการรายละเอียดของภาพมามาก ๆ เพราะ
จะได้คุณภาพของงานพิมพ์ไม่ดี แต่หากเป็นการพิมพ์ภาพลายเส้น หรืองานทั่วไปก็จะไม่มีผลต่อการ
พิมพ์มากนัก  

- กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือที่เรียกกันว่ากระดาษปรู๊ฟ มีคุณสมบัติในการดูดซึมหมึกได้ดี 
ความทึบแสงสูง ราคาต่ํา หากทิ้งไว้นาน ๆ จะมีสีคล้ําขึ้นจึงเหมาะสําหรับที่จะใช้พิมพ์สิ่งพิมพ์ชั่วคราว 
เช่น แผ่นปลิวโฆษณา หนังสือพิมพ์ หนังสือทั่วไป กระดาษปรู๊ฟนี้ถ้านําไปขัดมันและทําให้เรียบแล้วจะ
เรียกว่า กระดาษปรู๊ฟมัน ซึ่งจะมีราคาแพงกว่ากระดาษปรู๊ฟธรรมชาติธรรมดาและใช้งานได้ดีกว่า
เช่นเดียวกัน  

- กระดาษปอนด์ เป็นกระดาษเนื้อสีขาวเรียบ เก็บไว้นาน ๆ จะไม่กรอบง่าย สีไม่คล้ําลง 
นิยมใช้พิมพ์เอกสารตํารา ที่เน้นความสวยงาม เก็บไว้ได้นาน ราคาสูงกว่ากระดาษปรู๊ฟ กระดาษ
ปอนด์นี่จะเป็นกระดาษที่ขจัดสารเคมีชนิดหนึ่งที่อยู่ในเนื้อไม้ที่เรียกว่า ลิกนินออกแล้ว ลิกนินจะเป็น
สารที่ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนทําให้กระดาษมีสีคล้ํา เมื่อทิ้งไว้ในอากาศนาน ๆ  
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- กระดาษการ์ด มีเนื้อกระดาษเหมือนกระดาษปอนด์แต่มีความหนาและแข็งกว่าปกติ มี
น้ําหนักตั้งแต่120 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน 
ปัจจุบันเราใช้พิมพ์ปกหนังสือ กล่องบรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ยังมีกระดาษการ์ดอีกชนิดหนึ่งที่มี
สีคล้ําทําจากเยื่อที่ไม่ได้ฟอกสี มีน้ําหนักประมาณ 500-600 กรัมต่อตารางเมตร บางทีอาจเรียกว่า
กระดาษแข็ง กระดาษการ์ดชนิดนี้จะนําไปทําไส้ปกหนังสือโดยมีวัสดุอ่ืนห่อหุ้มอยู่อีกทีหนึ่ง  

- กระดาษแอร์เมล์ หรือกระดาษจดหมายเมล์อากาศที่มีน้ําหนักเบาบาง น้ําหนัก
โดยทั่วไปประมาณ 28-32 กรัมต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่จะมีสีขาว อาจมีการทําลวดลาย ต่าง ๆ ลงใน
กระดาษด้วย กระดาษแอร์เมล์นอกจากจะใช้เป็นกระดาษจดหมายเมล์อากาศแล้ว  เราอาจพบใน
ใบเสร็จรับเงิน หรือสําเนาต่าง ๆ  

- กระดาษพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า คือกระดาษที่ใช้พิมพ์ธนบัตร แสตมป์ หรือสิ่งพิมพ์ที่มีค่าอ่ืน 
ๆ กระดาษชนิดนี้จะเป็นกระดาษที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีความเหนียวทนทานต่อการฉีกขาด อาจมี
การสอดแทรกวัสดุบางอย่างไว้ภายในเนื้อกระดาษ เช่นเส้นโลหะหรือเส้นพลาสติกทําให้ยากต่อการ
ปลอมแปลง นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีกระดาษไม่เคลือบผิวอีกหลายชนิดที่มีอยู่ในตลาดทั้งที่มีความ
สวยงามและคุณภาพต่าง ๆ กัน  
          7.2.2 กระดาษเคลือบผิว (Coated Paper)คือกระดาษที่นําไปเคลือบผิวด้วยสารเคมีใน
กรรมวิธีการผลิตกระดาษเพ่ือให้เกิดความเรียบและมันขึ้น อาจทาเคลือบผิวกระดาษด้านเดียวหรือ
สองด้านก็ได้ เพ่ือนําไปพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการความละเอียดสูง กระดาษเคลือบผิวที่เรารู้จักและ
คุ้นเคยคือกระดาษอาร์ต กระดาษอาร์ตเหมาะสําหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความสวยงาม การพิมพ์
ภาพสี มีการดูดซึมหมึกที่ดี ปัจจุบันกระดาษยังมีชนิดที่ปั้มลายต่าง ๆ ลง เพ่ือให้มีลักษณะแปลกตา
ออกไป เช่นกระดาษลายเส้น ลายหนังไก่ กระดาษเคลือบผิวที่ไม่ขัดมันประเภทอาร์ตเรียกว่า “อาร์ต
ด้าน” (Mattart) ถ้าขัดมันเรียกว่า “อาร์ตมัน” (Gloss art)  

สรุป กระบวนการจัดพิมพ์มีทั้งหมด 5 ประเภท คือ การพิมพ์พ้ืนนูน การพิมพ์พ้ืนราบ 
การพิมพ์ร่องลึก การพิมพ์พ้ืนฉลุ และการพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งในที่นี้เลือกใช้การพิมพ์ดิจิทัล เพราะ
เหมาะสมกับปริมาณการพิมพ์หนังสือที่มีจํานวนน้อย กระดาษที่ใช้พิมพ์ มีทั้งกระดาษเคลือบผิวและ
ไม่เคลือบผิว ซึ่งต้องมีการเลือกใช้กระดาษให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้องานในหนังสือเล่ม 

 
8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากผลการศึ กษาของสถาบั นแห่ ง ช าติ เ พ่ื อกา ร พัฒนา เด็ กและครอบครั ว 
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ระบุถึงสถานการณ์ครอบครัวไทย ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2552 ว่า ประเทศ
ไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 11 - 22 ปี จํานวน 11.4 ล้านคน ในจํานวนนี้อยู่ใน
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ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกว่า 2.5 ล้านครอบครัว และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากสถิติการหย่าร้างใน
ปัจจุบันที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ขณะเดียวกันข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพ่อแม่จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุ
ของการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวว่า อันดับหนึ่งมาจากการหย่าร้าง รองลงมาคือคู่สมรสเสียชีวิต (พิษ
เศรษฐกิจคนไทยหย่าร้างสูง ส่งยอดพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 2.5 ล้าน, 2552) นอกจากนี้ จากการสํารวจของ
โครงการพัฒนาเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว พบว่า พ่อแม่ เลี้ยงเดี่ยวส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้านจิตใจ และตกอยู่ในภาวะเครียดถึงร้อยละ 73.5 มีความทุกข์ท้อแท้ใจจากปัญหาที่
ต้องเผชิญและรู้สึกเหงาว้าเหว่ร้อยละ 68.9 และร้อยละ 62.9 ตามลําดับ 

ชาลินี สุริยนเปล่งแสง (2547) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและ
ลักษณะการเป็นพ่อแม่ของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีบุตรปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร จํานวน 365 คน โดย
ใช้เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แบบสอบถามเรื่องการ
สนับสนุนทางสังคม แบบสอบถามเรื่องลักษณะการเป็นพ่อแม่ของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว และแบบ
สัมภาษณ์เรื่องการสนับสนุนทางสังคมและลักษณะการเป็นพ่อแม่ของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว พบว่า การ
สนับสนุนทางสังคมของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีบุตรปฐมวัยมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง และการ
สนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การได้รับคําปรึกษาและคําแนะนํา การได้รับความช่วยเหลือ การ
แลกเปลี่ยนทางสังคม และการสนับสนุนทางอารมณ์มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนลักษณะการ
เป็นพ่อแม่ของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีบุตรปฐมวัยมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่า ความสามารในการเลี้ยงดูบุตร การมีสังคม ความผูกพันต่อบุตร สุขภาพกาย 
สถานภาพทางอารมณ์ และความสัมพันธ์กับคู่ครองมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง และสุดท้ายพบว่า 
การสนับสนุนทางสังคมและลักษณะการเป็นพ่อแม่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาการสนับสนุนทางสังคมแต่ละองค์ประกอบ พบว่า การสนับสนุนทาง
อารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะการเป็นพ่อแม่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะการเป็นพ่อแม่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนการได้รับคําปรึกษา คําแนะนําและการได้รับการช่วยเหลือไม่มีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะการเป็นพ่อแม่ 

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยวที่มีแม่เลี้ยงลูกตามลําพังมากกว่า ในส่วนของครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวนั้นที่ผ่านมายังมีการศึกษา
ไม่มากนัก แต่ก็พบว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวต้องประสบกับปัญหาในการเลี้ยงดูลูกเพียงลําพัง และปัญหา
ทางด้านจิตใจเช่นเดียวกับครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องราวชีวิตของคุณพ่อเลี้ยง
เดี่ยว เพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางสําหรับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่กําลังเผชิญกับปัญหาครอบครัว รวมทั้ง
สะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงเรื่องราวในอีกมุมหนึ่งที่ปรากฏในสังคม 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 
โครงการจัดท าหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอปัญหา

ครอบครัวในปัจจุบันผ่านเรื่องราวชีวิตทั้งก่อนและหลังการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว  ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินชีวิต ตลอดจนข้อแนะน าในการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เนื้อหาในหนังสือจะมุ่งเน้นถึง
วิธีการด าเนินชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เพ่ือให้ความรู้และเป็นแนวทางส าหรับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 
รวมทั้งสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงเรื่องราวในอีกมุมหนึ่งที่ปรากฏในสังคม โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าโครงการในจุลนิพนธ์ฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
    1.1 แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ  เอกสารจาก
งานวิจัย รวมถึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คุณพ่อเลี้ ยงเดี่ยว 
สาเหตุของการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว สถิติการหย่าร้าง การสัมภาษณ์ การเขียนสารคดี และการ
ออกแบบสิ่งพิมพ์ 
    1.2. แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว และ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว เช่น ลูกของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว นักจิตวิทยาบ าบัด หรือ
หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
         1.2.1 คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกปกติ 

- คุณสมเกียรติ คงสุวรรณ  
         1.2.2 คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติก 

- คุณประเสริฐ พิริยะกุลชัย 
         1.2.3 คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช้า              

- คุณสมโภช อ่อนศรี     
         1.2.4 ลูกที่อยู่ในครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว    

- คุณกนกพร คงสุวรรณ ผู้เขียนหนังสือ “พ่อหนูเป็นฮโีร่” 
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         1.2.5 จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องครอบครัว  และนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การให้ความช่วยเหลือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 

- คุณหนึ่งฤทัย เสมาไชย คุณครูที่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัด
ปทุมธานี 

- คุณฐานิชา ลิ้มพานิช  ผู้จัดการมูลนิธิครอบครัวเลี้ยงดี่ยว 
- นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศและครอบครัว 
 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.1 ประเภทเอกสาร รวบรวมจากข้อมูลเอกสาร ต ารา วิทยานิพนธ์ บทความและงานวิจัย รวมถึง
ข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าหนังสือ   
    2.2 ประเภทบุคคล โดยการสัมภาษณ์ครอบครัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
ครอบครัว นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคุณ
พ่อเลี้ยงเดี่ยว 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มคนทั่วไปที่สนใจอ่านหนังสือสารคดี และผู้ที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 
 

4. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการจะสัมภาษณ์โดยตรง คือ เลือกสัมภาษณ์
คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวและคนในครอบครัว โดยเลือกคนที่มีกรณีเรื่องราวแตกต่างกันไป ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์บุคคลเหล่านี้ เพ่ือให้สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวพ่อเลี้ยง
เดี่ยวได้อย่างครบถ้วน 

 
5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ โดยมีค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์สืบเนื่องมาจาก เรื่องราวครอบครัว
พ่อเลี้ยงเดี่ยว วิธีการด าเนินชีวิตและแนวทางในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ซึ่งมีแนวค าถามต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งจะถามทุกคนที่เป็นแหล่งข้อมูล เพ่ือเป็นข้อมูล 
เบื้องต้น ประกอบไปด้วยชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ  
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2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ ความเป็นมาของเรื่องราวปัญหาที่
เกิดก่อนจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว วิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ขณะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 
ทัศนคติในการรับมือกับปัญหาและการใช้ชีวิต 

3) ข้อมูลแนวทางการช่วยเหลือของหน่วยงานให้การช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าแก่คุณ
พ่อเลี้ยงเดี่ยว 

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการสรุปผลข้อมูล 

เนื้อหาในส่วนนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แนวคิดเนื้อหา ส่วนที่ 2 แนวคิดด้าน
รูปเล่ม 

 
ส่วนที่ 1 แนวคิดเนื้อหา 

โครงการจัดท าหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอปัญหา
ครอบครัวในปัจจุบันผ่านเรื่องราวชีวิตทั้งก่อนและหลังการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว  ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินชีวิต ตลอดจนข้อแนะน าในการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เนื้อหาในหนังสือจะมุ่งเน้นถึง
วิธีการด าเนินชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ความรู้ สร้างก าลังใจและเป็นแนวทาง
ส าหรับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว รวมทั้งสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงเรื่องราวในอีกมุมหนึ่งที่ปรากฏในสังคม  

การน าเสนอเนื้อหา ใช้วิธีการเขียนในรูปแบบสารคดี บรรยายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดย
แบ่งเนื้อหาออกเป็นบท แต่ละบทจะเป็นเรื่องราวของพ่อเลี้ยงเดี่ยวในแต่ละครอบครัว สะท้อนมุมมอง 
ทัศนคติการใช้ชีวิต การเลี้ยงดูลูก ผ่านพ่อเลี้ยงเดี่ยวและผู้ที่เก่ียวข้อง โดยจะแบ่งเนื้อหาดังนี้ 1) บทน า 
2) พ่อเลี้ยงเดี่ยวครอบครัวที่หนึ่ง 3) พ่อเลี้ยงเดี่ยวครอบครัวที่สอง 4) พ่อเลี้ยงเดี่ยวครอบครัวที่สาม 
5) บทส่งท้าย 

บทน า น าเสนอที่มาของปัญหา ความส าคัญของสถาบันครอบครัว การหย่าร้าง ใน
ปัจจุบันที่เพ่ิมสูงขึ้นท าให้เกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น โดยจะดึงจุดเด่นจาก 3 ครอบครัวมาเล่า 
เพ่ือปูพื้นฐานและน าเข้าสู่เนื้อเรื่องในบทต่อไป  

เนื้อเรื่อง น าเสนอเรื่องราวของพ่อเลี้ยงเดี่ยวในแต่ละครอบครัว โดยการสัมภาษณ์
พ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเผชิญกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อ่านได้เห็นถึงการต่อสู้กับ
ปัญหาที่เกิดข้ึน วิธีจัดการ ทัศนคติในการการด าเนินชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เพ่ือให้ก าลังใจและเป็น
แนวทางให้กับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวท่านอื่นๆ รวมทั้งสะท้อนให้สังคมรับทราบเรื่องราวมากขึ้น  

สรุป กล่าวถึงความรู้สึกของผู้เขียนจากการศึกษาเรื่องราวชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวตลอด
การด าเนินงาน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้จากการลงพ้ืนที่และสังเกตการณ์ 
    1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์
    1.3 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจอ่าน
หนังสือสารคดี  ไม่จ ากัดอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ค าถามปลายเปิดและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ ด้วยวิธี Descriptive หา
ค่าความถี่ (Frequency) แล้ววิเคราะห์หาค่าทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมาย
ข้อมูลต่างๆ ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณได้ก าหนดให้ใช้ค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรธ์ (Likert’s five rating scale) ซึ่งมีเกณฑ์ของการให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2531 : 114-115)      

                 พึงพอใจมากที่สุด = 5 คะแนน 
                 พึงพอใจมาก = 4 คะแนน  
                 พึงพอใจปานกลาง = 3 คะแนน 
                 พึงพอใจน้อย = 2 คะแนน 
                 พึงพอใจน้อยที่สุด = 1 คะแนน 
                  แล้วน าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดแบ่งเป็น 5 ช่วง เพ่ือแปล

ความหมายระดับค่าเฉลี่ยความต้องการ ดังนี้ 
                 พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 
                 พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 
                 พึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 
                 พึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 
                 พึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 
                 โดยมีประเด็นที่ใช้ในการประเมินดังนี้ 
                 1) ด้านเนื้อหาและภาพถ่าย 
                 2) ด้านการออกแบบ 
                 3) ด้านภาพรวมของหนังสือ 
 

2. วิธีการออกแบบ 
    2.1 น าเนื้อหาและแนวทางการออกแบบที่สรุปได้ มาก าหนดโจทย์การออกแบบ (Design 
Brief) เพ่ือสร้างกรอบความคิด ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบจัดหน้า 
    2.2 ท าต้นแบบร่าง โดยเรียงเนื้อหาใส่ดัมมี่ (Dummy) เพ่ือดูภาพรวมของหนังสือ 
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    2.3 จัดหน้าพิมพ์ (Layout) ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    2.4 น างานออกแบบ (Artwork) ที่ได้เข้าสู่กระบวนการพิมพ์ และจัดท าเป็นรูปเล่ม 

 
ส่วนที่ 2 แนวคิดด้านรูปเล่ม 
1. ส ี 

ในขั้นตอนการออกแบบจะใช้สีขาวด า ในส่วนของเนื้อหา และภาพประกอบเป็นสี่สี 
2. ภาพประกอบ  

ภาพประกอบที่ใช้จะเป็นภาพวาดด้วยมือหรือโปรแกรม(Illustration) 
3. ตัวอักษร 
    3.1 แบบอักษร 

1) หัวเรื่อง หรือชื่อเรื่องใช้ TH SarabunPSK ที่มีลักษณะเรียบง่ายอ่านสบายตา 
2) เนื้อหาใช้ TH SarabunPSK เนื่องจากเป็นตัวอักษรมีหัว ลายเส้นชัดเจนอ่านง่าย 

เหมาะส าหรับการอ่านเนื้อหายาวๆ 
    3.2 ขนาดตัวอักษร 

1) หัวเรื่องใช้ขนาด 26 Point 
2) เนื้อหาใช้ขนาด 14 Point 

    3.3 สีตัวอักษร 
1) หัวเรื่องใช้สีฟ้าเข้ม 
2) ตัวพ้ืนใช้สีด า 

4. คอลัมน์  
เนื่องจากเป็นการออกแบบเพ่ือผลิตหนังสือสารคดี เป็นหนังสือขนาดเล็ก มีตัวอักษรเป็น

จ านวนมากและมีความยาวติดกันหลายหน้าในแต่ละบท จึงจัดแบบ 1 คอลัมน์ในหน้า เพ่ือให้สะดวก
แก่การอ่าน เรียบร้อย ดูแล้วสบายตา  
5. แบบแผนหนังสือเล่ม (Stylebook) 

แบบแผนในการพิมพ์หนังสือโครงการจัดท าหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีการ
ก าหนดรายละเอียดการจัดท าดังนี้ 
    5.1 ขนาดรูปเล่มพ็อกเก็ตบุ๊ค 13x18. 5 เซนติเมตร 
    5.2. จ านวน 92 หน้า 
    5.3 กระดาษ 
         5.3.1 ปก ใช้กระดาษอาร์ตการ์ดด้าน 260 แกรม 
         5.3.2 เนื้อใน ใช้กระดาษปอนด์ 120 แกรม 
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    5.4 สีในการการพิมพ์ ขั้นตอนการออกแบบจะใช้สีขาวด าในส่วนของเนื้อหาและภาพประกอบเป็น
สี่สี 
    5.5 ภาพประกอบที่ใช้จะไม่เน้นภาพถ่ายที่เปิดเผยใบหน้าของแหล่งข้อมูลชัดเจน  เพ่ือป้องกันการ
ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ภาพประกอบภายในเล่มจึงเป็นภาพวาดด้วยมือหรือโปรแกรม 
(Illustration) ที่แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทนั้นๆ  
    5.6 ลักษณะตัวเลข เลขอาราบิก 
    5.7 ใช้การเว้นระยะระหว่างบรรทัดเพ่ือแสดงถึงการเปลี่ยนเนื้อเรื่องหรือเปลี่ยนผู้พูดในแต่ละบท 
    5.8 ใช้การเปิดหน้าแบบหน้าคู่ (Double page) หน้าด้านซ้ายเป็นภาพประกอบ และด้านขวาใช้
ชื่อบทในการเปิดบทเพื่อเป็นการดึงความสนใจผู้อ่าน 
    5.9 จัดเรียงอักษรแบบชิดระยะขอบทั้งซ้ายขวา 
    5.10 การเข้าเล่ม ใช้การเข้าเล่มแบบไสกาว 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 
การศึกษาจุลนิพนธ์หัวข้อ โครงการจัดท าหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ได้

ด าเนินการเก็บข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งข้อมูลจากเอกสาร และการลงพ้ืนที่จริงโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากแหล่งข้อมูล ท าให้สามารถประมูลข้อมูลต่างๆ ออกมาในรูปแบบงานเขียนเชิง
สารคด ีประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ ได้แก่ 1) วิเคราะห์เนื้อหา และ 2) วิเคราะห์งานออกแบบรูปเล่ม 

 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหา 

วิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์กลุ่มบุคคล ดังต่อไปนี้ 
1. ครอบครัวของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว  

ครอบครัวของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว จ านวน 3 ครอบครัว ซึ่งมีทั้งครอบครัวที่มีบุตรเป็นเด็ก
ปกต ิครอบครัวที่มีบุตรเป็นเด็กออทิสติก และครอบครัวที่มีบุตรเป็นเด็กมีพัฒนาการทางสมองช้า 

ประเด็นค าถามหลักที่ใช้ถามทุกครอบครัว 
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ อายุ อาชีพ 
2) เรื่องราวชีวิตคู่ ความเป็นมา สาเหตุที่ท าให้เกิดการหย่าร้างหรือแยกทางกัน 
3) เหตุผลที่เลือกเป็นผู้ดูแลลูก 
4) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจิตใจ ร่างกาย และแนวทางแก้ไขหลังเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 
5) รูปแบบการด าเนินชีวิตในการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว   
6) การดูแลลูกท้ังทางจิตใจและร่างกาย 
7) การวางแผนอนาคต 
8) ทัศนคติในการด าเนินชีวิตหลังเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว การมีก าลังใจ ไม่ย่อท้อที่จะ

ด ารงชีวิตต่อไป 
นอกจากคาถามหลักเหล่านี้แล้ว ผู้เขียนยังมีค าถามเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่ใช้ส าหรับถามแต่ละ

ครอบครัว โดยอิงจากลักษณะเฉพาะของแต่ละครอบครัว 
2. บุคคลแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว  

บุคคลแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในข้อแรกที่
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวและเด็กได้  ได้แก่ ลูกของคุณพ่อเลี้ยง
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เดี่ยว คุณครูที่ท าการสอน ดูแลใกล้ชิดกับลูกในครอบครัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว หรือนักสังคมสงเคราะห์ที่
เข้ามาช่วยดูแลครอบครัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 

ประเด็นค าถามหลัก 
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลในเบื้องต้น ประกอบด้วย ชื่อ 

นามสกุล อายุ อาชีพ ต าแหน่งงาน ความเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักของเรื่อง 
2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

จิตใจ ร่างกาย และรูปแบบการด าเนินชีวิต 
3) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการใช้ชีวิต การมีก าลังใจในการต่อสู้กับปัญหา 

3. จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องครอบครัวและเด็ก 
ประเด็นค าถามหลัก 
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลในเบื้องต้น ประกอบด้วย ชื่อ 

นามสกุล อายุ อาชีพ ต าแหน่งงาน  
 2) ค าแนะน าส าหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของครอบครัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เพ่ือเป็น

แนวทางให้กับครอบครัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอ่ืนๆ 
วิเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยจะใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ 

สาเหตุและที่มาของการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว สถานการณ์ของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และการหย่า
ร้าง สถิติต่าง ๆของประเทศไทย  

 
ผลการศึกษา 
1. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ในส่วนของผลการศึกษา ผู้จัดท าจะน าเสนอจ าแนกตามแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
    1.1 คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติก 

- คุณประเสริฐ พิริยะกุลชัย  
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2556) ได้ข้อมูลว่า 
คุณประเสริฐ พิริยะกุลชัย ปัจจุบันอายุ 52 ปี ท าอาชีพ ขายชาปั่นไข่มุก อาศัยอยู่ใน

จังหวัดปทุมธานี มีลูกทั้งหมด 3 คน โดยคนโตเป็นผู้หญิง อายุ 17 ปี คนที่สองเป็นลูกผู้ชาย ชื่อน้องจี
โน่ หรือ นายกฤตภาส พิริยะกุลชัย อายุ 15 ปี เป็นเด็กออทิสติก มีปัญหาทางด้านการพูดคือ ไม่
สามารถสื่อสารได้ เริ่มแสดงอาการเมื่อน้องอายุ 2 ปี สังเกตจากการไม่เริ่มพูด ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง 
ส่วนคนที่สามเป็นผู้หญิง อายุ 12 ปี คนรอบข้างจะเรียกคุณพ่อประเสริฐว่า “ปฺา” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 
 

คุณพ่อประเสริฐแยกทางกับภรรยาได้ประมาณสิบปีแล้ว เนื่องจากเกิดความไม่เข้าใจกัน 
จึงท าให้ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ ทั้งสองได้ตกลงกันว่าคุณพ่อจะเป็นฝุายรับผิดชอบลูกๆ หลังจากนั้น
คุณแม่ก็ไม่เคยมาพบลูกอีกเลย   

ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคือต้องท างานหนักมากขึ้นเพ่ือหาเงินมา
ดูแลลูกท้ัง 3 คน โดยเฉพาะน้องจีโน่ที่เป็นเด็กออทิสติก ที่ต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  

คุณพ่อให้ความส าคัญกับการท างานหาเลี้ยงชีพและลูกทั้ง 3 คน ไปพร้อมๆกัน ถึงแม้จะ
ยุ่งจากการท างาน แต่ก็ต้องหาวิธีในการดูแล จัดการกับลูกๆให้สอดคล้องกันเสมอ พยายามจัด
ตารางเวลาให้ลงตัวกับการท างาน  โดยปกติแล้วลูกผู้หญิง 2 คน จะเรียนที่โรงเรียนประจ า ช่วง
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือปิดเทอมจึงจะกลับมาที่บ้าน ดังนั้นเวลาส่วนใหญ่คุณพ่อจึงทุ่มเทให้กับน้อง
จีโน่เป็นหลัก เนื่องจากต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ กล่าวคือ กิจวัตรประจ าวันตั้งแต่ตื่นนอน กินข้าว 
อาบน้ า ไปโรงเรียน คุณพ่อต้องฝึกให้น้องจีโน่สามารถท ากิจกรรมข้าต้นให้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้
สามารถอยู่ในสังคมได้ น้องจีโน่จะไปเรียนที่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งแยกมาจากศูนย์การส่งเสริมการศึกษาพิเศษ จังหวัดปทุมธานี อีกทีหนึ่ง  

การวางแผนอนาคต คุณพ่อคิดที่จะเลิกขายน้ าปั่นชาไข่มุก จึงได้เริ่มหันไปท าธุรกิจ
ส่วนตัวเพ่ือเป็นหลักประกันในการด าเนินชีวิตให้กับลูกๆ จากที่เคยขายน้ าปั่นทุกวัน ก็เหลือแค่วัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ วันเสาร์และอาทิตย์หยุดเพ่ือไปท าธุรกิจใหม่ ถ้าธุรกิจไปได้ดีก็จะเลิกขายน้ าปั่นอย่าง
ถาวร เพราะเห็นว่าจะขายน้ าปั่นชาไข่มุกไปตลอดชีวิตไม่ได้  

จากการสัมภาษณ์คุณพ่อประเสริฐพบว่า คุณพ่อค่อนข้างเป็นคนอารมณ์ดี มีทัศนคติด้าน
บวก ยิ้มแย้มแจ่มใส ขณะเล่าเรื่องไปก็ยิ้มและหัวเราะไปด้วย ซึ่งคุณพ่อบอกว่าเคยท้อแท้จากภาวะ
เครียดจากการท างาน ท าให้รู้สึกเหนื่อย จึงเคยคิดเล่นๆในใจว่าจะเอาน้องจีโน่ไปทิ้ง แต่พอคิดจริงๆก็
ไม่สามารถท าได้ แค่เห็นหน้าลูกก็มีก าลังใจในการต่อสู้กับทุกปัญหาในชีวิต 
    1.2 คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช้า 

- คุณสมโภช อ่อนศรี  
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556) ได้ข้อมูลว่า 
คุณพ่อโภช ปัจจุบันอายุ 51 ปี มีอาชีพเป็น Supervisor ท าเกี่ยวกับการออกแบบ 

ควบคุมโปรดักชั่น อาร์ตโปรดักชั่น อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีลูกสาวทั้งหมด  2 คน โดย
คนโตชื่อน้องแก้วตา (นามสมมติ) อายุ 13 ปี เป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช้า ส่วนคนเล็กน้อง
ดวงใจ (นามสมมติ) อายุ 11 ปี ไม่มีความผิดปกติ 

คุณพ่อโภชและภรรยาได้แยกทางกันตอนลูกคนเล็กอายุประมาณ 4 ปี สาเหตุที่ท าให้เกิด
การหย่าร้างหรือแยกทางกันคือ คุณแม่แอบมีผู้ชายใหม่ พอจับได้จึงตัดสินใจเลิกกัน โดยคุณพ่อโภช มี
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ความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเป็นผู้ดูแลลูกเอง ประกอบกับคุณแม่ปฏิเสธว่าน้องแก้วตา ดวงใจไม่ใช่ลูกของ
ตน เพราะไปบอกกับผู้ชายคนใหม่ว่าตนไม่มีลูก คุณพ่อจึงตัดสินใจแยกทางในทันที 

จากการสัมภาษณ์คุณพ่อโภช ผู้ศึกษาพบว่าคุณพ่อและคุณแม่แยกทางกันได้ไม่ดีนัก คุณ
พ่อมีภาวะความเสียใจ กระเทือนจิตใจ จากการไปมีผู้ชายคนใหม่ของคุณแม่เป็นอย่างมาก ในช่วง
เดือนแรกเกิดอาการเบื่ออาหาร นอนไม่หลับ แต่ก็ต้องเข้มแข็ง ต่อสู้เพ่ือลูกๆ หัดรู้จักการปล่อยวาง ใช้
ธรรมะเข้ามาช่วยเยียวยา ไม่คิดถึงสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น ลูกๆก็รับรู้ถึงความเสียใจของคุณพ่อ พวกเขาก็จะ
หลีกเลี่ยงในการพูดถึงคุณแม่ ทั้งสามต่างช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน 

น้องแก้วตา จะมีปัญหาในเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง ส่งผลไปถึงสมองมีการพัฒนาการช้า 
ต้องเรียนซ้ าอนุบาล 3 คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าน่าจะเป็นผลมาจากการที่คุณแม่พยายามกินยาขับเลือด 
ในช่วงที่ตั้งครรภ์น้องแก้วตา ซึ่งคุณพ่อไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อน จนกระทั่งพ่ีสาวของคุณแม่พูดแซว
ถึงน้องแก้วตา ว่า “เนี่ยหัวแข็งนะ ขนาดกินยาขับยังไม่ออกเลย” คุณพ่อก็เลยพอรู้ว่าเขาท าร้ายลูก 
แต่ก็พยายามท าให้ในครอบครัวไม่มีความขัดแย้งกันเกิดข้ึน   

หลังจากเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวในช่วงแรกไม่ได้มีปัญหาการปรับตัวมากนัก เพราะคุณพ่อ
ดูแลลูกๆมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว จึงใช้วิธีดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ไปไหนไปด้วยกัน นอนด้วยกันตลอด คอย
สอนทุกๆเรื่องราวให้ลูกมีภูมิคุ้มกันในสังคม โดยไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะต้องเก่ง หรือเพียบพร้อม แต่ขอ
แค่ลูกเป็นคนดี ขยัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็พอแล้ว 

คุณพ่อเล่าให้ฟังว่ามีบ้างที่รู้สึกเหนื่อย ในบางเรื่องท่ีเคยพูดเคยสอนกับลูกไปแล้วก็ยังต้อง
พูดอีกทุกครั้ง แล้วเมื่อถามว่าเคยรู้สึกท้อหรือไม่ คุณพ่อตอบทันทีว่าท้อไม่ได้ ต้องบอกกับตัวเองว่า
อย่าท้อ เราต้องสู้ แม่เราเลี้ยงลูกมาได้ตั้งหลายคน เราเลี้ยงแค่สองคน ท าไมเราจะท าไมได้ บางทีใน
สังคมทุกวันนี้เรื่องเล็กน้อยก็ท้อแท้ ยอมแพ้ ทั้งท่ีจริงยังมีคนที่เขาด้อยกว่าเราอีกมากแต่เขาก็ยังสู้ 

ส าหรับการวางแผนอนาคต คุณพ่อมีความตั้งใจอยากเปิดร้านอาหารกึ่งแกลอรี่ เพ่ือ
แสดงผลงานของตนเอง และใช้เป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวหลังเกษียณ ให้ลูกๆได้มีงานท าอยู่กับบ้านได้  
    1.3 คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกปกติ 

- คุณสมเกียรติ คงสุวรรณ   
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556) ได้ข้อมูลว่า 
คุณสมเกียรติ คงสุวรรณ อายุ 55 ปี ท าอาชีพเปิดร้านขายหนังสืออยู่ที่จังหวัดชุมพร มีลูก

สาวคนเดียวชื่อ กนกพร คงสุวรรณ อายุ 25 ปี   
คุณสมเกียรติและภรรยาแยกทางกันเมื่อลูกสาวอายุ ได้เพียง 4 ปี เนื่องจากมีปัญหา

ภายในครอบครัวและภรรยามีผู้ชายคนใหม่ ซึ่งการจากไปของภรรยาครั้งนั้น ได้สร้างปมในใจให้กับลูก
สาวเป็นอย่างมาก เขาจึงพยายามท าทุกอย่างเพ่ือทดแทนบางสิ่งที่ลูกสาวอาจขาดไป อะไรที่คุณแม่
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เคยท าให้ คุณพ่อก็สามารถท าแทนให้ได้ ท ากับข้าวให้กิน อาบน้ าให้ ท าผมไปโรงเรียน ร้องเพลงกล่อม
เข้านอน แม้อาจจะท าได้ไม่ดีนัก แต่ท าให้ทุกอย่างให้ลูกไม่รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรไป 

คุณพ่อจะมีวาระในการเลี้ยงดูลูก 3 วาระ คือ 1) กินนอน ต้องสบาย 2) ป.1 ถึงป.6 
ต้องใส่ใจ ใส่สิ่งดีๆ ปูอนแต่สิ่งที่ดีเข้าสมองให้ลูก 3) ม.1ถึงม.6 ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ จะคอยดูความ
ประพฤติ เพราะสังคมเปลี่ยนไป ต้องคอยระวังในเรื่องยาเสพติด การเที่ยวเตร่  

แม้ว่าลูกจะไปเรียนมหาวิทยาลัย ท างาน ใช้ชีวิตอยู่ไกลบ้าน แต่คุณพ่อไม่เคยกังวลว่าลูก
จะท าตัวไม่ดีเลย เพราะมีความเชื่อมั่นว่าตนสอนมาดีตั้งแต่เล็กจนโต จึงเชื่ อการตัดสินใจของลูกใน
ทุกๆเรื่อง  
    1.4 บุคคลแวดล้อมของครอบครัวคุณพ่อประเสริฐ 

- คุณหนึ่งฤทัย เสมาไชย 
- คุณอารมณ์ เซ็งแซ่ 
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2556) ได้ข้อมูลว่า 
คุณหนึ่งฤทัย เสมาไชย และคุณอารมณ์ เซ็งแซ่ เป็นคุณครูอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต

บุคคลออทิสติก จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ท าการฝึกทักษะต่างๆให้กับน้องจีโน่มาเป็นเวลากว่า  3 ปี ได้
เห็นพัฒนาการของน้องจากท่ีไม่มีอะไรเลย ค่อยๆท าการพัฒนา จนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น
กว่าแต่ก่อน 

ครูหนึ่งและครูรมณ์เล่าให้ฟังถึงน้องจีโน่ว่า ในตอนแรกคุณพ่อเหมือนไม่เห็นความส าคัญ
ในการพัฒนาของน้องจีโน่ ในการพามาที่ศูนย์ฝึก แต่เมื่อเวลาผ่านไปน้องจีโน่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด คุณพ่อจึงเริ่มหันมาให้ความส าคัญ 

น้องจีโน่มีรูปร่างสูงใหญ่ ตาด าเล็ก ลิ้นไก่สั้น มือ แขนและขาใหญ่ อะไรที่อยู่ในมือเขาจะ
หยิบเข้าปาก ทั้งหัวหอมดิบ ยาหม่อง กล้วยทั้งเปลือก ฟองน้ าก็กิน ที่บ้านคุณพ่อต้องคอยล็อคตู้เย็น
เอาไว้ ไม่อย่างนั้นจีโน่กินทุกอย่าง โดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอันตรายกับตัวเอง  

เมื่อต้องการสั่งให้น้องจีโน่ท าอะไรสักอย่าง เช่น บอกให้ไปหยิบเก้าอ้ี พูดครั้งแรกน้อง
อาจจะยังเฉยอยู่ ต้องพูดครั้งที่สอง ครั้งที่สาม จึงจะท าตาม น้องสามารถท าได้ รู้เรื่อง แต่ต้องพูดบอก
ทีละขั้น อย่าพูดทีเดียวหลายค าสั่งเพราะน้องจะท าไม่ได้ ไม่เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปที่พูดเพียงครั้ง
เดียวก็รู้เรื่องแล้วว่าต้องท าอะไรบ้าง 

เด็กออทิสติกที่พูดได้จะสอนยากกว่าเด็กออทิสติกท่ีพูดไม่ได้ เพราะ เขาจะมีความคิดเป็น
ของตัวเอง ควบคุมเขาไม่ได้ การเรียนรู้ของเด็กออทิสติกนั้นเหมือนกับขั้นบันได หากหยุดการพัฒนา
ให้กับเขา พัฒนาการก็จะถอยลงมาเรื่อยๆ ค่อยๆถอย แต่หากเกิดภาวะตื่นเต้นภายในชีวิตของเด็ก 
เช่นเกิดอาการช็อก ตกใจ ตื่นเต้น หรือมีสิ่งมากระทบจิตใจแรงๆ พัฒนาการของเขาจะถอยลงไปที่
ศูนย์ อะไรที่เคยท าได้ก็จะท าไม่ได้ ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด  
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ทางศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจะฝึกให้น้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อยู่
ในสังคมได้โดยไม่เป็นภาระของคนอ่ืน และพยายามฝึกให้สามารถท างานได้ โดยมีร้านค้าคนพิการของ
ชุมชนเป็นสถานที่ให้พวกเขาฝึกท างาน เหมือนเป็นการระบายงานอีกทางหนึ่ง  

ส่วนใหญ่พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกจะมีความคิดว่าลูกของตนนั้นไม่สามารถท า
อะไรได้ คือไม่มีความเชื่อมั่นในตัวลูก ซึ่งสิ่งนี้ต้องอาศัยความพยายามอย่างมากกับการที่จะให้เด็ก
เหล่านี้ท าอะไรสักชิ้นหนึ่ง เสร็จเป็นชิ้นเป็นอัน ต้องมีเวลาและความใจเย็น เช่น การที่จะฝึกให้เขากิน
ข้าวด้วยตัวจนเสร็จโดยที่พ่อแม่ไม่เข้าไปยุ่งเลยนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องท า 
เพราะถือว่าเป็นการฝึกเขาว่าจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่ท าอยู่ให้ส าเร็จ แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่จะท าไม่ได้
เพราะความเร่งรีบ  รีบไปท างาน หากรอลูกกินข้าวเสร็จจะไม่ทันการ ก็จับปูอน จับอาบน้ าให้ ซึ่งใน
ความเป็นจริง พ่อแม่จะปูอนลูก ท าทุกสิ่งให้ลูกไปได้ตลอดชีวิตหรือเปล่า หากวันหนึ่งเป็นอะไรขึ้นมา 
แล้วลูกจะท าอย่างไร คนอ่ืนเขาไม่ได้เข้าใจว่าจะต้องปูอนข้าวปูอนน้ าให้ มีแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่
เท่านั้นที่ท าได้ พ่ีน้องเขาวันหนึ่งก็ต้องมีครอบครัวเช่นกัน จะท าอย่างไร ดังนั้นต้องคอยช่วยฝึกให้เขา
ช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด  

นอกจากนี้คุณหนึ่งฤทัย เสมาไชย ยังแนะถึงการสังเกตว่าลูกของเราเป็นเด็กออทิสติก
หรือไม่ ดูได้จากพฤติกรรมที่เขาแสดงออก พัฒนาการทางด้านสังคมและการสื่อสารว่าเป็นไปตามวัย
หรือไม่  ซึ่งสังเกตได้ตั้งแต่เด็กมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป พฤติกรรมบ่งชี้ออทิสติกที่สังเกตเห็นได้มีดังนี้ เช่น 
1. ไม่สามารถแสดงท่าทางหรือชี้นิ้วบอกถึงความต้องการได้ 2. ไม่ตอบสนองต่อผู้คนรอบข้าง เช่น ไม่
หันหน้าตามเสียงเรียก 3. ไม่ชอบให้ใครกอด 4. ไม่สบตาผู้คน 5. ไม่ตอบสนองทางด้านอารมณ์ 6. ไม่
ลอกเลียนแบบ 7. ไม่ส่งเสียง 8. เข้ากับคนอ่ืนได้ยาก หรือไม่ได้เลย ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ชอบแยกตัว
เล่นคนเดียว 9. ผูกพันกับสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ าๆ เช่นติดเชือกฟาง ถุงพลาสติก ถ้าดึงออกจะ
กรีดร้องอยู่นาน 10. ความรู้สึกของคนเลี้ยงดูจะสังเกตได้ว่าเด็กไม่เหมือนคนอ่ืน 

หัวใจของการช่วยเหลือเด็กหรือบุคคลออทิสติกนั้นจ าเป็นต้องมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนการฝึกทักษะที่มีครูจัดให้ เด็กจะต้องฝึกทักษะการพัฒนาให้เหมือนกับคนปกติทั่วไป เราจะต้อง
ตระหนักว่าเด็กจะฉลาดและเรียนรู้ได้ดีด้วยการอบรม ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และสังคมเท่านั้น  

เมื่อพ่อแม่ส่วนใหญ่ทราบว่าลูกของตนเป็นเด็กออทิสติกแล้วนั้น มักจะเกิดความเครียด
ขึ้นได้ ดังนั้นพ่อแม่ควรรู้จักการท าใจยอมรับให้ได้ โดยมีหลักง่ายๆ ดังนี้ 1). เปลี่ยนทัศนคติและ
ความคิด โดยคิดในทางที่ดีว่าลูกต้องพัฒนาได้ 2) ยอมรับในความเป็นลูกและสิ่งที่ลูกเป็น หมั่นบอก
ตนเองว่า “เรารักลูกของเรา ไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไร” 3) หมั่นบอกกับตนเองว่า ถ้าเราไม่รัก และ
เข้าใจลูกของเรา แล้วใครจะรักและเข้าใจ 4) บอกกับตนเองว่า “หยุดไม่ได้” ต้องพัฒนาลูกให้ช่วย
ตนเองให้ได้มากที่สุด 5) พยายามดูแลจิตใจและร่างกายของตนเองให้เข้มแข็ง และมองโลกในแง่ดี
พร้อมเผชิญกับปัญหา และเป็นหลักให้แก่ลูก 6) ตั้งสติ ไม่ท้อแท้ 7) ไม่กล่าวโทษตนเองหรือคู่สมรสว่า 
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เป็นสาเหตุท าให้ลูกมีปัญหา การมีลูกเป็นเด็กออทิสติกไม่ใช่ความผิดของใคร และ8. ควรหันหน้า 
ปรึกษากันในครอบครัว ถึงวิธีการดูแล เลี้ยงดู ฝึกอบรมลูก 

ในบางครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติกและลูกที่เป็นเด็กปกติอยู่ร่วมกัน ย่อมมีปัญหา
เกิดขึ้นได้เสมอ เพราะเด็กออทิสติกจะมีปัญหาพฤติกรรม ซึ่งรบกวนกิจวัตรประจ าวันของพ่ีน้องคน
อ่ืนๆ ผู้ที่เป็นพ่อแม่ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจว่า พ่ีหรือน้องของเขาปุวยเป็นอะไร พยายามอย่าให้ลูกที่
เป็นเด็กออทิสติก เข้าไปรบกวนการเล่นหรือการท างานของพ่ีน้องมากเกินไป เด็กบางคนอาจเกิด
ความรู้สึกน้อยใจที่บิดามารดาเอาใจใส่เด็กออทิสติกมากกว่าตน บางคนรู้สึกอายที่จะไปในที่ต่างๆ กับ
พ่ีหรือน้องที่เป็นออทิสติกหรือไม่กล้าให้เพ่ือนรู้ว่ามีพ่ีหรือน้องที่เป็นออทิสติก บางคนอิจฉาพ่ีหรือน้อง
ที่เป็นออทิสติกเพราะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ หรือเขาต้องรับผิดชอบพ่ีหรือน้องที่เป็นออทิสติก
มากเกินไป 
    1.5 บุคคลแวดล้อมของครอบครัวคุณพ่อสมเกียรติ  

- คุณกนกพร คงสุวรรณ   
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556) ได้ข้อมูลว่า 
คุณกนกพร คงสุวรรณ หรือ ยีนส์ เป็นลูกสาวของคุณพ่อสมเกียรติ คงสุวรรณ อายุ 25 ปี 

ปัจจุบันเปิดบริษัทท าแอนนิเมชั่น ชื่อบริษัทฉายแสงแอนนิเมชั่น ท ารายการชิ้นแรกให้กับ
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS และเขียนหนังสือร่วมกับมูลนิธิเด็ก เรื่องครอบครัวหัวแห้ว  

ยีนส์มีปมในใจตั้งแต่เด็กที่คุณแม่ทิ้งเขาและคุณพ่อไป มีความรู้สึกโกรธและเกลียดคุณแม่
มาโดยตลอด แต่คุณพ่อสมเกียรติกลับสอนยีนส์ทุกครั้งว่าให้รักแม่ อย่าเกลียดแม่ ยังไงเขาก็เป็นแม่ ไม่
เคยพูดว่าร้ายแม่ให้ฟังเลยสักครั้ง การแยกทางกันของครอบครัวท าให้ยีนส์รู้สึกอายมาก เพราะในสมัย
นั้นจ านวนการหย่าร้างยังไม่สูงเท่าปัจจุบัน ยิ่งในต่างจังหวัดนั้นแทบจะไม่มี ครอบครัวของยีนส์เหมือน
เป็นครอบครัวแรกๆที่เลิกกัน หลายครั้งที่ต้องถูกเพ่ือนล้อว่าไม่มีแม่ ว่าตนนิสัยไม่ดีเพราะไม่มีแม่คอย
สั่งสอน  ยีนส์เสียใจมาก ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเพ่ือนต้องว่าตนด้วย แต่คุณพ่อก็ได้สอนให้ยีนส์อย่าไปสนใจ
ฟังค าพูดของคนอ่ืน ปล่อยให้เขาพูดไป “คนที่พูดเรื่องคนอ่ืนคือคนที่ไม่รู้จริง ถ้าเขารู้ความจริงเขาจะ
ไม่เอาเรื่องของเราไปพูด แต่ถ้าเขาอยากรู้เรื่องจริงเขาจะถามเรา” หลังจากนั้นยีนส์จึงไม่สนใจค าพูด
เหล่านั้นอีกเลย ประกอบกับภายหลังเริ่มมีครอบครัวแยกทางกันเพ่ิมขึ้น จึงท าให้รู้สึกว่าการหย่าร้าง
เหมือนเป็นเรื่องปกต ิ  

ยีนส์กับคุณพ่อสนิทกันมาก ตั้งแต่เล็กจนโตคุณพ่อคอยดูแลไม่เคยห่าง ไปรับ -ส่ง ไป
โรงเรียน จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่เคยปล่อยให้ไปไหนคนเดียว หรืออยู่ห่างกันเลย แต่เมื่อยีนส์
ตัดสินใจว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานคร จึงเป็นการห่างกันครั้งแรกของทั้งสอง และเป็น
การปล่อยให้ยีนส์ได้ใช้ชีวิตเองในเมืองกรุง  
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คุณพ่อได้สอนยีนส์ให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องไปหวังพ่ึงคนอ่ืน คุณพ่อบอกเสมอว่าไม่
สามารถอยู่กับยีนส์ได้ตลอดชีวิต หากวันหนึ่งไม่มีคุณพ่อ ยีนส์ต้องอยู่ได้ จะต้องโตและเรียนรู้กับชีวิต
ของตัวเอง ยีนส์จึงไม่ได้รู้สึกว่าพ่อทอดทิ้ง แต่รู้สึกว่าพ่อก าลังสอนให้เขาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวให้ได้ 

คุณแม่ที่ไม่ได้เจอกันตั้งแต่จากไปก็ได้กลับมาหาตนอีกครั้งในงานวันรับปริญญา เข้ามา
กอด บอกรัก บอกคิดถึง ตอนแรกนั้นตนท าตัวไม่ถูก ไม่รู้จะพูดอะไร แต่คุณพ่อก็ได้มาช่วยพูดให้ตน
รู้สึกดีกับแม่มากข้ึน ทุกวันนี้จึงได้คุยกับคุณแม่บ้าง แต่ไม่บ่อยครั้ง เพราะคุณแม่ก็มีครอบครัวใหม่แล้ว 
หากเข้าไปยุ่งวุ่นวายมากอาจจะเกิดปัญหาได้ 
    1.6 หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว  

- คุณฐานิชา ลิ้มพานิช   
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) ได้ข้อมูลว่า 
คุณฐานิชชา ลิ้มพานิช  ผู้จัดการมูลนิธิครอบครัวเลี้ยงดี่ยว ที่คอยให้ความช่วยเหลือและ

ค าแนะน ากับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว กล่าวว่าสาเหตุในการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบันนั้น มี
ด้วยกันหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักนั้นคือ  

1) การนอกใจ ฝุายใดฝุายหนึ่งมีคนใหม่ ซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจกัน ความไม่พอใจใน
ชีวิตคู่  

2) ปัญหาเศรษฐกิจ เมื่อการเงินภายในครอบครวริ่มฝืดเคือง ความรักก็เริ่มจืดจาง มี
ปัญหา น าไปสู่การแยกทางกันของครอบครัว  

3) ครอบครัวที่สามี ภรรยา อายุยังน้อย แต่งงานเร็ว หรือแต่งงานด้วยความไม่พร้อม มี
แนวโนมในการหย่าร้างสูงกว่าสามี ภรรยาที่คบหา ศึกษาดูใจกันเป็นระยะเวลานาน  

4) ความรุนแรงในครอบครัว ทั้งจากการท าร้ายร่างกายและจิตใจ  
5) คู่สมรสเสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุ 
การหย่าร้างมีทั้งดีและข้อเสีย คู่สมรสต้องคิดไตร่ตรองให้ดีก่อน ว่าสามารถอยู่ตัวคนเดียว

ได้หรือไม่ หากมีลูกสามารถเลี้ยงลูกเพียงล าพัง รับมือกับปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่ ไม่ควรรีบด่วน
ตัดสินใจ ในฐานะที่เป็นผู้ท างานทางด้านครอบครัว มองว่าการหย่าร้างอาจท าให้ชีวิตมีความสุขมาก
ขึ้น ดีกว่าการต้องทนอยู่ด้วยกันแล้วเกิดปัญหาภายในครอบครัว ดังนั้นการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่สัก
พักอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า การหย่าร้างจึงไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไป 

เด็กที่เราคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องเพราะยังเป็นเด็ก แต่ความจริงแล้วเด็กนั้นฉลาดกว่าผู้ใหญ่ 
เขารับรู้ได้จากสิ่งที่เห็น ถ้าพ่อแม่มีความมั่นคงทางจิตใจ เขาก็รับรู้ด้วย แต่หากพ่อแม่อ่อนไหวเด็กก็จะ
อ่อนไหวตาม พ่อแม่เป็นแบบอย่างภายในบ้าน อย่าสอนลูกแบบหวังว่าลูกจะท า แต่ต้องสอนให้เขา
เห็นในสิ่งที่เราท า เขาจะท าตามพฤติกรรมของพ่อแม่  เพราะเด็กจะลอกเลียนแบบพฤติกรรมในสิ่งที่
เขาเห็น เมื่อพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ลูกก็จะได้เรียนรู้ไปด้วย 
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ทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน ขอให้มีเวลาที่มีคุณภาพด้วยกันในครอบครัว ใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ สื่อสารกันให้เป็น มีปฏิสัมพันธ์กัน ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกัน เพราะทุกคน
มีวลาเท่ากัน ลูกอยากคุยกับเราถ้าเขาไปปรึกษาคนอ่ืนแสดงว่าเราไม่รับฟังเขา 

ทุกวันนี้ การจะเป็นพ่อแม่เป็นเรื่องยากและท้าทาย และยิ่งยากกว่านั้นหากต้องเลี้ ยงลูก
ตามล าพัง การจะเป็นพ่อแม่ท่ีดีได้นั้นมีค าแนะน า ดังนี้  

1) ปรับทัศนคติใหม่ เริ่มต้นด้วยการคิดเชิงบวก โดยนึกถึงข้อดีของการมีครอบครัวที่มี
คุณเพียงคนเดียวและลูก เช่น ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง และความตึงเครียดในบ้าน  

2) ผ่อนภาระที่หนักอ้ึงลงบ้าง  พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวมักรู้สึกถูกรุมเร้าด้วยหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และการบีบคั้นทางอารมณ์จากการที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงล าพัง   เป็นเรื่องส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบริหารเวลาและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อจ าเป็น  

3) สร้างบ้านให้เป็นโรงบ่มเพาะที่มั่นคงปลอดภัย เด็กต้องการความรู้สึกปลอดภัยและ
การปกปูอง โดยเฉพาะเด็กที่เป็นทุกข์กับการสูญเสียความมั่นคงเพราะการหย่าร้างหรือการเสียชีวิต
ของพ่อหรือแม่ เด็กบางคนอาจต้องการความรักและความเอาใจใส่มากว่าคนอ่ืน ดังนั้นให้สังเกตลูก
ของคุณแล้วจะพบสิ่งที่เขาต้องการ  

4) สร้างตารางการด าเนินชีวิต คุณจะต้องสร้างตารางการด าเนินชีวิตให้กับลูก แต่ต้องไม่
เคร่งครัดและบีบรัดจนขยับตัวไมได้  

5) หาเวลาดูแลตัวเองบ้าง รู้จักพักผ่อน เล่นโยคะ อ่านหนังสือ และนอนหลับอย่างเต็มที่ 
เพราะหากพ่อแม่เครียดจะท าให้ลูกเครียดไปด้วย  

6) หาคนที่ช่วยเหลือคุณได้ สร้างเครือข่ายเพ่ือนฝูงที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายอารมณ์ เป็น
เพ่ือนคุยให้ความช่วยเหลือ พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวแต่มีผู้ช่วยที่ดี มักจะช่วยให้ให้ทั้งร่างกายและ
จิตใจดีขึ้น     

7) ปล่อยให้ลูกได้ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยตนเองบ้าง เรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและแก้ปัญหาครอบครัวร่วมกัน 

จากนั้นคุณฐานิชชายังได้เผยถึงเคล็ดลับในการดูแลอารมณ์ตนเองเมื่อต้องกลายเป็น 
Single Parent มีดังนี้  

1) อย่าปล่อยให้อารมณ์ติดค้าง หมายถึง การที่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวยังติดอยู่กับอารมณ์ 
แม้ว่าเหตุการณ์จะจบไปแล้วก็ตามนั้นจะสร้างปัญหาให้แก่ตัวคุณเอง พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวควรเปิดโอกาส
ให้ตัวเองได้มีเวลาทบทวนความรู้สึกต่าง ๆ เรียนรู้อารมณ์ของตนเอง หมั่นทิ้งขยะอารมณ์เสมอๆ เรื่อง
บางเรื่องพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวควรบอกตัวเองให้ตัดใจ ทิ้งไปให้ได้ ต้องคิดว่าเรื่องนั้นจบไปแล้ว สิ้นสุดกันที 
คิดไปก็เหนื่อยเปล่าและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่เพ่ือความสุขของคุณ
และลูก   
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2) อย่าปล่อยให้อารมณ์ท่วม คือ การปล่อยให้อารมณ์พุ่งสูงขึ้นจนไม่อาจควบคุมอารมณ์
ไว้ได้ ควรจัดการอารมณ์ก่อนที่อารมณ์จะท่วม เพราะเมื่อคุณควบคุมอารมณ์ไว้ได้ จะช่วยให้คุณ
จัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้เสมอ และควรช่วยลูกฝึกฝนในเรื่องนี้ด้วยจะท าให้เด็กสามารถ
จัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วย       
    1.7 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศและครอบครัว 

-นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล   
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556) ได้ข้อมูลว่า 
นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล เป็นจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศและ

ครอบครัว ได้พูดถึงค าว่าครอบครัว ว่าคนไทยส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงครอบครัวจะคิดถึง พ่อ แม่ ลูก จึง
เรียกว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ หากครอบครัวไหนขาดพ่อหรือแม่ไปคนหนึ่ง จะบอกว่าครอบครัวนั้น
ไม่สมบูรณ์ ครอบครัวไม่สมบูรณ์กับครอบครัวที่มีปัญหานั้นแตกต่างกัน กล่าวคือ ครอบครัวที่ไม่
สมบูรณ์ ขาดพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งไป แต่อาจจะไม่มีปัญหาเลย กลับกันครอบครัวที่มีครบทั้งพ่อ
และแม่อาจมีปัญหาที่มากกว่า การที่ลูกจะเป็นเด็กดีนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ 

พ่อแม่บางคนพูดไม่เก่ง สื่อสารกับลูกไม่เป็น การที่จะพูดเปิดใจกับลูกหรือสอนในเรื่อง
ต่างๆควรปลูกฝังกับลูกตั้งแต่อายุไม่เกิน10 ปี ในวัยอนุบาล ประถม ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกยังเชื่อฟังพ่อแม่
อยู่ แต่เมื่อลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เวลานั้นพ่อแม่ต้องกลับไปฟังลูก ตีสนิทเป็นเพ่ือนกับลูก รับฟังปัญหา ท า
กิจกรรมร่วมกัน ในสมัยก่อนคนไทยจะถูกสอนว่าเป็นลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่ แต่ในยุคปัจจุบันเป็นพ่อแม่
ต้องฟังลูก ฟังว่าเขาคิดอย่างไร และอย่าไปขัดความคิดเขา เพราะหากไปขัดที่เขาพูด คราวหลังเวลามี
ปัญหาอะไรลูกจะไม่อยากบอกอีก ดังนั้นต้องตีสนิทลูกเข้าไว้ ลูกจะได้เชื่อใจและเล่าทุกอย่างให้ฟัง 

หลายครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกันมากแต่เป็นเวลาที่ขาดคุณภาพ คือต่างคนต่างอยู่ ไม่มี
การใช้เวลาสื่อสารร่วมกัน ฉะนั้นแต่ละครอบครัวควรใช้เวลาที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ พ่อแม่ต้องรับฟังลูก 
เป็นผู้ฟังที่ดี การโอบกอด สัมผัสกันก็เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ความสัมพันธ์แน่นแฟูน เกิดความอบอุ่น
ภายในครอบครัว พ่อแม่ต้องรู้ว่าลูกมีศักยภาพอย่างไร เก่งทางด้านไหน สิ่งไหนถนัด และพัฒนาเขาให้
ไปในทางท่ีถูกต้อง 

เมื่อพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกตามล าพังแล้วมีความสุข ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีใครเข้า
มาร่วมครอบครัว แต่หากว่าอยากผูกพันกับใครสักคนให้เขามาเป็นครอบครัวเดียวกัน ก็ไม่ได้เป็นข้อ
ห้ามหรือเรื่องที่ผิด แต่ลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่ให้ลูกรู้สึกว่าสิ่งที่เคย
ได้รับนั้นลดลง เช่นเวลาที่มีให้ลูก การพูดคุย การกอดกัน แต่ให้ลูกรู้สึกว่านอกเหนือจากพ่อแม่แล้วจะ
มีคนมารักเขาเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน 

ส่วนใหญ่ปัญหาของชีวิตคู่มักจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจ าวัน เป็นเหตุที่ท า
ให้ชีวิตคู่เดินทางไม่ถึงฝั่ง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเป็นครอบครัวขยายลดน้อยลง 
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คนเป็นอิสระกันมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ท าให้คนตัดสินใจแยกกันง่ายกว่าเมื่อก่อน เมื่อชีวิตคู่
เริ่มเดินทางมาถึงทางตัน ควรพิจารณาใจของเราเองก่อน แล้วจึงหาทางเลือกว่าจะท าใจยอมรับหรือ
ตัดสินใจหย่า ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่จิตใจ หากเราท าใจยอมรับและให้อภัยในพฤติกรรมต่างๆ ของอีกฝุายได้
สถาบันครอบครัวก็จะยังคงอยู่ต่อไป แต่การให้อภัยไม่ใช่การนับวันรอให้อีกฝุายเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพราะหากท าอย่างนั้นเราเองจะทุกข์และจะเป็นทุกข์ที่ยาวนาน แต่ถ้ารู้สึกว่าท าใจไม่ได้ก็เป็นสิทธิ์ของ
เราที่จะเลือกทางอ่ืน เช่น การแยกกันอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน แยกกันอยู่คนละบ้านแต่ยังไม่ได้จด
ทะเบียนหย่า เป็นการลองก่อนหย่ากันจริงๆ ซึ่งเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้เรากลับไปคิดทบทวนอีกครั้ง
ก่อนตัดสินใจ ชีวิตคู่ไม่จ าเป็นต้องจบลงที่การหย่าร้างเสมอไป หากเราเปิดใจให้กว้างและยอมรับที่จะ
ให้อภัย ส าหรับเคล็ดลับในการประคับประคองชีวิตคู่นัน้ 

1) ต้องเริ่มจากการพูดคุยกันของทั้งสองคน มีเรื่องอะไรก็ปรึกษา ไม่โกหกหรือปกปิด
ปกปิดอะไรกัน เป็นคนที่เข้าใจและพร้อมจะรับฟังคนรักได้   

2) ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง    
3) แสดงความรักต่อกันอย่างสม่ าเสมอ ไม่อายที่จะแสดงความรักให้แก่กันและกัน ท าให้

เคยชินเป็นเรื่องปกติ     
4) สร้างเสียงหัวเราะให้แก่กัน ท าทุกอย่างให้เป็นเรื่องตลก ไม่เครียด   
5) ไม่ท าให้ปัญหาเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ จนยากแก่การแก้ไข      
    

2. ผลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    2.1 การหย่าร้าง คือ การที่สามีและภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย มีความเห็นตก
ลงเลิกร้างจากกันโดยการจดทะเบียนหย่า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ และฝุายใดฝุายหนึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการ
ยินยอมในการรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร  โดยทั่วไปการหย่าร้างย่อมไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด เพราะส่วน
ใหญ่มีผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในคู่สมรสบางคู่การหย่าร้างอาจ
เป็นทางออกท่ีดีกว่า ถ้าความขัดแย้งมีมาก มีความแตกร้าวที่ยากจะประสานได้ คู่สมรสและครอบครัว
ต้องทนทุกข์ ขัดแย้งกันตลอดเวลาแล้ว การหย่าร้างอาจท าให้ครอบครัวมีความสุขกว่าเดิมได้ 
 การที่คนเราตัดสินใจหย่าร้างมากขึ้นและง่ายกว่าเดิมมีสาเหตุมาจากแรงขับทางสังคม 
กล่าวคือ ภายใต้ลักษณะของชุมชนระบบอุตสาหกรรม หรือลักษณะชุมชนแบบเมือง จะมีแรงขับทาง
สังคมท่ีเป็นสิ่งท าลายบรรทัดฐาน ประเพณีเก่ียวกับการสมรส ท าลายระบบประเพณีหัวหน้าครอบครัว
แบบโบราณ เกิดการมีสถาบันอ่ืนๆนอกเหนือจากสถาบันครอบครัว สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน ประเพณี ทัศนคติ ที่เคยมีต่อการหย่าร้าง จากเป็นสิ่งที่น่าอับอาย ไม่ควรเกิด
ขึ้นกับคู่สมรสใดในครอบครัวมาเป็นลักษณะชองการตัดสินใจหย่าร้างง่ายขึ้นกว่าเดิม ดังสถิติการหย่า
ร้างในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งข้อมูลผู้จดทะเบียนหย่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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ของส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ในปี 2553 มีการจดทะเบียนหย่า จ านวน 108,482 คู่ ปี 2554 มี
การจดทะเบียนหย่า จ านวน 109,312 คู่ และปี 2555 มีการจดทะเบียนหย่า จ านวน 111,377 คู่ 
(สถิติการจดทะเบียนหย่าจ าแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2546 – 2555) 
    2.2 เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้  (Learning Disabilities) เป็นความบกพร่องใน
กระบวนการเรียนรู้ที่แสดงออกมาในรูปของปัญหาการอ่าน การเขียน การสะกดค า การค านวณและ
เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ เกิดจากการท างานที่ผิดปกติของสมอง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าที่
ควรจะเป็น โดยพิจารณาจากผลการเรียนเปรียบเทียบกับระดับเชาวน์ปัญญาเด็ก ความบกพร่องใน
การเรียนรู้น่าจะมีสาเหตุจากสมองท างานผิดปกติ โดยมีรายงานการวิจัยสนับสนุน ดังนี้   

1) พยาธิสภาพของสมอง การศึกษาเด็กที่มีบาดแผลทางสมอง เช่น คลอดก่อนก าหนด 
ตัวเหลืองหลังคลอด แต่มีสติปัญญาปกติ พบว่ามีปัญหาการอ่านร่วมด้วย    

2) ความผิดปกติของสมองซีกซ้าย โดยปกติสมองซีกซ้ายจะควบคุมการแสดงออก
ทางด้านภาษา และสมองซีกซ้ายจะมีขนาดโตกว่าซีกขวา แต่เด็กLD สมองซีกซ้ายและซีกขวาเท่ากัน 
และมีความผิดปกติอ่ืนๆ ที่สมองซีกซ้ายด้วย  

3) ความผิดปกติของคลื่นสมอง เด็ก LD จะมีคลื่นอัลฟาที่สมองซีกซ้ายมากกว่าเด็กปกติ   
4) กรรมพันธุ์ เด็กที่มีปัญหาการอ่าน บางรายมีความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 15 และ

สมาชิกของครอบครัวเคยเป็น LD โดยที่พ่อแม่มักเล่าว่า เมื่อตอนเด็กๆ ตนเคยมีลักษณะคล้ายๆกัน   
5) พัฒนาการล่าช้า เดิมเชื่อว่าเด็ก LD มีผลจากพัฒนาการล่าช้า แต่ปัจจุบันไม่เชื่อ

เช่นนั้น เพราะเมื่อโตขึ้นเด็กไม่ได้หายจากโรคนี้ 
ประเภทของปัญหาการเรียนรู้  
1) ความบกพร่องด้านการพูด การฟัง เด็กไม่สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นค าพูด

ที่เหมาะสม เด็กอาจจะพูดได้ช้าหรือใช้ค าพูดไม่เป็น หรืออาจจะออกเสียงค าต่างๆ ได้ไม่ถูกต้อง เด็ก
ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการท าความเข้าใจกับค าพูดที่ได้ยิน ซึ่งท าให้คนอ่ืนคิดว่าเด็กไม่สนใจ
ฟัง เด็กที่มีปัญหาด้านนี้อาจขอให้คนอ่ืนพูดประโยคเดิมซ้ าอีก จนบางครั้งท าให้คนอ่ืนรู้ สึกหงุดหงิด 
ร าคาญ หรือหัวเราะเยาะ     

2) ความบกพร่องด้านการเขียนและสะกดค าในการเขียนพยัญชนะ เด็กจะลากเส้นวนๆ 
ไม่รู้ว่าจะม้วนหัวเข้าหรือออก เรียงล าดับอักษรผิด เช่น สถิติ เป็นสติถิ เขียนพยัญชนะหรือตัวเลข
สลับกัน ม-น, ภ-ถ, ด-ค, b-d, p-q, 6-9 เขียนพยัญชนะกลับกัน คล้ายมองจากกระจกเงา สะกดค าผิด 
เป็นต้น                  

3) ความบกพร่องด้านการอ่าน เด็กจะมีความยากล าบากในการอ่าน เช่น อ่านค าต่อค า 
จะต้องสะกดค าจึงจะอ่านได้ อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน อ่านผิดประโยค หรือผิดต าแหน่ง จ าค าศัพท์ได้
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จ ากัด พยายามอธิบายความหมายของค าที่อ่านไม่ได้ ผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้ จับใจความส าคัญ หรือ
เรียงล าดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านไม่ได้  

4) ความบกพร่องด้านการค านวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ เด็กไม่เข้าใจค่าของตัวเลข 
(Concept of number) ได้แก่ หลักหน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น... นับเลขไปข้างหน้าหรือนับเลข
ย้อนหลังไม่ได้ ค านวณบวก ลบ คูณ หาร ด้วยการนับนิ้ว จ าสูตรคูณไม่ได้ เขียนเลขกลับกัน เช่น 13 
เป็น 31 ยุ่งยากกับการตีโจทย์ปัญหา บางคนอาจใช้วิธีท่องจ าและเขียนค าตอบได้ แต่เมื่อให้แก้ไข
โจทย์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันกลับท าไม่ได้ เช่น ไม่สามารถแลก/ทอนสตางค์ได้    

5) ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ท่ีอาจพบร่วมด้วย เด็กที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน การ
สะกดค าและการค านวณ มักรู้สึกหงุดหงิด รู้สึกด้อยที่ตนเองท าไม่ได้ทัดเทียมเพ่ือนๆ และไม่มั่นใจใน
ตนเอง  

การช่วยเหลือที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ที่ส าคัญที่สุดคือ การจัดการศึกษาพิเศษใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละราย ปัจจุบันประเทศไทยยังมีครูการศึกษาพิเศษไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของเด็ก ดังนั้นการช่วยเหลือเด็ก LD จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างครูการศึกษา
พิเศษ ครูประจ าชั้น นักจิตวิทยา แพทย์ และผู้ปกครอง การจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องท า
แผนการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลที่เรียกว่า Individual Educational Planning (IEP) โดยจัดท า
เป็นเทอมหรือเป็นปี มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนอย่างเป็นขั้นตอนและก าหนดวิธีที่จะไป
ถึงเปูาหมายนั้น และควรเขียนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน าไปปฏิบัติได้ เด็ก LD มักพบปัญหาอ่ืนๆ
ร่วมด้วย ดังนั้นจ าเป็น ต้องให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืนควบคู่กันไป เช่น การรักษาด้วยยา การฝึกพูด 
การฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก เป็นต้น 

 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์งานออกแบบรูปเล่ม 

จากการรวบรวมข้อมูลโดยวิเคราะห์ส่วนเนื้อหา และการออกแบบ จะน ามาเป็นกรอบ
และขอบเขตในการจัดทาหนังสือข้ึน โดยมีโจทย์การออกแบบ (Design Brief) ดังนี้  

 
1. ชื่อและชนิดของผลงานออกแบบ  

หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค “เพียงพ่อ” 
 

2. ลักษณะเนื้อหา  
เนื้อหาในหนังสือจะมุ่งเน้นถึงวิธีการด าเนินชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวของแต่ละบุคคล 

เพ่ือให้ความรู้ สร้างก าลังใจและเป็นแนวทางส าหรับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว รวมทั้งสะท้อนให้สังคมได้เห็น
ถึงเรื่องราวในอีกมุมหนึ่งที่ปรากฏในสังคม  
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3. กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มคนทั่วไปที่สนใจอ่านหนังสือสารคดี และผู้ที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 
 

4. วัตถุประสงค์  
 

เพ่ือน าเสนอปัญหาครอบครัวในปัจจุบันผ่านเรื่องราวชีวิตการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิต ตลอดจนข้อแนะน าในการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว  
5. ความคิดรวบยอด 
 

การน าเสนอเรื่องราวชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ปัญหาวิธีแก้ไขและค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่เก่ียวข้อง 

 
6. เหตุผลสนับสนุนความคิด 

ในการน าเสนอเรื่องราวชีวิต ปัญหาครอบครัว เป็นเรื่องของคนสองตัดที่ตัดสินใจร่วมกัน 
ผู้ศึกษาจะไม่กล่าวโทษว่าฝุายใดฝุายหนึ่งเป็นผู้กระท าผิด แต่จะน าเสนอเรื่องราวในอีกแง่มุมจาก
ทางด้านคุณพ่อ เพ่ือให้สังคมได้รับทราบ และเป็นแนวทางให้กับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนอ่ืนๆได้  

 
7. Mood & Tone  

เนื่องจากแนวความคิดของหนังสือสารคดีเล่มนี้ คือการน าเสนอเรื่องราวชีวิตของคุณ
พ่อเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งอาจจะมีเรื่องราวเนื้อหาสาระที่หนักอยู่บ้าง จึงเลือกใช้โทนสี เหลือง เขียว ฟูา ชมพู 
ที่ให้สีสันสดใส เพ่ือไม่ท าให้เรื่องราวดูหนักและเครียดจนเกินไป 

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาและการออกแบบแล้ว จะน าข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาและ
จัดท าขึ้นเป็นหนังสือ โดยมีการก าหนดขนาดและรูปแบบของหนังสือดังนี้  

ขนาดรูปเล่ม  13 x 18.5  เซนติเมตร 
จ านวน   92 หน้า 
ปก    ใช้กระดาษอาร์ตการ์ดด้าน 260 แกรม 
พิมพ์   4 สี ทั้งเล่ม 
ภาพประกอบ  รูปประกอบใช้เป็นภาพวาดลายเส้นร่วมกับการใช้ภาพถ่าย 

เพ่ือให้อารมณ์ความเป็นเรื่องจริงแต่ไม่จริงจังจนเกินไป สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้ทุกประเภท  
เนื้อใน   ใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม  

 เข้าเล่ม   ใช้การเข้าเล่มแบบไสกาว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  5 

การผลิตชิ้นงาน 
 

โครงการจัดท าหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว  ศึกษาจาก 3 กรณีตัวอย่าง  มีการ
จัดท ารูปเล่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊คชื่อ “เพียงพ่อ”  โดยมีการแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน  
ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์งานออกแบบ   
 
วิเคราะห์เนื้อหา       

โครงการจัดท าหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว “เพียงพ่อ”  ได้น าข้อมูลมา
ประมวลผลและเรียบเรียงเป็นงานเขียนเชิงสารคดี โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
เค้าโครงเนื้อหา 

โครงการจัดท าหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอปัญหา
ครอบครัวในปัจจุบันผ่านเรื่องราวชีวิตทั้งก่อนและหลังการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินชีวิต ตลอดจนข้อแนะน าในการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เนื้อหาในหนังสือจะมุ่งเน้นถึง
วิธีการด าเนินชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ความรู้ สร้างก าลังใจและเป็นแนวทาง
ส าหรับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว รวมทั้งสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงเรื่องราวในอีกมุมหนึ่งที่ปรากฏในสังคม  

การน าเสนอเนื้อหา ใช้วิธีการเขียนในรูปแบบสารคดี บรรยายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดย
แบ่งเนื้อหาออกเป็นบท แต่ละบทจะเป็นเรื่องราวของพ่อเลี้ยงเดี่ยวในแต่ละครอบครัว สะท้อนมุมมอง 
ทัศนคติการใช้ชีวิต การเลี้ยงดูลูก ผ่านพ่อเลี้ยงเดี่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3
ส่วนดังนี้ 1) บทน า 2) เนื้อเรื่อง พ่อเลี้ยงเดี่ยวทั้ง 3 ครอบครัว 3) สรุป บทส่งท้าย 

1) บทน า 
 น าเสนอท่ีมาของปัญหา ความส าคัญของสถาบันครอบครัว การหย่าร้าง ในปัจจุบันที่เพ่ิม
สูงขึ้นท าให้เกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น โดยจะดึงจุดเด่นจาก 3 ครอบครัวมาเล่า เพ่ือปูพ้ืนฐาน
และน าไปสู่เนื้อหาเรื่องในบทต่อไป      
 2) เนื้อเรื่อง      
 น าเสนอเรื่องราวของพ่อเลี้ยงเดี่ยวในแต่ละครอบครัว โดยการสัมภาษณ์พ่อเลี้ยงเดี่ยวที่
ต้องเผชิญกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อ่านได้เห็นถึงการต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น 
วิธีจัดการ ทัศนคติในการการด าเนินชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เพ่ือให้ก าลังใจและเป็นแนวทางให้กับ
คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวท่านอ่ืนๆ รวมทั้งสะท้อนให้สังคมรับทราบเรื่องราวมากขึ้น  
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3) สรุป 
ความรู้สึกของผู้ศึกษาที่มีต่อแหล่งข้อมูลตลอดทั้งการศึกษาที่ผ่านมาทั้ง  3 ครอบครัว 

รวมถึงกล่าวขอบคุณแหล่งข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดท่ีท าให้โครงการจัดท าหนังสือสารคดีชีวิตคุณ
พ่อเลี้ยงเดี่ยว “เพียงพ่อ” ส าเร็จเป็นรูปเล่มให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเป็นวิทยาทาน 

 
บทน า 

เมื่อเอ่ยถึง “ครอบครัว” คนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึงบ้านที่มี “พ่อ แม่ ลูก” อยู่พร้อมหน้า
พร้อมตา จึงเรียกว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ บ้านที่ขาดพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง ก็จะถูกเรียกว่าเป็น
ความเว้าแหว่งของบ้าน ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วครอบครัวไม่สมบูรณ์กับ
ครอบครัวที่มีปัญหามีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ขาดพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง
ไป แต่อาจจะไม่มีปัญหาเลย ในทางกลับกันครอบครัวที่มีครบทั้งพ่อและแม่อาจมีปัญหาซ่อนอยู่  

     ฉะนั้นครอบครัวที่มีครบทั้งพ่อและแม่ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าลูกจะเป็นเด็กดีเสมอไป ขึ้นอยู่
กับคุณภาพการเลี้ยงดู การมอบความรักความเอาใจใส่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเสียมากกว่า 

     ดังเช่นทั้งสามครอบครัวตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ ที่แม้นิยามของค าว่าครอบครัวจะมีไม่
ครบเหมือนใครเขา ทุกบ้านต่างขาดแม่ ทว่าพ่อเพียงคนเดียวก็สามารถมอบความรักและถ่ายทอด
ความอ่อนโยนให้กับลูกๆ จนผ่านเรื่องราว ปัญหา ท าให้เด็กๆ เติบโตอย่างแข็งแรงและสวยงาม 

     ครอบครัวแรก.... คุณพ่อโภชกับน้องพลอย น้องแพร คุณพ่อนักออกแบบที่เปรียบเสมือน
ผู้ให้ ทั้งสามเผชิญปัญหาด้วยกันอย่างไม่ยอมแพ้ ช่วยเยียวยาจิตใจและอยู่เคียงข้างกันแม้ในยามทุกข์
และยามสุข  

     ครอบครัวที่สอง...พ่อเจี๊ยบและพ่ียีนส์  แม้ผู้หญิงคนหนึ่งเลือกที่จะเดินจากเขาและลูกไป 
จนท าให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเกิดปมภายในใจ แต่พ่อเจี๊ยบไม่เคยพูดให้ร้ายคุณแม่เลยสักครั้ง ทั้งยังคอย
สอนให้ลูกรักแม่ ท าทุกวิถีทางเพ่ือปรับทัศนคติด้านลบที่ลูกสาวมีต่อแม่อีกด้วย 

     ครอบครัวสุดท้าย... คุณพ่อประเสริฐและน้องจีโน่ พ่อที่แม้ต้องเผชิญอุปสรรคในชีวิต
เพียงล าพัง แต่คุณพ่อยังยืนหยัดที่จะดูแลน้องจีโน่ที่เป็นเด็กออทิสติกให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างมีความสุข 

     “เพียงพ่อ” จะพาคุณไปท าความรู้จักกับครอบครัวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีคุณพ่อท าหน้าที่
เป็นทั้งพ่อ แม่ พี่ และเพ่ือน เป็นทุกอย่างส าหรับชีวิตของลูกๆ แล้วคุณจะพบว่า ครอบครัวที่มีสมบูรณ์
สุขนั้น ไม่จ าเป็นต้องมี พ่อ แม่ ลูกครบถ้วนเสมอไป...เพราะบ้านที่เปี่ยมด้วยรัก จะส่งกลิ่นความสุขให้
คนรอบข้างเสมอ 
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บทที่ 1 เรามีเรา 
 

เราสองเคยผ่านชีวิต โดดเดี่ยว 
สองเราเคยเหนื่อยและท้อ เต็มที 
หนทางยังอยู่แสนไกล จากวันนี้ 

เพียงเรามีเรา หากจะเดินไปทางใดไม่หวั่น 
จับมือกันเดินด้วยใจอดทน 

หากใครสักคนล้มลง ฉุดมือกันขึ้นไป 
จะฝุาประจัญทุกข์อันตราย 
กอดคอกันไปไม่กลัวภัยพาล 

(เรามีเรา - แหวน ฐิติมา สุตสุนทร) 
 

เพลงเรามีเราเป็นเพลงแรกที่ฉันนึกถึง เมื่อได้ฟังเรื่องราวครอบครัวของคุณพ่อโภชกับ
น้องพลอย และน้องแพร 

ฉันรู้จักครอบครัวที่น่ารักนี้จากค าบอกเล่าของเพ่ือน เมื่อครั้งที่ได้คุยกันทางโทรศัพท์ 
น้ าเสียงที่บ่งบอกว่าเป็นคนใจเย็นและท่าทางสุภาพที่ได้รับเพียงไม่กี่นาที ท าให้ฉันรู้สึกดีทุกครั้ง 
เรานัดเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรามอินทรา ที่คุณพ่อมักจะพาลูกๆ มาเดินเล่น 
พักผ่อน หาหนังสืออ่านในวันหยุดสุดสัปดาห์  

คุณพ่อเดินจูงมือเด็กหญิงสองคนที่หน้าตาพิมพ์เดียวกัน คนโตอยู่ฝั่งซ้าย คนตัวเล็กกว่า
อยู่ด้านขวาแขนทั้งสองข้างดูแข็งแรง เมื่อกางออกแลดูคล้ายปีกนกที่พร้อมจะปกปูองเด็กทั้งสองอยู่
เสมอ  

 
เพียงเรา        
คุณพ่อโภช หนุ่มเพชรบูรณ์ นักออกแบบ วัย 50 ต้นๆ ผู้มีใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มเสมอ  กับ

หน้าที่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกสอง คนโตคือน้องพลอย  อายุ 13 ปี เป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช้า 
ส่วนน้องแพรห่างกันไม่มากนัก อายุ 11 ปี 

แรกเจอน้องพลอยและน้องแพรดูไม่ใช่เด็กช่างคุย อาจเพราะเราเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกัน
และกัน จึงยังไม่คุ้นชินนัก ระหว่างที่ฉันเดินตามทั้งสามไป น้องพลอยมักจะหันมามองฉันเป็นระยะๆ 
เหมือนว่าคอยระวังตัวจากอันตรายบางอย่าง ส่วนคุณพ่อโภชได้มอบไมตรีจิตให้ฉันเฉกเช่นตอนที่คุย
ทางโทรศัพท์ คุณพ่อเป็นคนพูดจาสุภาพ อ่อนน้อมเสียจนฉันรู้สึกเกรงใจ แม้ในการเจอกันครั้งที่สอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 
 

ฉันยังได้รับมิตรภาพที่สวยงามกลับมาอย่างเคยและน้องพลอยน้องแพรเหมือนจะเปิดใจให้ฉันมากขึ้น
อีกด้วย 

คุณพ่อโภชเล่าให้ฉันฟังว่า ตนมีวิธีดูแลลูก คือใช้ความใกล้ชิดเป็นหลัก ทั้งสามมักจะตัว
ติดกันเหมือนปาท่องโก๋สามข้าง ที่ไปไหนต้องไปด้วยกันตลอด ทั้งยามกิน ยามนอน ยามเที่ยว มีทั้งสุข
และทุกข์ก็อยู่เคียงข้างกันมา  

     “ลูกก็คือลูกเรา ไม่เหมือนบางครอบครัวที่พ่อท างานแล้วปล่อยให้คนอ่ืนดู แต่ผมจะดูมา
โดยตลอด อาบน้ า ชงนม เปลี่ยนผ้าอ้อม เข้านอนด้วยกัน หรือเวลามีงานข้างนอกก็มารับลูกก่อน พา
ลูกไปด้วย เขาจะเห็นการท างานของเราทั้งหมด รู้ว่าเราท างานอย่างไร” 

     กิจวัตรประจ าวันตั้งแต่เช้า จะเริ่มที่คุณพ่อตื่นแต่เช้าเตรียมกับข้าวให้ลูกทั้งสอง บ้างก็ลง
มือท ากับข้าวเอง บ้างก็ซื้อส าเร็จรูป เตรียมไว้ให้ลูกก่อนไปโรงเรียน เพราะช่วงเช้าจะเร่งรีบมาก  พอ
เขาอาบน้ าเสร็จมาทาน คุณพ่อก็เปลี่ยนไปอาบน้ าแต่งตัวบ้าง เวลาจะพอดีกัน เมื่อท าทุกอย่างเสร็จ
เรียบร้อยจึงไปโรงเรียน ตกเย็นกลับมาบ้าน คอยถามไถ่ดูการบ้านต่างๆ 

     คุณพ่อโภชบอกว่า ไม่เคยคาดหวังว่าลูกสาวทั้งสองคนจะต้องเก่งหรือเพียบพร้อม เรียน
ได้เกรดดีๆ ไม่เคยกะเกณฑ์ให้เขาต้องอยู่ในกรอบหรือกดดันเพราะไม่อยากให้ลูกเครียด อีกอย่างหนึ่ง
เพราะตนรู้ว่าน้องพลอยเป็นคนเรียนรู้ช้า ส่วนน้องแพรจะใช้วิธีการพูดคุยกับเขา ลูกๆ ไม่จ าเป็นต้อง
เก่งในทุกเรื่อง ขอแค่ลูกเป็นคนดี ขยัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็พอแล้ว 

     เมื่อมีเวลาว่างทั้งสามมักจะท ากิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากมีลูกเป็นผู้หญิง คุณพ่อโภชจะ
ละเอียดอ่อนในการเลี้ยงลูกมาก ให้ความส าคัญกับการเป็นแม่บ้านแม่เรือน โดยจะผสมผสานความ
เป็นผู้หญิงยุคเก่าผสมกับยุคใหม่ให้กับลูกสาวทั้งสอง คุณพ่อจะสอนให้เด็กหญิงซักเสื้อผ้า หุงข้าวเอง 
แบ่งเวรสลับหน้าที่ถูบ้าน ล้างจานกันภายในบ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการฝึกให้เขามีทักษะชีวิตและได้ใช้
เวลาร่วมกันอีกด้วย  

     เมื่อฉันถามถึงปัญหาในการเลี้ยงลูกที่เป็นผู้หญิง คุณพ่อโภชพูดเสียงเครียดขึ้นทันที ว่า  
“สิ่งนี้พ่ีหนักใจอยู่เหมือนกัน ตอนที่เขาโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว ประมาณป.2 จะให้เขาอาบน้ าเอง 
สอนเขาเวลาเข้าห้องน้ าให้ปิดประตู ใส่ผ้าถุง เอาผ้าห่มบ่าอย่าให้ใครเห็น พ่อก็ให้เห็นไม่ได้ เพราะพ่อ
เป็นผู้ชาย พยายามจะสอนเขา ส่วนเรื่องประจ าเดือนเขายังไม่มี เราก็บอกเขาไว้แล้วว่าถ้าหนูรู้สึกว่า
ประจ าเดือนมา ไม่ต้องตกใจ ที่โรงเรียนมีขายผ้าอนามัยหรือเปล่า หนูจะต้องใส่อย่างไร เราก็จ ามาจาก
แม่เรา ที่ผู้ใหญ่พูดกัน ส่วนในเรื่องการแต่งตัวผมจะเน้นให้ใส่กระโปรงหรือกางเกงที่คลุมเข่ามิดชิด” 

     “ข่าวหรือละครต่างๆ จะดูและสอนเขาไปพร้อมกัน เพ่ือให้ลูกมีภูมิคุ้มกันในสังคม เช่น 
ข่าวผู้หญิงถูกขมขื่น ตนจะสอนว่าการข่มขืนคืออะไร อธิบายให้เขาฟัง เพ่ือให้เห็นสังคมความเป็นจริง
ทุกวันนี้มันน่ากลัว หากเราไม่รู้จักระวัง แต่ไม่ให้ระแวงจนเกินไป ละครเรื่องทองเนื้อเก้าตนก็ให้ลูกดู 
ล ายองผู้เป็นแม่กินเหล้า แต่วันเฉลิมก็สามารถเติบโตเป็นคนดีได้ อยู่ที่ตัวเราเลือกจะเป็นอย่างไร” 
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     ด้วยเพราะว่าคุณพ่อนักออกแบบเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนของลูกสาวทั้งสองอย่าง
สม่ าเสมอ ประกอบกับความละเอียดอ่อนในการสร้างนิสัยผู้หญิงให้กับลูก ท าให้หลายคนมองว่าคุณ
พ่อเป็นกะเทย  

     “ผมเคยสังเกต เหมือนกัน ตอนแรกๆเหมือนลูกโดนล้อว่ามีพ่อเป็นกะเทย ที่ผมไป
ร่วมงานวันแม่ที่โรงเรียน ก็เลยพูดทีเล่นทีจริงว่าไม่ดีเหรอที่พ่อเป็นได้ทุกอย่าง เป็น ได้ทั้งพ่อและแม่ 
คนอ่ืนมีสองคนเขาเก่งเท่าพ่อหรือเปล่าล่ะ เขาท าได้เหมือนพ่อหรือเปล่า เขาก็ว่าใช่ เห็นด้วยกับเรา
และเขาก็จะรู้สึกภูมิใจ” คุณพ่อกล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มที่กว้างกว่าเดิม 

 
ความสงสัย 
     กว่าจะมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ สดใสเช่นวันนี้ ทั้งสามคนต้องผ่านเรื่องราวต่างๆ 

มากมาย  
    คุณพ่อโภชเล่าย้อนไปถึงอดีตให้ฟัง ว่า ตอนนั้นน้องแพรอยู่อนุบาล 2 น้องพลอยเรียนซ้ า

อยู่ชั้นอนุบาล3 เนื่องจากมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง ส่งผลกระทบท าให้มีพัฒนาการทางสมองช้า  
     อาการเริ่มเห็นตอนขวบกว่าๆ เกือบสองขวบ เพราะน้องพลอยไม่ยอมเดิน คุณพ่อจึงมี

ความรู้สึกว่าเขาพยายามจะซน แต่ซนไม่ได้ เหมือนคนไม่นิ่ง ไม่จดจ่อ  ซึ่งตนคาดว่าน่าจะเป็นผลมา
จากการที่คุณแม่พยายามกินยาขับเลือดในช่วงตั้งครรภ์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขณะที่น้องยังอยู่ใน
ครรภ์คุณแม่ และเมื่อคลอดออกมาก็จะมีปัญหาต่อการเจริญเติบโต คุณพ่อ เคยพาน้องพลอยไป
โรงพยาบาลราชวิถี คุณหมอบอกว่าน้องมีสติปัญญาช้า และระบุออกบัตรให้เป็นผู้พิการ แต่ถ้าค่อยๆ 
พัฒนาจะสามารถอยู่ในสังคมได้ มองดูจากภายนอกน้องพลอยจะเหมือนเป็นเด็กปกติทั่วไป ส าหรับ
ตนแล้วลูกเรียนไม่เก่งไม่เป็นไร เราก็พูดกับเขาว่า “ไม่เป็นไร ขอให้หนูเป็นคนดี พูดดี พูดเพราะ ขยัน 
พอแล้วลูก เรียนไม่เก่งไม่เป็นไร” เขามีความรู้สึกว่าเขาไปเรียนแล้วไม่ได้ เขาเขียนไม่ได้ แต่ตอนนี้เขา
อ่านได้ เขียนได้ ดีขึ้น ตอนนี้อยู่ม.1 โรงเรียนนฤชา ส่วนน้องแพรปกติไม่มีปัญหา 

     เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพัฒนาการ หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติในวัย
เดียวกันที่สามารถท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้  เช่น เด็กอายุ 20 เดือนแต่ยังเดินไม่ได้ ในขณะที่เด็กปกติเริ่ม
เรียนรู้ที่จะเดินและเดินได้ในช่วงอายุ 9 – 15 เดือน เป็นต้น โดยความล่าช้านั้นปรากฏให้เห็นตั้งแต่วัย
ทารกและวัยเด็กตอนต้น พัฒนาการล่าช้าอาจพบเพียงด้านใดด้านหนึ่ง หลายด้าน หรือทุกด้าน  และ
พัฒนาการล่าช้าในด้านหนึ่งอาจส่งผลให้พัฒนาการในด้านอื่นล่าช้าด้วยก็ได้ 
ความบกพร่องทางพัฒนาการ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่             

1. พัฒนาการด้านร่างกาย (physical development) เป็นความสามารถของร่างกายใน
การทรงตัวและการเคลื่อนไหว โดยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การใช้มือและตาประสานกันในการท า
กิจกรรมต่างๆ         
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 2. พัฒนาการด้านสติปัญญา (cognitive development) เป็นความสามารถในการ
เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆกับตนเองการรู้คิด รู้เหตุผลและความสามารถในการแก้ปัญหา 
พัฒนาการด้านภาษาและการใช้มือกับตา เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านสติปัญญา  
 3. พัฒนาการด้านจิตใจ- อารมณ์ (emotional development) เป็นความสามารถของ
ร่างกายในการแสดงความรู้สึกและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้าง
ความรู้สึกท่ีดี นับถือตนเอง     
 4. พัฒนาการด้านสังคม (social development) เป็นความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน   
 5. พัฒนาการด้านจิตวิญญาณ (spiritual development) เป็นความสามารถในการรู้จัก
คุณค่าของชีวิตของตนเอง สามารถในการเลือกด ารงชีวิตในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม มีความรู้ผิดชอบชั่วดีและมีคุณธรรม 

     ที่มา เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ : ข้อมูลทางวิชาการ สถาบันราชานุกูล 
     “ฐานะเราปานกลางพอหากินได้ เขาก็อยากไปหาคนที่รวยกว่า เพราะสังคมเริ่มเข้าสู่ช่วง

วัตถุนิยม ใช้โทรศัพท์มือถือ เราก็ใช้ถูกๆ ให้เขาใช้ถูกๆ ก็มีส่วน แล้วที่ส าคัญเราไม่ใช่คนเที่ยว ไม่กิน
เหล้า สูบบุหรี่ เพราะต้องการเป็นแบบอย่างให้ลูกด้วย” 

     คุณพ่อเผยว่า นอกจากนี้คุณแม่มักจะมีโทรศัพท์โทรเข้าหา เขาจะรีบปิดโทรศัพท์แล้วลบ
เบอร์ทิ้ง นี่คือพฤติกรรมที่ตนเห็นบ่อยในช่วงนั้น “นี่ขนาดสมัยก่อนยังไม่มีไลน์นะ” คุณพ่อกล่าวทิ้ง
ท้าย  

     จากที่ดูพฤติการณ์เขาน่าจะเป็นอยู่หลายครั้ง แต่ตนจับได้ไม่ได้ รู้ระแคะระคายมาตลอด 
พยายามไม่สนใจ ปล่อยวาง เพราะไม่ใช่คนหึงหวง  
เหตุการณ์เริ่มรุนแรงมากขึ้น หลังจากท่ีคุณครูเรียกคุณพ่อไปพบ โดยขอร้องให้มารับลูกสาวที่โรงเรียน
ให้เร็วขึ้น ท าให้เขาสงสัยว่าภรรยาเขาหายไปไหนจึงไม่ไปรับลูกตามเวลา เพราะโดยปกติแล้วภรรยา
ของเขามีหน้าที่ไปรับส่งลูกเพราะบ้านอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเท่าไรนัก  

     “ลูกเลิกเรียนประมาณบ่าย 3 โมง แต่เขาไม่มารับ บางทีมารับหนึ่งทุ่ม จนครูเขาทนไม่
ไหวเหมือนทางเราปล่อยเด็กมากเกิน พอมีโอกาสได้ไปรับลูกบ้าง คุณครูเลยบอกว่า อยากให้คุณพ่อมา
รับให้ไวหน่อยเพราะเด็กเคว้งคว้าง ไม่รู้จะอยู่กับใคร เพ่ือนๆ เขากลับกันหมดแล้ว เราเลยรู้เรื่องใน
ตอนนั้น จึงถามเขา ตั้งแต่นั้นเขาก็เริ่มมีปฏิกิริยาประชดประชัน แล้วจู่ๆ ก็หนีหายไปจากบ้าน” 

 
ความจริงเปิดเผย 
     เมื่อชีวิตครอบครัวเดินมาถึงทางแยก หลังจากแม่หนีออกจากบ้าน ตนและลูกพยายาม

ตามหา จนกระท่ังรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน เมื่อเจอหน้ากัน ลูกทั้งคู่เดินเข้าหาเขา  
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“พ่อ...หนูไปหาแม่นะ” 
     แต่เมื่อเข้าไปถึงเขาผลักลูกออกเลย กลัวผู้ชายคนใหม่จะเห็น เพราะเขาได้บอกผู้ชายคน

ใหม่ว่าเขาไม่มีลูก เด็กสองคนนี้เป็นลูกติดของตนกับภรรยาเก่า การกระท าเช่นนี้ ตนจึงรับไม่ได้ แม้ใน
ใจตอนแรกคิดจะถามเหตุผลเขาเสียก่อน ตนจะให้อภัยและยึดที่ลูกเป็นหลัก แต่เมื่อเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่
ลูก ทั้งที่อุ้มท้องออกมาเก้าเดือน ตนจึงตัดสินใจแยกทางในทันที คุณพ่อโภชกล่าวด้วยสีหน้าแสดง
ความเสียใจ 

     หลังจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ผลักไส เด็กหญิงทั้งสองน้องพลอยน้องแพรก็เดิน
ร้องไห้เข้ามากอดคุณพ่อและบอกว่าเขาจะอยู่กับพ่อ อยุ่เป็นเพ่ือนพ่อ เพียงเท่านั้นน้ าตาลูกผู้ชายก็
ไหลออกมา ไม่รู้ว่ามาจากความเสียใจที่ช่วยอะไรลูกไม่ได้ หรือมาจากความตื้นตันใจในน้ าใจของลูก
สาวทั้งสอง 

     ลูกสาวทั้งสองคนเลือกที่จะไม่เอ่ยถึงผู้เป็นแม่มาโดยตลอด แต่ผู้เป็นพ่อเสียอีกเล่าที่รู้สึก
น้อยใจ เสียใจมากถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับนานนับเดือน 

     “ผมคิดมาตลอดนะว่าเราผิดหรือ ผิดอะไร เราแย่ เราเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเหรอ” 
พอได้มาคิดอีกทีจึงเข้าใจว่า บางเรื่องมันก็เกิดจากเขาด้วย เมื่อเขาไม่รู้จักพอ ผู้หญิงบางคนคิดว่าสิ่งที่
มีอยู่แล้วไม่ดี น่าจะมีสิ่งอ่ืนที่ดีกว่า แต่กลับลืมไปว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันมันต้องมีผิดบ้าง ไม่ดีบ้าง จะ
ให้สมบูรณ์ไปทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ แม้แต่ตัวเราเองบางทียังไม่ถูกใจตัวเราเลย ฉะนั้นคนสองคนต้องมา
เจอกันครึ่งทาง 

      ส่วนใหญ่ปัญหาชีวิตคู่มักจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจ าวัน จนเป็นเหตุที่ท าให้ชีวิตคู่
เดินทางไม่ถึงฝั่ง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย คนเป็นอิสระกันมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็น
เหตุผลที่ท าให้คนตัดสินใจแยกกันง่ายกว่าเมื่อก่อน เมื่อชีวิตคู่เริ่มเดินทางมาถึงทางตัน ควรพิจารณาใจ
ของเราเองก่อน แล้วจึงหาทางเลือกว่าจะท าใจยอมรับหรือตัดสินใจหย่า หากเราท าใจยอมรับและให้
อภัยในพฤติกรรมต่างๆ ของอีกฝุายได้สถาบันครอบครัวก็จะยังคงอยู่ต่อไป แต่การให้อภัยไม่ใช่การ
นับวันรอให้อีกฝุายเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะหากท าอย่างนั้นเราเองจะทุกข์และจะเป็นทุกข์ที่ยาวนาน  
แต่ถ้ารู้สึกว่าท าใจไม่ได้ก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะเลือกทางอ่ืน เช่น การแยกกันอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน 
แยกกันอยู่คนละบ้านแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า เป็นการลองก่อนหย่ากันจริงๆ ซึ่งเป็นอีกวิธีที่จะช่วย
ให้เรากลับไปคิดทบทวนอีกครั้งก่อนตัดสินใจ ชีวิตคู่ไม่จ าเป็นต้องจบลงที่การหย่าร้างเสมอไป หากเรา
เปิดใจให้กว้างและยอมรับที่จะให้ 

     ที่มา นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศและครอบครัว  
     คุณพ่อโภชยังใช้หลักธรรมมะเข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้เข้มแข็ง หัดรู้จักการปล่อยวาง 

เพ่ือจะได้มีแรงต่อสู้เพ่ือลูกๆ นอกจากนี้คุณพ่อยังเผยเคล็ดลับวิธีจัดการกับความทุกข์ง่ายๆ ตามค า
สอนของแม่ชีศันสนีย์ให้ฉันน าไปใช้ได้ คือ เมื่อมีความทุกข์เข้ามา ให้เรายิ้มรับและพูดค าว่า “บ๊าย
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บาย” ให้กับความทุกข์นั้นเสีย ทุกข์เหล่านั้นก็จะหายไปจากใจเราและจากประสบการณ์ท างานร่วม
สามสิบปีของคุณพ่อที่ต้องเจอกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าแตกต่างกันไป ถ้าเมื่อใดต้องเจอกับเรื่องไม่ดี ให้
เราตอบโต้ด้วยความใจเย็นเป็นมิตร แล้วเรื่องนั้นจะค่อยๆ ดีขึ้น แต่หากเราตอบโต้กลับไปด้วยใจที่เป็น
ทุกข์จะ ยิ่งท าให้เรื่องนั้นแย่ลงไปกว่าเดิม จากการได้พูคุยท าให้ฉันสัมผัสได้ถึงความใจเย็นและรับรู้ได้
ถึงจิตใจโอบอ้อมอารีของคุณพ่อได้อย่างชัดเจน 

 
สู้เพื่อลูก  
     การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในครอบครัวคราวนี้ท าให้การด าเนินชีวิตของทั้งสามต้อง

เปลี่ยนไป ส าหรับเรื่องการเลี้ยงลูกคุณพ่อโภชบอกว่าไม่มีปัญหาเลย เพราะดูแลพวกเขามาตั้งแต่ต้น
อยู่แล้ว แต่จะมีปัญหาบ้างในเรื่องที่ต้องไปรับลูกที่โรงเรียน เพราะตนท างานเลิกเย็น จึงน าเรื่องนี้ไป
ปรึกษาคุณครู คุณครูก็บอกเขากลับเย็นฝากเด็กๆ เอาไว้ได้ ตนจึงจ่ายค่าช่วยดูแลบ้าง พอเลิกงานก็มา
รับลูกกลับบ้าน 

     คุณพ่อโภชบอกว่า ช่วงแรกที่แยกทางกันตนยังไม่ได้บอกครอบครัวในทันที เพราะไม่
อยากให้แม่เป็นทุกข์ ผ่านไปหลายเดือนจึงบอก พอแม่รู้เรื่องก็จะข้ึนมาช่วยดูแลหลานๆ  

     “ผมบอกท่านว่าไม่ต้องหรอก ผมดูแลได้ สิ่งไหนที่ท าเองได้ก็ท า ไม่อยากให้เป็นภาระใคร 
เขาจะได้รู้ว่าลูกอยู่กับพ่อแล้วพ่อดูแลให้ได้อย่างไร เพราะตนเห็นหลายคนที่มีลูกแล้วเอาไปให้ย่า ให้
ยายเลี้ยง เคยคิดถึงจิตใจของลูกบ้างหรือเปล่า ความจริงลูกไม่อยากแยกจากพ่อแม่หรอก” 

      “เขาก็ไม่ได้อยากแยกจากแม่” คุณพ่อกล่าวถึงลูกท้ังสอง 
     แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว เราก็ต้องให้ความรัก ความอบอุ่นกับเขาให้เต็มที่  ให้ความรู้สึกว่า

เขาก็เห็นใจเรา เราก็เห็นใจเขา ต่างคนต่างเห็นใจกันและกัน  
ทุกวันนี้ การจะเป็นพ่อแม่เป็นเรื่องยากและท้าทาย และยิ่งยากกว่านั้นหากต้องเลี้ยงลูก

ตามล าพัง การจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้นั้น คุณฐานิชชา ลิ้มพานิช  ผู้จัดการมูลนิธิครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มี
ค าแนะน า ดังนี้  

1. ปรับทัศนคติใหม่ เริ่มต้นด้วยการคิดเชิงบวก โดยนึกถึงข้อดีของการมีครอบครัวที่มีคุณ
เพียงคนเดียวและลูก  

   2. เด็กต้องการความรู้สึกปลอดภัยและการปกปูอง โดยเฉพาะเด็กที่เป็นทุกข์กับการ
สูญเสียความมั่นคงเพราะการหย่าร้างของพ่อหรือแม่ เด็กบางคนอาจต้องการความรักและความเอาใจ
ใส่มากว่าคนอ่ืน ดังนั้นให้สังเกตลูกของคุณแล้วจะพบสิ่งที่เขาต้องการ  

   3. สร้างตารางการด าเนินชีวิตให้กับลูก แต่ต้องไม่เคร่งครัดและบีบรัดจนขยับตัวไมได้  
   4. หาเวลาดูแลตัวเอง รู้จักพักผ่อนและนอนหลับอย่างเต็มที่ เพราะหากพ่อแม่เครียดจะ

ท าให้ลูกเครียดไปด้วย  
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   5. หาคนที่ช่วยเหลือคุณได้ สร้างเครือข่ายเพ่ือนฝูงที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายอารมณ์ เป็น
เพ่ือนคุย พ่อแม่ท่ีเลี้ยงลูกคนเดียวแต่มีผู้ช่วยที่ดี มักจะช่วยให้ทั้งร่างกายและจิตใจดีขึ้น 

6. ปล่อยให้ลูกได้ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยตนเองบ้าง เรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและแก้ปัญหาครอบครัวร่วมกัน 

การท าหน้าที่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกสองในทุกวันนี้ คุณพ่อยอมรับกับฉันตรงๆว่ารู้สึก
เหนื่อยเหมือนกันในบางครั้ง แต่บอกตัวเองว่าต้องสู้ อย่าไปท้อกับอุปสรรคเพียงแค่นี้ พร้อมกับ
ยกตัวอย่างความเก่งของคนรุ่นพ่อแม่ให้ฟัง  

“คนสมัยก่อนพ่อขับสามล้อ แม่ขายขนมครก หนักกว่าเราหลายเท่า แต่เขาเลี้ยงดูเรามา
ต้ัง 4 คน ส่งเราเรียนจนมีการมีงานท า เรามีเงินเดือนมีงานพิเศษ เลี้ยงลูกแค่สองคนท าไมเราจะท าไม
ได้ เราต้องเก่งกว่าแม่เราสิ” 

     คุณพ่อใช้วิธีคิดแบบดูตัวอย่างคนที่เขาแกร่งกว่าเรา เพ่ือจะสร้างก าลังใจและแรงใจให้กับ
ตนเอง บางทีในสังคมทุกวันนี้ เรื่องเล็กน้อยก็ท้อ ยอมแพ้อย่างง่ายดาย ทั้งที่มีคนที่เขาด้อยกว่าแต่เขา
ก็ยังสู้ ฉะนั้นเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ไม่น่ายอมแพ้ 

 
กันและกัน 

     เพราะมีกันเพียงสามคน คุณพ่อและลูกๆจึงให้ความส าคัญกับความรู้สึกทางด้านจิตใจ
ของกันและกัน ขณะที่คุณพ่อโภชอยู่ในช่วงของความเศร้าโศก น้องพลอยและน้องแพรต่างเป็น
ก าลังใจให้ตนได้เป็นอย่างดี  

     “เขาไม่เอ่ยถึง ไม่เคยเอ่ยชื่อให้กระทบเราเลย เพราะรู้ว่าเราสะเทือนใจ เขาบอกเขามีพ่อ
คนเดียวพอแล้ว” คุณพ่อโภชเอ่ยขึ้นเมื่อฉันถามความรู้สึกของน้องที่มีต่อคุณแม่ 

     จากที่สังเกตมา ตนเคยแกล้งแหย่เขาว่า “คิดถึงหรือเปล่า” เขาก็บอกว่า “ก็หนูมีพ่อแล้ว 
ไม่คิดถึงหรอก พ่อไม่ต้องเสียใจหรอก” ลูกๆ ก็ช่วยปลอบด้วย 

      “เราก็ถามเขาเรื่อยเวลาวันแม่ว่าหนูมีความรู้สึกขาดไหม เขาก็บอกว่าไม่หรอก หนูเฉยๆ 
แต่ถ้าพ่อไม่มาหนูจะรู้สึกขาด พ่อไม่มาไม่ได้นะ” คุณพ่อพูดด้วยรอยยิ้มเมื่อแกล้งถามลูกๆ ว่าต้องการ
ให้ตนไปงานวันแม่ที่โรงเรียนหรือเปล่า 

      ดังนั้นทุกงานกิจกรรมของพวกเขาคุณพ่อนักออกแบบบอกว่าต้องไปให้ได้ บางครั้งต้อง
ลางานก็ไม่เป็นไร เพราะความรู้สึกของลูกส าคัญกว่า ต้องคอยดูแลซึ่งกันและกัน 

     ระหว่างที่เรานั่งพูดคุยกัน น้องพลอยพ่ีสาวเรียกน้องแพรที่นั่งอยู่ข้างคุณพ่อ พร้อมกับชี้
ไปที่ด้านหลังเสื้อของคุณพ่อที่มีรอยเปื้อน และบอกให้น้องปัดท าความสะอาด ฉันแอบมองดูอยู่ห่างๆ 
อย่างชื่นชม ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและความรักที่พวกเขามีให้ต่อกันได้โดยไม่ต้องอธิบาย
เป็นค าพูดใดๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 
 

     ตอนนี้น้องพลอยและน้องแพรเริ่มโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงที่ส าคัญยิ่งช่วงหนึ่ง คุณ
พ่อจึงต้องมีวิธีดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิด 

คุณพ่อมักจะเน้นการพูดคุยกับลูกๆ เป็นหลักพร้อมกับสอนเขาในเรื่องต่างๆไปด้วย อย่าง
เรื่องความรัก การมีแฟน ตนถามเขาในวันนี้เขายังไม่คิด แต่ในวันข้างหน้าเราไม่รู้ ตนก็จะสอนเขาว่า
ผู้ชายที่ดีเป็นอย่างไร ผู้ชายถ้ามาในแนวนี้เป็นอย่างไร พอคร่าวๆ ไม่ได้ลงลึกซะทีเดียว  
ในเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือคุณพ่อเผยว่าได้คิดวิธีไว้แล้ว คือ ต้องสลับกันใช้กับตน แต่จะไม่จ ากัดเขา
จนเกินไป หรือในเรื่องการเล่มคอมพิวเตอร์ บางทีตนก็ไม่ได้ถนัดแต่ก็ต้องรู้เอาไว้บ้าง ถ้าเขาเปิดใช้
อะไรแล้วเข้าไปเปิดดูย้อนหลังอย่างไร จะได้รู้ว่าเขาท าอะไร แต่จะไม่บอกเขา เพราะมันเหมือนเรา
ละลาบละล้วงเกินไป ขนาดตนยังรู้สึกไม่ค่อยชอบเลย ก็จะแอบดูเป็นบางครั้ง 

     การตรวจความเรียบร้อยของลูกพ่อแม่สามารถท าไปพร้อมกับการดูแลเขาได้ แต่ต้องท า
อย่างสม่ าเสมอ คุณพ่อเผยเคล็ดลับเล็กๆ ไว้ดังนี้  

     “กระเปานักเรียนของลูกบางทีเราก็แกล้งบอก เอามาให้พ่อตรวจหน่อยซิ เดี๋ยวพ่อช่วยจัด
กระเปา มีอะไรขาดหรือเปล่า พ่อจะได้ซื้อให้ ขาดยางลบหรือเปล่า ประมาณนี้ มันเหมือนเราไม่ได้
ผลีผลามไปรื้อค้นของเขา แต่จะใช้วิธีแอบถาม แล้วที่ส าคัญต้องท าต่อเนื่องให้เป็นปกติเคยชิน ถ้ามา
ท าตอนเขาโตแล้วจะเหมือนเราไปละเมิดเขาเยอะเกินไป แต่ถ้าเราท าวันนี้เหมือนเราดูแลเขา เอาใจใส่
เขา เขาก็จะชอบ หากวันหนึ่งเขาไม่ให้เราช่วย เราก็แกล้งแซวได้ว่า จะไม่ให้พ่อดูแลเหรอ มีคนดูแล
แล้วเหรอ” 

“บางทีที่ตนไม่สบาย ลูกทั้งสองเอาผ้ามาเช็ดตัวให้ นวดให้ เราก็สบายใจมีลูกผู้หญิงก็ดี
แบบนี้ ดูแลเราได้” คุณพ่อกล่าวด้วยความชื่นใจ 

     ส าหรับการวางแผนอนาคต คุณพ่อโภชมีความตั้งใจอยากเปิดร้านอาหารกึ่งแกลเลอรี่ 
เพ่ือแสดงผลงานของตนเอง และใช้เป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวหลังเกษียณ ให้ลูกๆ ได้มีงานท าอยู่กับ
บ้านได ้

     “คนโตเขาไม่คิดมาก อยากให้พ่อเปิดร้านอาหร เขาขอท าหน้าที่ล้างจาน” คุณพ่อกล่าว
พร้อมเสียงหัวเราะ  

     “ผมคิดว่าหากเปิดร้านอาหารได้เท่ากับเราเลี้ยงคนในครอบครัวได้ เลี้ยงลูกได้ เป็น
ร้านอาหารกึ่งแกลเลอรี่ เพราะอยากแสดงผลงานทางศิลปะของเราด้วย เป็นแพลนในอนาคตวาง
เอาไว้ที่อยากจะท า ส่วนน้องแพรชอบท าอาหาร อาจให้เขาไปเรียนเสริม เพราะการท าอาหารก็เป็น
ศิลปะอย่างหนึ่ง”   

     คนเล็กมีแววทางด้านศิลปะ ส่วนคนโตได้ในเรื่องความขยัน ที่เขาขยันอาจเป็นเพราะว่า 
ต้องการให้คนอ่ืนยอมรับว่าเขาท าได้ ท าในสิ่งที่คนอ่ืนไม่ท า แต่เขาท า ล้างถ้วยชาม อยู่โรงเรียนท า
หน้าที่เหมือนเป็นผู้ช่วยครู เก็บหนังสือ ท าความสะอาดห้องให้ครู นี่คือสิ่งที่คนอ่ืนไม่มี ไม่ท ากัน  
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     “ดีแล้วล่ะลูกที่หนูท า เอาตรงนี้มาปรับให้เป็นจุดเด่นของเรา ขอให้หนูขยัน เป็นคนดี” 
คุณพ่อชื่นชมน้องพลอยด้วยความปติ  

     ตนมักจะพาลูกๆ ไปไหว้พระ ท าบุญตามวัดหรือมูลนิธิต่างๆ ชี้ให้เขาเห็นว่ามีทั้งเด็กพิการ
ก าพร้า เด็กสมบูรณ์ที่พ่อแม่เอามาท้ิง ให้เขารู้ว่าเรายังดีกว่าเขาเยอะ มีโอกาสมากกว่าคนเหล่านั้น เขา
จะได้แข็งแกร่งขึ้น 

     คุณพ่อเผยความคิดเห็นทิ้ งท้ายไว้ ว่า สังคมทุกวันนี้ เปลี่ยนไป ความคิดของคน
เปลี่ยนแปลง มีลูกกันน้อยลง เพราะเขามองว่าไม่มีก็อยู่ได้ เขาอาจจะมองว่าลูกเป็นสิ่งที่ดูแลน้อยสุด 
ฝากผีฝากไข้ไม่ได้ ลูกมาดูแลพ่อแม่น้อยลง แต่ถ้าเราสอนลูกให้ดูแลพ่อแม่มากขึ้น และพ่อแม่ดู แลลูก
อย่างจริงจัง ดูแลซึ่งกันและกันครอบครัวก็จะอบอุ่น 
 
บทที ่2 ค าว่า “รัก” 
   

ความรักคืออะไร เราคงเคยได้ยินค าถามนี้อยู่บ่อยครั้ง หากตอบจากความรู้สึก เราอาจจะ
ได้รับค าตอบที่แตกต่างกันออกไป เพราะความรักนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละคนต่างก็มีนิยามของ          
ค าว่ารักที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความรู้สึกของตนเอง  ในขณะนั้น เป็นธรรมดาที่
ค าตอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาที ไม่จีรังยั่งยืน แต่มีความรักจากพ่อและแม่ที่มีต่อลูกนั้น เป็น
รักที่ยิ่งใหญ่ รักโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม 

 
ฉากละครในชีวิต 
เย็นวันศุกร์ในบรรยากาศฝนพร า ฉันนั่งรอการมาถึงของหญิงสาวคนหนึ่ง เรานัดหมาย

กันในร้านกาแฟเล็กๆที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส หลายครั้งที่ฉันเผลอชะเง้อมองไปที่ประตูทางเข้า
ด้วยความตื่นเต้น แต่ไม่นานนักหญิงสาวก็ปรากฏตัว เธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กใส่เสื้อกล้ามสวมทับด้วย
แจ็กเกตแบบล าลองเข้าชุดกันกับกางเกงขาสั้น เดินเข้ามาในร้านด้วยความมั่นใจ แม้แวบแรกที่เห็นเธอ
จะดูแตกต่างจากภาพจ าของฉันที่มองเธอผ่านจอโทรทัศน์ แต่เมื่อหญิงสาวเดินตรงมายังโต๊ะที่ฉันนั่ง  
ก็ท าให้มั่นใจได้ทันทีว่าเธอคือ “กนกพร คงสุวรรณ” หรือ พ่ียีนส์ ฉันรู้จักหญิงสาววัย 25 ปี คนนี้ครั้ง
แรกจากการได้ดูรายการครอบครัวเดียวกันทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  เรื่องราวความผูกพัน
ระหว่างพ่อที่ต้องเลี้ยงดูลูกสาวที่มีปมในใจเกี่ยวกับแม่ พ่อเป็นฮีโร่และเบ้าหลอมที่ท าให้เธอเติบโตมา
อย่างแข็งแรงและสวยงาม จนกระทั่งเธอมีหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของพ่อ และเพราะพ่อนี่เองเป็น
ที่มาของการนัดหมายในครั้งนี้  ฉันขอให้พ่ียีนส์เล่าเรื่องพ่อและแม่ให้ฟังอีกครั้ง ซึ่งเธอยินดี 
 “ตอนนั้นเราไม่เข้าใจ ก็เกลียดเขามากๆ ไม่นับว่าเป็นแม่ ถ้าใครถามว่าแม่ไปไหนจะตอบ
ค าเดียวว่าไม่มีแม”่ พ่ียีนส์กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ของเธอเมื่อมีคนถามถึง 
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 พ่ียีนส์เล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เด็กหญิงอายุ 4 ขวบจดจ าได้ดี วันที่แม่เดินออกจากบ้าน
และบอกว่าจะไปอยู่ที่อ่ืน ความรู้สึกห่างเหินบวกกับค าถามที่ว่าแม่หายไปไหนเกิดขึ้นในใจมาโดย
ตลอด ภาพที่ใครๆเห็นจนชินตาคือเด็กหญิงกับพ่อตะเวนออกตามหาแม่ บางทีญาติฝุายแม่แอบส่งข่าว
บอกว่าแม่อยู่ที่ไหน แต่ก็คลาดกันเสียทุกครั้ง 
 จนถึงวันที่เธอต้องเลือกคือวันที่แม่บอกพ่อว่าจะย้ายไปอยู่กับสามีใหม่ แม่เดินเข้ามาถาม
เพ่ือให้เธอเป็นคนเลือกว่าจะอยู่กับใคร ระหว่างพ่อหรือแม่ เธอจึงตัดสินใจที่จะอยู่กับพ่อ เพราะที่ผ่าน
มาแม่มีส่วนร่วมในชีวิตน้อยมาก กระนั้นก็ยังอยากมีทั้งพ่อและแม่พร้อมหน้าในเวลาเดียวกัน 
 “ก็รู้สึกเสียใจที่คนๆหนึ่งเคยอยู่ข้างกันหายไปแต่ที่เสียใจมากที่สุดคือตอนที่แม่เดินสะบัด
มือเราไป ตอนแรกไม่ได้จะวิ่งตามแต่พอแม่ขึ้นรถเรารู้สึกว่าเขาก าลังจะไปแล้ว เราวิ่งตามอยู่นานมาก 
เหมือนฉากในละคร เขาเดินไปกับผู้ชายคนใหม่ได้ยินเสียงเราตะโกนเรียกแต่ท าไมเขาไม่หันมาเลย” 
พอเล่าถึงตอนนี้แม้สีหน้าจะเรียบเฉย แต่ฉันรับรู้ถึงความสะเทือนใจกับภาพที่ฉายซ้ า หลังจากนั้นเธอ
จึงรู้สึกโกรธและเกลียดผู้หญิงคนนี้ และกลายเป็นปมในใจของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตลอดมา  
 “มันเป็นเหตุการณ์ฝังใจ ฝังใจขนาดบางครั้งเวลาท างานหนักหรือเจอเรื่องอะไรแย่ๆ แล้ว
เรานอนหลับก็จะเจอภาพนี้ทุกที ภาพในวันที่เขาเลิกกันที่แม่ทิ้งเราไปก็ยังล้ออยู่ในความฝัน เป็นภาพ
ที่อยู่ในความทรงจ าที่ฝังใจไปแล้ว” 
 พ.ศ.2535 จ านวนการหย่าร้างยังไม่สูงเท่าปัจจุบัน “ตอนเด็กๆก็คิดแค่ว่าในสมุดพกฉัน
ล่ะ ต้องเลือกว่าครอบครัวหย่าร้างฉันอายเพื่อนนะ เหมือนเป็นคนแรกในโรงเรียนที่เกิดเหตุการณ์แบบ
นี้ คือสมัยนั้นมันไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้น ยิ่งในชนบทแทบจะไม่มีครอบครัวแตกแยก ถึงจะทะเลาะกัน
แต่เขาก็ยังทนอยู่ แต่ของพ่ีเหมือนอยู่กันไม่ได้แล้ว ด้วยภาวะที่แม่ก็อายุน้อย พ่ออายุมากกว่าก็ต้อง
แยกทางกัน” 
 พ่ียีนส์เล่าเสริม ว่า เมื่อพ่อกับแม่เลิกกันได้ประมาณปีถึงสองปีแม่ของเธอได้แอบมาหาที่
หน้าโรงเรียน เธอเคยพูดว่าแม่ 
 “ท าไมแม่หมายังรักลูกหมาเลยแต่นี่แม่เป็นคนท าไมแม่ต้องทิ้งลูกด้วย แม่ไม่เห็นเหมือน
แม่หมาเลย”        

“แม่ร้องไห้ท าไม แม่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับลูก แม่ล าบาก แม่จากพ่อจากลูกมาแม่สบายแล้ว 
แม่ร้องท าไม” แม่ก็ร้องไห้เสียใจ และหลังจากวันนั้นเธอก็ไม่ได้เจอกับแม่อีกเลย หญิงสาวเล่าถึงความ
ทรงจ าในอดีต 

     จากที่ได้ท างานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมายาวนาน 
คุณฐานิชชา ลิ้มพานิช  ผู้จัดการมูลนิธิครอบครัวเลี้ยงดี่ยว ได้เผยถึง 5 สาเหตุยอดฮิตของการหย่าร้าง 
มีดังนี ้   
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   1. การนอกใจ ฝุายใดฝุายหนึ่งมีคนใหม่ ซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจกัน ความไม่พอใจใน
ชีวิตคู่  

   2. ปัญหาเศรษฐกิจ เมื่อการเงินภายในครอบครวริ่มฝืดเคือง ความรักก็เริ่มจืดจาง มี
ปัญหา น าไปสู่การแยกทางกันของครอบครัว  

3. ครอบครัวที่สามี ภรรยา อายุยังน้อย แต่งงานเร็ว หรือแต่งงานด้วยความไม่พร้อม มี
แนวโนมในการหย่าร้างสูงกว่าสามี ภรรยาที่คบหา ศึกษาดูใจกันเป็นระยะเวลานาน  

4. ความรุนแรงในครอบครัว ทั้งจากการท าร้ายร่างกายและจิตใจ  
5. คู่สมรสเสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุ 
การหย่าร้างมีทั้งดีและข้อเสีย คู่สมรสต้องคิดไตร่ตรองให้ดีก่อน ว่าสามารถอยู่ตัวคนเดียว

ได้หรือไม่ หากมีลูกสามารถเลี้ยงลูกเพียงล าพัง รับมือกับปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่ ไม่ควรรีบด่วน
ตัดสินใจ ในฐานะที่เป็นผู้ท างานทางด้านครอบครัว มองว่าการหย่าร้างอาจท าให้ชีวิตมีความสุขมาก
ขึ้น ดีกว่าการต้องทนอยู่ด้วยกันแล้วเกิดปัญหาภายในครอบครัว ดังนั้นการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่สัก
พักอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า การหย่าร้างจึงไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไป 

หลังจากนั้นเธอจึงรู้สึกโกรธและเกลียดผู้หญิงคนนี้ และกลายเป็นปมในใจของเด็กผู้หญิง
คนหนึ่งตลอดมา “มันเป็นเหตุการณ์ฝังใจ ฝังใจขนาดบางครั้งเวลาท างานหนักหรือเจอเรื่องอะไรแย่ๆ 
แล้วเรานอนหลับ ก็จะเจอภาพนี้ทุกที ภาพในวันที่เขาเลิกกัน ที่แม่ทิ้งเราไปก็ยังล้ออยู่ในความฝัน เป็น
ภาพที่อยู่ในความทรงจ าที่ฝังใจไปแล้ว”  

พ่ียีนส์เล่าเสริม ว่า เมื่อพ่อกับแม่เลิกกันได้ประมาณปีถึงสองปี แม่ของเธอได้แอบมาหาที่
หน้าโรงเรียน เธอเคยพูดว่าแม่ ว่า “ท าไมแม่หมายังรักลูกหมาเลย แต่นี่แม่เป็นคนท าไมแม่ต้องทิ้งลูก
ด้วย แม่ไม่เห็นเหมือนแม่หมาเลย” “แม่ร้องไห้ท าไม แม่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับลูก แม่ล าบาก แม่จากพ่อ
จากลูกมาแม่สบายแล้ว แม่ร้องท าไม” แม่ก็ร้องไห้เสียใจ และหลังจากวันนั้นเธอก็ไม่ได้เจอกับแม่อีก
เลย หญิงสาวเล่าถึงความทรงจ าในอดีต   

 
ชีวิต...ของเราสอง  

 เช้าวันใหม่ที่มีเพียงสองพ่อลูกช่างยุ่งเหยิง พ่อผู้ไม่ชินกับการท าอาหารต้องหัดจับตะหริว 
ส่วนเด็กสาวที่เคยกินอาหารเช้าฝีมือแม่ ก็ต้องกินไข่ลวกเมนูโปรดของพ่อ แต่เป็นอาหารสุดยี้ของเธอ 
พ่อพยายามโน้มน้าวให้เธอกินไข่ลวกโดยให้เหตุผลว่ามันมีประโยชน์ กินแล้วจะได้ร่างกายแข็งแรง
เหมือนพ่อ เด็กน้อยก็ยังยืนกรานไม่ยอมแตะต้อง หันหน้าหนีและท าท่าทางจะอาเจียนท่าเดียว ร้องหา
ข้าวไข่ดาวที่เคยกิน 
 พ่อเห็นดังนั้นจึงข้าไปในครัว ไม่นานพ่อส่งจานข้าวโปะไข่ดาวหน้าตาแปลกประหลาดมา
ให้ ขอบไข่ดาวไหม้เกรียม พอละสายตาจากไข่ดาวไหม้ๆ เด็กหญิงก็ได้เห็นสภาพห้องครัวที่มีแต่เปลือก
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ไข่ไก่กระจายเต็มพ้ืน ร่องรอยกระทะไหม้ด า และสภาพพ่อที่เนื้อตัวต็มไปด้วยคราบน้ ามัน และสีหน้าที่
แสดงความเสียใจที่ท าไข่ดาวให้ไม่ได้ เธอจึงตัดสินใจยกแก้วไข่รวกแล้วซดรวดเดียวจนหมด พร้อมยิ้ม
ให้ก าลังใจพ่อ จากนั้นไข่ลวกก็กลายเป็นอาหารเช้าของสองพ่อลูก บางวันใส่นม บางวันใส่สไปร์ท 
สลับกันไป 

หลังจากมื้อเช้าพ่อจะเป็นคนพาเธอไปส่งที่โรงเรียนและมารับกลับบ้านเป็นเช่นนี้ทุกวัน  
ท าให้พ่อเจี๊ยบกลายเป็นที่รู้จักของเพ่ือนๆและคุณครูในโรงเรียน พ่อของเธอจะเป็นคนเฮฮา ขี้เล่น ใจดี
กับทุกคน  เพ่ือนๆจึงติดพ่อมาก เมื่อใดขับมอเตอร์ไซด์ผ่านหน้าบ้านจะเรียก “ตาเจี๊ยบๆ” แต่กับเธอ 
พ่อจะมีเส้นแบ่งไว้ว่าหากท าผิดจะต้องโดนลงโทษพร้อมกับค าสอนและให้เหตุผลด้วยเสมอ 
 พ่ียีนส์เล่าเรื่องราวตอนเธอถูกพ่อดุที่จ าได้ขึ้นใจ ว่า เมื่อตอนเด็กเธอรีบท าการบ้านวิชา
คัดลายมือด้วยความรวดเร็วและลวกที่สุด เพราะต้องการจะไปวิ่งเล่นกับเพ่ือน จึงท าให้งานออกมา
เป็นลายมือที่ชุ่ยและเต็มไปด้วยรอยลบด่างด าดูสกปรก เมื่อพ่อเห็นจึงเรียกกลับมาท าใหม่ โดยปกติพ่อ
แม่จะลบแล้วให้ลูกแก้เขียนใหม่ แต่พ่อของเธอฉีกหน้ากระดาษนั้นทิ้งไป แล้วบอกให้เธอเขียนใหม่
ทั้งหมด แม้ในตอนนั้นจะเสียใจและโกรธพ่อมาก แต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้เธอเป็นคนลายมือสวย ข้อนี้
เธอขอยกความดีความชอบให้พ่อแต่เพียงผู้เดียว 
 เมื่อพูดถึงความเป็นคนขี้เล่น พ่ียีนส์ก็เร่งเล่าเรื่องที่นึกออกทันที มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เธอ
จะเปิดร้านเสื้อผ้า จึงโทรศัพท์ไปขอความเห็นของพ่อให้ช่วยตั้งชื่อร้าน  
 “พ่อเนี่ยลูกจะเปิดร้านเสื้อผ้า พ่อลองตั้งชื่อร้านเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยสิ”  
 พ่อเธอแกล้งตั้งให้ บอกว่า  
 “เอาเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ไหมล่ะ”  
 “ชื่อร้านอะไรล่ะพ่อ”  
 “พังชัวร์”  
 หรืออย่างวันแม่ พ่อก็จะโทรหาเธอแล้วบอกว่า  
 “อ้าวเป็นไงบ้าง วันนี้วันแม่ เดี๋ยวพ่อร้องเพลงให้ฟังนะ พ่อนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง....”  
 พ่อจะมีมุกอะไรแบบนี้แกล้งเธอเสมอ หญิงสาวเล่าให้ฟังพร้อมเสียงหัวเราะของฉัน 
และเธอ 
 เมื่อถามว่าเธอรู้สึกถึงความไม่ครบภายในครอบครัวบ้างหรือไม่ เธอตอบทันทีว่า มีใน
ช่วงแรกเท่านั้นที่รู้สึกว่าต้องกลายเป็นเด็กไม่มีแม่ แต่ไม่ได้คิดว่าถ้ามีแม่แล้วจะรู้สึกครบ ตัวเธอนั้น
ไม่ได้มีพ้ืนฐานในความคิดของตัวเองตั้งแต่เด็กว่าค าว่าครอบครัวต้องมีพ่อแม่และลูก  เธอแค่รู้สึกว่า
อยากให้พ่อเป็นอะไรพ่อสามารถเป็นได้หมด พ่อเป็นเพ่ือน พ่อเป็นพ่ี พ่อเป็นพ่อ พ่อเป็นแม่ แม้แต่
เรื่องท่ีผู้หญิงทุกคนต้องคุยกับแม่เธอก็คุยกับพ่อได้ จึงท าให้ไม่รู้สึกว่าขาดหรือต้องการอะไรอีก พ่อเติม
เต็มทุกสิ่งในชีวิตของเธอ 
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 “มันอาจจะดูเว้าแหว่งไปบ้างแต่ก็ไม่ได้มานั่งโหยหา  เราจะโหยหาตามแต่สถานการณ์ 
อย่างวันแม่มีแม่คนอ่ืนมาพร้อมหน้าพร้อมตา ก็มีเสี้ยวหนึ่งที่รู้สึก แต่ในชีวิตประจ าวันไมได้คิดอะไร
ขนาดนั้น สิ่งแวดล้อมมากกว่าที่ท าให้เรารู้สึก หรือในบางครั้งบางอย่างที่คุยกับพ่อแล้ว เราไม่ถูกใจใน
ความคิดของพ่อ ด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายจึงไม่ได้มีความละเอียดอ่อน บางครั้งก็โหยหาความเป็น
ผู้หญิงก็คือแม”่ หญิงสาวกล่าวถึงความรู้สึกของตนที่มีต่อพ่อ         
 

พ่อผู้ไม่เคยโกรธ  
เด็กทุกคนมักจะมีฮีโร่ในดวงใจ เธอเองก็เช่นกัน ฮีโร่ของเธอนั้นก็คือพ่อเจี๊ยบ “ความ

เป็นฮีโร่ของพ่อไม่ได้หมายความว่า พ่อเป็นคนที่เป็นไอดอลเรา แต่พ่อเป็นคนที่ไม่เคยว่าแม่เราเลย เขา
ไม่เคยกล่าวโทษอะไรผู้หญิงคนนี้เลย ความเป็นฮีโร่เขาคืออยู่ตรงนั้นมากกว่า เขาให้อภัยผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ท าร้ายเขา” หญิงสาวกล่าวด้วยน้ าเสียงที่หนักแน่นและภูมิใจ 
 ตอนประถมเธอมักจะโดนล้อเรื่องที่ไม่มีแม่ เพราะเป็นคนเดียวที่ทุกคนรู้ทั้งโรงเรียนว่า
ครอบครัวแยกทางกัน 

“อย่าไปคบเลยมันนิสัยไม่ดี แม่ไม่สั่งสอน ไม่มีแม่” เป็นค าที่ท าให้เด็กหญิงยีนส์โกรธมาก 
เพราะเพ่ือนชอบคิดว่าการมีแม่สั่งสอนจะดีกว่าการไม่มีแม่ บ้างก็จะนินทาว่าเป็นเด็กบ้านแตก พ่อแม่
เลิกกัน   เธอจึงไปถามพ่อว่าท าไมเขาต้องพูดแบบนี้ พ่อเลือกที่จะสอนให้เธอไม่สนใจกับค าพูดของคน
อ่ืน เพราะพ่อบอกเสมอว่า 
 “ช่างมันเถอะลูก เขาก็พูดของเขาไปเรื่อย เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างไร อย่าไปสนใจเขา 
ปล่อยให้เขาพูดไป คนอ่ืนเขาไม่เคยพูดความจริงหรอก ถ้าเขารู้ความจริงเขาจะไม่เอาเรื่องของเราไป
พูด แต่ถ้าเขาอยากรู้เรื่องจริงเขาจะถามเรา”   จากนั้นเธอจึงไม่สนใจค าพูดเหล่านั้นอีก 
 หญิงสาวกล่าวเสริม ว่า เธอไม่ได้รู้สึกว่าคนที่มีพ่อหรือมีแม่    คนเดียวนั้นน่าสงสาร และ
ไมได้รู้สึกเห็นดีเห็นร้ายกับการแยกทางมากนัก ทุกวันนี้ที่เธอรู้สึกแย่คือ รู้สึกแย่กับการกระท าที่แม่ท า
ให้เธอต้องอยู่แบบนี้เท่านั้นเอง แต่ไม่ได้รู้สึกว่าการที่มีคนเดียวเดินอยู่ข้างๆกับการที่มีคนสองคนข้างๆ 
จะแตกต่างกัน  
 “เมื่อก่อนตอนมีแม่อยู่แม่ก็จะอยู่บ้าน แต่เวลาไปไหนไปกินข้าวไปโรงเรียนพ่อจะเป็นคน
พาไป ไปท ากิจกรรมที่โรงเรียน พ่อก็เป็นคนท า ไปรับสมุดพกพ่อก็ไป คนที่จะรู้จักกับเพ่ือนเราก็มีแต่
พ่อเท่านั้น แม่แทบจะไม่ได้ท าอะไร เราเลยไม่รู้สึกถึงค าว่าพ่อแม่ลูกนานแล้ว” 
 กระนั้นทุกครั้งที่เป็นวันแม่ พ่ออยากให้เธอโทรหรือไปหาแม่บ้าง แต่เธอก็เลือกที่จะไม่ไป
หา แม่เองก็เลือกที่จะไม่มาหาเธอเช่นกัน แม่อาจรู้สึกผิดแต่เธอรู้สึกโกรธมากกว่า แต่พ่อเป็นคนที่จะ
พยายามท าให้เธอรู้สึกดีกับแม่มากข้ึน  
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“พ่อบอกเสมอว่ายังไงเขาก็เป็นแม่ ไม่เคยให้ไปว่าแม่ อย่าไปโกรธแม่ ให้รักแม่ พ่อไม่เคย
มานั่งอธิบายให้ฟังว่าเราควรท าแบบนี้กับแม่เพราะอะไร แต่พ่อจะท าให้พ่ียีนส์เห็นและเรียนรู้ได้เอง
โดยการที ่  ทุกวันนี้ต่อให้พ่อเลิกกับผู้หญิงคนนี้ไป ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเขาเดือดร้อนอยู่ แล้วต้องใช้
ชีวิตอยู่ล าพัง พ่อก็จะเป็นคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้เขาตลอด ถึงแม้จะไม่ใช่สามีภรรยากันแล้ว
ก็ตาม” 
 นอกจากนี้พ่อไม่เคยเอาเธอไปเปรียบกับแม่ พ่อจะสอนให้เธอท าตัวให้ดี โดยที่ไม่เอาแม่
มาเป็นพ้ืนฐาน และสอนเสมอว่าให้รักแม่    เพราะเขาคือแม่ของเรา ขนาดเขาท าให้พ่อรู้สึกแย่แค่ไหน
ท าไมพ่อยังเลือกที่จะไม่โกรธเขา ดังนั้นทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าพ่อเธอจะไม่บอกว่าโกรธแม่หรือเกลียดแม่ 
จะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรแล้ว แต่ที่จริงในใจก็ยังรู้สึกโกรธอยู่ 
 ฉันถามพ่ียีนส์ว่าเคยถามพ่อบ้างไหมท าไมถึงไม่โกรธแม่เลย เธอให้ค าตอบ  
“ไม่ถามหรอก ส่วนใหญ่จะอยู่กับพ่อเหมือนผู้ชายแมนๆ ไม่จุกจิก เราจะรับรู้กันเอง อย่างตอนที่พ่อ
เลิกกับแม่ พ่อไม่ได้มานั่งร้องไห้ให้เราเห็น ไม่ได้บอกว่าเขาเสียใจมากแค่ไหน เพราะพ่อดูแลแต่
ความรู้สึกของเรา แต่เราก็แอบรู้ว่าตอนที่เขากอดเรา เขาแอบน้ าตาไหลอยู่ข้างหลัง แต่เราก็ท าเป็นไม่
รู้เรื่อง ทุกคนมีภาวะอ่อนแอ ก็เหมือนกับพ่อที่มีภาวะอ่อนแอ เขาแค่ไม่แสดงออกให้เห็นเท่านั้นเอง” 
 

คนเดียวในเมืองกรุง  
“พ่อหัดให้ลูกบินได้แล้ว ต่อไปนี้ลูกบินเองนะ” นี่เป็นค าพูดที่พ่อบอกกับเธอเมื่อครั้งที่

ต้องจากบ้านเกิดที่ชุมพรเพ่ือมาศึกษาต่อในเมืองกรุง 
 พ่ียีนส์ขึ้นมาอาศัยอยู่กรุงเทพฯตั้งแต่เรียนจบชั้น ม.6 นับว่าเป็นการ “ห่าง” กันมากที่สุด
ครั้งแรกส าหรับเธอและพ่อ การที่ต้องห่างกันครั้งนี้ท าให้เธอต้องเรียนรู้กับการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่คน
เดียวให้ได้โดยไม่มีพ่อเหมือนเช่นแต่ก่อน  
 เธอเล่าให้ฉันฟังว่า ในช่วงแรกของการอยู่คนเดียวเธอต้องโทรหาพ่อเพ่ือรายงานทุก
สถานการณ ์ย่างก้าวในชีวิต เพราะเธอรู้สึกว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับเธอ อย่างน้อยพ่อก็จะรับรู้  
 “พ่อ....ก าลังจะเดินออกจากบ้านแล้วนะ” 
 “พ่อ....เดี๋ยวจะไปที่นี่ต่อนะ” 
  “พ่อ....ถึงท่ีนี่แล้วนะ เดี๋ยวจะกลับห้าโมงนะ” เป็นเช่นนี้ตลอดทุกวัน 
 นอกจากนี้พ่ียีนส์ยังเผยว่า เธอรู้สึกแย่และตกใจกับสภาพกรุงเทพฯ เพราะจากที่พ่อเคย
ไปรับไปส่งทุกวัน แต่กลับต้องรีบตื่นแต่เช้านั่งรถไปมหาวิทยาลัยเอง เรื่องการนั่งรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
ก็สร้างปัญหาให้เธอมาแล้ว เขานั่งกันเอามือจับข้างหลัง แต่เธอไม่เคย เพราะปกติจะขึ้นคร่อมนั่งซ้อน
ท้ายพ่อ นั่งกอดพ่อเอาไว้ตลอด เล่นเอาเธองงและเหนื่อยไม่น้อยกับการใช้ชีวิตในเมืองกรุง  
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 “เหนื่อยและเหงามากนะ รู้สึกว่าท าไมต้องมาท าอะไรแบบนี้ด้วย อยู่คนเดียวไม่มีคนให้
คุย บางวันก็มีร้องไห้ บอกพ่อว่าอยากกลับบ้าน แต่เราก็ไม่กล้าบ่นตรงๆว่าจะกลับบ้าน เพราะใจจริง
แล้วพ่อไม่อยากให้มากรุงเทพฯอยู่แล้ว อยากให้อยู่แถวชุมพร สุราษฎ์ ถ้าเรายิ่งร้องไห้บอกไม่อยากอยู่
ก็จะเข้าทางเขาเลย” ดังนั้นเมื่อใดที่รู้สึกเหงาเธอจึงต้องอดทน เพราะกลัวว่าหากบ่นมากเกินไปพ่อจะ
ให้กลับไปอยู่บ้านที่ชุมพร 
 เมื่อฉันถามว่าเธออยู่กับพ่อมาตลอด ท าไมพ่อถึงยอมปล่อยให้เธอขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพฯ
เพียงคนเดียว เธอใช้เวลาคิดไม่นานและบอกว่า “เหมือนเขาปล่อยเราแล้ว เขาดูแลเรามา ให้เราอยู่ใน
กรอบมาตลอดตั้งแต่อนุบาล ไม่ให้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นเลย ปกติ ม.ปลายเขาก็จะกลับบ้านกันเองได้แล้ว 
ต่างจังหวัดอาจจะมีรถมอเตอร์ไซด์ขับกลับบ้านเองหรือกลับบ้านกับเพ่ือน เป็นเรื่องปกติที่วัยรุ่นเขาท า
กัน แต่พ่อพ่ีไม่ให ้จะมารับส่งตลอดเวลาจนถึง ม.6 ไม่ได้ออกจากอ้อมอกเลย” 
 “ถามว่าโกรธไหม โกรธ ท าไมคนอ่ืนเขาไปกับเพ่ือนได้ แต่ของพ่ีถ้าอยากจะไปบ้านเพ่ือน
เดี๋ยวพ่อไปส่งจะกลับเดี๋ยวพ่อมารับ เราก็รู้สึกอึดอัดอยากเป็นเหมือนเพื่อนบ้าง” 
 เธอยังกล่าวอีก ว่า “แต่พ่อก็เคยบอกนะว่าถ้ายีนส์จบ ม.6 เมื่อไหร่ พ่อจะปล่อย อยาก
ท าอะไรท าเลย พ่อจะไม่ห้าม พ่อได้ท าอย่างที่พูดจริงๆ ตั้งแต่ที่เธอมาเรียนอยู่กรุงเทพฯ พ่อไม่เคย
ขึ้นมาหาเลยสักครั้ง มาเพียงครั้งเดียวคือวันที่รับปริญญา ที่เป็นแบบนี้เพราะพ่อเชื่อใจเรา” 
 นอกจากนี้เธอยังบอกว่า การที่ต้องอยู่แต่ในกรอบของพ่อตั้งแต่เด็กท าให้เธอเป็นคนไม่
ทันคนหรือเปล่า “ก็ไม่” เพราะพ่อพาไปเที่ยวหมดเลย ทั้งผับ อาบอบนวด เคยเข้าตั้งแต่ ป.3 เวลาที่
พ่อไปก็จะพาเธอไปด้วย คอยเล่าและสอนให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไร จึงท าให้เธอไม่ได้รู้สึกตื่นเต้น
เหมือนกับคนอ่ืนที่เพ่ิงมาท าความรู้จักเมื่อโตแล้ว  
 ในชีวิตนี้พี่ยีนส์มีเพื่อนมากมายหลายแบบ เธอเป็นคนไม่เลือกที่จะคบเพ่ือน เพราะพ่อได้
สอนเธอไว้เสมอว่า 

“พ่อบอกเสมอจะมีเพ่ือนแบบไหนก็ตามแต่ ต่อให้เพ่ือนติดยา ติดการพนัน หรือเป็นอะไร
ก็ตาม เราสามารถคบกับเพ่ือนคนนั้นได้ แต่เราแค่ไม่ต้องไปท าตามเขา เรามีวิธีปฏิเสธของเรา เพ่ือนก็
คือเพ่ือน ต่อให้เพ่ือนไม่ดีก็คือเพ่ือน ฉะนั้นเราคบได้ แต่ทุกอย่างที่มันจะเกิดต่อจากนั้นไม่ใช่เพราะ
เพ่ือน มันอยู่ที่ตัวเรา เราอยากจะเป็นอย่างไรก็เลือกเอา” 

 
อีกครั้ง  

 จากวันที่แม่แอบมาหาเธอที่โรงเรียนแล้วเธอได้พูดว่าแม่ไปในครั้งนั้น ตั้งแต่นั้นทั้งสองก็
ไม่ได้พบกันอีกเลย 
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 เธอและแม่ต่างรับรู้เรื่องราวของกันและกันโดยผ่านทางพ่อและญาติพ่ีน้องที่มาเล่าให้ฟัง  
แต่ไม่ได้มีการติดต่อกันโดยตรง เพราะแม่ได้มีครอบครัวใหม่ ซึ่งเธอเกรงว่าหากเข้าไปยุ่งจะท าให้
วุ่นวาย ทางครอบครัวใหม่อาจจะไม่เข้าใจ 
 วันส าคัญอีกหนึ่งวันในชีวิตคือวันพระราชทานปริญญาบัตรส าเร็จการศึกษา เธอได้รับ
การท าเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่จากทุกคน บางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไป คนที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้
พบกันอีกครั้ง ก็มาปรากฏตัวอยู่ข้างหน้าเธอ 
 “เขาวิ่งเข้ามากอดเรา บอกว่าคิดถึงนะ” หญิงสาวเผยถึงสถานการณ์เมื่อได้เจอกับแม่อีก
ครั้งแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ว่า เธอรู้สึกท าตัวไม่ถูก กระอักกระอ่วนใจ ไม่รู้ว่าควรท าตัวอย่างไร อารมณ์
เหมือนเจอคนรักเก่า ให้มากอดกันก็รู้สึกแปลก เพราะรู้สึกเหินห่างกันไปแล้ว ไม่รู้ว่าต้องคุยอะไร ดีใจ
เพียงเสี้ยวเล็กๆเท่านั้น อาจเพราะทั้งสองคนผูกพันกันน้อยมาก 
 “เหมือนเราเคยสนิทกับเพ่ือนคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขาหายไป หายไปนานมาก แล้วเขา
กลับมาหาเรา บอกว่าฉันสนิทกับแกนะเว้ย แกจ าฉันได้หรือเปล่า มันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เราจ าได้แต่
ไม่ได้ถึงขนาดที่จะมานั่งพูดคุยเล่าเรื่องราวให้ฟัง ไม่ใช่อารมณ์นั้น แค่เรียกค าว่าแม่ยังไม่กล้าเรียก    
นั่งคิดว่าจะเรียกเขาว่าอะไรดี” เธอกล่าวถึงความรู้สึกกดดันในขณะนั้น  
 ในสถานการณ์ที่เธอคิดว่าย่ าแย่ ก็ได้ยินเสียงพ่อที่คอยอยู่เคียงข้าง “พ่อ” ที่เป็นคนบอก
ให้เธอเรียกเขาคนนั้นว่า “แม่” 
 “เฮ้ย คิดอะไรมากมาย ไม่ต้องไปคิดอะไรหรอก เขามาแสดงความยินดีด้วย เขาก็อยาก
ชื่นชมลูกเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วนะ ก็เรียกเขาไปสิว่าแม่” พ่อคอยให้ก าลังใจเธอ เหมือนเป็น
กองเชียร์อยู่ข้างสนาม ท าให้ภาวะตึงเครียดที่มีหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน 
 จากที่วันแม่ต้องไปไหว้แม่คนอ่ืน วันที่มีกิจกรรมต่างๆก็มีแต่พ่อที่มาให้ก าลังใจอยู่คน
เดียว แต่ต่อจากวันนี้ไป เธอจะได้สิ่งที่หายไปคืนกลับมา วันนี้จึงเหมือนเป็นวันที่เธอมีครบทุกอย่าง 
 

เมื่อพบเจอ จึงเข้าใจ  
แม้ว่าการได้พบกันอีกครั้งระหว่างพ่ียีนส์และแม่ จะท าให้เธอรู้สึกมีครบอีกครั้ง แต่ใน

ความเป็นจริงแล้ว ส่วนลึกภายในใจของเธอยังคงไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์  
 เพราะเธอรู้สึกว่าสิ่งที่แม่ท าในอดีตนั้นไม่ถูกต้อง ท าไมแม่บางคนเขายังทนอยู่เพ่ือลูกได้ 
ค าถามท่ีเกิดข้ึนในใจคือท าไมแม่ของเธอถึงไม่ยอมทนเพ่ือลูก เขาไม่รักเธอเหรอ และด้วยความที่แม่ไม่
ค่อยมีกิจกรรมอะไรร่วมกับเธอ ท าให้เธอยิ่งรู้สึกเข้าไปใหญ่ว่าหรือที่จริงแล้วแม่ไม่ได้รักเธอ  
 จนวันหนึ่ง วันที่เขากลับมา เขากล้ามาพูดกับเธอว่าคิดถึง พยายามกลับมาแก้ในสิ่งที่ท า
ผิด บอกความรู้สึกของเขาให้เธอฟัง เอารูปเก่าๆมาให้ดู เธอบอกกับฉันว่าเข้าใจในภาวะของแม่ คือคน
ที่เขาก้าวข้ามไปแล้ว รู้ว่าผิดแต่มันย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้ เพราะสิ่งที่เขาก้าวข้ามผ่านไปมันคือชีวิต
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จริง มันเดินตามเวลา เวลาไม่เดินย้อนกลับ ฉะนั้นสิ่งที่เขาจะท าได้ก็คือเลือกที่จะท าข้างหน้าให้มันดี
ที่สุด 
 “ในเมื่อเขารู้ว่าลูกเขาเป็นอย่างนี้ ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ลูกเขาเป็น ว่าท าไมลูกถึงแอนตี้  
แต่สิ่งที่เขาสามารถแก้ไขในอดีตได้คือ  สิ่งที่เขาบอกให้เราฟังว่าจริงๆเขารู้สึกอย่างไรตอนที่ไม่ได้อยู่กับ
เรา ยังคิดถึง ยังรัก ยังอยากมีเราอยู่” หญิงสาวกล่าวถึงสิ่งที่จะช่วยท าให้ความทรงจ าในอดีตของเธอ
กับแม่นั้นดีขึ้นได้ 
 นอกจากนี้พ่ียีนส์ยังเผยว่า เมื่อเธอโตขึ้นประสบการณ์ต่างๆที่ได้เจอ ท าให้เธอได้มองเห็น
อะไรมากข้ึนและคิดได้ถึงความจริงข้อหนึ่ง ว่า 
 “ช่วงที่เรามีแฟน เราเลิกกับคนๆหนึ่ง เพราะรู้สึกว่าความคิด ไม่ตรงกัน พ่ีเป็นคนรัก
ตัวเอง ถ้ารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วอึดอัด ก็จะไม่ขออยู่ตรงนั้นและเป็นคนที่เดินออกมาโดยไม่พูดค าว่าเลิก 
ซึ่งเหมือนกับแม่ที่หายไป แม่ไม่เคยพูดไม่เคยบอกว่าเสียใจ หายไปเพราะอะไร แม่ทะเลาะกับพ่อ
อย่างไร แต่แม่หายไปเลย” 
 สิ่งนี้จึงสะท้อนให้เธอได้มองดูตัวเองว่าก าลังกลายเป็นแบบแม่อยู่หรือเปล่า  
 “นี่ฉันเป็นผู้หญิงที่ฉันเกลียดมาทั้งชีวิตอยู่หรือเปล่า ที่ฉันท ากับแฟน ท าทุกอย่างเหมือน
แม่ท ากับพ่อ” 
 ตอนนั้นเธอไม่รู้เหตุผล แต่เมื่อเธอได้เจอกับตัวเองในเหตุการณ์ที่คล้ายๆกัน ท าให้เธอ
รู้สึกว่าคนเราต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างเสมอ 
 ค าถามที่เธอมีมาตลอดว่า ท าไมแม่ถึงไม่ยอมอดทนเพ่ือรักษาครอบครัวไว้ เหมือนกับ
ครอบครัวอ่ืนๆที่เขาอยู่ด้วยกันแม้จะทะเลาะกัน ตอนนี้สิ่งที่เธอเจอได้ตอบค าถามเหล่านั้นอย่าง
กระจ่างแจ้งแล้ว 
 ท าไมเธอต้องมีทิฐิ โกรธผู้หญิงคนนี้มาทั้งชีวิต แม่ก็มีเหตุผลของเขา มีสิ่งที่เขาคิดอยู่ ซึ่ง
อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจเธอ แต่เป็นทางที่แม่เลือกแล้ว ทุกวันนี้เธอจึงรู้สึกสบายใจมากที่ไม่ต้องไปคิดถึง
เรื่องในอดีตอีกต่อไปแล้ว 
 

40 ยังแจ๋ว 
จากค าบอกเล่าเรื่องพ่อของพ่ียีนส์ ฉันเห็นแววตาประกายสดใสจากเธอ พ่ียีนส์พูดถึงคุณ

พ่ออยู่บ่อยๆว่าเป็นหนุ่มฮอตและเป็นที่รักของทุกคน ประกอบกับบ้านที่จังหวัดชุมพรเปิดเป็นร้าน
หนังสือ จึงท าให้เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน จากที่พ่ียีนส์เล่าเรื่องต่างๆของเธอให้ฟัง ฉันได้วาดภาพคุณ
พ่อเอาไว้ในใจว่า ท่านจะต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน ใจดี คอยสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้าง 
หน้าตาหล่อ แต่หัวใจหล่อมากกว่าแน่ๆ 
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 เมื่อฉันได้มีโอกาสคุยกับ “พ่อเจี๊ยบ” ผ่านทางโทรศัพท์ ฉันตื่นเต้นมาก ทันทีที่คุณพ่อ
รับสาย ฉันจึงรีบขออนุญาตสัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตครอบครัว ซึ่งพ่อเจี๊ยบยินดีให้สัมภาษณ์  
 พ่อเจี๊ยบได้บอกกับฉัน ว่า หัวใจที่ส าคัญที่สุดในชีวิตก็คือลูก “เจ้ายีนส์”  
 “ตอนที่เลิกกับแม่เจ้ายีนส์ แวบแรก วินาทีแรกรู้สึกโกรธ แต่ผ่านไปสักยี่สิบนาทีหันมา
มองที่ลูก ก็จบทุกอย่าง พ่อมองลูกเป็นหลัก เปูาหมายคือลูก เสียใจแค่แวบเดียวสักชั่วโมงก็ไม่ถึง” 
แม้ว่าจะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พ่อเจี๊ยบต้องท าเป็นเข้มแข็งเพ่ือเป็นตัวอย่างและสร้างจิตใจ
ของลูกให้แข็งแรง 
 เมื่อลูกขาดแม่ พ่อจึงต้องปรับตัว คอยเติมเต็มสิ่งที่ลูกขาดหายไป “เราต้องท าแทน 
อาบน้ า ถักเปีย ท าอาหาร ไม่เคยท าก็ต้องท าให้เขา ท าหน้าที่ที่แม่เขาเคยท า” 
 พ่อเจี๊ยบให้เคล็ดลับเล็กๆในการเลี้ยงดูลูกว่า ตอนโตหากจะมีการดุบ้างเพราะกลัว
ผิดพลาดนั้นได้ แต่ตอนเด็กโดยเฉพาะลูกที่มีปัญหาครอบครัว เราจะดุไม่ได้ มีตีบ้างถ้าหากท าผิดจริง ตี
ให้เจ็บแล้วไปซื้อยาหม่องทาให้ กล่าวคือพ่อแม่อย่าไปแข็งกับเด็ก ไม่เช่นนั้นเด็กจะเตลิด ภาษาใต้จะ
พูดว่า “เด็กมันด้น” คือดื้อ ต่อต้าน 
 นอกจากนี้คุณพ่อได้เผยวาระในการเลี้ยงดูลูกฉบับของพ่อเจี๊ยบให้ฟังว่ามีด้วยกัน 3 วาระ  
 “1. กินนอนให้เต็มที่ 2. ช่วงประถมถึง ป.หก ต้องปูอนสิ่งดีๆเข้าสมอง ให้ความใส่ใจ 
สังเกตได้ว่าเด็กวัยนี้จะจ าเก่ง ท่องหนังสือได้ในช่วงนี้ ใส่สิ่งดีๆให้เขา ตื่นเช้าอาบน้ าให้ พาไปนั่ง
ร้านอาหาร กินสิ่งดีๆเพ่ือไปเลี้ยงสมอง จะได้เรียนหนังสือเก่งๆ พาไปส่งโรงเรียนหอมลากัน บางวันจับ
มือ บางวันตบหัวบ้าง บอกให้ตั้งใจเรียนนะ   
 3. ช่วง ม.1 ถึง ม.6 เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ส าคัญมาก จะเน้นดูที่ความประพฤติ เพราะ
การเรียนดีแล้ว เราปลูกฝังแต่เด็ก ไม่มีปัญหาแต่ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไป สิ่งแวดล้อมที่ชักจูงต่างๆ วาระ
ที ่3 นี้ยากที่สุดในการดูแลจึงต้องคอยดูเขาไม่ให้ห่าง” 
 ด้วยเหตุนี้ พ่อเจี๊ยบจึงอยู่ดูแลลูกไม่เคยปล่อยให้ห่างกาย ตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือ ไปรับไป
ส่ง อยากไปเที่ยวไหนขอให้บอกพ่อจะพาไป เพราะคิดเสมอว่าพ่อแม่ไม่ควรคิดว่าไม่มีเวลาให้ส าหรับ
ลูก  
 “มันคือการสร้างความใกล้ชิดกับลูก เพราะเวลาลูกมีปัญหาอะไรเขาจะกล้าปรึกษาเรา 
ถ้าต่างคนต่างอยู่ ให้ลูกอยู่กับพ่ือนบ้าง ลูกก็ไม่กล้าปรึกษากับใคร ไปปรึกษาเพ่ือนแทน เราต้องเลี้ยง
เขาให้เหมือนเราเป็นเพ่ือน เป็นพ่อ เป็นแม ่มีทั้งสามอย่างครบ ลูกก็จะกล้าปรึกษาเราทุกอย่าง” 
 ดังนั้นในช่วงที่ต้องห่างไกลกับพ่ียีนส์พ่อจึงไม่ห่วงอะไรมากเพราะได้อยู่ดูแลใกล้ชิดลูก
ตั้งแต่อนุบาล1จนถึง ม.6แล้ว จึงบอกกับลูก ว่า 
 “พ่อหัดให้ลูกบินแล้วนะ ตอนนี้พ่อจะปล่อยให้ลูกบินเอง” 
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 “วันที่ปล่อยลูกไป เรามั่นใจในตัวลูกเราแล้ว เพราะทั้งปลูกทั้งฝัง ใส่เมมโมรี่มาตั้งแต่เด็ก 
บอกเขาว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขา โตกันแล้วจะไปจ้ าจี้จ้ าไชเหมือนตอนเด็กๆไม่ได้ ลูกไม่ต้องเรียนให้ได้
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แค่ไม่ต้องเรียนซ่อมเป็นพอ สิ่งหนึ่งที่พ่ียีนส์เขามีคือเขาเป็นคนกล้า มนุษย
สัมพันธ์ดี จึงท าให้พ่อไม่ห่วงในการอยู่ในสังคม” พ่อเจี๊ยบพูดด้วยน้ าเสียงหนักแน่นอย่างมีความเชื่อมั่น
ในตัวลูกเตม็เปี่ยม 
 “มีบางครั้งเจ้ายีนส์โทรมาร้องไห้คิดถึงพ่อ ก็เป็นธรรมดาของลูกผู้หญิง ที่ก าลังใจเขา
อ่อนแอ แต่พ่อจะบอกลูกให้เข้มแข็งอย่างเดียว เป็นลูกพ่อต้องเข้มแข็ง สอนเขาตั้งแต่เล็กให้ใจแกร่ง 
ร่างกายไม่ต้องแกร่ง” 
 เมื่อฉันถามถึงชีวิตรักของพ่อเจี๊ยบในปัจจุบัน ว่ามีคนรู้ใจหรือยัง พ่อตอบด้วยน้ าเสียงอัน
รื่นเริง 
 “มีสิคะ พ่อเที่ยวทุกคืน คาราโอเกะ ผับ แดนซ์ เข้าบ้านตี1ตี2ทุกคืน” ค าตอบนี้ของพ่อ
ท าเอาฉันอ้ึงไปห้าวินาที 
 ฉันจึงถามต่อว่า พ่ียีนส์รู้เรื่องที่พ่อหนีเที่ยวทุกคืนไหม พ่อก็เล่าให้ฟัง ว่า  “พ่ียีนส์รู้ มีอยู่
วันหนึ่งพ่อไปเที่ยว แล้วเพ่ือนพ่ียีนส์ที่เป็นโคโยตี้ไปเจอพ่อ มันเอาไปฟูองเจ้ายีนส์” ความลับจึงไม่มี
ในโลอีกต่อไป 
 จากการพูดคุยกับคุณพ่อท าให้ฉันรับรู้ได้ว่าพ่อเจี๊ยบเป็นคนสนุกสนาน เฮฮา ท าให้คนที่
ได้คุยด้วยมีรอยยิ้มได้เสมอ 
 “อย่าไปท าตัวให้เครียด ฟังเพลง ดูตลก รายการเบาสมองบ้าง ไม่งั้นเดี๋ยวจะแก่เร็ว เห็น
หน้าพ่อจะตกใจนึกว่าอายุ25 ฮ่าๆๆ แต่ตอนนี้หงอกเยอะแล้ว” พ่อพูดด้วยน้ าเสียงชวนขัน 
 พ่อเจี๊ยบบอกกับฉันว่า หลังจากที่ได้ไปออกรายการครอบครัวเดียวกันก็มีคนเข้ามา
ทักทายมากขึ้น  
 “ไปออกรายการพูดดีนะ ท าด ีหายากนะผู้ชายแบบนี้” พ่อเลยลอยเลย เท่เลย 
 “มีคนหนึ่งเจอเหตุการณ์คล้ายๆพ่อ ก่อนที่เขาจะดูรายการ เขาจะปล่อยให้ลูกใช้ชีวิตด้วย
ตัวเอง ให้ลูกอาบน้ า หากินเอง ไปโรงเรียนเอง แต่พอเขามาดูรายการของพ่อแล้วเขาท าแบบที่พ่อท า 
เขาเข้ามา จับมือพ่อ บอกว่ายอมรับเลยว่าท าแบบที่คุณเจี๊ยบท าได้ผลมาก ลูกเขาเรียนดีขึ้น ลูกกล้า
เข้ามาคุยกับเขามากข้ึน” พ่อกล่าวด้วยน้ าเสียงภาคภูมิใจในตัวเอง 
 

อยู่ให้ได้  
ทุกวันนี้พ่ียีนส์ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ เธอมีความรู้สึกว่าไม่อยากเป็นลูกน้องคนอ่ืน จึง

ท างานเป็นนายตนเองมาตลอดตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนหนังสือ เธอชอบไปในที่ต่างๆ รู้จักกับผู้คนใหม่ๆ 
และการเรียนนิเทศศาสตร์ สอนให้รู้จักการท างานกับคนอ่ืน ออกไปหาประสบการณ์จริงในชีวิต ไม่ได้
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เรียนอยู่แต่ในมหาวิทยาลัย เธอจึงไปรับจ๊อบเป็นครีเอทีฟเขียนบทให้รายการต่างๆ จนได้เงินก้อนหนึ่ง
น าไปเปิดร้านเสื้อผ้าและรองเท้าอยู่ที่ยูเนี่ยนมอลล์ กิจการไปได้สวยเธอจึงเปิดสาขาใหม่อีกที่สีลม ขาย
ได้วันละเป็นหมื่น แต่กิจการก็ต้องปิดไปตอนเหตุการณ์ความวุ่นวายเมื่อปี2553   
 ปัจจุบันเธอจึงท าเป็นงานอดิเรก รับท าตามรายการที่สั่งซื้อ นอกจากนี้เธอเปิดบริษัทฉาย
แสงแอนนิเมชั่น ผลิตงานชิ้นแรกให้กับทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และได้ท าหนังสือเรื่อง 
“ครอบครัวหัวแห้ว” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเธอและพ่อเจี๊ยบ ร่วมกับมูลนิธิเด็ก  
 เพราะท างานอยู่ตลอดเวลา ท าให้เธอไม่ค่อยได้กลับบ้านที่ชุมพร นานๆครั้ง 2-3 ปี จึงได้
กลับไปสักหนหนึ่ง แต่พ่อของเธอไม่เคยบังคับว่าจะต้องกลับบ้าน ไม่เหมือนพ่อแม่เพ่ือนที่อยู่
ต่างจังหวัด พ่อแค่พูด ว่า “งานเยอะใช่ไหมลูก พ่ออยู่ตรงนี้แหละ ไม่สบายก็โทรหาพ่อ       ยีนส์เหงา
ก็โทรมาหาพ่อได ้พ่อไม่ได้ทิ้งยีนส์นะ” ค าพูดเพียงเท่านี้ก็ช่วยลบความเหงาในใจและความคิดถึงพ่อได้
เป็นอย่างด ี
 พ่อเลี้ยงเธอมาแบบให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง พ่อสอนเสมอว่า “พ่อไม่สามารถอยู่กับยีนส์ได้
ตลอดชีวิต” วันหนึ่งถ้าไม่มีพ่อเธอจะต้องอยู่ให้ได้ การที่พ่อไม่โทรหาหรือเธอต้องโทรรายงานพ่อทุก
ครั้ง หมายความว่าเธอต้องโตเรียนรู้กับชีวิตตัวเองได้แล้ว ทุกวันนี้อาทิตย์หนึ่งพ่อจะโทรมาหาเธอครั้ง 
หรือบางทีเดือนหนึ่ง สองเดือนโทรมาครั้ง ไม่บ่อยเหมือนแต่ก่อน เพราะเธอโตแล้ว สามารถตัดสินใจ
เองได้ และพ่อเชื่อในการตัดสินใจของเธอ เชื่อใจเธอเสมอ  
 นอกจากนี้พ่อยังสอนเธอ ว่า “ตราบใดที่ยังมีมือมีเท้า เราไม่ต้องไปเอาของคนอ่ืนเขา ต่อ
ให้เขารวยเป็นพันล้านแล้วเป็นแฟนเรา เราก็ใช้ของเรา” อย่าคิดหวังพ่ึงคนอ่ืน เพราะสุดท้ายแล้วเรา
ต้องพ่ึงตัวเอง 

พ่ียีนส์บอกกับฉัน ว่า เธอคิดเสมอหากวันใดพ่อหายไป จะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต
ส าหรับเธอที่อาศัยอยู่กับผู้ชายคนนี้มาทั้งชีวิต แม้พ่อจะสอนให้เข้าใจความสูญเสียอยู่ตลอดเวลา 
 “วันที่แม่หายไปพ่อก็ไม่ได้ให้พ่ียีนส์ย้ าคิดย้ าท า นึกถึงในสิ่งที่แม่จากไป พ่อให้พ่ีลืมหมด
ทุกอย่าง ให้เริ่มต้นใหม่ มองข้างหน้า ท าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นอยู่ ลูกต้องเรียนก็เรียนไป ลูกต้องกิน
พ่อหาให้ ลูกต้องอาบน้ าตอนเช้าพ่อสอนให้ ท าให้พ่ีไม่ต้องมามองย้อนอดีตว่าท าไมแม่ต้องทิ้งฉันไปแต่
มันมีแค่ภาพฝังใจเท่านั้น  

หญิงสาวกล่าวเสริมในตอนท้าย ว่า “ทุกวันนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งพ่อพี่ต้องจากไป พ่ีก็ไม่ได้
รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ ต้องตายแน่เลย แต่พ่ีต้องเรียนรู้ว่า วันนี้จะไม่มีใครให้โทรหาบอกว่าวันนี้ฉันเหงานะ 
ฉันไม่มีคนให้ลงไปหาแล้ว แต่มันกต็้องอยู่ให้ได้ พ่อพูดตลอดว่าพ่อเชื่อ พ่อจึงสอนให้เข้มแข็งมาตั้งแต่
เด็กๆ”  
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บทที ่3 โลกทั้งใบให้นายคนเดียว 
 

     พ่อคือผู้กล่อมให้เรานอนตอนเด็ก ๆ  พ่อคือผู้ฉุดให้ลุกขึ้นเมื่อเราหกล้ม พ่อคือผู้
ปลอบโยนและให้ก าลังใจเวลาเราเหนื่อยหรือท้อแท้  พ่อคือคนที่หาข้าวให้เราได้กินอ่ิมแม้ว่าพ่อจะหิว
จนตาลาย  พ่อคือคนที่ท างานหนักเพ่ือให้เราได้เรียน สิ่งต่างๆ ที่พ่อท าเพ่ือลูกล้วนมาจากความรัก
ทั้งสิ้น พ่อสามรถท าให้เราได้ทุกอย่าง ให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของพ่อเอง คุณลองคิดดูสิว่าจะมีผู้ชายคน
ไหนที่ให้คุณได้มากขนาดนี้ 

 
ชีวิตที่ไม่ง่าย  
บทบาทหน้าที่ของ “พ่อ” นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาค าใดมาเปรียบได้ แต่ในบาง

ครอบครัวที่ “พ่อ” ต้องท าหน้าที่เลี้ยงลูกเพียงคนเดียว ยิ่งต้องใช้แรงใจและแรงกายมากกว่าคนอ่ืนอีก
หลายเท่า เช่นผู้ชายคนนี้ นายประเสริฐ พิริยะกุลชัย ปัจจุบันรับบทเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ท าหน้าที่
ของพ่ออย่างสุดความสามารถด้วยการดูแลลูกสาว 2 คน และลูกชายซึ่งเป็นเด็กออทิสติก ที่รักดุจ
แก้วตาดวงใจให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ 

     คุณพ่อประเสริฐ หรือท่ีคนรอบตัวเรียกว่า “ปฺา” อายุ 52 ปี มีรูปร่างสูงใหญ่ ผิวขาว ตาตี่
ชนิดที่ยิ้มแต่ละครั้งตาจะเป็นสระอิทีเดียว  ปฺาเดินจูงมือลูกชาย นายกฤตภาส พิริยะกุลชัย หรือ “น้อง
จีโน่” อายุ 15 ปี เข้ามาในร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัด....ด้วยท่าทางยิ้มแย้ม
และเป็นมิตร 

น้องจีโน่มีรูปร่างที่สูงกว่าปฺาเล็กน้อย มือ แขนและขาใหญ่ดูเก้งก้าง ปฺาบอกว่าจีโน่เป็น
เด็กออทิสติกที่ไม่สามารถพูดสื่อสารได้ แต่รับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ 

     “สวัสดีพี่เขาสิโน่”  
     “โน่สวัสดีพี่เขาก่อนเร็ว” ปฺาบอกน้องจีโน่ให้สวัสดีฉันเมื่อเราทักทายกัน  

น้องจีโน่ยกมือไหว้พร้อมส่งยิ้มให้ฉันหนึ่งที ปฺาบอกว่าหากต้องการให้จีโน่ท าอะไร เขาจะไม่สามารถท า
ได้เลยในค าสั่งครั้งแรก ต้องบอกครั้งที่สอง สาม สี่ และอีกหลายครั้ง กว่าน้องจีโน่จะท าตามท่ีบอกได้ 
 “โน่ไปลากเก้าอ้ีมานั่งข้างพ่ีเขาเร็ว” ปฺาสั่งน้องพร้อมชี้มือไปที่เก้าอ้ีด้านข้าง น้องจีโน่มองตามและยืน
อยู่ที่เดิม ปฺาจึงต้องสั่งอีกจนน้องไปลากเก้าอ้ีมานั่งข้างฉันได้ เรานั่งคุยกันสักพักปฺาจึงให้น้องจีโน่ไปเดิน
เล่นกับคุณครูหนึ่งหทัย ผู้ที่ดูแล พัฒนาทักษะให้กับน้องจีโน่ 

     “โน่ไปลากเก้าอ้ีมานั่งข้างพ่ีเขาเร็ว” ปฺาสั่งน้องพร้อมชี้มือไปที่เก้าอ้ีด้านข้าง น้องจีโน่มอง
ตามและยืนอยู่ที่เดิม ปฺาจึงต้องสั่งอีกจนน้องไปลากเก้าอ้ีมานั่งข้างฉันได้ เรานั่งคุยกันสักพักปฺาจึงให้
น้องจีโน่ไปเดินเล่นกับคุณครูหนึ่งหทัย ผู้ที่ดูแล พัฒนาทักษะให้กับน้องจีโน่  
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ปฺาเผยให้ฉันฟังว่า ตนกับอดีตภรรยาแยกทางกันตั้งแต่น้องจีโน่อายุได้  3 ขวบ เนื่องจากมีปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจจึงท าให้ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ ทั้งสองได้ตกลงกันว่าหากแยกทางกันแล้วตนจะ
เป็นฝุายรับผิดชอบลูกๆ ทั้งหมด ตั้งใจจะเอาลูกมาเลี้ยงเอง ตั้งแต่นั้นแม่เขาก็ไม่เคยกลับมาเยี่ยมลูกอีก
เลย 

เคล็ด (ไม่) ลับในการดูแลอารมณ์ตนเองเมื่อต้องกลายเป็น Single Parent  
1. อย่าปล่อยให้อารมณ์ติดค้าง หมายถึง การที่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวยังติดอยู่กับอารมณ์ 

แม้ว่าเหตุการณ์จะจบไปแล้วก็ตามนั้นจะสร้างปัญหาให้แก่ตัวคุณเอง พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวควรเปิดโอกาส
ให้ตัวเองได้มีเวลาทบทวนความรู้สึกต่าง ๆ เรียนรู้อารมณ์ของตนเอง หมั่นทิ้งขยะอารมณ์เสมอๆ ต้อง
คิดว่าเรื่องนั้นจบไปแล้ว คิดไปก็เหนื่อยเปล่าและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้  

2. อย่าปล่อยให้อารมณ์ท่วม คือ การปล่อยให้อารมณ์พุ่งสูงขึ้นจนไม่อาจควบคุมอารมณ์
ไว้ได้ ควรจัดการอารมณ์ก่อนที่อารมณ์จะท่วม เพราะเมื่อคุณควบคุมอารมณ์ไว้ได้ จะช่วยให้คุณ
จัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้เสมอ และควรช่วยลูกฝึกฝนในเรื่องนี้ด้วยจะท าให้เด็กสามารถ
จัดการอารมณ์ได้ดีขึ้น 

ที่มา หนังสือคู่มือ "การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในครอบครัว Single Parent" 
     หน้าที่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูก 3 แต่อาจจะพิเศษก็ตรงท่ีมีลูกเป็นเด็กออทิสติกด้วยหนึ่งคน นี่

เป็นสาเหตุที่ท าให้ปฺาต้องดิ้นรนท างานหนักมากขึ้น เพ่ือหาเงินให้เยอะขึ้นมาส่งเสียเลี้ยงดูให้ลูกได้อยู่
สบาย ได้เรียนหนังสือ และให้การดูแลเอาใจใส่ลูกๆที่มากกว่าคนอ่ืนทั่วไป 

ทุกวันนี้ปฺาท าอาชีพขายน้ าปั่นชาไข่มุกหาเลี้ยงลูก โดยมีรถจักรยานยนตร์คู่ใจที่ดัดแปลง
เอาไว้ขี่ไปขายน้ าปั่นตามตลาด หรือหน้าโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีทุกวันมาเป็นเวลา 5-6 ปี ไม่มี
วันหยุด แม้ว่ารายได้จะเพ่ิมข้ึนแต่ด้วยความที่อายุเริ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปฺามีอาการปวดหลังจากการตัก
น้ าปั่นขาย ช่วงหลังจึงหยุดขายในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพ่ือมองหาช่องทางอ่ืนในการหาเงินแทน 

     ส่วนใหญ่ปฺาและน้องจีโน่จะอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงสองคน ส่วนพ่ีสาว น้องเอ(นามสมมติ) 
อายุ 17 ปี และน้องสาว น้องบี (นามสมมติ) อายุ 13 ปี ทั้งสองเรียนอยู่โรงเรียนประจ า นานทีจะได้
กลับบ้าน  

กิจวัตรประจ าวันของปฺาคือ ตื่นนอนตั้งแต่เช้ามืดเพ่ือเตรียมของส าหรับขายน้ าปั่นชา
ไข่มุก เมื่อถึงเวลาสัก 7-8 โมงเช้า หากน้องจีโน่ยังไม่ตื่น ปฺาก็จะไปปลุก น้องจีโน่สามารถอาบน้ าเองได้
ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่เรียกว่าช่วยตัวเองได้เพียงครึ่งเดียวเพราะต้องให้ปฺาช่วยอาบให้บ้าง เพราะ
อาบน้ าเองอาจจะไม่สะอาดนัก แต่อย่างไรก็ตาม ปฺาก็พยายามฝึกสอนให้น้องจีโน่ได้ช่วยเหลือตัวเอง
ให้ได้มากที่สุด 

     “ตั้งแต่เช้าตื่นมาอาบน้ า แต่งตัว กินข้าวแบบท าเวลาอย่างเร่งด่วน พาไปส่งที่โรงเรียน 
กลับมาบ้านเตรียมท าของไปขายต่อ ช่วงบ่ายแวะไปรับกลับมา เราต้องไปขายของต่อ บางทีก็ปล่อย
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เขาอยู่ข้างๆ เราบ้างสักพักหนึ่ง ให้เขาได้วิ่งเล่น เสร็จแล้วก็จะไปฝากที่บ้านพ่ีชาย มีเป็นห้องส่วนตัว
ของเขา มีคนเอาข้าวให้กิน แล้วตอนเย็นก็ไปรับกลับมา อาบน้ าให้เขา กินข้าวด้วยกัน พาเข้านอน”  
 

เด็กพิเศษ 
     น้องจีโน่เป็นเด็กออทิสติกที่พูดไม่ได้ ไม่สามารถสื่อสารได้ ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมเขา 

ปฺาเล่าว่าเมื่อเริ่มแรกน้องจีโน่ไม่มีอาการแสดงออกเลย แต่เมื่อน้องมีอายุได้ 2 ขวบ คุณย่าสงสัยว่า
ท าไมถึงเรียกแล้วไม่มองตามเสียงเรียกเหมือนเด็กคนอ่ืนๆ 

     “ลิ้ม กูว่าลูกมึงแปลกๆ เดี๋ยวนี้ท าไมเรียกแล้วไม่หัน หูตึงหรือเปล่าวะ”  
     “เฮ้ย ท าไมมันยังไม่พูด ตอนนั้นจะพูดแล้วไม่ใช่เหรอ ลิ้นไก่สั้นหรือเปล่า ไปตรวจเช็ค

ดูซิ” คุณย่าพูดกับปฺาด้วยความสงสัยในตัวหลานชาย 
     ปฺาจึงพาน้องจีโน่ไปพบหมอ ผลออกมาว่าน้องจีโน่เป็นเด็กออทิสติก ฉะนั้นทุก 2-3 เดือน 

ปฺาต้องพาน้องไปที่ โรงพยาบาลเด็กเพ่ือตรวจเรื่องพฤติกรรมว่าตอนนี้เป็นอย่างไร แล้วรับยามา
รับประทาน ดังนั้นน้องจีโน่จึงต้องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่าเด็กคนอ่ืนเป็นพิเศษ 

10 พฤติกรรม ส่อแววลูกเป็น…ออทิสติก  
ออทิสติก (Autistic) คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติของพัฒนาการของเด็ก เด็กที่

เป็นโรคนี้จะเป็นตั้งแต่แรกเกิด แต่อาการจะแสดงออกมาให้เห็นเมื่อเด็กมีอายุ 3 เดือน 5 เดือน หรือ
มากกว่านั้น ส่วนใหญ่จะเห็นเมื่อเด็กอายุ 2 ขวบ สามารถสังเกตได้ดังนี้  
 1. ไม่สามารถแสดงท่าทางหรือชี้นิ้วบอกถึงความต้องการได้  

2. เรียกแล้วไม่หัน           
3. ไม่ชอบให้ใครกอด  
4. ไม่สบตาผู้คน  
5. ไม่ตอบสนองทางด้านอารมณ์  
6. ไม่ลอกเลียนแบบ  
7. ไม่ส่งเสียง  
8. เข้ากับคนอ่ืนได้ยาก หรือไม่ได้เลย ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ชอบแยกตัวเล่นคนเดียว  
9. ผูกพันกับสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ าๆ เช่นติดเชือกฟาง ถุงพลาสติก ถ้าดึงออกจะ

กรีดร้องอยู่นาน  
10.ความรู้สึกของคนเลี้ยงดูจะสังเกตได้ว่าเด็กไม่เหมือนคนอ่ืน  

 ที่มา คุณหนึ่งฤทัย เสมาไชย คุณครูศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัด
ปทุมธานี 
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จีโน่ไม่สามารถพูดได้เลย เมื่อต้องการสั่งให้น้องท าอะไรสักอย่าง น้องสามารถท าได้ ค าสั่ง
ง่ายๆ จะเข้าใจ แต่ต้องพูดบอกทีละขั้น อย่าพูดทีเดียวหลายค าสั่งเพราะน้องจะประมวลผลไม่ได้ เช่น 
สั่งให้กวาดพ้ืน ก็ต้องสั่งทีละขั้นตอน “จีโน่ไปหยิบไม้กวาด” “จีโน่กวาดพ้ืนนะ” “จีโน่เอาขยะไปทิ้ง” 
ไม่เหมือนกับเด็กปกติท่ัวไปที่พูดเพียงครั้งเดียวก็รู้เรื่องแล้วว่าต้องท าอะไรบ้าง 

     ที่บ้านปฺาต้องคอยล็อคตู้เย็นเอาไว้ ไม่อย่างนั้นน้องจีโน่กินทุกอย่าง โดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็น
อันตรายกับตัวเอง  

     “อะไรที่อยู่ในมือโน่มันหยิบเข้าปากกินหมด ทั้งหัวหอมดิบ ยาหม่อง กล้วยทั้งเปลือก 
แม้แต่ฟองน้ าก็กิน” ปฺาเล่าให้ฉันฟังน้ าเสียงเปี่ยมด้วยอารมณ์ขัน   

     “ถ้าเขาอยากได้อะไรเขาจะจูงมือไปเลย แต่อย่างน้ าเขาหยิบกินเองได้ บางทีเราเก็บ
กับข้าวไว้ในตู้เย็น ถึงเวลาจะเอามาอุ่นกิน พอเขาเปิดตู้เย็น ก็เฉาะถุงกินเลย จนตู้เลอะ เลยต้องเอา
เชือกมาผูกตู้ แต่เขากินไม่เยอะหรอก กินเสร็จเขาก็แช่คืน บางทีเราแกล้งเขา ‘โน่แบ่งปฺาบ้างสิ’ ก็มอง
มาแต่ไม่ยอมให้ หรือบางทีผมนั่งคุยกับเพ่ือน เอาอะไรมาวาง เขาก็มาแจม กัดไปครึ่งหนึ่งเอามาวาง
คืน กินนิดเดียว เขากลัวเราว่ามั้ง” 

     แม้น้องจีโน่จะไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดได้ แต่จะผิดกับเด็กออทิสติกที่ฉันเคยพบคือ
เขาจะไม่หลบตา แต่จะสบตา ใครมองไปที่เขา เขาก็จะจะมองตอบ นอกจากนี้ฉันยังเห็นความแอคทีฟ
จากเด็กร่างสูงคนนี้ด้วย จีโน่จะไม่อยู่นิ่งเฉย เล่นไม้เล่นมือตลอดเวลา หรือเดินกลับไปกลับมา โยนของ
เล่น ฉีกถุงพลาสติกเป็นเส้นๆ เต็มบ้าน 

 
พยายาม 

     หลังจากพบกันครั้งแรก ฉันก็ไปหาจีโน่ที่โรงเรียนอีกครั้งและมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณครู
หนึ่งฤทัยของจีโน่ด้วย ปัจจุบันจีโน่เรียนที่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
แยกมาจากศูนย์การส่งเสริมการศึกษาพิเศษ จังหวัดปทุมธานี อีกทีหนึ่ง ปฺาเผยว่าในตอนแรกตนไม่ได้
ตั้งใจให้ลูกมาเรียนที่นี่เพราะอยู่ไกลจากบ้านและไม่มีรถมารับส่ง เมื่อค านวณเวลาดูแล้วกลัวมารับไม่
ทันเพราะเป็นช่วงที่ตนต้องท างาน ช่วงแรกทางโรงเรียนจึงไปส่งน้องจีโน่กลับบ้านให้อยู่ 6 เดือน 
เพ่ือให้ตนได้ปรับตัวหาซื้อรถเก่าต่อจากเพ่ือนเพ่ือใช้รับส่งลูก จากนั้นเมื่อเห็นว่าลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
หลังได้รับการฝึกที่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ตนจึงยอมให้ลูกเรียนที่นี่  

     คุณหนึ่งฤทัย เสมาไชย เป็นคุณครูอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัด
ปทุมธานี ผู้ท าการฝึกทักษะต่างๆให้กับน้องจีโน่มาเป็นเวลากว่า 3 ปี ได้เห็นพัฒนาการของน้องจากที่
ไม่มีอะไรเลย ค่อยๆ ท าการพัฒนา จนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น 
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     ครูหนึ่งเผยว่าออทิสติก หรือ ออทิสซึม = บุคคลที่บกพร่องทางอารมณ์ สังคม พฤติกรรม 
การสื่อสาร คุมอารมณ์ไม่ได้ เหมือนโลกแก้วที่ครอบเขาอยู่ สิ่งที่เป็นนามธรรมต่างๆ สวย อ่ิม หอม 
อร่อย จะไม่รู้เรื่องว่าเป็นอย่างไร ครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติกต้องรู้จักการเรียนรู้ไปด้วยกัน ลูก
เป็นครูของเรา เราก็เป็นครูของลูก อาการนี้จะไม่มีวันหายขาด เราต้องคอยพัฒนาเขาอยู่ตลอดเวลา 

“เวลาเราพูดสั่งเขาไป เขารับรู้ว่าเราสั่งเขา เพียงแต่เขาไม่รู้จักชื่อสิ่งของเหล่านั้น เขาไม่รู้
ว่าผ้า ไม้กวาดคืออะไร ให้เขาไปหยิบ เขาก็จะไป เวลาเราสอนเขา เขาจะท าปากท าคอ เผยอปากตาม
เราเวลาเราพูด มองหน้า ยิ้ม”  

     เมื่อครูหนึ่งถามน้องจีโน่ว่า “ใครมาหาจีโน่เอ่ย” เขาก็มองมาที่ฉันแล้วส่งยิ้มที่ไม่มีพิษภัย
ให้อย่างเต็มใจ 

     เด็กออทิสติกที่พูดได้จะสอนยากกว่าเด็กออทิสติกที่พูดไม่ได้ เพราะเขาจะมีความคิดเป็น
ของตัวเอง ควบคุมเขาไม่ได้ การเรียนรู้ของเด็กออทิสติกนั้นเหมือนกับขั้นบันได หากหยุดการพัฒนา
ให้กับเขา พัฒนาการก็จะถอยลงมาเรื่อยๆ ค่อยๆ ถอย แต่หากเกิดภาวะตื่นเต้นภายในชีวิตของเด็ก 
เช่น เกิดอาการช็อก ตกใจ ตื่นเต้น หรือมีสิ่งมากระทบจิตใจอย่างรุนแรง พัฒนาการของเขาจะถอยลง
ไปที่ศูนย์ ความสามารถที่เคยท าได้ก็จะท าไม่ได้ ต้องเริ่มการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด 

     การระบายสี วาดรูป การปฏิสัมพันธ์กับผู้คน เป็นกิจกรรมที่ช่วยบ าบัดอาการของจีโน่ใน
วิถีทางตามธรรมชาติที่สุด ปฺาประเสริฐจึงไม่ให้จีโน่ดูโทรทัศน์เพราะจะท าให้จี โน่พัฒนาการช้าลง ซึ่ง
เวลาส่วนใหญ่ที่อยู่ด้วยกันปฺาจะเน้นพูดคุย และกระตุ้นให้เขามีปฏิกริยาตอบสนอง เหมือนที่ฉันได้เจอ
อยู่ตอนนี้ 

“จีโน่ คุณพ่ีนะ สวัสดีคุณพ่ี”  
     เดินผ่านประตูปูอมยาม 
      “เอ้ยโน่สวัสดีน้าเขาสิ” คอยฝึกให้เขาเรียนรู้ไป พอเรามีเวลาก็จะชวนเขามานั่งคุยกัน 

แต่ถ้าตนท างานอยู่ไม่มีเวลาก็ต้องปล่อยเขา  
     “บางอารมณ์คนเราก็ต้องการมีโลกส่วนตัว แต่ส าหรับน้องจีโน่เราต้องคอยดูเขาด้วย 

เพราะถ้าเราให้เขาอยู่คนเดียว เขาไม่มีภาษาเป็นของตนเอง พออยู่คนเดียวก็ยิ่งแย่ ไม่มีการสื่อสาร 
พัฒนาการจะยิ่งถอยลง” 

     ปฺาบอกกับฉันว่าน้องจีโน่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก 
     “พัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆ อาจจะมีช้าบ้าง แต่ก็พัฒนาตลอด เดี๋ยวนี้รู้สึกจะนิ่งขึ้น บอกให้

ท าอะไรก็ท าได้ เช่น “โน่ หยิบรีโมตมาให้ปฺาซิ” เราจะไม่ชี้บอกเขา บางทีมีรีโมตวางอยู่สามอัน เขาก็
หยิบให้เราได้ แต่ถ้าเป็นอะไรที่เขาไม่เคยหยิบเขาจะหยิบให้เราไม่ค่อยได้” 

“คนอ่ืนอาจจะยังมองไม่เห็น ท าไมยังพูดไม่ได้ล่ะ ท าไมยังเคาะนั่นนี่ล่ะ ท าไมยังกรี๊ด แต่
ถ้าถามปฺาที่อยู่กับเขามา เขาดีขึ้นจากศูนย์ ถึงขึ้นมาแค่หนึ่งหรือสอง ก็ดีแล้วส าหรับเรา ไม่ต้องถึงสิบ
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เหมือนคนอ่ืนที่เขาคาดหวังไว้ว่าจีโน่จะต้องเขียนได้ พูดได้ เราแค่เข้าใจว่าเขาท าไม่ได้หรอกชีวิตนี้ 
เพียงแต่เราจะท าอย่างไร ฝึกให้เขาสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้” 

การท าใจให้ยอมรับเมื่อลูกเป็นเด็ก Autistic 
เมื่อพ่อแม่ส่วนใหญ่ทราบว่าลูกของตนเป็นเด็กออทิสติกแล้วนั้น มักจะเกิดความเครียด

ขึ้นได้ ดังนั้นพ่อแม่ควรรู้จักการท าใจยอมรับให้ได้ โดยมีหลักง่ายๆ ดังนี้  
1. เปลี่ยนทัศนคติและความคิด โดยคิดในทางที่ดีว่าลูกต้องพัฒนาได้  
2. ยอมรับในความเป็นลูกและสิ่งที่ลูกเป็น หมั่นบอกตนเองว่า “เรารักลูกของเรา ไม่ว่า

เขาจะเป็นอย่างไร” 
3. หมั่นบอกกับตนเองว่า ถ้าเราไม่รัก และเข้าใจลูกของเรา แล้วใครจะรักและเข้าใจ  
4. บอกกับตนเองว่า “หยุดไม่ได้” ต้องพัฒนาลูกให้ช่วยตนเองให้ได้มากท่ีสุด 
5. พยายามดูแลจิตใจและร่างกายของตนเองให้เข้มแข็ง และมองโลกในแง่ดีพร้อมเผชิญ

กับปัญหา และเป็นหลักให้แก่ลูก  
6. ตั้งสติ ไม่ท้อแท้  
7.ไม่กล่าวโทษตนเองหรือคู่สมรสว่า เป็นสาเหตุท าให้ลูกมีปัญหา การมีลูกเป็นเด็กออทิ

สติกไม่ใช่ความผิดของใคร  
8. ควรหันหน้า ปรึกษากันในครอบครัว ถึงวิธีการดูแล เลี้ยงดู ฝึกอบรม 

ที่มา คุณหนึ่งฤทัย เสมาไชย คุณครูศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดปทุมธานี 
     ส่วนใหญ่พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกมักมีความคิดว่าลูกของตนไร้ความสามารถ 

ขาดความเชื่อม่ันในตัวลูก ซึ่งสิ่งนี้ต้องอาศัยความพยายามอย่างมากกับการที่จะให้เด็กเหล่านี้ท าอะไร
สักชิ้นหนึ่ง เสร็จเป็นชิ้นเป็นอัน ต้องมีเวลาและความใจเย็น เช่น การที่จะฝึกให้เขากินข้าวด้วยตัวเอง
จนเสร็จโดยที่พ่อแม่ไม่เข้าไปยุ่งเลยนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องท า เพราะถือว่า
เป็นการฝึกเขาว่าจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่ท าอยู่ให้ส าเร็จ แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่จะท าไม่ได้ อาจจะด้วย
เหตุผลของความเร่งรีบ  รีบไปท างาน หากรอลูกกินข้าวเสร็จจะไม่ทันการ ก็จับปูอน จับอาบน้ าให้เพ่ือ
ตัดปัญหา แต่ในในความเป็นจริงแล้ว พ่อแม่จะไม่สามารถท าทุกอย่างแทนลูกได้ทั้งหมดไปตลอดชีวิต
ได้เพราะหากวันหนึ่งเป็นอะไรขึ้นมา แล้วลูกจะท าอย่างไร คนอ่ืนเขาไม่ได้เข้าใจว่าจะต้องปูอนข้าว
ปูอนน้ าให้ มีแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เท่านั้นที่ท าได้ พ่ีน้องเขาวันหนึ่งก็ต้องมีครอบครัวเช่นกัน จะท า
อย่างไร ดังนั้นต้องคอยช่วยฝึกให้เขาช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด 
 

ยิ้มเข้าไว้ 
     คนที่จะเลี้ยงเด็กออทิสติกได้ ต้องมีพ้ืนฐานของความใจเย็น เพราะเด็กเหล่านี้จะมีการ

เรียนรู้ที่ช้าแบบค่อยเป็นค่อยไป หากเป็นคนใจร้อนจะไม่สามารถอยู่กับเด็กเหล่านี้ได้เลย ซึ่งจากการ
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พูดคุยกับคุณพ่อประเสริฐฉันสัมผัสได้ว่า คุณพ่อค่อนข้างเป็นคนอารมณ์ดี มีทัศนคติด้านบวก ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ขณะเล่าเรื่องไปก็ยิ้มและหัวเราะไปด้วยจนตาเป็นรูปสระอิ แต่เมื่อถามว่าเหนื่อยไหมกั บ
บทบาทหน้าที่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ คุณพ่อตอบทันทีว่า “เหนื่อยอยู่แล้ว” และอาจจะมี
ท้อบ้าง นานๆ ครั้ง บางทีท่ีน้องจีโน่ดื้อ ตนจะพูดแกล้งเขาว่า 

     “ดื้อมากใช่ไหม เดี๋ยวจับไปปล่อยเลย เอาไปเลี้ยงปลา ให้ปลากินเลย พอแกล้งดุ เขาจะ
ท าหน้าเบ้เหมือนจะร้องไห้ รับรู้ว่าเขาก าลังโดนดุอยู่ ท าหน้าเสียใจ ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเป็น ไม่ว่าจะดุ
จะว่า เขาก็เฉยไม่รู้เรื่อง บางทีก็แหย่เขาเล่น แกล้งเขาบ้าง  ให้เขาไม่เหงา สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน” คุณพ่อพูดไปหัวเราะไป ด้วยความครื้นเครง 

      แม้จะเคยพูดกระเซ้ากับลูกชายเล่นๆ ว่าจะเอาไปทิ้ง แต่ใจจริงแล้ว ปฺาประเสริฐก็
ยอมรับว่าเคยมีความคิดที่จะทอดทิ้งจีโน่อยู่เหมือนกัน แต่เอาเข้าจริงก็ท าไม่ได้ 

     “ผมเคยคิดว่าจะเอาเขาไปทิ้งนะ แต่พอมองไปที่หนังสือเกี่ยวกับเด็กออทิสติก และเห็น
หน้าลูกก็ท าให้มีก าลังใจในการต่อสู้กับทุกปัญหาในชีวิต ท าให้เราฮึดได้ เอาอีกทีก็ได้วะ” 

     ทุกวันนี้แม้ตนจะอยู่กับน้องจีโน่เป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อลูกสาวสองคนกลับมาบ้านเมื่อใด 
คุณปฺาของลูกๆ ก็จะพยายามให้พ่ีน้องได้ท ากิจกรรมร่วมกัน พาไปเที่ยวด้วยกันบ้าง โดยจะคอยย้ าให้
ทั้งสามพ่ีน้องรักกัน บอกพ่ีสาวให้ดูแลน้องชาย ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าอย่าทิ้งกัน  

     “ยังไงเราก็เป็นพ่ีน้องกันนะ มีกันอยู่แค่นี้ โน่มันก็ไม่มีใคร ลูกต้องรักโน่นะ อย่าทิ้งโน่” ซึ่ง
น้องเอกับน้องบีก็เข้าใจถึงอาการของน้องจีโน่เป็นอย่างดี จึงท าให้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นภายในครอบครัว 
พ่ีน้องกับเด็กออทิสติก 

     ในบางครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติกและลูกที่เป็นเด็กปกติอยู่ร่วมกัน ย่อมมีปัญหา
เกิดขึ้นได้เสมอ เพราะเด็กออทิสติกจะมีปัญหาพฤติกรรม ซึ่งรบกวนกิจวัตรประจ าวันของพ่ีน้องคน
อ่ืนๆ ผู้ที่เป็นพ่อแม่ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจว่า พ่ีหรือน้องของเขาปุวยเป็นอะไร พยายามอย่าให้ลูกที่
เป็นเด็กออทิสติก เข้าไปรบกวนการเล่นหรือการท างานของพ่ีน้องมากเกินไป เด็กบางคนอาจเกิด
ความรู้สึกน้อยใจที่บิดามารดาเอาใจใส่เด็กออทิสติกมากกว่าตน บางคนรู้สึกอายที่จะไปในที่ต่างๆ กับ
พ่ีหรือน้องที่เป็นออทิสติกหรือไม่กล้าให้เพ่ือนรู้ว่ามีพ่ีหรือน้องที่เป็นออทิสติก บางคนอิจฉาพ่ีหรือน้อง
ที่เป็นออทิสติกเพราะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ หรือเขาต้องรับผิดชอบพ่ีหรือน้องที่เป็นออทิสติก
มาก 

     ที่มา คุณหนึ่งฤทัย เสมาไชย คุณครูศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัด
ปทุมธานี 
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พื้นที่เล็กๆ  
 
ข้อมลูเพิ่มเติม 

     ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือดูแลเด็กออทิสิติกและเด็กพิเศษถูกจัดตั้ง
ขึ้นมากมาย ส าหรับครอบครัวที่ต้องการค าปรึกษาในเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไป
ขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาล องค์การต่างๆ หรือทางโทรศัพท์ สามารถเลือกได้ตามความสะดวก
ดังนี้ 

 
1. การวินิจฉัยโรค/จิตเวชเด็ก 

- โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ 02-384-3381-3  ที่อยู่ เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19 
ถ.สุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- จิตเวชเด็ก โรงพยาบาลศิริราช 02-411-0241 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพฯ 10700 

- จิตเวชรามา โรงพยาบาลรามาธิบดี 02-200-3000 ต่อ 61128-31 270 ถนนพระรามที่ 
6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

- จิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 02-256-5176/ 02-256-5180-83  ตึก ภปร 
ชั้น.12  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  กรุงเทพมหานคร 

- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี( โรงพยาบาลเด็ก) 02-3548333-43 สายด่วน
1415 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  02-4370200-8 ปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ 

เวลา 08.00-16.00 น. 02-437-7061, เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 02-439-0392   112 ถนนสมเด็จ
เจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

- สถาบันราชานุกูล 02-245-4601-5 ปรึกษาทางโทรศัพท์หมายเลข 02-245-4696 (ใน
เวลาราชการ) และหมายเลข 02-640-2037 (นอกเวลาราชการ) ถนนดินแดง เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 
 
2. สถานที่กระตุ้นพัฒนาการ/บ าบัด/ให้ค าปรึกษา 

- โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ 02-384-3381-3  ที่อยู่ เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19 
ถ.สุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- มูลนิธิแสงสว่าง 02-381-5362-3  850/34 สุขุมวิท 71 (ปรีดีพนมยงค์ 36) แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
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- สถาบันราชานุกูล0-2248-8900  สายด่วน โทร. 0-2245-4696  ที่อยู่ 4737 ถนนดิน

แดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
- สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 02-248-8999 (ในเวลาราชการ), สาย

ด่วนสุขภาพจิต หมายเลข 1323 75/1 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 
www.smartteen.net 

- มูลนิธิออทิสติกไทย 02-866-7125 กด 0   11 หมู่ที่ 12 ถนนวัดแก้ว-พุทธมณพลสาย 
1 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 

- แฮปปี้โฮมคลินิค จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 08-2014-7272, 08-4086-8796, 0-2835-
3537 ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.
บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 www.happyhomeclinic.com 

- ภาควิชาการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
02-241-4656/ 02-241-4401  

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถ.ราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300 
- มูลนิธิรวมปัญญาคนพิการ นนทบุรี 02-903-6744/ 02-903-6750 ที่อยู่ 68/6 หมู่6 ซ.

มิตรอารีย์ ถ.ไทรน้อย ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
- ศูนย์ฯเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก สวนสยาม02-919-9910/ 02-919-9321 ที่อยู่ 9/8 

หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม กรุงเทพฯ 10230 
- ศูนย์ฯเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก ธนบุรี 02-885-8720/ 02-803-1715 ที่อยู่99/92 หมู่

19 ซอย26  ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 
- สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่  053-890238-44, 053-890245  

ที่อยู่ 196 หมู่ 10 ต าบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
 
3. สอบถามรายชื่อโรงเรียนที่รับเด็กเข้าเรียนร่วม 

- กระทรวงศึกษาธิการ 02-282-5820 ที่อยู่ กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม 
ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 02-247-4686 ที่อยู่ 4645 ถนนดิน
แดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
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วิเคราะห์งานออกแบบ 
จากการรวบรวมข้อมูลโดยวิเคราะห์ส่วนเนื้อหา และการออกแบบ จะน ามาเป็นกรอบ

และขอบเขตในการจัดทาหนังสือข้ึน โดยมีโจทย์การออกแบบ (Design Brief) ดังนี้  
1. ชื่อและชนิดของผลงานออกแบบ  
     “เพียงพ่อ” Only Daddy 
2. ลักษณะเนื้อหา  
     เนื้อหาในหนังสือจะมุ่งเน้นถึงวิธีการด าเนินชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวของแต่ละ

บุคคล เพ่ือให้ความรู้ สร้างก าลังใจและเป็นแนวทางส าหรับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว รวมทั้งสะท้อนให้สังคม
ได้เห็นถึงเรื่องราวในอีกมุมหนึ่งที่ปรากฏในสังคม  

3. กลุ่มเปูาหมาย  
     กลุ่มคนทั่วไปที่สนใจอ่านหนังสือสารคดี และผู้ที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 
4. วัตถุประสงค์  
     เพ่ือน าเสนอปัญหาครอบครัวในปัจจุบันผ่านเรื่องราวชีวิตการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว  

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิต ตลอดจนข้อแนะน าในการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว  
5. ความคิดรวบยอด 
     การน าเสนอเรื่องราวชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ปัญหาวิธีแก้ไขและค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
6. เหตุผลสนับสนุนความคิด 

      ในการน าเสนอเรื่องราวชีวิต ปัญหาครอบครัว เป็นเรื่องของคนสองตัดที่ตัดสินใจ
ร่วมกัน ผู้ศึกษาจะไม่กล่าวโทษว่าฝุายใดฝุายหนึ่งเป็นผู้กระท าผิด แต่จะน าเสนอเรื่องราวในอีกแง่มุม
จากทางด้านคุณพ่อ เพ่ือให้สังคมได้รับทราบ และเป็นแนวทางให้กับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนอ่ืนๆได้  

7. Mood & Tone  
      เนื่องจากแนวความคิดของหนังสือสารคดีเล่มนี้ คือการน าเสนอเรื่องราวชีวิตของคุณ
พ่อเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งอาจจะมีเรื่องราวเนื้อหาสาระที่หนักอยู่บ้าง จึงเลือกใช้โทนสี เหลือง เขียว ฟูา ชมพู 
ที่ให้สีสันสดใส เพ่ือไม่ท าให้เรื่องราวดูหนักและเครียดจนเกินไป 

     หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาและการออกแบบแล้ว จะน าข้อมูลเหล่านี้มาศึกษา
และจัดท าข้ึนเป็นหนังสือ โดยมีการก าหนดขนาดและรูปแบบของหนังสือดังนี้  

     ขนาดรูปเล่ม 13 x 18.5 เซนติเมตร 
      จ านวน 92 หน้า 
      ปก  ใช้กระดาษอาร์ตการ์ดด้าน 260 แกรม 

     พิมพ์ 4 สี  
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     ภาพประกอบ รูปประกอบใช้เป็นภาพวาดลายเส้นร่วมกับการใช้ภาพถ่าย เพ่ือให้
อารมณ์ความเป็นเรื่องจริงแต่ไม่จริงจังจนเกินไป สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้ทุกประเภท  

     เนื้อใน ใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม 
เข้าเล่ม ใช้การเข้าเล่มแบบไสกาว 
 

ภาพต่อไปนี้เป็นการแสดงการจัดวางหน้าหลักภายในหนังสือ 
 

 
 

ภาพที่ 5-1 การวางดัมมี่ของหนังสือ 
 

1. การวางหน้าเปิดของหนังสือ หน้าเปิดบทของทุกบทจะมี การวางภาพประกอบอยู่หน้า

ซ้าย และชื่อบทอยู่หน้าขวา ส าหรับเนื้อหาในแต่ละบท จะมีการดึงค าพูดเด็ด ๆ จากเนื้อหา มาจัดวาง

ให้โดดเด่น แยกออกจากเนื้อหา เพ่ือดึงดูดความสนใจ และเป็นการพักสายตาจากการอ่านเนื้อหายาว 

หลังจากมีการวางดัมม่ีคร่าว ๆ ตลอดทั้งเล่มแล้ว  จึงเข้า สู่ขั้นตอนการวางเลย์เอ้าท์ 

2. วางเลย์เอาท์และอาร์ตเวิร์ค (Artwork) จัดหน้าให้ตรงกับที่ออกแบบไว้ ให้เหมาะสม 

กับแนวคิดของงาน ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเน้นที่เนื้อหามากกว่าภาพประกอบ  จึงต้องใช้การเว้นระยะ 

ตัวอักษร  และการย่อหน้าเพื่อช่วยพักสายตา 

3. จัดวางเลย์เอ้าท์บอกต าแหน่งภาพและตัวอักษรอย่างคร่าว ๆ เพ่ือให้เห็นภาพรวมการ 

จัดหน้าของแต่ละบท 
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ภาพที่ 5-2 ปกหน้า-ปกหลัง 
 

       

 
 

ภาพที่ 5-3 ปกใน หน้าเครดิต สารบัญ และบทน า 
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ภาพที่ 5-4 บทที1่ 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 5-5 บทที1่ (ต่อ) 
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ภาพที่ 5-6 บทที1่ (ต่อ) 
 

 

 
 

ภาพที่ 5-7 บทที2่  
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ภาพที่ 5-8 บทที2่ (ต่อ) 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-9 บทที2่ (ต่อ) 
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ภาพที่ 5-10 บทที2่ (ต่อ) 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-11 บทที2่ (ต่อ) 
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ภาพที่ 5-12 บทที่3  
 
 

 
 

ภาพที่ 5-13 บทที่3 (ต่อ) 
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ภาพที่ 5-14 บทที่3 (ต่อ) 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-15 บทส่งท้าย 
 

4. การผลิตรูปเล่มหลังจากวางเลย์เอ้าท์และท าอาร์ตเวิร์คเสร็จสมบูรณ์  น าเข้าสู่ 
กระบวนการผลิต  ซึ่งผู้จัดท าต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ทั้งเนื้อหาและภาพประกอบเพ่ือ 
แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนส่งเข้าโรงพิมพ์ 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
โครงการจัดท าหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอปัญหา

ครอบครัวในปัจจุบันผ่านเรื่องราวชีวิตทั้งก่อนและหลังการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว  ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินชีวิต ตลอดจนข้อแนะน าในการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เนื้อหาในหนังสือจะมุ่งเน้นถึง
วิธีการด าเนินชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ความรู้ สร้างก าลังใจและเป็นแนวทาง
ส าหรับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว รวมทั้งสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงเรื่องราวในอีกมุมหนึ่งที่ปรากฏในสังคม  
โดยศึกษาความรู้สึก วิธีคิด การด าเนินชีวิต ปัญหาที่พบเจอและการแก้ไขปัญหา จาก 3 กรณีตัวอย่าง 
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวข้องของครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว ก่อนจะน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาเรียบเรียงเป็นสาร
คดีชีวิต “เพียงพ่อ”       
 โครงการจัดท าหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว “เพียงพ่อ” ใช้เวลาจัดท าทั้งสิ้น 6 
เดือนโดยผ่านการลงพ้ืนที่หาข้อมูลและศึกษาข้อมูลเอกสารกว่าจะส าเร็จออกมาเป็นชิ้นงานต้องผ่าน
ปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างดังจะสรุปได้ต่อไปนี้  

สรุปผลการด าเนินงาน      
 การด าเนินงานในโครงการนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาตามแผนการท างานที่วางไว้ในบทที่  1 โดย
แบ่งการท างานออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆคือเก็บข้อมูล เขียนงาน และผลิตชิ้นงาน 
 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่ศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยเริ่ม
จากการไปส ารวจตามหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เช่น มูลนิธิ
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว รายการครอบครัวเดียวกัน สหทัยมูลนิธิ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 
กรุงเทพมหานคร  เป็นต้น  เพ่ือขอค าแนะน าเกี่ยวกับการหาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ที่เข้าข่ายเป็น
แหล่งข้อมูลตรงตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้  หลังได้แหล่งข้อมูลครบทั้ง 3 ครอบครัว จึงติดต่อขอสัมภาษณ์  
โดยในช่วงแรกเริ่มระหว่างท าการได้ค้นคว้าศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว การหย่าร้าง สาเหตุและปัญหาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนและหาข้อมูลต่อไป
 เมื่อได้ข้อมูลมามากพอในระดับหนึ่ง ผู้ศึกษาจึงเริ่มลงพ้ืนที่สัมภาษณ์แหล่งข้อมูลที่เป็น
ครอบครัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทั้งสาม และผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆอย่างจริงจัง จนได้ข้อมูลโดยละเอียดครบทุก
คน ได้แก่ รูปแบบการด าเนินชีวิตในครอบครัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
จิตใจ ร่างกาย แนวความคิดในการใช้ชีวิต การมีก าลังใจในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆ และค าแนะน าจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 

 

ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องในการให้ความช่วยเหลือ     
 หลังจากกระบวนการเก็บข้อมูล  ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นสารคดีชีวิต 
บรรยายด้วยส านวนภาษาท่ีเข้าใจง่ายเป็นกันเองกับผู้อ่าน พร้อมสอดแทรกสาระความรู้อยู่ตลอดเวลา 
จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน ออกแบบจัดหน้า  เพ่ือเตรียมเข้าสู่กระบวนการพิมพ์เป็น
หนังสือเล่ม ซึ่งถือว่าการ ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้  คือ รูปเล่มมีขนาด 18.5x13 
ซม. ความหนา จ านวน 92 หน้า หน้าปกใช้กระดาษอาร์ตการ์ดด้าน 260 แกรม เนื้อในใช้กระดาษ
ปอนด ์80 แกรม  พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม  

อภิปรายผล       
 จากการจัดท าหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว “เพียงพ่อ” ตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าสู่
กระบวนการพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มตามขั้นตอนท าให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการจัดท าหนังสือด้วย
ตัวเอง วิธีการหาข้อมูลต่างๆทั้งจากเอกสารและแหล่งข้อมูลบุคคล ฝึกให้เกิดความพยายามและความ
อดทน ผู้ศึกษามีความพึงพอใจกับผลงานชิ้นนี้แต่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการใช้กลวิธีการใช้
ส านวนภาษาในการเขียนรวมถึงการออกแบบจัดหน้าให้มีความน่าสนใจและดึงดูดมากกว่านี้    

ข้อจ ากัด      
 ครอบครัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบันแม้จะเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังมีจ านวนน้อยกว่าคุณแม่
เลี้ยงเดี่ยว การก าหนดเกณฑ์แหล่งข้อมูลที่ต้องมีลูกไม่ปกติ ท าให้ยากต่อการค้นหา ผู้ศึกษาต้องหา
ข้อมูลทั้งจากลงพ้ืนที่จริงและโทรศัพท์สอบถามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมากกว่า 20 แห่ง กว่าจะได้
แหล่งแหล่งข้อมูลตรงตามเกณฑ์ท่ีได้ตั้งไว้  ท าให้เสียเวลาไปค่อนข้างมาก                
 นอกจากนี้เมื่อเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่เป็นออทิสติกหรือเด็กที่ไม่ปกติ 
ต้องค านึงถึงเรื่องสิทธิส่วนบุคคล  ใชความระมัดระวังในการเผยแพรขมูลและรูปภาพ ที่ไมขัด           
ต่อจริยธรรมการสื่อสารมวลชน และการละเมิดสิทธิเด็กตามกฎหมาย                     

ข้อเสนอแนะ      
 เนื่องจากคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้ชาย ผู้ศึกษาเห็นว่าการเปิดเผยเรื่องราว อารมณ์และ
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ บางคนอาจจะไม่กล้าเปิดเผยมากนัก เพราะสังคมไทยมี
ค่านิยมที่มักจะมองว่าเป็นผู้ชายจะต้องเข้มแข็ง คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวจึงไม่กล้าที่จะแสดงความอ่อนแอ
ออกมา ท าให้การท าความช่วยเหลือเป็นไปได้ยากกว่าผู้ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ควรเปลี่ยนแนวคิด
ดังกล่าว เพราะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถมีมุมที่อ่อนแอได้เหมือนกัน   
 นอกจากนี้ในปัจจุบันถึงแม้จะมีหน่วยงานที่ดูแลให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวอยู่มาก แต่ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเสียมากกว่า ควรมีหน่วยงานที่
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ดูแลคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวโดยเฉพาะ อาจท าให้คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวกล้าที่จะเปิดเผยตนเองและยอมรับความ
ช่วยเหลือได้มากขึ้น 

รายงานผลจากแบบประเมิน 
     การประเมินผล ได้น าผลงานที่จัดท าเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ให้กับแหล่งข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญที่

เกี่ยวข้องกับการท าหนังสือ และผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว  รวมกัน
จ านวน 5 คน และให้กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 15 คน รวมเป็น 20 คน เป็นผู้ประเมินผลงานในด้าน
เนื้อหาและการออกแบบ โดยเป็นแบบสอบถามตารางความพึงพอใจด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ประกอบกับค าถามปลายเปิดให้ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็นติชมและ
เสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนางานในโอกาสต่อไป โดยมีประเด็นที่ใช้ในการประเมินดังนี้ 

1. ด้านเนื้อหาและรูปภาพ 
2. ด้านการออกแบบ 
3. ด้านภาพรวมของหนังสือ 
 

ผู้เชี่ยวชาญที่ท าการประเมินมีดังนี้ 
1. คุณสมโภช อ่อนศรี คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช้า

 2. คุณประเสริฐ พิริยะกุลชัย คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติก  
3. คุณกนกพร คงสุวรรณ  ลูกสาวของคุณพ่อสมเกียรติ คงสุวรรณ 
4. คุณหนึ่งฤทัย เสมาไชย คุณครูศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดปทุมธานี 
5. อาจารย์จรัล มานตรี อาจารย์สอนวิชาการเขียนสารคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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การประเมินความพึงพอใจของผู้อ่าน  
ตารางที ่6-1 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาและรูปภาพ จ านวน 20 คน 

 

ความพึงพอใจที่มีต่อ
เนื้อหา 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 

ความน่าสนใจของชื่อเรื่อง 
6 

(30 %) 
14 

(70%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
4.3 

ความน่าสนใจของเนื้อหา 
4 

(20%) 
13 

(65%) 
3 

(15%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
4.05 

ภาษาท่ีใช้ในเนื้อเรื่อง 
เข้าใจง่าย 

5 
(25%) 

12 
60%) 

3 
(15%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.1 

ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก
เนื้อหา 

5 
(25%) 

12 
(60%) 

3 
(15%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.1 

ความเหมาะสมของวิธีการ
เล่าเรื่องกับภาพประกอบ 

4 
(20%) 

14 
(70%) 

2 
(10%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.1 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้  
ความน่าสนใจของชื่อเรื่อง = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก  
ความน่าสนใจของเนื้อหา = 4.05 หรือ พึงพอใจมาก 
ภาษาท่ีใช้ในเนื้อเรื่อง เข้าใจง่าย = 4.1หรือ พึงพอใจมาก  
ประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหา = 4.1 หรือ พึงพอใจมาก  
ความเหมาะสมของวิธีการเล่าเรื่องกับภาพประกอบ = 4.1   หรือ พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 6-2 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบจัดหน้า 

จ านวน 20 คน 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการ
ออกแบบและจัดหน้า 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 

ความน่าสนใจของปกหนังสือ 
8 

(40 %) 
11 

(55%) 
1 

(5%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
4.35 

การออกแบบจัดหน้ามีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

5 
(25%) 

12 
(60%) 

3 
(15%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.1 

ภาพประกอบมีความเหมาะสม
สวยงาม 

14 
(46.7%) 

12 
(40%) 

4 
(13.3%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.3 

ความเหมาะสมต่อการเลือกใช้
ขนาดตัวอักษร 

9 
(45%) 

8 
(40%) 

3 
(15%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.3 

โทนสีของเล่มมีความเข้ากัน 
10 

(50%) 
7 

(35%) 
3 

(15%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
4.35 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้  
ความน่าสนใจของปกหนังสือ = 4.35หรือ พึงพอใจมาก  
การออกแบบจัดหน้ามีความเหมาะสมกับเนื้อหา = 4.1 หรือ พึงพอใจมาก 
ภาพประกอบมีความเหมาะสมสวยงาม = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก  
ความเหมาะสมต่อการเลือกใช้ขนาดตัวอักษร = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก  
โทนสีของเล่มมีความเข้ากัน = 4.35   หรือ พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 6-3 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของหนังสือ 
จ านวน 20 คน 

 

ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
โดยรวมของหนังสือ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 

ความสวยงามโดยรวม 
6 

(30%) 
13 

(65%) 
1 

(5%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
4.25 

ความน่าสนใจของหนังสือ 
6 

(30%) 
12 

(60%) 
2 

(10%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
4.2 

คุณภาพโดยรวมของหนังสือ 
6 

(30%) 
12 

(60%) 
2 

(10%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
4.2 

ความมีคุณค่าและให้
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

7 
(35%) 

12 
(60%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.3 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้  
ความสวยงามโดยรวม = 4.25 หรือ พึงพอใจมาก  
ความน่าสนใจของหนังสือ = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก 
คุณภาพโดยรวมของหนังสือ = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก  
ความมีคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือ = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก  

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

- ชอบแนวคิดเก่ียวกับหนังสือ แตกต่าง น่าสนใจ   

 - ท าให้ย้อนคิดถึงอดีตที่ผ่านมา ได้เห็นการใช้ชีวิตของครอบครัวที่แม้จะขาด แต่ก็สมบูรณ์
แล้ว ความรักคือสิ่งที่เติมเต็มในสิ่งที่ขาดไป    

 - อย่างแรกเลยคือความซาบซึ้ง ชอบบทสุดท้าย อ่านแล้วซึ่งมาก ชอบตรงที่มีการแทรก
ให้ความรู้เป็นระยะๆ  
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- ชอบแง่คิดที่ได้มาจากบุคคลธรรมดา เรื่องราวธรรมดาแต่กินใจ  

 - ชอบกราฟฟิกผม หนวด ฟอนต์ เพียงพ่อ และ onlydad ออกแบบได้ลงตัวมาก ภาพ
การ์ตูนท า    ให้หนังสือไม่เครียด ดูแล้วอบอุ่น    

 - ให้ความรู้สึกถึงสิ่งใกล้ตัว ความส าคัญ การย้อนคิดถึงพ่อของเรา  เป็นหนังสือครอบครัว
ที่ดีเล่มหนึ่ง ที่ควรค่าให้คนได้อ่าน     

 - ชอบการเขียนบรรยายเนื้อหา สามารถอ่านแล้วจินตนาการเข้าใจได้ง่าย ชอบการน ารูป
การ์ตูนมาเป็นส่วนหนึ่งในเล่ม ดูน่ารักดี เนื้อหาน่าจะเยอะกว่านี้นิดหนึ่งนะ เหมือนยังอ่านไม่สะใจ
 - สิ่งที่สัมผัสได้คือความอบอุ่นที่หลายคนมักมองข้ามไปในสังคมปัจจุบัน เพราะเรา
มองเห็นแต่ความรักจากคนภายนอก แต่กลับกัน คนในครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด 
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเรื่อง 'เพียงพ่อ' 
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเรื่อง 'เพียงพ่อ' 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 
เพศ :         หญิง         ชาย 
อายุ :         ต ่ากว่า 18 ปี           19-21 ปี              22-25 ปี           
      25-30 ปี   มากกว่า 30 ปี 
 
2. ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาและภาพถ่าย 
   2.1 ความน่าสนใจของชื อเรื อง 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   2.2 ความน่าสนใจของเนื้อหา 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   2.3 ภาษาที ใช้ในเนื้อเรื อง เข้าใจง่าย 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   2.4 ประโยชน์ที ได้รับจากเนื้อหา 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
  2.5 ความเหมาะสมของวิธีการเล่าเรื องกับภาพประกอบ 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
 
 
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบ 
   3.1 ความน่าสนใจของปกหนังสือ 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   3.2 การออกแบบจัดหน้ามีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   3.3 ภาพประกอบมีความเหมาะสมสวยงาม 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   3.4 ความเหมาะสมต่อการเลือกใช้ขนาดตัวอักษร 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   3.5 โทนสีของเล่มมีความเข้ากัน 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   หลังจากที ท่านได้อ่านหนังสือสารคดีชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี ยวเรื อง 'เพียงพ่อ' ท่านคิดว่าหนังสือเล่มนี้
ให้อะไรแก่ท่าน 
   ............................................................................................................... ............................................. 
   ............................................................................................................................. ............................... 
   ............................................................................................................................................................  
   ท่านชอบหรือไม่ชอบอะไร กับหนังสือเล่มนี้ 
   .................................................................................................... ........................................................ 
   ............................................................................................................................. ............................... 
   ............................................................................................................................................................  
   ข้อเสนอแนะเพิ มเติม 
   ............................................................................................................. ............................................... 
   ............................................................................................................................. ............................... 
   ............................................................................................................................................................  
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