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การฟงอยางลึกซ้ึงเคร่ืองมือการสื่อสารสรางการรับรูอยางสรางสรรคของครอบครัวเด็กพิเศษ 
กรณีศึกษา เดอะ เรนโบว รูมที่พ่ึงของพอแมที่ดูแลกลุมภาวะออทิสซึ่ม (ASD)

Deep listening is a communication tool that creates constructive awareness 

of special children's families, The Rainbow Room case study relies on parents 

caring for autism (ASD)

วิชชุตา มังคะลี3

บทคัดยอ

มนุษยตางจากสัตวตรงที่มนุษยนั้นสามารถเขาถึงความจริงอยางลึกซ้ึงได และสามารถเกิดการ
เปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐาน (Transformation) ในตัวเอง เกิดอิสรภาพ ความสุข ความรักเพื่อนมนุษยและ
ธรรมชาติ เพ่ือการอยูรวมกันอยางสงบและเขาใจ

มนุษยตองพัฒนาศักยภาพของความเปนมนุษยในการเขาถึงความจริงอยางลึกซ้ึง จิตตปญญาศึกษาจึง
มีความจำเปน และเปนสิ่งท่ีขาดหายไป ความเปนจริงของโลกมีโลกภายนอกกับโลกภายใน โลกภายในคือ จิต
หรือใจ ในการเรียนรู เราจะเรียนรูแตเฉพาะโลกภายนอกเกือบท้ังหมดที่ปราศจากการเชื่อมโยงกับโลกภายใน 
ก็ไมสามารถทำใหมนุษยดีขึ้นไดอยางแทจริง การฟงอยางลึกซ้ึงท่ีนำเสนอผานกรณีศึกษามูลนิธิ เดอะ เรนโบว 
รูม นำไปสูกระบวนเปล่ียนแปลงความรูเฉพาะตนอยางเขาใจและยืดหยุนกับเหตุการณรอบตัวมากขึ้น 
ความสำคัญในการสรางการรับรูความเขาใจใหกลุมผูปกครองคือกุญแจสำคัญตอเด็กในการดำเนินชีวิตอยูใน
สังคม มูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูม จึงเกิดข้ึนเพ่ือสรางการรับรูขาวสาร ขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของกับครอบครัวท่ีดูแล
เลี้ยงดูเด็กกลุมนี้ และเปนศูนยกลางของผูปกครองในการถายทอดประสบการณซ่ึงกันและกัน

บทความนี้ นำเสนอกระบวนการเปลี่ยนแปลงความรูใหมใหเปนรูปธรรมเพ่ือเปนประโยชน และ
สามารถสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ในกิจกรรมตาง ๆ ของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูมท่ีจัดข้ึนสำหรับผูปกครองเด็กพิเศษ
ไดมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและย่ังยืนตอไป

คำสำคัญ : กระบวนการสรางความรูใหม การฟงอยางลึกซ้ึง พื้นท่ีทางการส่ือสารของครอบครัวเด็กพิเศษ 
สุนทรียสนทนา ชองทางการสื่อสาร 

3 อาจารยประจำคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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Abstract

Humans are different from animals in that they have deep access to the truth. As 

well as being able to make fundamental changes (Transformation) within oneself to produce 

freedom, happiness and love for fellow human beings and nature for a peaceful and 

understanding coexistence.

Human beings must therefore develop the human potential of reaching truth deeply 

and sustainably. Cognitive education is needed and is missing. Human reality is external and 

internal. The inner world is the mind or soul of learning. We will only learn almost all the 

outside worlds that are free from connection to internal objects and cannot truly make 

humans better. The Deep Listening presented through The Rainbow Room Foundation's case 

study led to a process of transforming personal knowledge with greater understanding and 

flexibility to the events surrounding it. The importance of building awareness and 

understanding among parents is the key to children living in society. The information 

relevant to the family caring for the child and it is the center of the parents to share their 

experiences with each other.

This article presents the process of transforming new knowledge into concrete for 

the benefit. As well as being able to support the achievements in the activities of The 

Rainbow Room Foundation organized for special parents to have a deep and sustainable 

understanding.

Keywords: New Knowledge Process, Deep Listening, Special Children's Families 

Communication Area, Dialogue, Communication Channel
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หลักการและความสำคัญ
“เราท้ังหมดไดถูกหลอหลอมข้ึนจากเบาหลอมท่ีเรียกวาครอบครัว” การอยูรวมกันของผูคนท่ีมี

ความสัมพันธเก่ียวของกันเปนระบบ เปนกลุมของคนท่ีเช่ือมโยงและมีปฏิสัมพันธกันอยางเหนียวแนน แตละ
คนตางก็มีความรูสึกรักใครลึกซึ้งตอกันท้ังเปดเผยและเปนสวนตัว ครอบครัวจึงเปนเครือขายท่ีมีความรูสึก
บรรจุอยูภายในท้ังความรัก ความหวงแหน ความภาคภูมิใจ ความวิตกกังวล ความสนุกสนาน บางชวงเวลาก็
มีความรูสึกผิด เปนระดับท่ีเปลี่ยนแปลงข้ึนลงของอารมณมนุษย อารมณเหลาน้ีจะเปนอยางไรก็ขึ้นอยูกับ
ทัศนคติของครอบครัวข้ึนกับสัมผัส การรับรูและความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 

ระบบครอบครัวจะหลอหลอมตัวตนของบุคคลนั้น ๆ เกี่ยวกับความเปนตัวของตัวเอง และวิธีการท่ี
จะติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ท้ังหมดนี้เปนผลมาจากวิธีการท่ีครอบครัวของบุคคลนั้น ๆ ไดสื่อสาร และส่ัง
สอนใหมองโลก ถาครอบครัวหรือผูปกครองมีทัศนคติดานลบ หรือไมสรางสรรคในการสื่อสารและสั่ งสอน 
การตัดสินใจเหลานี้คือ การลดคุณคาตัวเอง และตองถูกเปล่ียนแปลง เพ่ือคุณภาพในการใชชีวิตรวมกับคนใน
สังคมอยางสรางสรรค การพัฒนาบรรยากาศของสังคมตองมองท่ีแนวคิดของแตละครอบครัวกอนเปนอันดับ
แรก โดยเฉพาะความคิดความเชื่อท่ีมีผลตอการปฏิบัติตนตอลูก และสิ่งท่ีลูกปฏิบัติตอพอแม ซ่ึงความเชื่อ
แบบนี้จะเปนตัวกำหนดทัศนคติ การตัดสินใจ และความสามารถรับรูตาง ๆ ทำใหบุคคลในสังคม สามารถ
แยกแยะส่ิงใดถูกหรือส่ิงใดผิด และนำไปสูการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ จรรยาบรรณ การใหความรู การ
เลือกอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ ความเช่ือ ทัศนคติ คือสิ่งท่ีหลอหลอมพฤติกรรมของครอบครัว 

การท่ีมนุษยหาวิธีการเสริมสรางทักษะตาง ๆ เพ่ือมนุษยจะไดรูสึกวาดำรงชีวิตอยูในสังคมนั้นอยางมี
คุณคาและเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม คำวา “คุณคา” ถึงจับตองไมได แตมนุษยทุกคนก็อยากไดรับ
ความรูสึกท่ีมีคุณคากันทุกคน จากการสัมภาษณกลุม จึงสรุปนิยาม “คุณคา” คือความพึงพอใจของแตละ
บุคคลท่ีมีประโยชน และสามารถเพ่ิมประสบการณ การเรียนรูดานใดดานหน่ึงจนเชี่ยวชาญ จึงทำใหจดจำหรือ
ติดในความทรงจำตอคน สัตว สิ่งของและเหตุการณนั้น ๆ โดยไมมีวันหมดอายุ

เม่ือกลาวถึง ครอบครัว การเล้ียงดูและการดูแล พบวาเม่ือลูกมีความบกพรอง หรือเปนเด็กพิเศษ พอ
แมผูปกครองจำนวนมากมีความรูสึกผิดหวัง เสียใจ กลัวและกังวลกับอนาคตของครอบครัว ไมมั่นใจใน
ความสามารถของตนเองในการดูแลเด็กพิเศษได ผูปกครองจำนวนมากตองผานชวงของการปรับตัว เพ่ือ
สามารถเผชิญกับความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท้ังดานชีวิตสวนตัว การงาน ชีวิตครอบครัว และทางดานจิตใจ 
เชน ความรูสึกโกรธ รูผิด ไมเช่ือวาลูกมีปญหา ความอับอายท่ีมีลูกผิดปกติ ความรูสึกรังเกียจ ปฏิเสธลูก เปน
ตน ครอบครัวและผูปกครอง รวมถึงผูดูแลตองสามารถผานกระบวนการของความรูสึกเหลานี้ใหได และ
สามารถยอมรับเด็กอยางท่ีเปน ซ่ึงการปรับตัวเหลาน้ีไมไดข้ึนกับเวลา และไมใชทุกครอบครัวตองรูสึกในแบบ
เดียวกัน รวมท้ังความรูสึกตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับพอแมไมใชความผิดปกติทางจิตใจ หรือเปนโรคทางจิตเวช หรือ
เปนการบงบอกวาพอแมจะปรับตัวไมได และจะมีปญหาในการดูแลเด็ก พอแมจำนวนหนึ่งอาจตองการไดรับ
คำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย ทีมผูดูแลเด็กในเรื่องการดูแลเด็ก การปรับตัว เพ่ือเผชิญกับสถานการณ
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ท่ีเกิดข้ึน พอแมผูปกครองจำนวนมากท่ีสามารถปรับตัว และยอมรับเด็กไดดีเปนปจจัยสำคัญในการสงเส ริม
พัฒนาการใหเด็กเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ (Barnbey & Ruppert, 1978)

ดังนั้นการพัฒนากระบวนการส่ือสาร โดยใชแนวทางการฟงอยางลึกซึ้ง ในแนวทางการเรียนรูแบบ
จิตตปญญา จะสามารถชวยผูปกครองของเด็กพิเศษไดเรียนรูจากภายใน จนกลายเปนความรูใหมแบบเฉพาะ
บุคคล ซ่ึงผูปกครองสามารถนำไปออกแบบการส่ือสาร ใหสอดคลองกับคุณลักษณะของแตละครอบครัว และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน
กระบวนการหลักในการเรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษา

กระบวนการจิตปญญาศึกษาตองใชคุณลักษณะภายในท่ีสงบ มั่นคง ยืดหยุน รับฟงโดยไมตัดสิน เปน
พ้ืนฐานในการเปดใจผูสงสารเพ่ือใหเกิดพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ือการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นภายใน และเพ่ือเก็บรายละเอียด
เพียงพอท่ีจะสามารถสะทอนส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในตัวเอง (Self Reflection) ได และเปนแนวทางสูการตระหนักรู 
เรียนรูจากประสบการณตรง (Experiential Learning) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงภายในดวยตนเอง ใชทักษะการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และทักษะจัดกระบวนการกลุมเพ่ือทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Facilitator) 

เพ่ือใหผูสงสารไดเรียนรู และสัมผัสประสบการณตรงท่ีสรางความขัดแยงภายในที่นำไปสูการเปล่ียนแปลง
ภายใน โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีกระบวนการหลักของการเรียนรูดังนี้

1. การเรียนรูจากประสบการณภายในจิตใจ (Internal Experience Learning) การเรียนรูจิตใจ
ตนเอง ซ่ึงจะเกิดจากการสังเกตประสบการณภายในของตนเองอยางมีสติรูตัว (Awareness) ในระหวางการ
เกิดประสบการณตรงโดยการถูกกระตุนใหสังเกตความคิด ความรูสึก การกระทำอยูตลอดกระบวนการเรียนรู 
ทำใหไดมีโอกาสเห็นความคิด ความรูสึก การกระทำบางอยางท่ีไมเคยสังเกตเห็นในชีวิตปกติท่ีดำเนิ นไปดวย
ความไมรูสึกตัว เม่ือผูเขาอบรมเกิดประสบการณตระหนักรูใหม (New Awareness) หรือเกิดความรูสึกขัดแยง
ภายใน (Dilemma) จากการไมมีประสบการณในการสังเกตเห็นความเปล่ียนแปลงภายใน ซ่ึงเปนการกระตุน
ธรรมชาติแหงความสงสัยใครรูท่ีจะรับรูมุมมองท่ีแตกตางออกไป นำไปสูการสะทอนยอนคิดภายในตนเอง 
(Self Reflection) เพ่ือเปนการหาตนเหตุ การแกปญหาท่ีเกิดจากความเขาใจในตนเอง ผูอ่ืนและบริบท
แวดลอมท่ีเพ่ิมข้ึน

ในกระบวนการจิตปญญาศึกษา สามารถใชคำถามท่ีกระตุนการใครครวญส่ิงท่ีอยูภายในตนเอง 
เกมท่ีสรางความทาทายในการแกปญหาตาง ๆ คลิปวีดีโอท่ีสรางมุมมองใหม ๆ การพูดคุยเปนกลุมแบบ
สรางสรรคการสนทนา เปนตน ในการสรางประสบการณตรงท่ีตางจากความเคยชินในชีวิตประจำวัน ทาทาย
ความเชื่อเดิม สรางความขัดแยงภายในจิตใจ เพ่ือเกิดประสบการณภายในนำไปสูการเรียนรู

2. การสะทอนยอนคิดภายในตนเอง (Self Reflection) เปนการทบทวนความสัมพันธระหวาง
ความคิด ความเขาใจ การรับรู ความรูสึกและพฤติกรรมการแสดงออกของการกระทำตาง ๆ (Head Hand 

Heart) หรือปญญา 3 ฐาน (กาย ใจ คิด) เปนแนวทางการใครครวญอยางลึกซ้ึงจนถึง ความเชื่อ ความตองการ 
ความปรารถนา การมีตัวตนของตนเองตอประสบการณตรงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน อาจเปนประสบการณที่เกิดข้ึนใน
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ขณะนั้น หรือประสบการณท่ีผานมาก็ได การสะทอนยอนคิดทำใหเกิดความเขาใจในตัวเอง ผูอ่ืน และบริบท
แวดลอมในสถานการณตาง ๆ ไดชัดแจงข้ึน

วิธีการท่ีใชเพ่ือทำใหเกิดการสะทอนยอนคิดภายในตนเอง ไดแก การเขียนตอบคำถาม การเขียน
เรื่องเลา การเขียนสะทอนความคิดความรูสึกในปจจุบันขณะ การพูดเลาเรื่องทบทวนประสบการณ การ
สัมภาษณเชิงลึก การวาดภาพหรือทำงานศิลปะอ่ืน ๆ เปนตน

3. การเรียนรูจากมุมมองที่แตกตางของผูอ่ืนผานการรับฟงผู อ่ืน (Discourse) เปนการเรียนรู
เรื่องราว ความคิด ความรูสึก ทัศนคติ และตัวตนของผูอ่ืนที่แตกตางหลากหลาย กระบวนการสำคัญท่ีใช คือ 
สรางสรรคการสนทนา (Dialogue) ซ่ึงประกอบดวย “ผูพูด” ท่ีถายทอดประสบการณ และการใครครวญ
ภายในตนเอง และ “ผูฟง” ท่ีใชการฟงอยางแทจริง

“ผูฟง” ใชทักษะการฟงอยางลึกซ้ึง (Deep Listening) คือ การฟงท่ีไมไดมุงหวังสิ่งท่ีคาดวาจะ
ไดจากการสนทนา และไมใชการฟงเพ่ือเจรจาตอรอง กลาวไดวาคือการฝกสติ ทำใหเกิดภาวะการวางจาก
ความคิดของตนเพ่ือรับเอาความคิดของผูพูดหรือคูสนทนาเขามา การไดฟงอยางลึกซ้ึงและมีคุณภาพจะ
กอใหเกิดการเรียนรู ตลอดจนเปล่ียนแปลงตัวเอง ฟงอยางไมตัดสิน (Suspending) ยอมรับและอยูกับคน
ตรงหนาอยางแทจริง (Respecting) จะทำใหเกิดความรับรู ความเขาใจประสบการณตรงของผูอ่ืนอยางแทจริง 
สามารถกระตุนสติปญญาภายในตัวผูฟงใหเกิดการหย่ังรูในใจข้ึนได (Intuition)

สวน “ผูพูด” ควรถายทอดเนื้อหาท่ีเปนประสบการณตรงของตัวเองอยางมีการสะทอนยอนคิด
โดยทบทวนความคิด ความรูสึก การเรียนรูจากการใครครวญภายในตอประสบการณน้ัน

เม่ือมีผูที่รับฟงท่ีดี ไมขัดจังหวะ ไมถามนำ ไมตัดสินไปลวงหนา รับฟงจนจบกระบวนความในการ
พูดเรื่องเลานั้นจะเปนเหมือนการพูดกับตัวเอง (Self Talk) ที่มีพลังการรับฟงอยางยอมรับและไมตัดสินจาก
ผูฟงสงเสริมทำใหผูพูดมีสติสมาธิในการทบทวนตนเองอยางตรงไปตรงมาไดมากข้ึน

และหากผูฟงสามารถตอบสนองดวยการพูดสะทอน (Reflection) ความคิด ความรูสึก ความ
ตองการลึก ๆ ของคนท่ีกำลังถายทอดเร่ืองราวน้ันอยางตรงไปตรงมาปราศจากอคติของตัวเองได (Empathy) 

ผูฟงจะเหมือนเปน “กระจกเงา” ท่ีเปนสวนชวยใหพูดเลาเรื่องสามารถสะทอนยอนคิดตัวเองไดมีประสิทธิภาพ
และลึกซึ้งข้ึน

การสะทอนกลับ (Feedback) จากผูฟงสามารถเปน (1) การถามคำถามเพ่ือชวยสำรวจและ
ใครครวญภายในไดมากข้ึน (2) การใหขอสังเกต มุมมองท่ีแตกตาง (3) การชี้แนะแนวทางใหม ๆ ท่ีสอดคลอง
กับเรื่องราวท่ีผูพูดถายทอดมา การท่ีผูฟงสะทอนกลับไดดีจะมีประโยชนในการท่ีจะทำใหผูพูดเขาใจตัวเองมาก
ขึ้น กระตุนการมองมุมมองท่ีแตกตางยอมรับท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และไดรูวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับตัวและแกไขปญหา

หากผูฟ งมีความเขาใจในเรื่องทักษะการใหคำปรึกษาไม วาจะเปน เบ้ืองตนหรือเชิ งลึก 
(Counseling and Psychotherapy) การเปนโคช (Coaching) หรือการเปนผูดูแลสนับสนุนการเติบโต และ
การพัฒนาศักยภาพ (Mentoring) จะใหการสะทอนกลับท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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กระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีใช เพ่ือรับฟงมุมมองท่ีแตกตางหลากหลายของผูคน ตัวอยางเชน การแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) กระบวนการละครสะทอนชี วิต (Transformative Theater) เปนตน การ
ประยุกตใชกระบวนการสนทนากลุม (Group Discussion) แบบมีการใชการสรางสรรคการสนทนา 
(Dialogue) หรือกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีทำใหผูเขารวมกลุมแตละคนไดแลกเปลี่ยนความคิดความรูสึกตอปญหา 
หรือประสบการณตรงแบบเดียวกันอยางตรงไปตรงมาก็สามารถทำใหเกิดการเรียนรูจากมุมมองท่ีแตกตาง
ระหวางตัวเองและผูอ่ืนไดเชนกัน

4. กระบวนการรูจักเขาใจยอมรับตัวเองและผูอ่ืน (Self and Other Awareness and Respect) 

โดยเรียนรูที่จะยอมรับตัวเองและผูอ่ืนอยางแทจริงดวยการเขาใจสาเหตุของบุคลิกลักษณะ ความคิด ความเช่ือ
ท่ีแตกตางกันในแตละบุคคล ผานการรับฟงเรื่องราวความเปนมาของชีวิต (Life Review) และใชหลักการดาน
จิตวิทยาบุคลิกภาพ เพ่ือเปนแนวทางในการสังเกต วิเคราะห ทำความเขาใจท่ีมาท่ีไปของส่ิงสาเหตุของส่ิงที่
ตัวเองและผูอื่นแสดงออกมาเปนพฤติกรรมตาง ๆ ทำใหเกิดความตระหนักรูท่ีชัดเจนถึงตัวตน ศักยภาพ และสิ่ง
ท่ีควรจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงในตัวเองและผูอ่ืน นำไปสูความเขาใจและการยอมรับความแตกตางซ่ึงกันและกัน 
“การยอมรับตัวเอง” จะนำไปสูการเปล่ียนแปลงตัวเอง สวน “การยอมรับผูอ่ืน” จะนำไปสูการรับฟง สราง
สัมพันธภาพเชิงบวก และเรียนรูมุมมองท่ีแตกตางจากผูอ่ืนไดอยางแทจริง ซ่ึงจะยอนกลับมาสรางการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงความม่ันคงภายในของตัวเองไดอีกดวย

5. การมีสติ สมาธิและความมุงม่ันในกระบวนการสะทอนคิดใครครวญภายในอยางตอเนื่อง (การ
รักษาสมดุลภายในตัวเอง: Insight Meditation) ตลอดกระบวนการเรียนรูหากผูสงสารสามารถมี “สติ” รู
ความคิดความรูสึกอยางลึกซ้ึง และเทาทันการกระทำของตัวเองในปจจุบันขณะไดอยางละเอียด มี “สมาธิ” ใน
การทบทวนใครครวญประสบการณตรงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องลึกซ้ึง และมีความมุงม่ันในกระบวนการสะทอน
ยอนคิดใครครวญภายในอยางตอเนื่อง หรือท่ีเรียกวา “การรักษาสมดุลภายใน” เพ่ือคงความใสใจและต้ังม่ัน
เรียนรูตามกระบวนการ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูในทิศทางท่ีกวางและลึกซ้ึงมากข้ึน เขาถึงความจริงท่ีแทของ
พ้ืนฐานมนุษยและธรรมชาติไดมากขึ้น ทุก ๆ คนในกลุมจะมีสวนรวมในการสรางพ้ืนท่ีการเรียนรูท่ีมีพลังแหง
ความสงบ ตระหนักรู และเปนชวงเวลาท่ีมีคุณคาตอการเรียนรูภายในอยางแทจริง ซ่ึงกระบวนการจะตองมี
กลวิธีในการกระตุนพลังแหงสติ สมาธิ และการรัษาสมดุลภายในของผูสงสารเปนชวง ๆ อยางตอเน่ืองตลอด
กิจกรรม การกระตุนใหมีสติเพ่ือสังเกตความคิด ความรูสึก การกระทำ การผอนคลายรางกายอยางรูตัว การ
รักษาสมดุลภายในตนเพ่ือรับรูความละเอียดของขั้นตอนภายในจิตใจและเรียนรูจากการสังเกตจิตใจภายในได
ชัดเจน 

จึงนำมาสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยการนำกระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญามาบูรณาการกับ
ทฤษฎี ตัวยู (U-Theory) เพ่ือเรียนรูการเกิดโลกทัศนใหม เกิดท่ี เกิดจากกระบวนการที่ทำให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในระดับลึก ซ่ึง ออตโต ชารเมอร (Otto Scharmer) ไดพัฒนาทฤษฎีตัวยู (U-Theory) เพ่ือ
อธิบายถึงระดับการรับรู และการเปลี่ยนแปลงของการกระทำท่ีเกิดจากการรับรูน้ัน ๆ 
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ทฤษฎีตัวยูมีเปาหมายสูงสุด คือ การทำใหพนจากสภาวะเดิม การคิดแบบเดิม เราตองเปลี่ยนความคิด
ใหมเพ่ือไมใหไดผลลัพธเดิม หรือตองการผลลัพธใหม โดยสวนใหญคนเรามักนำเอาความคิดเดิม ๆ ทฤษฎีเดิม
มาใช แตถาหากเราตองการผลลัพธใหม จำเปนตองใชแหลงใหมของปญญา ซ่ึงตองไมคิดเหมือนเดิม แบบเดิม 
ออตโต ชารเมอร (Otto Scharmer) ยกตัวอยางถึงการสรางงานของศิลปนไววา เรามักจะเห็นภาพท่ีเขาวาด 
และกระบวนการท่ีเขาวาด แตขณะท่ีศิลปนกำลังจะวาดภาพลงบนผืนผาใบสีขาวนั้น เราไมเห็นสิ่งท่ีอยูในใจ
ของผูวาดท่ีทำใหผูวาดสรางภาพนั้นข้ึนมา ดังนั้นการคิด 4 ระดับตองพาลงไปถึงแหลงของการสรางซ่ึงเปนสิ่ง
สำคัญ

จากภาพคือการอธิบายถึงกระบวนการท่ีทำใหเกิด “ความรู” จากภายในความพยายามท่ีจะกอใหเกิ
ดการเปลี่ยนแปลงสวนใหญ เกิดข้ึนโดยการลงไปตามขารูปตัวยูในระดับต้ืน ๆ ซ่ึงเปนเพราะขาดการเฝาสังเกต
ใครครวญอยางลึกซ้ึง โดยท่ัวไปคนเรามักจะพยายามรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนยืนยันขอสรุปหรือ
สมมุติฐานเดิมท่ีมีอยูแลว สิ่งท่ี “เห็น” สวนใหญจะเปนสิ่งสะทอนถึงประสบการณในอดีตของแตละคน เราจึง
ติดอยูกับกรอบเดิม ๆ ท่ีสรางขึ้นมาไวแลว ทำใหไมสามารถมองเห็นสิ่งตางๆอยางที่เปนจริงไดจนกวาเราจะเปน 
“หนึ่งเดียว” กับสิ่งนั้น ๆ ไดในท่ีสุด

“Downloading” ชัยวัฒน ถิระพันธุ อธิบายวาเปนการนำไปสูการคิดในระดับ Action-Reaction 

คือการตัดสินจากขอมูลเดิม และแสดงออกมาเปนคำพูดหรือการกระทำอยางรวดเร็ว การที่เราเฝาสังเกต
สถานการณใด ๆ หรือเรื่องใดโดยรูตัว โดยวางไวไมตัดสิน (Suspending) มองดวยสายตาใหมสด และลงไป
สัมผัสกับเรื่องนั้น ๆ อยางลึกซ้ึง (Deep Dive) ทำใหเรามีการปรับเปลี่ยนแบบแผนของพฤติกรรม (Redesign)

ของตัวเองจากความคุนชินเดิมๆ และนำไปสูการเปล่ียนกรอบของตัวเองท่ีเคยมีมาแตเ ดิม (Reframe) เปล่ียน
กรอบของคำถามท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ อันเกิดจากการท่ีเราไดเห็นความคับแคบของความคิดของตัวเองปลอยความ
เชื่อเกา ๆ ความคิดเกา ๆ (Letting Go) ซ่ึงทำใหเราไมเปนอิสระ การท่ีเปดหัวใจใหกวาง มีจิตท่ีใหญข้ึน 
(Open Heart) ทำใหสามารถสัมผัสสภาวะปจจุบันท่ีเปนสภาวะของการต่ืนรู (Presenting) เปนการเปดใหส่ิง
ใหมเขามาหาเรา (Letting Come) เกิดความรูใหม คุณสมบัติใหมข้ึนภายในเกิดการพัฒนาความเปนมนุษยท่ี
แท ไปสูจิตเหนือสำนึกเพ่ือใหเกิดศักยภาพอันสูงสุด เราไมสามารถสรางส่ิงใหมไดจากแหลงเดิมซ่ึงเปนเพียงแค
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ระดับสมองหรือความคิด มนุษยควรต้ังคำถามกับตัวเองวา เราคือใคร ภารกิจของเราคืออะไร เม่ือเราทิ้งสิ่งตาง
ๆ ความเชื่อเกา ๆ สมมุติฐานเดิม ๆ ไป 

สภาวะท่ีเปนตัวยูขาข้ึน เปนเหมือนการทำใหส่ิงใหมท่ีเกิดขึ้นนั้นใหมาเปนความจริงในชีวิตของเรา
เชนเดียวกับผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูท่ัวไปตางกันแตแหลงกำเนิดของ “ความรู” นั้นลึกซ้ึงกวาความรูท่ี 
จากระดับจิตท่ีใชเหตุและผล โดยปรากฎเปนการกระทำท่ีเกิดข้ึนอยางไหลเล่ือนไปอยางเปนธรรมชาติ 
เปรียบเสมือนการฝกศิลปะการปองกันตัวท่ีผูฝกจะมองเห็นการเคลื่อนไหวของตัวเอง โดยมีความรูสึกเก่ียวพัน
อยูกับการเปนผูกระทำ ในขณะเดียวกันก็ไมไดติดยึดอยูกับอาการนั้น ๆ รวมถึงไมเปนผูกำหนดเจตนาของ
กระทำ (Open Will)

คนท่ีอยูในสภาวะของตัวยูขาขึ้นจะเปนผูท่ีสามารถสัมผัสเชื่อมโยงกับผูอ่ืนและโลกโดยไมรูสึกโดดเด่ียว
ขอแตกตางในระดับพ้ืนฐานท่ีสุดระหวาง ทฤษฎีตัวยู กับวิธีการท่ีเรามักจะใชเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ก็คือ 
ความสัมพันธระหวางเราในฐานะผูสังเกต และในฐานะผูกระทำกับโลกท่ีเราปฏิบัติตอ ทฤษฎีตัวยู ไดใหมุมมอง
ท่ีแตกตางตอความเปนหนึ่งเดียวของ ปจเจก กลุม และโลก ใหเห็นวาตัวตนและโลกเปนสิ่งท่ีเช่ือมโยงกันอยาง
หลีกเลี่ยงไมได

จากการศึกษาทฤษฎีตัวยู เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีไดมาซ่ึงความรูใหมนั้น สอดคลองกับการ
กิจกรรมตาง ๆ ของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูม จึงไดทำการศึกษาขอมูลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ จากการ
สัมภาษณสมาชิก และอาสาสมัครของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูมเพ่ิมเติม 

พ้ืนท่ีทางสังคมของครอบครัวเด็กพิเศษ : มูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูม (The Rainbow Room)

เพราะโลกนี้มีคนอยูรวมกันในสังคมมากมาย และเต็มไปดวยบุคคลท่ีมีความตองการท่ีหลากหลาย 
และมีความพิเศษท่ีแตกตางกัน หนึ่งในนั้นคือ กลุมเด็กท่ีมีภาวะความตองการพิเศษที่แตกตางจากเด็กทั่วไป 
การที่สังคมจะอยูรวมกันอยางเขาใจก็ตองรูจักกับความตางในขอนี้ดวยเพ่ือการอยูรวมกันอยางมีความสุข

ที่มาและแนวคิดของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูม
โรสซาลีนา อเล็กซานเดอร แมคเคย ประธานกลุมและเปนหนึ่งในผูรวมกอต้ังมูลนิธิเดอะ เรนโบว รูม 

ซ่ึงเริ่มกอต้ังมาต้ังแตป 2553 รวมกับเพ่ือนๆอีก 9 คน ท่ีมีแรงบันดาลใจเดียวกันคือ ตองการใหสังคมไดเห็น
ศักยภาพของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ และใหเขาสามารถมีชีวิตอยูในสังคมท่ีมีคุณภาพได ซ่ึงการจะทำให
บรรลุวัตถุประสงคได ส่ิงท่ีจำเปนคือ ความเขาใจเชิงบวกของพอแมท่ีมีลูกท่ีมีภาวะความตองการพิเศษ หรือ
ภาวะออทิสซ่ึม รวมทั้งคนอ่ืนๆในสังคม ความพยายามของมูลนิธิคือ รวมแรงรวมใจกันรณรงคไมใชคำวา 
“ปญญาออน” กับเด็กๆกลุมที่มีความตองการพิเศษ เพราะการตีความคำพูดดานลบสามารถลิดรอนและตัดสิน
เด็กกลุมท่ีมีความตองการท่ีพิเศษไปเรียบรอยแลว 

จากการทำงานดานน้ีมานานหลายปของ เดอะ เรนโบว รูม ทำใหรูและตระหนักวาหนึ่งในกุญแจ
สำคัญท่ีสามารถเปดประตูแหงศักยภาพของเด็ก ๆ ที่มีความตองการพิเศษนั้นคือ คำพูด หากขาวท่ีไดรับดวย
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ความเขาใจท่ีผิด หรือความไมรู ทำใหพอแมหลายคนตองด่ิงจมอยูกับความไมเขาใจ ซ่ึงนำไปสูความขมขื่น 
ความทุกข และความสิ้นหวัง ในทางกลับกันคำพูดท่ีเปนไปในเชิงบวก คำพูดท่ีสรางสรรค คำพูดท่ีเปยมไปดวย
ความหวัง ทำใหไดรับการวินิจฉัยในความแตกตางของลูกวาไมใชส่ิงเลวราย แตเปนโอกาสท่ีพอแมจะมีความ
เขาใจดานบวกเกี่ยวกับศักยภาพของเด็ก ๆ แลวลุกขึ้นใหความชวยเหลือกระตุนพัฒนาการแรกเริ่มอยางเร็ว
ท่ีสุด บอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดดวยความรักท่ีไมมีเง่ือนไขของพอแม และผูปกครอง ส่ิงนี้จะเปนการเสริม
ศักยภาพ และทักษะชีวิตของเด็กในทิศทางบวกมากข้ึน

เดอะ เรนโบว รูม จึงพยายามรณรงคเรื่องการใชถอยคำท่ีใหเกียรติและไมดูหม่ินศักด์ิศรีความเปน
มนุษยต้ังแตเริ่มกอต้ัง โดยกลุมเดอะ เรนโบว รูม เลือกใชคำวา “ความลาชาทางเชาวปญญา” หรือ “ความ
แตกตางทางเชาวปญญา” หรือ “ความทาทายดานเชาวปญญา” แทนคำวา “ปญญาออน” เพ่ือเปนการระบุ
ภาวะของเด็กๆไดอยางถูกตองและเปนความจริง โดยไมมีผลกระทบดานลบกับเด็ก ๆ

ดังนั้นงานสวนใหญของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูม คือการใหความรูกับคุณพอคุณแม เพื่อใหเขาใจลูกๆท่ี
มีภาวะความตองการการดูแลเปนพิเศษ มีการจัดงานเสวนาเดือนละ 1 ครั้งท่ีมูลนิธิซอยสุขุมวิท 38 และมี
อบรมคุณพอคุณแม เพ่ือใหมีความเขาใจลูก ๆ มากข้ึน โดยทางมูลนิธิมีเครือขายดานผูเชี่ยวชาญท่ีเปน
อาสาสมัครมาใหคำแนะนำดานตางๆเดือนละ 1 ครั้ง ซ่ึงเปนการใหความรูเก่ียวการดูแลเด็กพิเศษ และการแชร
ประสบการณของคุณพอคุณแมในการดูแลเด็กพิเศษ เพ่ือใหคุณพอคุณแมในกลุมไดเตรียมตัวรับมือกับ
สถานการณตาง ๆ ไดดีย่ิงข้ึน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ เดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือใหเด็ก ๆ ฝกทักษะ
ตาง ๆ ท้ังการส่ือสารผานรูปภาพ การฝกทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ ซ่ึงทุกกิจกรรมท่ีมูลนิธิ เดอะ 
เรนโบว รูม จัดไดมีอาสาสมัครท่ีมีความรู และความเชี่ยวชาญในกิจกรรมการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ท่ี
เหมาะสมกับการนำไปใชประโยชนของครอบครัวเด็กพิเศษ  มูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูมมีเปาหมายในการเปน
ศูนยกลางการเรียนรูของผูปกครองท่ีมีลูกอยูในภาวะความตองการพิเศษ และเปนสถานท่ีเปดสำหรับพอแม
และเด็ก ๆ มุงเนนการทำงานกับพอแมเปนสวนใหญ

การนำเสนอการทำงานของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูม เพ่ือเปนกรณีศึกษาเฉพาะประเด็น เปนการถอด
บทเรียนท่ีเนน เฉพาะกิจกรรมสำคัญของโครงการ และสามารถนำผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้น ๆ ไปใช
ประโยชนในการพัฒนาโครงการใหประสบความสำเร็จในอนาคตตอไป จากกาสัมภาษณอาสาสมัคร และ
สมาชิกในกลุมเดอะ เรนโบว รูม อธิบายการจัดการดานการสนับสนุนดานเงินทุนของมูลนิธิจากการจัดกิจกรรม
เพ่ือระดมทุนจากผูรวมงาน อาทิ กิจกรรมเรนโบวฟนรัน (Rainbow Fun Run) ปละ 1 ครั้ง กิจกรรมกินเลน
เปนเด็ก (Eat Play Be Kid) เปนตน รวมถึงการบริจาคของผูที่รวมสนับสนุนมูลนิธิเดอะ เรนโบว รูม ในสวน
การจัดกิจกรรมทางพัฒนาการ และสรางความเขาใจของเด็ก ๆ และคุณพอคุณแม ทางเดอะ เรนโบว รูมมี
กิจกรรมใหสมาชิกทุกเดือน สำหรับเรนโบว ออน เดอะ โรด (Rainbow on the road) เปนกิจกรรมที่จัด
สำหรับองคกร/หนวยงาน/ชุมชน ท่ีตองการไดคำแนะนำ จากผูเช่ียวชาญเก่ียวกับการดูแลเด็กพิเศษท่ัวประเทศ 
มูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูม จะนำผูเชี่ยวชาญดานเด็กพิเศษเดินทางไปใหคำแนะนำ เพ่ือใหสังคมนั้น ๆ ไดเขาใจ 
และมีความรูชวยสรางพัฒนาการ รวมถึงวิธีการเสริมทักษะดานตาง ๆ ของเด็กพิเศษ
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แนวทางเพ่ือสรางการรับรูระหวางกัน Parent to Parent Model

กลุมผูกอต้ังกลุมเดอะ เรนโบว รูมมีความเชื่อวาแนวคิดแบบ Parent to Parent Model เปนวิธีการที่
ใหพอแมท่ีเคยดูแลเด็กพิเศษไดแบงปนประสบการณจากสถานการณตาง ๆ ของแตละครอบครัว เพ่ือชวยคุณ
พอคุณแมมือใหมท่ีตองดูแลเด็กพิเศษท่ีมีความแตกตางทางเชาวปญญาไดมีกำลังใจในการเลี้ยงดู และชวยกัน
พัฒนาทักษะชีวิตของลูกไดอยางมีเขาใจ วิธีการของแนวคิดพอแมสูพอแมจะดำเนินการโดยใหพอแมท่ีมี
ประสบการณ และคุนเคยในการดูแลเด็กพิเศษใหความชวยเหลือคุณพอคุณแมมือใหมในการรับมือดานอารมณ 
และขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับเด็กพิเศษ ซ่ึงสอดคลองกับบทความของ (Banach M. et al., 2010) เนื่องจาก
การมีประสบการณรวมกันจะทำใหคุณพอคุณแมมือใหมไมรูสึกโดดเด่ียวในการเผชิญกับสถานการณท่ีไมเคย
รับมือ ลดบรรยากาศความตึงเครียดภายในตัวเอง เพ่ือนำไปสูการปรับตัวของพอแม และครอบครัวในท่ีสุด 
การรับมือกับภาวะออทิสซ่ึมของพอแม ตองมีการปรับตัวปรับใจ เพ่ือการดำเนินชีวิตท่ีแตกตางไปจากเดิมอยาง
เขาใจ สอดคลองกับงานของ (Bray L. & Others, 2016) ไดกลาวถึงศักยภาพของการนำประสบการณที่
เหมือนกันมาถายทอดในสถานะแบบ “หัวอกเดียวกัน” ผูท่ีไดรับการชวยเหลือรูสึกถึงมิตรภาพ และความรูสึก
นี้จะสามารถขยายความสัมพันธเปนแบบเพ่ือน และคนในครอบครัว ผูพรอมใหความชวยเหลือ และสนับสนุน
ทุกสถานการณของครอบครัวที่ดูแลเด็กพิเศษ ดังน้ันการชวยเหลือผานคนท่ีมีประสบการณรวม สามารถชวยให
พอแมมือใหมในการดูแลเด็กพิเศษปรับตัวยอมรับ และต้ังหลักกับสถานการณของครอบครัวไดเร็วข้ึน ผลของ
การพัฒนาทักษะตาง ๆ ของเด็กพิเศษจะไดรับการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

จากการถอดบทเรียนดานการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูม ผูเขียนไดสรุปแนว
ทางการดำเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ดังนี้ การนำแนวคิดแบบ Parent to Parent มาใชเชื่อมโยงการสื่อสาร
ระหวางกลุมผูปกครองของเด็กพิเศษ สามารถเชื่อมตอประสบการณระหวางกันไดอยางเขาใจสถานการณของ
แตละครอบครัว จากการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเพ่ือใหเกิดการรับรู และการยอมรับอยางลึกซ้ึงนั้น ผูเขียนได
นำแนวทางการเรียนรูโดยใชการฟงอยางลึกซ้ึงมาเปนเคร่ืองมือใหผูปกครองสามารถสรางการเปล่ียนแปลง
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ภายในระดับลึก เม่ือเกิดการเรียนรู และยอมรับในความรูใหม ผูปกครองจะสามารถออกแบบวิธีการส่ือสารตอ
เด็กพิเศษ และครอบครัวในแบบเฉพาะตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

โมเดลที่ 1 เปนการเพ่ิมข้ันตอนการเกิดความรูจากภายใน โดยนำข้ันตอนของทฤษฎีตัวยูเขามาจัด
ระดับการฟงอยางลึกซ้ึงของผูปกครอง เพ่ือชวยใหผูปกครองเขาใจตัวเองไดชัดเจนข้ึน นำไปสูพัฒนาความรู
ภายในตนไดอยางมีทิศทาง และสามารถออกแบบการส่ือสารความรูใหมสูภายนอกดวยวิธีเฉพาะตนไดอยาง

โมเดลที่ 2 เปนการเพ่ิมกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาทักษะการฟงอยางลึกซ้ึง โดยมุงเนนการทำกิจกรรม
กับผูปกครองของเด็กพิเศษเปนหลัก ผูเขียนเชื่อวาการนำทักษะการฟงอยางลึกซ้ึงมาใชกับกลุมผูปกครองจะ
สามารถชวยใหแตละครอบครัว สามารถเขาใจและยอมรับปรากฎการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวไดอยางไมมี
อคติ เม่ือปราศจากอคติ การส่ือสารและการปฏิบัติตาง ๆ จะมีความยืดหยุน และมีสติทางความรูสึกมากข้ึน 
ดังนั้นกอนท่ีจะจัดกิจกรรมตาง ๆ กับผูปกครองเด็กพิเศษ ควรมีการอบรมหรือเสวนา เรื่อง “การสรางทักษะ
การฟงดวยหัวใจ” เพ่ือปรับทัศนคติในการรับมือกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว หรือท่ีกำลังจะเกิดขึ้น 
และเตรียมความพรอมในการเรียนรูกิจกรรมตาง ๆ ของมูลนิธิฯ ตอไป

จากการอธิบายในโมเดลที่ 2 สามารถเพ่ิมศักยภาพของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูม 
จัดข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางท่ีมูลนิธิฯ เนนการสื่อสารระหวางกันของพอแมสูพอแม และเพ่ือประสิทธิภาพ

โมเดลรูปท่ี 2

โมเดลรูปท่ี 1
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ในการส่ือสารระหวางกัน การนำแนวทางจิตตปญญามาบูรณาการกับทฤษฎีตัวยู (U-Theory) ของ ออตโต 
ชารเมอร (Otto Scharmer) นั้นจะทำใหผูปกครองมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงความรูแบบเฉพาะตนไดอยาง
เปนธรรมชาติดวยตนเอง ซ่ึงการฟงอยางลึกซ้ึงยังเปนเครื่องมือที่สำคัญท่ีจะสนับสนุนความรูใหมอยางเขาใจ 
และเปดกวางย่ิงข้ึน ผูเขียนไดสืบคนทางเอกสารออนไลน พญ. สุวรรณี เรืองเดช ผอ.รพ.ยุ วประสาทไวทโยป
ถัมภ กลาววา การดูแลเด็กท่ีมีภาวะออทิสซ่ึมอันดับแรกสุด ผูปกครองตองยอมรับกอนวาลูกมีความแตกตาง
ทางเชาวปญญาเม่ือเทียบกับเด็กท่ัวไป จากนั้นผูปกครองควรเรียนรู ใหความเขาใจเพ่ือการดูแลท่ีเหมาะสม 
เพราะสิ่งท่ีสำคัญท่ีจะทำใหเขามีศักยภาพ และอยูรวมกับเด็กคนอ่ืนไดข้ึนอยูกับผูปกครองเปนหลัก ซ่ึง
สอดคลองกับการทำงานของโมเดลที่ผูเขียนไดนำเสนอ ดังนั้นตองเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูปกครอง 
รวมท้ังใหกลุมผูปกครองไดพบปะแลกเปล่ียนความรูสึกระหวางกัน เพ่ือใหไดระบายความรูสึก ความทุกขยาก 
ความทุกขใจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการทำกิจกรรมของกลุมเดอะ เรนโบว รูมอีกดวย และรวมถึงการฟง
อยางลึกซ้ึงในแนวทางจิตตปญญาศึกษายังสอดคลองกับงานวิจัยของ อาริสรา ทองเหมและประพิมพใจ เปยม
คุม (2560) เร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกท่ีสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุนราชนครินทร เนื่องจากขั้นตอนการเตรียมตัวผูสงสารและผูสอนสามารถนำมาสนับสนุนการสื่อสาร
ระหวางผูปกครองและเด็กพิเศษไดอยางผอนคลาย และสามารถชวยในดานหอยแขวนอคติหรือการตัดสินสิ่ง
ตาง ๆ รอบตัวไดอยางสรางสรรค และยอมรับในบุคคลนั้นไดอยางยืดหยุนตามธรรมชาติของแตละบุคคลย่ิงขึ้น 

และเม่ือนำทฤษฎีพัฒนาการครอบครัวของ (White J. et al, 1993) ท่ีอางถึงกระบวนการพัฒนาการ
ของครอบครัวมีลักษณะของความสัมพันธเชิงแลกเปล่ียน มีความหมายวา พัฒนาการของปจเจกบุคคลหรือ
ของสมาชิกในครอบครัวแตละคนมีอิทธิพลตอพัฒนาการของสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืน ๆ ดังนั้นในการ
พิจารณาพัฒนาการปฏิสัมพันธของครอบครัวนั้น รวมถึงปจเจกบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวแตละคน
จำเปนตองพิจารณาพัฒนาการท้ังของครอบครัว และของปจเจกบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวแตละคนพรอม
กัน และยังใหความสำคัญดานมุมมองเก่ียวกับชวงชีวิต (life course perspective theorists) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับความแตกตางทางดานคุณภาพของเวลาใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว เปน
การชี้ชัดวาพอแมเปนปจจัยหลักดานพัฒนาการของเด็กพิเศษ

มูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูมจึงมุงเสริมสราง และเปนแหลงรวมท้ังความรู และกิจกรรมท่ีสามารถชวย
สนับสนุนพอแม เพ่ือเชื่อมโยงไปถึงเด็กพิเศษ เม่ือความสามารถของสมาชิกในครอบครัวเกิดความยืดหยุนใน
การจัดการปญหาตาง ๆ การตัดสินใจรวมกันจะนำมาสูการปรับเปล่ียนรูปแบบการดำรงชีวิต รวมไปถึงบทบาท 
และกฎกติกาตางๆในครอบครัวท่ีถือเปนแนวปฏิบัติ เม่ือครอบครัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะมีความสามารถใน
การปรับตัวตอสถานการณตาง ๆ ไดงายขึ้น ยอมจัดการกับความเครียดไดอยางดี เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
หลากหลายรูปแบบ จากการศึกษาเก่ียวกับวิธีการจัดการความเครียด โดยใชแบบจำลองโรลเลอร-โคสเตอร 
ของ ฮิล ซ่ึงแบงระยะการปรับตัวของครอบครัวเม่ือเผชิญสถานการณความเครียดเปน 4 ระยะดังนี้

ระยะแรก คือการเผชิญภาวะวิกฤต เปนชวงเวลาท่ีครอบครัวเผชิญกับเหตุการณที่รุนแรงทำใหเกิด
ความเครียด ระยะตอมา ความระส่ำระสายของครอบครัว จากการที่สมาชิกครอบครัวเผชิญกับภาวะวิกฤตใน
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ระยะนี้สมาชิกในครอบครัวแตละคนตองใชความสามารถในการจัดการกับสถานการณที่สงผลกระทบตอการ
ดำเนินชีวิตของสมาชิกแตละคนใหสามารถดำเนินตอไปได ระยะท่ีสาม การฟนฟูของครอบครัว ในการฟนฟู
ของครอบครัวนั้นใชระยะเวลามากหรือนอยข้ึนอยูกับความรุนแรงของสถานการณน้ัน ๆ สวนระยะสุดทาย

การสรางรูปแบบใหมของครอบครัว เม่ือครอบครัวไดผานพนระยะวิกฤต สามารถจัดการกับความระส่ำระสาย 
ตลอดจนสามารถฟนฟูไดสมาชิกครอบครัวครอบครัวจะมีการสรางรูปแบบใหมในการดำเนินชีวิตในสังคม ซ่ึ ง
จะเปนแนวทางเฉพาะของแตละครอบครัวซ่ึงสมาชิกในครอบครัวเห็นวาดีและเหมาะสมท่ีสุดสำหรับครอบครัว
ตนเอง

จากการสืบคนงานวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดแบบผสมผสานตอทักษะการ
จัดการกับความเครียดของมารดาเด็กออทิสติก สเปกตรัม” (เสาวภาคย ทัดสิงห , 2560) พบวาการเรียนรู
ทักษะการจัดการกับความเครียด โดยผานการเรียนรูจากการสะทอนความคิดในประสบการณเดิม และมีการ
ทบทวนปญหาของกิจกรรมตางๆ พรอมกับกระตุนใหมารดาตรวจสอบความรูสึกตนเอง และยอมรับกับ
ประสบการณดานลบทำใหมารดาเกิดทัศนคติใหม เกิดการเปล่ียนแปลงเปนความรูใหมในการนำไปเปนแนว
ทางการดำเนินชีวิตในรูปแบบเฉพาะตนตอไป 

และการทำงานของกระบวนการทางครอบครัวมีความสำคัญตอการสรางอุปนิสัยของเด็กพิเศษ ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาทฤษฎีอุปนิสัยของกอรดอน ออลพอรต (Gordon Allport) วาดวยโครงสราง
บุคลิกภาพประกอบดวย อุปนิสัย (Traits) บุคลิกภาพถูกกำหนดจากอุปนิสัย หรือเปนการทำงานของอุปนิสัย
และในเวลาเดียวกันพฤติกรรมของบุคคล จะเกิดจากแรงจูงใจ หรือแรงขับจากอุปนิสัย กอรดอน ออลพอรต 
(Gordon Allport) ไดแบงโครงสรางหรืออุปนิสัยของบุคคลออกเปนสวน ๆ ทำใหเขาใจพฤติกรรมและ
กระบวนการทำงานของอุปนิสัยตาง ๆ ไดชัดเจนข้ึน ออลพอรตใหความหมายของคำวา “บุคลิกภาพ” คือ 
ระบบการทำงานท้ังหมดซึ่งอยูภายในของแตละบุคคลเปนหลักการของระบบทางกาย และจิตท่ีมีพลังในตัว
บุคคล ซ่ึงกำหนดการปรับตัว ท่ีเปนเอกลักษณของบุคคลท่ีมีตอสิ่งแวดลอม หรืออาจกลาวสั้น ๆ วาบุคลิกภาพ 
คือลักษณะบางอยาง และการกระทำบางอยาง ซ่ึงอยูเบ้ืองหลังของการทำหนาท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีอยูภายใน
บุคคล และการทำหนาท่ีที่สำคัญของบุคลิกภาพก็คือ การปรับตัวของบุคคลตอส่ิงแวดลอมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กอรดอน ออลพอรต (Gordon Allport) ใหความสำคัญในเรื่องระบบการแปรพลัง (Dynamic 

Organization) ท่ีจะตองมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการตลอดเวลา ระบบการเปล่ียนแปลงนี้จะมีการ
เชื่อมโยงและเกี่ยวของกับองคประกอบอ่ืน ๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ (Psychophysical) ท่ีทำใหเกิดการ
หลอหลอมความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของบุคคล และเปนการกำหนด (Determine) แนวทางในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล เม่ือผูปกครองมีความยืดหยุนทางจิตใจ จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพของ
ตนเอง ซ่ึงยังสงผลกระทบโดยตรงสูเด็กพิเศษ

โครงสรางบุคลิกภาพ ของออลพอรตมีองคประกอบอุปนิสัย (Traits) เจตนารมณ ( Intentions ) 

และตน (The Proprium หรือ Self) มีรายละเอีดยดังนี้



40วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิดา  ปท่ี 6 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563)

1. อุปนิสัย (Traits) เปนตัวกำหนดแนวโนมในการตอบสนองของบุคคลตอสิ่งเรา และชี้นำพฤติกรรมของบุคคล 
อุปนิสัยจะสังเกตไดจากพฤติกรรมท่ีปรากฏออกมา (Overt Behavior) ถือวาเปนศูนยกลางของระบบจิตท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ และลักษณะพิเศษของแตละบุคคล ทำใหเกิดความสามารถท่ีจะทำหนาท่ีตอสิ่งเราใหเกิดความ
สมดุลในรูปของการปรับตัวและการแสดงออกทางพฤติกรรม อุปนิสัยนั้นจะเปนตัวแทน หรือพฤติกรรมท่ีแสดง
ใหเห็นถึงเอกลักษณของบุคคลนอกจากน้ีอุปนิสัยของมนุษยมีมาก และไมมีอุปนิสัยใดท่ีตายตัว ในแตละบุคคล
และการท่ีบุคคลจะแสดงอุปนิ สัยท่ีโดดเดนออกมานั้นขึ้นอยู กับ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical 

Environment) และสิ่ งแวดลอมทางสังคม (Social Environment) รวมท้ังอุปนิ สัยของแตละคนท่ีจะ
แสดงออกน้ัน จะมีการประสมประสานกันของหลาย ๆ อุปนิสัย ท่ีเปนเหตุเปนผลอยางเก่ียวของกัน 
2. เจตนารมณ (Intentions) เปนความต้ังใจของบุคคลท่ีจะกาวไปขางหนา หรือแสวงหาเปาหมายเพ่ืออนาคต 
เปนสิ่งท่ีจะชวยใหบุคคลเขาใจบุคลิกภาพของบุคคลไดมากกวาการคนหาอดีต หรือ ประวัติความเปนมาของ
บุคคล เชน ความหวัง ความปรารถนา ความใฝฝน ความทะเยอทะยานและการวางแผนเปนตน ส่ิงเหลานี้ จะ
ผลักดันใหบุคคลกาวไปขางหนาและเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย และเปนสิ่งช้ีนำพฤติกรรม
ปจจุบัน เพ่ือบรรลุเปาหมายในอนาคต ดังนั้นเจตนารมณ จึงเปนกุญแจท่ีสำคัญท่ีจะชวยใหเขาใจพฤติกรรมของ
มนุษย 
3. “ตน” (The Proprium หรือ Self) กอรดอน ออลพอรต (Gordon Allport) จะใชคำวา “Proprium” 

แทนคำวา “Self” ซ่ึงหมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคล เขาเปรียบวา ถาบุคลิกภาพของมนุษยเหมือนตนไม
ใหญท่ีประกอบไปดวย ราก ก่ิง ใบ กาน เปลือก “The Proprium” ก็จะเปรียบเสมือนแกนของตนไม และ
อธิบายวา ลักษณะตาง ๆ ที่ประกอบเปนบุคลิกภาพของแตละบุคคล จะมีทั้งสวนกาย จิต สังคม อารมณ มีจุด
รวมและจุดรวม หรือ “The Proprium” ถาจุดรวมและจุดรวมนี้สามารถประสานสัมพันธ กันไดอยาง
เหมาะสม ก็จะทำใหบุคคลนั้นมีบุคลิกภาพที่สมบูรณ (Healthy Personality) ดังนั้น “The Proprium” จึง
หมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอยางของบุคลิกภาพ ซ่ึงเปนเครื่องแสดงถึงเอกภาพภายในของบุคคล ท่ีเกิดจาก
พัฒนาการท่ีตอเนื่องต้ังแตวัยทารกจนสิ้นอายุขัย โดยผานข้ันตาง ๆ ของพัฒนาการชีวิต 

ท้ังนี้สรุปไดวาการฟงอยางลึกซ้ึงเปนพ้ืนฐานสำคัญในการสรางสุนทรียสนทนา เพ่ือนำไปสู การสราง
บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยของเด็กพิเศษในครอบครัวอยางสรางสรรค ผูปกครองตองมีการปรับเปลี่ยนท้ังทัศนคติ 
เปนอยางมาก ทางมูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูม เล็งเห็นความสำคัญขององคประกอบหลักภายในครอบครัวเด็กท่ีมี
ภาวะออทิสซ่ึม นั่นคือ คุณพอคุณแมของเด็กพิเศษ ดังนั้นมูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูม จึงเร่ิมตนสรางการส่ือสาร
ภายในกลุม โดยการใหขอมูล ความรูและกิจกรรมดานตางๆ เพ่ือชวยคุณพอคุณแมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
อยางเขาใจ  

จากการศึกษานี้ มูลนิธิ เดอะ เรนโบว รูม เปนกลุมที่ ใชการสื่อสารนำเสนอความแปลกแยก 
(Alienation) ท่ีเบ่ียงเบนทางสังคมเปนมุมมองท่ีจะสรางคานิยม (Value) เนนการทำหนาที่ของครอบครัวใน
สังคม โดยนำแนวคิดจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Learning) มาใชเปนแนวทางการเรียบเรียง
กระบวนการสื่อสารของผูสงสารจากนามธรรมเปนรูปธรรม เพ่ือในผูสงสารสามารถนำมาปรับ และพัฒนาการ
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สื่อสารเพ่ือสรางการยอมรับความแตกตางอยางสรางสรรคของผูสงสาร หรือครอบครัวเด็กพิเศษใหเขาใจ 
เขาถึงเปาหมายในการส่ือสารของตัวเองชัดเจน และมีแนวทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหมนุษยเขาใจใน
ประสบการณของตนแบบยืดหยุน จากงานวิจัยของ (วัชรพงษ ทรัพยสิทธิกุล , 2019) เรื่อง “ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานครอบครัวกับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกกลุมท่ีมีระดับอาการนอยในโรงพยาบาลยุวประ
สาทไวทโยปถัมภ” พบวาปญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติกข้ึนอยูกับหลายปจจัย ท้ังทางดานครอบครัว ผูดูแล 
ปจจัยจากตัวเด็กเอง และปจจัยทางดานการดูแลรักษาทางการแพทย ดังนั้นการดูแลหรือจัดการกับปญหา
พฤติกรรมของเด็กพิเศษท่ีมีความแตกตางทางเชาวปญญา จึงควรมีการดูแลรักษาแบบองครวม เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับครอบครัวและตัวเด็กเอง บทความนี้เช่ือวาทักษะการฟงอยางลึกซ้ึงเปนเครื่องมือท่ีมี
ประโยชนชวยใหครอบครัวเด็กพิเศษ สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงสรางสรรคไดอยางย่ังยืน  
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