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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจถึงกระบวนความคิดของกลุ่ม
ผู้หญิงที่มีการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศและสามารถอธิบายถึงอิทธิพลของครอบครัว ชีวิตในวัยเด็ก 
เรื่องราวความรักและการด าเนินชีวิตที่มีต่อการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิง โดยใช้การศึกษา
จากกรณีตัวอย่าง 2 คน  โดยมีวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูล และการถอดเทปบทสัมภาษณ์ 
น าข้อมูลมาตีความหมาย เพ่ือความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล 

ผลการวิจัยพบว่าไม่สามารถสรุปกระบวนความคิดของการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศ
ของผู้ให้ข้อมูลทั้งสองคนได้เหมือนกัน กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูล 1 เข้าใจความต้องการของตนเองในด้าน
ของความสัมพันธ์ว่า ความรู้สึกสบายใจ (Freedom) และความเท่าเทียม (Equlibrium) ของกันและ
กัน ถือเป็นตัวก าหนดทิศทางและรูปแบบของความสัมพันธ์ ไม่ใช่เรื่องเพศสภาพที่แสดงออกได้
ภายนอกเท่านั้น ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูล 2 ต้องการจากทุกความสัมพันธ์คือการได้รับความอบอุ่น การ
ดูแลเอาใจใส่และการได้รับการปกป้องจากคนรัก โดยไม่ได้ค านึงถึงเพศสภาพภายนอกเช่นกัน โดย
ลักษณะของความต้องการเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากอิทธิพลของครอบครัว ชีวิตในวัยเด็ก เรื่องราว
ความรักในอดีตด้วยกันทั้งสิ้น 

 
ค าส าคัญ: รสนิยมทางเพศ, เพศวิถ,ี การผันเปลี่ยน 
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ABSTRACT 
  
The purpose of this research is to study and understand the conceptions 

of women who have switched sexual orientation and can explain their influences; 
Family background, Childhood life, Love expreiences and lifestyle on this group. Two 
case studies were conducted with in-depth interviews on data collection and 
transcripts bring information to interpret for the accuracy and completeness of the 
data. 

The research found that the concept of Females Changed their Sexual 
Orientation Back and Forth cannot be conclusively summarized ie, the informant 1 
understands one's own needs in terms of relationships about freedom and 
equilibrium of one another determine the direction and pattern of relationships it's 
not just sex. While informant 2 wants from every relationship is to get warm heart. 
All about care and protection from loved ones without regard to external sex as 
well.  These characteristics are due to the influence of the Family background, 
Childhood life, and Love expreiences in the past together. 

 
Keywords: Sexual Orientation, Sexuality, Changed 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากได้รับความ
อนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. พัฒน์ธนะ บุญชู ที่ให้ความกรุณาสละเวลาให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่องานวิจัย รวมถึง อาจารย์ ดร. มณฑล สร
ไกรกิติกูล ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส่งเสริม
ให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธ์
ประสาทความรู้ วิชาต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้น าว่าใช้ในงายวิจัยฉบับนี้ และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทั้งสองท่าน
ที่สละเวลาในการให้ข้อมูล รวมถึงก าลังใจและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากครอบครัว เพื่อน ตลอดจน
เจ้าหน้ าที่ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่านที่ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจด้าน
พฤติกรรมของบุคคลที่มีการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศ หากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด 
ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาของปัญหา 
 

ในทุกวันมีผู้คนผ่านเข้ามาในชีวิตประจ าวันของเรามากมาย บางคนมีสาระส าคัญกับชีวิต
ของเรา แต่บางคนก็เป็นเพียงแค่เพ่ือนร่วมทางที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านออกไปอย่างรวดเร็ว แต่ทุกคนที่ผ่าน
เข้ามาต่างก็มีความเป็นปัจเจกบุคคลด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นบุคลลิกภาพ การแสดงออก การ
สนทนา หรือแม้แต่ภาพลักษณ์ภายนอกท่ีแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไป แต่สิ่งเหล่านี้กลับเป็นปัจจัย
หลักที่ท าให้เกิดการตัดสิน (Judgement) กับบุคคลเหล่านี้ไปโดยปริยาย ถ้าลองมองย้อนกลับไปดู
ค่านิยม (Value) และบรรทัดฐาน (Norm) ของสังคมไทยในมิติของความสัมพัน์ระหว่างบุคคล คนเรา
ก็มักจะตัดสินหรือปักธงในใจไว้เสมอว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ถูกต้องตามครรลอง จ าเป็นต้อง
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างชาย - หญิง (Heterosexual) เท่านั้น และความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เป็น
ความสัมพันธ์ที่สังคมยอมรับได้ กล่าวคือเป็นความสัมพันธ์ปกติตามธรรมชาติ แต่หากว่าความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในปัจจุบันมีความหลากหลายมากกว่านั้น เราไม่สามารถตัดสินได้จากภาพลักษณ์
ภายนอกได้อีกต่อไป เพราะความหลากหลายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมาจากสภาวะจิตใจภายในตัวบุคคล ไม่
ว่าจะมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก การปลูกฝังเลี้ยงดูจากครอบครัว หรือเป็นปมในใจของบุคคลนั้น 
เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างนี้ เราไม่สามารถรับรู้จากจากภาพลักษณ์ภายนอก 
บุคลิกภาพ การแสดงออก หรือแม้แต่การสนทนาของคนๆนั้น หรือต่อให้เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกัน
ก็ตาม 

ผู้วิจัยจะขอยกเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นโดยตรง เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ณ 
ร้านอาหารในเมืองพัทยา  ผู้วิจยัได้มีการนัดสังสรรค์กับเพ่ือนเป็นปกติ โดยไม่ได้คาดฝันว่าจะมีอะไรที่
แปลกไปจากการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชีวิตของเพ่ือนแต่ละคนในระยะเวลาที่ไม่ได้พบกัน 
แต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เพ่ือนคนนึงลุกขึ้นยืนและประกาศตัวว่าจะแต่งงาน พร้อมกับแจก
การ์ดงานแต่งงานไปพร้อมๆกัน เวลานั้นสิ่งที่ท าให้พวกเราทุกคนแปลกใจไม่ใช่การประกาศแต่งงาน 
แต่เป็นเพราะเพ่ือนคนนี้ต่างหาก นางเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดี ฐานะทางบ้านดี หน้าที่การงานก็าวหน้า 
พร้อมสรรพไปหมด แต่ตลอดระยะเวลาที่เป็นเพื่อนกันมาร่วม 10 กว่าปีนั้น เพื่อนคนนี้มีความสัมพันธ์
กับผู้ชาย (Heterosexual) สลับกับผู้หญิง (Homosexual) มาตลอดและไม่มีวี่แวว หรือทีท่ามาก่อน
ว่าเพ่ือนคนนี้จะหยุดความสัมพันธ์สุดท้ายไว้ที่เพศใด ความรู้สึกของผู้วิจัยนอกจากความยินดีที่มีต่อ
ข่าวดีที่ได้ฟัง ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีว่า “รสนิยมทางเพศของผู้หญิงเรามันสลับไปมาได้หรือไม”่ 
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หรือมีปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่มาบีบบังคับให้ต้องมีการเปลี่ยนรสนิยมทางเพศ และที่ส าคัญคือ
เพ่ือนของเราคนนี้จะมีความสุขหรือไม่กับทางเลือกนี้ เพราะตลอดชีวิตความสัมพันธ์ของเพ่ือนคนนี้
เปรียบได้กับการทดลองไปเรื่อยๆ โดยไม่มีข้อจ ากัดว่าเป็นเพศใด แล้วประเด็นหลักที่ท าให้ ตัดสินใจ
แต่งงานหลังจากที่คบกับผู้ชายคนนี้มาได้แค่เพียง 10 เดือนเท่านั้น แน่นอนว่าค าถามทุกอย่างถูก
กระหน่ าถามไปที่เพ่ือนคนนี้ ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ผู้ชายคนนี้เป็นใคร เพราะเราทุกคนต่างไม่รู้จัก
ผู้ชายคนนี้มาก่อน และที่ส าคัญคือท าไมถึงคิดจะหยุดความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายไว้ที่ผู้ชายคนนี้ ค าตอบ
หลักๆที่ได้จากเพ่ือนคนนี้ คือสิ่งที่พยายามไขว้คว้ามาทั้งชีวิต เหมือนกับสิ่งที่เข้ามาเติมแต่งในส่วนที่
ขาดหายไป อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่าชีวิตของเพ่ือนคนนี้มีความพร้อมสรรพในทุกด้าน อะไรคือสิ่งที่
ขาดไป ขนาดเพ่ือนที่คบกับมาเป็นเวลา 10 กว่าปียังคาดไม่ถึงว่าคนที่เพียบพร้อมขนาดนี้ยังจะต้อง
การอะไรอีก แต่ไม่ว่าทุกคนจะอยู่ในอาการมึนงงมากแค่ไหน มีค าถามผุดขึ้นในหัวมากเพียงใด แต่
ท้ายที่สุดเรื่องท่ีเกิดข้ึนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงอายุของผู้หญิงวัย 30 ปี  

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศไปมาเช่นนี้ในสังคมไทย ย่อมไม่ได้มี
แค่เพ่ือนของผู้วิจัยคนเดียวอย่างแน่นอน และถ้าเป็นเช่นนั้นกระบวนความคิด การตัดสินใจของกลุ่ม
คนเหล่านี้เป็นอย่างไรกันแน่ ทุกๆการตัดสินใจเกิดขึ้นจากตนเองเพียงผู้เดียว หรือว่ามีแรงขับเคลื่อน
จากภายนอกมีส่วนร่วมด้วย แต่ เหนือสิ่ งอ่ืนใดคือการตัดสินใจในช่วงของการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ (Transition phase) ดังนั้นปรากฏการณ์การผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิงจึงมี
ความน่าสนใจในการค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจถึงกระบวนความคิดของกลุ่มผู้หญิงที่มีการผันเปลี่ยน

รสนิยมทางเพศ 
2. เพ่ืออธิบายอิทธิพลของครอบครัว ชีวิตในวัยเด็ก เรื่องราวความรักและการด าเนิน

ชีวิตที่มีต่อการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิง 
 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากรณีศึกษาการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิง จะให้

ความส าคัญไปยังกลุ่มของผู้หญิงที่มีรสนิยมทางเพศที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะ Heterosexual – 
Homosexual – Heterosexual โดย ใช้ วิ ธีก าร เลื อกกลุ่ มตั วอย่ างแบบ เจาะจง (Purposive 
Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth interview) 
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เพ่ือศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนความคิด พฤติกรรมการแสดงออก แรงขับเคลื่อนและ
เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดการผันเปลี่ยนนี้ 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

งานวิจัยในหัวข้อ “อุบัติเหตุรัก : กรณีศึกษาการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของ
ผู้หญิง” ได้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 

1. สามารถเข้าใจถึงรายละเอียดกระบวนความคิดของกลุ่มผู้หญิงที่มีการผันเปลี่ยน
รสนิยมทางเพศ 

2. สามารถอธิบายได้ถึงอิทธิพลของครอบครัว ชีวิตในวัยเด็ก เรื่องราวความรักและ
การด าเนินชีวิตที่มีต่อการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิง 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยในหัวข้อ “อุบัติเหตุรัก : กรณีศึกษาการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิง” 

ครั้งนี้ ได้มีการน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการทบทวนวรรณกรรม จากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีของนักวิชาการ รวมถึงผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีสาระส าคัญ
ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับเพศวิถี (Sexuality) และความสัมพันธ์ 
(Relationship) 

 
2.1 ค าจ ากัดความของค าว่า “เพศ” 

 
เพ่ือสร้างให้เกิดความเข้าใจไปทิศทางเดียวกัน ส าหรับงานวิจัยนี้ได้ก าหนดความหมาย

ของค าว่า “เพศ” ซึ่งมีความหมาย 3 นัย (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554) ดังนี้ 
2.1.1 เพศสรีระ (Sex)  

เป็น “เพศ” ที่หมายถึง สรีระร่างกายที่บ่งบอกว่าบุคคลนั้นเป็นเพศอะไร 
2.1.2 เพศภาวะ (Gender)  

เป็น “เพศ” ที่หมายถึง ภาวะแห่งเพศที่ถูกประกอบสร้างทางสังคม ความเป็น
หญิง ความเป็นชายต่างก็ถือได้ว่าเป็นเพศภาวะที่คุ้นเคบและถูกขัดเกลากันมาตั้งแต่เด็กในสังคมไทย  
ดังนั้นในอีกแง่มุมหนึ่งเพศภาวะจึงเป็นเรื่องของบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่สังคมก าหนดให้กับ
สถานะทางเพศ ซึ่งการก าหนดที่สร้างความเข้าใจได้ง่ายที่สุด คือการก าหนดตามเพศสรีระ; หญิงและ
ชายเท่านั้น 

2.1.3 เพศวิถี (Sexuality)  
หมายถึง “วิถีชีวิตทางเพศที่ถูกล่อหลอมสร้างจากค่านิยม บรรทัดฐาน และ

กระบวนความคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับ
คู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติและกามกิจ” ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนความคิดและการแสดงออกที่สร้าง
ความหมายให้แก่เรื่องเพศอีกหลากหลายมุมมอง 
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2.2 มิติของเพศวิถี (Sexuality Dimension) 
 

โดยทั่วไปแล้ว สังคมจะมีการสร้างบรรทัดฐานรูปแบบที่สามารถยอมรับได้หรือให้
ความชอบธรรมกับเพศวิถีที่ก าหนดขึ้นเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดที่สะท้อนถึงมิติของเพศวิถี มีทั้งหมด 6 
มิติ (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2550) ดังนี้ 

1. มิติของความปรารถนา การประพฤติ ปฏิบัติ และอัตลักษณ์  (Erotic Desires, 
Practices and Identity) เพศวิถีที่ เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์  คือ การนิยามตัวเองในทางเพศ ซึ่ง
เชื่อมโยงกับเพศภาวะ (Gender) แต่อัตลักษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่นิยามตัวเองเพียงอย่างเดียว ยัง
ขึ้นอยู่กับการที่คนอ่ืนนิยามหรือมองว่าเราเป็นอย่างไรในทางเพศด้วย 

2. มิติการน าเสนอร่างกาย (Appearances and Display) ปรารถนาอยากให้คนอ่ืน
เห็นตัวเราเป็นอย่างไร เราก็น าเสนอตัวเองเช่นนั้น อาจด้วยทรงผมหรือเสื้อผ้า เพ่ือน าความเป็นเพศ
หญิง เพศชาย หรือเพศทางเลือกอ่ืนๆ 

3. มิติของพฤติกรรมและกิริยามารยาท (Behaviors and Manners) ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นตัวตนในทางเพศ ซึ่งการกระท าแบบเดียวกันแต่อาจถูกตีความไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบท 
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ หรือความรู้สึกที่มีต่อบุคคลนั้น เป็นความรู้สึกส่วนตัว 

4. มิติของการดึงดูดทางเพศ (Attraction) สังคมวางกฎกติกาของความรัก ให้รักเฉพาะ
เพ่ือนต่างเพศเท่านั้น แต่คนที่รักเพศเดียวกันก็ไม่ได้หลุดออกจากกติกาของการรักต่างเพศ เพราะคนที่
รักเพศเดียวกัน ก็จะรักกับคนที่มีเพศภาวะเดียวกับเราเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีใครหลุดจากกรอบนี้ ซึ่งถ้า
หลุดจากกรอบนี้คือ สามารถสนใจหรือดึงดูดกับคนได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย นอกจากนี้ความรักก็ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับการที่เราต้องรักต่างเพศเท่านั้น แต่เก่ียวข้องกับ เชื้อชาติ ชนชั้น และอ่ืนๆ อีกด้วย 

5. มิติของความสัมพันธ์ (Relationship) กฎกติกาว่าด้วยการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างหญิง – ชาย ได้มีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และวัฒนธรรม ซึ่งบางสังคมไม่มีกติกาของการ
จบความสัมพันธ์ 

6.  มิติของเพศสัมพันธ์ (Having Sex) เพศวิถีมีการนิยามว่าอะไรคือการร่วมเพศ ท า
อย่างไรจึงเรียกว่าการร่วมเพศ และการร่วมเพศท่ีถูกต้องเป็นอย่างไร และท่ีผิดปกติเป็นอย่างไร 

 
2.3  Homosexuality, Bisexuality and Heterosexuality   

 
อ้างอิงจากสารานุกรมเรื่องเพศในประเทศไทย (Encyclopedia of Sexuality: 

Thailand) ที่ว่ากันถึงกลุ่มคนรักร่วมเพศ, กลุ่ม Bisexual และกลุ่มคนรักเพศตรงข้าม ซึ่งกลุ่มบุคคล
เหล่านี้เป็นโครงสร้างทางสังคมของตะวันตก แต่กลับไม่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคมแบบ
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ดั้งเดิมของประเทศไทย อาทิเช่น ค าว่า “Heterosexual”  และ “Homosexual”" ที่ได้รับการ
บัญญัติศัพท์ภาษาไทย เมื่อประมาณ 20 – 30 ก่อนเท่านั้น เพียงเพ่ือจุดประสงค์ทางวิชาการ โดยค า
ว่า "Heterosexual" หมายถึง "ความรักในเพศที่แตกต่างกัน" และค าว่า " Homosexual " หมายถึง 
"ความรักในเพศเดียวกัน" ซึ่งนี้อาจจะบ่งบอกได้ว่าความรักของคนทั่วไทยในสังคมไทย ไม่สามารถ
แยกแยะได้ด้วยสรีระร่างกาย ในท านองเดียวกันค าว่า “Bisexual” ก็ได้ถูกบัญญัติว่า “ความรักที่
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองเพศ” อย่างไรก็ตามค าว่า "Bisexual" และค าที่สั้นกว่า Bi เป็นค าที่นิยมและ
เป็นส่วนหนึ่งของค าศัพท์ทางเพศของไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยอิทธิพลวัฒนธรรมทาง
ตะวันตกเกี่ยวกับเรื่องรักร่วมเพศและรสนิยมทางเพศ (Homosexuality and Sexual Orientation) 
ที่เข้ามาแทรกซึมในระบบความคิดของคนไทย และแนวคิดเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับโครงสร้างทางสังคมภายในประเทศ ด้วยหลักฐาน เหตุการณ์ หรือแม้แต่ว่า
เป็นข้อมูลความรู้ที่ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิง มีจ านวนมาก ค าว่า "Lesbian " จึง
ได้รับการยอมรับโดยคนไทยส่วนใหญ่ว่าเป็นค าอธิบายเกี่ยวกับความรักหรือความสัมพันธ์ทางเพศ
ระหว่างผู้หญิง (ตัวย่อภาษาไทยส าหรับ "L.B. ") และถึงกระนั้นหากตัดออกเหลือเพียงแค่ “Bian” 
กลับแสดงเป็นค าหยาบคาย นอกจากนี้ยังมีค าหยาบคายอ่ืนๆ เช่น “การตีฉิ่ง (playing [small, 
paired] cymbals)” เปรียบเทียบสองช่องคลอดในผู้หญิงกับคู่ของฝ่ายตรงข้ามมีลักษณะที่ เว้า
เหมือนกัน ในทศวรรษที่ผ่านมาค าศัพท์อ่ืน ๆ ที่ถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับกลุ่มหญิงรักหญิง ก็มีเพ่ิม
มากขึ้น โดยลักษณะของเลสเบี้ยนนั้นแบ่งออกเป็นทอม (ย่อมาจาก "Tomboy") และ ด้ี (ย่อมาจาก 
"Lady") ซ่ึงส่วนใหญ่ก็ข้ึนอยู่กับลักษณะทางสังคมและการปรากฏตัวของบุคคลเหล่านี้ โดยผู้หญิงเรียก
ตัวเองว่าเป็น “ทอม” ก็ผู้หญิงที่มีการแสดงออกว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นชายจะถือว่ามีบทบาทส าคัญใน
ความสัมพันธ์ แต่ในทางกลับกันผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงโดยแท้จริง ไม่แสดงออกถึงความต้องการ
ภายใน ตกเป็นรองในความสัมพันธ์นั้นๆ  ก็สามารถเรียกผู้หญิงกลุ่มนี้ว่า “ด้ี” (Jeffrey Hays, 2014)  
โดยปกติแล้วคนไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างสับสนกับผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเพราะพวกเขาไม่สามารถแยกแยะ
ได้จากผู้หญิงทั่วไปในสังคม และส่วนใหญ่ก็ต่างคาดเดากันไปต่างๆ ว่า “ด้ี” คือกลุ่มของผู้หญิงที่อยู่
ในช่วงการทดลอง (ความสัมพันธ์ทางเพศ) หรือก าลังตกอยูในภาวะสับสน หรือทุกข์ทรมานจาก
ความสัมพันธ์กับผู้ชาย  ในทางตรงกันข้าม “ทอม” คือผู้หญิงที่มีวามต้องการเป็นผู้ชายมากท่ีสุดเทียบ
กับกับกลุ่มของกระเทยต้องการจะเป็นผู้หญิงมากที่สุดเช่นกัน การน าเสนอในเชิงนวนิยายหรือละคร
นั้นก็มีการบรรยายถึงตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิงที่มีท่าทีเป็น “ทอม” กล่าวคือมีลักษณะกล้าได้กล้าเสีย 
กล้าแสดงออก ซุกซน ไม่มีความสนใจกับเพศชาย และที่ส าคัญคือไม่ใส่ใจกับเสน่ห์ของผู้หญิงที่อยู่
ภายใน อย่างไรก็ตามตัวละครเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการแสดงออกถึงช่วงชีวิตของการเป็นเลสเบี้ยน แต่หาก
ด้วยกฏของสังคมแล้วตัวละครผู้หญิงเหล่านี้ก็มักจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ผันเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเต็มตัวด้วย
ความรักครั้งแรกของผู้ให้ข้อมูลกับผู้ชาย และจบลงที่การแต่งงานในท้ายเรื่องเสมอไป  
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ก่อนช่วงปลายทศวรรษ 1980 คนไทยทั่วไปดูเหมือนจะไม่ค่อยตระหนักถึงความรักและ
ความสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่างผู้หญิง ในช่วงทศวรรษ 1980 หนังสือพิมพ์แนะน าคอลัมน์ส าหรับเล
สเบี้ยน ตามกระแสความนิยมของคอลัมน์ส าหรับเกย์ (Allyn 1991)  อย่างไรก็ตามเพศและความรัก
ระหว่างผู้หญิงเริ่มเป็นที่สนใจของสาธารณชนในช่วงปลายทศวรรษ 1980 และต้นปี 1990 ในฐานะที่
เป็นผู้หญิงวัยหนุ่มสาวมากขึ้นได้ปรากฏตัวขึ้นในที่สาธารณะ เช่น คู่ของทอมดี้ การแสดงออกทาง
ความรักกันในที่สาธารณะ ซึ่งเกิดการโจมตีจากสื่อถึงภาพลักษณ์ที่แสดงออกมาอย่างแพร่หลาย และ
ด้วยเหตุกาณ์นี้เองความห่วงใย ความวิตกกังวลจากพ่อแม่และสื่อเกี่ยวกับการตระหนักเห็นการเพิ่มข้ึน
ของเลสเบี้ยน นักอนุรักษ์นิยมหลายคนมีการเคลื่อนไหว พยายามแสวงหาสาเหตุของเลสเบี้ยนใน
ค่านิยมสมัยใหม่หรือตะวันตก โดยอ้างว่าผู้หญิงทุกวันนี้ได้รับการสอนให้รู้จัก ควบคุม และปกป้อง
อ านาจและอิสรภาพของตนเอง ส าหรับนักอนุรักษ์นิยมเหล่านี้ ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้หญิงทีม่ักดึงดูดผู้หญิง
คนอ่ืน ๆ เพราะผู้ให้ข้อมูลกลายเป็นผู้ชายมากขึ้นต่างหาก”  
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ภาพที ่2.1 การเปลี่ยนผ่านประเภทของเพศในสังคมไทย 
ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554 
หมายเหตุ: ประเภทของเพศสภาวะ / เพศสรีระ จ าแนกโดยเส้นตรงความต่อเนื่องทางเพศในสังคมไทย  โดยใช้ลูกศรแสดงสมมติฐานของการเปลี่ยนแปลง

h

8 
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ในต่างประเทศก็ยังคงมีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้เคลื่อนไหวของกลุ่มรัก
ร่วมเพศและผู้น าขบวนการเกย์ที่ โดยที่ชุมชนรักร่วมเพศมีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงสร้างพวกเขา
ตามที่พวกเขาเป็นอยู่และด้วยเหตุนี้พฤติกรรมของพวกเขาจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องบาป แต่ถึงกระนั้นก็มีผู้
ไม่เห็นด้วยกับความเชื่อนี้ และยังมีความเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้สร้างขึ้นด้วยความปรารถนาทาง
ในเพศเดียวกัน แต่เป็นแรงกระตุ้นบางอย่างที่พัฒนาขึ้นเนื่องจากเป็นผลโดยตรงจากความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวที่ไม่ดีพร้อมในวัยเด็กต่างหาก (Steve Gallagher, 2016) ซึ่งก็ยังไม่มีหลักฐานหรือ
ข้อมูลที่ระบุได้ว่าความเชื่อทั้งสองฝ่ายมีความถูกต้องและทั้งสองฝ่ายผิด เพราะความต้องการของคน
รักร่วมเพศเริ่มต้นด้วยหลากหลายรูปแบบกับผู้คนที่แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยเริ่มต้นของกลุ่มรักร่วม
เพศ (Formation of Homosexuality) ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของความสัมพันธ์ของกลุ่มรักร่วมเพศ 
ดังนี้ 

• The Depravity of Man   
 กลุ่มคนรักรวมเพศต่างก็มีความรู้สึกดึงดูดความสนใจทางเพศกับคนอ่ืน ๆ ที่มี

เพศเดียวกัน Traditional Theology ยืนยันว่าบาปได้เข้าสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ การติดเชื้อบาปได้แพร่
ระบาดมาจนถึงคนรุ่นเรา ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงมีใจโอนเอียงกับบาปบางประเภท ทุกคนต้องมีความ
พยายามเอาชนะความต้องการทางเพศบางอย่างที่เป็นบาป และความจริงที่ว่าบุคคลบางกลุ่มมีท่าทีไม่
พึงพอใจต่อบาปรักร่วมเพศ (Homosexuality Sin) ไม่ควรท าให้เราประหลาดใจ แต่อย่างไรก็ตาม
ความคิดที่ว่าพระเจ้าทรงสร้าง "บางคน" ให้เป็นคนรักร่วมเพศ เผยให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งของ 
Traditional Theology ความต้องการทางเพศของกลุ่มรักร่วมเพศเป็นผลโดยตรงจากบาปที่กล่าวมา
ข้างต้น และผู้ที่เลือกที่จะอยู่ในบาปนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของพวกเขาอีกด้วย   

 “ The idea that God purposely ‘ created’  some people to be 
homosexuals reveals a very weak understanding of traditional theology. ”  ( Steve 
Gallagher, 2016)  

โดยมีการหยิบยกตัวอย่าง Betty ที่เมื่อผู้ให้ข้อมูลมีอายุย่างเข้า 10 ขวบ ผู้ให้
ข้อมูลมีลักษณะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีท่าทีทะมัดทะแมง เกลียดที (นามสมมติ) และปฏิเสธการแต่งตัวที่
เหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไป แต่ในทางกลับกันผู้ให้ข้อมูลกลับชอบเล่นกับเด็กผู้ชายในละแวกนั้น จนท าให้
เกิดการเข้าใจผิดว่า Betty เป็นเด็กผู้ชาย ซึ่งค าพูดเหล่านั้นควรจะสร้างความอับอายให้ผู้ให้ข้อมูล แต่
ในทางกลับกันผู้ให้ข้อมูลกลับคิดว่าค าพูดเหล่านั้นคือค าชมเชย แนวโน้มความเป็นชายในตัวของผู้ให้
ข้อมูลยังคงด าเนินต่อไปในช่วงวัยรุ่นของผู้ให้ข้อมูล แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลจะเคยเป็นเด็กที่มีการแสดงออก
ด้วยท่าทีที่สุขม ไม่ค่อยพูดจา สงบเงียบ แล้วด้วยลักษณะเหล่านี้กลับท าให้ Betty มีเสน่ห์ดึงดูดมาก
ยิ่งขึ้น จนในที่สุด Betty ก็ได้เข้าร่วมกลุ่มคนรักร่วมเพศและได้รับการยิมจากตัวตนที่ผู้ให้ข้อมูลแสดง
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ออกมา Betty เป็นตัวอย่างของบุคคลที่มีแนวโน้มจะมีรสนิยมรักร่วมเพศเป็นเวลานานก่อนวัยแรก
รุ่นลถือว่าเป็น Classic case ของคนที่มีใจโอนเอียงไปสู่บาปรักร่วมเพศ (Homosexuality sin)  โดย
มีกล่มคนที่เชื่อว่าความรักร่วมเพศเป็นผลมาจากครอบครัวที่ "ไม่สมบูรณ์" ในกรณีนี้จะกล่าวอ้างว่าถ้า 
Betty เติบโตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อม มีการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ผู้ให้ข้อมูลคงจะไม่
กลายเป็นเลสเบี้ยน แต่อย่างไรก็ตามประเด็นก็คือ ส าหรับบางคนการที่มีความดึงดูดทางเพศหรือมี
อารมณ์ทางเพศต่อเพศเดียวกันนั้นก็อาจจะมาจากตัวตนขของคนเหล่านั้นเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยงดูก็เป็นได ้

• Poor Upbringing   
บุคคลมีความข้องเกี่ยวกับกลุ่มรักร่วมเพศมักมาจากครอบครัวที่มีแบบแผน

ชัดเจน เช่น ครอบครัวที่แม่เข้มแข็ง เป็นผู้น าครอบครัวและมีพ่อที่ขาดความเข้มแข็งหรือไม่ได้อยู่กับ
พ่อเป็นเวลานาน การขาดแบบอย่างของผู้ชายที่ดีจะท าให้เกิดความต้องการบางอย่างในตัวของเด็กๆ 
ในช่วงขวบวัยที่ก าลังจดจ าและลอกเลียนแบบ ซึ่งอาจท าให้พวกเขาแสวงหาการยอมรับผ่านกิจกรรม
ทางเพศกับผู้ชายในภายหลัง ซึ่งมีกรณีศึกษาตัวอย่าง Gene ที่เป็นพ่ีชายคนโตของครอบครัว Gene 
มักมีความปรารถนาที่จะใกล้ชิดพ่อของเขา และมักมีข้อสงสัยว่าท าไมพ่อของเขาถึงดูไม่อบอุ่นและมี
ส่วนร่วมในชีวิตของเขาเหมือนกับพ่อคนอ่ืนๆ ซึ่งความเป็นจริงแล้วพ่อของ Gene มีเวลาอยู่กับ
ครอบครัวไม่มาก โดยส่วยใหญ่ก็จะยุ่งกับเรื่องงาน การสังสรรค์กับเพ่ือน และเรื่องของผู้หญิงคนอ่ืน 
นั่นหมายความว่าแม่ของเขาท าหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน ซึ่งความรู้สึกขาดนี้ไม่สามารถ
ลบเลือนได้และกลับกลายเป็นความฝังใจที่มีต่อพ่อของเขา Gene ไม่มีภาพความทรงจ าว่ามีความ
ดึงดูดทางเพศกับผู้ชายในวัยเด็ก ในความเป็นจริงเขามองไปถึงวินาทีที่เขาจะชนะใจสาวๆ เมื่ออายุ 10 
ขวบ Gene และญาติที่เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งของเขาเริ่มทดลองมีกิจกรรมทางเพศ ในขณะที่เด็กผู้ชาย
หลายคนท าเช่นเดียวกันและด าเนินชีวิตในวิถีปกติ (Heterosexual Live) แต่ Gene กลับค้นพบวิธีที่
จะได้รับการยอมรับจากผู้ชายและสามารถตอบสนองความต้องการทางเพศของเขาได้ จากสาเหตุการ
ขาดตัวอย่างของพ่อในชีวิต ท าให้ Gene มีความเสี่ยงต่อการรักร่วมเพศอย่างมาก ในตอนแรกความ
ต้องการเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการแสดงออกมา แต่ในขณะที่ Gene ก็าวเข้าสู่ชีวิตวัยรุ่น ความดึงดูดในเพศ
ชายของเขามีมากข้ึน แม้ว่าเขาจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนในช่วงเวลานี้ แต่หลังจากท่ีเขาอายุ 
20 ปีเขาก็มีประสบการณ์รักร่วมเพศครั้งแรก ประสบการณ์รักร่วมเพศครั้งนี้ท าให้เขาตระหนักถึงวิถี
การด าเนินความสัมพันธ์ต่อไปได้ในทันที (Steve Gallagher, 2016) 

• Molestation  
หลายคนก าลังเผชิญกับพฤติกรรมรักร่วมเพศอันเป็นผลมาจากการถูกขืนใจใน

วัยเด็ก  ประสบการณ์ดังกล่าวอาจท าให้เกิดความต้องการร่วมเพศ (Homosexual Lust) ซึ่งภาพวาม
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ทรงจ าเหล่านี้อาจท าให้เกิดการจินตนาการและพฤติกรรมการเผชิญหน้าในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
เมื่อโตขึ้น มีกรณีตัวอย่างจากเหตุการณ์ในวัยเด็กของ Matt เขาถูกพ่ีชายของเพ่ือนขืนใจในวัย 9 ขวบ 
ซึ่งหลังจากประสบการณ์นั้น Matt ก็เริ่มพฤติกรรมรักร่วมเพศกับเด็กผู้ชายคนอ่ืนๆ และพฤติกรรมนี้ก็
ติดัวเขามาจั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ Matt ไม่สามารถจ าได้เลยว่าเคยมีความสนใจใดๆ กับผู้ชาย ก่อนที่
จะมีประสบการณ์นี้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังควมีความแตกต่างระหว่าง Matt และ Gene เพราะ Matt 
เติบโตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อม ดังนั้นพฤติกรรมทางเพศเช่นนี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่เขาถูกขืนใจ
ต่างหาก (Steve Gallagher, 2016) 

• Pornography Influence 
จุดเริ่มต้นการเข้าสู่กลุ่มคนรักร่วมเพศของ Jerry นั้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝัน แม้ว่า

เขาจะเป็นคนที่หมกหมุ่นทางเพศ แต่เขาก็เป็นผู้ชายปกติทั่วไปที่มองความพันธ์ระหว่างชาย - ชาย 
เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเสมอ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมที่หมกหมุ่นทางเพศในสื่อลามก เขากลับพบว่า
ระดับความพึงพอใจที่เขาได้รับมันเริ่มลดลง  

“ Because he spent years watching couples have sex in 
pornographic videos, he became fascinated with men.”   

เพราะเขาใช้เวลาหลายปีในการดูคู่รักมีเพศสัมพันธ์ในวิดีโอลามกอนาจารเขา
จึงเริ่มหลงใหลผู้ชาย เขาเริ่มมีประสบการณ์ "Bisexual" แต่เมื่อเขาข้ามเส้นความสัมพันธ์แล้ว เขาก็
หวั่นไหวต่อสิ่งล่อใจอ่ืน ๆ และความสัมพันธ์ทางเพศของเขากับผู้หญิงกลายเป็นที่น่าพอใจน้อยลง 
ในขณะที่ความสนใจกับผู้ชายของเขายังเพ่ิมขึ้นอยู่ ความหมกหมุ่นทางเพศของ Jerry กลายเป็น
แรงผลักดันให้ความสัมพันธ์ต่างเพศนั้นต้องหมดลง (Steve Gallagher, 2016) 

• Cultural Influence 
ที่ผ่านมาการรักร่วมเพศถือเป็นวัฒนธรรมที่ต้องห้าม ไม่มีความถูกต้อง แต่

ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมรักร่สมเพศมีความแพร่หลายอย่างมากทั่วโลก จากสถิติที่เพ่ิมขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องรักร่วมเพศ มีตัวบ่งชี้ที่แท้จริงของจ านวนผู้ที่มีด าเนินชีวิตเช่นนี้ ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่
สังคมอนุญาตให้มีการเคลื่อนไหวกิจกรรมของกลุ่มรักร่วมเพศ และเปิดกว้างให้แต่ละคนสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างที่ใจปรารถนา ตัวอย่างของ Michael เป็นตัวอย่างที่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี 
แม้ว่าเขาจะเป็นเด็กผู้ชายที่มีความอ่อนไหว ท่าทางกระตุ้งกระติ้ง แต่เขาก็ไม่เคยมีความต้องการรัก
ร่วมเพศใดๆ  

จนกระทั่งการถูกชักชวนไปเที่ยบคลับเกย์แห่งหนึ่ง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นของเขา
คือการเป็นที่ยอมรับจากคนอ่ืนครั้งแรก ประสบการณ์นี้น าเขาไปสู่วิถีชีวิตแบบเกย์ที่เขารู้สึกว่าความ
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อับอายมานานหลายปี แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็หันมาเผชิญหน้า และเขากลายเป็นคริสเตียนและเริ่มท า
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือคนอ่ืนที่มาจากการรักร่วมเพศ (Steve Gallagher, 2016) 
 
2.4 Sex Orientation Changed 
 

การตอบสนองต่อความรักร่วมเพศ ( Response to Homosexual Desire) โดยที่ไม่ได้
มีการค านึงความต้องการของบุคคลนั้นๆ นั่นแปลว่าบุคคลยั้นยังคงมีทางเลือกที่จะด าเนิน
ความสัมพันธ์ไปในรูปแบบใด ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าทุกคนมีใจโน้มเอียงที่จะท าบาปได้อยู่เสมอ แต่ใน
ตรงกันข้ามมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ส าหรับกรณีที่บุคคลที่ไม่ประสงค์จะมีความสัมพันธ์แบบ
รักร่วมเพศแล้วเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ (Change from Homosexuality to 
Heterosexuality) ความพยายามในการเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของตนเองถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขข้ึนได้
จริงหรือไม่ ค าถามเหล่านี้เป็นเรื่องของการถกเถียงอย่างรุนแรงระหว่างนักบ าบัดโรคและงานวิจัย 
ในช่วงฤดูร้อนในปี 2009 ได้มีการตีพิมพ์จดหมาย JONAH (Jews Offering New Alternatives to 
Homosexuality) กล่าวถึงการศึกษาใหม่ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อบุคคลที่ยืนยันว่าการรักร่วมเพศ
ไม่สามารถรักษาได้ และคัดค้านการเยี่ยวยาทางจิตใจให้คนเหล่านี้ที่เป็นทุกข์เพราะไม่ปรารถนาที่จะมี
ความดึงดูดทางเพศกับเพศเดียวกัน แต่ก็ยังคงมีค าคัดค้านจาก NARTH (The National Association 
for the Research and Therapy of Homosexuality) จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าหลักฐาน
ทางการแพทย์และเอกสารงานวิจัยต่างๆ ยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ที่ทั้งชายและหญิงจะเปลี่ยนจาก
การรักร่วมเพศเป็นเพศตรงข้าม (Change from Homosexuality to Heterosexuality) ความรู้สึก
สับสนในทางจิตวิทยาเช่นนี้มักถูกกระตุ้นโดยความพยายามที่จะเปลี่ยนรสนิยมทางเพศว่าเป็น
ประโยชน์หรือไม่ และไม่ก่อให้เกิดเป็นโทษหรือไม่ โดยบุคคลที่อยู่ในกลุ่มของรักร่วมเพศเดิมอยุ่แล้วจะ
มีปัจจัยเสี่ยงในการรักษาทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจมากกว่าบุคคลทั่วไป การศึกษาระบุได้ว่า 
"จากการทบทวนรายงานตลอด 125 ปีจากนักวิจัย บุคลากรทางการแทย์ และผู้ที่เข้ารับการรักษา 
สามารถสรุปได้ว่าการบ าบัดด้วยการปรับรสนิยมทางเพศ (Reorientation Treatment) ได้แสดงให้
เห็นว่าเป็นประโยชน์และไม่เป็นอันตราย เช่นนั้นการบริการควรด าเนินต่อไปแก่คนที่ต้องการเข้าการ
รักษา หรือบุคคลที่แสวงหาการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้ลูกค้าที่แสวงหาการปรับรสนิยมทางเพศ 
(Reorientation) สมควรได้รับดูแลทางด้านจิตใจจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดในการบรรลุเป้าหมายนี้ สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจของการบ าบัดเพ่ือการปรับรสนิยมทางเพศ
นั้น คือการต่อต้านของกลุ่มผู้สนับสนุนเกย์และพันธมิตรของพวกเขา โดยที่กลุ่มผู้ต่อต้านได้กล่าวว่าไม่
ว่าผู้คนเหล่านั้นจะเกิดมาเป็นเช่นไร ก็ควรปล่อยให้เป็นไปเช่นเช่นนั้น และการบ าบัดเพ่ือปรับฝืน
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ธรรมชาติไม่ว่าจะรูปแบบใด้ๆ ถือว่าเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์ แต่ถึงอย่างไรก็ตามหลักฐานในการหักล้าง
ความคิดของกลุ่มต่อต้านดังต่อไปนี้ โดยมองว่าแต่ละข้อเป็นเท็จ:  

(1) ไม่มีหลักฐานที่สรุปได้หรือน่าเชื่อถือว่าการปรับเปลี่ยนรสนิยมทางเพศอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยการบ าบัดด้วยการปรับรสนิยมทางเพศ (Reorientation Treatment) 

(2) ความพยายามในการเปลี่ยนรสนิยมทางเพศถือเป็นอันตรายและอาจน าไปสู่ความ
เกลียดชังตัวเอง ความหดหู่และพฤติกรรมการท าลายตนเองอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน 

(3) ประชากรกลุ่มรักร่วมเพศไม่ได้มีความน่ากังวลทางจิตวิทยามากกว่าประชากรทั่วไป 
ในทางตรงกันข้ามมีหลักฐานเพ่ือมาหักล้างความคิดของกลุ่มต่อต้าน: 
(1) มีหลักฐานมากมายที่ระบุว่ารสนิยมทางเพศอาจเปลี่ยนแปลงได้จากการบ าบัดด้วย

การปรับรสนิยมทางเพศ (Reorientation Treatment) 
(2) ความพยายามในการเปลี่ยนรสนิยมทางเพศได้แสดงให้เห็นว่าเป็นประโยชน์และไม่

แสดงถึงอันตราย หรือเป็นสาเหตุหลักท าให้เกิดความเกลียดชังตัวเอง ความหดหู่และพฤติกรรมการ
ท าลายตนเองอ่ืนๆ 

(3) ในความเป็นจริงทางการแพทย์ประชากรกลุ่มรักร่วมเพศไมีความน่ากังวลทาง
จิตวิทยามากกว่าประชากรทั่วไป (Phelan, Whitehead, Sutton, 2009) จากข้อคัดค้านทั้งหมดท า
ให้ JONAH ได้กล่าวชมเชยถึงบุคลากรที่คอยให้ความช่วยเหลือในการบ าบัด เพ่ือยกระดับจิตใจและความ
ปรารถนาของกลุ่มคนที่ไม่ประสงค์จะมีความดึงดูดในเพศเดียวกัน (Same-Sex Attractions; SSA) 

ความพยายามที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนรสนิยมทางเพศ (Sexual Orientation Change 
Efforts: SOCE) เป็นวิธีการที่ใช้เพ่ือเปลี่ยนทิศทางจากกลุ่มคนรักร่วมเพศ , Bisexual ไปเป็นกลุ่มคน
รั ก ต่ า ง เพ ศ  (Change the sexual orientation of Homosexual and Bisexual people to 
Heterosexuality) โดยเหตุผลหลักๆ ที่ท าให้คนพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรสนิยมทางเพศของพวก
เขามาจากหลักศาสนาที่พวหเขาเหล่านั้นับถืออยู่ มีการศึกษาของ Spitzer ในปี 2001 พบว่า 79% 
ของจ านวนชายและหญิง 200 คนกล่าวว่าพวกเขาเปลี่ยนรสนิยมทางเพศโดยมีแรงจูงใจจากศาสนา 
และ 93% ระบุว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ส าคัญ "มาก" หรือ "มากที่สุด" และแรงจูงใจอ่ืนๆ ของพวกเขามา
จากค่านิยมทางศีลธรรมหรือสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลย และ 67% ของผู้ชายและ 35% ของ
ผู้หญิงระบุว่าความซื่อสัตย์กับคู่สมรสหรือต้องการที่จะเข้าสู่การแต่งงานกับเพศตรงข้ามเป็นเหตุผล 
เพราหลายคนอาจหาทางเปลี่ยนรสนิยมทางเพศเพ่ือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่พวกเขารับรู้ว่าพวกเขา
ก าลังเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรักร่วมเพศ เช่นเดียวกับกความรู้สึกว่าตนเองก าลังจะมีชู้นั่นเอง  

ในขณะนี้วัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาก าลังเผชิญกับ "Common Challenge” ของพ่อแม่
เป็นฝ่ายเข้ามาปรับรสนิยมทางเพศของลูกๆ ของพวกเขาเอง (American Medical Association's 
Journal of Ethics, 2009)  โดยระบุว่าวัยรุ่นมีความรู้สึกสบายใจที่จะเปิดเผยความดึงดูดทางเพศ
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เดียวกันของตนให้แก่บิดามารดาของตนได้รู้ เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงในมุมมองทางเพศที่เพ่ิม
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับสิทธิของ LGBT และการแต่งงานแบบเพศเดียวกัน เป็นต้น  
 
2.5 Power in Relationships 

 
โดยปกติแล้วจะเรื่องอ านาจในความสัมพันธ์มักเป็นเรื่องไม่ค่อยถูกพูดถึงบ่อยนัก แต่ใน

บทความล่าสุดที่เป็นการหาอ านาจความสัมพันธ์ (Relational power) ในรูปแบบของอิทธิพลอ านาจ
ทางสังคม (Farrell, Simpson & Rothman, 2015) โดยมุ่งไปที่ความสามารถของบุคคลที่จะมี
อิทธิพลต่อคนอ่ืน และในขณะเดียวกันก็ต่อต้านคนอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อตัวเขาเอง ค าถามที่ว่าอ านา
เหล่านี้มาจากไหนกัน อาจไม่ได้มาจากคนเพียงคนเดียวเท่านั้น อ านาจความสัมพันธ์ (Relational 
power) นี้ จะสะท้อนให้ เห็นถึง "ฉัน" และ "คุณ" ที่ท าให้ เกิดคู่  แต่ยัง มี  "เรา" ที่มีบทบาทใน
ความสัมพันธ์ด้วยด้วย Farrell et al. (2015) ได้วิเคราะห์ประเด็นส าคัญที่ควรพิจารณา เมื่อกล่าวถึง
อ านาจความสัมพันธ์ (Relational power) ดังนี้ 

• Power differs across relationship domains 
ในความสัมพันธ์นั้นใครเป็นผู้รับผิดชอบการติดสินใจเรื่องใดบ้าง เช่น แฟนของ

คุณตัดสินใจเกี่ยวกับแผนวันหยุดสุดสัปดาห์ในทุกครั้ง ในขณะที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจทาง
การเงินหรือไม่ การแบ่งอ านาจในโดเมนที่ต่างกันเป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์  แต่ละคู่รักต่างต้อง
ตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาด้วยกัน และแต่ละโดเมนเหล่านี้มีโครงสร้างอ านาจของ
ตัวเอง หลังจากการส ารวจประมาณ 100 คน โดเมนการตัดสินใจก็มีความส าคัญส าหรับคู่รัก เช่น คู่รัก
ใช้เวลาร่วมกันอย่างไร วิธีที่พวกเขาแสดงความรัก เวลาที่พวกเขาใช้จ่ายกัน การจัดการปฏิสัมพันธ์กับ
ครอบครัวและเพ่ือน การวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับอาชีพหรือการย้าย ศาสนาหรือการตัดสินใจเรื่อง
การเงิน และงานประจ าบ้าน (ส าหรับคู่รักที่มีบุตร การเลี้ยงดูบุตรเป็นอีกหนึ่งโดเมนที่มีการตัดสินใจที่
ส าคัญ) เป็นต้น 

• Power includes the decision process 
จากค าถามง่ายๆ ว่าในความสัมพันธ์นั้น คุณมีกระบวนการตัดสินใจเป็นเช่นไร 

และใครเป็นคนตัดสินว่าการตัดสินว่าในแต่ละครั้งเป็นการตัดสินใจที่ดู ที่ถูกต้อง กระบวนการของการ
ตัดสินใจหรือการน าเสนอทางเลือกอาจมีความแตกต่างกันในด้านความสัมพันธ์ และสุดท้ายผลของ
การตัดสินใจต่างหากที่จะเป็นการชี้ว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้องหรือไม่ 
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• Power reflects interdependence 
แนวโน้มของการมีส่วนร่วมของคนหนึ่งนั้นมีอิทธิพลต่อความเคารพซึ่งกันและ

กัน และความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ของอ านาจความสัมพันธ์ ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาเกี่ยวกับอ านาจของ
แต่ละคนในบริบทของอ านาจของบุคคลอ่ืน แต่อย่างไรก็ตามการที่คุณดูอ านาจของตัวเองและอ านาจคู่
ของคุณอาจส่งผลต่อการรับรู้ของคู่สมรสของคุณด้วยเหมือนกัน 

• Resisting influence is a type of power 
อิทธิพลต่อต้านกจัดได้ว่าเป็นอีกประเภทของอ านาจ คนเรามีแนวโน้มที่จะคิด

ว่าอ านาจเปรียบเสมือนการโน้วน้าวใจ แต่ประเภทของอ านาจความสัมพันธ์ไม่ได้มีเพียงเท่านั้น 
ความสามารถในการต่อต้านความคิด การตอบโต้กับข้อเสนอแนะ หรือยับยั้งการตัดสินใจของคู่ของ
คุณก็ถือว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งของอ านาจความสัมพันธ์ที่มีความส าคัญอีกด้วย 

อ านาจถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีความคุ้มค่าในการตอบสนองเสมอ อาจมี
บทบาทที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง การโน้มน้าวใจ และการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน เมื่อคุณคิดถึง
ความสัมพันธ์ของคุณเอง โปรดจ าไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ดี  อ านาจไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว อ านาจสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โครงสร้างอ านาจของคุณในปัจจุบันอาจจะมีลักษณะแตกต่างจากที่
คาดการณ์ไว้ และอีกหลายปีข้างหน้าเมื่อคุณจัดการกับความท้าทายใหม่ ๆ และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ  (Farrell, Simpson & Rothman, 2015) 

 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีที่ว่าด้วยการบริโภค (Consumption) 

 
2.6.1 ทฤษฎีการบริโภค (Consumption Theory) 

การบริโภค หมายถึง  รายจ่ายของครัวเรือนในการซื้อสินค้าและบริการในรอบ 1 
ปี จากการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าปัจจัยส าคัญที่ก าหนดการบริโภคและการออมมีหลายปัจจัย  
เช่น รายได้ประชาชาติ อัตราภาษี ระดับราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น (สุระชัย สิ้นเชื้อฟ้า, 2550) 
ซึงแนวคิดและทฤษฎีที่ว่าด้วยการบริโภค และปัจจัยที่มีผลพฤติกรรมการบริโภค ที่สามารถน ามา
ประยุกต์เข้ากับการค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 

2.6.1.1 แนวคิดทฤษฎี รายได้สมบู รณ์  (Absolute Income Theory of 
Consumption) 

ทฤษฎีรายได้สมบูรณเปนทฤษฎีตามแนวคิดของเคนส์ (Keynes) ที่วาด
วยการบริโภคที่เกิดขึ้นในงวดเวลาใดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับรายไดสมบูรณ 
(Absolute Income) ที่เกิดข้ึนในงวดเวลาเดียวกันนั้น ภายหลังหักภาษีแลว  
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2.6.1.2 แนวคิ ดทฤษฎี รายได้ ถาวร (Permanent Income Theory of 

Consumption) 

ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้ถาวร ได้ถูกน าเสนอโดย Milton 

Friedman ในปี 1957 โดยมีใจความส าคัญอยู่ว่า ในระยะยาว การบริโภคจะมีความสัมพันธ์กับรายได้

ถาวร (Permanent Income) ในสัดส่วนคงที่ ในระยะสั้น รายได้ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างกับ

รายได้ถาวร โดยรายได้ชั่วคราวจะมีค่าบวกหรอลบ ในระยะเศรษฐกิจซบเซา รายได้ชั่วคราวโดยเฉลี่ย

นของคนส่วนใหญ่มักจะมีค่าเป็นลบ (-) แต่ในระยะที่เศรษฐกิจรุ่งเรือง รายได้ชั่วคราวโดยเฉลี่ยของคน

ส่วนใหญ่มักจะมีค่าเป็นบวก (+)  

2.6.1.3 แนวคิดทฤษฎีการบริโภคในวงจรชี วิต (Life Cycle Theory of 

Consumption)  

ทฤษฎีการบริโภคในวงจรชีวิต (Life Cycle Theory of Consumption) 

(Branson, 1989) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์หลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น Franco 

Modigliani, Albert Ando, และ Richard Brumberg ได้เสนอแนวคิดร่วมกัน ที่ว่าการตัดสินใจของ

ครัวเรือนระหว่างการบริโภคกับการออมในขณะใดขณะหนึ่ง สะท้อนถึงความพยายามที่จะให้บรรลุ

เป้าหมายของการกระจายการยริโภคตลอดวงจรชีวิตภายใต้ข้อจ ากัดของรายได้หรือทรัพยากรี่คาดว่า

จะได้รับตลอดชั่วอายุขัย หรืออีกนัยความหมายนึง คือ ระดับการบริโภคของครัวเรือนมิได้ขึ้นอยู่กับ

ระดับรายได้ในงวดปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตอีกด้วย 

2.6.2 ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค 

ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธพลต่อการบริโภค สามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ปัจจัยด้านจิตใจ และปัจจัยทางด้านวัตถุ ดังนี้ 

1. ปัจจัยทางด้านจิตใจ (Subjective Factors) การที่บุคคลจะใช้จ่ายรายได้ของ

ตน เพ่ือการอุปโภคบริโภคมากน้อยเท่าใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านจิตใจเป็นอันมาก ดังที่ (Keynes, 

1935) ได้กล่าวถึงปัจจัยทางด้านจิตใจที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ได้แก่ 

 1.1 อุปนิสัยของบุคคล การค านึงถึงอนาคต ควมต้องการที่จะเป็นอิสระและ

ความต้องการเพ่ิมรายได้ในอนาคต กล่าวคือ บุคคลใดถ้ามีอุปนิสัยเป็นคนมัธยัสถ์ รายจ่ายในการ

อุปโภคบริโภคย่อมจะน้อยกว่าบุคคลที่มีอุปนิสัยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ทั้งท่ีมีระดับรายได้เท่ากัน 

 1.2 ความกดดันทางสังคม มีแนวโน้มไปในทางกระตุ้นกรใช้จ่าย กล่าวคือ 

บุคคลอาจมีการจัดสรรส่วนใหญ่ของรายได้ไป เพ่ือการอุปโภคและบริโภค ทั้งนี้มาจากความต้องการ

และความจ าเป็นในการรักษาสถานะต าแหน่งของตนเองในสังคม หรือเพ่ือที่จะรักษาระดับความ
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เป็นอยู่ของตนให้ใกล้เคียงกับระดับของคนรอบข้าง ดังนั้นแม้ว่าระดับรายได้จะต่ า แต่เนื่องจากผลของ

การเลียบแบบความเป็นอยู่ (Demonstration Effect) ที่ดีกว่าของเพ่ือนบ้านท าให้การกระตุ้นให้

บุคคลมีการอุปโภคบริโภคในระดับที่สูง 

 1.3 การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต เช่น การคาดคะเนรายได้และราคา

สินค้าในอนาคต กล่าวคือ ถ้ามรการคาดการณ์ว่าอนาคตรายได้จะมีระดับที่ลดลง การใช้จ่ายอุปโภค

บริโภคในปัจจุบันก็จะลดลง เพราะต้องค านึงถึงเงินออมเพ่ือใช้จ่ายในอนาคตในชาวงเวลาที่ระดับ

รายได้ลดลง ในทางกลับกันถ้าการคาดการณ์นั้นออกมาระดับรายได้จะเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต การใช้

จ่ายอุปโภคบริโภคในปัจจุบันจะอยู่ในระดับที่สูง และบางทีอาจจะสูงกว่ารายได้ที่จะได้รับ เพราะ

บุคคลจะสามารถระดับการใช้จ่ายในอนาคตไม่ให้ตกต่ ากว่าในปัจจุบันได้แล้ว และยังสามารถเกิดการ

ช าระหนี้สินขึ้นอีกด้วย 

2. ปัจจัยทางด้านวัตถุ (Objective Factors) ปัจจัยทางด้านวัตถุที่มีอิทธิพลต่อ

การใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของบุคคล ได้แก่ 

 2.1 การกระจายรายได้ของสังคม บุคคลใดหรือครอบครัวมีรายได้สุทธิ

ค่อนข้างสูงกว่า จะสามารถเบออมไว้คิดเป็นสัดส่วนของรายได้สูงกว่าบุคคลหรือครอบครัวที่มีรายได้

สุทธิต่ ากว่า หรืออีกนัยนึงคือ คนที่ยากจนมักใช้จ่ายเป็นเป็นเซ็นต์ของรายได้ท่ีสูงกว่าคนรวย 

 2.2 ขนาดของสินทรัพย์สภาพคบ่อง สินทรัพย์สภาพคล่อง หมายถึง สิ่งที่เรา

ถือว่าเป็นเงิน (Money) ได้แก่ ธนบัตร เหริยญ เงินฝากเดินสะพัด และสินทรัพย์อ่ืนๆ ที่สามาร

เปลี่ยนเป็นเงินได้รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมากนัก เช่น หุ้น พันธบัตร เงินฝากประจ า 

เป็นต้น บุคคลที่สินทรัพย์ดังกล่าวมาก มักมีเปอร์เซ็นต์ของการอุปโภคบริโภคต่อรายได้ค่อนข้างสูง 

ทั้งนี้เกิดจากความรู้สึกที่ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาหรือสะสมสินทรัพย์เป่านี้อีก ดังนั้นจึงไม่เห็น

ความจ าเป็นของการจ ากัดการใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 

 2.3  การให้สินเชื่อของการบริโภค การให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้า

และบริการ เช่น การขายสินค้าผ่อนช าระ จะเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้

เพราะแม้ว่าจะยังไม่มีรายได้หรืออาจจะมีอยู่ในระดับต่ า ก็สามารถซื้อสินค้าและน าไปใช้ก่อนได้ โดย

ยอมช าระค่าซื้อสินค้าในภายหลัง ดังนนั้นการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคจะเกิดขึ้นได้ แม้รายได้ในปัจจุบัน

จะอยู่ในระดับต่ า การซื้อสินค้าโดยการใช้สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับเป็นการใช้

จ่ายรายได้ในอนาคตของปัจจุบันอยู่ดี 

 2.4 ขนาดของสินทรัพย์อุปโภคบริโภคถาวรที่บุคคลมีอยู สินทรัพยอุปโภค

บริโภคถาวร ไดแก สินทรัพยที่มีอายุใชงานคอนขางนาน เชน ตู้เย็น โทรทัศน วิทยุ รถยนต์ เปนตน 
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ซึ่งสินทรัพย์หล่านี้มีอิทธิพลตอการใชจายอุปโภคบริโภคของบุคคลแยกได้เปน 2 ทางคือ อาจท าใหการ

ใชจายของบุคคลเพ่ิมขึ้นทางหนึ่ง หรืออีกทางหนึ่งอาจเปนการลดการใชจายของบุคคลก็ได กลาวคือ

ในทางแรกเมื่อบุคคลมีสินทรัพยเหลานี้อยู่ในครอบครองแลวการใชจายอุปโภคของเขาอาจจะเพ่ิม

สูงขึ้นเพราะวา ประการแรกเขาไมมีความจ าเปนตองอดออมรายไดเพ่ือการจัดหาสินทรัพยดังกลาวอีก 

นอกจากนี้การมีสินทรัพยถาวรเช่น รถยนต์ ตูเย็น ท าใหบุคคลต้องเสียคาใชจายบางอยางเพ่ิมขึ้น ไม่

ว่าจะเป็น คาไฟฟา คาน้ํามันเบนซิน คาซอมแซมและบ ารุงรักษา เปนตน ในทางตรงกันข้าม การใช้

จ่ายอุปโภคบริโภคของบุคคลอาจลดลงก็ได เมื่อเขามีสินทรัพยดังกลาวแลวเชน เมื่อบุคคลมีรถยนต

ของตนเอง ท าใหเขาประหยัดคาใชจายส าหรับการนั่งรถรับจางและรถประจ าทางลงไดอิทธิพลของ

สินทรัพย์อุปโภคบริโภคถาวร ที่มีผลการพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคล 

 2.5 ระดับราคาสินค้า กลาวคือ ในภาวะที่ระดับราคาสินคาทั่ว ๆ ไปสูง เช่น 

สภาวะเศรษฐกิจรุงเรือง การใชจายอุปโภคบริโภคจะอยู่ในระดับสูงเชนเดียวกัน ทั้งนี้เพราะวาเมื่อ

ราคาสินคาสูงขึ้น รายจายในการอุปโภคบริโภคจะสูงขึ้นด้วย แม้ว่าาจะบริโภคสินคาเปนจ านวนเท่า

เดิม ในทางกลักัน ในภาวะที่ระดับราคาสินค้าทั่วไปต่ า เชน เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าการใชจาย

อุปโภคบริโภคจะอยู่ในระดับต่ าเช่นเดียวกัน 

 2.6 การกระจายอายุของประชากรร โดยมากบุคคลที่ท าการออมทรัพย

มักเปนบุคคลที่อยูในวัยกลางคน กลาวคือ ประมาณอายุ 30 ปขึ้น เพื่อที่จะได้น าเงินออมที่สะสมไว้นั้น

มาใช้จ่ายในวัยชราหรือภายหลังจากที่ออกจากงาน (Retirement) ดังนั้น ถาการออมทรัพยเปนไป

เพ่ือจุดประสงคดังกลาวนแล้ว ระบบเศรษฐกิจที่มีประชากรอยูในวัยท างานเปนเปอรเซ็นตที่สูงกวา

ประชากรในวัยเด็กและวัยชรา เปอรเซ็นตของการออมทรัพยตอรายไดจะคอนขางสูงกว่าระบบ

เศรษฐกิจอ่ืนที่มกีารกระจายอายุของประชากรไปในทางตรงขาม 

ซึ่งจากปจจัยดังกลาวขางตนลวนมีอํีทธิพลตอพฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคคลและ

ระดับการใชจายอุปโภคบริโภคของระบบเศรษฐกิจ ถาปจจัยดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลท าใหการ

ใชจายอุปโภคบริโภคของบุคคลและระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปดวย 

 

2.7 การประยุกต์ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่งานวิจัย 

 

หลังจากที่ได้มีการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่างๆ ค าจ ากัดความ

ของเพศ (เพศสรีระ เพศสภาพ และเพศวิถี) มิติของเพศวิถี รายละเอียดของHomosexuality, 

Bisexuality and Heterosexuality ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยต่างๆ ที่สามารถท าให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงทางรสนิยมทางเพศ (Sex Orientation Changed) และเรื่องของอ านาจในความสัมพันธ์ 

(Power in Relationship) ซึ่งจากวรรณกรรมและบทความที่กล่าวมาข้างต้นสามารถเป็นพื้นฐานทาง

ความคิด ในการวิจัยการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิง โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 2 คน เพ่ือ

ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนความคิดของกลุ่มผู้หญิงที่มีการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศและ

สามารถธิบายอิทธิพลของครอบครัว ชีวิตในวัยเด็ก เรื่องราวความรักและการด าเนินชีวิตที่มีต่อการผัน

เปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิงอีกด้วย 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
งานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกวิธีการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง (Case study) โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview; IDI) เพ่ือใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความ
สอดคล้องกับค าถามของการวิจัยและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าใจถึงกระบวนความคิดที่มี
ความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศ และสามารถอธิบายอิทธิพลของครอบครัว 
ชีวิตในวัยเด็ก เรื่องราวความรักและการด าเนินชีวิตที่มีต่อการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิง 
 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามในการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

โดยน าทฤษฎีและงานวิจัยอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องมาใช้อ้างอิงในการสร้างข้อค าถาม เพ่ือใช้ในการเก็บ
ข้อมูล โดยข้อค าถามเหล่านี้ต้องมีความครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่เป็นวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยมี
ข้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ (สุธิดา ศุภดิเรกกุล, 2558) 

1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนความคิด การแสดงออกของกลุ่มรัก
ร่วมเพศ รวมไปถึงการศึกษาเรื่องเพศวิถี (Sexuality) และการเลือกบริโภคอุปโภคของบุคคลกลุ่ม
ดังกล่าว (Consumption) 

2. น าข้อมูลที่จากการทบทวนวรรณกรรมมาสรุปวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดขอบเขตและ
เนื้อหาของข้อค าถามที่จะใช้ป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ ให้ครอบคลุมเนื้อหาและตรงประเด็น โดย
ออกแบบโครงสร้างค าถามในลักษณะของการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi – Structured 
Interview) กล่าวคือ การสัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open-Ended Questions) ที่มีเค้าโครงพร้อม
กับลักษณะของค าถามที่มีความยืดหยุ่น และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนถ้อยค าให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละบุคคล 

3. น าตัวอย่างข้อค าถามดังกล่าวมาทดลองสัมภาษณ์กับบุคคลที่มีคุณลักษณะใกล้เคียง
กับผู้ให้ข้อมูลจริงส าหรับการวิจัย เพ่ือที่จะสามารถปรับปรุงข้อค าถามให้มีความเหมาะสมที่สุด ใน
กรณีท่ีข้อค าถามมีปัญหาหรือมีข้อบกพร่องอ่ืนๆ ที่อาจท าให้เกิดความไม่ครบถ้วนของข้อมูล 
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4. น าข้อค าถามไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งสามารถมีข้อค าถามเพ่ิมเติมระหว่างการ
สัมภาษณ์ เพ่ือเจาะประเด็นเพ่ิมเติมเชิงลึกที่แตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละ
บุคคล 

 
3.2  ผู้ให้ข้อมูล 

 
ผู้ให้ข้อมูลส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุ่มของผู้หญิงที่มีรสนิยมทางเพศท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป โดยจะใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยรายละเอียดการ
ผันเปลี่ยนที่เริ่มต้นความสัมพันธ์จาก Heterosexual – Homosexual - Heterosexual ณ ปัจจุบัน 
จ านวน 2 คน 

 
 
 
 
 
 
 
ถึงอย่างไรก็ตามจ านวนของผู้ให้ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์

ของข้อมูลจากค าถามในการสัมภาษณ์ กล่าวคือ กรณีที่ผู้ ให้ข้อมูลให้ค าตอบซ้ าเดิม ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงของสาระส าคัญ และความครบถ้วนของข้อมูลที่สามารถท าให้การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผล
และครอบคลุมเนื้อหาการวิจัย 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ (สุธิดา ศุภดิเรกกุล, 2558) 

1. การแสดงเจตจ านงต่อผู้ให้ข้อมูลถึงวัตุประสงค์ของการสัมภาษณ์ รวมไปถึงการให้
เอกสารรับรอง (ดังแนบในภาคผนวก) ว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ถือป็นความลับอย่างยิ่ง จะไม่มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์ต่อสาธารณะ หากผู้ให้ข้อมูลเห็นชอบก็ท าการนัดหมายวัน เวลา 
และสถานที่ส าหรับการสัมภาษณ์ 
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2. การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) โดยเป็น
การสัมภาษณ์รายบุคคลแบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) โดยมีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด มีความยืดหยุ่น โดยที่การสัมภาษณ์ด าเนินไปในลักษณะที่คล้ายกับบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและให้อิสระในการตอบค าถามแก่ผู้ให้ข้อมูล เพราะยิ่งข้อมูลที่
ได้รับมีมากเพียงใด พอถึงขั้นตอนการวิเคราะห์นั้นย่อมได้ผลลัพธ์ที่ละเอียด ลึกซึ้งถึงแก่นความเป็น
จริง แต่อย่างไรก็ยังคงมีเค้าโครงและขอบเขตของข้อค าถาม เพ่ือความครบถ้วนและครอบคุลมเนื้อหา
งานวิจัย โดยผู้วิจัยจะใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูล และบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่ ได้มาจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกแบบกึ่ งมี โครงสร้าง  (Semi – 
Structured Interview) มาจัดเตรียมเพ่ือเข้าสู่การขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์แก่น
สาระ (Thematic Analysis) (ศิริรัตน์ ศรีโพลา, 2553) แต่ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการวิเคราะห์
แก่นสาระ (Thematic Analysis) มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

1. วางแนวทางการวิเคราะห์เบื้องต้น กล่าวคือ ขั้นตอนการถอดการบันทึกเสียงที่ได้
จากการสัมภาษณ์และอ่านข้อความจากบทสัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้ขณะสัมภาษณ์ เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยเบื้องต้นกับเนื้อหาของข้อมูลทั้งหมด 

2. การจัดระเบียบข้อมูลและจัดประเภทของขอ้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เปรียบเสมือนกับ
การลดทอนข้อมูลลง (Data reduction) โดยวิธีการก าหนดและพิจารณาประเด็นหรือสาระส าคัญ
หลัก (Domain Themes) ที่สะท้อนถึงออกมาจากข้อมูลทั้งหมด และน าข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและ
อยู่ในประเด็นเดียวกันนี้ มาสังเคราะห์เป็นประโนคหลัก หรือท่ีเรียกกันว่าข้อความเชิงวิเคราะห์ (สุธิดา 
ศุภดิเรกกุล, 2558) ซึ่งจะน าไปใช้ในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีความซับซ้อน เพ่ือสร้าง
ค าอธิบายเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ 

3. การสรุปผลการวิเคราะห์ เป็นขั้นตอนที่น าข้อความเชิงวิเคราะห์มาวิเคราะห์ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งบทสรุปของงานวิจัย โดยมีการน าเสนอผลสรุปในรูปแบบของพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive 
analysis) 
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3.5  การตรวจสอบข้อมูล 
 

3.5.1 การตรวจสอบความถูกต้อง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability)  
การตรวจสอบความถูกต้อง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของ

ข้อมูล เพ่ือพิจารณาถึงความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการตีความหมาย
ของผู้วิจัยเอง (สุภางค์ จันทวานิช , 2556) โดยใช้วิธีการตรวจสอบจากผู้ ให้ข้อมูล (Member 
Checking) ซึ่งเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ระหว่างที่มี
การสัมภาษณ์อยู่กลับไปยังผู้ให้ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบและทบทวนความถูกต้องและแม่นย าของข้อมูล 
(Brantlinger, Jimenez, Klingner, Pugach & Richardson, 2005) โดยขั้นตอนการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลนี้ควรถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

1. Pre – Validation : การน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลรับรองความ
ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. Post – Validation : การน าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ ตีความและสรุปผลให้ผู้ให้
ข้อมูลรับรองความถูกต้องของผลอภิปรายที่ได้จากการวิจัย 

3.5.2 การตรวจสอบความครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูล  
การตรวจสอบถึงความครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งในการตรวจสอบจะแบ่งวิธีการตรวจสอบ
ตามข้อมูลแต่ละประเภท (สุภางค์ จันทวานิช, 2556) ดังนี้ 

1. ข้อมูลเชิงประเมินค่า (Evaluation Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลความคิดเห็น
หรือความรู้สึกของตัวผู้ให้ข้อมูลเอง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทของสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ตรวจสอบถึงสถานะทางอารมณ์ ค่านิยม ทัศนคติ (เชิงอารมณ์) และความคิดเห็น (เชิงสติปัญญา) ของ
ผู้ให้ข้อมูล  

2. ข้อมูลที่ให้เป็นการให้รายละเอียดหรือเล่าเหตุการณ์ (Descriptive Data) 
เป็นการตรวจสอบถึงการรับรู้ต่อเหตุการณ์แต่ละช่วงเวลา บุคลิกภาพ และความสอดคล้องกันระหว่าง
เหตุกาณท่ีเล่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของผู้ให้ข้อมูล  

ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้สามารถตรวจสอบความครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูลได้
จากการฟังเทปการสัมภาษณ์ ซึ่งการบันทึกเทปนั้นสามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน ทั้ง
อารมณ์ ความรู้สึกที่สื่อสารผ่านทางน้ าเสียง รวมไปถึงทัศนคติต่างๆที่แฝงมากับบทสัมภาษณ์อีกด้วย
การตรวจสอบข้อมูลนั้นจะท าให้เกิดความถูกต้อง (Validity) ความเชื่อถือได้ (Reliability) และความ
ครบถ้วนของข้อมูลที่สามารถประเมินคุณภาพของข้อมูล เพ่ือที่การน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในขั้นตอน
การวิเคราะห์ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี ้
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3.6 การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล 
 

การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ถือเป็นความลับยิ่ง ซึ่งผู้วิจัยได้แสดงเจตจ านง
ในการให้เอกสารรับรองพร้อมลายชื่อแก็ผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่ก่อนเริ่มท าการสัมภาษณ์ รวมไปถึงเครื่องมือ
ที่เป็นตัวช่วยในการวิจัย ได้แก่ ไฟล์เสียงบันทึกการสัมภาษณ์ บทความการถอดไฟล์เสียงจากบท
สัมภาษณ์ เอกสารจดบันทึกในการสัมภาษณ์ ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ ที่มีการปรากฎชื่อผู้ให้ข้อมูล 
และ/หรือชื่อบุคคลอ้างอิง (สุธิดา ศุภดิเรกกุล, 2558) โดยวิธีการน าเสนอผลการวิจัยจะน าเสนอผ่าน
รหัส (Code) แทนการระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ให้ข้อมูลและจะน าเสนอผลกาวิจัยในลักษณะของ
ภาพรวมรูปแบบของพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) เพ่ือผลประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
จากการสัมภาษณ์ตัวอย่างด้วยค าถามปลายเปิด ประกอบกับบรรยากาศในการ

สัมภาษณ์ที่เป็นกันเอง เสมือนว่าเป็นการสนทนาในชีวิตประจ าวันทั่วไป เพ่ือท าให้ผู้ที่ให้ข้อมูลรู้สึก
เป็นกันเอง สบายใจ และพร้อมที่จะเปิดใจเล่าถึงประสบการณ์ในด้านต่างๆของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
มุมมองชีวิตในวัยเด็ก วัยเรียน วัยท างาน มุมมองครอบครัว มุมมองการศึกษา และที่ส าคัญคือมุมมอง
ในชีวิตรัก โดยผู้วิจัยได้ท าศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่จากการทบทวนวรรณกรรม โดยรวบรวมแนวคิด  
ทฤษฎี รวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของตัวอย่างจ านวน 2 คน น ามาประมวลผล เพ่ือที่จะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าใจถึงกระบวนความคิดที่มีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการผัน
เปลี่ยนรสนิยมทางเพศ และสามารถอธิบายอิทธิพลของครอบครัว ชีวิตในวัยเด็ก เรื่องราวความรัก
และการด าเนินชีวิตที่มีต่อการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิง 

จากการก าหนดผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้หญิงจ านวน 2 คน ที่มี
รสนิยมทางเพศที่เปลี่ยนไปมา โดยกรผันเปลี่ยนนั้นจะเริ่มต้นความสัมพันธ์จาก Heterosexual – 
Homosexual - Heterosexual ณ ปัจจุบัน จ านวน 2 คน ซึ่ งสามารถแสดงรายละเอียดเป็น
แผนภาพสะท้อนความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงได้ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.1 รายละเอียดความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบรายบุคคล 

 
ทั้ งนี้ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฏี เกี่ยวกับเรื่องเพศวิถี  (Sexuality) และเรื่อง

ความสัมพันธ์ (Relationship) มาใช้ก าหนดประเด็นส าคัญที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เพื่อที่จะสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษาทั้งหมด ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของ
ประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1 ประเด็นในการสัมภาษณ์ 
 

ประเด็นในการสัมภาษณ์ รายละเอียด 

1. ชีวิตครอบครัว • รูปแบบครอบครัว การเลี้ยงดู บทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

• ความคาดหวังจากคนในครอบครัว 

• ปัญหา หรือความอึดอัดใจ 

2. ชีวิตในวัยเด็ก • ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง รวมไป
ถึงความภาคภูมิใจ / ความอับอาย
ในช่วงวัยเด็ก 

3. เรืองความรัก • รายละเอียดของความสัมพันธ์และ
บทบาทในความสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด 

4. การด าเนินชีวิตและการใช้จ่าย 
(Lifestyle and Consumption) 

• ความแตกต่างของการใช้ชีวิตในแต่ละ
ช่วงความสัมพันธ์ (Lifestyle) 

• ลักษณะการใช้จ่าย หรือการอุปโภค
บริโภคในแต่ละช่วงความสัมพันธ์ 
(Spending and Consumption) 

หมายเหตุ: รายละเอียดค าถามและบทสัมภาษณ์จะปรากฏในภาคผนวก ก 
 
4.1 รายงานผลสัมภาษณ์ 
 

จากการได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นส าคัญต่างๆ กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 คน ผู้วิจัยพบว่า 
 
4.1.1 ชีวิตครอบครัว 

4.1.1.1 รูปแบบครอบครัว การเลี้ยงดู บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองคน มาจากครอบครัวที่มีความสมบูรณ์พร้อมเหมือนกัน 

เพียงแต่มีความแตกต่างกันที่ลักษณะการเลี้ยงดู บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ กล่าวคือ  
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(1) ผู้ให้ข้อมูล 1  
ผู้ให้ข้อมูล 1 มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ต้องคอยดูแลความรู้สึก

ของคนในครอบครัว ถึงแม้ว่าผู้ให้ข้อมูลจะเป็นลูกสาวคนเล็กที่สมควรได้รับการตามใจมากที่สุดในบ้าน 
แต่กลับกลายเป็นว่าผู้ให้ข้อมูลรู้สึกว่าหน้าที่รับผิดชอบความรู้สึกทุกคนในบ้าน เป็นหน้าที่หลักของผู้ให้
ข้อมูล ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่มีความรับผิดชอบพ่ีชาย และผู้ให้ข้อมูลรู้สึกว่าพ่ีชายไม่สามารถมี
ความรับผิดชอบได้เท่าผู้ให้ข้อมูล 

“เป็นลูกสาวคนเล็ก มีพี่ชายคนนึงอายุห่างกัน 6 ปี ครอบครัวอบอุ่นมาก 
แต่ก็ กูก็เลยพยายามจะเข้าใจทุกคน ท าให้ทุกคนมีความสุขเท่าท่ีท าได้อ่ะมึง” 

(2) ผู้ให้ข้อมูล 2  
ผู้ให้ข้อมูล 2 เติบโตมากในครอบครัวที่เคร่งครัด มีบทบาทหน้าที่เพียง

แค่เป็นเด็กดี อยู่ในกรอบระเบียบที่ถูกก าหนดเอาไว้เพียงอย่างเดียว และพยายามรักษาน้ าใจของผู้เป็น
พ่อและแม่ เพราะด้วยสาเหตุที่แม่เป็นผู้มีบุตรยาก ท าให้ผู้ให้ข้อมูลมักจะถูกตอกย้ าด้วยประโยคนี้
เสมอๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลมีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทาง 

“ก็เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีพ่อเป็นทหารเรือ แล้วก็มีแม่เป็นครูสอน
ภาษาไทย อยากให้ลองนึกภาพดูว่าจะมีกกฏระเบียบมากมายขนาดไหน เราบอกได้เลยนะว่าตั้งแต่เด็ก
จนถึงมัธยมปลาย มีคนไปรับไปส่งตลอดเวลา เรียนโรงเรียนก็ต้องเป็นโรงเรียนที่แม่สอนอยู่ ไม่เคยไป
ไหนหลังเลิกเรียน ไม่เคยมีโมเมนต์แบบไปเที่ยวกับเพ่ือนหลังเลิกเรียน ไปกินติม หรือว่าไปเข้าร้าน
เสริมสวยไรแบบนี้เลย อีกอย่างเราก็เป็นลูกสาวคนเดียว เหมือนแม่เคยเล่าให้ฟังว่าแม่เป็นคนมีลูกยาก
มาก ไปพึ่งมาเกือบทุกโรงพยาบาลชลบุรีล่ะ ไปทุกวัด จนมีเค้านี่แหละ มันก็เลยเหมือนว่าพ่อกับแม่จะ
เป็นห่วงเค้ามาก กังวลกับทุกเรื่องของเค้า บางทีก็มากเกินไป” 

4.1.1.2 ความคาดหวังจากคนในครอบครัว 
ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองคนมีความคาดหวังจากคนในครอบครัวคล้ายๆ กัน คือ

คาดหวังว่าจะให้ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองกลับมาอยู่ด้วยกัน และท าทุกอย่างเพ่ือให้พ่อและแม่สบายใจ 
ถึงแม้ว่าครอบครัวจะเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองได้ออกไปใช้ชีวิตตามความต้องการของตนเอง แต่
สุดท้ายแล้วการที่ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองจะได้กลับมาอยู่ที่บ้านกับคนในครอบครัว ก็ถือเป็นความคาดหวัง
ใหญ่ที่ครอบครัวคาดหวังไว้กับผู้ให้ข้อมูล 

“ก็ท าตามแพลนเดิมแหละมึง หางานใหม่กลับมาอยู่บ้าน แต่กูก็ไม่รู้ว่า
มันจะดีขึ้นหรือเลวลง กูออกมาอยู่คนเดียวนานเกินไปแล้วอยู่ดีๆต้องกลับไปอยู่แบบมีคนอยู่ด้วย
ตลอดเวลา กูจะทนได้ไหม จะอินดี้มากก็ไม่ได้ แต่คือตอนนี้อยู่กทม. กูจะท าอะไรก็ได้ จะไปไหนกี่โมงก็
ได้ กูก็เลยแอบกลัวเหมือนกันว่าจะทนไม่ได้ แต่สัญญากับเขาไว้แล้วอ่ะมึง” ผู้ให้ข้อมูล 1 
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“ตอนนั้นเรารู้สึกผิดมากอ่ะ เราไม่รู้ว่าการตัดสินใจของเรามันผิดหรือถูก 
แต่คือด้วยความส านึกผิดหรือว่าอะไรไม่รู้นะ เราก็เลยให้สัญญากับพ่อแม่ไปว่า “ครั้งนี้จะเป็นครั้งเดียว
ที่จะท าอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่พ่อกับแม่วางไว้” คือตอนนั้นเราคิดแบบนั้นจริงๆ เรารู้ว่าเราไม่อยาก
เห็นเขาสองคนไม่สบายใจอีกแล้ว ก็เลยสัญญาออกไปแบบนั้น” ผู้ให้ข้อมูล 2 

4.1.1.3 ปัญหาหรือความอึดอัดใจ 
ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองคนต่างมีความอึดอัดใจด้วยกันทั้งสิ้น แต่ต่างประเด็นกัน

ไปตามลักษณะครอบครัว และการเลี้ยงดู กล่าวคือ 
(1) ผู้ให้ข้อมูล 1  

ด้วยเหตุการณ์และการกระท าของพ่ีชายที่ตัวผู้ให้ข้อมูล 1 ได้พบเห็นมา
ตลอด ท าให้ผู้ให้ข้อมูลได้ตัดสินพ่ีชายของตนเองไปแล้ว พ่ีชายของผู้ให้ข้อมูลเป็นคนไม่มีความ
รับผิดชอบ ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ และมักท าให้พ่อกับแม่มีอาการไม่พอใจอยู่บ่อยครั้ง จาก
ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นสร้างความอึดอัดใจให้แก่ผู้ให้ข้อมูลป็นอย่างมาก เพราะฝ่ายนึงก็ครอบครัวที่ไม่
สามารถจะละเลยการดูแลได้ อีกฝ่ายนึงก็พ่ีชาย จะตักเตือนหรือแนะน าอะไรไปด้วยศักดิ์ทีเป็น
น้องสาวท าให้ผู้ให้ข้อมูลต้องมีความย าเกรงต่อกัน และในที่สุดผู้ให้ข้อมูลก็ตัดสินใจที่จะตามทุกความ
ต้องการของทุกคน โดยที่ไม่ให้ความสนใจกับความต้องการของตนเองเลย และอีกสาเหตุหนึ่งคือ
อาการป่วยของพ่อที่สร้างความล าบากใจให้แก่ผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างมาก เพราะแม่คือคนที่รองรับ
อารมณ์ที่เปลี่ยนไปมาของพ่อ และจะมาระบายกับผู้ให้ข้อมูลอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลก็ไม่สามารถ
ปฏิเสธที่จะไม่รับฟัง หรืออกความคิดเห็นใดๆ ได้ 

“แม่งปล่อยพ่อลงกลางทางแล้วบอกว่าถ้าไปส่งพ่อแล้วจะไปท างานไม่ทัน 
กูนี่ขึ้นเลยนะทันทีที่รู้คือแบบแม่งท าไปได้ไง ถ้าพ่อเป็นอะไรขึ้นมาจะท าไง ไม่ไปท าไมไม่บอกไปเลย 
พ่อต้องมานั่งรอแล้วต้องเจาะเลือด เขาจะหิวแค่ไหน ท าไมเรื่องแค่นี้มันคิดไม่ได้ คือกูนี่โมโหมาก 
อยากจะด่าอกตัญญูแต่ก็กลัวจะแรงไปอีก”  

“สรุปง่ายๆ เลยคือพ่ีชายกูแม่งห่วย ถ้ากูเป็นผญ.กูก็ไม่เอามันหรอก คบ
ไปก็ไม่มีอนาคตอะไรเลย มืดมนเกิ้น” 

“บางทีกูก็มีบ้างนะที่ shut down ตัวเองไปเลย แบบกูนอนกับแม่ตลอด
ใช่มั้ยเวลากลับบ้าน นางก็จะระบายให้กูฟัง คือกูเข้าใจเว้ยว่านางอึดอัดอยากระบาย กูก็ฟังแต่บางที
มากไปกูนี่ shut down ไปเลยเว้ย เพราะจะให้กูท าไง นี่ก็แม่ นั่นก็พ่อ กูท าได้แค่รับฟัง ฟังไปฟังมา
แม่งก็เครียดไปอ๊ีกกกก"  

(2) ผู้ให้ข้อมูล 2  
ปัญหาหรือความอึดอัดใจที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ให้ข้อมูล 2 มาจากความ

เคร่งครัดของพ่อแม่ ที่ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกว่านี่คือกรอบที่ก าหนดไว้ จนผู้ให้ข้อมูลรู้สึกอึดอัด แต่การพูด
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ออกไปก็ไม่ใช่ทางออกส าหรับผู้ให้ข้อมูล เพราะสิ่งที่พูดจะกลายเป็นสิ่งที่ท าให้พ่อแม่ของผู้ให้ข้อมูล
เกิดความไม่สบายใจ ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลจึงเลยที่จะเก็บความรู้สึกเหล่านั้นจนท าให้เกิดเป็นความอึดอัดใจ 

“พอมีปากมีเสียงกัน แม่ก็ชอบพูดประมาณว่ากว่าที่แม่จะท าให้เราเกิดมา
ได้ มันยากล าบากแค่ไหน แล้วแม่ไม่เข้าใจว่าท าไมเราถึงชอบท าอะไรเสี่ยงๆ ให้ตัวเองไม่ปลอดภัย 
ก็เนอะ พอคนเป็นลูกอย่างเราได้ยินก็แบบส านึกผิดแทบไม่ทันแล้ว” 

“เอาจริงๆ นะ เขารู้สึกว่านี่มันเป็นโอกาสที่จะได้ออกมาใช้ชีวิตของตัวเอง
สักที ไม่ต้องคอยอยู่แต่ในกรอบที่พ่อกับแม่ขีดไว้ เอาว่าที่ยื่นแต่ละที่นะคือโคราชที่แรก แล้วก็เชียงใหม่ 
ขอนแก่น สงขลา แล้วค่อยมาจบที่ม.บูรพาเป็นที่สุดท้าย ตอนสอบคือตั้งใจมาก กลัวมากกลัวว่า
คะแนนจะไม่สูงพอให้ได้ไปที่ไกลๆ” 

 
4.1.2 ชีวิตวัยเด็ก 

4.1.2.1 ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง รวมไปถึงความภาคภูมิใจ / ความอับ
อายในช่วงวัยเด็ก 

เรื่องราวในวัยเด็กของผู้ให้ข้อมูลทั้งสองคนมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
กล่าวคือ 

(1) ผู้ให้ข้อมูล 1  
ผู้ให้ข้อมูล 1 ถือว่าช่วงเวลาในวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่เปรียบเสมือนกับจุด

ที่ต่ าที่สุดของชีวิต ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างด าเนินไปด้วยความไม่เป็นตัวของตัวเอง ให้ความ
สนใจกับความรู้สึกของคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ เพราะผู้ให้ข้อมูลมีความคิดว่าถ้าหากคนอ่ืนไม่โกรธผู้ให้
ข้อมูล ดีกับผู้ให้ข้อมูล นี่คือความสุขของผู้ให้ข้อมูล ในช่วงเวลานั้นผู้ให้ข้อมูลไม่รู้จักความสุขที่แท้จริง
คืออะไร ดังนั้นชีวิตในวัยเด็กของผู้ให้ข้อมูลจะไม่มีความทรงจ าดีๆ เกิดขึ้นเลย เพราะทั้งหมดที่ผู้ให้
ข้อมูลท าลงไปในวัยเด็กนั้นก็เพ่ือต้องการให้ตนเองรู้สึกว่ามีกลุ่มเพ่ือนและเป็นที่ยอมรับในสังคมใน
ช่วงเวลานั้น 

“ตั้งแต่สมัยม.ต้นล่ะที่เป็นคนขี้เหร่ที่สุดในกลุ่ม ก็เหมือนกูต้อยต่ ามากนะ 
คือกูก็ไม่เข้าใจตัวเองว่ากูพาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นได้ยังไง พอขึ้นม.ปลายก็ย้ายมาอยู่กลุ่มกระติกใช่ม่ะ 
มึงกูจริงใจกับทุกคนหมดเลยนะ แต่พอมีอะไรเกิดขึ้นดูต้องเป็นคนแรกที่โดนโกรธ กูจ าได้เลยนะว่ามี
ช่วงนึงที่กูต้องกลับไปคิดทุกคืนว่าวันนี้มีใครโกรธหรือไม่พอใจอะไรกูไหม หรือบางทีกูต้องโทรไปหา
เพ่ือนในกลุ่มทุกเย็น ทุกคนเพ่ือความแน่ใจว่าวันนี้ไม่ได้มีใครโกรธกูอยู่” 

“เอาเป็นว่าชีวิตมัธยมพ่ีเป็นช่วงบอดของชีวิต ไม่มีที่ยืน ต้องคอยเอาใจ
คนนู้นทีคนนี้ที เอาจริงกูก็ไม่เข้าใจนะว่ากูท าไปท าไม แต่ตอนนั้นถ้าไม่ท ากูก็เหมือนไม่มีตัวตนยังไงไม่
รู้ว่ะ” 
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(2) ผู้ให้ข้อมูล 2  
อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่าผู้ให้ข้อมูล 2 มีรูปแบบครอบครัวที่ค่อนข้าง

เคร่งครัด มีกฏระเบียบบังคับอยู่ตลอดเวลา ส่งผลชีวิตในช่วงมัธยมไม่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ทีจะท าให้
ผู้ให้ข้อมูลจดจ าและน ามาเล่าต่อได้ แต่ในทางกลับกันช่วงที่เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างมัธยมก็าวเข้าสู่
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น ตัวผู้ให้ข้อมูล 2 กับสัมผัสได้ถึงความเป็นอิสระ การอยู่เหนือกฏเกณฑ์
ทั้งหมด และสามารถด าเนีนชีวิตได้ตามท่ีตัวเองต้องการอย่างแท้จริง 

“จากเด็กมัธยมที่มีแต่กรอบ มาอยู่ที่มหาลัยคืออิสระโดยแท้จริง จะไป
ไหนก็ได้ จะกินข้าวกี่โมงก็ได้ จะตื่นก่ีโมงก็ได้ อิสระมากจริงๆ”  

4.1.3 เรื่องความรัก 
4.1.3.1 รายละเอียดของความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดลง 

จากประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูลทั้งสองคน เป็นการเปิดเผย
ถึงช่วงความสัมพันธ์ที่มีการผันเปลี่ยนตามล าดับ กล่าวคือมีความสัมพันธ์ชาย-หญิง-ชาย จุดเริ่มต้น
ของความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมีจุดเริ่มต้นแบบเดียวกันคือเริ่มจากความเป็นเพ่ือน ซึ่งรายละเอียด
การความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงมีดังนี้ 

(1) ผู้ให้ข้อมูล 1  
ความสัมพันธ์ครั้งแรกเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม (ชาย) ที่มี

จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเพ่ือนในสมัยมหาวิทยาลัยก่อน และค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์
ตามล าดับจนถึงวัยท างาน 

“โทนี่ (นามสมมติ) ที่เรียกได้ว่าเป็นแฟนคนแรก เป็นความรักครั้งแรกเลย
นะเว้ย โทนี่ (นามสมมติ) กับพ่ีก็เป็นเพ่ือนเรียนสาขาเดียวกันตอนป.ตรีไง ตอนนั้นคือโทนี่ (นามสมมติ) 
คือตัวท็อปที่ใครๆ ก็อยากได้ มือหนึ่งสาขา 4.00 มาทุกเทอม เป็นเด็กซิ่วจากเกษตรศาสตร์ เลยแก่
กว่าพวกเราประมาณปีนึง ทั้งหล่อ ทั้งเท่ห์ ผู้หญิงในสาขา ไม่ว่าจะเพ่ือน รุ่นพี่ รุ่นน้อง รวมไปถึงเหล่า
เกย์ ทุกคนใครก็อยากได้ทั้งนั้นแหละ” 

“โทนี่ (นามสมมติ) คือผู้ชายคนแรกของกูไง ทุกอย่างดูผ่านไปด้วยดี เรา
สองคนเริ่มมีการปรึกษากันเรื่องงานของโทนี่ (นามสมมติ)  เรื่องการบริหารจัดการชีวิตของแต่ละคน 
แบบอย่างโทนี่ (นามสมมติ) ถ้าฝึกงานเทอมนี้เสร็จก็ยังต้องกลับมาเรียนอีกเทอมนึง สลับกับกูที่จะมา
ฝึกงานเทอมหน้า ทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเราสองคนเป็นผู้ใหญ่ขึ้น รู้จักให้เวลาซึ่งกันและกันอ่ะ” 

“จ าไม่ได้ว่าท าไมถึงกลับมาคุยกันอีก ตอนนั้นกูก็เข้ามาท างานที่กทม. 
แล้ว โทนี่ (นามสมมติ) บอกว่าต้นจัดการตัวเองเรียบร้อยแล้ว แล้วก็คบกันแบบจริงจังเรื่อยมา เราก็คบ
กันเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น ก็อย่างว่ากูคิดว่าความรักของเรามันก าลังโตขึ้น” 
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บทบาทของผู้ให้ข้อมูลในความสัมพันธ์ครั้งนี้ คือผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นฝ่ายที่
ต้องยอมอีกฝ่ายเสมอมา เพราะความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ของผู้ให้ข้อมูลว่าเป็นความสัมพันธ์
ที่แท้จริง และทุกครั้งผลตอบแทนของการอดทน ยอมรับในความผิด หรือข้อบกพร่องในเกิดขึ้นตลอด
ระยะทางของความสัมพันธ์ คือการปฏิบัตของฝ่ายชายที่จะดีขึ้นกว่าปกติ จนท าให้ฝ่ายผู้ให้ข้อมูลเกิด
ความเข้าใจผิดตลอดมา 

“ผู้ชายคนนี้จะเป็นคนแรกแล้วก็คนสุดท้าย คือจะดีแค่ไหน จริงมั้ยล่ะ 
เจอรักแท้แล้ว ซัมติง ความเพ้อของกูช่วงนั้น จนกระทั่งเมนส์ไม่มา คือแม่งความรู้สึกกลัวว่าจะท้อง
ระหว่างเรียน กลัวสารพัด และที่ส าคัญคือกลัวพ่อกับแม่จะเสียใจ คือกูกลัวสุดๆ แล้วก็บอกโทนี่ (นาม
สมมติ)  มันดู clam กว่ากูมาก ตอนนั้นกูรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูก” 

“โทนี่ (นามสมมติ) ก็เอาแต่ด่าว่ากูตลอด กูแทบจะไม่โอเค แต่กูก็ไม่รู้ว่านี่
คือที่สุดที่กูจะทนได้รึยัง จนออก field เสร็จครบสามเดือนแล้วทุกอย่างก็กลับมาสู่ภาวะปกติ รักกันดี 
มีความสุข จนกูรู้สึกว่านี่สินะผลจากความอดทนของกู แล้วกูก็เลยคิดวาตลอดว่าเราต้องอดทนเว้ย 
เพราะมันคือการเรียนรู้กันอะไรท านองนี้มึง” 

แต่ประเด็นส าคัญที่ท าให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องจบลง เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่เกิดขึ้นตลอดเวล่ที่คบกัน คือพฤติกรรมที่น่าสงสัยของฝ่ายชาย การติดต่อได้ยาก ความเจ้าชู้และ
ปฏิกิริยาที่มีต่อผู้ให้ข้อมูลหลังจากที่ทะเลาะกัน ซึ่งทั้งหมดก็สร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ให้ข้อมูลอยู่
ไม่น้อย แต่อย่างที่กล่าวมาข้างต้นถึงบทบาทในความสัมพันธ์นี้ ผู้ให้ข้อมูลจึงเลือกที่จะยอมรับ เพราะ
คิดว่าทุกอย่างจะดีข้ึนอย่างแน่นอน 

“กูก็ติดต่อมันไม่ค่อยได้ แต่กูก็ไม่ได้คิดระแวงอะไร มันน่าแปลกใจมากว่า
ตอนนั้นกูเชื่อโทนี่ (นามสมมติ) อย่างสนิทใจ ทั้งมันมีสัญญาณอะไรตั้งมากมายให้กูเอะใจ แต่กูไม่
เอะใจเลยสักนิดเดียว” 

“เรื่องระหว่างกูกับโทนี่ (นามสมมติ) ก็ด าเนินไปเรื่อยๆ จะมาเข้าปีสี่ 
ตอนกลับมาที่กทม.บ่อยขึ้น แทบจะทุกอาทิตย์ แล้วพอขึ้นมาก็จะติดต่อไม่ได้เหมือนเดิม  แล้วแม่ก็จะ
หาที่มอบ่อยขึ้นเหมือนกัน แต่ถ้าตอนแม่มาโทนี่ (นามสมมติ) จะเอาเบอร์แม่โทรมาหากูเสมอ แต่ไม่
เคยชวนกูไปเจอแม่มันเลยนะ แต่กูก็ไม่รู้สึกอะไร แค่แบบเหมือนมันไม่สนใจกู ไม่เคยมีความคิดว่ามัน
จะมีคนอ่ืนเลยจริงๆ” 

“ตลอดระยะเวลา 4 เดือน โทนี่ (นามสมมติ) ไม่มาหากูที่บ้านเลยสักครั้ง 
ถ้านับว่า 100 ครั้งท่ีโทนี่ (นามสมมติ) โทรมาหา คือโทรมาชวนทะเลาะ ถามหาสาเหตุบ้าบอ ปาเข้าไป
ก็ 90 ครั้งล่ะ มีแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นแหละที่จะโทรมาถามอาการกูบ้าง กูร้องไห้ เสียใจจนไม่รู้ว่าควรท า
ยังไงด”ี 
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“โทนี่ (นามสมมติ) มันบล็อคบอร์กู แต่กลับบอกกูว่าโทรศัพท์มีปัญหา 
แล้วก็พาลทะเลาะกันไปใหญ่โต จนในที่สุดอีอรก็โผล่เข้ามา มันโทรมาหากู แล้วบอกให้ โทนี่ (นาม
สมมติ) เลือกว่าจะเลือกใคร ตอนนั้นเหมือนโลกทั้งโลกมันพังลงมาต่อหน้าต่อตากูเลยเอาจริงเหอะ กู
อ้ึง อ้ืออึงไปหมด งงไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น” 

“แม่โทนี่ (นามสมมติ) โทรหากู ประโยคสั้นๆเลยนะ “คนเขาคบกันมาอยู่
ดีๆ เข้ามายุ่งท าไม” กูจ าได้ขึ้นใจ แล้วแม่โทนี่ (นามสมมติ) ก็วางสายไป กูก็เลยตัดสินใจว่ากลับบ้าน
ดีกว่า ไม่มีที่ยืนส าหรับกูแล้ว” 

แต่ตัวผู้ให้ข้อมูลก็ได้ให้สัมภาษณ์เองว่าภายหลังจากที่จับได้ว่าฝ่ายชายมี
ผู้หญิงอีกคนนึงไว้ก่อนแล้ว ก็ห่างกันไปได้สักพักนึง แต่ไม่สามารถจ าเหตุผลที่ม าให้ทั้งคู่ได้กลับมาคบ
กันอีกครั้งได้ แต่ผู้ให้ข้อมูลบอกแต่ความรู้สึกในช่วงเวลานั้นว่า รู้สึกว่าความรักครั้งนี้คือ “พรหมลิขิต” 
จนสาเหตุที่ท าให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องจบลงเป็นเรื่องท่ีมาจากการทะเลาะกันด้วยประเด็นที่เล็กน้อย
มากๆ 

“เหตุเกิดจากทะเลาะกัน โทนี่ (นามสมมติ) บอกจะมานอนที่ห้องแต่ต้อง
ไปเปลี่ยนมุ้งลวดส้นตีนไรไม่รู้ที่บ้านน้าก่อน กูเลยบอกว่าไม่ต้องมาเพราะมันดึกแล้ว แค่นี้เลย ทะเลาะ
กันใหญ่โต แล้วต้นก็ใช้ลูกไม้เดิมๆ คือบล็อคเบอร์กู แต่ครั้งนี้กูมีสติ” 

ความสัมพันธ์ในช่วงที่  2 คือความสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน (หญิง) 
ความสัมพันธ์ครั้งนี้เริ่มต้นจากที่ท างาน และเป็นความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนกับครั้งที่1 เพราะผู้ให้ข้อมูล 1 
ไม่รู้สึกถึงความตื่นเต้นใรความสัมพันธ์แรกแล้ว จึงเริ่มมองหาความตื่นเต้นอ่ืนๆ เพ่ือเข้ามาเติมเต็ม
ความรู้สึกของตนเอง โดยที่ในขณะนั้นอีกฝ่ายก็มีแฟนอยู่แล้วเช่นกัน 

“ตอนนั้นความสัมพันธ์มันเริ่มจากความน่ารัก ความดูดี เอาง่ายๆ คือ
ภายนอกทั้งหมดของนางสาวเจ (นามสมมติ)ท าให้กูประทับใจได้ในครั้งแรก” 

“เหมือนมีแฟนตอนอยู่ท างาน ดีจะตาย มีคนดูแลนู้นนี่ให้ มีคนเป็นห่วง 
แล้วพอกลับบ้านไปก็มีแฟนตัวจริงคอยดูแล้อยู่แล้ว เพราะมันเสมอกัน ต่างคนก็ต่างมีแฟน ต่างคนก็
ต้องต่างพยายามเก็บความลับเพ่ือไม่ให้เรื่องมันไปถึงแฟนของตัวเอง คือตอนนั้นมันคือความตื่นเต้น ที่
หาไม่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างต้นตอนนั้นเหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะคบกันมานาน ความหวือ
หวาตื่นเต้นมันเลยหายไปด้วย” 

บทบาทของผู้ให้ข้อมูลในความสัมพันธ์ครั้งนี้  มีหน้าที่การงานเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย กล่าวคือ ตัวผู้ให้ข้อมูลมีต าแหน่งเป็นหัวหน้างานโดยตรงของอีกฝ่าย ดังนั้นบทบาท
ทั่วไปก็จะมีลักษณะว่าผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้น า และอีกฝ่ายเป็นผู้ตาม แต่รูปแบบความสัมพันธ์นี้จะ
เปลี่ยนไปในกรณีที่มีกิจกรรมทางเพศ ผู้ให้ข้อมูลจะตกลงเป็นรองอีกฝ่าย ซึ่งตัวผู้ให้ข้อมูล ได้คิดว่าบ
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บาทที่มีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถายการณ์ คือความสมดุล และสามารถลดความตึงเครียดให้อีกอีก
ฝ่ายได้ 

“ตอนนั้นกูก็มีความสุขมาก มีความรู้สึกว่านางสาวเจ (นามสมมติ)นี่แหละ
ที่มาเติมเต็มชีวิต เติมเต็มความจืดชืดของความสัมพันธ์ที่พ่ีอยากได้มานานล่ะ ไปไหนมาไหนก็มีแต่คน
มาอิจฉาเพราะคนที่เดินข้างๆ หน้าตาดีเยี่ยมระดับเกรดเอ” 

“แต่พ่ีชอบนะเวลาอยู่บนเตียงด้วยกัน เหมือนแบบโลกหยุดหมุนเลยนะ 
ด้วยความที่นางสาวเจ (นามสมมติ)มันเด็กกว่าใช่ป่ะ เวลาปกตินางสาวเจ (นามสมมติ)มันไม่ได้เป็น
ผู้น าอะไรขนาดนั้น กลับกลายว่าพออยู่บนเตียงบทบาทของพ่ีกับนางสาวเจ (นามสมมติ)ก็สลับกัน คือ
พ่ียอมนางสาวเจ (นามสมมติ)มากขึ้น แล้วนางสาวเจ (นามสมมติ)ก็เหมือนมีอ านาจเหนือพ่ีด้วย”   

“กูว่าความที่เรายอมอ่อนกว่านี่แหละที่ท าให้นางสาวเจ (นามสมมติ)หลง
กูอยู่ช่วงนั้น ก็อย่างที่กูบอกว่าต าแหน่งกูสูงกว่า การแสดงออกต่อหน้าคนอ่ืนมันก็ต่างจากเวลาที่เราอยู่
ด้วยกัน จะให้กูอยู่เหนือมันตลอดเวลาก็ไม่ไหวป่าวว่ะ กูเหนื่อยจะปั้นหน้า 5555 แล้วนางสาวเจ (นาม
สมมติ)คงกดดันมากด้วยแหละ” 

จากการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างก็มีแฟนอยู่แล้ว แทนที่พอทั้ง
สองฝ่ายไม่พันธะก็จะกลับมาเริ่มความสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้อย่างจริงจัง แต่กลับกลายเป็นว่าอีกฝ่ายนึง
ไม่ได้คิดเช่นเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูล และด้วยความไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายกับคนรักเก่าที่
จะมีความสัมพันธ์ต่อกันฉันท์พ่ีน้อง มีความห่วงใย เอ้ืออาทรต่อกัน และที่ส าคัญคือยังเป็นคนส าคัญใน
ชีวิตเหมือนเดิม ซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกว่าเป็นเป็นปัญหาเรื้อรัง ไม่จบไม่สิ้ น 
เพราะสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลคาดหวังจากอีกฝ่าย คือการตัดคนรักเก่าออกชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม 
และด้วยภาพลักษณ์ของคนรักเก่าท าให้เกิดเป็นความกดดันแก่ผู้ให้ข้อมูลตลอดความสัมพันธ์เช่นกัน 

“แฟนเก่านางสาวเจ (นามสมมติ)ไง ปีใหม่อ่ะมึง กูอยากมี อยากเป็นให้
เหมือนใหม่มัน กูพยายามไม่ท าตัวให้เป็นผู้หญิงธรรมดานะ เพราะกูกลัวว่ามันจะเบื่อ ตอนแรกที่โกหก
กูก็ไม่คิดว่าจะเป็นไร เพราะคงไม่ได้คบกันจริงจังมากแล้ว หยอดไป อวดไป แต่เอาเข้าจริงแม่งกลาย
เป็นว่าคบกันมาเกือบ 5 ปี กูถอยหลังไม่ได้แล้วอ่ะมึง กูรู้ว่ามันเป็นคนแบบนี้ คืออยู่ท่ามกลางคนสวย 
คนรวย คนมีอ านาจ แล้วถ้ากูเป็นคนธรรมดามันจะหันมามองกูหรอ” 

“กูก็เหมือนสร้างโลกไว้โลกนึงให้ตัวเองได้มีที่ยืนแบบเท่าแฟนมัน คือกู
เสียเซลฟ์มากเลยนะตอนนี้มันเลิกกันแล้ว แต่ไม่บอกกู” 

“นี่เป็นเรื่องเดียวเลยนะที่ท าให้กูขึ้นตลอด กูไม่เข้าใจความสัมพันธ์อะไร
แบบนี้ เลิกก็คือเลิกป่ะเลิกแล้วเป็นพ่ีน้องกันได้ เป็นที่ปรึกษากันได้หรอว่ะ เอาจริงกูไม่เคยมีความเชื่อ
อะไรแบบนี้เลยนะ คือนางสาวเจ (นามสมมติ) มันเคยบอกกับกูว่ามันท าให้แฟนเก่าเป็นเพ่ือนได้ตลอด 
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แล้วแฟนตอนนี้ก็รับได้ทุกคน เอาจริงกูไม่เข้าใจค่ะ เขาไม่มีความรู้สึกแปลกกันเลยหรอว่ะ กูเนี้ยะเลิก
คือเลิก” 

และประเด็นสุดท้ายที่ท าให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องจบลง และส่งผล
กระทบต่อีวิตของผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างมาก จนต้องพบจิตแพทย์เพ่ือเยียวยาสภาพจิตใจของตนเอง คือ
การตัดสินใจโดยไม่ปรึกษากันของอีกฝ่าย และเหตุผลที่เหมือนกับก าลังผลักความผิด ความรับผิดชอบ
ทั้งหมดมาที่ผู้ให้ข้อมูล 

“นางสาวเจ (นามสมมติ)บอกเลยว่าไม่ได้เป็นเพราะท าใจไม่ได้ที่อยู่ตรง
นั้น แต่ความส าเร็จของคนรอบข้างมันต่างหากที่ท าให้มันเกิดค าถามว่ามันมัวแต่ท าอะไรอยู่ ท าไม
อนาคตยังไม่ชัดเจนเหมือนคนอ่ืน กูเลยถามว่านี่คือการคบกับกูคือถ่วงอนาคตหรอวะ นางสาวเจ (นาม
สมมติ)บอกว่าปล่าว ความสุขมันมีมากเกินไป มากจนมันลืมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันควรจะท าตอนนี้คือ
การสร้างอนาคตรึปล่าว ทีนี้กูก็สงสัยว่าแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหน อะไรท าให้เกิดความรู้สึกนี้ ที่ผ่านมา
แม่งไม่มีความหมายเลยหรอ นางสาวเจ (นามสมมติ)บอกว่ากูก็ยังเป็นแสงสว่างในชีวิตมันเหมือนเดิม 
แต่ตอนนี้มันต้องการโฟกสัเรื่องอ่ืนมากกว่าเรื่องความรัก” 

“การที่กูออกจากชีวิตนางสาวเจ (นามสมมติ) นี่แหละคือของขวัญที่แพง
ที่สุดแล้วก็ตรงใจนางสาวเจ (นามสมมติ)ที่สุด กูท าให้ไปแล้ว มันก็น่าจะพอ หลังจากวันนั้นก็บล็อคเฟส 
บล็อคไลน์ ลบเบอร์ คือพอกันที กูร้องขอเศษความรักจากคนๆนี้มามากพอแล้ว (ร้องไห้)” 

ความสัมพันธ์ในช่วงที่ 3 หรือเวลาปัจจุบัน คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ชายอีกครั้ง โดยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า เป็นความสัมพันธ์ที่ตัวผู้ให้ข้อมูลเองไม่เคยสัมผัสมาก่อน 
เพราะต่างฝ่ายต่างเป็นแปลกหน้ากัน และพัฒนาขึ้นตามล าดับ ซึ่งต่างฝ่ายต่างก าลังปรับเพ่ือเข้าหากัน
ให้มากยิ่งขึ้น โดยความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลได้ตั้งใจไว้ว่า “จะให้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และใช้
สมองมากกว่าหัวใจ” ปัญหาที่เกิดขึ้นส ารับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ คือการมองโลกที่ที่แตกต่างกัน 
อาจจะด้วยอายุที่แตกต่างกัน โดยที่ฝ่ายชายมีอายุน้อยกว่า ก าลังศึกษาอยู่ และฐานะทางบ้าน การ
เลี้ยงดูของฝ่ายชายมีมาจากครอบครัวที่มีฐานะดี ไม่เคยถูกปฏิเสธ ไม่เคยต้องผิดหวัง เหมือนที่ผู้ให้
ข้อมูลเคยกล่าวไว้ว่า “หมอมีพร้อมทุกอย่าง ขาดอยู่แค่อย่างเดียว คือ ความอดทน”  

“พ่ีมาเจอกับหมอที่งานคอนเสิร์ตที่ไบเทค ตอนนั้นก็ให้เบอร์ไปแบบไม่คิด
ไร คนที่เจอกันที่คอนเสิร์ตมันจะมีอะไร ก็ให้ไปแบบไม่ได้คิดอะไร แต่หมอก็ติดต่อกลับมา แล้วก็
เดินหน้าจีบพ่ีอย่างจริงจัง ด้วยความที่หมอ ยังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ พี่ก็เลยยับยั้งชั่งใจว่าเด็กอีกแล้ว
หรอว่ะ ไม่ไหวแล้วมั้ง 5555 แต่หมอจีบพี่อย่างจริงจัง” 

“ตอนนี้ก็ต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันแล้ว แล้วความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นมาก 
พ่ียังสามารถมีความสุขกับทุกสิ่งที่พ่ีเคยมี แค่มีหมอมาเติมเต็ม อย่างที่บอกต้องใช้สมองให้มาก กูว่ารุ่ง” 
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“มีความอึดอัดมากเวลาอยู่กับหมอนะ ความสุขที่หมอให้กูมันดูฟูมาก 
ล่องลอย เหมือนความฝันอ่ะมึง ไหนจะส่งคนขับรถมารับ ไหนจะปิดศาลาเพ่ือดินเนอร์กับกู ไม่นับ
ดอกไม้ ขนม ของกะจุ๊กกะจิ๊กที่ทั้งหรู ทั้งแพง เปย์เสื้อผ้า ช่างแต่งหน้าท าผมให้เวลาออกงาน ไปเที่ยว
นี่ไม่ต้องเอาตังค์ไปยังได้ และท่ีสุดเลยคือมินิคันนี้!!”  

(2) ผู้ให้ข้อมูล 2  
ความสัมพันธ์ครั้งแรกเกิดขึ้นกับเพศตรงข้าม (ชาย) เป็นความสัมพันธ์ที่

เริ่มต้นจากการเป็นเพ่ือนในวัยมัธยม และเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในสายตาของพ่อและแม่ของทั้งสอง
ฝ่ายเสมอ บทบาทในวัยมัธยมก็เป็นเพ่ือนที่ช่วยกันเรียน ไม่พากันออกนอกลู่นอกทาง แต่จะมีความ
แตกต่าง หรือการแสดงออกต่อกันมากขึ้นก็ช่วงที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกัน ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึง
ความรู้สึกที่เป็นอิสระ สามารถด าเนินชีวิตได้ตามที่ตนเองต้องการทุกเรื่อง รวมไปถึงเรื่องของความรัก
ด้วย บทบาทของทั้งคู่มีความเสมอภาคกัน ไม่ไดมีใครมีอ านาจเหนือใครอย่างมีนัยส าคัญของ
ความสัมพันธ์นี้ 

“ป๋า (นามสมมติ) ไง ก็คบกันว่าตั้งแต่ม.4 จนเรียนต่อปริญญา ป๋า (นาม
สมมติ) ก็ตามมาเรียนที่เดียวกัน คือทุกอย่างมันโอเคมาก ตอนเรียนมัธยมด้วยกันป๋า (นามสมมติ) ก็ดู
เป็นผู้ชายโรแมนติคมาก ผู้ชายอบอุ่น แต่เราอยู่คนละห้องกัน ไม่เคยไปเที่ยวไหนด้วยกันหรอก ไม่เคย
ออกนอนลู่นอกทางเลย พ่อแม่ท้ังสองฝ่ายก็รับรู้ตลอดเลย” 

“ตัวติดกันตลอด จนคนอ่ืนๆก็แซว ซึ่งในความคิดเรา เราว่ามันก็ไม่แปลก
ไหมที่คนเป็นแฟนกันจะอยู่ด้วยกันตลอด ไปไหนมาด้วยกันตลอด  คือมันก็ถูกต้องแล้วรึป่าว แล้วเราก็
ไม่เคยทะเลาะกับป๋า (นามสมมติ) เลยนะ” 

ประเด็นส าคัญที่ท าท าให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จบลง คือคนรักเก่าของฝ่าย
ชายที่กลับมา ความสัมพันธ์ก็จบลงทันที ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลเสียใจมากกับความสัมพันธ์ที่ต้องจบลง  

“ป๋า (นามสมมติ) เริ่มมีเพ่ือนเยอะขึ้น เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้น เริ่มติดเพ่ือน 
เริ่มติดเกมส์ เริ่มย้ายออกไปอยู่หอนอกกับเพ่ือน จังหวะนี้แหละที่เรากับป๋า (นามสมมติ) ทะเลาะกัน
บ่อยมาก แต่ประเด็นหลักใจความที่ส าคัญที่ทะเลาะกันก็คือ เขียว (นามสมมติ)  แฟนเก่าของป๋า (นาม
สมมติ) กลับมา” 

“เหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะทะเลาะกันจริงจังและหนักมาก คือป๋า (นาม
สมมติ) ปล่อยให้เรารอสายเป็นชั่วโมงเลยนะ แล้วอีกสยนึงคือ เขียว (นามสมมติ) ที่โทรมา เราก็
ทะเลาะกันว่ามันมีเหตุผลอะไรที่รับสายคนอ่ืนแล้วปล่อยให้แฟนต้องรอสายเป็นชั่วโมงๆ แบบนี้ มัน
ไม่ใช่แล้วป่ะ แล้วป๋า (นามสมมติ) ก็ตอบมาว่า “เขียว (นามสมมติ) ไม่ใช่คนอ่ืน เขียว (นามสมมติ) คือ
คนรัก!” มันควรค่าแก่การโดนตบไหม เราก็ถามกลับไปเหมือนกันว่าถ้าป๋า (นามสมมติ) เห็นเขียว 
(นามสมมติ) เป็นคนรักแล้วเราล่ะ ส าหรับป๋า (นามสมมติ) คืออะไร ป๋า (นามสมมติ) ตอบกลับมาว่าที 
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(นามสมมติ) ก็เป็นแฟนเราไง คือพอป๋า (นามสมมติ) พูดจบเรานี่ทนไม่ไหว เลยตบหน้าป๋า (นาม
สมมติ) ไปทีนึง แล้วก็ตะโกนใส่หน้าว่าเลิกกัน” 

“ตอนที่ทะเลาะเสร็จแล้วกลับมา น่าจะเป็นเพราะโมโหเลยยังไม่รู้สึก
อะไร แต่พอวันรุ่งขึ้นที่เลิกกันเราก็ยังมึนๆ งงๆ อยู่ แต่ป๋า (นามสมมติ) คือประกาศว่าคบกับเขียว 
(นามสมมติ) วันนั้นเลยใน Hi-5 เราจ าได้ พอเห็นเท่านั้นแหละ ร้องไห้ไม่หยุดเลย อยากถามว่านี่คือไม่
เหลือเยื่อใยกันแล้วใช่ไหม ไม่มีความแบบทิ้งช่วงเวลาท าใจเลยรึยังไง” 

ความสัมพันธ์ในช่วงที่ 2 คือความสัมพันธ์ที่เกิดกับเพศเดียวกัน (หญิง) ซึ่ง
ความสัมพันธ์ในช่วงเวลานั้น ผู้ให้ข้อมูลก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงว่าจริงๆ แล้ว 
ตนเองรู้สึกเช่นไรกับอีกฝ่ายที่เป็นผู้หญิง แต่ด้วยการดูแลเอาใจใส่ของอีกฝ่าย เลยท าให้ผู้ให้ข้อมูลเปิด
โอกาสให้ต่างฝ่ายต่างได้ท าความรู้จักซึ่งกันและกัน บทบาทของผู้ให้ข้อมูลอยู่เหนือกว่าอีกฝ่ายมาก 
เพราะอีกฝ่ายเข้ามาขอเริ่มความสัมพันธ์ก่อน  

“ไม่มีใครสนับสนุนในความรักครั้งนี้ของเราเลย ซึ่งเอาจริงเราก็ไม่แคร์นะ 
เพราะเราแค่คิดจะคบพ่ีเอ (นามสมมติ) แค่ตอนที่เลิกกับป๋า (นามสมมติ) ใหม่ๆ เท่านั้น แต่พอคุยไป
คุยมา ไม่ใช่เราติดพ่ีเอ (นามสมมติ) นะ แต่เป็นพ่ีเอ (นามสมมติ) ที่มาติดมาเรามาก เราก็เลยคิดว่าก็
ไม่ได้เสียหายอะไรนี่หว่ายังไงก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน การที่มีคนคอยมาดูแลเอาใจใส่มันก็ดีอยู่มากเลย
ทีเดียว เราก็เลยคบกับพ่ีเอ (นามสมมติ) ” 

“เรื่องก็ด าเนินไปเรื่อยๆ พ่ีเอ (นามสมมติ) ตามใจเราตลอด ไม่เคยขัดใจเรา
เลยสักอย่าง ไม่เคยแม้แต่จะขึ้นเสียงหรือว่าชวนทะเลาะสักครั้ง คือดีงามมากจริงๆ บอกเลยช่วงนั้น” 

แต่วิธีการปฏิบัติของอีกฝ่ายที่มีความเอาใจใส่ ดูแล แต่ตามประกบติด
ผู้ให้ข้อมูล จนท าให้เกิดเป็นความอึดอัด ที่คล้ายว่ากลับมาอยู่ในกรอบที่ผู้ปกครองได้ก าหนดไว้อีกครั้ง 
ไม่ใช่ความสบายใจที่ควรสัมผัสได้จากคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 

“พอเขามาตามชีวิตเรามากๆ เราก็เริ่มอึดอัด ทีนี้ก็เริ่มจะทะเลาะกันล่ะ 
มันก็ไม่ต่างจากท่ีพ่อกับแม่เราเคยวางกรอบไว้ให้เราเดินไหม ตอนนั้นก็เริ่มทะเลาะกันกันบ่อยขึ้น เขาก็
เริ่มโวยวาย แต่ประเด็นใหญ่ใจความคือเค้าเริ่มอึดอัด แต่ พ่ีเอ (นามสมมติ) กลับคิดว่าเค้าเปลี่ยนไป 
คือถ้าอยู่กับพ่ีเอ (นามสมมติ)  เราก็ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เลย ไปกินข้าวกับเพ่ือนก็ต้องหิ้ว พ่ีเอ 
(นามสมมติ) ไปด้วย แล้วพ่ีกลุ่มเราก็ชอบหน้าพ่ีเอ (นามสมมติ) มากเลยนิ แต่ถ้าไปแล้วไม่ให้ พ่ีเอ 
(นามสมมติ) ไปด้วย เดี๋ยวก็กลายเป็นประเด็นทะเลาะกันอีก แล้ว อีกอย่างคือเค้าเป็นคนขี้เกียจ
ทะเลาะถ้าไม่เกินความอดทน เราก็เลยตัดประเด็นไปเลย” 

แต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้จบลงได้อย่างน่าเศร้า คืออีกฝ่ายมีอาการผิดปกติ
ทางร่างกายและชีวิตทันที แต่การสูญเสียเสียครั้งนี้ก็ท าให้ผู้ให้ข้อมูลได้ตระหนักถึงความรู้สึกที่แท้จริง
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ที่มีต่ออีกฝ่ายนึงว่า แท้จริงแล้วความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ตัวผู้ให้ข้อมูลได้สัมผัสมานี้ไม่ใช่ความรู้สึกฉันท์
คนรัก แต่เป็นในรูปแบบของพ่ีสาว-น้องสาวมากกว่า 

“เอาจริงมันตอบยากมากเลยนะ ตัวเค้าเองก็ไม่แน่ใจว่ารักหรือปล่าว แต่
ที่แน่ๆ คือรู้สึกดีมากตอนที่ป๋า (นามสมมติ) โทรมาเตือนเรื่องที่เรารื่องที่ว่าคบกับพ่ีเอ (นามสมมติ)  ป๋า 
(นามสมมติ) โทรมาว่าถ้าคิดจะคบกับพ่ีเอ (นามสมมติ) เพ่ือประชดก็ขอให้อย่าท า ป๋า (นามสมมติ) ยัง
รักเราอยู่แต่ที่คบกันไม่ได้เพราะเขียว (นามสมมติ) กลับมา แล้วเขียว (นามสมมติ) ก็คือคนที่ป๋า (นาม
สมมติ) รอมาตลอด” 

“จนเพ่ือนเราใครสักคนนี่แหละที่เอามือไปอังจมูกแล้วบอกว่าพ่ีเอ (นาม
สมมติ) ไม่หายใจแล้ว ตอนนั้นแหละที่เราร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลัง มันเป็นความรู้สึกท้ังกลัว ทั้งตกใจ ทั้ง
เสียใจ คือความรู้สึกตอนนั้นมันรุมเร้ามากจริงๆ แล้วก็ยกโขยงกันไปโรงพยาบาลแล้วผลสุดท้ายคือพ่ีเอ 
(นามสมมติ) ก็ตายไปจริงๆ ตอนนั้นที่หมอบอกเราอ่ะ เราแทบล้มทั้งยืน เราตั้งตัวไม่ถูก อย่างว่าแหละ 
มันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากๆ เราร้องไห้หนักๆอยู่หลายวันมาก ท าใจไม่ได้จริงๆ เอาตามจริงเลยพ่ีเค้า
นอนตายอยู่ข้างๆ”  

“ความรู้สึกของการสูญเสียไง รู้สึกเสียใจที่พ่ีเอ (นามสมมติ) ตายไป แต่
เราไม่รู้สึกเสียดายที่จะไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอีกต่อไปแล้วเลยสักนด ไม่มีความรู้สึกผิดบาปเลยที่ผ่านมา
เราเคยละเลยหน้าที่ของคนรักไป เพราะในใจเรารู้มาตลอดว่าพ่ีเอ (นามสมมติ) กับเราเป็นแค่พ่ีน้องกัน 
เพราะท้ายที่สุดครอบครัวเราก็ไม่มีวันยอมรับเรื่องนี้ได้อยู่แล้ว” 

และความสัมพันธ์ในช่วงที่ 3 หรือช่วงเวลาปัจจุบัน เป็นความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นกับเพศชายอีกครั้ง โดยผู้ชายที่เข้ามามีบทยาทในความสัมพันธ์ครั้งนี้เริ่มต้นจากความพยายาม 
และความกล้าหาญของฝ่ายชายที่เข้ามาเริ่มความสัมพันธ์กับผู้ให้ช้อมูลก่อน และความสัมพันธ์ครั้ง
เหมือนกับว่าจะเป็นความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายของผู้ให้ข้อมูล เพราะในขณะที่มีการสัมภาษณ์นี้ ผู้ให้
ข้อมูลก าลังตั้งครรภ์อยู่นั่นเอง 

“หอย (นามสมมติ) บอกว่าแอบชอบเรามาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มคบกับพ่ีเอ 
(นามสมมติ) แล้ว ไม่แน่ใจว่าตกลงเรายังไงแน่” 

“หอย (นามสมมติ) บอกเราเองว่าตอนแรที่ไม่กล้าเข้ามาจีบอ่ะ เพราะว่า
กลัวเรื่องนี้ด้วย ไม่ใช่กลัวผีนะ แต่กลัวความรู้สึกเราเองว่าจะมีแต่ พ่ีเอ (นามสมมติ) อยู่เต็มหัวใจจนมี
คนใหม่ไม่ได้แล้ว” 

“เริ่มคบกันนับตั้งแต่ฝึกงานถึงตอนแต่งก็ 5 ปีนิดๆ คือหอย (นามสมมติ) 
เป็นผู้ชายที่แบบกวนตีนมากอ่า ไม่มีความโรแมนติดเลยสักนิด ไม่พูดค าหวาน ไม่มีจ๊ะจ๋า แต่การ
กระท าของหอย (นามสมมติ) ต่างหากที่แสดงออกว่าหอย (นามสมมติ) รักเรามาก ถ้าเทียบกับผู้ชาย
แบบป๋า (นามสมมติ) ที่ปากหวานที่หนึ่ง แต่การกระท ากลับตรงกันข้ามสิ้นเชิง ตอนที่นอวมาขอ
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แต่งงานตอนนั้นเราก็คิดเยอะอยู่นะว่าเราจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ไปตลอดชีวิตได้ไหม แล้วค าตอบคือ ได้ ! 
แบบไม่มีข้อกังขาเลยด้วยนะ เพราะตลอดเวลาที่คบกันมาหอย (นามสมมติ) ไม่เคยขัดใจเรา แต่ก็ไม่ใช่
ว่าจะตามใจแบบไร้สาระนะ หอย (นามสมมติ) ท าให้เรามองโลกนี้แบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น คบกันด้วย
เหตุผล” 

“ตอนนี้เราตื่นเต้นมาก ทุกอย่างดูจะเปลี่ยนไปหมด หอย (นามสมมติ) ก็
ดูแลเราเป็นอย่างดี ฝั่งแม่หอย (นามสมมติ) ก็ไม่ค่อยมีฤทธิ์มีเดชเหมือนก่อน ชีวิตตอนนี้แฮปปี้สุดๆ 
แล้วนี่เพ่ิงออกจากงานเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมา หอย (นามสมมติ) บอกว่าให้ออกมาอยู่ดูแลบ้าน ดูแลลูก 
แล้วหอย (นามสมมติ) ก็ตามใจทุกอย่างเลยจริงๆ คือชีวิตตอนนี้คือที่สุดแล้ว” 

4.14 การด าเนินชีวิตและการใช้จ่าย (Lifestyle and Consumption) 
4.1.4.1 ความแตกต่างของการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงความสัมพันธ์ (Lifestyle) 

และลักษณะการใช้จ่าย หรือการอุปโภคบริโภคในแต่ละช่วงความสัมพันธ์ (Spending and 
Consumption) 

ความสัมพันธ์ในทุกช่วงเวลา ต่างมีตัวแปรที่ส าคัญที่ท าให้ผู้ให้ข้อมูลทั้ง
สองคนมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิต ลักษณะการใช้จ่าย และการอุปโภคบริโภคที่แตกต่างกันออกไปอยู่
แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ผู้ให้ข้อมูล 1  
รูปแบบการด าเนินชีวิต ลักษณะการใช้จ่าย รวมไปถึงการอุปโภคบริโภคของ

ผู้ให้ข้อมูล 1 มีความแปรผันตรงกันกับความต้องการและความพึงพอใจชองอีกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัด 
ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม (ชาย) ครั้งที่ 1  
“ใช้เงินกูค่าน้ ามันรถ บางทีใกล้สิ้นเดือนกูกะว่าพอแน่ล่ะ แล้วโทนี่ (นาม

สมมติ) ก็ต้องชวนไปนู้นไปนี่ ตอนนั้นการเงินกูย่ าแย่มาก กูต้องใช้บัตรกดเงินสดอ่ะ กูจ าได้เลย ไม่กล้า
บอกโทนี่ (นามสมมติ) ว่าเดือนนี้เงินไม่พอใช้ กลัวมันหาว่ากูจน กูบริหารจัดการเรื่องเงินไม่ได้ ใครจะ
เอาท าเมีย” 

“ตั้งแต่โทนี่ (นามสมมติ) ท างาน โทนี่ (นามสมมติ) ก็ไม่เท่ห์เหมือนตอน
สมัยเรียน อ้วนขึ้น ไม่รักษารูปร่างของตัว ไม่แต่งตัวเลย บางที่กูก็อยากแต่งงามๆบ้าง แต่พอเดินไป
ด้วยกันแล้วผู้ชายข้างๆ คือใส่เสื้อบอลกับเกงยีนส์สามส่วน รองเท้าแตะ มันก็ไม่เข้ากันไปอีก แล้วอีก
อย่างโทนี่ (นามสมมติ) มันชอบว่ากูว่ากูแต่งตัวเว่อร์ แค่ออกไปกินข้าวจะอะไรนักหนา ตอนนั้นยังไม่
หัดแต่งหน้าเลย เปลือยเปล่า เพราะโทนี่ (นามสมมติ) บอกว่าผู้หญิงไม่แต่งหน้าหน่ะสวยที่สุด” 

“เอาจริงตอนคบกับโทนี่ (นามสมมติ) อ่ะ ก็ไม่เชิงว่าใช้จ่ายไปกับของแพง
รึอะไรนะ แต่แค่ใช้จ่ายเกินก าลัง แบบซื้อของจ านวนเยอะ ไม่ใช่ว่าเป็นองราคาแพงอะไรท านองนี้ 
เพราะเหมือนเราใช้ชีวิตกันแบบจะสร้างครอบครัวอ่ะมึง แต่ด้วยเงินเดือนกูคนเดียวแต่ใช้สองคน มันก็
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ไม่พออยู่แล้ว ถูกมั้ยล่ะ พวกเครื่องส าอางค์ counter brand นี่ตัดไปเลยนะจ๊ะ เพราะไม่รู้จักสักอย่าง 
ตอนนั้นครีมที่ใช้หรูสุดคิ Nutrogena แบบครบเซ็ต 555 เขียนคิ้วก็ไม่เป็น แต่งหน้าก็ไม่เป็น ไม่มี
เครื่องส าอางค์มากมายเท่าตอนนี้ มีแค่ BB Cream โง่ๆ แป้งพัฟ บลัชออนสีเดียว แค่นั้น ขนาดลิปสีๆ
กูยังไม่มีเลยมึง” 

ความสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน (หญิง) ครั้งที่ 2 
“เป็นไปแบบเกินตัวมากๆ กูรู้จักแบรนด์หรูๆ ทุกแบรนด์ จากเมื่อก่อนที่

เคยไม่กล้าจะเข้าร้านอาหารหรู หรือแบบเดินเข้าไปซื้อเครื่องส าอางค์ท่ี Counter brand เอาว่าจะไป
กินข้าวที่ไหนต้องหาในอินเตอร์เน็ทก่อน เอาที่แพงที่หรูเข้าไว้ อยากท าให้นางสาวเจ (นามสมมติ)
ประทับใจ พ่ีต้องท างาน 2 jobs เพ่ือหาเงินมาใช้ มาเปย์นางสาวเจ (นามสมมติ)”  

“นี่พ่ีมีสไตล์การแต่งตัวได้ดีเลิศ ทันสมัย ถูกกาลเทศะ ดูแพงแบบนี้ ต้อง
กราบขอบพระคุณนางสาวเจ (นามสมมติ)นะคะ อย่างที่มึงรู้ว่าเวลาที่กูต้องออกงานอะไรสักงาน 
นางสาวเจ (นามสมมติ)จะคอยหา ref. การแต่งหน้า ท าผม มาแมทกับชุดออกงาน ไม่ว่าจะไปงานเล็ก 
งานใหญ่ งานบวช งานแต่ง พ่ีเจิดทุกงาน ช่งเวลาที่คบกบนางสาวเจ (นามสมมติ)เป็นช่วงเวลาที่พ่ีสวย
ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หน้าผม หรือว่าชุดใน everyday look มาท างานธรรมดา ยังเป๊ะมาก พ่ีพูด
เลย เอาว่าถ้าไม่มีนางสาวเจ (นามสมมติ) พ่ีคงเป็นผู้หญิงเด๋อๆ คนเดิมนี่แหละ แล้วพ่ีก็ใช้รู้จักการใช้
น้ าหอม Bombshell ของ Victoria Secret เป็นครั้งแรก” 

ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม (ชาย) ครั้งที่ 3  
“หมอเปย์พ่ีมาก พี่รู้สึกว่าพ่ีสวย โชคดีระดับชมพู่ อารยาเลยจร้า จะมาก

กี่ครั้งที่ผู้ชายจะปิดร้านอาหารเพ่ือพาพ่ีไปดินเนอร์ เพราะเห็นช่วงนั้นพี่ท างานหนัก เลยอยากให้พ่ีผ่อน
คลาย ไหนจะตอนที่โรคกรดไหลย้อนพ่ีก าเริบ มันจะนอนไม่ได้เพราะแสบอก อึดอัดใช่มั้ย หมอจ้างคน
มานวดฝ่าเท้าถึงคอนโดเพ่ือให้พ่ีสบายแล้วก็นอนหลับได้ ป๊ากับม๊าก็น่ารักเหลือเกิน ทุกอย่างดูโอเค 
ชีวิตดี๊ย์ดีมีความสุข” 

“ความสุขที่หมอให้กูมันดูฟูมาก ล่องลอย เหมือนความฝันอ่ะมึง ไหนจะ
ส่งคนขับรถมารับ ไหนจะปิดศาลาเพ่ือดินเนอร์กับกู ไม่นับดอกไม้ ขนม ของกะจุ๊กกะจิ๊กที่ทั้งหรู ทั้ง
แพง เปย์เสื้อผ้า ช่างแต่งหน้าท าผมให้เวลาออกงาน ไปเที่ยวนี่ไม่ต้องเอาตังค์ไปยังได้” 

(1) ผู้ให้ข้อมูล 2 
รูปแบบการด าเนินชีวิต ลักษณะการใช้จ่าย รวมไปถึงการอุปโภคบริโภค

ของผู้ให้ข้อมูล 2 นั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงตามความสัมพันธ์เลย 
“ไม่เปลี่ยนเลย เรารู้สึกแบบนั้นนะ 5555 คือเรารู้สึกว่าเงินของใครก็ของ

มัน ต่างคนต่างหามา ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่หรือว่าท างาน เราจะพยายามแชร์ตลอดนะ 
เพราะเรารู้สึกเกรงใจ คือช่วงที่คบกับพ่ีเอ (นามสมมติ) อ่า พ่ีเอ (นามสมมติ) ก็เปย์เรานะ แต่เราไม่ได้
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โอเคสักเท่าไหร่ ก็พยายามทดแทนให้เหมือนกัน เรื่องนี้เราไม่แตะต้องกัน เงินทองมันของบาดใจเด้ อ
เพ่ือน ขนาดตอนนี้ที่แต่งงานกันหอย (นามสมมติ) แล้ว เรายังแบ่งเงินแบบเงินส่วนตัวเรา เงินส่วนตัว
เขาและเงินกองกลางของเราด้วย แบบนี้แหละจะได้ไม่มีประเด็นอะไรตามมา” 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย “กรณีศึกษาการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิง” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

วิเคราะห์ถึงกระบวนความคิด กระบวนการตัดสินใจ พฤติกรรมการแสดงออก แรงขับเคลื่อนและเหตุ
ปัจจัยที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์การผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิง (Consumer Insight) ด้วย
วิธีการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง (Case study) จากผู้ให้ข้อมูลจ านวน 2 คน ซึ่งท าการค้นคว้าแนวคิด 
ทฤษฎีที่กี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
จากการสัมภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลทั้งสองคนเบื้องต้น จากประเด็นค าถามที่กล่าวมา

ข้างต้นนั้น สามารถสรุปผลการวิจัยโดยแยกอธิบายเป็นรายบุคคลเพ่ือง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
ดังต่อไปนี้ 

 
5.1.1 ผู้ให้ข้อมูล 1 

หากพิจารณาจากสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ รอบตัวของผู้ให้ข้อมูลนั้น จะสามารถ
สัมผัสได้ถึงความกดดันที่ผู้ให้ข้อมูลต้องแบกรับมาตลอด ไม่ว่าจะไปภาระหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว คน
รักที่ผ่านมา (ยังไม่กล่าวถึงความสัมพันธ์ในปัจจุบัน) ที่ท าให้ตัวผู้ให้ข้อมูลต้องแสดงตัวตนออกมาในเชิง
ที่ว่าสามารถออกเป็นที่พ่ึงพิงให้แก่บุคคลรอบข้างได้ ซึ่งการแสดงออกนี้เท่ากับเป็นการรับเอาภาระ
ทั้งหมดมาไว้ที่ตนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ให้ข้อมูลนั้นมีความคิดที่ฝังอยู่ในจิดตใจเสมอว่า การที่ท าให้ทุก
คนมีความสุข ตนเองก็จะมีความสุขเช่นกัน ด้วยความคิดเช่นนี้จึงท าให้ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้รับความเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้ที่จะให้มากกว่าเสมอ ความรับผิดชอบเหล่านี้
มีการหล่อหลอมมาจากรูปแบบของครอบครัวที่พฤติกรรมความไม่รับผิดชอบของพ่ีชายกลายเป็น
ธรรมดา ไม่มีคนในครอบครัวคนใดที่จะสามารถกระตุ้นพ่ีชายให้พยายามปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยให้มี
ความรับผิดชอบและสภาวะความเป็นผู้น าที่มากขึ้น ต่อให้พ่ีช่ยจะมีต าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงก็ตาม 
แต่เมื่ออยู่ที่บ้าน ในสายตาของผู้ให้ข้อมูลกลับมองว่าเป็นเพียงผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบคนนึง
เท่านั้น ด้วยความคิดและความรู้สึกเช่นนี้ท าให้ผู้ให้ข้อมูลเลือกที่ผลักดันตัวเองเป็นผู้ที่รับผิดชอบทุก
อย่างในครอบครัว และอาจจะเป็นผลของการกระท าของผู้ข้อมูลท าจนเป็นสิ่งที่เคยชิน และคนใน
ครอบครัวก็รับรู้ได้ว่าผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบภาระหน้าที่ทั้งหมดในครอบครัว
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แทนพี่ชายคนโตที่สมควรจะต้องรับหน้าที่นี้ไปโดยปริยาย แต่กระนั้นตัวผู้ให้ข้มูลก็เต็มใจที่จะดูแลและ
รับผิดชอบภาระของครอบครัว ไม่ได้มีความไม่พอใจแต่อย่างใด และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตวัยเด็กที่
เปรียบเสมือนกับว่าเป็นจุดที่ตกต่ าที่สุดในชีวิตนั้น ผู้ให้ข้อมูลได้พิจารณาตัวเองและสามารถอธิบาย
ลักษณะนิสัยของตนเองได้ว่า ตนเองนั้นชอบเอาใจผู้อ่ืน ให้ความส าคัญกับความต้องการของผู้อ่ืน
มากกว่าความส าคัญของตัวเอง เพียงเพ่ือต้องการเป็นที่ยอมรับในหมู่เพ่ือนฝูง เพราะยังมีความกลัวอยู่
ภายในจิตใจว่าหากเปิดเผยความต้องการของตนเองออกมา คนรอบข้าง เพ่ือนฝูงจะสามารถยอมรับ
ได้หรือไม่ จะสร้างความผิดหวังให้แก่ใครหรือไม่ รวมไปถึงผู้คนเหล่านั้นจะมองกลับมาและมีความ
คิดเห็นต่อตนเองเช่นไร ทุกๆ การกระท านั้นถูกประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ เป็นที่รักใน
กลุ่มคนรอบข้าง และท้ายที่สุดแล้วช่วงชีวิตในวัยเด็กก็ยังคงเป็นความทรงจ าที่ผู้ให้ข้อมูลไม่อยากจะรื้อ
ฟ้ืนขึ้นมาอยู่ดี  

ด้วยความเคยชินในการเอาใจใส่ผู้อ่ืน ให้ความส าคัญกับผู้อ่ืนมากกว่าตนเองและ
รู้สึกดีที่เห็นผู้อ่ืนมีความสุขจากสิ่งที่ตนเป็นกระท านั้น รวมไปถึงการตอบแทนที่ตนเองสามารถรับรู้ได้
จากการถูกปฏิบัติจากบุคคลรอบข้างที่ส่งผลต่อความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ มีตัวตน และเป็นที่
พ่ึงไดเ้สมอ ท าให้ความรู้สึกและพฤติกรรมเหล่านี้ได้ถูกน าไปใช้ในแง่ของความสัมพันธ์อีกด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นในความสัมพันธ์ครั้งแรกแบบ Heterosexual หรือครั้งที่ 2 แบบ Homosexual หากพิจารณา
แบบที่บุคคลภายนอกมองเข้ามาในความสัมพันธ์นั้นๆ เสมือนว่าผู้ให้ข้อมูลมีอ านาจอยู่เหนืออีกฝ่ายใน
ความสัมพันธ์นั้นๆ เสมอ แต่ความเป็นจริงแล้วผู้ให้ข้อมูลตกเป็นรองอยู่เสมอ เริ่มจากความสัมพันธ์ใน
ครั้งแรกที่มีลักษณะแบบ Heterosexual นั้น  ที่ผู้ให้ข้อมูลมีความคาดหวังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้สูง 
เนื่องมาจากเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะเวลายาวนานที่สุด และมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นตาม
จังหวะของชีวิตมากมาย ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยและสิ้นสุดลงในวัย
ท างาน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์จึงมาจากหลายปัจจัย เช่น เรื่องการ
เรียน การท างาน และกลุ่มเพ่ือนที่แตกต่างออกไป เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลตัดสินเลือกเป็นฝ่ายที่ยอมอ่อน
ให้กับอีกฝ่าย ด้วยเหตุผลเพียงเพ่ือต้องการประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้ให้ได้นานที่สุด แท้จริง
แล้วผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถยอมรับกับการสูญเสีย การไม่มีตัวตนและการที่ตนเองจะไม่ได้รับความส าคัญ
ได้ ดังนั้นการยอมท าทุกอย่างตามความต้องการของอีกฝ่าย ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ตนเอง
ต้องการหรือไม่ก็ตาม แต่ผู้ให้ข้อมูลก็พร้อมที่จะยอมท าตามทุกอย่างเพ่ือให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกพึ งพอใจ 
และท าให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้สามารถด าเนินต่อไปได้ด้วยดี การที่ยอมตกเป็นรองในความสัมพันธ์
ครั้งแรกนี้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการถูกกดขี่เลยก็ว่าได้ เพราะทั้งค่าใช้จ่ายและการจับจ่ายอ่ืนๆ ที่ผู้ให้
ข้อมูลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ และไม่สามารถออกความคิดเห็นใดๆ ได้ หากพิจารณาแล้วว่า
สิ่งที่ตนก าลังจะออกความเห็นนั้นจะน าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งขึ้น อย่างที่กล่าวมาก่อนว่าการที่ผู้ให้
ข้อมูลยอมตกเป็นรองอีกฝ่ายนั้นก็เพียงเพ่ือประคับประคองความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้ด าเนินต่อไปได้
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อย่างราบรื่น ด้วยกฎธรรมชาติทั่วไปที่หากว่าใครก็ตามที่ถูกกดขี่มากๆ ใครคนนั้นย่อมพยายามหาทาง
ออกที่สามารถสร้างความสบายใจที่มากกว่าที่เป็นอยู่ ด้วยตรรกะง่ายๆ เช่นนี้ถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่
ท าให้ความสัมพันธ์ครั้งที่สองแบบ Homosexual ได้เกิดขึ้น จากที่เคยเป็นผู้ตามมาในความสัมพันธ์
ครั้งแรกนั้นก็กลายมาเป็นผู้น าบ้างในความสัมพันธ์แบบ Homosexual ในครั้งที่สอง การเป็นผู้น านี่
เป็นผลมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่า อายุที่มากกว่าและรายได้ที่มากกว่า
เช่นกัน ด้วยพ้ืนฐานนิสัยของผู้ให้ข้อมูลที่ยังคงให้ความส าคัญกับผู้อ่ืนมากกว่าตนเอง  เพ่ือต้องการ
ความส าคัญให้แก่ตนเองและมีตัวตนในสายตาของอีกฝ่ายยังคงท าให้ผู้ให้ข้อมูลพยายามที่จะแสดงถึง
ความพ่ึงพิงได้ให้แก่อีกฝ่ายได้เห็น จากประสบการณ์ในอดีตการที่เป็นที่พ่ึงพิงให้กับใครก็ตามได้ ผู้ให้
ข้อมูลจะรู้สึกถึงความปลอดภัยในความสัมพันธ์นั้นๆ เพราะไม่คิดว่าใครจะทิ้ งคนที่ดูแลทั้งตนเองและ
อีกฝ่ายได้ หากมองความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างผิวเผินอาจกล่าวได้ว่าผู้ให้ข้อมูลเป็นฝ่ายที่อยู่เหนือกว่า มี
อ านาจในการต่อรองในความสัมพันธ์มากกว่า แต่ความเป็นจริงแล้วกลับตรงกันข้าม กล่าวคือผู้ให้
ข้อมูลยังคงต้องดูแลรับผิดชอบในทุกรายละเอียด แต่ต่างกันตรงที่จุดประสงค์ในครั้งนี้ไม่ใช่การประคบ
ประคองเพ่ือให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ด าเนินต่อไปอย่างดี แต่เป็นการพิสูจน์ตนเองเพ่ือเอาชนะสิ่งที่ค้าง
คาในใจมาตลอดคือ แฟนเก่าของอีกฝ่าย  ดังนั้นการด าเนินชีวิตต่างๆ ตลอดระยะเวลาของ
ความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเหมือนกับมีเส้นมาตรฐานวางไว้เพ่ือเปรียบเทียบเสมอ ที่จ าเป็นต้องเอาชนะ
ให้ได้ ต้องอยู่เหนือกว่าให้ได้ ต่อให้ต้องยอมล าบาก ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อสร้างความประทับใจ 
พยายามลบความทรงจ าของอดีตให้กับอีกฝ่ายให้ได้ และแสดงออกว่าตนเองเหนือกว่า ทั้งหมดที่ผู้ให้
ข้อมูลพยายามท าลงไปนั้นก็เพ่ือมากลบความรู้สึกด้อยค่า ความไม่มีตัวตนของตัวเอง ไม่ใช่เพ่ือการ
ด าเนินไปของความสัมพันธ์แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์นี้ไม่ได้จบลงด้วยตรรกะเหมือน
ครั้งก่อน แต่กลับจบลงเพราะอีกฝ่ายต้องการจะยุติความสัมพันธ์เพ่ือมองหาความก็าวหน้าและโอกาส
ในชีวิต หลังจากความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงด้วยเหตุผลเช่นนี้ท าให้ผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถจะรับมือกับ
ความรู้สึกของตนเองได้ เปรียบเสมือนการตอกย้ าในสิ่งที่ตนเองกลัว เพราะตลอดเวลาผู้ให้ข้อมูล
พยายามอย่างมากเพ่ือเอาชนะความรู้สึกด้อยค่า  ความไม่มีตัวตนในสายตาของอีกฝ่ายมาตลอด แต่
สุดท้ายแล้วผู้ให้ข้อมูลก็ยังคงได้รับความพ่ายแพ้อยู่ดี 

อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ในครั้งปัจจุบันที่มีลักษณะแบบ Heterosexual นี้มี
การเว้นระยะห่างจากช่วงก่อนแบบ Homosexual ประมาณ 2 – 3 ปี ยังมีค าถามมากมายเกิดขึ้นที่
ส่งผลต่อความลังเลใจ ไม่ใช่จากอีกฝ่ายแต่กลับเป็นผู้ให้ข้อมูลจ าเป็นต้องตอบค าถามในใจให้ได้อย่าง
ชัดเจนก่อนว่าความจริงแล้ว ตนเองชอบเพศใดกันแน่? เพราะด้วยความสัมพันธ์ในครั้งแรกที่เป็นแบบ
เพศตรงข้าม (Heterosexual) ต่อมาด้วยความสัมพันในครั้งที่ 2 แบบเพศเดียวกัน (Homosexual) 
แล้วความสัมพันธ์ในครั้งต่อมาควรจะด าเนินไปในทิศทางใด ผู้ให้ข้อมูลก็ยังพยายามหาค าตอบทั้งด้วย
ตนเองและจากการบุคคลรอบข้าง ซึ่งไม่มีใครสามารถให้ความชัดเจนได้ ค าตอบนี้ยังคงคลุมเครืออยู่
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จนกระทั่งผู้ชายคนปัจจุบันนี้เข้ามาในชีวิตของผู้ให้ข้อมูล จากประสบการณ์ต่างๆ ที่เคยผ่านมาท าให้
ผู้ให้ข้อมูลมีการสร้างก าแพงเพ่ือปกป้องความรู้สึกของตนเอง ไม่อ่อนไหวไปตามสถานกาณ์ต่างๆ ที่อีก
ฝ่ายพยายามสร้างขึ้นมาเพ่ือสร้างความประทับใจ และที่ส าคัญคือการใช้สมองมากกว่าความรู้สึก ใน
ความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกฝ่ายยอมที่จะตกเป็นรองโดยที่ไม่มีการร้องขอ ผู้ให้ข้อมูลได้รับทั้งการเอาใจใส่ 
การให้ความส าคัญ และการเป็นคนส าคัญของกันและกันอย่างแท้จริง และสามารถสัมผัสได้ถึงความ
เท่าเทียมกัน (Equlibrium) ความมีอิสระ (Freedom) ไม่มีความจ าเป็นที่ในความสัมพันธ์นั้นๆจะต้อง
มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยู่เหนือกว่า หรือต่ ากว่า แต่หากทั้งสองคนสามารถปรับตัว แสดงออกและทุ่มเท
ให้กับอีกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันได้ เพ่ือจุดประสงค์เดียวกัน คือการท าให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้สามารถ
ด าเนินต่อไปได้ด้วยดี ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้ ในความสัมพันธ์ในครั้งปัจจุบันเปรียบเสมือนกับ
เป็นที่พักใจ ที่สามารถมอบความสบายใจให้แก่ตนเองได้ หากพิจารณาจากมุมมองอ่ืนของชีวิตที่ผู้ให้
ข้อมูลจ าเป็นต้องแบกภาระ ความรับผิดชอบและความคาดหวังของบุคคลรอบข้างอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ต่างสร้างความอึดอัดใจและกดดันทั้งสิ้น ดังนั้นจากค าถามที่ค้างคาใจมาในช่วง
เริ่มต้นของความสัมพันธ์ในครั้งปัจจุบันนี้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ควรมีทิศทางไปอย่างไร? แล้วตกลง
ตนเองมีรสนิยมชอบเพศใดกันแน่? ผู้ให้ข้อมูลสามารถหาค าตอบได้แล้วว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของ
ตนเองนั้นไม่สามารถก าหนดได้ด้วยเพศสภาพที่แสดงออกได้ภายนอก แต่สามารถก าหนดได้ด้วย
ความรู้สึกของตนเองล้วนๆ ความรู้สึกถึงการถูกเติมเต็มในสิ่งที่ตนเองไขว่คว้ามาตลอด การที่อีกคน
สามารถเป็นที่พักหัวใจได้หลังจากที่ต้องต่อสู้การหน้าที่ความรับผิดชอบจากสังคม และสุดท้ายคือการ
ได้รับการให้เกียรติ การให้ความส าคัญซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นตัวก าหนดทิศทางและ
รูปแบบของความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับตนเอง 

5.1.2 ผู้ให้ข้อมูล 2 
รูปแบบการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่มีพ่อประกอบอาชีพทหารเรือและแม่ที่

ประกอบอาชีพเป็นครู กฏระเบียบต่างๆ ถูกก าหนดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์เดียวกัน คือความต้องการที่
จะปกป้องลูกจากอันตรายทั้งหมด ไม่ว่าจะด้วยจากเหตุการณ์ บุคคลรอบข้าง หรือแม้กระทั่งบุคคล
ใกล้ชิด ความห่วงใยทั้งหมดนี้เป็นผลลัพธ์มาจากการที่ผู้เป็นแม่มีสภาะมีบุตรยาก การตั้งครรภ์ครั้งนี้
ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์และน่ายินดีเป็นอย่างมากของครอบครัว และด้วยเหตุผลนี้ท าให้ผู้ให้ข้อมูลได้รับ
การเลี้ยงดูดุจไข่ในหิน ในทุกย่างก็าวของการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ต่างๆ จะอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้เป็นพ่อและแม่เสมอมา ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ให้ข้อมูลก็มีความเคยชินกับการปฎิบัติตามกฏ
ระเบียบที่ถูกก าหนดไว้มาตลอด ไม่เคยมีข้อกังขาใดๆเกิดขึ้น เพราะผู้ให้ข้อมูลก็พยายามที่จะปฏิบัติ
ตามกรอบที่ก าหนดไว้ เพ่ือความสบายใจของผู้เป็นพ่อและแม่เช่นกัน ความตื่นเต้น หวือหวาในช่วง
ชีวิตวัยเด็กก็หายไป เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปแต่ะวันโดยที่ไม่มีที่น่าจดจ าเลยส าหรับตัวผู้ให้
ข้อมูลเอง ความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลก็เปลี่ยนไปในช่วงที่ก็าวเข้าสู่รั้วหมาวิทยาลัย เริ่มสัมผัสได้ถึงความ
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มีอิสระ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่ใจต้องการ แต่ด้วยการที่ถูกเลี้ยงดูมีในกรอบระเบียบมาโดยตลอดท า
ให้ผู้ให้ข้อมูลก็ยังคงมีใจระลึกถึงครอบครัวอยู่เสมอ จากรูปแบบการเลี้ยงดูที่หล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กท า
ให้ผู้ให้ข้อมูลมีความเคยชินและรู้สึกอุ่นใจกับการได้รับดูแลเอาใจใส่ ปกป้องและคุ้มครองตนเองอยู่
ตลอดเวลา 

แต่ด้วยความขัดแย้งของปมในใจระหว่างความอบอุ่นใจจากการได้รับการดูแลเอาใจใส่
อยู่ตลอดเวลาและความอึดอัดใจที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามที่ต้องการ จนท าให้ผู้ให้ข้อมูลตัดสินใจ
เลือกทางเดินชีวิตของตนเอง โดยการเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่อยู่เหนือความคาดหมายของ
ครอบครัว แต่ก็คงเป็นมหาวิทยาเดียวกันกับคนรักในความสัมพันธ์ในครั้งแรกซึ่ งมีรูปแบบ
Heterosexual เป็นความสัมพันธ์ที่ด าเนินมาตั้งแต่วัยเรียนช่วงมัธยม ที่อยู่ในสายตาผู้ปกครองของทั้ง
สองฝ่ายมาโดยตลอด ซึ่งความต้องการที่แท้จริงของผู้ให้ข้อมูลต้องการให้ความสัมพันธ์นี้ด าเนินใน
รูปแบบเหมือนกับคู่รักท่ัวไป จนเมื่อทั้งคู่ได้มาเริ่มมีอิสระในการใช้ชีวิตในช่วงมหาวิทยาลัยที่ท าให้ผู้ให้
ข้อมูลสัมผัสได้ถึงการใช้ชีวิตตามใจตนเอง ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้มีการแสดงออกว่าใครมีอ านาจ
เหนือกว่าใคร เพราะความสัมพันธ์เริ่มมาจากความเป็นเพ่ือน แต่ถึงอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังคงต้อง
แบกรับหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่ให้เหมือนกับที่ผู้ให้ข้อมูลเคยได้รับมา อาจจะเพราะความเคยชินที่ไม่
คิดว่าจะถูกท าร้ายจากคนที่ไว้ใจ เมื่อได้เจอเหตุการณ์ท่ีคนรักนอกใจตนเองไปมีผู้หญิงคนอื่น ซึ่งผู้หญิง
คนนี้เป็นผู้หญิงที่อีกฝ่ายเฝ้ารอมาอยู่ตลอด เหตุการณ์ครั้งนี้ท าให้ผู้ให้ข้อมูลสูญเสียความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง และหวาดระแวงกับบุคคลรอบข้างไปเกือบทุกคน ความสัมพันธ์ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นจากการดูแล
เอาใจใส่ ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลเองก็มีความต้องการเรียกความมั่นใจของตนเองกลับคืนมาอีกครั้ง โดยที่
อีกฝ่ายมีลักษณะแบบ Homosexual ก็ตาม ตราบใดที่ผู้ให้ข้อมูลยังคงรู้สึกปลอดภัยและได้รับการ
ปกป้องตลอดเวลา ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะรูปแบบใดก็ได้ ความมั่นใจยิ่งเพ่ิมขี้นหากเกิดสถานการณ์
ที่คนรักเก่าเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์ครั้งนี้ เช่นการตักเตือน การหึงหวง เป็นต้น ความสัมพันธ์
ครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลดูจะเป็นฝ่ายที่มีอ านาจเหนือกว่า อาจจะมาจากสาเหตุที่อีกฝ่ายมีใจให้ผู้ให้ข้อมูลมา
นานแล้ว การตกลงเริ่มความสัมพันธ์เหมือนกับการท าให้ความฝันของอีกฝ่ายเป็นจริง  ดังนั้นหน้าที่ใน
การประคับประคองความสัมพันธ์ในครั้งนี้จึงเป็นหน้าที่หลักของอีกฝ่าย การที่เป็นผู้ให้มาตลอดโดยไม่
เคยได้รับการตอบแทนใดๆกลับมา ย่อมท าให้เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นระหว่างความสัมพันธ์โดยที่ตัว
ผู้ให้ข้อมูลเองก็ไม่ได้มองเห็นว่าความขัดแย้งนี่จะเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งวิธีการจัดการส่วนใหญ่ของผู้ให้
ข้อมูลก็คือการยอม จากพ้ืนฐานนิสัยที่เป็นคนไม่ค่อยมีปากเสียง นิ่งเงียบและคอยท าตามความ
ต้องการของคนอ่ืนมาอยู่ตลอดนั้น ท าให้ผู้ให้ข้อมูลคิดว่าการจัดการเช่นนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ความสัมพันธ์
ด าเนินมาอย่างเรียบง่าย ไม่มีความหวือหวาหรือน่าตื่นเต้นแต่อย่างใด จนกระทั่งการโศกนาฎกรรม
การจากไปของอีกฝ่ายน ามาซึ่งความเสียใจเป็นอย่างมาก ด้วยที่ความเสียใจในครั้งนี้จะรู้กันแค่ในหมู่
เพ่ือนที่สนิทเท่านั้น เพราะความสัมพันธ์แบบ Homosexual เป็นความสัมพันธ์ที่ครอบครัวของผู้ให้
ข้อมูลไม่สามารถยอมรับได้ ดังนั้นการเก็บความรู้สึกเสียใจจึงเป็นเรื่องที่ยาก จากความเสียใจอย่าง
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หนักท าให้ผู้ให้ข้อมูลได้กลับมาครุ่นคิดว่าแท้จริงแล้วความรักที่มีให้กับแก่ อีกฝ่าย ผู้ซึ่งจากไปแล้วมี
มากมายเพียงใด และทั้งหมดเป็นความรักเชิงชู้สาวหรือไม่ ผู้ให้ค าตอบอธิบายถึงความรักและความ
สูญเสียครั้งนี้ว่าเป็นเหมือนกับการสูญเสียคนที่เข้าอกเข้าใจ คนใกล้ชิดที่คอยดูแลตนเองมาตลอดที่
ผ่านมา เปรียบเสมือนว่าสูญเสียพ่ีสาวมากกว่าคนรัก หลังจากที่เหตุการณ์อันน่าเศร้าที่ผ่านไป สิ่งที่
ตามมาคือความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกที่ตัดสินใจผู้ให้ข้อมูลไปแล้วว่า “เป็นผู้ที่ชอกช้ ากับความ
รัก” “ความรักแบบ Homosexual คงเป็นทางเลือกของเธอ” “คงไม่คิดจะมีคนใหม่อีกแล้ว” “คงจะ
ยากหากต้องการเข้ามาแทนที่คนรักที่จากไป” ทุกคนคิดกันไปต่างๆ นานาโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่รู้ตัวเลย
ด้วยซ้ าว่าโศกนาฎกรรมครั้งนี้จะส่งผลต่ออนาคตของเธออย่างไรบ้าง  

ท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ปัจจุบันของผู้ให้ข้อมูลมีลักษณะแบบ Heterosexual 
เหมือนทั่วไป โดยความสัมพันธ์ครั้งนี้ทิ้งช่วงจากโศกนาฏกรรมนั้นนานอยู่พอสมควร แต่ไม่ใช่เพราะตัว
ผู้ให้ข้อมูลยังท าใจไม่ได้ แต่กลับเป็นเพราะปัจจัยภายนอกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นถึงค าพิพากษาที่ตัว
ผู้ให้ข้อมูลได้รับจากสังคมในมหาวิทยาลัย แต่ด้วยความกล้าหาญที่จะเริ่มความสัมพันธ์ของอีกฝ่าย 
โดยที่ไม่ค านึงถึงค าพูด ค าตักเตือนจากบุคคลรอบข้าง บวกกับพ้ืนฐานนิสัยที่สามารถเข้ากันได้และที่
ส าคัญคือความอดทนรอที่จะเข้าหาผู้ให้ข้อมูลอย่างถูกที ถูกเวลา จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ความสัมพันธ์นี้ยังคงด าเนินไปในลักษณะที่เรียบง่าย ไม่มีความหวือหวาอะไร 
แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความผูกพันธ์กัน การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างไม่มีข้อบกพร่อง จนถึงเวลานี้
ที่ทั้งสองตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและก าลังมีลูกน้อย โดยที่ผู้ให้ข้อมูลให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดในชีวิต และเป็นเสมือนหลักประกันในชีวิตว่าผู้ให้ข้อมูลจะไม่ถูกทอดทิ้งและ
ได้รับการปกป้องเอาใจใส่จากคนที่รักตลอดไป 

จากการสรุปผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียดออกมาในรูปแบบ
ของตารางที่สรุปออกมาในปัจจัยที่มีความเหมือนและแตกต่างตามล าดับประเด็นค าถาม ดังนี้ 
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ตารางที ่5.1 สรุปผลการวิจัย  
ประเด็นในการ

สัมภาษณ์ 
รายละเอียดของผลสรุปที่ประกอบไปด้วยความเหมือนและความแตกต่างระหว่างผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล 1 ผู้ให้ข้อมูล 2 
ชีวิตครอบครัว  

(รูปแบบครอบครัว 
การเลีย้งดู บทบาท
หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบ) 

เติบโตมาในครอบครัวที่มีความสมบูรณ์พร้อมและทั้งสองคนต่างได้รับการ
เลี้ยงดูและสั่งสอนมาเป็นอย่างดี  แต่ผลจากความไม่รับผิดชอบของพี่ชายท า
ให้ภาระหน้าที่ของครอบครัวตกมาอยู่ที่ตนเองทั้งหมด จนสร้างเป็นพื้นฐาน
นิสัยของการดูแล ห่วงใยความรู้สึกของคนรอบข้างมากกว่าตนเองเสมอ  

สาเหตุจากภาวะมีบุตรยากของผู้เป็นแม่สร้างความกดดันอย่างยิ่งให้แก่ตนเอง 
เพราะในทุกๆ ก้าวของการเติบโตจะต้องเดินตามกรอบที่ถูกก าหนดไว้เสมอ และ
ด้วยความกดดันต่างๆ ให้เกิดเป็นปมในใจระหว่างความอบอุ่นที่ได้รับจาก
ครอบครัวและความความอึดอัดใจที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามที่ต้องการได้ 

ชีวิตในวัยเด็ก 
(ความสัมพันธ์กับ

บุคคลรอบข้าง ความ
ภาคภูมิใจ ความอับ

อาย) 

ถือเป็นจุดที่ต่ าที่สุดของชีวิต เป็นช่วงเวลาที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง และมี
ความคิดที่ฝังอยู่ในหัวว่า “คนรอบข้างมีความสุข นี่แหละคือความสุขที่
แท้จริงของตน”  

เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรที่น่าสนใจ หรือสามารถพูดได้ว่าไม่มีความทรงจ าพิเศษ
ใดๆ เกิดขึ้นเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องดี เป็นผลมาจากการด าเนิน
ชีวิตที่อยู่ในกรอบ ไม่มีความคิดเป็นของตนเอง 

เรื่องความรัก 
(Homosexual – 
Heterosexual - 
Homosexual) 

เรื่องราวของความรักในสองช่วงแรกที่มีการผันเปลี่ยน เป็นการใช้ความรู้สึก 
(หัวใจ) น าหน้าความคิด (สมอง) รวมกับพ้ืนฐานความเคยชินท่ีต้องคอยดูแล
เอาใจใส่ผู้อื่น โดยที่ไม่ค านึงถึงความรู้สึกของตนเอง ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้ก็ไม่
ต่างจากกับการแบกรับภาระ ความกดดันท่ีตนได้รับมาจากครอบครวัเลย แต่
ในความสัมพันธ์ครั้งปัจจุบันก็เปรียบเสมือนที่พักใจ ที่สามารถมอบความ
สบายใจให้แก่ตนเองได้ มีความเท่าเทียมกัน (Equlibrium) ซึ่งท้ายที่สุดก็
สามารถเข้าใจความต้องการของตนเองในด้านของความสัมพันธ์ว่า 
ความรู้สึกสบายใจและความเท่าเทียมของกันและกัน เป็นตัวก าหนดทิศทาง
และรูปแบบของความสัมพันธ์ ไม่ใช่เรื่องเพศสภาพที่แสดงออกได้ภายนอก
เท่านั้น 

เรื่องราวของความรักตลอดทุกช่วงการผันเปลี่ยนนั้น สิ่งที่เป็นความต้องการจาก
ทุกความสัมพันธ์คือการได้รับความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่และการได้รับการ
ปกป้องจากคนรัก เพราะความรู้สึกนี้เป็นการถูกปลูกฝังมาจากครอบครัว ดังนั้น
ไม่ว่าความสัมพันธ์ในแต่บะครั้งแจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับเพศอะไรก็ตามแต่ ก็ไม่มีมี
ความหมาย หากตนสามารถสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยจากคน
รัก 

  

4
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ตารางที่ 5.1 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) 
ประเด็นในการ

สัมภาษณ์ 
รายละเอียดของผลสรุปที่ประกอบไปด้วยความเหมือนและความแตกต่างระหว่างผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล 1 ผู้ให้ข้อมูล 2 
การด าเนินชีวิตและการ

ใช้จ่าย 
(Lifestyle and 
Consumption) 

มีรูปแบบการด าเนินชีวิต ลักษณะการใช้จ่าย รวมไปถึงการอุปโภคบริโภค
ทีแ่ปรผันตรงกับความต้องการและความพึงพอใจชองอีกฝ่ายอย่างเห็นได้
ชัด ก็เป็นสาเหตุมาจากพ้ืนฐานนิสยัที่จะท าทุกอย่างเพื่อความพึงพอใจของ
บุคคลรอบข้างเสมอ 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ลักษณะการใช้จ่าย รวมไปถึงการอุปโภคบริโภคไม่มี
ความเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของความสัมพันธ์เลย มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 
เพราะจากพื้นฐานการเลี้ยงดูที่เกิดมาในครอบครัวที่ตนเองจะได้รับทุกอย่าง ไม่มี
ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามความพึงพอใจของใคร และไม่สามารถยอมรับ
ได้หากตนตกต้องเป็นฝ่ายที่ถูกเอาเปรียบ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

ไม่ว่าจะด้วยอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ของโลก กระแสความคิดของผู้คนที่ทันสมัย
มากขึ้น เปิดกว้างมากขึ้น และที่ส าคัญคือการเปิดใจยอมรับในความหลากหลายทางเพศของคนใน
สังคมไทย ที่จะแสดงออกมาในรูปแบบของความเท่าเทียมในโอกาสก้าวหน้าทางด้านอาชีพ การ
สนับสนุนต่างๆ เช่น ตัวละครที่เป็นกลุ่มหลากหลายางเพศท่ีมีบทบาทยิ่งขึ้น ไม่ใช่มีเพ่ือสร้างสีสันทั่น้น 
รวมไปถึงคนที่ประสบความส าเร็จชีวิตและมีชื่อเสียงในสังคมไทย เป็นต้น จากกรณีตัวอย่างทั้ง 2 คน
สามารถอธิบายได้ว่าตลอดช่วงการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศ Heterosexual – Homosexual – 
Hetrosexual นั้น ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองไม่ได้มองความเป็นตัวตนของตนเองเปลี่ยนไป กล่าวคือ ผู้ให้
ข้อมูลก็ยังด ารงความเป็นหญิง (Feminine) ตลอดทุกช่วงการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นชาย 
(Heterosexual) หรือหญิง (Homosexual) ก็ตาม หากพิจารณาในทางตรงกันข้าม เพ่ือเพ่ิมความ
เข้าใจว่าต่อให้เพศสภาพของฝ่ายตรงกันข้ามจะเป็นชายหรือหญิง ผู้ให้ข้อมูลก็มองว่าต่างมีความเป็น
ชาย (Masculine) ที่สามารถปกป้อง ดูแลและเอาใจใส่ตนเองได้ หากน าความเข้าใจกระบวนความคิด
ของคนกลุ่มนี้มาประยุกต์กับกลยุทธ์ทางการตลาดในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มลีักษณะลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
Customer Centric คือมุ่งความสนใจไปที่ความคิดและความรู้สึกของกลุ่มผู้บริโภค (Consumer 
insight) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคให้อย่างตรงตามความต้องการ โดย
การตอบสนองความต้องการคือการน าเสนอคุณค่า (Value) ให้แก่ผู้บริโภค ซึงคุณค่า (Value) นี้ถือ
เป็นโจทย์ที่ยากส าหรับนักการตลาดในการตอบโจทย์ ดังนั้นวิธีการสื่อสารทางด้านการตลาด 
(Marketing communication) เพ่ื อ ให้ เข้ าถึ งกลุ่ ม คน ที่ มี ก ารผั น เป ลี่ ย น รสนิ ย ม ท าง เพ ศ 
Heterosexual – Homosexual – Hetrosexual  ก็ยังคงต้องสื่อสารออกไป โดยมีใจความส าคัญ 
รายละเอียดต่างๆ ถึงความเป็นผู้หญิง (Feminine) เพ่ือความเข้าถึงกลุ่มนี้ เพราะแม้กระทั่งช่วงที่มี
ความสัมพันธ์แบบ Homosexual ตัวผู้ให้ข้อมูลเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นเลสเบี้ยน (Lesbian) แต่
อย่างใด หากการสื่อสารทางการตลาดสื่อออกไปในแง่ของเลสเบี้ ยนมากเกินไป ก็อาจจะไม่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ เพราะกระบวนความคิดและความรู้สึกของกลุ่มผู้บริโภค ถือได้ว่าเป็น
กุญแจดอกส าคัญที่จะท าให้นักการตลาดได้น าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เพราะความส าเร็จสูงสุดของนักการตลาดไม่ใช่การเพ่ิมยอดขายให้เพ่ิมสูง แต่เป็น
ความสามารถในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ต่างหาก 
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ภาคผนวก ก 
บทถอดเทปสัมภาษณ์ 

 
ตัวอย่างบุคคลที่ 1 
การวิจัยเรื่อง “อุบัติเหตุรัก : กรณีศึกษาการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิง” 
สัมภาษณ์ โดย นางสาวเพ่ือนภา ชนะผล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 
สัญลักษณ์  ก หมายถึงผู้รับข้อมูล ข หมายถึงเปิดเผยข้อมูล 

 
ก – อ่ะ อันนี้เป็นงานเป็นการเลยนะมึง คือกูบอกวัตถุประสงค์ของการเจอกันวันนี้ก่อน 

ก็อย่างที่กูเคยบอกว่ามึงเป็นตัวอย่างของ IS กู เลยอยากขอสัมภาษณ์มึงทุกเรื่องเลย กูอยากรู้แบบลึก
ที่สุด แล้วก็ทุกอย่างที่มึงเล่าจะเป็นความลับ ตามเอกสารที่กูให้มึงเซ็นไว้อ่ะนะ ว่าข้อมูลจะใช้เพ่ือ
ผลประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น  

ข – โอเคตามนั้น 
ก – เพ่ือการศึกษาเพ่ือนหน่ะ ข้อมูลขอเป็นเชิงลึก แต่ลึกเท่าท่ีมึงสบายใจ โอเคนะ? 
ข – โอเค เริ่มได้จ๊ะท่ีรัก 
ก – ขอเริ่มแบบเบาๆ เรื่องชีวิตครอบครัวของเพ่ือนก่อนเป็นไง 
ข – อ่า คือก็อย่างที่มึงรู้ อ่า กูเป็นลูกสาวคนเล็ก มี พ่ีชายคนนึงอายุห่างกัน 6 ปี 

ครอบครัวอบอุ่นมาก แต่ก็อย่างที่มึงรู้อีกเช่นกันว่าที่บ้านกูเปลี่ยนไปตั้งแต่พ่อหายป่วย พ่อไม่
เหมือนเดิม เหมือนไม่ใช่คนเดิม ทุกคนในบ้านเลยเหมือนกับว่าเครียดมากข้ีน กูก็พยายามจะเข้าใจทุก
คนนะ เพราะกูมาท างานที่กรุงเทพฯคนเดียว ไม่ได้ใช้เวลาอยู่ที่บ้านตลอดเวลาเหมือนแม่หรือพ่ีกู แต่
มึงเชื่อม่ะ กูว่าพ่อก็คงเครียดเหมือนกันแหละที่บ้านก็ไม่ค่อยมีคนคุยด้วย หรือว่าบรรยากาศในบ้านมัน
ไม่เหมือนเดิม กูก็เลยพยายามจะเข้าใจทุกคน ท าให้ทุกคนมีความสุขเท่าที่ท าได้อ่ะมึง คือที่มึงเห็นกู
กลับบ้านตลอดเพราะพ่ีกูแม่งก็อยากมีเวลาส่วนตัวไง แม่กับพ่อกูเขาก็อยากไปนู้นไปนี่ไง ไปซื้อของเข้า
ร้าน ไปเที่ยงงานวัด ไปตามรายการทีวีอ่ะมึง กูก็ต้องกลับมาช่วยสานฝันทุกคน งี้เวลากลับบ้านกูเลย
จะให้เวลาเขาเต็มร้อยกัน ถ้าว่างถึงจะออกมาหาเพ่ือนอย่างพวกมึงเป็นต้น แต่ก็อย่างว่าแหละกูมันติด
บ้านอยู่แล้ว ไหนจะมีอีหมาตอแหลอีกอ่ะ กูก็พยายามคิดนะเว้ยว่าไม่เป็นไรหรอก เหมือนที่กูเคยบอก
มึงอ่ะว่า อะไรก็ได้ที่ท าให้ครอบครัวกูแฮปปี้ กูยอมหมดแหละ ต่อให้กูต้องแลกมากับอะไรก็ได้  

ก – มึงไม่เหนื่อยหรอว่ะ 
ข – เหนื่อยดิมึง มีอยู่วันนึงกูมีธุระวันอาทิตย์เช้าใช่มั้ย แล้วพ่อกูมีแพลนไปอยุธยาอีก

เสาร์นึง แต่แอร์รถพ่ีกูคือเสียพอดี กูก็ถามมันว่าเมื่อไหร่มันจะเอาไปซ่อม มันบอกว่าไม่ซ่อมก็ไม่เป็นไร 
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แอร์เสียไม่ใช่สตาร์ทไม่ติด พ่อมึงเหอะ! กูไม่เคยทะเลาะกับแม่งแรงขนาดวันนั้นเลยนะมึง คือกูไม่ชอบ
เว้ยที่พ่ีกูแม่งไม่เห็นความส าคัญของครอบครัว แบบเห็นเพ่ือนดีกว่าที่บ้าน เพราะกูเหนื่อยไงมึง กูยอม
ท าทุกอย่างเพ่ือให้ทุกคนได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แล้วไงมึงรู้ไหม คือวันที่ทะเลาะกับพ่ีกูอะวันเสาร์นะ 
ด่ากันผ่านโทรศัพท์นี่แหละ กูต้องกลับบ้านทันทีเลยเว้ย แล้ววันนั้นกว่าจะถึงบ้านนะ เหี้ยเกือบ 6 โมง
เย็น กูก็ลุ้นไปดิว่าจะกลับทันร้านซ่อมแอร์ไหม พอถึงบ้านนะเจอพ่อไปก่อนดอกแรก กูนี่ขับรถออกมา
แทบไม่ทัน คือขับรถไม่มีแอร์ยังร้อนน้อยกว่าอยู่บ้านอ่ะตอนนั้น พอซ่อมเสร็จรถเสร็จกูก็จัดการเรื่อง
ลมยางให้เรียบร้อยเลยนะ แบบอยากให้เขารู้ว่าลูกก็เต็มใจที่จะพาเขาไปงานไรงี้ แต่กูก็รู้สึกผิดนะที่ท า
หน้านิ่งๆใส่เขาอ่ะ คือเขาต้องสังเกตได้เว้ยเพราะขนาดกับเชอรี่กูยังไม่เล่นด้วยเลย กูก็เลยโทรมาหา
เขาอ้อนว่าอยากกินนู้นนี่นั่นไรงี้ แล้วเช้ากูขับรถไปท าธุระตั้งแต่ตีสี่อ่ะมึง พอท าธุระเสร็จก็ขับรถ
กลับมาบ้านแล้วก็ตื่นตีสี่ขึ้นรถกลับมาท างานที่กรุงเทพฯ เลยเช้าวันจันทร์ 

ก – เชี้ยย มาราธอนสัส 
ข – แต่เอาจริงๆ พอเหมือนกูคอนโทรลทุกอย่างได้ กูก็โอเคนะมึง แบบก็ท าให้ที่บ้านอ่ะ 
ก – โถ่วววว อีเพ่ือนลี อีลูกกตัญญู 
ข – ก็ไม่ใช่แบบนั้นมึง บางทีกูก็มีบ้างนะที่ shut down ตัวเองไปเลย แบบกูนอนกับแม่

ตลอดใช่มั้ยเวลากลับบ้าน นางก็จะระบายให้กูฟัง คือกูเข้าใจเว้ยว่านางอึดอัดอยากระบาย กูก็ฟังแต่
บางทีมากไปกูนี่ shut down ไปเลยเว้ย เพราะจะให้กูท าไง นี่ก็แม่ นั่นก็พ่อ กูท าได้แค่รับฟัง ฟังไปฟัง
มาแม่งก็เครียดไปอ๊ีกกกก แล้วเรื่องที่พ้ีคล่าสุดแบบสดๆร้อนๆเลยนะ เรื่องแรกคือพ่อกูมีโอกาสเสี่ยง
เป็นเก็าท์ ตอนนี้กินยาอยู่ ซึ่งเขาเหมือนเขาควบคุมความอยากอาหารของตัวเองไม่ได้อ่ะ ดูอย่างเครื่อง
ออกก าลังกายที่อยากได้นักได้หนา กูเห็นปั่นไม่ถึง 15 นาที คือกูเข้าใจนะว่ามันไม่ควรหักโหม แต่เยาะ
แยะๆแบบนี้มันจะได้อะไรว่ะ สองคือกูแอบเอาบุหรี่ในรถพ่อไปทิ้ง แล้วคือนางโมโหแน่ๆอยู่แล้วแหละ 
แต่จะมาด่ากูก็ใช่เรื่องป่ะ เพราะเขาคิดว่าไม่มีคนรู้เรื่องนี้ ก็ง่านไปสิครัชตอนนั้น กูก็พยายามคิดนะเว้ย
ว่ากูควรจะต้องท ายังไงต่อ ควรไปขอโทษเขาไหม ท าไงดีว่ะ แต่กูก็ปล่อยผ่านไป คือเรื่องแบบนี้พูดไป
แม่งพังแน่นอน นี่แค่อิทธิฤทธิ์พ่อพ่ีแบบเบาๆ นะมึง  

ก – แต่ตอนกูเจอพ่อมึง เขาก็ดูไม่มีไรนิหว่า คือก็เคยได้ยินมึงบ่นอยู่ว่าพ่อเปลี่ยนไป แต่
ดูข้างนอกไม่รู้เลยว่ะ 

ข – เออไง พ่อกูก็ยังเป็นพ่อกูแหละ แต่แค่คนอ่ืนตรงปรับตัวเข้าหาเฉยๆ 
ก – เอาน่า มึงก็อย่าไปคิดมาก จะท าไงได้ว่ะ 
ข – นั่นดิ กูจะไปท าห่าไรได้ แล้วไหนจะความไม่ เอาส้นตีนอะไรเลยของพ่ีชายกูอีกอ่ะ 

อายุแม่งจะ 35 อยู่แล้ว มันมีอะไรเป็นชิ้นเป็นที่ไหน นี่ยังไม่พูดถึงสารพัดปัญหาที่กูตามเช็ดตามล้างให้
มันอีกนะ  

ก – มึงก็ว่าไป  
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ข – จริงมึง ถ้าสนนราคาทั้งหมดที่ไม่ว่ามันยืมไปให้สาวบ้าง ท ารถบ้าง ไปละลายกับเพิง
ยาดองบ้าง เอาว่าจิปาถะทุกอย่างเลย ป่านนี้กูคงสร้างบ้านใหม่ได้หลังนึงล่ะ คือเอาจริงนะกูก็ไม่เข้าใจ
ว่าท าไมไอ้อ้วนมันถึงไม่สามารถบริหารจัดการเงิน จัดการชีวิตของตัวเองได้สักที เอาจริงดิผู้ชายวัย 35 
มันต้องมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกว่านี้แล้วไหม นี่ยังไม่รวมความไม่สนใจครอบครัว แบบเพ่ือนมาก่อนเป็น
อันดับแรก ด่ากันจนไม่รู้จะด่ายังไงแล้ว ว่าสักวันนึงมันจะต้องเสียใจที่ท าแบบนี้ มึงคิดดูนะมันเอา
สมองส่วนคิด บอกพ่อว่าจะพาไปรพ.ก่อนไปท างานแต่พอถึงวันจริง แม่งปล่อยพ่อลงกลางทางแล้ว
บอกว่าถ้าไปส่งพ่อแล้วจะไปท างานไม่ทัน กูนี่ขึ้นเลยนะทันทีที่รู้คือแบบแม่งท าไปได้ไง ถ้าพ่อเป็นอะไร
ขึ้นมาจะท าไง ไม่ไปท าไมไม่บอกไปเลย พ่อต้องมานั่งรอแล้วต้องเจาะเลือด เขาจะหิวแค่ไหน ท าไม
เรื่องแค่นี้มันคิดไม่ได้ คือกูนี่โมโหมาก อยากจะด่าอกตัญญูแต่ก็กลัวจะแรงไปอีก  

ก – แรงแน่! พังแน่! ถ้าพูดออกไป 
ข – ก็ใช่ไง เพราะมึงก็รู้ว่ากูด่ากันทีไร คนที่ร้องไห้ไม่ใช่กูสักครั้ง 555 สรุปง่ายๆ เลยคือ

พ่ีชายกูแม่งห่วย ถ้ากูเป็นผญ.กูก็ไม่เอามันหรอก คบไปก็ไม่มีอนาคตอะไรเลย มืดมนเกิ้น 
ก – ที่มึงพูดมาคือพ่ีชายมึงเด้อ โหดแท้ 
ข – อย่างมันนี่ไม่ต้องมีความเกรงใจกันแล้ว อย่าไปแคร์ มันไม่สะเทือนผิวอันอ้วนๆของ

พ่ีกูหรอก นี่ยังไม่รวมถึงผญ.แต่ละคนที่พามาบ้านนะ ไม่แบบปลอกลอก หลอกเอาเงิน ก็แพศยาไปเลย 
พ่ีขอใช้ค านี้เลยค่ะ แต่แม่พ่ีบอกว่าถ้าเขาตัดสินใจจะเลือกคนนี้ คือพ่ีก็ต้องท าใจ เพราะเราไม่ได้อยู่กับ
เขาไปตลอด เมียเขาต่างหาก กุนี่แบบแม่!! คือนางฟ้าแท้ล่ะ 

ก – แต่ที่แม่พูดก็ถูกอยู่นะ มึงจะอุ้มพ่ีชายไปตลอดไง 
ข – โน้ววว ตัวแม่งใหญ่เกิน 
ก – แล้วแบบนี้แพลนที่จะกลับมาท างานที่บ้านคือยังไง 
ข – ก็ท าตามแพลนเดิมแหละมึง หางานใหม่กลับมาอยู่บ้าน แต่กูก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้น

หรือเลวลง กูออกมาอยู่คนเดียวนานเกินไปแล้วอยู่ดีๆต้องกลับไปอยู่แบบมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลา กูจะ
ทนได้ไหม จะอินดี้มากก็ไม่ได้ วันนั้นแค่เอารถไปล้างครึ่งชม. แต่ขากลับวกไปซื้อกล้วยทอดตรงสาย
สาม มึงเชื่อไหมว่าเกือบร้อยสายไม่ได้รับ ทั้งที่กุกลับบ้านช้ากว่าที่เขาประมาณไว้ไม่เกิน20 นาทีอะมึง 
แต่คือตอนนี้อยู่กทม. กูจะท าอะไรก็ได้ จะไปไหนกี่โมงก็ได้ กูก็เลยแอบกลัวเหมือนกันว่าจะทนไม่ได้ 
แต่สัญญากับเขาไว้แล้วอ่ะมึง  

ก – ผิดสัญญาคนแก่ บาปนะเว้ย พ่ีเตือนไว้ก่อน 5555 
ข – บาปไม่เท่าไหร่ แต่กลัวเขาผิดหวังมากกว่า เรื่องของเรื่องอ่ะ 
ก – ก็จริงอย่างเพ่ือนว่า คนแก่ขี้น้อยใจ 
ข – พ่ีไม่แก่ พ่ีก็ข้ีน้อยใจ 
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ก – โถ่วววว น่าสงสารเหลือเกินอีนี่ ท าตัวเป็นเด็กมีปมไปได้ แล้วเรื่องตอนเด็กเป็นไง 
เล่าให้พี่ฟังเดิ้ง 

ข – เรื่องตอนเด็กคือยังไงว่ะ  
ก – ชีวิตตอนเด็กมึงหน่ะค่ะ หรือว่าเกิดมาก็ผันตัวจากดญ.เป็นนางเลยแบบเพ่ือนเรา

เลยงิ 
ข – ตอนเด็กหรอว่ะ กูก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ ตั้งแต่สมัยม.ต้นล่ะที่เป็นคนขี้เหร่ที่สุดใน

กลุ่ม ก็มึงจ าเพ่ือนกูคนนึงที่เคยชี้ให้ดูได้ไหมที่เป็นพริตตี้ตัวท็อปอยู่ที่พัทยาอ่ะ คือกูก็ไปอยู่กลุ่ม
เดียวกับพวกนี้ เหมือนกูต้อยต่ ามากนะ คือกูก็ไม่เข้าใจตัวเองว่ากูพาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นได้ยังไง พอ
ขึ้นม.ปลายก็ย้ายมาอยู่กลุ่มกระติกใช่ม่ะ มึงกูจริงใจกับทุกคนหมดเลยนะ แต่พอมีอะไรเกิดขึ้นดูต้อง
เป็นคนแรกที่โดนโกรธ กูจ าได้เลยนะว่ามีช่วงนึงที่กูต้องกลับไปคิดทุกคืนว่าวันนี้มีใครโกรธหรือไม่
พอใจอะไรกูไหม หรือบางทีกูต้องโทรไปหาเพ่ือนในกลุ่มทุกเย็น ทุกคนเพ่ือความแน่ใจว่าวันนี้ไม่ได้มี
ใครโกรธกูอยู่ จนสุดท้ายกูคือคนที่โดนคนทั้งรุ่นเกลียด 

ก – ทั้งรุ่น!! หมายถึงทุกคนอ่ะนะ 
ข – ก็ประมาณนั้นแหละ พ่ีกูรู้สึกว่าชีวิตพ่ีช่วงนั้นแม่งบัดซบมาก 
ก – ยังไงหรอ เล่าให้พี่ฟังได้ไหม 
ข – ได้ แต่จ าไม่ค่อยได้แล้วว่ารายละเอียดมันเป็นยังไง  
ก – ไม่ขนาดนั้นมั้ง  
ข – เริ่มค่ะ! เรื่องที่คนเกลียดทั้งรุ่น เอาจริงก็จ าอะไรไม่ค่อยได้ว่าสาเหตุมันเกิดมาจาก

อะไร รู้แต่แค่กูไม่ได้ท า แล้วก็ไม่รู้ว่าท าไมถึงกลายว่ามันตกมาเป็นกูด้วยซ้ า งานกีฬาสีท าอะไร ทุ่มเท
เท่าไหร่ แต่สุดท้ายก็มีคนไปเม้าท์ว่ากูอยากท าตัวเด่น อยากเป็นประธานสี กูไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะมึง 
ไม่เคยมีผู้ชายมาจีบเลยสักคน ไม่เคยมีโมเม้นต์แอบชอบรุ่นพ่ี หรือรุ่นพ่ีมาแอบชอบเลย เลิกเรียนก็ไม่
เคยมีใครชวนกลับบ้านด้วยเลย ไม่เคยมีใครชวนไปกินข้าวกลางวันด้วย มันน่าสมเพชมากนะมึง กูต้อง
เอาข้าวไปกินกลางวันคนเดียวบนห้อง ให้พ่อไปรับ-ส่ง เพ่ือตัดปัญหาบ้าบอพวกนี้ ก็กลายเป็นมี
ประเด็นว่าลูกคุณหนู ท าห่าอะไรเองไม่ได้ไปอีก แล้วตอนที่เขามีเรื่องกันอะนะ พ่ียอมรับเลยว่าพ่ีกลัว 
พ่ีกลัวโดนตบ เรื่องของกูก็ไม่ใช่ พอเขาเคลียกันเสร็จล่ะ กูค่ะ เพ่ือนมาด่ากูว่าขี้ขลาดมาก ไม่มี
ความคิดจะช่วยเพื่อนสักนิด ไม่ใจ ประมาณนี้  

ก – โห แม่งดราม่ามาก 
ข – มากอ่ะ ช่วงชีวิตมัธยมกูนะเป็นช่วงที่ไม่น่าจดจ าเหี้ยๆ เรียนมาตั้ง 6 ปี มีเพ่ือนสนิท

กลับมาแค่คนเดียว ก็คนที่กูไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้งานแต่งสมัยยังคบกับนางสาวเจ (นามสมมติ)อ่ะ  
ก – อ๋อออ ที่ลอดกระบี่อ่ะนะ 
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ข – เออ คนนั้นแหละ ความจริงพ่ีกับอีนี่ไม่ได้เป็นเพ่ือนกลุ่มเดียวกันนะ แต่พ่ีก็ไม่จ า
ไม่ได้ว่าเพราะอะไรถึงท าให้สนิทกัน  

ก – บางทีมันก็ไม่มีเหตุผลป่าวว่ะ 
ข – ก็อย่างเพ่ือนพูดก็ถูก เอาเป็นว่าชีวิตมัธยมพ่ีเป็นช่วงบอดของชีวิต ไม่มีที่ยืนสัส ต้อง

คอยเอาใจคนนู้นทีคนนี้ที เอาจริงกูก็ไม่เข้าใจนะว่ากูท าไปท าไม แต่ตอนนั้นถ้าไม่ท ากูก็เหมือนไม่มี
ตัวตนยังไงไม่รู้ว่ะ 

ก – ไม่เป็นไรมึง ผ่านมานานล่ะ ช่างแม่ง 
ข – เออ นี่คือตอนนี้กูดีขึ้นมาแล้วนะ แบบรู้จักความส าคัญของความสุขตัวเอง กูไม่ชอบ

ตัวเองที่เป็นแบบตอนนั้นนะจริงๆ 
ก – กูภูมิใจในตัวมึงนะอีบ้า เพราะจากท่ีฟังบางอย่างกูก็เพ่ิงรู้วันนี้เอง เพราะงั้นกว่าจะมี

วันนี้กูรู้ว่ามึงต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหน มึงผ่านอะไรมามากแค่ไหน เชื่อกูมึงแม่งอีโวล 
(Evolution) มาได้ขนาดนี้ แม่งคูลล่ะ อย่าไปใส่ใจอดีตเลย งั้นเรามาเริ่มชีวิตความรักของมึงเลยล่ะกัน 
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว 

ข – ได้ มาว่าอีหนู 
ก – คือวงจรความรักของมึงเริ่มต้นจากผู้ชายก่อน คือโทนี่ (นามสมมติ) แล้วมาทอม คือ

นางสาวเจ (นามสมมติ) แล้วคนปัจจุบันตอนนี้ก็ก็ลับมาป็นผู้ชาย คือหมอ พ่ีล าดับถูกใช่ป่ะ 
ข – ถูกต้อง ชีวิตรักกูไม่ได้ผ่านมาโชกโชนอะไรเท่าไหร่ แต่แค่สาหัสมากแต่ละคน 5555 
ก – งั้นเพ่ือนช่วยเริ่มเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าส าหรับแต่ละคนมันมีที่มาที่ไปยังไง เริ่ม

จากโทนี่ (นามสมมติ) ผัวคนแรกก่อน เริ่มค่ะ! 
ข – แหม่ๆๆ โทนี่ (นามสมมติ) ที่เรียกได้ว่าเป็นแฟนคนแรก เป็นความรักครั้งแรกเลย

นะเว้ย โทนี่ (นามสมมติ) กับพ่ีก็เป็นเพ่ือนเรียนสาขาเดียวกันตอนป.ตรีไง ตอนนั้นคือโทนี่ (นามสมมติ) 
เป็นตัวท็อปที่ใครๆ ก็อยากได้ มือหนึ่งสาขา 4.00 มาทุกเทอม เป็นเด็กซิ่วจากเกษตรศาสตร์ เลยแก่
กว่าพวกเราประมาณปีนึง ทั้งหล่อ ทั้งเท่ห์ ผู้หญิงในสาขา ไม่ว่าจะเพ่ือน รุ่นพี่ รุ่นน้อง รวมไปถึงเหล่า
เกย์ ทุกคนใครก็อยากได้ต้นทั้งนั้นแหละ ตอนนั้นพี่ไม่ค่อยได้มีโอกาสท าความรู้จักกับโทนี่ (นามสมมติ) 
มากนัก  เพราะอย่างที่รู้กันอยู่ว่าพ่ีสนิทกับเพ่ือนผู้ชายอีกคนนึงอยู่มาก เรียกว่าตัวติดกันมากเลย
ทีเดียว จนทุกคนเขาก็ลุ้นว่าสองคนนี้คงต้องเป็นแฟนกันแหละ ซึ่งทั้งกูแล้วก็เพ่ือนคนนั้นเอาจริงกูว่าก็
คงรู้สึกดีต่อกัน แต่ไม่มีใครกล้าพูด ก็เลยปล่อยเลยตามเลย แต่จ าไม่ได้ว่าเริ่มต้นคุยกับโทนี่ (นาม
สมมติ) ได้ยังไงนะ แต่ก็คุยไปเรื่อยๆ แล้วพ่ีรู้สึกโอเคมากกับการที่ทุกคนมองพ่ีแบบว่าเห้ย คนนี่ไงที่
แบบชนะใจโทนี่ (นามสมมติ) ได้ ขนาดอาจารย์ยังเอ็นดูในความรักครั้งนี้ของกูสองคน ไม่มีโมเม้นต์ขอ
เป็นแฟนม้ัง หรือกูลืมเองก็ไม่รู้ 555 แต่ก็เป็นคนเปิดซิงพ่ีหล่ะตอนปี 3  

ก – เดี๋ยว!!!  
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ข – 5555 มึงจะตกใจท าไม กูเป็นคนอ่อยด้วยนะพูดเลย  
ก – เออ กูช็อคไปอีกดิ  
ข – ไม่ต้องช็อค ด้วยความทีโ่ทนี่ (นามสมมติ) เป็นคนเก่งมาก พ่ีก็เลยให้มาติวหนังสือให้  
ก – ติวไป ติวมา ได้กันเลยงี้ 
ข – ก็ไปเปิดห้องติวกัน มึงคิดว่าจะเสียตัวไหม พูด! 
ก – ใครจ่ายค่าโรงแรม? 
ข – โทนี่ (นามสมมติ) จ่าย เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่โทนี่ (นามสมมติ) เปย์ให้กู 555 

หลังจากมีอะไรกันแล้วความรู้สึกกูก็เปลี่ยนไป มันยิ่งรู้สึกภูมิใจที่ได้แบบตัวท็อปของสาขามาเป็นแฟน
เต็มตัว ก็คบกันมาเรื่อยๆ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันเท่าไหร่นะ แต่ที่แน่ๆและคือกูห่างกับ เพ่ือนคนนั้น
ขึ้นมามากอย่างเห็นได้ชัด 

ก – แน่ละ มีผัวแล้วนี่ค่ะ 
ข – ก็จริงมึง จนวันที่กูมีปัญหากับเพ่ือนเมทพอดี เลยย้ายออกไปอยู่หอนอก โทนี่ (นาม

สมมติ) ไม่มีช่วยกูเลยสักนิดกูจ าได้แม่นมาก เพราะคนที่มาช่วยกู คือเพ่ือนผู้ชายคนนั้น แล้วเขาก็ถาม
กับกูประโยคนึงว่า “มั่นใจแล้วใช่มั้ยที่จะย้ายออก แล้วแน่ใจแล้วใช่มั้ยว่าเลือกคนนี้” มึงเอ้ยยยยยยย 
จากคนที่เงียบๆ ไม่ค่อยพูดหรือว่าแสดงออกอะไรมากนัก มาพูดแบบนี้ กูนี่ใจสั่นเลยครับ แต่กูจ าได้แค่
ว่ากูไม่ได้ตอบอะไร แค่ยิ้มให้มั้ง พอกลางคืนโทนี่ (นามสมมติ) ก็เข้ามาหาที่หอ เหมือนแบบจะมาอยู่
ด้วยไรงี้ กูก็ท าตัวอะไรไม่ถูกว่าควรท ายังไง แต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไร แต่ด้วยความที่แบบอยู่หอในมาตลอด 
ไม่เคยต้องมีความลับอะไร คืนนั้นโทนี่ (นามสมมติ) นั่งค้นคอมพ์กู จนไปเจอข้อความที่กูคุยกับคนอ่ืน 
โทนี่ (นามสมมติ) ไม่ได้พูดอะไรนะ แต่กูรู้สึกได้ถึงความนิ่งที่เปลี่ยนไป กูไม่รู้ว่าควรท ายังไง ก็เอาตัว
เข้าแลกแหละ พูดง่ายๆ คือกูไม่อยากเสียผู้ชายคนนี้ไป  

ก – อีเหี้ย เอาจริงดิ! 
ข – จริง! แล้วกูก็คิดว่าวิธีนี้มันได้ผลว่ะ แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากเหตุการณ์ครั้ง

นี้อ่ะมึง มันมาอยู่กับกูบ่อยข้ึน กินข้าวกับกูบ่อยข้ึน ตัวติดกับกูมากขึ้น 
ก – ก็ดูดีอยู่นะ 
ข – แต่มันก็ใช้เงินของกูมากขึ้นเช่นกัน! เงินส ารองที่พ่อกับแม่กูส ารองไว้ในในอีกบัญชี 2 

แสนก็หมด เงินที่ใช้ในแต่ละเดือนก็เริ่มไม่พอ กูเริ่มไม่มีเงินเก็บ แต่กูก็พูดไม่ได้ โทนี่ (นามสมมติ) บอก
กับกูว่าตอนนี้อดทนล าบากด้วยกันก่อนนะ ไว้ถ้าท างานแล้วทุกอย่างจะต้องดีขึ้น โทนี่ (นามสมมติ) 
สัญญา กูก็เคลิ้มไปดิ 

ก – แล้วมึงก็เชื่อ? 
ข – ใช่ กูเชื่อ กูไม่ฟังใคร ไม่สนใจเหนือ สนใจอะไรทั้งนั้น ผู้ชายคนนี้จะเป็นคนแรกแล้ว

ก็คนสุดท้าย คือจะดีแค่ไหน จริงมั้ยล่ะ เจอรักแท้แล้ว ซัมติง ความเพ้อของกูช่วงนั้น จนกระทั่งเมนส์
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ไม่มา คือแม่งความรู้สึกกลัวว่าจะท้องระหว่างเรียน กลัวสารพัด และที่ส าคัญคือกลัวพ่อกับแม่จะ
เสียใจ คือกูกลัวสุดๆ แล้วก็บอกโทนี่ (นามสมมติ)  ซึ่งมันดู clam กว่ากูมาก ตอนนั้นกูรู้สึกอบอุ่น
หัวใจอย่างบอกไม่ถูก แล้วผลออกมาก็แค่ขีดเดียวเท่านั้น โล่งใจสัสๆ หลังจากนั้นก็เริ่มป้องกันล่ะกู 
เสียวววว 

ก – มึงนี่นะ ถ้าพลาดท้องมาจะท ายังไง 
ข – โทนี่ (นามสมมติ) ท าให้เรื่องนี่ดูไม่ใหญ่โตอะไร ท าให้กูรู้สึกว่าทุกอย่างจะต้องโอเค 

โทนี่ (นามสมมติ) ดูแลกูได้แน่นอน จนมีช่วงนึงที่มันก าลังท าวงดนตรีกับเพ่ือน เวลาที่เคยมีให้กูมันก็
น้อยลง ไปคลุกตัวอยู่ที่หอเพ่ือนซะเป็นส่วนใหญ่ กูก็ติดต่อมันไม่ค่อยได้ แต่กูก็ไม่ได้คิดระแวงอะไร มัน
น่าแปลกใจมากว่าตอนนั้นกูเชื่อโทนี่ (นามสมมติ) อย่างสนิทใจ ทั้งมันมีสัญญาณอะไรตั้งมากมายให้กู
เอะใจ แต่กูไม่เอะใจเลยสักนิดเดียว  

ก – เช่น.. 
ข – ช่วงสอบจะเป็นช่วงที่กูติดต่อโทนี่ (นามสมมติ) ไม่ได้ โทนี่ (นามสมมติ) จะปิด

เครื่อง ปิดแบบปิดทั้งวัน จะเป็นฝ่ายติดต่อกูมาเอง แบบว่าเพ่ิงวางสายกันไปแต่ถ้ากูย้อนกลับไปก็คือ
ปิดเครื่องไปแล้ว ไม่ได้เจอกันเลยตลอดช่วงนั้น ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยู่กับเพ่ือน มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่กู
จะนอยด์แล้วก็อยากจะเลิกตลอด คือช่วงเวลาแบบนี้มันจะมาเป็นระยะๆ  

ก – แล้วโทนี่ (นามสมมติ) นี่มีโอกาสเจอพ่อกับแม่มึงบ้างรึยัง 
ข – เคย ครั้งนึงและเป็นครั้งเดียวด้วยนะ คือตอนนั้นกูก าลังจะย้ายหออีกครั้ง คราวนี้โท

นี่ (นามสมมติ) มาช่วยแล้วพ่อกะแม่กูก็มาช่วย คือกูตื่นเต้นมากเลยที่แฟนจะได้เจอกับพ่อแม่ซะที ทุก
อย่างดูเป็นปกติมาก แม้แต่เชอรี่ก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรกับต้นเลย เรื่องระหว่างกูกับโทนี่ (นามสมมติ) ก็
ด าเนินไปเรื่อยๆ จะมาเข้าปีสี่ โทนี่ (นามสมมติ) กลับมาที่กทม.บ่อยขึ้น แทบจะทุกอาทิตย์ แล้วพอ
ขึ้นมาก็จะติดต่อไม่ได้เหมือนเดิม แล้วแม่ก็จะหาที่มอบ่อยขึ้นเหมือนกัน แต่ถ้าตอนแม่มา โทนี่ (นาม
สมมติ) จะเอาเบอร์แม่โทรมาหากูเสมอ แต่ไม่เคยชวนกูไปเจอแม่มันเลยนะ แต่กูก็ไม่รู้สึกอะไร แค่
แบบเหมือนมันไม่สนใจกู ไม่เคยมีความคิดว่ามันจะมีคนอ่ืนเลยจริงๆ แต่ก็น่าแปลกใจที่ไม่มีใครเตือนกู
เลยเหมือนกัน 
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ก – เขาเตือนกันแล้วแต่มึงไม่ฟังรึปล่าว? 
ข – เออ ไม่แนใจเหมือนกัน 5555 พอเข้าปี4 เทอมแรกสาขากูก็ต้องออก field ใช่มั้ย 

มันจ าเป็นต้องจับกลุ่มสามคน ก็มีเพ่ือนผู้ชายที่สนิทมากๆมาชวนกูเข้ากลุ่มก่อน ซึ่งกูก็โอเคดิ เพ่ือน
ชวนก็เลยไม่อยากปฏิเสธ เอาจริงเลยนะกูไม่มีความคิดที่จะปฏิเสธเลยด้วยซ้ า แล้วคืนนั้นคือมีเรื่อง โท
นี่ (นามสมมติ) ทะเลาะกับกูยิ่งใหญ่อลังการ แค่เรื่องที่ท าไมไม่เลือกอยู่กลุ่มเดียวกับมัน ไม่อยากใช้
ชีวิตในช่วงเวลาที่ล าบากกับมันหรอ ท าไมถึงไม่อยากอยู่ด้วยกันตั้ง 3 เดือนเลยนะ กูนี่ก็แบบงงๆ พูด
ไม่ออกบอกไม่ถูก คือกูคิดไม่ถึงว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้ กูไม่รู้ว่าต้องตัดสินใจยังไงส าหรับเรื่องนี้ แต่
เชื่อไหมว่าการตัดสินครั้งนี้ที่กูเลือกเพ่ือนเป็นเรื่องที่กูคิดว่ากูตัดสินใจถูก  

ก – เออ อย่างน้อยก็ยังมีความถูกต้องอยู่บ้าง 
ข – แล้วช่วงที่ไปออก field แม่งทุกข์ทรมานมาก แม่งชวนกูทะเลาะด้วยทุกวัน ตั้งแต่

เช้าจรดหลับ ตั้งแต่แยกกันเพราะมันแบ่งออกเป็น 3 แคมป์ กูอยู่แคมป์กลาง แต่โทนี่ (นามสมมติ) อยู่
แคมป์ล่าง ระยะทางห่างกัน 100 โลอ่ะมึง บางทีก็โทรมาเหมือนจะเหงา เหมือนจะคิดถึง แต่ทุกครั้งที่
จบบทสนทนาคือทะเลาะกัน ภาพที่เพ่ือนในแคมป์จะเห็นตลอดคือ กูร้องไห้ ร้องตลอด ร่าเริงมากก็จะ
รู้สึกผิดกับมัน เพราะแม่งจะคอยมาตอกย้ ากับกูตลอดเวลา ว่ากูทิ้งมัน ทิ้งให้โทนี่ (นามสมมติ) ต้องอยู่
แบบไม่มีความสุข 

ก – คือสรุปว่ามึงเป็นต้นเหตุของความทุกข์ระทมของมันรึยังไง 
ข – เออ นี่แหละที่มันเป่าหูกูมาตลอดเวลา เพ่ือนในกลุ่มก็ดูแลกูเป็นอย่างดี จะพยายาม

พากูเข้ามาเจอแสงสีในเมืองอยู่บ้าง นานๆทีคนในแคมป์ก็จะชวนกันไปกินหมูกะทะในเมือง ไปเที่ยว
งานวัดบ้าง หรือว่าไปน้ าตก คือมึงรู้ป่ะว่ากูไม่เคยได้ไปไหน เพราะกูรู้สึกผิดกับมัน โทนี่ (นามสมมติ) 
กรอกหูกูอยู่ตลอดว่ากูเลือกที่ตัดมันออกไป 3 เดือนก็ไม่ต้องเจอกันล่ะกันคือแบบกูนี่ทุกข์ตรมสัส มันก็
มารับกูไปกินข้าวบ้างนะ แต่เจอหน้ากัน โทนี่ (นามสมมติ) ก็เอาแต่ด่าว่ากูตลอด กูแทบจะไม่โอเค แต่
กูก็ไม่รู้ว่านี่คือที่สุดที่กูจะทนได้รึยัง จนออก field เสร็จครบสามเดือนแล้วทุกอย่างก็กลับมาสู่ภาวะ
ปกติ รักกันดี มีความสุข จนกูรู้สึกว่านี่สินะผลจากความอดทนของกู แล้วกูก็เลยคิดวาตลอดว่าเราต้อง
อดทนเว้ย เพราะมันคือการเรียนรู้กันอะไรท านองนี้มึง 

ก – โหยยยยยยยยย ดอกท้อมากอ่ะมึง นี่มึงไปเป็นทหารไหม กูว่ารุ่งอ่ะ พูดเลย 
ข – ยังๆ ต่อมความอดทนของกูยังไม่หมด 
ก –  มึง!! ต่อมความอดทนมึงคือใหญ่มาก เป็นกูไปตั้งแต่มีความไม่โปร่งใสล่ะ แฟนกัน

ภาษาอะไรต้องรอรับโทรศัพท์ฝ่ายเดียว พูด!! 
ข – กูรู้ แต่ตอนนั้นกูยังไม่รู้ไง กูคิดไปว่ามันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
ก – แม่ยอดหญิง มึงนี่ความอดทนสูงมากจริงๆ 
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ข – เออออออ กูเข้าใจความรู้สึกมึง เพราะขนาดตัวกูเองตอนนี้ยังสงสารตัวกูเองตอน
นู้นเลย  

ก – 55555 
ข – มาๆ แล้วที่นี่ก็ถึงเทอมสอง โทนี่ (นามสมมติ) ไปฝึกงานก่อน ตอนนั้นกูรู้สึกว่าชีวิตคู่

ของเราสองคนมันก าลังมาถึงจุดที่ต่างคนต่างท างาน ต่างคนต่างต้องแยกไปท าหน้าที่ของตัวเองแล้ว 
เหมือนกับว่าเราก าลังเป็นผู้ใหญ่แล้ว ตอนที่โทนี่ (นามสมมติ) มาอยู่กทม. มันอยู่บ้านน้าตรงเลียบด่วน 
แต่โทนี่ (นามสมมติ) มีคอนโดอยู่ที่รามค าแหงนะเท่าที่รู้ แต่กูไม่เคยไปไหนสักกะที่ ครั้งแรกที่กูนั่งนั่ง
รถทัวร์จากโคราชลงมากทม.เพ่ือมาหามันครั้งแรก กูนี่ตื่นเต้นมากถึงมากที่สุด แล้วสิ่งที่ โทนี่ (นาม
สมมติ) เตรียมไว้ให้กูคือการเปิดห้องให้กูนอน ไม่ใช่ว่าไปนอนที่คอนโดรึอะไรนะ คือการไปโรงแรม
รายวันให้กูนอน ดีที่ยังเลือกห้องดีให้กูอยู่ มันไม่เคยมีเวลาอยู่กับกูเลย เหมือนเป็นกิจวัตรพอกูมาถึงก็
พากูไปกินข้าว มานอนกับกู แล้วก็ให้เงินกูส าหรับช้อปปิ้งแล้วก็เป็นค่ารถกลับมอ เป็นแบบนี้ตลอด คือ
แทนที่กูจะเอะใจอะไรสักนิด แต่กลับกลายเป็นว่ากูรู้สึกดีเว้ย รู้สึกว่าโทนี่ (นามสมมติ) ท าตามสัญญา 
เริ่มกลับมาดูแลกูแล้ว คือกูคิดว่าความรักมันก าลังโตขึ้นเรื่อยๆ 

ก – แต่มึงคิดถึงอนาคตระหว่างโทนี่ (นามสมมติ) บ้างรึยังตอนนั้น 
ข – คิดมาตลอดแหละ ไม่เคยไม่คิด เพราะโทนี่ (นามสมมติ) คือผู้ชายคนแรกของกูไง 

ทุกอย่างดูผ่านไปด้วยดี เราสองคนเริ่มมีการปรึกษากันเรื่องงานของโทนี่ (นามสมมติ)  เรื่องการ
บริหารจัดการชีวิตของแต่ละคน แบบอย่างถ้าฝึกงานเทอมนี้เสร็จก็ยังต้องกลับมาเรียนอีกเทอมนึง 
สลับกับกูที่จะมาฝึกงานเทอมหน้า ทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเราสองคนเป็นผู้ใหญ่ขึ้น รู้จักให้เวลาซึ่ง
กันและกันอ่ะมึง แต่โทนี่ (นามสมมติ) ก็ยังคงเป็นต้นเหมือนเดิม ติดต่อยากตลอด การโทรหามันติด
หรือว่าโทรครั้งแรกแล้วมันรับสายเลยนี่มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มาก พ่ีพูดเลย! การโทรหามัน
เปรียบเสมือนว่าโทรไปทิ้งไว้ เดี๋ยวเห็นก็คงโทรกลับมาเอง จนมาถึงเทอม 3 กูมาฝึกงาน โทนี่ (นาม
สมมติ) อยู่เรียนอยู่ที่มอ ตลอดสามเดือนนับครั้งได้เลยว่าโทนี่ (นามสมมติ) ขึ้นมาหากูกี่ครั้ง น้อยมาก
แต่ช่วงนั้นกูก็ยุ่งด้วย ไหนจะฝึกงาน ปรับตัวห่าเหวอะไรอีก จนโทนี่ (นามสมมติ) พูดว่าเหมือนกูมีเวลา
ให้มันน้อยเกินไปรึปล่าว นี่เป็นครั้งแรกที่กูรู้สึกว่าโทนี่ (นามสมมติ) เรียกร้องเวลา อยากเจอ อยากอยู่
กับกู แล้วด้วยความที่กูเป็นกู ผู้ชายเขาคิดถึงมีหรอที่กูยังอยู่เฉย กูก็รู้มาว่าโทนี่ (นามสมมติ) จะไปขึ้น
คอนเสิร์ตที่มอ กูก็เลยนั่งรถจากกทม.ไปหาต้นที่มหาลัย เซอร์ไพส์อ่ะมึง กูไปพร้อมกับดอกไม้ โทรหา
เพ่ือนให้มารับกูหน่อย แล้ววันนั้นมันคือวันครบรอบที่คบกันปีที่2 แล้วอ่ะ กูไปรอเจอมันหลังเวทีก่อน
ขึ้นแสดง 
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ก – อาการโทนี่ (นามสมมติ) เป็นยังไง 
ข –ไม่เป็นไง ไม่ดีใจสักนิด  ค าพูดแรกคือโทนี่ (นามสมมติ) ถามกูว่ามาที่นี่ท าไม แล้ว

ท าไมภ้าจะมาถึงไม่บอกก่อน ท าไมท าตัวงี่เง่าขนาดนี้ มีแต่ค าว่าท าไมๆๆๆๆ ไม่สนใจดอกไม้ที่กูหอบ
มา ไม่สนใจของขวัญ ไม่สนใจแม้จะถามกูสักนิดว่าเหนื่อยมั้ย ไล่กู โกรธกูมาก จนกูรู้สึกว่าคืนนี้กูจะไม่
ทนแล้ว เลิกกันเลยก็แล้วกัน กูก็เลยโทรให้ป๋ามารับ เพราะรู้ว่าพวกป๋ากินเหล้าอยู่ พอไปถึงก็ก็เล่าไป 
ร้องไห้ไป ตอนนั้นกูตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกแน่ๆ  

ก – อันนี้คือเป็นคืนที่มึงรถคว่ าใช่ไหม 
ข – ใช่ เหตุการณ์ต่อจากนี้แหละ ภาพตัดไปเลย ฟ้ืนขึ้นมาอีกทีคืออยู่ที่โรงพยาบาล พอ

ผ่าตัดทุกอย่างเสร็จ ก็เริ่มมีคนมาเยี่ยม ทุกคนบอกว่าไม่มีใครเจอโทนี่ (นามสมมติ) เลย ไม่มีใครติดต่อ
ได้เลย คิดว่าโทนี่ (นามสมมติ) น่าจะยังไม่รู้ว่ากูรถคว่ า คือความคิดที่จะเลิกแน่ๆ ก่อนหน้านี้มันหายไป
เลยเว้ย กูคิดแต่ว่าถ้าโทนี่ (นามสมมติ) รู้ว่ากูรถคว่ า ต้องคิดว่าตัวเองเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดเรื่อง
เลวร้ายกับกูขนาดนี้ โทนี่ (นามสมมติ) ต้องไม่เลิกกับกูแน่ๆ จนกูจ าเบอร์เส้น (นามสมมติ) ได้ไง ก็เลย
ให้พ่อโทรไปบอกว่ากูรถคว่ านอนเจ็บอยู่ที่รพ. 

ก – เส้น (นามสมมติ) ไหนอ่ะ 
ข – เส้น (นามสมมติ)  เพ่ือนที่ท าวงดนตรีด้วยกัน 
ก – อ๋อออออออ 
ข – แต่กูมารู้ที่หลังว่าที่โทนี่ (นามสมมติ) ชอบไปคลุกอยู่ด้วยกันทั้งวัน เอะอะ ก็ไปหา

เส้น (นามสมมติ)  ไปสอนการบ้าน ไปติวหนังสือ ความจริงแล้วมันสองคนไปโมคกัน 
ก – เหี้ยยยยยยยย เอาจริงดิ 
ข – แต่มึงเชื่อกูเหอะ เรื่องท่ีมึงจะรู้ว่าท าไมกูถึงรู้เรื่องนี้ พ้ีคกว่านี้อีก 5555 
ก – นี่มึงคือข าออกด้วย 
ข – ก็เรื่องมันผ่านไปแล้วไง ตอนนั้นกูก็ข าไม่ออกหรอก เอาว่าจนถึงตอนนี้กูยังมองหน้า

เส้น (นามสมมติ) ได้อย่างไม่สนิทใจเลยมึง 
ก – เป็นไงต่อพอโทนี่ (นามสมมติ) รู้เรื่องแล้วอ่ะ 
ข – มันก็รีบมาหากูที่รพ.นั่นแหละ มาดูแลเป็นอย่างดี แต่ด้วยความที่พ่อกูอยากให้ไป

รักษาตัวที่บ้าน กูก็กลับบ้านไปรักษาตัวต่อ ตลอดระยะเวลา 4 เดือน โทนี่ (นามสมมติ) ไม่มาหากูที่
บ้านเลยสักครั้ง ถ้านับว่า 100 ครั้งที่โทรมาหา คือโทรมาชวนทะเลาะ ถามหาสาเหตุบ้าบอ ปาเข้าไปก็ 
90 ครั้งล่ะ มีแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นแหละที่จะโทรมาถามอาการกูบ้าง กูร้องไห้ เสียใจจนไม่รู้ว่าควรท า
ยังไงดี  
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ก – มึงควรเลิก กูตอบให้ ผู้ชายอะไรว่ะ 
ข - มึงพูดถูก คือกูควรเลิกกับผู้ชายคนนี้ไปได้แล้ว เรื่องระหว่างกูกับโทนี่ (นามสมมติ) ก็

คาราคาซังกันอยู่สักพักใหญ่ จนโทนี่ (นามสมมติ) ได้เริ่มท างานจริงจัง ตอนนั้นโทนี่ (นามสมมติ) อยู่
กทม. บอกกูว่าอยู่บ้านน้าแถวลาดพร้าว กูก็อยู่ที่บ้านเริ่มหางาน ตอนนี้แหละที่ทุกอย่างแม่งดู
ระหองระแหงมาก คือเมื่อก่อนกูนี่ใสใสเลย ไม่รู้ว่าการที่เราโดนบล็อคเบอร์นี่เสียงลายสายมันเป็นยังไง 
มันบล็อคบอร์กู แต่กลับบอกกูว่าโทรศัพท์มีปัญหา แล้วก็พาลทะเลาะกันไปใหญ่โต จนในที่สุดอี เลดี้ 
(นามสมมติ) ก็โผล่เข้ามา มันโทรมาหากู แล้วบอกให้โทนี่ (นามสมมติ) เลือกว่าจะเลือกใคร ตอนนั้น
เหมือนโลกทั้งโลกมันพังลงมาต่อหน้าต่อตากูเลยเอาจริงเหอะ กูอ้ึง อ้ืออึงไปหมด งงไปหมดว่ามันเกิด
อะไรขึ้น พอตอนเช้ากูก็ตัดสินใจมาท่ีท างานโทนี่ (นามสมมติ) มารอ อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น  

ก – มึงไม่กลัวหรอ 
ข – กลัวดิ ตอนนั้นกูกลัวทุกอย่างแหละ กลัวไปหมด ไม่รู้ว่าควรท ายังไง ไม่รู้ด้วยซ้ าว่า

การที่กูมากทม.ครั้งนี้กูจะได้อะไรกลับไปรึปล่าว กูรอโทนี่ (นามสมมติ) รอจนบริษัทก็ไม่เจอตัว กูเคว้ง
มากตอนนั้น กูไม่รู้เลยว่าต้องท าอะไร ต้องนอนที่ไหน ต้องไปที่ไหนแล้วโทนี่ (นามสมมติ) ก็โทรมาบอก
ให้กูกลับไปรอท่ีเดิม 

ก – ที่ห้องโรงแรมรายวันอ่ะนะ 
ข – ฉลาดมากค่ะ กูก็ไปรอแล้วโทนี่ (นามสมมติ) ก็มาหากูนะ แต่กูจ าไม่ได้ว่าตอนนั้น

มันอธิบายอะไรให้กูฟัง แต่ที่จ าได้แม่นมากคือมันบอกว่าเดี๋ยวพอกลับไป โทนี่ (นามสมมติ) จะให้เลดี้ 
(นามสมมติ) โทรหาแล้วโทนี่ (นามสมมติ) จะเป็นคนขอคุยเอง ขอแค่กูวางโทรศัพท์ทิ้งไว้แค่นั้น อย่า
ไปฟัง อย่าสนใจแล้วเดี๋ยวจะตัดสายไปเอง  

ก – แล้วคือมึงก็ท าตามอ่ะนะ 
ข – อ้ืมม ตอนนั้นกูไม่รู้ว่าต้องท ายังไง กูยังไม่พร้อมเสียโทนี่ (นามสมมติ) ไป แต่กูก็แอบ

ฟัง แม่งใจกูสลายมากอ่ะ ค าพูดที่พูดออกมาเพ่ือให้อีเลดี้ (นามสมมติ)สบายใจแม่งท าร้ายกูมากจริงๆ 
แล้วอยู่ดีๆ กูก็แว้บขึ้นมาว่าถ้าโทนี่ (นามสมมติ) หลอกล่ะ ตอนนั้นกูสติแตกเลยเว้ย ขึ้นแท็กซ่ีไปหาหอ
ที่อยู่ตรงกรมราบฯ 

ก – กรมราบฯ มันไม่ได้มีที่เดียวในกทม.นะมึง 
ข – คือตอนนั้นกูไม่รู้เว้ยว่ามันมีกี่ร้อยกี่พันที่ แต่กูต้องหาให้เจอให้ได้ ตอนนั้นกูติดต่อ

ใครไม่ได้ จนมีคนโทรหากู มึงเดาไหมว่าเป็นใคร 
ก – กูไม่เดา ยากเกิน 
ข – ยากจริง แม่เว้ย แม่โทนี่ (นามสมมติ) โทรหากู ประโยคสั้นๆเลยนะ “คนเขาคบกัน

มาอยู่ดีๆ เข้ามายุ่งท าไม” กูจ าได้ขึ้นใจ แล้วแม่ก็วางสายไป กูก็เลยตัดสินใจว่ากลับบ้านดีกว่า ไม่มีที่
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ยืนส าหรับกูแล้ว กูก็กลับบ้าน พังมากชีวิตกู มันจบมันหมดสิ้นไปซะทุกอย่าง กูท าใจไม่ได้เลยจริงๆ ให้
ตายเหอะ พ่อแม่กูนี่เกลียดโทนี่ (นามสมมติ) แบบเข้าไส้อ่ะ บอกเลย แค่เอ่ยชื่อพ่อกูก็ไม่รับฟังแลยนะจ๊ะ 

ก – เชี้ยยย นี่กูไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าโทนี่ (นามสมมติ) ท ากับมึงขนาดนี้ นึกว่าแค่
เจ้าชู้ทั่วไป แต่เจอขนาดนี้ก็ยังมีรีเทิร์นอีกงิ 

ข – เอออออ กูจ าไม่ได้ว่าท าไมถึงกลับมาคุยกันอีก ตอนนั้นกูก็เข้ามาท างานที่กทม. 
แล้ว โทนี่ (นามสมมติ) บอกว่าต้นจัดการตัวเองเรียบร้อยแล้ว แล้วก็คบกันแบบจริงจังเรื่อยมา ไม่ว่าจะ
ไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียเกือบปี เรียนโทที่จุฬาตามที่บริษัทสั่งให้ไปเรียน เราก็คบกันเหมือนไม่เคย
มีอะไรเกิดขึ้น ก็อย่างว่ากูคิดว่าความรักของเรามันก าลังโตขึ้น เพราะตั้งแต่กลับมาคบกันครั้ งนี้ โทนี่ 
(นามสมมติ) ท าตัวให้ติดต่อง่ายข้ึน โทรหากูบ่อยขึ้นมากๆ  

ก – คือมึงแฮปปี้มากเลยว่างั้นเหอะ 
ข – มากอ่ะ ก็คบกันมาเรื่อยๆ จนเข้าปีที่ 5 ก็เริ่มนางสาวเจ (นามสมมติ) เข้ามาล่ะ ที่นี้

แหละหรรษากันเลยทีเดียว 
ก – แล้วสรุปสาเหตุที่เลิกกับโทนี่ (นามสมมติ) ทีเ่พราะอะไรกันแน?่? กูเริ่มจะงงล่ะ 
ข – ไม่ต้องงง วันที่เลิกกัน เหตุเกิดจากทะเลาะกัน โทนี่ (นามสมมติ) บอกจะมานอนที่

ห้องแต่ต้องไปเปลี่ยนมุ้งลวดส้นตีนไรไม่รู้ที่บ้านน้าก่อน กูเลยบอกว่าไม่ต้องมาเพราะมันดึกแล้ว แค่นี้
เลย ทะเลาะกันใหญ่โต แล้วโทนี่ (นามสมมติ) ก็ใช้ลูกไม้เดิมๆ คือบล็อคเบอร์กู แต่ครั้งนี้กูมีสติไง เลย
ช่างแม่ง 

ก – ไม่ใช่ มึงใช้ค าผิด ไม่ใช่ว่ามึงมีสติ แต่มึงมีนางสาวเจ (นามสมมติ) ต่างหาก!! 
ข – ไม่เถียง เพราะตอนนั้นก็เริ่มคบกับนางสาวเจ (นามสมมติ) มาได้เข้าปีที่ 2 แล้วมั้ง 

5555 
ก – อีชั่ว 5555 ก่อนที่จะเข้ามาถึงเรื่องผัวคนที่สอง ถามหน่อยดิว่าตอนที่คบอยู่กับโทนี่ 

(นามสมมติ)  การบริหารจัดการเรื่องเงินของมึงเป็นไงบ้าง ต้นใช้เงินมึงไหม 
ข – จะฟังหรอ! ใช้ดิใช้เงินกูค่าน้ ามันรถ บางทีใกล้สิ้นเดือนกูกะว่าพอแน่ล่ะ แล้ว โทนี่ 

(นามสมมติ) ก็ต้องชวนไปนู้นไปนี่ ตอนนั้นการเงินกูย่ าแย่มาก กูต้องใช้บัตรกดเงินสดอ่ะ กูจ าได้เลย 
ไม่กล้าบอกโทนี่ (นามสมมติ) ว่าเดือนนี้เงินไม่พอใช้ กลัวมันหาว่ากูจน กูบริหารจัดการเรื่องเงินไม่ได้ 
ใครจะเอาท าเมีย ถูกมั้ยล่ะ 

ก – แล้วโทนี่ (นามสมมติ) อ่ะ มันให้เงินมึงใช้บ้างไหม 
ข – ให้อยู่นะแรกๆ แต่พอเริ่มคบกันนานขึ้น โทนี่ (นามสมมติ) ก็ไม่ได้ให้กูแล้ว กินข้าว

เกือบทุกมื้อ กูเป็นคนจ่าย ไม่ว่าจะถูกจะแพง โทนี่ (นามสมมติ) ไม่เคยช่วยกูออกเลย  
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ก – แต่มึงก็ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยรึไง 
ข – เรื่องเงินเป็นเรื่องเดียวที่ไม่เคยคุยกัน ใครมีเท่าไหร่ ใครเหลือเท่าไหร่ ก็ไมก็่าวก่ายกัน  
ก – แต่มึงก็ยอมให้มันใช่เงินรวมกับมึงนี่นะ ทั้งที่ เป็นเงินเดือน โทนี่ (นามสมมติ) 

มากกว่าได้ข่าว 
ข – เอ้ออ โทนี่ (นามสมมติ) อ่ะเงินเดือนมากกว่ากู แต่กูก็ไม่กล้าถามว่ามันเอาเงินไปใช้

อะไรบ้าง กูกลัวมันหาว่ากูก้าวก่าย แต่กลับกันโทนี่ (นามสมมติ) จะเป็นคนพูดออกมาเองว่าเงินเดือนนี้
ไม่พอใช้ เอาไปท านู้นบ้างท านี้บ้าง แล้วช่วงนั้นโทนี่ (นามสมมติ) จะเสน่หาพ่ีเป็นพิเศษ อยากอยู่กับพ่ี
ตลอดเวลา หรือเรียกสั่นๆว่า เกาะพ่ีกินนี่แหละค่ะ 

ก – อย่าว่าไป แล้วเรื่องการแต่งตัวของมึงอ่ะ เป็นไง 
ข – เป็นไงคือยังไง กูงง หมายถึงสไตล์การแต่งตัวของกูอ่ะนะ  
ก – เออออออออสิ 
ข – ไม่มีอะไรเลย เพราะตั้งแต่ท างาน โทนี่ (นามสมมติ) ก็ไม่เท่ห์เหมือนตอนสมัยเรียน 

อ้วนขึ้น ไม่รักษารูปร่างของตัว ไม่แต่งตัวเลย บางที่กูก็อยากแต่งงามๆบ้าง แต่พอเดินไปด้วยกันแล้ว
ผู้ชายข้างๆ คือใส่เสื้อบอลกับเกงยีนส์สามส่วน รองเท้าแตะ มันก็ไม่เข้ากันไปอีก แล้วอีกอย่างโทนี่ 
(นามสมมติ) มันชอบว่ากูว่ากูแต่งตัวเว่อร์ แค่ออกไปกินข้าวจะอะไรนักหนา ตอนนั้นยังไม่หัดแต่งหน้า
เลย เปลือยเปล่า เพราะโทนี่ (นามสมมติ) บอกว่าผู้หญิงไม่แต่งหน้าหน่ะสวยที่สุด 

ก – เชื่อค าผัวเลยว่างั้น 
ข – เออดิ ตอนนั้นการแต่งตัวกูนี่กะเลวกะลาดมาก บอกเลย!! 55555 
ก - โถ่วววววว น่าสงสารเหลือเกินแม่คุณ  แล้วการใช้จ่ายอ่ะ มึงตอนนั้นเป็นไงบ้าง 
ข – เอาจริงตอนคบกับโทนี่ (นามสมมติ) อ่ะ ก็ไม่เชิงว่าใช้จ่ายไปกับของแพงรึอะไรนะ 

แต่แค่ใช้จ่ายเกินก าลัง แบบซื้อของจ านวนเยอะ ไม่ใช่ว่าเป็นของราคาแพงอะไรท านองนี้ เพราะ
เหมือนเราใช้ชีวิตกันแบบจะสร้างครอบครัวอ่ะมึง แต่ด้วยเงินเดือนกูคนเดียวแต่ใช้สองคน มันก็ไม่พอ
อยู่แล้ว ถูกมั้ยล่ะ พวกเครื่องส าอางค์ counter brand นี่ตัดไปเลยนะจ๊ะ เพราะไม่รู้จักสักอย่าง ตอน
นั้นครีมที่ ใช้หรูสุดคิ  Nutrogena แบบครบเซ็ต 555 เขียนคิ้วก็ไม่เป็น แต่งหน้าก็ไม่ เป็น ไม่มี
เครื่องส าอางค์มากมายเท่าตอนนี้ มีแค่ BB Cream โง่ๆ แป้งพัฟ บลัชออนสีเดียว แค่นั้น ขนาดลิปสีๆ
กูยังไม่มีเลยมึง 

ก – น้ าหอมตอนนั้นใช้กลิ่นของอะไรว่ะ 
ข – ไม่ใช้น้ าหอม เพราะไม่เคยคิดว่ามันจ าเป็นกับชีวิต 
ก – แบบนี้ก็ได้หรอว่ะ  
ข – จริง! ไม่เคยรู้ว่ามันส าคัญหรือว่าจ าเป็นเลย 
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ก – โอเค สรุปคือมีความพังพินาศนะคะมึง แล้วถ้าถามตอนนี้ว่าอยากกลับไปคบกับโทนี่ 
(นามสมมติ) ไหมอ่า 

ข – กูตอบไม่ได้ว่ากูอยากกลับไปคบกับโทนี่ (นามสมมติ) รึปล่าว อย่างที่มึงรู้แหละ กูรัก
โทนี่ (นามสมมติ) มาก มันเป็นรักครั้งแรกของกู แต่วีรกรรมความชั่วของมันก็ไม่ใช่น้อยเลย แต่ถ้าถาม
ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากกลับไปแก็ไขส่วนไหนไหม กูตอบได้เลยนะว่ากูไม่อยากกลับไปแก็ส่วน
ไหนเลย ต่อให้ใครรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกูมันเป็นอะไรที่โชคร้ายมาก แต่มึงเชื่อไหม เพราะโทนี่ (นาม
สมมติ) คนเดียว ที่ท าให้กูเข้มแข็งได้เท่าวันนี้ มีสติมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด กูต่างหากที่ควรขอบคุณโทนี่ 
(นามสมมติ)  ที่เป็นครูสอนกูเรื่องความรัก 

ก – แสดงว่ามึงไม่โกรธแล้ว  
ข – ไม่โกรธ ไม่มีความรู้สึกอะไรที่เลวร้ายต่อกันมากเท่าแรกๆ ที่เลิกกัน อย่างล่าสุดที่มี

คนส่งรูปงานแต่งงานของโทนี่ (นามสมมติ) มาให้พ่ีดู พ่ีโอเคนะ รู้สึกยินดีด้วยจริงๆ แต่ในใจก็แอบ
เสียดายว่าเราไปด้วยกันไม่ได้จนถึงงานแต่งงาน เท่านั้นแหละ 

ก – โอเคมึง กูขอจบเรื่องความรักของผู้ชายคนแรกในชีวิตของมึงก่อน แต่ขอเริ่มเรื่องผัว
ทอมสุดที่รักของมึงต่อเลยไหม 

ข – ได้ 
ก – เรื่องราวระหว่างมึงกับนางสาวเจ (นามสมมติ)เป็นยังไงบ้าง เริ่มต้นจากตรงไหนกัน 

เพราะกูคบผู้ชายมาดี แล้วเสือกคบทอมซ้อนกันงี้ ได้หรอ! 
ข – ก็เริ่มจากนางสาวเจ (นามสมมติ)เป็นพนักงานใหม่ในทีมพ่ีเอง ตอนนั้นพ่ีก็เป็น 

Senior แล้ว ด้วยหลายความ 555 คือหน้าตานางสาวเจ (นามสมมติ)ก็น่ารักดี แต่งตัวดูดี มีรสนิยม 
จะเยื้องย่างท าห่าอะไรก็ดูโอเคไปซะหมด ท างานดี มีความขยัน พ่ีก็เลยปลื้มนางสาวเจ (นามสมมติ)
เอามากๆ แต่ก็รู้อยู่ลางๆ ว่านางสาวเจ (นามสมมติ)อ่ะมีแฟนอยู่แล้วเป็นพริตตี้ แต่คือด้วยสัญญาณ
หลายอย่างที่นางสาวเจ (นามสมมติ)พยายามแสดงออกมาว่าสถานการณ์ระหว่างนางสาวเจ (นาม
สมมติ)กับแฟนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่เอาจริงๆ กูก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้ว เพราะอย่าลืมว่าตอนนั้นกูคบกับ
ต้นอยู่ ก็แบบข าๆ เป็นแรงจูงใจให้อยากมาท างานประมาณนี้ 

ก – แล้วมึงไม่กลัวโทนี่ (นามสมมติ) จะจับได้หรอว่ะ หรือว่าแฟนนางสาวเจ (นาม
สมมติ)จะจับได้ 

ข – คืองี้นะมึง ถ้าเป็นแฟนนางสาวเจ (นามสมมติ)จับได้ ปัญหามันก็ไม่ได้เกิดกับกูถูก
ไหม เกิดขึ้นกับนางสาวเจ (นามสมมติ)นู้น นางสาวเจ (นามสมมติ)ต้องเป็นคนแก็ปัญหานี่เอง ถ้าเอ็น 
(นามสมมติ) จะสามารถบังคับให้นางสาวเจ (นามสมมติ)ลาออกจากงานเพ่ือความสบายใจของนางได้ 
นางสาวเจ (นามสมมติ)ก็ไม่ใช่คนอย่างที่กูคิดไว้แน่ๆ ส่วนว่ากลัวโทนี่ (นามสมมติ) จะจับได้ไหม พูด
เลยว่าไม่กลัว  
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ก – ท าไมว่ะ  
ข – คืออย่างที่เล่ามาตั้งแต่แรก มันเป็นคนมีความผิดติดตัวไง โทนี่ (นามสมมติ) ไม่ใช่

คนที่จะคอยจู้จี้ โทนี่ (นามสมมติ) ต้องรู้การเคลื่อนไหวของพ่ีเสมอ ไม่ใช่เพราะเป็นห่วง แต่เป็นเพราะ
ความเจ้าชู้ของมันนั่นแหละ รถไฟจะได้ไม่ชนกัน ซึ่งก็จริงมากๆ รถไฟไม่เคยชนกันเลยสักครั้ง 

ก – แล้วโทนี่ (นามสมมติ) รู้เรื่องนางสาวเจ (นามสมมติ)ไหม  
ข – น่าจะมีสงสัยบ้างแหละ เพราะจากเมื่อก่อนที่พ่ีเองที่เคยท าตัวตามติดตลอด ก็

เปลี่ยนไป ก็อยู่กับนางสาวเจ (นามสมมติ)ตลอดที่ท างานก็มีบ้างที่ลืมโทรหาบ้าง แล้วมันก็บ่น ก็
พยายามแบบมีเด็กใหม่ป่ะเนี้ยะ มารับที่บริษัทแบบไม่บอกล่วงหน้าก็มีบ้าง มากินข้าวกลางวันด้วยกัน
บ้างทั้งท่ีสองบริษัทอยู่กันอย่างไกล แต่พอโทนี่ (นามสมมติ) ท าตัวน่ารักแบบนี้ พี่ก็ยิ่งได้ใจเพราะคิดว่า
การที่พ่ีท าตัวห่างเหินบ้าง ไม่รายงานทุกความเคลื่อนไหวบ้าง มันท าให้โทนี่ (นามสมมติ) ไม่เห็นพ่ีเป็น
ของตาย แต่สถานณการณ์ฝั่งนางสาวเจ (นามสมมติ)กลับยิ่งแย่ เพราะนางสาวเจ (นามสมมติ)จะงอน 
จะมีอาการไม่สบอารมณ์อย่างชัดเจน ซึ่งเอาจริงๆ กูก็ยิ่งได้ใจไปอีกเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นมีคนสองคน
ก าลังพยายามแย่งกันท าดีเพ่ือตัวเรา ซึ่งมันคือความแอ๊วของพ่ีเองล้วนๆ 555 

ก – คือทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นจากความน่ารัก ความดูดีของนางสาวเจ (นามสมมติ)เท่า
นั้นเองหรอ มึงถึงได้เปลี่ยนรสนิยมมา 

ข – มึงจะใช้ค าว่าเปลี่ยนรสนิยมเลยก็ไม่ถูก จริงอยู่ที่ตอนนั้นความสัมพันธ์มันเริ่มจาก
ความน่ารัก ความดูดีของนางสาวเจ (นามสมมติ) เอาง่ายๆ คือภายนอกทั้งหมดของนางสาวเจ (นาม
สมมติ)ท าให้กูประทับใจได้ในครั้งแรกก็เริ่มคุยไปคุยมา หยอดค าหวานไปบ้าง แซวไปบ้าง เรื่องราวมัน
ก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเรามีเวลาเล่นกันแค่ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 เท่านั้น นอกเหนือเวลางาน ก็คือ
เวลาส่วนตัวของใครของมัน ไมมีใครก็าวก่ายใคร แต่ถ้าแบบนอกเวลางานแล้วมีเสียงบีบีดังมาจาก
นางสาวเจ (นามสมมติ)นี่ มันคือความพิเศษมากเลยนะ เหมือนเขาพยายามที่จะติดต่อทั้งที่อยู่กับแฟน
ก็ตาม ไรท านองนี้  

ก – ซึ่งนี่คือสิ่งท าให้มึงรู้สึกดีขึ้นต่อกันข้ึนเรื่อยๆ ถูกไหม 
ข – มันก็ใช่นะ ตอนแรกก็แค่คิดเล่นว่าๆ ไม่เห็นเป็นไรเลย ก็แค่เหมือนมีแฟนตอนอยู่

ท างาน ดีจะตาย มีคนดูแลนู้นนี่ให้ มีคนเป็นห่วง แล้วพอกลับบ้านไปก็มีแฟนตัวจริงคอยดูแลอยู่แล้ว 
เพราะมันเสมอกัน ต่างคนก็ต่างมีแฟน ต่างคนก็ต้องต่างพยายามเก็บความลับเพ่ือไม่ให้เรื่องมันไปถึง
แฟนของตัวเอง คือตอนนั้นมันคือความตื่นเต้น ที่หาไม่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างต้นตอนนั้น
เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะคบกันมานาน ความหวือหวาตื่นเต้นมันเลยหายไปด้วย  

ก - ความสัมพันธ์แบบนี้มันท าให้มึงมีความสุขไหม 
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ข – ตอนนั้นกูก็มีความสุขมาก มีความรู้สึกว่านางสาวเจ (นามสมมติ)นี่แหละที่มาเติม
เต็มชีวิต เติมเต็มความจืดชืดของความสัมพันธ์ที่พ่ีอยากได้มานานล่ะ ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมาอิจฉา
เพราะคนที่เดินข้างๆ หน้าตาดีเยี่ยมระดับเกรดเอ แต่กูก็เหนื่อยมากเช่นกัน 

ก – เหนื่อยเรื่อง? 
ข – เหนื่อยที่ต้องพยายามไงมึง กูหมดเงินไปก็ไม่ใช่น้อยตอนที่คบกับนางสาวเจ (นาม

สมมติ) พยายามท าตัวรวยทั้งตัวกูเอง แล้วก็มีแฟนที่รวยมากๆ พยายามท าตัวให้ลึกลับน่าสนใจ มีคน
รู้จักเยอะแยะไปหมด เอาจริงนะส่วนใหญ่กูก็ต้องโกหก 

ก – เชี้ยยยยยย เดี๋ยวก่อนนะ มึงโกหกเพ่ือ!  
ข – แฟนเก่านางสาวเจ (นามสมมติ)ไง ปีใหม่อ่ะมึง กูอยากมี อยากเป็นให้เหมือนใหม่

มัน กูพยายามไม่ท าตัวให้เป็นผู้หญิงธรรมดานะ เพราะกูกลัวว่ามันจะเบื่อ ตอนแรกที่โกหกกูก็ไม่คิดว่า
จะเป็นไร เพราะคงไม่ได้คบกันจริงจังมากแล้ว หยอดไป อวดไป แต่เอาเข้าจริงแม่งกลายเป็นว่าคบกัน
มาเกือบ 5 ปี กูถอยหลังไม่ได้แล้วอ่ะมึง กูรู้ว่ามันเป็นคนแบบนี้ คืออยู่ท่ามกลางคนสวย คนรวย คนมี
อ านาจ แล้วถ้ากูเป็นคนธรรมดามันจะหันมามองกูหรอ ถูกไหม 

ก – แล้วมึงโกหกอะไรไปบ้าง 
ข – กูโกหกไปหลายเรื่อง กูจ าไม่ได้หรอก  
ก – จริงดิ 
ข – อ้ืมมม ตอนนั้นก็พูดไปเรื่อยให้ตัวเองดูดี เพราะไม่คิดว่าจะคบกันได้จริงจัง แต่พอ

นานไปๆ กูก็เหนื่อยที่จะโกหกแล้ว กูก็เริ่มแสดงตัวตนบางอย่างออกมา บางอย่างมันก็รับได้ บางอย่าง
มันก็รับไม่ได้ แต่ก็ค่อยๆปรับตัวกัน ส่วนเรื่องที่โกหกไว้ก่อนแล้ว ก็ต้องโกหกต่อไป คือมึงก็รู้ว่าตัวกูมี
จุดบกพร่องหลายอย่าง แล้วอีกอย่างเมียเก่ามันงานละเอียดขนาดนั้น  

ก – แต่ละเอียดจริงแหละ 
ข – ตอนนั้นเป็นช่วงที่สมองกูคิดถึงแต่ว่ากูจะสู้เอ็น (นามสมมติ) ได้ยังไงว่ะ เรื่องสวยกู

คงสวยไม่เท่า เรื่องรวยกูก็โกหกไปแล้วว่ากูก็รวยไม่แพ้แฟนมึงนะ ทีนี้กูก็พยายามหาความก้าวหน้าเว้ย 
แบบอะไรๆก็จะได้จริงมากขึ้น ไม่ต้องโกหกกันไปเรื่อยๆ กูก็เหมือนสร้างโลกไว้โลกนึงให้ตัวเองได้มีที่
ยืนแบบเท่าแฟนมัน คือกูเสียเซลฟ์มากเลยนะตอนนี้มันเลิกกันแล้ว แต่ไม่บอกกู จนกูถามว่าท าไมถึง
ไม่บอกกูว่าเลิกกับเอ็น (นามสมมติ) แล้ว นางสาวเจ (นามสมมติ)ตอบว่าไรมึงรู้ไหม 

ก – ว่า? 
ข – ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องบอกนิ สัส กูนี่ตั้นท์เลยนะ อะไรคือความไม่จ าเป็นว่ะ 
ก – เออ แล้วไงต่อ 
ข – กูก็นิ่งไป ไม่อยากโวยวาย แบบกูไม่รู้ว่ามันคิดไรอยู่ไง ถึงพูดกับกูแบบนั้น แต่วันนั้น

จ าได้เลยนะว่าเป็นวันเกิดมันแล้วกูมีงานรับปริญญาที่ม.ใช่ป่ะ แล้วกูก็พยายามหาเวลานู้นนี่นั่น
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เพ่ือที่จะได้อยู่ด้วยกัน อีดอกสุดท้ายแล้วคือมันไปเกาหลีกับเอ็น (นามสมมติ) ด้วยเหตุผลที่ว่าสงสาร
ใหม่ เพราะเป็นช่วงที่นมอีนั่นนมมันเน่าพอดี คือร่ะ กูจ าเป็นต้องใจกว้างเบอร์นั้นเลยรึไง ไม่จ๊ะ กูใจ
แคบมาก กูบอกมันไปตามตรงว่ากูไม่เข้าใจ กูไม่พอใจ แล้วกูก็จะไม่พยายามแสร้งว่ากูโอเคด้วย ใครจะ
ไปโอเคว่ะ กูถามหน่อยเหอะ 

ก – ก็จริงของมึง ห่าใครจะไปเข้าใจว่ะ 
ข - ใช่มั้ยล่ะ อีนี่เป็นเรื่องเดียวเลยนะที่ท าให้กูขึ้นตลอด กูไม่เข้าใจความสัมพันธ์อะไร

แบบนี้ เลิกก็คือเลิกป่ะเลิกแล้วเป็นพ่ีน้องกันได้ เป็นที่ปรึกษากันได้หรอว่ะ เอาจริงกูไม่เคยมีความเชื่อ
อะไรแบบนี้เลยนะ คือนางสาวเจ (นามสมมติ)มันเคยบอกกับกูว่ามันท าให้แฟนเก่าเป็นเพ่ือนได้ตลอด 
แล้วแฟนตอนนี้ก็รับได้ทุกคน เอาจริงกูไม่เข้าใจค่ะ เขาไม่มีความรู้สึกแปลกกันเลยหรอว่ะ กูเนี้ยะเลิก
คือเลิก พอมันพูดแบบนั้นนะ มึงรู้ม่ะอะไรที่แวบขึ้นมาในหัวกู 

ก – ไรว่ะ 
ข – คงเป็นกูสินะ ถ้าเลิกกับมึงแล้วไม่สามารถจะเป็นเพ่ือนกันได้ คือต้องหายไปจาก

ชีวิตกันเลย แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ กูกับนางสาวเจ (นามสมมติ)ขาดกันไปเลย หายไปจากชีวิตของ
กันและกัน  

ก – มึงก็เป๋เลยไม่ใช่ไง 
ข – เออดิ กูถึงได้บอกไง ว่าคนนี้แหละคือคนที่กูรักมากที่สุด คือบทเรียนบทส าคัญใน

ชีวิตกูเลย ไม่มีนางสาวเจ (นามสมมติ)คงไม่มีกูท่ีเข้าใจความรักขนาดนี้  
ก – อีเว่อร์ 
ข – หน่ะอีนี่  
ก – แล้วมึงโอเคแล้วถูกม่ะตอนนี้  
ข – มึงวัดจากอะไรอ่ะ  
ก – กูดูจากอาการมึงจากวันนั้นจนถึงวันนี้ มึงดูโอเคขึ้น  
ข – กูก็ดีขึ้นจริงๆ ตอนแรกกูไม่เข้าใจ กูสับสน ก็ตอนที่มันไปช่วยงานแต่ง เอ็น (นาม

สมมติ) ใช่มั้ย คืนนั้นยังคุยกันดีๆอยู่เลย กู้ดไนท์กันตามปกติ แต่พอเช้ามันกลับมาบ้านกูก็คุยตามปกติ 
มันก็ปกติ จนมันกลับมาจากไปหาเพ่ือน ทุกอย่างคืออึนมาก อึดอัด มันเปลี่ยนไป ไม่มีความมุ้งมิ้ง ไม่
โทรหารายงานกูเหมือนเมื่อก่อน มันเคยเป็นแบบนี้มาแล้วครั้งนึง กูก็เลยพยายามที่จะไปหามัน ให้มัน
เห็นหน้า มันจะได้ไม่คิดอะไรไปไกล เพราะกูไม่รู้ว่าตอนนั้นนางสาวเจ (นามสมมติ)มันคิดอะไรอยู่อ่ะ
มึง แต่ครั้งนี้แม่งไม่เหมือนครั้งก่อน คือมันนิ่งกับกูมากๆ จนกูท าไรไม่ถูก เพราะมันไม่มีเรื่องราวอะไร 
กูก็ไม่ได้งอแง พยายามท าความเข้าใจเพราะยังไงปีใหม่แม่งก็ก าลังจะแต่งงาน เรื่องน่าจะจบได้แล้ว 
แม่งมาคุอยู่เกือบอาทิตย์ ซึ่งกูพยายามท าตัวเหมือนเดิมให้มากที่สุด เผื่อนางสาวเจ (นามสมมติ)มันจะ
รู้ว่ากูยังเป็นคนเดิม มีความรู้สึกให้มันเหมือนเดิม แต่มันอึดอัดเกินไป กูไม่เป็นอันท าอะไรเลย ตอนนั้น
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กูคิดอย่างเดียวคือกูอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว กูทนไม่ไหวแล้ว เหมือนกูหายใจไม่ออก แล้วกูก็บินไปปายทันที
ที่หาตั๋วได้ พอกลับมากูเลยไลน์ไปบอกนางสาวเจ (นามสมมติ)ว่าถ้าพร้อมก็ค่อยคุยกัน กูไม่บังคับ 

ก – นางเอกไปอี๊กกกกก 
ข – กูหมายความว่าอย่างงั้นจริงมึง แล้วนางสาวเจ (นามสมมติ)ก็โทรมาหากูคืนที่กูกลับ

จากปายนั้นล่ะ ความคิดแรกตอนเกิดเรื่องกูก็คิดว่านางสาวเจ (นามสมมติ)มันท าใจไม่ได้แน่ๆ ที่เห็นอี
นั้นแต่งงาน แต่นางสาวเจ (นามสมมติ)อยู่วันยังค่ าอ่ะมึง รู้ใจกูที่สุด เดาทางกูออกอยู่แล้ว นางสาวเจ 
(นามสมมติ)บอกเลยว่าไม่ได้เป็นเพราะท าใจไม่ได้ที่อยู่ตรงนั้น แต่ความส าเร็จของคนรอบข้างมัน
ต่างหากที่ท าให้มันเกิดค าถามว่ามันมัวแต่ท าอะไรอยู่ ท าไมอนาคตยังไม่ชัดเจนเหมือนคนอ่ืน กูเลย
ถามว่านี่คือการคบกับกูคือถ่วงอนาคตหรอวะ นางสาวเจ (นามสมมติ)บอกว่าปล่าว ความสุขมันมีมาก
เกินไป มากจนมันลืมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันควรจะท าตอนนี้คือการสร้างอนาคตรึปล่าว ทีนี้กูก็สงสัยว่า
แล้วปัญหามันอยู่ตรงไหน อะไรท าให้เกิดความรู้สึกนี้ ที่ผ่านมาแม่งไม่มีความหมายเลยหรอ นางสาวเจ 
(นามสมมติ)บอกว่ากูก็ยังเป็นแสงสว่างในชีวิตมันเหมือนเดิม แต่ตอนนี้มันต้องการโฟกัสเรื่องอ่ืน
มากกว่าเรื่องความรัก กูนี่ช็อค!  

ก – ช็อคเถอะค่ะ 
ข – กูก็เสนอทางออกนะว่าไม่มีตรงกลางระหว่างเราเลยหรอ นางสาวเจ (นามสมมติ)

ตอบมาแค่ว่าเขาตัดสินใจแล้ว เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้ว กูเลยขอให้มันเห็นใจกูหน่อยเพราะกูไม่ได้ผิด
อะไรแล้วก็ไม่ได้ตั้งตัว แต่จริงๆเลยกูพยายามจะท าให้มันเปลี่ยนใจ ก็เลยตกลงกันว่าจะค่อยๆ ห่างหาย
กันไป แต่อย่าท าเหมือนไม่รู้จักกันไปเลย คือกูท าใจไม่ได้จริงๆ นางสาวเจ (นามสมมติ)ก็โอเคนะตอบ
ตกลง แล้วก็ยังท าตัวเหมือนเดิมไปได้สักพักนึง แต่เป็นกูเองที่รู้สึกว่ากูก าลังร้องขอความรักจากคนที่ไม่
มีใจแล้ว มึงลองนึกตามกูนะ ถ้าแค็บหน้าไลน์มากูคุยไปสัก 3-4 ประโยค นางสาวเจ (นามสมมติ)ตอบ
มาประโยคเดียวแบบสั้นๆ ทุกการสนทนาคือกูคนเดียวที่เป็นคนเริ่มต้น กูแม่งสมเพชตัวเองสัส 

ก – แล้วมันมาจบที่ตรงไหนว่ะ 
ข – วันเกิดนางสาวเจ (นามสมมติ)เลย กูลังเลใจอยู่มากว่ากูควรจะไลน์หรือว่าโทรไป

อวยพรดีไหม ค าตอบที่ออกมาคือไม่!  
ก – ท าไมอ่ะ 
ข - การที่กูออกจากชีวิตนางสาวเจ (นามสมมติ) นี่แหละคือของขวัญที่แพงที่สุดแล้วก็

ตรงใจนางสาวเจ (นามสมมติ)ที่สุด กูท าให้ไปแล้ว มันก็น่าจะพอ หลังจากวันนั้นก็บล็อคเฟส บล็อค
ไลน์ ลบเบอร์ คือพอกันที กูร้องขอเศษความรักจากคนๆนี้มามากพอแล้ว (ร้องไห้) ก็หลังจากกู
ตัดสินใจแบบนั้น กูก็โดนเลย์ออฟ ทีนี้แหละมึง สภาพก็เป็นอย่างที่มึงเห็น คือกูเป็นบ้า!! 5555 ต้องพ่ึง
จิตแพทย์ Stop! เรื่องดราม่าไว้ก่อน พ่ีจะเล่าเรื่องบนเตียงล่ะ อันนี้แหละสนุกสนานเพลิดเพลิน 
บันเทิงเริงใจ  
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ก – ว่ามา!  
ข – มึงจ าได้ไหมที่กูเคยบอกว่ากูรู้สึกพิเศษมากเวลามีไรกับนางสาวเจ (นามสมมติ) โอเค

ครั้งแรกคือเมา ไม่นับเนอะ แต่พอตอนมีสติดีๆ มึงมันพิเศษมากจริงๆ มันคือ make love อ่ะมึง ไม่ใช่
แค่ have sex ทุกอิริยาบถแม่งเต็มไปด้วยความรู้สึกว่านางสาวเจ (นามสมมติ)มันรักกู มันทะนุถนอมกู 
คือมันดีมากกกกกกกกกก กูนี่ฟินไปอีก  

ก – กูถามได้มั้ยว่าตอนที่มีไรกัน ใครท าอะไร ยังไง ประมาณนี้ 
ข – คือมึงอยากรู้ position ของ พวกกูมีแอคทิวิตี้กัน ถูกมั้ย 
ก – ถ้าตอบว่าใช่ จะโกรธพ่ีมั้ย? 
ข – ไม่ๆๆ ปกตินางสาวเจ (นามสมมติ)มันก็เป็นคนท านี่แหละ ก็มันเป็นทอมเนอะ 

5555 คือถ้าลงรายละเอียดมาก อาจารย์เขาจะโอเคหรอว่ะ มึงต้องเขียนหน้าปก IS มึงด้วยนะว่า ฉ
20+ ก่อนกูจะเริ่มเล่า 

ก – อาจารย์กูหน่ะโอเคอยู่แล้ว อยู่ที่มึงแหละว่าจะโอเคป่าวเหอะ 
ข – 5555 คือเอาจริงนะ กูไม่ค่อยตื่นเต้นกับการใช้นิ้วของนางสาวเจ (นามสมมติ)

เท่าไหร่ แต่กูปลื้มกับการใช้ลิ้นของนางมากกว่า มีความแซ่บมากมึง แต่กูสังเกตหลายทีล่ะ ตอนที่มัน
ใช้นิ้วมันจะฟินกว่า อันนี้กูไม่รู้นะว่าท าไม แต่กูเดาว่ามันคงรู้สึกเหมือนผู้ชายมั้ง ขีดเส้นใต้กว่ากูเดานะ 
แต่นางสาวเจ (นามสมมติ)อ่ะชอบให้กู on top มากกว่า แล้วแอคทิวิตี้จะแซ่บขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น 555 
ห่า กูอายนะเนี้ยะ 

ก – นี่มึงยังอาย??? 
ข – ยังมียางอยู่นะกูหน่ะ 
ก – โถ่ววววว แม่คุณแม่ทูนหัว ว่าแต่ที่เขาบอกว่าพวกทอมเซ็กส์จัด จริงป่ะ 
ข – จริง!! แต่พ่ีชอบนะเวลาอยู่บนเตียงด้วยกัน เหมือนแบบโลกหยุดหมุนเลยนะ ด้วย

ความที่นางสาวเจ (นามสมมติ)มันเด็กกว่าใช่ป่ะ เวลาปกตินางสาวเจ (นามสมมติ)มันไม่ได้เป็นผู้น า
อะไรขนาดนั้น กลับกลายว่าพออยู่บนเตียงบทบาทของพ่ีกับนางสาวเจ (นามสมมติ)ก็สลับกัน คือพ่ี
ยอมนางสาวเจ (นามสมมติ)มากขึ้น แล้วนางสาวเจ (นามสมมติ)ก็เหมือนมีอ านาจเหนือพ่ีด้วย   

ก – อ๋ออออ แล้วมึงโอเคไหมที่ดูเหมือนมีอ านาจน้อยกว่านางสาวเจ (นามสมมติ)อ่ะ 
ข – กูว่าความที่เรายอมอ่อนกว่านี่แหละที่ท าให้นางสาวเจ (นามสมมติ)หลงกูอยู่ช่วงนั้น 

ก็อย่างที่กูบอกว่าต าแหน่งกูสูงกว่า การแสดงออกต่อหน้าคนอ่ืนมันก็ต่างจากเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน จะ
ให้กูอยู่เหนือมันตลอดเวลาก็ไม่ไหวป่าวว่ะ กูเหนื่อยจะปั้นหน้า 5555 แล้วนางสาวเจ (นามสมมติ)คง
กดดันมากด้วยแหละ 

ก – แล้วมึงอ่ะ กดดันไหม  
ข – กดดันเรื่อง? 



Ref. code: 25595802030410NJARef. code: 25595802030410NJARef. code: 25595802030410NJARef. code: 25595802030410NJA

72 

ก – ทุกเรื่องแหละระหว่างที่คบกับนางสาวเจ (นามสมมติ)อ่ะ  
ข – กดดันทุกเรื่องเลยมึงจริงๆ นางสาวเจ (นามสมมติ)แม่งหน้าตาอย่างดี แล้วดูหนัง

หน้าเพ่ือนมึงค่ะ กูต้องใช้ความพยายามอย่างเยอะให้มันดูโอเคที่สุด แล้วเมียเก่านางแต่ละคนพริตตี้
ทั้งนั้น จะคาดหวังให้กูสวยเบอร์นั้นก็คงไม่ได้ม่ะ แล้วเพ่ือนเกย์กูมันเคยบอกกูว่าสมัยนี้ไม่มีใครเขาเอา
ผู้หญิงฉลาดแล้ว ใครๆก็เลือกผู้หญิงสวยทั้งนั้นแหละ กูฟังอีนี่แล้วเหมือนโดนตบหน้า แต่นึคือกูมาไกล
มากแล้วจริงๆ 

ก – เออจริง มึงมาไกลมาล่ะ ไม่ต้องเสียใจนะคะลูก 
ข – อ้าวอีนี่!!  ความจริงมีเรื่องที่แซ่บกว่านี้อีกนะ จ าที่เราไปเสิงสางกันได้ป่ะ แล้วพ่ีบอก

ว่าพ่ีจะมี six-packs เพ่ือความบันเทิงระหว่างมีแอคทิวิตี้ไง 
ก – เออจ าได้อยู่ เป็นไงละ บันเทิงไหมล่ะมึง 
ข – ไม่ทันสักแพ็คนางสาวเจ (นามสมมติ)อ่ะ เจอฤทธิ์พุงกะทิกูไปจร้า  
ก – โถ่วววว น่างสงสารนางสาวเจ (นามสมมติ)ว่ะแม่ง 5555 แล้วตอนที่คบกับนางสาว

เจ (นามสมมติ)อ่า เรื่องการใช้เงินเป็นไปยังไง 
ข – เป็นไปแบบเกินตัวมากๆ กูรู้จักแบรนด์หรูๆ ทุกแบรนด์ จากเมื่อก่อนที่เคยไม่กล้า

จะเข้าร้านอาหารหรู หรือแบบเดินเข้าไปซื้อเครื่องส าอางค์ที่ Counter brand เอาว่าจะไปกินข้าวที่
ไหนต้องหาในอินเตอร์เน็ทก่อน เอาที่แพงที่หรูเข้าไว้ อยากท าให้นางสาวเจ (นามสมมติ)ประทับใจ 
แล้วคิดว่าพ่ีเป็นคนน่าสนใจ แบบเงินเดือนสูงแต่ใช้ชีวิตแบบสมถะ ขึ้นรถเมล์ อยู่ห้องเช่าไม่ใช่คอนโด
แพง มันน่าจะสร้างความน่าสนใจในตัวพ่ีมากขึ้นอ่ะ พ่ีต้องท างาน 2 jobs เพ่ือหาเงินมาใช้ มาเปย์
นางสาวเจ (นามสมมติ) เหนื่อยสาสสสสสสสส พ่ีพูดเลย 

ก – แล้วท าไมไม่พูดกันไปตรงๆ  
ข – ก็อย่างที่เรียนไปข้างต้นว่าพ่ีสร้างโลกไว้อยู่ใบนึง เรื่องโกหกมันเต็มไปหมด จนจ า

แทบไม่ได้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริง อะไรเป็นหลอก เอาจริงพี่ก็คิดว่าพี่พลาดเองแหละ 
ก – แล้วเรื่องการแต่งตัวอ่ะมึง เปลี่ยนไปบ้างไหม 
ข – เปลี่ยนไปอย่างมาก พ่ีพูดเลย นี่พ่ีมีสไตล์การแต่งตัวได้ดีเลิศ ทันสมัย ถูกกาลเทศะ 

ดูแพงแบบนี้ ต้องกราบขอบพระคุณนางสาวเจ (นามสมมติ)นะคะ อย่างที่มึงรู้ว่าเวลาที่กูต้องออกงาน
อะไรสักงาน นางสาวเจ (นามสมมติ)จะคอยหา ref. การแต่งหน้า ท าผม มาแมทกับชุดออกงาน ไม่ว่า
จะไปงานเล็ก งานใหญ่ งานบวช งานแต่ง พ่ีเจิดทุกงาน ช่วงเวลาที่คบกับนางสาวเจ (นามสมมติ)เป็น
ช่วงเวลาที่พ่ีสวยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หน้าผม หรือว่าชุดใน everyday look มาท างานธรรมดา 
ยังเป๊ะมาก พี่พูดเลย เอาว่าถ้าไม่มีนางสาวเจ (นามสมมติ) พ่ีคงเป็นผู้หญิงเด๋อๆ คนเดิมนี่แหละ แล้วพ่ี
ก็ใช้รู้จักการใช้น้ าหอม Bombshell ของ Victoria Secret เป็นครั้งแรก และมีอีกหลายขวดตามมา 
สนนราคาทั้งหมดในตู้เย็นก็หลายหมื่นเลยทีเดียว 555 
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ก – ก็มีบางด้านที่ต้องขอบคุณนางนะเว้ย 55555 
ข – จริงๆ นางก็สอนอะไรหลายอย่างพ่ี 
ก – แล้วตอนที่คบนางสาวเจ (นามสมมติ) เพ่ือนมองผู้ชายบ้างไหม 
ข – ตอนที่คบนางสาวเจ (นามสมมติ)ไม่ค่อยได้สนใจผู้ชายเลย แต่กลับสนใจผู้หญิงคน

อ่ืนที่มองมาที่คู่ของเรามากกว่า รู้สึกว่าฟินมาก เพราะอย่างทั่วๆไปอ่า แฟนของทอมต้องน่ารักมาก 
ถึงแม้ว่าพ่ีจะไม่น่ารักขนาดนั้น แต่นางสาวเจ (นามสมมติ)แม่งหน้าตาดีมากจริง สายตาของคนที่มอง
เข้ามาคืออิจฉาพ่ี แล้วตอนที่อยู่กับพ่ีนางสาวเจ (นามสมมติ)ก็ดูแลพ่ีเป็นอย่างดี ยิ่งท าให้พ่ีรู้สึกว่าพ่ี
เป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดเลยตอนนั้น 

ก – แล้วหลังจากที่ตัดขาดกับนางสาวเจ (นามสมมติ) ทิ้งช่วงนานไหมกว่าจะมีแฟนคนใหม่ 
ข – น่าจะประมาณปี สองปีมั้ง ดีที่ช่วงนั้พี่โฟกัสเรื่องงาน เพราะได้กลับเข้ามาท างานอีก

รอบนึงในต าแหน่งที่สูงขึ้น ความรับผิดชอบเลยมากขึ้น พี่ก็เลยปล่อยเรื่องความรักไปสักพัก หันหัวมา
สนใจเรื่องงานก่อน  

ก - แล้วความรักของมึงกับหมอ เกิดขึ้นได้ยังไง แล้วท าไมครั้งนี้ถึงเป็นผู้ชาย มึงเอาอะไร
มาเป็นเกณฑ์เลือกคนนี้ 

ข – คือตอนแรกพ่ีสับสนมากว่า ความรักครั้งใหม่ควรจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย แล้วถ้า
อยากให้เป็นทอม กูต้องแสดงตัวออกกมายังไงว่ากูชอบผู้หญิง ตอนที่นางสาวเจ (นามสมมติ)คือมันเริ่ม
จากการท าความรู้จักกันก่อน แต่ถ้าจะเริ่มต้นจากศูนย์เลย กูต้องท ายังไง แล้วก็มีพ่ีที่ท างานที่สนิทกัน 
เขาก็ให้ค าแนะน าพ่ีมาว่า “ความจริงกูไม่ได้ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายหรอก แต่กูชอบนางสาวเจ (นาม
สมมติ)” กูก็กลับมาคิดนะว่ามันไม่ได้จ ากัดท่ีเพศรึปล่าวว่ะ แต่ครั้งที่เป็นนางสาวเจ (นามสมมติ) คือมา
จากความรู้สึกถูกใจล้วนๆ แบบไม่สนใจเพศ พอความรักครั้งนี้พ่ีก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ 
เพราะด้วยหน้าที่การงาน อายุ แล้วก็ประสบการณ์ด้านความรักที่ผ่านมาอย่างแสนสาหัส ท าให้พ่ีโต
ขึ้น ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ คือใช้สมองมากกว่าหัวใจ เพราะถ้าใช้หัวใจอย่างเดียว มันก็พา
ความสัมพันธ์พังพินาศตลอด ค าว่ารักค าดียวมันไม่พออ่ะมึง ความเข้าใจ ความเหมาะสมกันก็ถือว่า
ปัจจัยเหมือนกัน พ่ีคิดว่าอย่างง้ันอ่ะนะ 555 

ก – แล้วท าไมถึงต้องเป็นหมออ่ะ ท าไมต้องเป็นคนนี้ 
ข – คือพี่มาเจอกับหมอที่งานคอนเสิร์ตที่ไบเทค ตอนนั้นก็ให้เบอร์ไปแบบไม่คิดไร คนที่

เจอกันที่คอนเสิร์ตมันจะมีอะไร ก็ให้ไปแบบไม่ได้คิดอะไร แต่หมอก็ติดต่อกลับมา แล้วก็เดินหน้าจีบพ่ี
อย่างจริงจัง ด้วยความที่หมอ ยังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ พ่ีก็เลยยับยั้งชั่งใจว่าเด็กอีกแล้วหรอว่ะ ไม่
ไหวแล้วมั้ง 5555 แต่หมอจีบพ่ีอย่างจริงจัง หมอท าให้พ่ีเซอร์ไพส์มากกับหลายๆ อย่าง เพราะอย่างที่
รู้หมอโปรไฟล์ดีเลิศศศศศศศศศศศศศศ รูปหล่อ พ่อรวย การศึกษาดี มี connection เยอะ และงาน
หุ่นของหมอนั้น คือมันดีมากจริงๆ เป็นนศ.แพทย์ที่เผ็ชที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยนะมึง  
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ก – เกลียดความเผ็ช!!  
ข – ตอนเลิกกับนางสาวเจ (นามสมมติ)ก็พังไง ทีนี้พอเจอผู้ชายใหม่ พ่ีก็ไม่แน่ใจอะไร

เนอะ แต่พอเห็นหุ่นเท่านั้นแหละ อีบ้า!! อะไรจะแซ่บเบอร์นี้ ห่าเอ้ยย กูก็เลยตั้งปณิธานกับตัวเอง
ขึ้นมาใหม่ว่าจะต้องมีหุ่นแซ่บให้ได้ แบบผ้าหลุดแล้วผู้ชายต้องว๊าวว!  

ก – อีชั่ว! มึงจะชัดเจนไปไหน 
ข – มึงดูโปรไฟล์หมอด้วย อลังการขนาดนี้ กูก็แค่ไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบแก็ผ้า

มาแล้วเฟลไหม  
ก – ก็เลยไปปั้นหุ่นจนได้ขนาดนี้ อยากถามเพ่ือนว่าเพ่ือนสูญเสียไปเท่าไหร่กับผู้คนนี้ 
ข – มากกกกกก เพราะอย่างที่เพ่ือนรู้ว่าหมอเปย์พี่มาก พี่รู้สึกว่าพ่ีสวย โชคดีระดับชมพู่ 

อารยาเลยจร้า จะมัสักกี่ครั้งที่ผู้ชายจะปิดร้านอาหารเพ่ือพาพ่ีไปดินเนอร์ เพราะเห็นช่วงนั้นพ่ีท างาน
หนัก เลยอยากให้พ่ีผ่อนคลาย ไหนจะตอนที่โรคกรดไหลย้อนพ่ีก าเริบ มันจะนอนไม่ได้เพราะแสบอก 
อึดอัดใช่มั้ย หมอจ้างคนมานวดฝ่าเท้าถึงคอนโดเพ่ือให้พ่ีสบายแล้วก็นอนหลับได้ ป๊ากับม๊าก็น่ารัก
เหลือเกิน ทุกอย่างดูโอเค ชีวิตดี๊ย์ดีมีความสุข มันเลยท าให้พ่ีรู้สึกว่าการใช้สมองกับเรื่องความรักแม่ง
เวิร์คเว้ย สามารถควบคุมให้เป็นไปได้ตามที่คิด แล้วที่ส าคัญคือป๊ากับม๊าก็ชอบพ่ีมากด้วย เพราะป๊า
กับม๊าคิดว่าพี่เป็นคนมีเหตุผล สามารถเป็นหลักให้อีหมอได้ 555 

ก – งั้นชีวิตช่วงนี้ก็แฮปปี้ดี ถูกมั้ย 
ข – ตอนนี้แฮปปี้กว่าเมื่อก่อนมาก เพราะเริ่มปรับตัวเข้าหากันเยอะขึ้น จ าสมัยแรกๆ ที่

กูเคยเล่าให้มึงฟังได้ไหมว่าทะเลาะกัน จนมันถามกูว่า “ผมรวย ผมผิดหรอพ่ี” โอ้ยย ไม่ผิดค่ะลูก แต่กู
รับมือไม่ไหวถ้าจะรวยขนาดนี้ เกิดมาไม่เคยเจอค าถามที่ยากขนาดนี้  

ก – แล้วมันเป็นยังไงอ่ะ 
ข – ก็ต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากัน กูพยายามเข้าไปอยู่ในสังคมของหมอให้มากข้ึน ส่วน

หมอก็ต้องเข้าใจความเป็นกูให้มากขึ้น 
ก – เช่นๆๆๆ 
ข – เรื่องที่เป็นปัญหามาตลอดเลยนะ คือเรื่องที่กูชอบขึ้นรถเมล์ ไปไหนมาไหนด้วย

ขนส่งสาธารณะงี้ นางไม่เข้าใจ นางถามว่าท าไมกูต้องท าให้ตัวเองล าบาก ไม่! กูไม่ล าบาก แต่กูสนุก  
ก – หื้มมม 
ข – ค าตอบดูเป็นไฮโซม่ะ แต่แม่งคือเรื่องจริงนะเว้ย แรกๆ กูมีความอึดอัดมากเวลาอยู่

กับหมอนะ ความสุขที่หมอให้กูมันดูฟูมาก ล่องลอย เหมือนความฝันอ่ะมึง ไหนจะส่งคนขับรถมารับ 
ไหนจะปิดศาลาเพ่ือดินเนอร์กับกู ไม่นับดอกไม้ ขนม ของกะจุ๊กกะจิ๊กที่ทั้งหรู ทั้งแพง เปย์เสื้อผ้า ช่าง
แต่งหน้าท าผมให้เวลาออกงาน ไปเที่ยวนี่ไม่ต้องเอาตังค์ไปยังได้ และท่ีสุดเลยคือมินิคันนี้!!  

ก – สายเปร์รูของจริง 
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ข – แล้วมึงรู้ไหมว่าสาเหตุที่มันซื้อมินิให้กู เป็นเพราะไปเที่ยว waterzonic ด้วยกัน มัน
เมากูก็ต้องดูแลเป็นธรรมดา มันอยากตอบแทนกู ไม่อยากเห็นกูล าบาก แล้วก็เป็นช่วงเดียวกับที่มัน
ต้องลงไปเป็นแพทย์อาสา ก็เลยพาพ่ีไปซื้อรถ  พ่ีตั้นท์มาก พ่ีถอยออกมาเลย คือพ่ีไม่ค่อยเข้าใจ ไม่รับ
ไม่ไหว อีห่าหวือหวาจัด 

ก – แต่มันก็ดูเป็นอะไรที่ผู้หญิงทุกคนอยากได้ป่ะ 
ข – จริงมึง แต่พอเอาเข้าจริง กูว่ามันมากไป มากจนกูกลัว แรกๆก็ฟินดีอยู่ หลังๆกูว่า

มันมากไป  
ก – ก็เลยถอยออกมาอ่ะนะ แล้วหมอไม่ตามง้อไง 
ข – มันง้อคนไม่เป็น มันเคยบอกกูว่ามันไม่รู้ว่าต้องท ายังไง มันต้องปรับกันเยอะอ่ะ 

ตอนนี้ก็ต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันแล้ว แล้วความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นมาก พ่ียังสามารถมีความสุขกับทุก
สิ่งที่พ่ีเคยมี แค่มีหมอมาเติมเต็ม อย่างที่บอกต้องใช้สมองให้มาก กูว่ารุ่ง 

ก – แล้วความสัมพันธ์ตอนนี้ถึงข้ันไหนแล้ว 
ข – หมอขอหมั้นกับพ่ีแหละ เพราะหมอต้องไปเรียนต่อที่อังกฤษ เลยอยากให้พ่ีมีความ

มั่นใจ นางก็เลยจะขอพ่ีหมั้น แต่พ่ียังไม่ตกลงเพราะว่าอะไรมันก็ไม่มีความแน่นอนทั้งนั้น ออกนอก
ประตูห้องก็เป็นคนอ่ืนแล้ว กูเลยไม่อยากเอาหัวใจไปผูกติดกับแหวนวงเดียว เพราะกูคงจะพังมากถ้า
เกิดอะไรขึ้น 

ก – ตลอดระยะทางความรักของมึงสามคน มึงคิดไหมว่าใครเป็นความทรงจ าที่ดีสุด 
ข – ความทรงจ าที่ดีที่สุด มันอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องดีเพียงอย่างเดียว ต้นคือคนที่ท า

ให้กูรู้จักความรัก สอนบทเรียนความรัก แล้วท าให้พ่ี ก็าวต่อไปได้ ณ เวลานี้ต้นก็ยังเป็นคนที่ควรจะ
ขอบใจมากที่สุด เพราะต้นคือคนที่ช่วยพัฒนาด้านความรู้สึกและหัวใจพ่ีที่สุด แต่กับนางสาวเจ (นาม
สมมติ)ตอนที่คบกัน กูดื่มด่ าความสุขมาก แต่เอาจริงๆ มันเป็นอะไรที่ฉาบฉวยมาก เพราะไม่มีความ
สบายใจอะไรอยู่เลย อย่างที่เขาชอบพูดกันว่าถ้าเริ่มต้นด้วยความไม่ถูกต้องแล้ว ยังไงมันก็คงไม่จบที่ความ
ถูกต้องหรอก ตอนนี้ความรักของพ่ีมันเกิดขึ้นอย่างถูกที่ ถูกเวลา แต่จะถูกคนไหมก็คงต้องลุ้นไปก่อน  

ก – เพ่ือนก็ขออวยพรให้ ทีนี่จะขอถามว่ามึงชอบอะไรในตัวผู้หญิง แล้วชอบอะไรในตัว
ผู้ชาย 

ข – ผู้หญิงที่มึงว่าหมายถึงทอม หรือว่าผู้หญิงจริงๆ เลย 
ก – ทั้งสองอย่าง 
ข – โอเค งั้นเริ่มจากทอมก่อน หน้าตามาก่อนเป็นอันดับแรก แล้วก็ท่าทาง คือพ่ีไม่ปลื้ม

ทอมที่แสดงออกว่าแมนโคตร เพราะถึงยังไงยูก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ดี ถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปพ่ีไม่ค่อยมอง
ผู้หญิงด้วยกันเท่าไหร่ เพราะผู้หญิงทุกคนแม่งมีสายตาที่อิจฉากันตลอดเวลาอยู่ไง กูเลยมาค่อยสนใจ
เท่าไหร่ แต่ช่วงนี้พ่ีเริ่มชอบมองหุ่นของผู้หญิงด้วยกันล่ะ ที่ดู Lean หน่อย คือพ่ีมองผู้หญิงแบบนั้นว่า
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เซ็กซี่ น่ามอง ตัวอย่างที่เป็นไอดอลเลยคือ ยิปซี คีรติ คือนี่แหละผู้หญิงที่ พ่ีคิดว่าสวยแล้วก็เซ็กซี่ ส่วน
ผู้ชายก็มองการแต่งตัวนะ หน้าตาไม่เท่าไหร่แต่การแต่งตัวต้องมีสไตล์อ่า ชอบนะคนที่เซอร์ๆ แต่
แต่งตัวดูดี แบบ พิชญ์ กาไชย นิสัยตัดออกไปก่อน เพราะแวบแรกคนแม่งก็มองกันที่ภายนอกด้วยกัน
ทั้งนั้น 55555 

ก – มึงชอบชีวิตตอนเองช่วงไหนมากท่ีสุดในระยะ 3 Phase นี่อ่า 
ข – กูชอบตัวเองตอนนี้ที่สุด มีความสุขกับงาน มีความสุขกับชีวิตส่วนตัว มีความ

ความสุขกับครอบครัว มีความสุขกับเรื่องความสัมพันธ์ เหมือนกูสามารถควบคุม จัดสรรปันส่วนทุก
ด้านของชีวิตได้อย่างลงตัว กูเลยรู้สึกชอบชีวิตตัวเองช่วงนี้ที่สุดเลย  

ก –โอเค กูขอบคุณมึงมากนะที่มาเป็นตัวอย่างบุคคลของ IS กู ตามที่ให้เซ็นเอกสารตั้งแต่
เริ่มคือทุกอย่างจะเป็นความลับ จะใช้เพ่ือผลประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น ขอให้เพ่ือนสบายจ าได้ 

ข – พ่ีได้หมดอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา 
ก - ขอบใจมาก ถ้าอย่างนั้นพี่ขอจบบทสัมภาษณ์ไว้แค่นี้ สวัสดี 
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ตัวอย่างบุคคลที่ 2 
การวิจัยเรื่อง “อุบัติเหตุรัก : กรณีศึกษาการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิง” 
สัมภาษณ์ โดย นางสาวเพ่ือนภา ชนะผล เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 
สัญลักษณ์  ก หมายถึงผู้รับข้อมูล ข หมายถึงเปิดเผยข้อมูล 

 
ก – ขอเริ่มต้นบอกวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์วันนี้ก่อน คือข้อมูลจะถูกเอาไป

ประมวลเพ่ือเอาไปใช้ประโยชน์แค่ IS เท่านั้น ตามเอกสารที่ให้ที (นามสมมติ) เซ็นเมื่อกี้นี่แหละ 
ค าถามไหนไม่สะดวกตอบก็ได้ เขาอยากให้เจ้ารู้สึก Comfortable ที่จะตอบนะจ๊ะ 

ข – ได้เลย เรายังไงก็ได้ แต่แอบตื่นเต้นนิดหน่อย ไม่ค่อยเห็นโหมดจริงจังแบบนี้เท่าไหร่ 
ก – 555 ความจริงแล้วเป็นคนมีสาระนะ พูดเลย  งั้นเริ่มเลยแล้วกัน เบบี๋ในท้องเป็นไง

บ้าง กี่เดือนแล้ว  
ข – เพ่ิงไปซาวน์ดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองครบ 7 เดือนแล้ว เป็นลูกสาวด้วย บอกเลยจะ

ได้เตรียมของขวัญรับขวัญหลานถูกเนอะ แล้วการเติบโตก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดี  
ก – แล้วที (นามสมมติ) ยังแพ้ไหม 
ข – ไม่เท่าไหร่แล้ว ก็กินได้ทุกอย่าง มีช่วงแรกไงที่ต้องล าบากดอกจ าปีที่บ้าน เพ่ือนไง 

ฮรี่ๆๆๆ 
ก – คือร่ะ อยากกินดอกจ าปี งงมากกกกก  
ข – ตอนนี้เราตื่นเต้นมาก ทุกอย่างดูจะเปลี่ยนไปหมด หอย (นามสมมติ) ก็ดูแลเราเป็น

อย่างดี ฝั่งแม่หอย (นามสมมติ) ก็ไม่ค่อยมีฤทธิ์มีเดชเหมือนก่อน ชีวิตตอนนี้แฮปปี้สุดๆ แล้วนี่เพ่ิงออก
จากงานเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมา หอย (นามสมมติ) บอกว่าให้ออกมาอยู่ดูแลบ้าน ดูแลลูก แล้วหอย 
(นามสมมติ) ก็ตามใจทุกอย่างเลยจริงๆ คือชีวิตตอนนี้คือที่สุดแล้ว 

ก – ดีๆ เห็นที (นามสมมติ) แฮปปี้ เพ่ือนก็ดีใจด้วย  แล้วเบบี๋นี่จะเลี้ยงกรุงเทพฯ หรือ
ว่าสัตหีบอ่า  

ข – น่าจะเลี้ยงที่สัตหีบ เพราะตอนนี้หอย (นามสมมติ) ก าลังจะย้ายงานมาอยู่ที่บ้านที่นี่ 
อยากลูกได้อยู่ตายายด้วย สองคนนั้นคือเห่อหลานมาก 

ก – ชีวิตวัยเด็กของที (นามสมมติ) เป็นยังไงบ้าง 
ข – ก็เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีพ่อเป็นทหารเรือ แล้วก็มีแม่เป็นครูสอนภาษาไทย 

อยากให้เพ่ือนลองนึกภาพดูว่าจะมีกกฏระเบียบมากมายก่ายกองขนาดไหน เราบอกได้เลยนะว่าตั้งแต่
เด็กจนถึงมัธยมปลาย มีคนไปรับไปส่งตลอดเวลา เรียนโรงเรียนก็ต้องเป็นโรงเรียนที่แม่สอนอยู่ ไม่เคย
ไปไหนหลังเลิกเรียน ไม่เคยมีโมเมนต์แบบไปเที่ยวกับเพ่ือนหลังเลิกเรียน ไปกินติม หรือว่าไปเข้าร้าน
เสริมสวยไรแบบนี้เลย อีกอย่างเราก็เป็นลูกสาวคนเดียว เหมือนแม่เคยเล่าให้ฟังว่าแม่เป็นคนมีลูกยาก
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มาก ไปพึ่งมาเกือบทุกโรงพยาบาลชลบุรีล่ะ ไปทุกวัด จนมีเค้านี่แหละ มันก็เลยเหมือนว่าพ่อกับแม่จะ
เป็นห่วงเค้ามาก กังวลกับทุกเรื่องของเค้า บางทีก็มากเกินไป แต่พอมีปากมีเสียงกัน แม่ก็ชอบพูด
ประมาณว่ากว่าที่แม่จะมีที (นามสมมติ) มาได้ มันยากล าบากแค่ไหน ที (นามสมมติ) ไม่รู้หรอก แล้ว
แม่ไม่เข้าใจว่าท าไม่ที (นามสมมติ) ถึงชอบท าอะไรเสี่ยงๆ ให้ตัวเองไม่ปลอดภัย ก็เนอะ พอคนเป็นลูก
อย่างเราได้ยินก็แบบส านึกผิดแทบไม่ทันแล้วอ่า จริงป่ะ 

ก – ก็จริงนะ แต่ถ้าที่บ้านเป็นห่วง เป็นกังวลขนาดนี้ ท าไมถึงยอมปล่อยให้ที (นาม
สมมติ) ไปเรียนที่โคราชได้อ่ะ 

ข – เขาแอบยื่นคะแนนไปเองแหละ ไม่ได้ปรึกษาพ่อหรือแม่จริงๆ ก็เพ่ือนที่โรงเรียนเค้า
ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่กันหลายคน เขาก็เลยยื่นตามไปเลย เพราะเคยขอพวกเขาแล้วตอนที่สมัคร
โควต้า พ่อกับแม่ถึงขั้นฉีกใบสมัครทิ้งเลยนะ เขานี่ใจเสียแบบสุดๆ แล้วก็จะให้เรียนแค่ม.บูรพา เพราะ
มันใกล้บ้าน แล้ววิศวขนส่งที่ไหนก็เปิดสอน คือตอนนั้นความคิดเริ่มไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ แล้วคือ
เอาจริงๆ นะ เขารู้สึกว่านี่มันเป็นโอกาสที่จะได้ออกมาใช้ชีวิตของตัวเองสักที ไม่ต้องคอยอยู่แต่ใน
กรอบที่พ่อกับแม่ขีดไว้ เอาว่าที่ยื่นแต่ละที่นะคือโคราชที่แรก แล้วก็เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา แล้ว
ค่อยมาจบที่ม.บูรพาเป็นที่สุดท้าย ตอนสอบคือตั้งใจมาก กลัวมากกลัวว่ะแนนจะไม่สูงพอให้ได้ไปที่
ไกลๆ แล้วพอประกาศผลว่าได้เท่านั้นแหละ ดีใจสุดขีด เอาว่าอย่างบ้าคลั่งเลยดีกว่า 

ก – แล้วพ่อกับแม่ว่าไงบ้างตอนที่รู้เรื่องผลสอบนี่อ่ะ 
ข – ก็ช็อคแหละ แต่เขาไม่ได้ว่าเราเลยสักค า แค่พูดประมาณว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องออก

จากบ้านไปใช้ชีวิตของตัวเองอยู่ดี ซึ่งมันคือผิดคาดมากๆ ไม่คิดมาก่อนว่าพ่อกับแม่จะเข้าใจทุกอย่าง
ได้เร็วขนาดนี้ แล้วทั้งสองคนก็ไปช่วยเราซื้อของ จัดเตรียมทุกสิ่งอย่างเพ่ือย้ายเข้าหอที่โคราช ตอนที่
ไปส่งก็ยังไม่เท่าไหร่ แต่พอตอนที่ต้องลากันก่อนที่พ่อกับแม่จะกลับนี่แหละที่เป็นปัญหา คือเรายังรู้สึก
ตื่นเต้นที่จะได้ออกมาอยู่หอเอง ถึงจะเป็นหอในที่เพ่ือนเมทก็เหอะ มันคือสิ่งใหม่ส าหรับเรา แต่ตอนที่
เราเดินไปส่งพ่อกับแม่ข้ึนรถอ่ะ เราเห็นเขาสองคนร้องไห้ก็ในรถ ก่อนขับรถออกไป ตอนนั้นเรารู้สึกผิด
มากอ่ะเพ่ือน เราไม่รู้ว่าการตัดสินใจของเรามันผิดหรือถูก มันสมควรแล้วหรือยัง แต่ เพ่ือนเข้าใจไหม
ว่าเขาสองคนก็ไม่มีใครห้ามเราสักนิด แต่คือด้วยความส านึกผิดหรือว่าอะไรไม่รู้นะ เราก็เลยให้สัญญา
กับพ่อแม่ไปว่า “ครั้งนี้จะเป็นครั้งเดียวที่ที (นามสมมติ) จะท าอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่พ่อกับแม่วางไว้” 
คือตอนนั้นเราคิดแบบนั้นจริงๆ เรารู้ว่าเราไม่อยากเห็นเขาสองคนไม่สบายใจอีกแล้ว ก็เลยสัญญา
ออกไปแบบนั้น 

ก – ดูเหมือนว่าทั้งกฏระเบียบ หรือส่าความเยอะของพ่อกับแม่มีมากขนาดนี้ ที (นาม
สมมติ) ก็มีแฟนที่คบกันมาตั้งแต่มัธยามไม่ใช่หรอ 

ข – ใช่ๆ ป๋า (นามสมมติ)ไง ก็คบกันว่าตั้งแต่ม.4 จนเรียนต่อปริญญา ป๋า (นามสมมติ)ก็
ตามมาเรียนที่เดียวกัน คือทุกอย่างมันโอเคมาก แต่ก็อย่างที่เพ่ือนรู้ว่าป๋า (นามสมมติ)เป็นคนวอกแวก
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ง่าย ผู้หญิงเข้าหาตลอดจะด้วยว่านิสัย หรือลักษณะอะไรก็ม่รู้ที่เป็นป๋าเหมือนอย่างที่ใครๆ เค้าเรียก
กัน ตอนเรียนมัธยมด้วยกันป๋า (นามสมมติ)ก็ดูเป็นผู้ชายโรแมนติคมาก ผู้ชายอบอุ่น แต่เราอยู่คนละ
ห้องกัน ไม่เคยไปเที่ยวไหนด้วยกันหรอก ไม่เคยออกนอนลู่นอกทางเลย พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็รับรู้ตลอด
เลย  

ก – แล้วพอมาอยู่มหาลัย ทุกอย่างเปลี่ยนไปไหม 
ข – เปลี่ยนไปมาก จากเด็กมัธยมที่มีแต่กรอบ มาอยู่อยู่ที่มหาลัยคืออิสระโดยแท้จริง 

จะไปไหนก็ได้ จะกินข้าวกี่โมงก็ได้ จะตื่นกี่โมงก็ได้ อิสระมากจริงๆ ตอนนั้นคนที่คอยมารับมาส่งก็
เป็นป๋า (นามสมมติ) ป๋า (นามสมมติ)มารับส่งเรียนตลอด พาไปกินข้าว ใช้ค าว่าตัวติดกันตลอด ตอน
นั้นคือก็ดูแฮปปี้มาก ฟังไปฟังมาเหมือนเด็กใจแตกม่ะ 5555  

ก – ก็ไม่ขนาดนั้นหรอม้ัง 
ข - ตัวติดกันตลอด จนคนอ่ืนๆก็แซว ซึ่งในความคิดเรา เราว่ามันก็ไม่แปลกไหมที่คน

เป็นแฟนกันจะอยู่ด้วยกันตลอด ไปไหนมาด้วยกันตลอด  คือมันก็ถูกต้องแล้วรึป่าว แล้วเราก็ไม่เคย
ทะเลาะกับป๋า (นามสมมติ)เลยนะช่วงนั้น แต่พอขึ้นมาปี 2 ป๋า (นามสมมติ)เริ่มมีเพ่ือนเยอะขึ้น เริ่มมี
คนรู้จักมากขึ้น เริ่มติดเพ่ือน เริ่มติดเกมส์ เริ่มย้ายออกไปอยู่หอนอกกับเพ่ือน จังหวะนี้แหละที่เรา
กับป๋า (นามสมมติ) ทะเลาะกันบ่อยมาก แต่ประเด็นหลักใจความท่ าคัญที่ทะเลาะกันก็คือ เขียว (นาม
สมมติ) แฟนเก่าของป๋า (นามสมมติ) กลับมา 

ก – กลับมา?? 
ข – ใช่ สองคนเขากลับมาคุยกัน แล้วเราจับได้ ก็เริ่มทะเลาะกัน ไม่นานหลังจากท่ีจับได้

ว่าสองคนนั้นแอบคุยกัน เรากับป๋า (นามสมมติ) ก็เลิกกัน เลิกกันด้วยประโยคที่ไม่ว่าใครก็จ าได้ขึ้นใจ 
เพ่ือนก็จ าได้ เรารู้ 555 

ก – ไม่เถียงเลย ประโยคโคตรคลาสสิคอ่ะ 
ข – ใช่! คือเหตุการณ์การก่อนหน้าที่จะทะเลาะกันจริงจังและหนักมาก คือป๋า (นาม

สมมติ) ปล่อยให้เรารอสายเป็นชั่วโมงเลยนะ แล้วอีกสายนึงคือเขียว (นามสมมติ) ที่โทรมา เราก็
ทะเลาะกันว่ามันมีเหตุผลอะไรที่รับสายคนอ่ืนแล้วปล่อยให้แฟนต้องรอสายเป็นชั่วโมงๆ แบบนี้ มัน
ไม่ใช่แล้วป่ะ แล้วคือป๋า (นามสมมติ) ก็ตอบมาว่า “เขาไม่ใช่คนอ่ืน เขาคือคนรัก!” มันควรค่าแก่การ
โดนตบไหม เราก็ถามกลับไปเหมือนกันว่าถ้าคือป๋า (นามสมมติ) เห็นคือเห็นคนนั้นเป็นคนรักแล้วเรา
ล่ะ ส าหรับคือป๋า (นามสมมติ) คืออะไร คือป๋า (นามสมมติ) ตอบกลับมาว่าที (นามสมมติ) ก็เป็นแฟน
เราไง คือพอป๋า (นามสมมติ) พูดจบเรานี่ทนไม่ไหว เลยตบหน้าป๋า (นามสมมติ) ไปทีนึง แล้วก็ตะโกน
ใส่หน้าว่าเลิกกัน 

ก - โถ่ววว อีป๋า อีดอกท้อ เกลี่ยดประโยคนี้ของมันมากจริงๆ 
ข – ที่สุดล่ะ 
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ก – แล้วอาการอกหักตอนนั้นเป็นไงบ้าง 
ข - ตอนที่ทะเลาะเสร็จแล้วกลับมา น่าจะเป็นเพราะโมโหเลยยังไม่รู้สึกอะไร แต่พอ

วันรุ่งขึ้นที่เลิกกันเราก็ยังมึนๆ งงๆ อยู่ แต่ป๋า (นามสมมติ) คือประกาศว่าคบกับเขียว (นามสมมติ) วัน
นั้นเลยใน Hi-5 เราจ าได้ พอเห็นเท่านั้นแหละ ร้องไห้ไม่หยุดลย อยากถามว่านี่คือไม่เหลือเยื่อใยกัน
แล้วใช่ไหม ไม่มีความแบบทิ้งช่วงเวลาท าใจเลยรึยังไง แล้วก็อย่างที่พวกเราเห็นๆ กัน คือหลังจากนั้น
ไม่นาน เขียว (นามสมมติ) ก็ขึ้นมาที่โคราชบ่อยขึ้น แล้วด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน เวลาไป
เที่ยว ไปกินข้าวด้วยกันมันก็มีบ้างที่ยังต้องเจอกัน มันยากที่จะท าใจ พูดตรงๆ เรารักตลย์อยู่มากตอน
นั้น 

ก – เพ่ือนถามได้ไหมว่าตอนที่คบกับป๋า ที (นามสมมติ) มีอะไรกับป๋ายังหรอ? 
ข – ยัง!! คนแรกที่มีอะไรด้วยกห็อย (นามสมมติ) ที่เป็นพ่อของลูกนี่ล่ะ บอกเลย 
ก - คูลลลลลอ่า แม่ยอดหญิงของพ่ี อะไรจะบริสุทธุ์ดผ่องปานนี้ 5555  
ข – เว่อร์ๆๆ 
ก – แล้วที (นามสมมติ) เว้นช่วงนานไหมกว่าจะมีแฟนคนใหม่ 
ข – ไม่นานมั้ง เพราะตอนนั้นคิดแต่ว่าแพ้ป๋า (นามสมมติ) ไม่ได้นะ แล้วมีพ่ีสาขาที่เป็น

ทอมมาจีบพอดี ก็เลยคุยๆกับเขาไปก่อน แล้วอีกอย่างคือรู้มาว่าป๋า (นามสมมติ) อ่ะเกลียดทอมมาก 
เราเลยคิดว่านี่แหละจะท าให้ป๋า (นามสมมติ) เจ็บใจได้ คือเพ่ือนจะคิดว่าเราคบพ่ีเอ (นามสมมติ) ประ
ชดป๋า (นามสมมติ) ก็ได้ ไม่ผิด เพราะตอนแรกเราคิดแบบนั้นจริงๆ แต่พอคุยกันไปคุยกันมาพ่ีเอ (นาม
สมมติ) ก็เป็นคนดีคนนึง นิสัยไม่ได้แย่เหมือนที่คนอ่ืนเขาพูดๆกัน ดูแลเอาใจใส่เราเป็นอย่างดี เพ่ือนก็
น่าจะเห็น 

ก – เรื่องนี่เราจะไม่ยุ่ง 55555 
ข – ยังไม่ชอบพ่ีเค้าอยู่อีกหรอ เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะ 
ก - ก็ไม่เคยไม่ชอบนะ ส าหรับเพ่ือน เพ่ือนก็เฉยๆหมด 
ข – ก็คงมีแต่เพ่ือนนี่แหละที่เฉยๆ เพราะทุกคนรอบตัวที่รู้จักเราไม่มีใครชอบพ่ีเอ (นาม

สมมติ) เลย หรือเรียกว่าไม่มีใครสนับสนุนในความรักครั้งนี้ของเราเลย ซึ่งเอาจริงเราก็ไม่แคร์นะ 
เพราะเราแค่คิดจะคบพ่ีเอ (นามสมมติ) แค่ตอนที่เลิกกับป๋า (นามสมมติ) ใหม่ๆ เท่านั้น แต่พอคุยไป
คุยมา ไม่ใช่เราติดพ่ีเอ (นามสมมติ) นะ แต่เป็นพ่ีเอ (นามสมมติ) ที่มาติดมาเรามาก เราก็เลยคิดว่าก็
ไม่ได้เสียหายอะไรนี่หว่ายังไงก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน การที่มีคนคอยมาดูแลเอาใจใส่มันก็ดีอยู่มากเลย
ทีเดียว เราก็เลยคบกับพ่ีเอ (นามสมมติ)  ตอนนั้นเป็นที่ฮือฮาในสาขามาก  

ก - แน่ล่ะจ๊ะ ที (นามสมมติ) เป็นถึงดาวสาขานิ อยู่ดีๆก็มีแฟนเป็นทอมกักขฬะ มันก็
ต้องเป็นที่ฮือฮาอยู่แล้ว ทุกคนคิดว่าที (นามสมมติ) โดนของเลยเหอะ 



Ref. code: 25595802030410NJARef. code: 25595802030410NJARef. code: 25595802030410NJARef. code: 25595802030410NJA

81 

ข – 55555 นี่ก็จริงจังไป แต่เราก็เคยได้ยินคนพูดแบบนี้มาอยู่เหมือนกัน แต่เราไม่ได้คิด
อะไรเยอะอยู่ เรื่องก็ด าเนินไปเรื่อยๆ พ่ีเอ (นามสมมติ) ตามใจเราตลอด ไม่เคยขัดใจเราเลยสักอย่าง 
ไม่เคยแต่จะขึ้นเสียงหรือว่าชวนทะเลาะสักครั้ง คือดีงามมากจริงๆ บอกเลยช่วงนั้น แต่ด้วยว่าตอนนั้น
มันเปีวิตสมัยมหาวิทยาลัย การที่มีใครสักคนนึงมาคอยดูแลเอาใจใส่ ตามใจมันก็ดี แต่พอเขามาตาม
ชีวิตเรามากๆ เราก็เริ่มอึดอัด ทีนี้ก็เริ่มจะทะเลาะกันล่ะ มันก็ไม่ต่างจากที่พ่อกับแม่เราเคยวางกรอบไว้
ให้เราเดินไหม ตอนนั้นก็เริ่มทะเลาะกันกันบ่อยขึ้น เขาก็เริ่มโวยวาย แต่ประเด็นใหญ่ใจความคือเค้า
เริ่มอึดอัด แต่พ่ีเอ (นามสมมติ) กลับคิดว่าเค้าเปลี่ยนไป คือถ้าอยู่กับพ่ีเอ (นามสมมติ)  เราก็ไม่
สามารถขยับตัวไปไหนได้เลย ไปกินข้าวกับเพ่ือนก็ต้องหิ้วพ่ีเอ (นามสมมติ) ไปด้วย แล้วกลุ่มเราก็ชอบ
หน้าพ่ีเอ (นามสมมติ) มากเลยนิ แต่ถ้าไปแล้วไม่ให้พ่ีเอ (นามสมมติ) ไปด้วย เดี๋ยวก็กลายเป็นประเด็น
ทะเลาะกันอีก แล้วเพ่ือนก็รู้ว่าเค้าเป็นคนขี้เกียจทะเลาะถ้าไม่เกินความอดทน เราก็เลยตัดประเด็นไป
เลย ขี้เกียจอ่ะ 

ก – แล้วตลอดเวลาที่คบกับพ่ีเอ (นามสมมติ)  ที (นามสมมติ) รักพ่ีเอ (นามสมมติ) บ้าง
ไหม 

ข – ถ้าถามว่ารักไหม เอาจริงมันตอบยากมากเลยนะ ตัวเค้าเองก็ไม่แน่ใจว่ารักหรือป
ล่าว แต่ที่แน่ๆ คือรู้สึกดีมากตอนที่ป๋า (นามสมมติ) โทรมาเตือนเรื่องที่เรารื่องที่ว่าคบกับพ่ีเอ (นาม
สมมติ)  ป๋า (นามสมมติ) โทรมาว่าถ้าคิดจะคบกับพ่ีเอ (นามสมมติ) เพ่ือประชดก็ขอให้อย่าท า ป๋า 
(นามสมมติ) ยังรักเราอยู่แต่ที่คบกันไม่ได้เพราะเขียว (นามสมมติ) กลับมา แล้วเขียว (นามสมมติ) ก็
คือคนทีป่๋า (นามสมมติ) รอมาตลอด  

ก – บางทีค าพูดค าจาของอีป๋า (นามสมมติ) ก็น่าตบเก๊ิน 
ข – ใช่ม๊า เอาเข้าจริงๆ เราก็สับสนนะว่าที่เราคบกับพ่ีอมาสองเกือบสามปีเนี้ยะ เรารัก

พ่ีเอ (นามสมมติ) ไหม ทั้งที่เราไม่ได้มีอะไรกันเลย เราก็ยังอยู่หอในเหมือนเดิม เราก็ไม่ได้เคยถล่มลึก
ไปมาก แต่เรื่องที่เราคบกับพ่ีเอ (นามสมมติ)  พ่อกับแท่เราไม่รู้เรื่องนี้เลย เพราะถ้ารู้นะมีหวังฟ้าถล่ม 
ดินทลาย ต้องมีใครตายกันไปข้างนึงแน่ๆ จนมาวันที่ พ่ีเอ (นามสมมติ) ตายนั่นแหละ ถึงรู้ว่าเอาเข้า
จริงเค้าก็รักพ่ีเอ (นามสมมติ) อยู่ไม่น้อยเลย เพราะตอนที่พ่ีเอ (นามสมมติ) ตาย กลุ่มเราทุกคนก็อยู่ใน
เหตุการณ์ตอนนั้น เพ่ือนก็นอนอยู่ด้วนกันนิ 

ก – ดีที่เพ่ือนนอนบนเตียงนะ บอกเลย ที (นามสมมติ) เล่าเรื่องคืนนั้นให้ฟังหน่อยได้
ไหม 

ข – ได้ เหตุการณ์ก็มีประมาณว่าพวกเรามานอนห้องเพ่ือนเรากันใช่ป่ะ เพราะเราจะไป
เที่ยวปากช่องกัน แล้วต้องออกตั้งแต่เช้า ทุกคนเข้านอนพร้อมกัน แต่ตอนเช้ากลับกลายเป็นว่า พ่ีเอ 
(นามสมมติ) ไม่ตื่น ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น ใจเราตอนนั้นกลัวพ่ีอจะเป็นอะไร แต่ไม่คิดว่าจะร้ายแรง
ขนาดต่ยจากกัน เพราะมันดูเป็นเรื่องไกลตัวเกินไป ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น จนเพื่อนเราใครสักคนนี่แหละ
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ที่เอามือไปอังจมูกแล้วบอกว่าพ่ีเอ (นามสมมติ) ไม่หายใจแล้ว ตอนนั้นแหละที่เราร้องไห้เป็นบ้าเป็น
หลัง มันเป็นความรู้สึกทั้งกลัว ทั้งตกใจ ทั้งเสียใจ คือความรู้สึกตอนนั้นมันรุมเร้ามากจริงๆ แล้วก็ยก
โขยงกันไปโรงพยาบาลแล้วผลสุดท้ายคือพ่ีเอ (นามสมมติ) ก็ตายไปจริงๆ ตอนนั้นที่หมอบอกเราอ่ะ 
เราแทบล้มทั้งยืน เราตั้งตัวไม่ถูก อย่างว่าแหละ มันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากๆ เราร้องไห้หนักๆอยู่
หลายวันมาก ท าใจไม่ได้จริงๆ เอาตามจริงเลยพ่ีเค้านอนตายอยู่ข้างๆ  

ก – ก็พอจ าได้นะว่าที (นามสมมติ) เป็นลมอยู่หลายตลบมาก เหมือนเป็นลมแล้วฟ้ืนมา
นึกข้ึนได้ก็ร้องไห้จนเป็นลมไปอีก  

ข – มากจริงๆ เราเพ่ิงรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราละเลยพ่ีเอ (นามสมมติ) มาก เราคิดมาตลอด
ว่าเขายังไงก็ต้องคอยตามเรา ไม่มีทางทิ้งเราไม่ไหนแน่ๆ แต่ในวันที่เขาจากไป คือเขาจากไปไม่มีวัน
กลับมา เราเหมือนเสียหลักไปเลย เราไมช่วยงานศพที่ขอนแก่นทุกวัน ร้องไห้ที่งานทุกคืน พ่อกับแม่
ของพ่ีเอ (นามสมมติ) ก็เข้ามาปลอบเรานะ ตอนนั้นเราแน่ใจว่าเรารักพ่ีเอ (นามสมมติ) แน่ๆ ไม่ใช่ว่า
คบเพ่ือประชดป๋า (นามสมมติ) หรอก  

ก – ที (นามสมมติ) ใช้เวลานานไหมในการท าใจเรื่องพ่ีเอ (นามสมมติ) ? 
ข – ถามว่าท าใจนานไหม เราก็จ าไม่ได้นะว่านานไหม แต่ความรู้สึกของการสูญเสียครั้ง

นี้มันไม่เหมือนกับการที่เราสูญเสียคนรัก แต่เหมือนเราสูญเสียพ่ีสาวมากกว่า เราเลยมั่นใจแล้วว่าเรารู้
สีกรักกับพ่ีเอ (นามสมมติ) แบบพ่ีสาว ไม่ใช่แบบคนรักกันแน่ๆ 

ก – อะไรท าให้ที (นามสมมติ) มั่นใจขนาดนั้น 
ข – ความรู้สึกของการสูญเสียไงเพ่ือน รู้สึกเสียใจที่พ่ีเอ (นามสมมติ) ตายไป แต่เราไม่

รู้สึกเสียดายที่จะไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอีกต่อไปแล้วเลยสักนด ไม่มีความรู้สึกผิดบาปเลยที่ผ่านมาเราเคย
ละเลยหน้าที่ของคนรักไป เพราะในใจเรารู้มาตลอดว่า พ่ีเอ (นามสมมติ) กับเราเป็นแค่พ่ีน้องกัน 
เพราะท้ายที่สุดครอบครัวเราก็ไม่มีวันยอมรับเรื่องนี้ได้อยู่แล้ว มันรู้ดีแก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรมากกว่า  

ก – แล้วบักหอยทากนี่อ่ะ เข้ามาตอนไหน 
ข – เราไปเจอกับหอย (นามสมมติ) ตอนฝึกงาน ตอนเราเราสองคนได้ฝึกงานที่เดียวกัน 

ต้องไปออกภาคสนามด้วยกันตลอด ก็ตรงที่สร้างรถไฟสถานีอะไรสักสีนี่แหละ คือหอย (นามสมมติ) 
มันเป็นคนหน้ามึนอ่า ไม่เคยเจอหน้ากันเลยที่มหาวิทยาลัย แบบหอย (นามสมมติ) นี่เคยมีตัวตนไหม 
หอย (นามสมมติ) นิสัยน่ารักมาก เป็นคนตลกอารมณ์ดี ใจเย็นเจี๊ยบบบบบบ หอย (นามสมมติ) บอก
ว่าแอบชอบเรามาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มคบกับพ่ีเอ (นามสมมติ) แล้ว ไม่แน่ใจว่าตกลงเรายังไงแน่ 

ก – มาเจอกันงี้ก็เข้าทางเลย แล้วที (นามสมมติ) รู้สึกยังไงกับหอย (นามสมมติ) บ้าง 
ข – รู้สึกว่าผู้ชายมันมึนดี แล้วก็ฮามากด้วย แต่ด้วยโศกนาฏกกรมครั้งนั้นก็ไม่มีใครกล้า

ออกตัวแรงอยู่แล้ว  
ก – โศกนาฏกรรม เรียกแบบนี้ก็ได้หรอที (นามสมมติ) !! 
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ข – 555 ก็มันเป็นอะไรที่ท าให้ทุกคนพูดถึง แล้วเหมือนมันท าให้ทุกคนกลัวเราด้วยนะ  
ก – เว่อร์ๆ 
ข – จริงๆ หอย (นามสมมติ) บอกเราเองว่าตอนแรที่ไม่กล้สเข้ามาจีบอ่ะ เพราะว่ากลัว

เรื่องนี้ด้วย ไม่ใช่กลัวผีนะ แต่กลัวความรู้สึกเราเองว่าจะมีแต่ พ่ีเอ (นามสมมติ) อยู่เต็มหัวใจจนมีคน
ใหม่ไม่ได้แล้ว ตอนที่เราฟังคือแบบเฮ้ยย จะเป็นทุกคนที่คิดแบบนี้ไหม ไรท านองนี้  

ก – แล้วเพราะอะไรที (นามสมมติ) ถึงได้ตกลงปลงใจแต่งงานกับบักหอยนี่อ่ะ 
ข –เริ่มคบกันนับตั้งแต่ฝึกงานถึงตอนแต่งก็ 5 ปีนิดๆ คือหอย (นามสมมติ) เป็นผู้ชายที่

แบบกวนตีนมากอ่า ไม่มีความโรแมนติดเลยสักนิด ไม่พูดค าหวาน ไม่มีจ๊ะจ๋า แต่การกระท าของหอย 
(นามสมมติ) ต่างหากที่แสดงออกว่าหอย (นามสมมติ) รักเรามาก ถ้าเทียบกับผู้ชายแบบป๋า (นาม
สมมติ) ที่ปากหวานที่หนึ่ง แต่การกระท ากลับตรงกันข้ามสิ้นเชิง ตอนที่นอวมาขอแต่งงานตอนนั้นเรา
ก็คิดเยอะอยู่นะว่าเราจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ไปตลอดชีวิตได้ไหม แล้วค าตอบคือ ได้ ! แบบไม่มีข้อกังขา
เลยด้วยนะ เพราะตลอดเวลาที่คบกันมาหอย (นามสมมติ) ไม่เคยขัดใจเรา แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะตามใจแบบ
ไร้สาระนะ หอย (นามสมมติ) ท าให้เรามองโลกนี้แบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น คบกันด้วยเหตุผล ถึงแม้
สายตาคนข้างนอกจะมองมาว่าคู่ของเราดูไมหวานไม่เท่าไหร่ก็เป็นไร เพราะมันก็ไม่หวานมาตั้งแต่ต้น
อยู่แล้ว 555  

ก – แบบนี้ช่วงเวลาที่คบกับทอม ก็ไม่ได้เป็นประเด็นในการตัดสินใจครั้งนี้ของที (นาม
สมมติ) เลยใช่ไหม แบบว่าลังเลหรือปล่าว 

ข – ไม่นะ เราไม่ลังเลเลย ถ้าเพ่ือนจะถามว่าเรื่องของเพศมีผลกับเราไหม เราว่าเรา
ไม่ได้เกี่ยงนะว่าต้องเป็นเพศอะไร เอาว่าคนนั้นเป็นใครดีกว่า เราอาจจะชอบใครที่เป็นตัวบุคคล
มากกว่าว่าใครคนนั้นมีเพศอะไร แต่อีกอย่างคือครอบครัวเรา พ่อกับแม่ได้เอาเราตายแน่ถ้าสุดท้าย
แล้วเราตกลงปลงใจกับทอม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงส าหรับเรามันไม่มีหนทางอยู่แล้ว ต่อให้พูด
แบบนี้แต่ตอนที่เราคบกับพ่ีเอ (นามสมมติ) เราก็คบด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ ช่วงเวลาตอนนั้นถ้าจะ
ให้เราพิจารณาตัวเอง เราว่าเป็นเพราะเราก าลังเสียใจจากป๋า (นามสมมติ)  แล้วพอมาเจอพ่ีเอ (นาม
สมมติ) ที่เป็นทุกอย่างที่เราเคยได้รับมา ไม่ใช่ว่าแค่ป๋า (นามสมมติ) นะ แต่หมายถึงครอบครัวที่มีแต่
กฏระเบียบพอมาเจอพ่ีเอ (นามสมมติ) ที่แบบตามจสารพัด สุดจะสรรหาอะไรที่เราชอบมาให้ เป็นใคร
ก็ได้มีเคลิ้มกันบ้าง เพ่ือนว่าไหม 

ก – No comment นะคะ 5555555 แล้วเรื่องการใช้จ่ายตลอดเวลาสามช่วงนี้ ที 
(นามสมมติ) คิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหม 

ข – ไม่เปลี่ยนเลย เรารู้สึกแบบนั้นนะ 5555 คือเรารู้สึกว่าเงินของใครก็ของมัน ต่างคน
ต่างหามา ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่หรือว่าท างาน เราจะพยายามแชร์ตลอดนะ เพราะเรารู้สึก
เกรงใจ คือช่วงที่คบกับพ่ีเอ (นามสมมติ) อ่า พ่ีเอ (นามสมมติ) ก็เปย์เรานะ แต่เราไม่ได้โอเคสัก
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เท่าไหร่ ก็พยายามทดแทนให้เหมือนกัน เรื่องนี้เราไม่แตะต้องกัน เงินทองมันของบาดใจเด้อ เพ่ือน 
ขนาดตอนนี้ที่แต่งงานกันหอย (นามสมมติ) แล้ว เรายังแบ่งเงินแบบเงินส่วนตัวเรา เงินส่วนตัวเขาและ
เงินกองกลางของเราด้วย แบบนี้แหละจะได้ไม่มีประเด็นอะไรตามมา 

ก – เจ๋งอ่า มัความชัดเจนมาก แล้วการมองเพศตรงข้ามอ่า คือเพ่ือนหมายถึงว่า
ช่วงเวลาปกติที่คบผู้ชาย ที (นามสมมติ) ก็จะมองแต่ผู้ชายหรอ มีแอบแวบๆมามองทอมบ้างไหม แล้ว
ตอนที่คบกับทอมที (นามสมมติ) ยังเหล่ป๋อชายไหม อะไรท านองนี้อ่า  

ข – เอาจริงเลยนะเพ่ือน เรามองผู้ชายมาตลอดเลยนะ ไม่เคยมองว่าทอมคนไหนเป็น
ยังไง แบบว่าไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเป็นพิเศษเลยอ่า ไม่เหมือนกับผู้ชายว่าแยกแยะออกได้ว่าคนไหน
หน้าตาดี เป็นแนวไหนหล่อเนี้ยบ เซอร์ หรือแบบว่าดูอินดี้ ใจป๋าไรประมาณนี้ แต่ทอมก็มีแค่หน้าตาว่า
ดีหรือไม่ดี เก๊กว่าแมนมากแค่ไหน แต่แยกไม่ออกเลยว่าเป็นแนวไหนแบบละเอียดเหมือนผู้ชายอ่า 
ตย่างตอนที่คบกับพ่ีเอ (นามสมมติ) ก็มีผู้ชายเข้ามาจีบนะ แต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าถ้าเราเลือกคบกับพ่ีเอ 
(นามสมมติ) แล้วเราก็ไม่อยากมีคนอ่ืนนอกจากเขา ไม่อยากได้ชื่อว่าป็นผู้หญิงที่นอกใจแฟนมากกว่า 
แต่ถามว่าเกรงใจพ่ีเอ (นามสมมติ) ไหม มันก็มีอยู่บ้างนะ เพราะด้วยความพ่ีเอ (นามสมมติ) ดีกับเรา
มาก ตามใจเราทุอย่าง มันก็ควรที่จะมีความเกรงใจกันอยู่จริงไหมล่ะ  

ก – ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ที (นามสมมติ) อยากย้อนกลับไปแก็ช่วงเวลาไหนไหมใน
ชีวิต 

ข – ไม่เลย ถึงต่อให้ช่วงเวลาที่คบกับพ่ีเอ (นามสมมติ) จะถือได้ว่าป็นจุดด่างจุดหนึ่งใน
ชีวิตก็เถอะ แต่เราก็มีความสุข ไม่ใช่ว่าจะมีความทุกข์ 

ก – ที (นามสมมติ) !! โหดสัสมากค่ะ  
ข – จริงๆ นะ เราพูดถึงพ่ีเอ (นามสมมติ) ไม่ได้เลยนะที่บ้านอ่ะ คือแบบสถานการณ์จะ

เปลี่ยนไปทันที ตรงกันข้ามเรื่องของป๋า (นามสมมติ)  ยังมีบางเวลาที่พ่อกับแม่ก็ถามถึงอยู่บ้าง แต่ถ้า
เทียบเลยว่าช่วงไหนที่มีความทุกข์มากที่สุด กลับเป็นช่วงเวลาที่คบอยู่กับป๋า (นามสมมติ) ต่างหาก 
การบอกเลิกด้วยประโยคแบบนั้นมันเจ็บมาก แล้วมันก็ท าให้เรารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าที่สุด เป็นแค่คนคั่น
เวลารอให้เขียว (นามสมมติ) กลับมาเท่านั้นเอง คือแบบมันทรมานมากจริงๆ อ่ะ 

ก – เอาจริง ในฐานะเพ่ือนเลย อีลูกป๋า (นามสมมติ)มันก็ชั่วมากจริงๆ ที่ท าแบบนั้นลง
ไปกับที (นามสมมติ)  เป็นใครก็คงเจ็บ คงต้องฝังใจกันไปอีกนานแหละ แต่ไม่เห็นต้องแคร์อะไรเลย เพ
ระตอนนี้ที (นามสมมติ) ก็แต่งงานแล้วก็ก าลังมีเบบี๋มาให้ป้าๆ เล่นแล้วนะ 

ข – ใช่ คือต่างคนก็ต่างมีชีวิตใหม่ ได้ข่าวมาว่าลูกป๋า (นามสมมติ) ก็คลอดแล้วใช่ม่ะ 
ก – ใช่ๆ ตอนนี้ก็จะชวบนึงแล้ว เพ่ือนยังไม่มีโอกาสได้ไปหาลูกอีลูกป๋า (นามสมมติ)เลย 

ก็อย่างที่รู้กันอยู่ เมียอีลูกป๋า (นามสมมติ)ขี้หึงสุด ไม่อยากมีปัญหาด้วย แล้วนี่ลูกป๋า (นามสมมติ)ได้
โทรมาแบบแสดงความยินดีกับที (นามสมมติ) บ้างไหมตั้งแต่งานแต่งจนถึงตอนนี้ 
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ข – โทรมานะ แต่โทรผ่านมาทางที่บ้าน แล้วพ่อกับแม่ก็มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงอ่า  
ก – ก็ยังถือว่ามีน้ าใจอยู่บ้าง แต่ถึงยังไงเพ่ือนก็ขออวยพรให้เบบี๋ของที (นามสมมติ) กับ

บักหอยคลอดง่ายๆ เลี้ยงง่ายๆ เป็นเด็กดี เด็กฉลาด ไม่ดื้อกับพ่อแม่นะจ๊ะ วันนี้ขอบคุณที (นามสมมติ) 
มากๆเลยที่มาช่วยให้ข้อมูลอะไรตั้งหลายอย่างให้เพ่ือน ขอบใจน๊า 

ข – ได้เสมอ เมื่อผู้ให้ข้อมูลต้องการ 55555 เต็มใจมาก ถ้ายังอยากได้ข้อมูลอะไรเพ่ิม
เติ่มก็บอกได้ ไม่ต้องเกรงใจ 

ก – โอเค แต้งกริ้วมากๆๆๆ  
 
 
 
 
 
 
  



Ref. code: 25595802030410NJARef. code: 25595802030410NJARef. code: 25595802030410NJARef. code: 25595802030410NJA

86 

ตัวอย่างบุคคลที่ 2 
การวิจัยเรื่อง “อุบัติเหตุรัก : กรณีศึกษาการผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิง” 
สัมภาษณ์ โดย นางสาวเพ่ือนภา ชนะผล เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 
สัญลักษณ์  ก หมายถึงผู้รับข้อมูล ข หมายถึงเปิดเผยข้อมูล 

 
ก – วันนี้อยากจะขอมาสัมภาษณ์ที (นามสมมติ) เพ่ิมเติมหน่อยอ่ะนะ 
ข – ได้เลย ว่ามา 
ก – อยากย้อนกลับมาถามที (นามสมมติ) หน่อยอ่ะว่าความจริงแล้ว ช่วงเวลาเปลี่ยน

จากพ่ีเอ (นามสมมติ) เป็นหอย (นามสมมติ)  ที (นามสมมติ) คิดอะไรอยู่ไหม แล้วท าไมถึงคิดว่ายอม
ตกลงกับหอย (นามสมมติ) อ่า 

ข – เอาจริงๆ เราก็คิดว่าเรื่องเพศมันไม่ส าคัญอะไรเลย แค่เราอยู่กับใครแล้วมีความ
สบายใจมากกว่าเท่านั้น แล้วยิ่งตอนนั้นมีแบบกระแสเรื่องที่ พ่ีเอ (นามสมมติ) หนักมาก หอย (นาม
สมมติ) ก็เป็นคนที่กล้าเข้ามาคุย เข้าหาเราแบบเหมือนไม่แคร์กระแสอะไรเลยอ่า คือตอนนั้นรู้สึกดี
มากๆเลยนะ ที่มีใครสักคนกล้าที่จะมาอยู่กับเรา โดยไม่แคร์ว่าค าพูดของคนอ่ืนเลย 

ก – มันก็จริงอ่ะเนอะ  
ข – มันรู้สึกดีมากที่ใครสักคนกล้าที่จะเข้ามาดูแลเราแบบไม่แคร์คนอ่ืน แล้วก็พร้อมที่

จะปกป้องเราอ่ะ แหม่พูดไปก็เขินไป 
ก – 55555 อีหอยได้ยินนี่คือยิ้มมมมมมมม   
ข – ช่ายยย ต้องห้ามไม่ให้นางรู้ เดี๋ยวได้ใจ 
ก – เออนี่จะบอกว่าเสื้อคลุมที่ใส่นี่มันไม่แมทกับชุดมั้ย เห็นใส่มาตั้งแต่สันแรกที่รู้จักกัน

ยันมีลูก ก็ยังใส่ไม่เคยเปลี่ยนเลย 
ข – แหม่ๆๆๆๆๆๆ คนมันติด ท าไงได้อ่า 
ก – หมายถึงยังไงที่เรียกว่าติดอ่า 
ข – ก็ตอนอยู่ที่มหา’ลัยมันร้อนจะตาย ก็ใส่ไว้กันแดด  ใส่ไปใส่มาก็เลยติด วันไหนไม่ใส่

แล้วเป็นแบบไม่แน่ใจ ยังไงบอกไม่ถูก อาจจะเป็นเพราะพ่อกับแม่ไม่ชอบให้แต่งตัวโป๊ด้วยมั้ง เลยชินที่
จะใส่เสื้อคลุมมากกว่า แบบ Safe กี ยังไงพ่อกับแม่ก็ไม่ด่าอยู่แล้วว 

ก – 55555 อันนี้เรียกว่าเป็นการป้องกันตัวเองนะจ๊ะ แล้วนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ว ได้
ข่าวว่าย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่แล้วนิ 

ข - ดีมากเลย ดีกว่าที่คิด พ่อกับแม่ดูแลเราเป็นอย่างดี หอย (นามสมมติ) ก็เหมือนจะ
หายห่วงเรื่องเรากับลูกมากขึ้น ภาวะตึงเครียดเหมือนครั้งแรกๆ มันก็เลยหายไปหมดเลย สบายตัวล่ะ
ทีนี้  
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ก - ดีแล้วนะ ไม่เครียด หลานป้าคลอดออกมาจะได้อารมณ์ดีๆ มีความสุข แล้วนี่
วางแผนเรื่องครอบครัวอะไรยังไงต่อไปอ่า 

ข – พ่อกับแม่เราวางแผนไว้ให้หมดแล้ว เรากับหอย (นามสมมติ) ก็สบายไปอีก  
ก – แล้วหอย (นามสมมติ) กับที (นามสมมติ) โอเคหรอ ที่พ่อกับแม่เข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตแบบนี้อ่า 
ข – เราก็ถามหอย (นามสมมติ) เหมือนกันว่าโอเคไหม หอย (นามสมมติ) ก็ไม่ได้บอกว่า

มีปัญหานะ แล้วอีกอย่างเราก็บอกหอย (นามสมมติ) ไปแล้วว่าให้เชื่อมือพ่อกับแม่เราเถอะ พ่อกับแม่
เราจะดูแลลูกของเราเป็นอย่างดีแน่ๆ หอย (นามสมมติ) ก็คงไม่อยากมีปํญหาอะไรมั้ง ก็ไม่เห็นว่าจะมี
อะไรขัดคอพ่อกับแม่เราเลยนะ เอาว่าตอนนี้ชีวิตเราแม่งแฮปปี้สุดๆ พ่อกับแม่ก็ดูแลเราเป็นอย่างดี
เหมือนเดิม เพ่ิมเติมคือดูแลลูกเราด๊มากเช่นกัน 

ก – ได้ยินแบบนี้ก็ดีใจด้วย เพราะที (นามสมมติ) ดูจะโล่งใจมากกว่าครั้งที่แล้วอีกนะ  
ข – โล่งใจสิ อย่างที่บอกแหละว่าการกลับมาบ้านนี่มันโอเคมากจริงๆ รูแบบนี้กลับมา

นานแล้ววววววว 55555 
ก - โอเคจร้า งั้นวันนี้รบกวนเวลาแค่นี้ดีกว่า ดูแลตัวเองดีๆนะ ไว้หลานคลอดแล้วจะเข้า

มาเยี่ยมอีกครั้งนึงนะจ๊ะ วันนี้ขอบใจมาก 
ข – โอเคจ๊ะ 

 
 
 

  



Ref. code: 25595802030410NJARef. code: 25595802030410NJARef. code: 25595802030410NJARef. code: 25595802030410NJA

88 

ภาคผนวก ข 
สัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ 

 
สัญญาฉบับนี้ท าที่ ............................................... 
เมื่อวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ........... 

 
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง.....................................................................................................  

ที่อยู่ เลขที่ .................................................................................................................... ........................  
(ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เปิดเผยข้อมูล”)   ฝ่ายหนึ่งกับนางสาว............................................ 
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับข้อมูล”) อีกฝ่ายหนึ่ง และร่วมกันเป็น “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” 

 
ความเบื้องต้น : 
โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย มีความประสงค์จะให้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือใช้เป็น

ประโยชน์เชิงวิชาการในงานวิจัยหัวข้อ “ปรากฏการณ์การผันเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของผู้หญิง” 
เท่านั้น โดยที่ผู้เปิดเผยข้อมูลได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ  ให้ผู้รับข้อมูลได้รู้ ซึ่งผู้เปิดเผยข้อมูล
ประสงค์ท่ีคุ้มครองเรื่องดังกล่าวไว้เป็นความลับ 

 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกัน ดังนี้ 
1. ภายใต้สัญญาฉบับนี้ 

 
1.1 “ข้อมูลความลับ” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ซึ่งผู้เปิดเผยข้อมูลได้เปิดเผยแก่ผู้รับ

ข้อมูล และผู้เปิดเผยข้อมูลประสงค์ที่จะให้ผู้รับข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ 
หมายเหตุ : สามารถน าไปเปิดเผยได้เพียงบทสนทนา ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงตัวตนของผู้เปิดเผย
ข้อมูล 
 

2. ผู้รับข้อมูลตกลงที่จะด าเนินการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับจากผู้
เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ ดังนี้ 

2.1 จะรักษาด้วยความรับผิดชอบและเก็บข้อมูลความลับไว้โดยครบถ้วน และ 
อย่างเคร่งครัด 
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2.2 จะไม่เปิดเผยข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอ่ืน เว้นแต่ ผู้
เปิดเผยข้อมูลได้อนุญาตไว้เป็นหนังสือ 
หมายเหตุ : สามารถน าไปเปิดเผยได้เพียงบทสนทนา ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงตัวตนของผู้เปิดเผยข้อมูล 

2.3 ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาข้อ 2.4 จะไม่ใช้ข้อมูลความลับเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเอง หรือของผู้อื่นยิ่งไปกว่าประโยชน์ของผู้เปิดเผยข้อมูล 

2.4  จะใช้ข้อมูลความลับเพ่ือใช้เป็นประโยชน์เชิงวิชาการในงานวิจัยหัวข้อ 
“ปรากฏการณ์การผันเปลี่ยนของรสนิยมทางเพศของผู้หญิง” เท่านั้น 

2.5 จะรักษาไว้ซึ่งข้อมูลความลับไว้เสมือนกับที่ผู้เปิดเผยข้อมูลเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของผู้เปิดเผยข้อมูล  

3. ผู้รับข้อมูลยืนยันว่าการกระท าการตามสัญญานี้ นี้เป็นการกระท าในฐานะตัวการ 
และไม่ได้กระท าในฐานะตัวแทน นายหน้าของบุคคลอื่นใด 

 
4. ข้อผูกพันของผู้รับข้อมูลภายใต้สัญญานี้ ให้มีผลขยายไปถึงข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากผู้

เผยข้อมูลก่อนที่จะมีการลงนามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ 
 
5. ผู้รับข้อมูลจะต้องชดใช้ค่าเสียหายโดยสิ้นเชิง และเป็นที่พอใจ และจะป้องกันความ

เสียหายของคู่สัญญาฝ่ายเปิดเผยข้อมูลจากความสูญเสีย ความเสียหาย และความรับผิดชอบต่างๆ ที่
เกดิขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลความลับนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 
6.  ถ้าข้อก าหนดใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ตกเป็นโมฆะ ให้ข้อก าหนดนั้นถือว่า ได้ถูกลบทิ้ง

ไปจากสัญญาฉบับนี้ราวกับว่าข้อก าหนดนั้นไม่เคยมีอยู่เลย ให้ข้อสัญญาที่เหลืออยู่ในสัญญาฉบับนี้
ยังคงใช้บังคับและมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ 

 
7.  สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ใต้บังคับของกฏหมายประเทศไทย ให้ศาลของประเทศไทยมี

อ านาจในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ อันเกิดข้ึนจากสัญญานี้ 
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เพ่ือเป็นหลักฐานในการนี้ คู่สัญญาทุกฝ่ายต่างได้ลงนามไว้แล้วในสัญญาฉบับนี้ ในวัน
และปีซึ่งได้ระบุไว้ข้างล่างนี้ 

 
 

ลงชื่อ……………………………………….……...........ผู้เปิดเผยข้อมูล 
(นาย/นางสาว.......................................................................) 

 
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับข้อมูล 
(นาย/นางสาว.......................................................................) 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาววัลภา ชนะผล 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2531 
ปีการศึกษา 2554: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ต าแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติการด้านการสนับสนุนกระบวนการ (Senior 
Operation Support) 
บริษัทเวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี จ ากัด 

 
ประสบการณ์ท างาน 2559 – ปัจจุบัน: ผู้ปฏิบัติการด้านการสนับสนุนกระบวนการ 

(Senior Operation Support) 
บริษัทเวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี จ ากัด 
2558 – 2559:  วิศวกรทั่วไป (Application Engineer I) 
บริษัทเวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี จ ากัด 
2554 – 2558:  ผู้ปฎิบัติการด้านการจัดการข้อมูล (Senior 
Data Management) 
บริษัทวีเอฟ ซอร์สสิ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 
 
 

  
 

  
  

 


