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This study aimed to examine the traumatic experiences of the fire victims residing in a community
of Bang-Yi-Khan district during the fire. The qualitative research and inquiry method was the means to
access and explore the experiences from the emic view. Data collection was conducted via open-ended
semi-structure interview with 8 key informants and complementary interviewees for additional data. Content
and context analyses were used for data analyzing. Themes were grouped into 3 categories: Pre-post
experiences; coping; and trauma recovery.
The major findings include:
1) During the fire, the victims perceived the situation as threat and assessed their ability to control.
In dealing with shock, panic and stress, various defense mechanisms; coping; and fight- flight reaction were
reported. Some victims, able to maintain their consciousness, properly responded to the crisis.
2) After fire, loss caused traumatic experiences among the victims resulting in physical and mental
changes. Changes in families were noticeable, i.e, stressful atmosphere; but more harmony and support
was found.
3) The victims used several coping strategies to gain their equilibrium and recovery, i.e., reality
acceptance, being at presence, learning from crisis, and realizing meaningful part of experiences.
Final conclusion and discussion focused on the cycle of the fire and its impacts, the prominent
issues on coping strategies and recovery. Suggestions on implications in counseling, future researches and
crisis intervention were presented.

Counseling psychology
Field of study……………………………
Academic year…………………………..
2004

Student’s signature…………………………
Advisor’s signature…………………………

ฉ

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธเลมนี้อาจไมสําเร็จไดเลยหากไรซึ่งการสนับสนุนและชวยเหลือจากบุคคลสําคัญที่มี
พระคุณแกขาพเจา ดังนี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร. กรรณิการ นลราชสุวัจน ผูใหความอนุเคราะหแกขาพเจาทั้งในดาน
ความรูดานจิตวิทยาการปรึกษา คําแนะนําและการสนับสนุนในการวิจัย รวมทั้งความเมตตาตลอดมา
รองศาสตราจารย สุภาพรรณ โคตรจรัส ผูคอยชวยแนะแนวทาง ใหคําแนะนําที่มีคุณคา และปรับแตง
งานวิจัยชิ้นนี้ใหแหลมคม ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราพร เกศพิชญวัฒนา ผูคอยเติมเต็มความสมบูรณ
ในผลงานและใหความแตกฉานในดานการวิจัยแกขาพเจา รวมถึงพระคุณของคณาจารยจิตวิทยาการ
ปรึกษาทุกทาน ที่กลอมเกลาใหขาพเจางอกงามขึ้น ขอบพระคุณอาจารยผูมีเมตตาทุกทานและคณะ
จิตวิทยากับชวงเวลาที่ดีของชีวิตมหาบัณฑิต
พี่นก คุณชลธิชา และคุณฐิติพรที่เกื้อหนุนและประสานตลอดระยะการเก็บขอมูลภาคสนาม
ผลสําเร็จของวิทยานิพนธเลมนี้เปนของทุกคนเชนกัน และไมอาจลืมผูใหขอมูลในชุมชนศรีอุลัยทุกทานที่
ใหวิทยาทานที่มีคายิ่ง ประสบการณของทานคือสมบัติล้ําคาที่ไมเลือนสลายไปในกาลเวลาและยังกอ
ประโยชนใหการศึกษาดานนี้ในอนาคต
ซึ้งในน้ําใจและชวงเวลาที่ครบทุกรสชาติพรอมเพื่อนๆ Counseling 18 และรุนพี่ รุนนองที่ไดมา
พบกันในหวงหนึ่งของเวลาในชีวิต และขอใหความสําเร็จของขาพเจาเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของผูที่
จะกาวตามมาตอไป
และความระลึกถึงบุญคุณที่ยิ่งใหญแดพอ และแม เรียบงายและธรรมดา แตเปนไดทุกอยางเพื่อ
ขาพเจา

ช

สารบัญ
หนา
บทคัดยอภาษาไทย.....................................................................................................
บทคัดยอภาษาอังกฤษ................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ......................................................................................................
สารบัญ......................................................................................................................
สารบัญแผนภาพ........................................................................................................

ง
จ
ฉ
ช
ญ

บทที่1 : บทนํา............................................................................................................
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา…………………………………………
แนวคิดเบื้องตนในการวิจยั ..............................................................................
ทฤษฎีเกี่ยวของกับความสะเทือนใจและภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง......
ลักษณะการอนุมานสาเหตุที่เกีย่ วของกับความสะเทือนใจ.....................
ความเชื่อทางศาสนาพุทธที่เกี่ยวของ ...................................................
งานวิจยั เชิงคุณภาพ............................................................................
วัตถุประสงคของงานวิจัย.................................................................................
ปญหางานวิจยั ......…………………………………………………………………
ขอบเขตของงานวิจัย……………………………………………………………….
คําจํากัดความที่ใชในงานวิจัย……………………………………………………..
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ…………………………………………………………

1
1
7
8
11
13
16
19
19
19
20
20

บทที่ 2 : วิธีดําเนินการวิจัย………………………………………………………………..
ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรียมตัว.................................................................................
ขั้นที่ 2 การศึกษาและเก็บขอมูลภาคสนาม..............................…………………
ขั้นที่ 3 การวิเคราะหขอมูล………………………………………………………..
ขั้นที่ 4 การสรุป อภิปรายผลการวิจยั และขอเสนอแนะ....................................

22
23
23
30
31

ซ

หนา
บทที่ 3 : ประสบการณระหวางและหลังประสบการณไฟไหม..........................................
ระหวางเหตุการณไฟไหม………………………………………………………….
การรับรูสถานการณ...........................................................................
ปฏิกิริยาตอบสนองทางจิต……………………………………………….
การตอบสนองทางกายภาพ................................................................
พฤติกรรมตอบสนองที่เหมาะสม..........................................................
หลังเหตุการณไฟไหม......................................................................................
สภาวะทางรางกายและจิตใจ...............................................................
บรรยากาศในครอบครัว.......................................................................

34
34
36
37
40
42
42
43
51

บทที่ 4 : การเผชิญปญหาและการฟน ตัวจากความสะเทือนใจ…….………………………
การเผชิญปญหา..........……………………………………………………………
การปฏิเสธ.........................................................................................
การหาเหตุผลอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น...............................................
การหาสิ่งยึดเหนีย่ วจิตใจ......................................................................
ความชวยเหลือทางสังคม.....................................................................
การมองสถานการณในดานบวก...........................................................
การฝกจิตใจ........................................................................................
การฟน ตัวจากความสะเทือนใจ.........................................................................
เผชิญหนากับความจริง.........................................................................
อยูกับปจจุบนั ......................................................................................
ยึดมั่นพันธะหรือความผูกพันกับบุคคลรอบขาง.......................................
สรางความหมายจากเหตุการณที่เกิดขึ้น................................................
เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของตนเอง.........................................................
รักษาสมดุลทางอารมณ.......................................................................
มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการเผชิญหนากับเหตุการณไฟไหม......................
คุณคาจากเหตุการณไฟไหม.............................................................................

55
57
57
58
60
61
64
66
67
67
68
71
71
72
72
73
74

ฌ

หนา
ระวังไฟมากขึน้ ...................................................................................
เขาใจและเห็นใจคนที่ประสบเหตุการณไฟไหมเหมือนกัน........................
รอบคอบในการใชจายเงิน....................................................................
เลิกสะสม............................................................................................
อยูกับปจจุบนั และพรอมรับความเปลีย่ นแปลง.......................................
เรียนรูความแตกตางระหวางบุคคลจากการอยูรวมกัน.............................

74
75
75
76
76
77

บทที่ 5 : สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ..............................................
สรุปผลการวิจยั ................................................................................................
อภิปรายผลการวิจัย…………………………………………………………………
ประสบการณระหวางและหลังเหตุการณไฟไหม…………………………...
การเผชิญปญหาและการฟน ตัวจากความสะเทือนใจ...............................
ขอจํากัดของงานวิจัย........................................................................................
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย……………………………………………………………

78
78
80
80
83
91
91

รายการอางอิง..............................................................................................................
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก…………………………………………………………………..……
ภาคผนวก ข…………………………………………………………………….…..
ภาคผนวก ค……………………………………………………………..………….

93
97
100
104

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ............................................................................................. 145

ญ

สารบัญแผนภาพ
หนา
แผนภาพที่ 1 สรุปแนวคิดเบื้องตนของงานวิจัย................................................................
แผนภาพที่ 2 สรุปขั้นตอนการดําเนินงาน........................................................................
แผนภาพที่ 3 การวิเคราะหขอ มูลประสบการณระหวางเหตุการณไฟไหม............................
แผนภาพที่ 4 การวิเคราะหขอ มูลประสบการณหลังเหตุการณไฟไหม.................................
แผนภาพที่ 5 การวิเคราะหการเผชิญปญหา.....................................................................
แผนภาพที่ 6 การวิเคราะหการฟน ตัวจากความสะเทือนใจ................................................
แผนภาพที่ 7 วงจรความเครียดจากเหตุการณไฟไหม........................................................

21
33
35
35
55
70
82

บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
ความสูญเสีย เปนภาวะของการเปลี่ยนแปลงอยางไมคาดฝนที่สงผลตอผูที่สูญเสียทั้งทาง
จิตใจ อารมณ และร างกาย รูปแบบของการสูญเสี ยเปน ไดในหลายลักษณะ เชน การสูญเสีย
ทรัพยสิน ความสัมพันธ หนาที่การงาน บุคคลอันเปนที่รัก สภาพรางกายที่สมบูรณ เปนตน ความ
สูญเสียจึงทําใหทั้งผูที่ประสบและบุคคลใกลชิดตองปรับตัวเปลี่ยนแปลงเพื่อรับกับสภาพที่เกิดขึ้น
ทั้ง การใช ชีวิต สภาพอารมณ และจิตใจ โดยทั่วไปแลว การเปลี่ ยนแปลงทุก รูปแบบในชีวิตย อม
กอใหเกิดความเครียด ความกดดัน และความไมสบายใจเปนธรรมดา ยิ่งหากเปนการเปลี่ยนแปลง
อันเนื่องมาจากการสูญเสียอยางกะทันหัน ผลกระทบที่มีตอจิตใจยอมรุนแรงอยางหลีกเลี่ยงไมได
มีการศึกษาเรื่องผลกระทบที่มีตอจิตใจอันเนื่องมาจากการสูญเสียจากเหตุการณตางๆ เปน
จํานวนมาก ซึ่งสวนใหญมักเกี่ยวของกับเหตุการณที่รุนแรง อันไดแก การศึกษากับกลุมประชากรที่
ไดรับความสูญเสียและผลกระทบจากสงคราม (Miculincer & Solomon, 1988; 1989;1991;
Schwarzwald, Weisenberg, Waysman, Solomon & Klingman, 1993) จากอุบัติเหตุทางยาน
ยนต (Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson, 1995; Norris, 1992; Blanchard &
Hickling, 1997) เหยื่ออาชญากรรมในรูปแบบตางๆ (Frazier, 1990; Falsetti & Resick, 1995) ใน
ระยะหลังเริ่มมีการศึกษาผลของความสูญเสียอันเกิดจากภัยธรรมชาติตางๆ (De la Fluente, 1990;
Durkin, 1993; Lima, Pai, Santacruz & Lozano, 1991) และผลของการสูญเสียจากการเสียชีวิต
ของบุคคลใกลชิดอยางกระทันหันและจากอุบัติเหตุที่รุนแรง (Kaltman & Bonanno,1999; 2003)
ความสูญเสียตางๆ ดังกลาวมีความสัมพันธกับอาการ Post-traumatic Stress Disorders (PTSD)
หรือ ภาวะที่กระทบกระเทือนใจอยางรุนแรง (กนกรัตน สุขะตุงคะ, 2541) อาการซึมเศรา และ
อาการในกลุมของความผิดปรกติจากความวิตกกังวล (Anxiety disorders) ในรูปแบบตางๆ อัน
เนื่องมาจากระดับความเครียดที่สูงซึ่งเกิดขึ้นขณะที่บุคคลเผชิญหนากับเหตุการณที่เปนอันตราย
คุกคามตอชีวิตและความเปนอยูที่มีความสุข ยิ่งหากเหตุการณนั้นมีความรุนแรงและกอใหเกิดความ
สูญเสียมากเทาไร ระดับความเครียดก็ยิ่งสูงขึ้นเทานั้น ความเครียดดังกลาวกดดันใหบุคคลตอง
ปรับตั ว ทั้ง ทางรางกายและจิ ตใจเพื่อใหสามารถพน ผา นเหตุการณและเผชิญกับผลลัพ ทที่เ กิด
ตามมาได (Lazarus & Folkman, 1984) ความเครียดและความกดดันที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวเพื่อ
เผชิญหนาเหตุการณที่คุกคามและการทําใจเพื่อยอมรับความสูญเสียที่เปนผลตามมากอใหเกิด
ภาวะที่เรียกวา “ความสะเทือนใจอยางรุนแรง” (Trauma) (มานิต ศรีสุรภานนท และ จําลอง
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ดิษยวณิช, 2542) ซึ่งสามารถคงอยูไดเปนระยะเวลานานหลายปหรือแมแตตลอดชีวิต เปนบาดแผล
ในใจที่ ส ง ผลต อ สุ ข ภาพจิ ต ความสั ม พั น ธ กั บ บุ ค คลรอบข า ง และการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามปรกติ
(Davidson& Foa, 1991; Saigh, Yasik, Oberfield, Halamandaris & McHugh, 2002; DSM-IV:
American Psychiatric Association,1994)
ผลกระทบตอสภาพจิตใจดังกลาวแสดงออกมาในหลายลักษณะ ขึ้นอยูกับประเภทของ
เหตุการณ ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น ลักษณะความสูญเสีย รวมถึงปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมและ
ความแตกตางระหวางบุคคล โดยทั่วไปผูที่ประสบกับเหตุการณรุนแรงที่กอใหเกิดความสูญเสียจะมี
ความรูสึกหวาดกลัว ตกใจ สิ้นหวัง ซึมเศรา ปฏิเสธผลของเหตุการณ และแยกตัวออกจากผูอื่น
(Davidson & Foa, 1991; Norris, 1992; Norris, Perilla & Murphy, 2001; Litzt, Orsillo,
Kaloupek & Weathers, 2000; Bryant & Harvey, 2000) การวิจัยจํานวนมากในตางประเทศที่
สนใจศึกษารูปแบบการเผชิญกับความสูญเสียในเหตุการณวิกฤต อาการ รวมถึงผลของความ
สะเทือนใจหลังเหตุการณวิกฤตและความสูญเสีย ไดชี้ไปในทิศทางเดียวกันวา ตัวแปรที่สําคัญซึง่ ทํา
ใหบุคคลเผชิญกับความสูญเสียไดแตกตางกัน ทําใหบางคนซึ่งอยูในภาวะสะเทือนใจภายหลัง
เหตุ ก ารณ รุ น แรงพั ฒ นาอาการไปสู ป ญ หาทางจิ ต ใจอื่ น ๆ แต ใ นขณะที่ บ างคนสามารถผ า น
เหตุการณนั้นมาไดโดยแทบไมมีผลกระทบตอจิตใจ คือ 1. ตัวแปรดานบุคลิกภาพ และ 2. ตัวแปร
ดานความคิด (Joseph, Yule & Williams, 1993 และ Breslau, Kessler, Chilcoat, Schultz,
Davis & Andreski, 1998 อางถึงใน Gray, Pumphrey & Lombardo, 2003)
Joseph, Yule & Williams (1993) และ Peterson & Seligman (1984) ไดเสนอวา
ลักษณะที่บุคคลใชในการอนุมานสาเหตุ (Attributional Style) แบบการมองโลกในแงรายอัน
ประกอบไปดวย การมองวาสาเหตุเกิดจากปจจัยภายในตนเอง สาเหตุของเหตุการณมีลักษณะคงที่
ไม อ าจเปลี่ ย นแปลงได และสาเหตุ ข องเหตุ ก ารณ มี ผ ลกระทบต อ ชี วิ ตด า นอื่ น ๆ ด ว ย ลั ก ษณะ
ความคิดดังกลาวมีความสัมพันธกับความสะเทือนใจอยางรุนแรงภายหลังเหตุการณความสูญเสีย
และอาจพัฒนาไปสูอาการทางจิตเวชอื่นๆ เชน อาการซึมเศรา ภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรงที่เรื้อรัง
หรื อ ป ญ หาการปรั บ ตั ว อื่ น ๆ หากไม ไ ด รั บ การจั ด การหรื อ ช ว ยเหลื อ อย า งเหมาะสม (Gray,
Pumphrey & Lombardo, 2003; Mikulincer & Solomon, 1988; 1989; 1991; Falsetti & Resick,
1995) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะบุคลิกภาพบางอยาง
เชน ความเขมแข็งอดทน (Hardiness) การมองโลกในแงดี (Optimism) หรือการฟนพลัง
(Resilience) และพบวามีคาสหสัมพันธในดานลบกับอาการทางจิตเวช เชน อาการซึมเศรา ความ
สะเทือนใจอยางรุนแรง อาการในกลุมของความผิดปรกติจากความวิตกกังวลตางๆ หรือ ระดับ
ความเครียดที่สูง ซึ่งลวนเปนอาการที่พบในบุคคลที่ประสบเหตุการณวิกฤตและกอใหเกิดความ
สูญเสีย (Peterson & Seligman, 1984; Kobasa, 1979; Florian, Mikulineer & Taubman, 1995)
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หลักฐานงานวิจัยดงกลาวสนับสนุนวา บุคลิกลักษณะบางประการที่ยกมาเปนปจจัยปองกันที่มี
ประสิทธิภาพเมื่อประสบกับความสูญเสียหรือเหตุการณวิกฤตที่รุนแรง
แมวาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสะเทือนใจและผลจากเหตุการณวิกฤตในอดีตจะโนมเอียง
ไปทางความคิดที่วาความสะเทือนใจและความทุกขจากความสูญเสียในเหตุการณวิกฤตตางๆ มี
ลักษณะเปนสากล คนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และทุกประเทศตางเคยประสบเหตุการณเชนนี้อยางนอย
ครั้งหนึ่งในชีวิต แตกระนั้นก็มีนักจิตวิทยาจํานวนมากขึ้นที่สนใจในเรื่องของความแตกตางทาง
วัฒนธรรมหันมาศึกษาวิธีการเผชิญกับภาวะวิกฤต ความสูญเสียและความรุนแรง รวมถึงผลกระทบ
ตอจิตใจที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณวิกฤตตางๆ ของคนที่ตางภูมิหลังทางเชื้อชาติวัฒนธรรม ทําให
เกิ ดการศึกษาข ามวัฒนธรรมจํ านวนมากเพื่อขยายผลการวิจัย และพิสูจนความเปนสากลของ
แนวคิดทฤษฎีตางๆ ทางจิตวิทยา ซึ่งแตเดิมลวนไดรับการพัฒนาและศึกษากับกลุมประชากรชนชั้น
กลาง ผิวขาวในสังคมตะวันตก (เชน ยุโรป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย) ซึ่งเปนสังคมอุตสาหกรรม
เนนความเปนปจเจกชน การแขงขันและความสําเร็จ (Triandis, 1995) ดังนั้นความพยายามที่จะ
ทดสอบและพิสูจนทฤษฎีตางๆ กับกลุมวัฒนธรรมอื่นๆ ที่แตกตางออกไปจึงเกิดขึ้น เนื่องจากเชื่อวา
การใชกรอบแนวคิดดังกลาวอาจไม “เขากันไดอยางสนิท” กับทุกสังคม เนื่องมาจากอคติในทฤษฎี
นั้นๆ ที่เกิดจากวิถีชีวิตและกรอบความคิดที่ฝงรากลึกมานาน (Hui, Kim & Kitayama อางใน
Triandis, 1996) งานวิจัยในเชิงขามวัฒนธรรมสวนใหญไดผลสอดคลองกับแนวคิดขางตนวาแตละ
วัฒนธรรมลวนมี “จิตวิทยา” เฉพาะของตนเองที่แตกตางกันไปในบางระดับ อันเปนผลเนื่องมาจาก
ลักษณะบางประการที่กลุมคนในสังคมนั้นมีรวมกัน เชน เจตคติ ความเชื่อ บรรทัดฐาน บทบาททาง
สังคม คํานิยามเรื่อง “ตัวตน” และคานิยม จึงมีการสรางและกอตัวเปนรูปแบบเฉพาะที่เห็นไดจาก
ภาษาและวิถีชีวิตในแตละสถานที่และชวงเวลา (Triandis, 1988; 1993)
มีงานวิจัยในเรื่องผลทางสภาพจิตใจจากเหตุการณวิกฤตจํานวนมากที่มุงพิจารณาความ
แตกตางในดานของลักษณะอาการ ความรุนแรง และระยะเวลาของอาการจากเกณฑวินิจฉัยใน
DSM-IV-RT (American Psychiatric Association, 2000) และยังมีวรรณคดีที่เกี่ยวของซึ่งศึกษา
กับกลุมประชากรชาวละตินอเมริกันเปรียบเทียบกับชาวผิวขาวในยุโรปและอเมริกาเหนือ จาก
เหตุการณภัยธรรมชาติและสงคราม พบวาโครงสรางของลักษณะของความสะเทือนใจมีคลายกัน
แตแตกตางในดานของอาการที่บางลักษณะมีมากนอยกวากัน หรือบางอยางก็มีลักษณะเฉพาะทีไ่ ม
อาจหาคําในภาษาอังกฤษมาเทียบเคียงได (Durkin, 1993; Norris et al, 2001; Ortega &
Rosenheck, 2000) และยังมีการศึกษาภาวะความสะเทือนใจจากสงครามในเด็กชาวอิสราเอล โดย
สนใจตัวแปรทางดานวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เพศและอายุ (Schwarzwald et al, 1993) แตยังไม
พบการศึกษาในเชิงจิตวิทยาที่คลายกันนี้กับประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือเอเชีย
ตะวันออก ที่มีลักษณะสังคมแบบรวมกลุม (collective) (Hofstede, 1984 อางใน สุนทรี โคมิน,
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2534) ซึ่งมักมีรูปแบบครอบครัวขนาดใหญ ใหความสําคัญกับความสัมพันธ และเคารพผูอาวุโส ที่
พบไดบางมักเปนในเชิงสังคมและมนุษยวิทยาที่ศึกษาผลกระทบและความสูญเสียจากสงครามกับ
กลุมผูลี้ภัยในคาบสมุทรอินโดจีน เหตุการณนองเลือดทางการเมือง และภัยธรรมชาติตางๆ เชน
พายุและน้ําทวมในภาคใตของประเทศไทย (Manas, 1994 และ Kasetsiri, Sathanand &
Rajchakool, 1996 อางใน Tanabe & Keyes, 2002) ซึ่งไดระบุถึงผลกระทบตอสภาพจิตใจที่ยัง
หลงเหลืออยูแมเวลาจะผานไปหลายสิบป
งานวิจัยในเชิงจิตวิทยาเรื่องของความสะเทือนใจภายหลังเหตุการณวิกฤตที่กอใหเกิดความ
สูญเสียในประเทศไทยนั้นยังมีนอยมาก ตัวอยางที่พบคืองานวิจัยเรื่องการศึกษาและติดตามผล
ทางดานจิตใจเนื่องจากการวางระเบิดศาลากลางจังหวัดสุราษฎธานี โดย ธํารง ทัศนาญชลี
สุพิน พรพิพัฒนกุล และ วนิดา แยมแกว (2528) ที่ไดติดตามผลทางดานจิตใจของผูที่ไดรับบาดเจ็บ
ภายหลังเหตุการกอวินาศกรรมในป 2525 ภายหลังจากเกิดเหตุเปนเวลา 2 ป พบวาสภาพจิตใจที่
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาวไมมีการเปลี่ยนแปลง งานวิจัยชิ้นดังกลาวเปนเพียงการ
ติดตามผลที่แสดงใหเห็นวาผลทางจิตใจที่เกิดขึ้นยังคงอยู แตไมมีการเสนอวิธีการใหความชวยเหลือ
หรือศึกษาในรายละเอียดของสภาพจิตใจและวิธีการที่ผูที่ไดรับบาดเจ็บเผชิญกับปญหาภายหลัง
เหตุการณวิกฤตดังกลาว
การรวบรวมลักษณะทางจิตวิทยาของคนไทยโดย สุนทรี โคมิน (2534) พบวา ลักษณะของ
คนไทยและบริบททางสังคมมีเอกลักษณเฉพาะที่ทําใหรูปแบบทางความคิดและพฤติกรรมของคน
ไทยตางจากสังคมตะวันตกอยางชัดเจน โดยสุนทรีกลาวถึงปริทรรศนโครงสรางแบบหลวม (Loose
Structure Paradigm) ของสังคมไทยที่ไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธ ทําใหคนไทยมีลักษณะ
นิสัยสบายๆ ไมจริงจัง และไมไดมุงความสําเร็จหรือแขงขันเชนในสังคมอุตสาหกรรม แตคนไทยจะ
เนนความสัมพันธ การชวยเหลืออุปถัมภกันและคลอยตามกัน เนนคุณคาทางจิตวิญญาณ ไมมี
ลักษณะของการยึดถือหรือยึดมั่นกับสิ่งใดอยางตายตัว เปนผลเนื่องมาจากความเชื่อในเรื่องของ
กฎแหงกรรม (ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว) การเวียนวายตายเกิด กฎไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา:
ทุกสิ่งลวนไมเที่ยง การยึดถือสิ่งที่ไมเที่ยงทําใหเกิดทุกข และทุกสิ่งลวนไมมีตัวตน) (Gosling, 1981
อางใน สุนทรี โคมิน, 2534) ซึ่งลวนแตเปนเนื้อหาในหลักคําสอนของศาสนาพุทธที่หยั่งราก
กลายเปนความเชื่อและวิถีชีวิต และแมวาพุทธศาสนาจะมีอิทธิพลหลัก แตคนไทยสวนใหญยังคงมี
ความเชื่อในเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติ เชน โชคลาภ วาสนา ลาง เคราะห ดวยเหตุนี้กรอบแนวคิด
ทางจิตวิทยาบางอยางที่พัฒนาขึ้นในสังคมตะวันตกอาจไมลงตัวหรือเหมาะกับบริบทของสังคมไทย
นัก แมวาในปจจุบันลักษณะของสังคมในเมืองใหญและในกลุมผูมีการศึกษาระดับสูงในกรุงเทพฯ
จะมีความโนมเอียงไปทางวิถีชีวิตแบบตะวันตกและมีความเปนวัตถุนิยมมากขึ้น แตความเชื่อ
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พื้นฐานดังกลาวยังคงมีอิทธิพลอยูเสมอ เห็นไดจากการพึ่งหมอดูใหทํานายทายทักโชคชะตาเมื่อมี
เรื่องเดือดรอน การถือฤกษ-ยามในการประกอบพิธีสําคัญตางๆ การทําบุญสะเดาะเคราะห เปนตน
จากการศึกษาเรื่องคานิยมของคนไทย สุนทรี โคมิน (2534) พบวา คนไทยมักใชแนวคิด
เรื่องกรรม เพื่ออธิบายสาเหตุภายหลังเหตุการณดานลบตางๆ ทั้งความลมเหลว ความสูญเสีย และ
เหตุการณวิกฤตที่เกิดขึ้นตอตนเองและผูอื่น เชน “คิดเสียวามันเปนกรรม” “เราคงเคยทําไมดีกับคน
อื่นไวถึงตองรับกรรมเชนนี้” เปนตน และจากผลสํารวจยังพบวา คนไทย 75-80% เห็นดวยกับการใช
วิธีตัดความปรารถนาและความตองการ (กิเลส) ของตน โดยอาศัยหลักคําสอนในเรื่องไตรลักษณ
(ทุกสิ่งไมเที่ยงแท ไมมีตัวตน ไมควรแกการยึดมั่นถือมั่น เพราะเปนบอเกิดแหงทุกข) ทั้งนี้เพื่อเขาถึง
ความสงบภายในใจเมื่อตองประสบเหตุการณรายแรงในชีวิต จึงกลาวไดวาความเชื่อในเรื่องกรรม
ของศาสนาพุทธมีคุณคาทางจิตวิทยาในการฟนฟูและรักษาสภาพจิตใจจากประสบการณที่รายแรง
ในชีวิต
แนวคิดในเรื่องกรรม และไตรลัก ษณของคนไทยที่มัก นํา มาใชในการอธิ บายสาเหตุ ของ
เหตุการณ ความสูญเสียและวิก ฤตดัง กลา วมีลักษณะเปนกระบวนการทางความคิด (Cognitive
Model) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาเรื่องของความสัมพันธระหวางลักษณะการ
อนุมานสาเหตุ อาการอันเนื่องจากภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง และอาการซึมเศรา ที่เกิดจากความ
สะเทือนใจในเหตุการณวิกฤตที่รายแรง (Gray et al, 2003; Falsetti & Resick, 1995; Mikulincer &
Solomon ,1988, 1989; Peterson & Seligman, 1984 etc.) แตความเชื่อตามแนวพุทธเชนนี้มิใช
ลักษณะทั่วไปที่พบไดในสังคมปจเจกนิยมแบบตะวันตก เมื่อรวมกระบวนการความคิดดังกลาวเขา
กับรูปแบบพฤติกรรมและบุคลิกภาพรวมถึงบริบททางสังคมของประเทศไทย ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษา
เพื่อทําความเขาใจวา คนไทยจะมีประสบการณการเผชิญกับเหตุการณวิกฤตอยางไร จะมีความ
เหมือนหรือแตกตางอยางไรจากทฤษฎีและงานวิจัย ในตางประเทศในแงของลักษณะวิธีการคิด
ความรูสึก สภาพจิตใจ ผลกระทบตอดานอื่นๆ ของชีวิต และการฟนตัวจากความสะเทือนใจหลัง
เหตุการณวิกฤต อีกทั้งแนวคิดในเรื่องกรรมและกฏไตรลักษณของศาสนาพุทธจะมีผลในระดับใดตอ
การเผชิญกับปญหาและอยางไร
ผูวิจัยเลือกศึกษาเหตุการณไฟไหมดวยเหตุผลหลักที่วา ไฟไหมเปนเรื่องใกลตัวและเปน
หนึ่ ง ในสาเหตุ ห ลั ก ของภาวะความสะเทื อ นใจจากความสู ญ เสี ย อั น วิ ก ฤตที่ เ กิ ด แก พ ลเรื อ น
นอกเหนือจากอุบัติเหตุในรูปแบบตางๆ อาชญากรรม การเสียชีวิตของบุคคลใกลชิด วินาศกรรม
ตางๆ และภัยธรรมชาติ ไฟไหมเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจําในเขตชุมชนเมืองจนดูเปนเรื่อง
ธรรมดา แตการเกิดแตละครั้งกอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมหาศาล
ความหวาดระแวงและความรูสึกไมปลอดภัยในชุมชนที่มักเกิดเหตุ ไมนับรวมถึงผลทางจิตใจที่เกิด
แกผูเสียหายซึ่งอาจกลายเปนบาดแผลเรื้อรังไดเปนเวลานาน นอกจากนี้ยังพบวาภาวะสะเทือนใจ

6

อยางรุนแรงอาจดําเนินไปอยางเรื้อรัง ในกรณีที่ มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผูคนเปนจํานวนมาก
มีเสียงรองไหคร่ําครวญของผูคนที่ไดรับบาดเจ็บ และมีการพังทลายของสิ่งกอสรางอยางรุนแรง
(สมภพ เรืองตระกูล, 2545) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดเลือกชุมชนศรีอุลัยในเขตบางยี่ขัน
กรุงเทพมหานคร เปนพื้นที่ในการศึกษา เนื่องจากเปนชุมชนเกาแกแหงหนึ่งซึ่งมีลักษณะผสมผสาน
ระหวางสังคมเมืองและความเปนชุมชนแบบไทย มีวัดเปนศูนยกลางและเปนศูนยรวมกิจกรรมของ
ชาวชุมชน มีประชากรอาศัยอยูอยางแออัดในบานที่สวนใหญสรางขึ้นจากไม บางสวนของชุมชน
เปนตรอกทางเดินเล็กๆ รถยนตเขาไปไมถึง สภาพดังกลาวทําใหชุมชนนี้เสี่ยงตอภัยไฟไหม เคยเกิด
ไฟไหมในชุมชนแหงนี้มาแลว 3 ครั้ง ครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 ซึ่งสรางความเสียหาย
14 หลังคาเรือน ชุมชนศรีอุลัยจึงมีลักษณะที่เหมาะสมในการเปนตัวแทนพื้นที่ที่เกิดไฟไหมในชุมชน
เมืองเพื่อศึกษาในครั้งนี้
ผูวิจัยเลือกใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสุภางค จันทวนิช (2538) ไดอธิบายเกี่ยวกับการวิจัย
ในลักษณะนี้วา คือ วิธีการศึกษาที่เนนความสําคัญของความหมายเชิงวัฒนธรรมของปรากฏการณ
ทางสังคม และความสําคัญของความรูสึกนึกคิด คานิยม อุดมการณ ซึ่งลวนเปนพฤติกรรมภายใน
เนื่องจากเปนวิธีการวิจัยที่มีพื้นฐานแนวคิดแบบปรากฏการณนิยม (Phenomenology) ซึ่งมุงเนน
การอธิบายจิตใจและพฤติกรรมของมนุษยมากกวาปรากฏการณธรรมชาติ และมองวาพฤติกรรม
มนุษยเปนผลจากวิธีการที่มนุษยใหความหมายแกสถานการณและสิ่งตางๆ จึงเชื่อวาความรูที่
แทจริงมีความหลากหลาย ขึ้นอยูกับวามนุษยแตละกลุมหรือแตละคนใหความหมายหรือนิยาม
สถานการณตางกันไปเชนไร ดังนั้นความรูที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยจึงมีลักษณะเปนอัตวิสัย
(Subjective) ถูกสรางขึ้นและอาจแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามปฏิสัมพันธระหวางตัวความรูเองกับ
ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ (สุภางค จันทวานิช, 2543) ดวยเหตุนี้การศึกษาในแนวปรากฏการณนิยม
จึ ง ให ค วามสํ า คั ญ แก ข อ มู ล ที่ เ ป น ความรู สึ ก นึ ก คิ ด และคุ ณ ค า ของมนุ ษ ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
“ความหมาย” ที่มนุษยใหตอสิ่งตางๆ รอบตัว การวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งอยูบนฐานของแนวคิดแบบ
ปรากฎการณนิยมจึงใหความสําคัญแกขอมูลดานความรูสึก โลกทัศน ความหมายและวัฒนธรรม
เนนการเขาไปสัมผัสกับขอมูลหรือปรากฏการณโดยตรง ไมเนนการใชสถิติตัวเลขในการวิเคราะห
และมุ ง ที่ จ ะกระตุ น หรื อ ก อ ให เ กิ ด สมมติ ฐ านและข อ สรุ ป ใหม ๆ มากกว า พิ สู จ น ส มมติ ฐ านเดิ ม
(สุภางค จันทวานิช, 2538) จากลักษณะดังกลาวของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจึงเห็นวาเปนวิธี
ที่มีความเหมาะสมแกการศึกษาสถานการณที่ละเอียดออน ซับซอน และเกี่ยวของกับปจจัยหลาย
ประการ เพื่อใหสามารถเห็นและเขาใจประเด็นบางอยางที่อาจอยูเหนือการคาดการณของผูวิจัย อีก
ทั้ ง เพื่ อ เป น แนวทางก า วแรกในการเข า ใจผลกระทบที่ เ หตุ ก ารณ ไ ฟไหม มี ต อ สภาพจิ ต ใจของ
ผูเสียหาย รวมถึงการเผชิญกับปญหา การปรับตัวและการฟนตัวภายหลังเหตุการณไฟไหม
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การศึกษากับกลุมประชากรไทยตามบริบทของสังคมไทยอยางเปดกวางจะชวยใหเขาใจ
กรอบความคิด ความเชื่อของผูรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามบริบทของสังคมไทยที่เราอาศัยอยู
ไดอยางแทจริง และยังเปนแนวทางในการประยุกตภูมิปญญาในวัฒนธรรมไทยมาใชในการใหการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งอาจนําไปศึกษาขยายผลในกรณีอื่นๆ ตอไป และเพื่อขยายความเขาใจใน
การปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาการปรึกษากับกลุมประชากรที่ประสบเหตุการณไฟไหมตอไป
แนวคิดเบื้องตนในการวิจัย
ดวยลักษณะพื้นฐานของงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุงทําความเขาใจโลกภายในของมนุษยตาม
ลักษณะแบบอัตวิสัยของแตละคน จึงมีความเชื่อวาผูวิจัยในเชิงคุณภาพจะตองทําตัวเองใหวาง
เปลาจากความคาดหวัง กรอบแนวคิด อคติ หรือความโนมเอียงสวนตัว เพื่อไมใหสิ่งตางๆ ดังกลาว
มีผลตอขอมูลที่ไดมาและเพื่อใหเขาถึงโลกของกลุมคนที่ตองการศึกษาอยางแทจริง (สุภางค จันทวา
นิช, 2543) แตในทางปฏิบัติเปนเรื่องยากสําหรับนักวิจัยเชิงคุณภาพที่จะทําตัวใหปราศจากกรอบ
ความคิด ความคาดหวัง และประสบการณที่มีมากอนดังกลาว (Heidegger, 1967) ดังนั้น
Heidegger (1967) จึงเสนอวา ผูวิจัยเชิงคุณภาพจะตองแสดงจุดยืนของตัวเอง ความรู ความเชื่อ
และอคติเบื้องตนที่มีใหชัดเจน และแบงสวนนี้ไวในฐานะของ “แนวคิดเบื้องตน” ซึ่งจะใชเปนฐานใน
การสํารวจโลกแหงประสบการณที่กําลังจะเขาไปศึกษา การที่ผูวิจัยรูจุดยืนของตนเองอยางชัดเจน
จะช ว ยให รั บ รู ใ นสิ่ ง ที่ ต นคาดหวั ง และแยกความคาดหวั ง นี้ อ อกจากสิ่ ง ที่ ค น พบใหม และ
ประสบการณจากมุมมองของผูเขารวมการวิจัยได
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดเสนอแนวคิดที่จําเปนตองใชในเบื้องตนเพื่อเปนฐานในการทําความ
เขาใจประสบการณของผูเคราะหรายจากเหตุการณไฟไหม ผูวิจัยใชแนวคิดดังกลาวนี้เพื่อเปน
แนวทางในการสรางแนวคําถาม หรือ ตามประเด็นตอไป แตทั้งนี้มิไดเปนแนวคิดที่ใชเปนโครงเพื่อ
การจํากัดความคิด หรือ จํากัดการตีความของผูวิจัย แนวคิดเบื้องตนที่ผูวิจัยนํามาใชมีดังนี้
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสะเทือนใจและภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง ประกอบดวย
คําจํากัดความ อาการ และสาเหตุ
2. ทฤษฎีลักษณะการอนุมานสาเหตุที่เกี่ยวของกับความสะเทือนใจ
3. ความเชื่อพื้นฐานจากศาสนาพุทธที่เกี่ยวของ ไดแก ความเชื่อในเรื่อง
ก. กรรม
ข. กฎไตรลักษณ
4. งานวิจัยเชิงคุณภาพ
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1. ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับความสะเทือนใจและภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง
ความสะเทือนใจ (Trauma) ตามคํานิยามในพจนานุกรมภาษาอังกฤษตางๆ ในลักษณะ
ของการใชทั่วไป คือ “ประสบการณที่กอใหเกิดความเศราเสียใจหรือไมนาพึงพอใจ” แตในเชิ ง
จิ ต วิ ท ยา พจนานุ ก รมได บั ญ ญั ติ ไ ว ว า คื อ “ความรู สึ ก ตกใจหรื อ สั่ น สะเทื อ นขวั ญ ที่ ก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบตอจิตใจเปนเวลานาน”
ภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง คือ ภาวะกระทบกระเทือนทางจิตใจอันเนื่องมาจากความ
กลัว ความตกใจ ความฝงใจจากเหตุการณวิกฤตที่รุนแรง หรือความสูญเสียอยางกะทันหัน ผลอัน
เกิดจากความสะเทือนใจซึ่งอาจสังเกตไดไมเดนชัด แตมีผลเรื้อรังในระยะยาวทั้งตอสภาวะจิตใจ
ทัศนะคติ การมองโลก รวมถึงการปรับตัวและการมีสุขภาวะที่เหมาะสมในสังคม ภายหลังจาก
เหตุการณหรือสถานการณวิกฤตที่ทําใหบุคคลตกอยูในสภาวะของความสะเทือนใจ หลายคนจะมี
ระดั บ ความเครี ย ดและความกั ง วลมากกว า ปรกติ อั น เป น ที่ ม าของชื่ อ อาการที่ ใ ช เ รี ย กภาวะนี้
ภายหลังเหตุการณซึ่งเปนชนวนวา Post-Traumatic Stress Disorders ซึ่งปรากฏในคูมือวินิจฉัย
ทางจิตเวชครั้งแรกใน Diagnostic Statistical Manual-III (American Psychiatric Association,
1987) ลักษณะอาการอยูในกลุมของอาการผิดปรกติจากความวิตกกังวล และมีอาการหลายอยาง
รวมกับโรคซึมเศรา
ในประเทศไทยไมมีคําแปลที่เปนมาตรฐานสําหรับ Post-Traumatic Stress Disorders แต
มีนักวิชาการหลายทานที่พยายามกําหนดชื่อเรียกอาการนี้ในภาษาไทย ที่พบในตําราจิตเวชและ
เอกสารทางจิตวิทยาตางๆ ในปจจุบันมีดังนี้
กนกรัตน สุขะตุงคะ (2541) เรียกอาการนี้วา “ภาวะที่กระทบกระเทือนใจอยางรุนแรง”
สมภพ เรืองตระกูล (2545) ใชคําวา “ความเจ็บปวยทางจิตเวชจากภยันตราย”
นอกจากนี้ยังมีคําอื่นๆ ที่มีที่เกี่ยวของกับอาการนี้ และมีผูนิยามไว เชน
พริ้มเพรา ดิษยวณิช (2544) ไดเรียก “Traumatic Experience” วา “ประสบการณที่เปน
บาดแผล”
มานิต ศรีสุรภานนท และ จําลอง ดิษยวณิช (2542) ไดใชคําวา “ความสะเทือนใจ” เพื่อ
แทนคําวา “Trauma”
ภายหลังเหตุการณวิกฤต (Crisis Events) หรือเหตุการณความสูญเสียที่รุนแรงตางๆ
บุคคลจะมีความรูสึกสะเทือนใจ (Trauma) นับตั้งแตเกิดเหตุการณจนถึงระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งใน
DSM-IV
กํา หนดวา เป น ภาวะความสะเทือ นใจอย า งรุ น แรงเฉี ย บพลั น แตใ น DSM-IV-TR
(Diagnostic Statistical Manual-IV-Text Revised: American Psychiatric Association, 2000)
ไดเปลี่ยนแปลงและเรียกอาการในระยะ 3 เดือนแรกวาเปน Trauma หรือ ความสะเทือนใจ ซึ่งผูที่มี
อาการดังกลาวจะฟนตัวไดภายในชวง 3 เดือนแรก และเรียกอาการความสะเทือนใจที่คงอยูนาน
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หลัง 3 เดือน วาเปน Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) หรือ ภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง
ซึ่งใน DSM-IV ฉบับกอนหนานี้กําหนดวาเปนภาวะความสะเทือนใจเรื้อรัง
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยเลือกใชคําวา “ความสะเทือนใจ” สําหรับคําวา Trauma และใชคําวา
“ภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง” สําหรับอาการ Post-Traumatic Stress Disorders เพื่อความเขาใจ
ที่สอดคลองกันตลอดฉบับ
อาการ เกณฑการวินิจฉัยอาการทางจิตเวชหรือ Diagnostic Statistical Manual-IV-Text
Revised (American Psychiatric Association, 2000) ที่ใชในปจจุบันยังคงเกณฑการจําแนก
อาการเหมือนใน DSM-IV (Diagnostic Statistical Manual-IV: American Psychiatric
Association, 1997) (ภาคผนวก ก.) ไดจําแนกอาการของภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรงไว 3 กลุม
คือ
1. การยอนเห็นภาพเหตุการณ (Intrusion) การคิดถึง ยอนระลึกถึงซ้ําๆ ฝนรายถึง
เหตุก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และรู สึ ก ทุ ก ข ใ จอย า งยิ่ ง เมื่ อ พบสิ่ ง ที่ ส ะกิ ด ใจหรื อ ทํ า ให นึ ก ถึ ง
เหตุการณนั้นๆ
2. การหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่ทําใหหวนนึกถึงเหตุการณและหลีกเลี่ยงความรูสึกที่เกี่ยวเนือ่ งกับ
เหตุการณ (Dissociation) บางทีก็เรียกลักษณะนี้วาการตัดความรูสึก หรือ การ
หลี กเลี่ยงความรู สึก มีการหลีกหนี ไมเผชิญหรือพูดคุยเกี่ยวกับสิ่ง ที่ทําใหระลึ กถึง
เหตุ การณห รือสถานการณที่ใกล เคียงกัน มีการระงับไม รับรูและแสดงความรูสึก ที่
เกิดขึ้นจากการผานเหตุการณที่กอใหเกิดความรูสึกสะเทือนใจ พยายามหลีกเลี่ยงผูคน
หรือสถานการณที่เกี่ยวของกับเหตุการณ
3. มีปฏิกริยาไวในการระแวดระวังและตอบสนองสิ่งเราที่เกี่ยวของกับเหตุการณเกินระดับ
ปรกติ (Hyperarousal) โดยแสดงอาการตื่นตัว สะดุงบอยกวาปรกติ นอนหลับยาก ตั้ง
สมาธิลําบาก และมีอารมณหงุดหงิดแปรปรวนงาย
สาเหตุของอาการ Davidson& Foa (1991) ไดสรุปปจจัย 2 ประการ ที่เปนสาเหตุให
บุคคลอยูในภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง คือ
1. ปจจัยภายนอกตัวบุคคล คือ ลักษณะเหตุการณที่กอใหเกิดความสะเทือนใจ แตเดิม
ใน DSM-III (1987) ระบุวา “ เปนเหตุการณที่อยูนอกวิสัยที่พบไดตามปรกติ” และ “กอใหเกิด
ความรูสึกสะเทือนใจแกผูที่พบเห็นเกือบทุกคน” แตหลักเกณฑดังกลาวกอใหเกิดความคลุมเครือ
และสับสนในการจําแนกเหตุการณ เพราะคําวา “ปรกติ” ของแตละสังคมหรือบุคคลอาจแตกตางกัน
และยิ่งหากพิจารณาในกรณีหลังดวยแลว ยิ่งยากที่จะชี้ชัดวาเหตุการณใดที่ “กอใหเกิดความรูสึก

10

สะเทือนใจแกผูที่พบเห็นเกือบทุกคน” เชน ในกรณีของทหารผานศึกจากเวียดนาม แมจะมีหลายคน
ที่ทนทุกขจากภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง แตสวนใหญไมไดมีอาการนี้ Burstein (1985) พบวา ใน
กรณีศึกษา 8 รายจาก 73 คน พบภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรงภายหลังเหตุวิกฤตซึ่งเกิดขึ้นเปน
ปรกติในชวงชีวิต เชน การหยาราง การตายของคูชีวิต ความลมเหลวในการงาน Mcenvoy (1987)
พบเหตุการณทั่วไปในสังคมที่เปนสาเหตุของภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง เชน ภายหลังการทําแทง
หรือการแทงบุตร อาหารเปนพิษ หยาราง ความเจ็บปวย ตกงาน นอกจากนี้ยังมีเหตุการณวิกฤตที่
รุนแรงอื่นๆ เชน ภัยธรรมชาติตางๆ ไฟไหม วินาศกรรม อุบัติเหตุ อาชญากรรม เปนตน จึงอาจกลาว
ไดวา ภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรงเกิดขึ้นไดจากเหตุการณหลายหลากที่มีความรุนแรง ไมคาดฝน
และกอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต รางกายและทรัพยสินในระดับตางๆ ตอผูประสบเหตุการณ
2. ปจจัยภายในตัวบุคคล คือ ปฏิกิริยาตอบสนองสวนตัวของผูประสบเหตุการณ เปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเหตุการณหนึ่งมีความหมายเฉพาะที่แตกตางกันสําหรับแตละบุคคล และเปน
เหตุผลวาทําไมเหตุการณเดียวกันจึงกอใหเกิดความสะเทือนใจหรือภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรงแก
บางคนแตไมมีผลกับคนอีกจํานวนหนึ่ง งานวิจัยหลายชิ้นแสดงผลวา หากผูประสบเหตุการณมี
ความรูสึกโดยสวนตัวอยางเขมขนวา เหตุการณนั้นคุกคามตอชีวิตและรางกาย อาจทําใหเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บได รูสึกหวาดกลัวและตกใจอยางที่สุด ประจวบกับความรูสึกสิ้นหวัง ทอแท ไรทางออก
การรับรูเชนนี้มีความสัมพันธกับภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรงในระดับสูง รวมถึงความรุนแรงของ
ภาวะสะเทือนใจดังกลาว เชน Pilowsky (1985 อางถึงใน Davidson & Foa, 1991) พบวา เหยื่อ
อุบัติเหตุที่เลาบรรยายถึงเหตุการณวา อันตรายและนากลัวกวาขอมูลความเปนจริง มีอาการของ
ความสะเทือนใจรุนแรงกวาคนที่รูสึกถึงเหตุการณไมตางจากขอมูลจริงนักและมีแนวโนมที่จะพัฒนา
สูภาวะความสะเทือนใจอยางรุนแรงในเวลาตอมา
ปจจัยที่มีผลตอความสะเทือนใจนี้สอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด ของ Lazarus
& Folkman (1984) ซึ่งเสนอวา ระดับของความเครียดที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณที่คุกคามตอชีวิต
และความรู สึกจะมากหรือน อย ขึ้น อยูกับการรับรูภาวะคุก คามของผูประสบเหตุการณ ซึ่ง แบง
ออกเปน 2 แบบ คือ
2.1 การรับรูภาวะคุกคามแบบปรนัย (Objective Perception of Threat) คือ การรับรู
รายละเอียดทั่วไปของเหตุการณ ในลักษณะรายงานตามความเปนจริง
2.2 การรับรูภาวะคุกคามแบบอัตนัย (Subjective Perception of Threat) คือ การรับรู
ความรูสึกของตัวเองที่มีตอเหตุการณ วาตนเองคิด และรูสึกตอเหตุการณอยางไร
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หากการรับรูภาวะคุกคามแบบอัตนัยเปนไปในทางที่เห็นวา เหตุการณนั้นอันตราย นากลัว
และอาจทําใหตนเองและบุคคลอื่นไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกชีวิตได ไมวาในความเปนจริงจะเปน
อย า งไรก็ ต าม พบว า ระดั บ ของความสะเทื อ นใจภายหลั ง เหตุ ก ารณ นั้ น จะรุ น แรงตามไปด ว ย
(Schwarzwald et al., 1993)
นักวิจัยทางจิตวิทยาจํานวนมากใหความสนใจตอปจจัยเสี่ยงและตัวแปรตาง ๆ ที่สงผลให
บุคคลไดรับผลจากเหตุการณวิกฤตและความสูญเสียตางกัน งานวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาประวัติ
ของกลุมตัวอยางที่มีภาวะสะเทื อนใจอยางรุนแรงและผูที่ไมพัฒนาอาการสูภาวะดังกลาวจาก
เหตุการณเดียวกันไดระบุตัวแปร 2 แบบ ที่ทําใหบุคคลมีความเสี่ยงตออาการดังกลาว นั่นคือ ตัว
แปรทางดานบุคลิกภาพ และการคิด ปจจัยทางดานการคิดอยางหนึ่งที่มีงานวิจัยมากมายสนับสนุน
วามีความสัมพันธกับภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง รวมถึงอาการในกลุมของความผิดปรกติจาก
ความวิตกกังวลตาง ๆ หลังเหตุการณที่กอใหเกิดความสะเทือนใจ คือ ลักษณะการอนุมานสาเหตุ
(Attributional Style) หรือ ลักษณะที่บุคคลมักใชในการหาเหตุผลเมื่อพบเหตุการณราย ๆ ในชีวิต
2. ลักษณะการอนุมานสาเหตุ (Attributional Style) กับความสะเทือนใจ
ลักษณะการอนุมานสาเหตุ คือ วิธีการที่บุคคลใชเพื่ออธิบายเหตุการณในชีวิตที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณที่วิกฤตรุนแรงและกอใหเกิดความสูญเสียในชีวิต โดย Joseph, Yule &
Williams (1993) เสนอวา บุคคลจําเปนตองอธิบายเหตุการณที่ไมคาดฝน ไมพึงปรารถนาและผล
ดานลบที่เกิดขึ้น เพื่อหาความหมายสวนบุคคลจากเหตุการณ เปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหตนเอง
ยอมรับผลที่เกิดได เพื่อลดความเจ็บปวดและบาดแผลทางจิตใจ การอนุมานสาเหตุ หรือที่เรียกวา
ลักษณะการอนุมานสาเหตุที่บุคคลใชเพื่ออธิบายมีผลตอความรุนแรงของความสะเทือนใจภายหลัง
จากการเกิดเหตุการณ
Peterson & Seligman (1984) ไดศึกษาลักษณะการอนุมานสาเหตุที่สัมพันธกับอาการ
ทางจิตเวช เชน ภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง อาการซึมเศรา ฯลฯ และแบงการอนุมานสาเหตุซ่งึ มี 3
มิติ ออกเปน 2 ลักษณะ คือ
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มิติ
ที่มาของ
สาเหตุ
ลักษณะของ
สาเหตุ
ผลของสาเหตุ

ลักษณะการมองโลกในแงราย
(Pessimism)
เกิดจากปจจัยในตัวบุคคล (Internal)

ลักษณะการมองโลกในแงดี
(Optimism)
เกิดจากปจจัยภายนอก (External)

สาเหตุคงที่ ไมอาจเปลี่ยนแปลงได
(Stable)
สาเหตุสง ผลตอชีวิตดานอืน่ ๆ ดวย
(Global)

สาเหตุเปลีย่ นแปลงได (Unstable)
สาเหตุมีผลตอเหตุการณนี้เทานั้น
(Specific)

หากบุคคลมีรูปแบบการระบุสาเหตุในลักษณะคอนไปทางมองโลกในแงรายมากเทาใด
บุคคลนั้นก็มีแนวโนมที่สูงมากขึ้นเทานั้นตอการมีอาการทางจิตเวช โดยเฉพาะภาวะสะเทือนใจ
อยางรุนแรงและอาการซึมเศรา ภายหลังเหตุการณวิกฤตที่รายแรงและกอใหเกิดความสูญเสีย ซึ่ง
อธิบายไดดังนี้
1. จากการมองว า เหตุ ก ารณ ร า ยเกิ ด จากป จ จั ย ภายในตั ว บุ ค คลเอง (Internal
Attribution) เชน ความสามารถ นิสัย บุคลิกภาพ ฯลฯ มากกวาสถานการณภายนอก
ทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะโทษตัวเองและเกิดความรูสึก “ผิด” ทําใหเกิดความรูสึก
เคารพตนเองในระดับต่ํา และเกิดอาการซึมเศรา
2. การมองวาเหตุการณเลวรายจะคงอยูเชนนั้นตอไป (Stable Attribution) คือ ไมมี
วันเปลี่ยนแปลง ทําใหไมพยายามจะชวยเหลือตนเอง เกิดความรูสึกหมดหวัง ทอแทใน
ชีวิต นําไปสูอาการซึมเศราและฝงใจกับความสูญเสียและเหตุการณที่เกิดขึ้น
3. การแผขยายประสบการณที่ไมดีไปสูเหตุการณ อื่นๆ และด านอื่น ๆ ในชีวิต
(Global attribution) แทนที่จะมองวาเปนความบังเอิญหรือเปนเหตุการณเฉพาะ
ดังนั้นบุคคลจึงเกิดความรูสึกหวาดกลัว ระแวดระวังอยูตลอดเวลา และพยายามหลีก
หนีสิ่งที่รูสึกวาคุกคาม มิตินี้สัมพันธโดยตรงกับภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง ในดาน
ของ การหลี ก เลี่ ย งสิ่ ง เร า ที่ ทํ า ให ห วนนึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ แ ละหลี ก เลี่ ย งความรู สึ ก ที่
เกี่ยวเนื่องงกับเหตุการณ รวมถึงการมีปฏิกริยาไวในการระแวดระวังและตอบสนองสิ่ง
เราที่เกี่ยวของกับเหตุการณเกินระดับปรกติ
ลักษณะการอนุมานสาเหตุในรูปแบบของการมองโลกในแงรายดังกลาวทําใหบุคคลเกิด
ความฝงใจ จมอยูกับความทรงจําที่เลวรายและผลของความสูญเสีย ทําใหไมอาจยอมรับผลที่เกิดขึ้น
และปรั บตัว ใหเ ข ากั บสถานการณที่เปลี่ยนไปภายหลังเหตุการณ นั้น รูปแบบดังกลาวนี้มีค วาม
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เชื่อมโยงกับวิธีการที่คนไทยมักใชในการอธิบายสาเหตุภายหลังเหตุการณที่รุนแรงหรือความสูญเสีย
(สุนทรี โคมิน, 2534) ที่มองวา เปนเรื่องของกรรม และทุกอยางลวนไมแนนอน ซึ่งเปนความเชื่อใน
เรื่องกฏไตรลักษณที่แฝงอยูในคานิยมและวิถีชีวิตของคนไทยสวนใหญอันเปนอิทธิพลของศาสนา
พุทธที่เปนศาสนาประจําชาติและมีผูนับถือมากที่สุดในประเทศ “กรรม” ทําใหบุคคลมีคําอธิบาย
เหตุการณที่อาจสรางความหมายซึ่งทําใหตนเองยอมรับไดในระดับหนึ่ง และกฎไตรลักษณ ทําใหเกิด
การยอมรับเหตุการณและผลที่เกิดขึ้น เกิดความรูสึกปลอยวาง และไมยึดติด ซึ่งเปนลักษณะที่อาจ
พอเทียบเคียงไดกับลักษณะการอนุมานสาเหตุที่นํามาอธิบาย
3. ความเชื่อทางศาสนาพุทธที่เกี่ยวของ
ในศาสนาพุทธมีหลักธรรมที่แสดงแนวคิดตอชีวิตและการดับทุกขอยูหลายเรื่องที่มีอิทธิพล
ตอความคิดและการดําเนินชีวิตของคนไทย แตแนวคิดที่นํามาเสนอดังตอไปนี้มีความเกี่ยวของ
อยางยิ่งตอคนไทยเมื่อเผชิญกับปญหา ความผิดหวัง หรือเหตุการณวิกฤตที่กอใหเกิดความสะเทือน
ใจในชีวิต (สุนทรี โคมิน, 2534) และเปนพื้นฐานความเชื่อที่สําคัญอยางหนึ่งในการทําความเขาใจ
การเผชิญกับปญหาและฟนตัวจากความสะเทือนใจในการวิจัยครั้งนี้ ความเชื่อดังกลาวไดแก
ก. กรรม
กรรม แปลตามศัพทวา การงาน หรือ การกระทํา แตในทางธรรมจํากัดความเฉพาะลงไปวา
“การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา หรือ การกระทําที่เปนไปดวยความจงใจ”
แตหากอธิบายอยางครบถวนแลว จะเปนไปในแงของการพิจารณากระบวนการธรรมชาติ
ซึ่งวาดวยตัวกฏหรือสภาวะลวน ๆ เปนการมองสิ่งตางๆ ตลอดทั้งกระบวนการ และเปนเรื่องละเอียด
ซับซอนเกินกวาคนทั่วไปจะเขาใจหรือนํามาใชอธิบายกันในชีวิตจริง ในทางปฏิบัติและในแงของ
ความเปนจริง สวนที่นํามาอธิบายกันในชีวิตประจําวันจะเกี่ยวของกับเรื่องของการแสดงออก ซึง่ เปน
ความรับผิดชอบของบุคคลโดยตรง เปนกิริยาอาการ หรือ การกระทํา ซึ่งเปนสิ่งที่ปรากฏชัด เห็นงาย
เปนรูปธรรม และบุคคลตางเกี่ยวของอยูเฉพาะหนาทุกเวลา
กรรมนั้นหากจําแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เปนเหตุ แบงออกไดเปน 2 อยางคือ
1. อกุศลกรรม คือ การกระทําที่ไมดี หรือ กรรมชั่ว เกิดจากการกระทําที่เกิดจาก โลภะ
โทสะ หรือ โมหะ (ความโลภ ความโกรธ ความหลง)
2. กุศลกรรม คือ การกระทําที่ดี หรือ กรรมดี หมายถึง การกระทําที่มีมูลเหตุที่ดี ไมมี
ความโลภ ความโกรธ ความหลง
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หากจําแนกตามทวาร หรือ ทางที่ทํากรรม หรือทางแสดงออกของกรรม จัดเปน 3 ทาง คือ
1. กายกรรม คือ กรรมที่ทําดวยกาย หรือ การกระทําทางกาย
2. วจีกรรม คือ กรรมทําดวยวาจา หรือ การกระทําทางวาจา
3. มโนกรรม คือ กรรมที่ทําดวยใจ หรือ การกระทําทางใจ
ดั ง นั้ น ไม ว า จะเป น กุ ศ ลกรรม หรื อ อกุ ศ ลกรรม ก็ ย อ มแสดงออกได ทั้ ง 3 ทาง ทํ า ให มี
ประเภทกรรมแยกออกไดเปน 6 อยาง ตามชนิดและทางแสดงออก แตจากทุกประเภทที่กลาวมานี้
กรรมที่ แ สดงออกทางมโนกรรมสํ า คั ญ และมี ผ ลกว า งขวางรุ น แรงที่ สุ ด เพราะเป น จุ ด เริ่ ม ต น
เนื่องจากคนมักจะคิดกอนแลวจึงพูดหรือลงมือกระทํา วจีกรรมและกายกรรมจึงเปนผลมาจาก
มโนกรรม เหตุ ที่ ก ว า งขวางและรุ น แรงที่ สุ ด เพราะมโนกรรมรวมเอาความเชื่ อ ความเห็ น
แนวความคิดและคานิยมตาง ที่ทางศาสนาพุทธเรียกวา “ทิฎฐิ” (พระธรรมปฎก, 2544) ทิฏฐินี้เปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมทั่วไปของบุคคล ความเปนไปในชีวิตและคติของสังคม เมื่อเชื่อ เมื่อเห็น หรือ
นิยมอยางไรยอมสั่งสอนชักชวนกันไปทางนั้น จึงถือวามีผลที่ยิ่งใหญและกวางขวางโดยรวมและ
ยากตอการเปลี่ยนแปลง
ผลของกรรมดี-กรรมชั่ว
ประเด็นเรื่องนี้เปนที่สับสนและถกเถียงสําหรับคนทั่วไปอยูไมนอย โดยเฉพาะกับคํากลาว
ที่วา “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” ทั้งนี้เนื่องจากความสับสนระหวางนิยามในเรื่องของกรรมและ สิ่งที่เปน
ความเขาใจหรือนิยมกันในสังคม (พระธรรมปฎก, 2544) เพื่อใหเกิดความชัดเจนในประเด็นของผล
กรรม จึงขอยกคํากลาวของพระธรรมปฎก (2544) จากหนังสือ พุทธธรรม วา ผลกรรมมี 4 ระดับ
ดังนี้
1. ระดับภายในจิตใจ วากรรมทําใหเกิดผลภายในจิตใจ เกิดการสั่งสมคุณสมบัติกุศลและ
อกุศล ซึ่งมีผลตอคุณภาพและสมรรถภาพของจิตใจวาจะเปนไปในทางดีหรือไมดี และยังมีอิทธิพล
ปรุงแตงความรูสึกนึกคิด ความโนมเอียง ความชอบ ความสุขและทุกข เปนตน
2. ระดับบุคลิกภาพ กรรมทําใหเกิดผลดานการสรางเสริมนิสัย ปรุงแตงลักษณะความ
ประพฤติ การแสดงออก ทาที การวางตน การตอบสนองและปฏิสัมพันธกับผูอื่นและตอสิ่งแวดลอม
สถานการณตางๆ ผลในระดับนี้คาบเกี่ยวมาจากระดับที่ หนึ่ง
3. ระดับวิถีชีวิตของบุคคล กรรมชักนําความเปนไปในชีวิตของบุคคลจากประสบการณที่
พึงปรารถนาและไมพึงปรารถนาที่เขาไดรับอันเกิดจากการกระทําหรือ กรรมนั้นๆ เชน ประสบ
ความสําเร็จ ลมเหลว สุข ทุกข ไดลาภ ยศ หรือสูญเสีย ซึ่งอาจมองไดสองดาน คือ 1) ผลสนองจาก
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ปจจัยดานอื่นๆ ของสภาพแวดลอมที่นอกจากคน และ 2) ผลสนองจากปจจัยดานบุคคลอื่นๆ และ
สังคม
4. ระดับสังคม กรรมที่ทํามีผลตอความเปนไปในสังคมจากการกระทําของทุกผูทุกคนที่
เกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงเปนสาย และมีผลกระทบตอกันและกันซึ่งตางไดรับรวมกัน เชน ความเสื่อม
ความเจริญ ความรมเย็นเปนสุข ความทุกขยากที่มนุษยทั้งหลายมีรวมกันเปนผลจากการกระทําตอ
สภาพแวดลอมนั้นๆ หรือ ตอกันเอง แลวยอนกลับมาหาตนเอง
พระธรรมปฎก (2544) กลาวไววา กรรมในสองระดับแรกคือ ภายในจิตใจและบุคลิกภาพ
เปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะชวยหลอหลอมและสรางบุคคลใหมีชีวิตที่มีความสุขหรือทุกข และยังเปน
ที่มาที่สําคัญของผลในระดับที่สามดวย นั่นคือ จิตใจ ความคิด เจตคติและบุคลิกภาพ และการ
ตอบสนองของบุคคลซึ่งเกิดจากกรรมดังกลาวในอดีตยอมมีผลหลอหลอมกรรมในปจจุบันที่ทําให
เขารับผลที่ปรากฏแกชีวิต สําเร็จ หรือลมเหลว เปนตน
จะเห็นไดวาความเชื่อเรื่องของกรรม และผลกรรมนั้นเปนสิ่งที่พิสูจนเห็นไดและชัดเจนในตัว
ของมันเอง ทั้งยังมีผลทั้งในแงของจิตใจและการปฏิบัติ ความเขาใจในเรื่องของกรรมทําใหบุคคล
สามารถมองเห็นดวยตัวเองวา ผลทุกอยางยอมเกิดขึ้นจากตัวเอง และทําใหบุคคลยอมรับผลที่
เกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ รวมถึงการกระทําของตน ความเขาใจวา ผลนั้นเกิดจากการกระทําของตน
ยอมนอมไปสูการมองหาหนทางเพื่อแกไข และลดการบอกปดเพื่อหลีกหนีปญหา หรือทอแทสิ้นหวัง
กับสิ่งที่เกิดขึ้น ทําใหบุคคลมีกําลังใจ ไมสิ้นหวัง ดวยมีความเชื่อวา หากไดทําบางสิ่งที่ดีในปจจุบัน
ผลดี นั้น อาจยอนกลับมาในไมชา ดวยเหตุนี้ คนไทยจึง ใชคํา อธิบายในเรื่องกฏแหงกรรมนี้เพื่อ
อธิบายเหตุการณรุนแรงที่เลวราย ความสูญเสีย และผลที่ไมพึงปรารถนาที่เกิดขึ้นกับชีวติ ตน เพือ่ หา
เหตุผลของผลที่เกิดขึ้น (สุนทรี โคมิน, 2534) เนื่องจากคุณคาทางจิตใจดังที่เสนอมา
ข. กฏไตรลักษณ
ตามหลักพระพุทธศาสนา ไดมีการอธิบายถึงสรรพสิ่งตางๆ วา เกิดจากสวนประกอบตางๆ
มาประชุมกันเขา หรือรวมตัวกัน ทุกสิ่งลวนเกิด เติบโต เปลี่ยนแปลง เสื่อมสลาย ดับไปเรื่อยๆ ไมมี
ความเที่ยงหรือคงที่ กระแสนี้หมุนเวียนดําเนินไปตามธรรมชาติ ทุกสิ่งเพียงอาศัยความสัมพันธและ
ความเปนปจจัยของกันและกันดําเนินไป ลักษณะนี้คือ กฏไตรลักษณ ซึ่งเปน กฏแหงธรรมชาติ
ไตรลักษณ (The Three Characteristics of Existence) แปลวา ลักษณะทั่วไป หรือเสมอ
เหมือนกันแกสิ่งทั้งปวง ดังนั้น กฏไตรลักษณ จึงหมายถึง ลักษณะของความเปลี่ยนแปลงที่เปน
ธรรมดาทั่วไป ประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ ดังนี้คือ
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1. อนิจจตา (Impermanence) คือ ความไมเที่ยง ความไมคงที่ ไมคงตัว ภาวะที่เกิดขึ้น
แลวเสื่อมสลายไป ประเด็นนี้เปนสิ่งที่เขาใจไดไมยากจากความรูดานวิทยาศาสตรที่ชวยใหเราเห็น
ความแตกดับของ สสาร อะตอม และหนวยยอยทั้งในสิ่งมีชีวิตและไมมีชวี ิต แกนหลักของอนิจจตา
ไม เ พี ย งเป น ความไม เ ที่ ย งของวั ต ถุ สสาร หรื อ สิ่ ง ต า งๆ แต ยั ง รวมถึ ง ปรากฏการณ ต า งๆ และ
เหตุการณในชีวิตซึ่งลวนเปลี่ยนแปลง หมุนเวียนไปไดตลอด
2. ทุกขตา (Stress and Conflict) คือ ความเปนทุกข ภาวะที่ถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้นและ
สลายตัว การเปลี่ยนแปลง หรือ ภาวะที่กดดัน ฝนและขัดแยงอยูในตัว เพราะเหตุปจจัยที่ปรุงแตงให
สิ่งตางๆ ตองเปลี่ยนแปลงไป ไมอาจคงอยูในสภาพที่พึงปรารถนาตลอดไป นอกจากนี้ยังรวมถึง
ภาวะที่ไมสมบูรณอันมีความบกพรองอยูในตัว ภาวะที่ไมอาจเอื้อใหเกิดความพอใจอยางแทจริง
หรือความพึงพอใจอยางเต็มที่ซึ่งมนุษยเราพยายามแสวงหาใหไดมา (พระธรรมปฎก, 2544) อาจ
กลาวไดวา ทุกข ตามความหมายของศาสนาพุทธ เกิดจาก ความเปลี่ยนแปลง ความไมคงที่ (อนิจจ
ตา) ความขัดแยงและกดดันตางๆ ความไมสบายกายและใจ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเรา แตบุคคลไม
อาจยอมรับสิ่งที่เกิดนั้นได เพราะยังมีความยึดถือ (อุปาทาน) วาสภาพหรือสิ่งตางๆ ที่ตนคุนเคย
หรือ ปรารถนา นั้นจะไมมีวันเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดความทุกขเนื่องจากการไมยอมรับดังกลาว
3. อนัตตตา (Soullessness หรือ Non-Self) ความไมใชตัวตน ความไมมีตัวตนแทจริงของ
ทุกสรรพสิ่ง เนื่องจากสรรพสิ่งทุกอยางลวนอาศัยเหตุปจจัยและความสัมพันธประกอบกันในการ
เกิดขึ้น (พระธรรมปฎก, 2544) ดังนั้นตามหลักของศาสนาพุทธจึงอธิบายไดวา ทุกสิ่งลวนเกิดขึ้น
และเปนไปตามกระบวนการธรรมชาติ ไมมีความเปนตัวตนหรือการเปนเจาของที่แทจริง และไมมี
ใครที่มีอํานาจที่จะบังคับใหทุกสิ่งคงอยูหรือเปนไปตามที่ตองการ และไมมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นและดํารง
อยูไดดวยตัวเองอยางแทจริง
4. งานวิจัยเชิงคุณภาพ
สุภางค จันทวานิช (2539) กลาวถึง การวิจัยเชิงคุณภาพ วาคือ “การแสวงหาความรูโดย
การพิ จ ารณาปรากฏการณ สั ง คมจากสภาพแวดล อ มตามความเป น จริ ง ในทุ ก มิ ติ เพื่ อ หา
ความสัมพันธของปรากฏการณในสภาพแวดลอมนั้น วิธีการนี้จะสนใจขอมูลดานความรูสึกนึกคิด
ความหมาย คานิยม หรืออุดมการณของบุคคลนอกเหนือจากขอมูลเชิงปริมาณ มักใชเวลานานใน
การศึกษาติดตามระยะยาว ใชการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณแบบไมเปนทางการเปน
วิธีการหลักในการเก็บขอมูล และเนนการวิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย
(Inductive)”
การวิจัยเชิงคุณภาพไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของนักวิจัยที่มุงศึกษา
ปรากฏการณทางสังคมโดยคํานึงถึงลักษณะทางสังคมที่แตกตางจากปรากฏการณตามธรรมชาติ
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การวิจัยเชิงคุณภาพมิไดปฏิเสธขอมูลในเชิงประจักษหรือวิธีการเชิงปริมาณตามแนวปฏิฐานนิยม
(Positivism) ที่เปนหลักของการศึกษาในแนววิทยาศาสตร เพียงแตใหความสําคัญมากขึ้นตอขอมูล
ในเชิงพรรณนาดวยถอยคําที่เหมาะสมกวาในการทําความเขาใจความหมายของปรากฏการณทาง
สังคม (Phenomenon) และพฤติกรรมมนุษยอยางลึกซึ้ง
ลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพสรุปไดดังนี้ (สุภางค จันทวานิช, 2539)
1. เน นการมองปรากฏการณใหเ ห็นภาพรวม โดยการมองจากหลายแง มุม การศึก ษา
ปรากฏการณทางสังคมตองพิจารณาจากแงมุม หรือ แนวคิดทฤษฎีที่หลากหลายมากกวาการยึด
แนวคิดอันใดอันหนึ่งเปนหลัก อีกทั้งไมควรพิจารณาปรากฏการณเปนสวนเสี้ยว หรือดูเพียงดานใด
ดานหนึ่ง แตควรดูทั้งหมดเปนองครวม ดวยเหตุนี้งานวิจัยเชิงคุณภาพจึงมักมีตัวแปรเปนจํานวน
มาก และเปนสหวิทยาการ
2. เปนการศึกษาระยะยาวและเจาะลึก เพื่อเขาใจความเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณหรือ
พฤติกรรมที่มีความเปนพลวัตร จึงใชเวลานานเพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลงในระยะตาง ๆ หรืออาจ
เปนการศึกษาแบบเจาะลึก เชน การศึกษาเฉพาะกรณี หรือ เฉพาะบุคคล เพื่อทําความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งทุกแงมุม
3. ศึ ก ษาปรากฏการณ ใ นสภาพแวดล อ มธรรมชาติ เพื่ อ ให เ ข า ใจความหมายของ
ปรากฏการณ จึงมักศึกษาในสภาพแวดลอมตามความเปนจริง ซึ่งมักเปนการวิจัยในสนาม หรือ
พื้นที่ (Field Research) ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะไมมีการควบคุมหรือทดลองในหองปฏิบัติการ
เพราะจะทําใหผูวิจัยไมเห็นปรากฏการณในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
4. คํานึงถึงความเปนมนุษยของผูเขารวมการวิจัย เนื่องจากเปนการศึกษาอันเกี่ยวกับ
มนุษย นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงใหความสําคัญและเคารพผูถูกวิจัยในฐานะที่เปนเพื่อนมนุษย จึงเขา
ไปสัมผัสโดยตรงอาศัยการสรางความสนิทสนม ไวเนื้อเชื่อใจ เอาใจเขามาใสใจเรา มากกวาจะใช
เครื่องมือใดเปนสื่อกลาง ไมนําขอมูลของผูเขารวมการวิจัยไปใชในทางที่อาจกอใหเกิดความเสื่อม
เสียแกผูเขารวมการวิจัย ไมฝนใจหากไมตองการใหขอมูลหรือรวมในการวิจยั
5.ใชการพรรณนาและการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย นักวิจัยเชิงคุณภาพจะใหขอมูลโดย
ละเอียดเกี่ยวกับสภาพทั่วไปหรือลักษณะของกรณีศึกษาดวยการพรรณนา เพื่อใหผูอานงานวิจัย
เกิดความเขาใจปรากฏการณไดดีขึ้น ในการวิเคราะหจะใชวิธีการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย
(Induction) นั่นคือ การนําขอมูลเชิงรูปธรรมยอยๆ หลายๆ กรณีมาสรางเปนขอสรุปเชิงนามธรรม
โดยพิจารณาจากลักษณะรวมที่พบ มักเนนการวิเคราะหแบบอุปนัยมากกวาการใชสถิติตัวเลข
6.เนนปจจัยหรือตัวแปรดานความรูสึกนึกคิด จิตใจ และความหมาย ทั้งนี้เพราะเชื่อวา
องคประกอบดานจิตใจ ความคิด และความหมายคือสิ่งที่อยูเบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย และเปน
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ตัวกําหนดพฤติกรรมมนุษยที่แสดงออกมา จึงจําเปนตองทําความเขาใจใหชัดเจนจึงจะสามารถ
อธิบายปรากฏการณได
การวิจัยนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณที่ซับซอน ละเอียดออน อันเกี่ยวของกับประสบการณ
ที่รุนแรงของมนุษย ดวยเหตุนี้การวิจัยเชิงคุณภาพเปนวิธีการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคในการจะ
เขาถึงประสบการณดังกลาว เนื่องคุณสมบัติดังตอไปนี้ (Janesick, 1998: 42)
1. เปนการศึกษาเพื่อ มุงทําความเขาใจและสํารวจ ในแงของความหมาย ประสบการณ
กระบวนการของเหตุการณ ชีวิต หรือประสบการณของบุคคล จึงเหมาะกับการศึกษา
ปรากฏการณทางสังคมที่ซับซอน หรือ ประสบการณของบุคคลที่ตองการความเขาใจ
จากมุมมองภายใน (Emic View) ของบุคคลผูนั้น
2. กํ า หนดขอบเขตการศึ ก ษาในกลุ ม ประชากร หรื อ พื้ น ที่ ที่ แ น น อน และใช วิ ธี ก าร
หลากหลาย เชน การสังเกต การสัมภาษณ การเขาไปฝงตัวเพื่อศึกษาความเปนไป
ทั้งนี้เพื่อสํารวจและทําความเขาใจอยางลุมลึกจนทําใหไดขอมูลที่รุมรวยกวาการศึกษา
เชิงปริมาณ
3. ขอมูลที่ไดมีลักษณะหลากหลาย ทั้งจากการสังเกตของผูวิจัย จากการสัมภาษณผูให
ขอมูล (Key Informants) และจากการศึกษาเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ทําใหขอมูลที่มี
ทั้งความเปนกลาง และเปนสวนตัวจากมุมมองของผูใหขอมูล
4. มีลักษณะเปน Emergent Design คือ สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมไดเมื่ออยูใน
ระหวางดําเนินการวิจัย เมื่อเห็นวาเหมาะสมตามสถานการณ ขอมูล และผูที่ใหขอมูล
5. มี Ecological Validity สูง เนื่องจากเปนการลงสนามไปสัมผัสและเก็บขอมูลในชีวิต
จริง ขอมูลที่ไดจึงใหความเขาใจที่ใชไดจริงและเปนชีวิตจริงที่เกิดขึ้นของกลุมประชากร
ที่เขาไปศึกษา
Guba & Lincoln (1985) ไดกําหนดคําวา “Trustworthiness” หรือ “ความนาเชื่อถือ”เพื่อ
แสดงถึงคุณภาพและความจริงของงานวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งแตเดิมมักถูกโจมตีวามีขอดอยในเรื่อง
การยืนยันความนาเชื่อถือ และความตรง อันเนื่องมาจากเปนการศึกษาที่อิง “ความจริงจากมุมมอง
สวนบุคคล” หรือ อัตวิสัย เปนหลัก
Leininger (1985) ไดพยายามเทียบเคียงลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพในดานความ
นาเชื่อถือกับเกณฑโดยทั่วไปที่ใชตัดสินงานวิจัยเชิงปริมาณโดย “ความตรง” (Validity) ในแงของ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การไดความรู หรือ การเขาใจลักษณะธรรมชาติที่แทจริง แกน ความหมาย
หรือลักษณะของปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งได ในขณะที่ “ความเที่ยง” (Reliability) ของ
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งานวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสามารถบอก ระบุ หรือมีหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง
ครอบคลุม ชัดเจน ผลการวิจัยที่พบตองสามารถแสดงหรือบอกสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางครบถวน
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่ยกมาประกอบการวิจัยนี้เปนเพียงพื้นฐานความเขาใจของผูวิจัย
เองในประเด็นที่มุงจะศึกษา คือ ประสบการณทางจิตใจของผูประสบเหตุการณรุนแรงและความ
สู ญ เสี ย ผู วิ จั ย จึ ง สรุ ป กรอบแนวคิ ด และทฤษฎี นี้ เ ป น แผนภาพความคิ ด ที่ จ ะนํ า ไปสํ า รวจ
ประสบการณและสรางความเขาใจงานวิจัยนี้ (ดู แผนภาพที่ 1. สรุปแนวคิดเบื้องตน)
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสบการณของผูประสบเหตุการณไฟไหม
2. เพื่อศึกษาลักษณะและวิธีการเผชิญกับความทุกขและความสูญเสียที่เกิดขึ้นของผู
ประสบเหตุการณไฟไหม
คําถามในการวิจัย
1. ผูประสบเหตุการณไฟไหมมีประสบการณความสะเทือนใจอยางไร
2. ผูประสบการณเหตุการณไฟไหมเผชิญกับความทุกขใจและความสูญเสียอันเกิดจากไฟ
ไหมอยางไร
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา เพื่อศึกษาประสบการณของผูที่ผาน
เหตุการณท่ีรุนแรงและสูญเสียที่กอใหเกิดความรูสึกสะเทือนใจ หรือ ความทุกขในดานตางๆ อัน
เนื่อ งจากเหตุ ก ารณไฟไหม โดยมุ ง ทํา ความเขา ใจประสบการณ ต ามทั ศ นะและความรู สึ ก ของ
ผูเขารวมการวิจัยแตละคน กรณีศึกษาของงานวิจัยครั้งนี้แบงเปน 3 ระดับ
1. พื้นที่ในการศึกษา (Site) ชุมชนที่เคยเกิดเหตุการณไฟไหม โดยมีระยะเวลานับตั้งแต
เหตุการณไฟไหมจนถึงปจจุบันอยูในชวง 6 เดือน ถึง 2 ป จํานวน 1 แหง เนื่องจาก
ระยะเวลาดังกลาวไมกอใหเกิดความรูสึกสะเทือนใจแกผูใหขอมูลเมื่อตองรื้อฟนถึง
เรื่องราวที่ เกิ ดขึ้ น และไมน านเกิ นไปจนทําใหผูให ขอมูลลืมรายละเอีย ดต างๆ ของ
เหตุการณ
2. ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) เปนผูเสียหายจากเหตุการณไฟไหมในพื้นที่
ดังกลาว ที่เต็มใจเขารวมการวิจัย และพรอมพูดถึงประสบการณที่เกิดขึ้นได โดยขอมูล
ที่ไดจะเปนขอมูลหลักที่นํามาใชในการวิเคราะห
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3. ผูใหขอมูลประกอบ คือ ผูเสียหายคนอื่นๆ ในเหตุการณไฟไหมที่อาจใหขอมูลที่เปน
ประโยชน แตจํานวนไมมากหรือลงลึกพอที่จะนํามาวิเคราะหเปนหลัก ขอมูลสวนนี้จึง
นํามาใชในการประกอบการวิเคราะหเพิ่มเติม
คําจํากัดความที่ใชในงานวิจัย
ประสบการณความสะเทือนใจ คือ การรับรูเหตุการณหรือการบอกเลาถึงประสบการณที่
ประกอบดวยความหวาดกลัวอยางรุนแรง ความรูสึกหมดหนทาง หรือความหวาดผวาในขณะเผชิญ
เหตุการณที่รุนแรง และยังคงมีความรูสึกหวาดกลัว สะเทือนใจ และเศราภายหลังเหตุการณความ
รุนแรงหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ในที่นี้ยึดตามความรูสึกและประสบการณของผูเขารวมการวิจัย
สนาม หรือ พื้นที่ในการวิจัย (Site) คือ พื้นที่ซึ่งผูวิจัยจะเขาไปเก็บขอมูลเพื่อใชใน
การศึกษา
ผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) คือ บุคคลที่สามารถใหขอมูลแกการวิจัยในปริมาณที่
มากและในระดับที่ลึกเพียงพอแกการนํามาวิเคราะหเปนหลัก ตามระบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูแนะนําสูแหลงขอมูล (Gate Keeper) คือ บุคคลที่จะนําผูวิจัยเขาสูสนาม หรือ แนะนํา
ไปสูผูใหขอมูลหลัก
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ความเขาใจประสบการณของผูประสบเหตุการณไฟไหม
2. ความเขาใจลักษณะของการเผชิญความทุกขจากความสูญเสียจากเหตุการณไฟไหม
3. เปนแนวทางในการทํางานในฐานะนักจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อชวยเหลือกลุมประชากร
ซึ่งเปนผูเสียหายจากเหตุการณไฟไหม
4. เปนการศึกษาเบื้องตนของการวิจัยในเรื่องของความสะเทือนใจ และการเผชิญปญหา
ในกลุมประชากรที่ประสบเหตุการณไฟไหม
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แผนภาพที่ 1 สรุปแนวคิดเบื้องตนในการวิจัย

เหตุการณไฟไหม

การรับรู /การ
ประเมิน
เหตุการณ

การเผชิญปญหา
ไมมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ

ความสะเทือน
ใจ/ภาวะวิกฤต
ฟนตัวจากความ
สะเทือนใจ/ การ
ปรับตัว
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บทที่ 2
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีการวิจัยเชิ งคุณภาพแบบปรากฏการณนิยม (Phenomenology)
เพื่อมุงทําความเขาใจประสบการณของผูเสียหายจากเหตุการณไฟไหม ซึ่งไดผานเหตุการณที่นับได
วากอใหเกิดความสูญเสียอยางรุนแรงครั้งหนึ่งในชีวิต อันกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับตัวภายหลังเหตุการณ การวิจัยครั้งนี้ใหความสําคัญกับประสบการณของผูเขารวมการวิจัยใน
ดานความรูสึก ความคิด เจตคติและความหมายที่ แตละบุคคลมีตอเหตุ การณ ไฟไหมที่เ กิดขึ้น
รวมถึงกระบวนการการปรับตัวและการเผชิญปญหาภายหลังเหตุการณวิกฤต โดยใชวิธีการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นการเตรียมตัว ศึกษาและรวบรวมเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวของกับการใหความ
ชวยเหลือในภาวะวิกฤต (Crisis Intervention) ความสะเทือนใจ (Trauma) ภาวะ
สะเทื อ นใจอย า งรุ น แรง และองค ค วามรู อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น การอนุ ม านสาเหตุ
ภายหลังเหตุการณวิกฤต หรือแนวคิดทางวัฒนธรรมและศาสนาที่มีอิทธิพลและเปนที่
ยึดเหนี่ยวเมื่อบุคคลเผชิญกับความสูญเสียในเหตุการณวิกฤต รวมทั้งการเตรียมตัว
ทางดานทักษะการสัมภาษณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. การศึกษาและเก็บขอมูลภาคสนาม โดยเก็บขอมูลตามแนวคิดเบื้องตนที่ผูวิจัยได
ศึกษามาในขั้นที่ 1 เนนในเรื่องประสบการณ ความคิดและอารมณ ความเชือ่ ฯลฯ ทีแ่ ต
ละบุคคลมีตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
3. การวิเคราะหขอมูล เพื่อเขาใจประสบการณของผูประสบเหตุการณไฟไหม เนนการ
วิเคราะหการตอบสนองและประสบการณในชวงระหวางไฟไหม และการเปลี่ยนแปลง
การปรับตัวและความหมายที่แตละบุคคลสรางขึ้นภายหลังไฟไหม
4. การสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ในการวิจัยเพื่อนําไปขยายผลการศึกษา
ตอไป
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ขั้นที่ 1 การเตรียมตัว
ผูวิจัยเตรียมตัวในการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยและแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวคิดเบื้องตนในการ
วิจัยที่จะศึกษา อันไดแก เหตุการณวิกฤต ความสะเทือนใจ การเผชิญปญหา การฟน
ตัวจากความสะเทือนใจ และความเชื่อทางศาสนาที่มีผลตอการปรับตัวและการเผชิญ
ปญหา เปนตน
2. ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและทักษะในการสัมภาษณเชิงลึก การจดบันทึก
ภาคสนามเพื่อใชในการเก็บขอมูลภาคสนาม
3. ฝก ทักษะการใหการปรึกษาเชิงจิตวิท ยาและการใหความชว ยเหลื อในภาวะวิก ฤต
(Crisis Intervention) เนื่องจากเหตุการณไฟไหมเปนเหตุการณที่รนุ แรง ฉับพลันและ
สรางความสูญเสียมหาศาลโดยที่ไมมีใครคาดคิด การเลาถึงประสบการณเชนนี้อาจ
กอใหเกิดความสะเทือนใจ ความเศรา ความโกรธเมื่อตองยอนระลึกถึง การเตรียมตัว
ในสวนของทักษะทางจิตวิทยาจึงมีความจําเปนในการชวยเหลือผูใหขอมูลเมื่อเกิด
อารมณความรูสึกดังกลาวระหวางการสัมภาษณ
เมื่อประมวลขอมูลจากการศึกษาเอกสารตางๆ ทั้งในประเด็นที่จะศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพและทักษะพื้นฐานทางจิตวิทยา ผูวิจัยจึงไดผลสรุปแนวคิดเบื้องตนของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1.
ผลที่เหตุการณไฟไหมมีตอตัวบุคคล 2. วิธีการจัดการกับสูญเสียและความรูสึกที่เกิดขึ้นระหวาง
และภายหลังเหตุการณ 3. การปรับตัวและการฟนตัวจากความสูญเสีย ผูวิจัยใชแนวคิดเบื้องตน
ดังกลาวเปนแนวทางในการสัมภาษณและเก็บขอมูลภาคสนาม
ขั้นที่ 2 การศึกษาและเก็บขอมูลภาคสนาม
พื้นที่ศึกษา (Setting)
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชุมชนที่เคยมีเหตุการณไฟไหมกอนการเก็บขอมูล จํานวนหนึ่ง
แหง ใชการการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยพิจารณาความเหมาะสมตาม
เกณฑที่ผูวิจัยตั้งไวดังนี้
1. มีเหตุการณไฟไหมเกิดขึ้นในชุมชนในชวงเวลา 6 เดือน ถึง 2 ป กอนการเก็บขอมูล โดย
ผูวิจัยพิจารณาแลววาการสัมภาษณในชวงเวลานี้จะไมกอใหเกิดความรูสึกสะเทือนใจ
จากการรื้อฟนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอันเปนผลเนื่องจากภาวะสะเทือนใจภายหลังเหตุการณ
วิก ฤต แตไม น านเกินไปจนทํา ใหผูให ขอมู ลลื มรายละเอียดและความรูสึก ที่เ กิดใน
เหตุ ก ารณ นอกจากนี้ ต อ งมี ผู อ าศั ย ในชุ ม ชนได รั บ ความเสี ย หายไม ว า จะเป น ทาง
ทรัพยสิน สุขภาพรางกาย หรือบุคคลใกลชิด อยางใดอยางหนึ่ง
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2. ผูวิจัยสามารถเขาถึงได (accessibility) โดยติดตอขอความรวมมือจากบุคคลในชุมชน
ในการนําทาง แนะนําตัวผูวิจัยและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล
3. เปนสถานที่ที่ปลอดภัย ไมมีความเสี่ยงในการเขาไปสํารวจและเก็บขอมูล
4. บุคคลในชุมชนยินดีใหความรวมมือในการวิจัย
ผูวิจัยไดพิจารณาเลือกชุมชนตางๆ ตามเกณฑที่ตั้งไว และไดชุมชนเปาหมายที่มีลักษณะ
ดังกลาว คือ ชุมชนศรีอุลัย ในเขตบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร ชุมชนแหงนี้มีเหตุการณไฟไหมเกิดขึ้น
ครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 เสียหาย 14 หลังคาเรือน เพื่อนของผูซึ่งมีพื้นเพกําเนิดใน
ชุมชนและเปนหนึ่งในผูเสียหายจากเหตุการณไฟไหม วิจัยเปนผูแนะนําใหรูจักผูนําเขาสูแหลงขอมูล
(Gate Keeper) โดยแนะนําสถานที่ในการเก็บขอมูลและผูใหขอมูลหลักรวมถึงผูใหขอมูลประกอบที่
ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย
ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants)
ในการวิจัยครั้งนี้มีผูใหขอมูลหลัก 8 คน ชาย 4 คน หญิง 4 คน อายุระหวาง 21-72 ป มา
จาก 5 ครอบครัว มีผูอาศัยอยูคนเดียว 2 คน มาจากครอบครัวเดียวกัน 5 คน จาก 2 ครอบครัว
(ครอบครัวแรกเปน บิดา-บุตร อีกครอบครัวคือ มารดาและบุตรชาย 2 คน) คนสุดทายมาจากอีก
หนึ่งครอบครัว จากทั้ง 5 ครอบครัวนี้ 4 ครอบครัวอาศัยอยูในบานของตนเอง มีเพียงคนเดียวที่
อาศัยอยูในบานเชา ผูวิจัยใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) และการแนะนํา
ตอกันไป (Snowball Sampling) เกณฑในการเลือกผูใหขอมูลหลัก มีดังนี้
1. เปนผูอยูอาศัยหรือเคยอาศัยในชุมชนศรีอุลัยที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณไฟ
ไหมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 ไมวาจะเปนทางทรัพยสิน สุขภาพรางกาย หรือบุคคล
ใกลชิด ทางใดทางหนึ่ง
2. เต็มใจเขารวมการวิจัยและยินดีที่จะพูดถึงประสบการณและความรูสึกของตน โดย
สามารถใหขอมูลที่ละเอียด ชัดเจน เพียงพอตอการวิเคราะหขอมูลอยางลุมลึก
ผู วิ จั ย เลื อ กผู ใ ห ข อ มู ล ที่ มี ค วามแตกต า งกั น เช น เพศ อายุ พื้ น ฐานครอบครั ว อาชี พ
การศึกษา เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมลักษณะประชากรที่หลากหลายในชุมชนใหไดมากที่สุด
ผูใหขอมูลประกอบ
ผูวิจัยไดสัมภาษณบุคคลใกลชิดของผูใหขอมูลหลัก เชน ญาติพี่นอง เพื่อนรวมงาน เพื่อน
บานและหัวหนาชุมชน เพื่อเปนการตรวจสอบขอมูลยอนกลับและความตรงของขอมูลในสวนที่เปน
ขอเท็จจริงของเหตุการณ ขอมูลในสวนนี้นํามาประกอบการวิเคราะหและอภิปรายผลเพื่อฉายภาพ
เหตุการณที่ชัดเจนขึ้น
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การแสดงเจตจํานงในการเขารวมการวิจัย
เนื่ อ งจากประเด็น ที่ ศึก ษาเรื่องประสบการณข องผู ประสบเหตุการณ ไฟไหมเ ปน เรื่อ งที่
ละเอียดออน และอาจสรางความสะเทือนใจหรือผลกระทบทางจิตใจในลักษณะตางๆ ระหวางการ
ยอนรํ า ลึ ก ถึ ง ความสูญ เสี ย ที่ เ กิดขึ้ น ขณะการสัม ภาษณ ดั ง นั้ น เพื่ อป อ งกั น การละเมิ ดสิ ท ธิ ข อง
ผูเขารวมการวิจัยในการวิจัย ผูวิจัยจึงไดเตรียมการเพื่อปองกันประเด็นในเรื่องของจรรยาบรรณและ
เพื่อรักษาสิทธิของผูเขารวมการวิจัย อันไดแก ผูใหขอมูลหลัก และผูใหสัมภาษณประกอบคนอื่นๆ
ดังนี้
1. แจงรายละเอียดโดยยอของการวิจัย และจุดประสงคในการวิจัยกอนการสัมภาษณ
2. แจงสิทธิในการตอบ/ ไมตอบ
3. แจงสิทธิในการถอนตัวจากการวิจัยไดทุกเมื่อหากผูใหสัมภาษณตองการ หรือมีความ
ขัดของแตอยางใด
4. บอกประโยชนและความเสี่ยงจากการวิจัย กอนการสัมภาษณผูวิจัยแจงบอกถึง
ประโยชนของงานวิจัยที่จะกอใหเกิดในอนาคตในการชวยเหลือผูประสบเหตุการณไฟ
ไหมและมอบสิ่งของตอบแทนในการเขารวมการวิจัย ทั้งยังแจงใหผูเขารวมการวิจัย
ทราบถึงความเสี่ยงที่การสัมภาษณดังกลาวอาจทําใหผูเขารวมการวิจัยยอนระลึกถึง
เหตุการณและกอใหเกิดความรูสึกหดหูไมสบายใจ
5. มี ก ารเก็ บ รู ป แบบการยิ น ยอมในการให สั ม ภาษณ ห รื อ เข า ร ว มการวิ จั ย โดยการ
บันทึกเสียงแสดงเจตจํานงในการเขารวมการวิจัยของผูเขารวมการวิจัยกอนการให
สัมภาษณทุกครั้ง
6. แจงวิธีการเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ และยืนยันการใชขอมูลที่ไดโดยไมระบุนาม
ของผูเขารวมการวิจัย (เวนแตเปนความตองการของผูใหขอมูลแตละคน)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลมี 3 ลักษณะ คือ
1 การสัมภาษณ แบงออกเปน
1.1 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เปนการสัมภาษณอยางเปนทางการ
แบบกึ่งโครงสร าง โดยใชเทปบันทึ กเสียงระหวางการสัมภาษณ ก อนการสัมภาษณ
ผู วิ จั ย แจ ง สิ ท ธิ ใ นฐานะผู เ ข า ร ว มการวิ จั ย ให แ ก ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก และบั น ทึ ก คํ า แสดง
เจตจํานงในการเขารวมการวิจัยกอนเริ่มสัมภาษณทุกครั้ง ขอบเขตของคําถามเกี่ยวของ
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กับประสบการณระหวางเหตุการณไฟไหมและการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว การฟนตัว
หลังเหตุการณ ลักษณะคําถามที่ใชแบงออกเปน
1.1.1 คําถามอุนเครื่อง ใชคําถามปลายเปด เปนการถามโปรยเพื่อนําเขาสูประเด็น
เชน
เหตุการณไฟไหมวันนั้นเริ่มอยางไร
หลังจากไฟสงบแลว ทําอยางไรตอไป
ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอยางไรนับตั้งแตวันนั้น
1.1.2 คําถามเจาะลึก เพื่อเจาะเขาสูประเด็นที่ละเอียดตอไป เชน
ไดรับความชวยเหลืออะไร จากใครบาง
ไฟไหมที่เกิดสงผลกระทบตอตนเองและครอบครัวอยางไร
มีวิธีในการทําใจตอความสูญเสียที่เกิดขึ้นอยางไร/ ใชเวลานานเทาใด
รูสึกอยางไรเมื่อมองยอนกลับไปเหตุการณในวันนั้น
ประสบการณไฟไหมใหขอคิดอะไรบาง

2
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1.2 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ในบางครั้งผูวิจัยสนทนาและซักถามผูใหขอมูลโดย
ไมมีการบันทึกเทป ขณะที่เขาไปสังเกต ระหวางรอสัมภาษณผูใหขอมูลหลักที่นัด
หมายไว ชวงหลังจากการสัมภาษณอยางเปนทางการ หรือเมื่อเขาไปสังเกตพื้นที่ การ
พูดคุยเปนไปในแบบตัวตอตัว หรือสนทนาเปนกลุมเมื่อมีเพื่อนบานแวะเวียนไปมา
และเขารวมวงดวย ขอมูลในสวนนี้ผูวิจัยจดไวในบันทึกภาคสนามทันทีเมื่อออกจาก
พื้นที่และใชประกอบการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล
การสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัยอาศัยบานหลังหนึ่งของผูใหขอมูลหลักเพื่อใชเปนที่สัมภาษณ
สังเกตและเก็บขอมูล ผูวิจัยจะสังเกตและบันทึกการตอบสนองทางรางกายของผูใหขอมูล
ขณะสัมภาษณและสนทนากัน เชน ลักษณะน้ําเสียง ภาษาทางกาย และการแสดงออกทางสี
หนา นอกจากนี้ยังมีการสังเกตบริบทแวดลอม สภาพความเปนอยู สภาพชุมชน และกิจกรรม
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงการลงพื้นที่ภาคสนาม
ขอมูลจากเอกสาร ผูใหขอมูลหลักบางคนไดนําเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับการใหความ
ชวยเหลือในดานเครื่องใชสอยที่จําเปน หลักฐานการรับเงินชดเชย และภาพถายบานที่ถูกไฟ
ไหมเพื่อใชเปนหลักฐานในการขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ภาคสนามเริ่ ม ตั้ ง แต ป ลายเดื อ นมี น าคม แล ว เสร็ จ ในต น เดื อ น
มิถุนายน รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน รวมจํานวนครั้งที่เขาไปเก็บขอมูลภาคสนามทั้งสิ้น 11
ครั้ง
การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาคสนามทั้ง 11 ครั้ง มีอยู 4 ครั้งที่เปนการเก็บขอมูลนอกพื้นที่
เนื่องจากเปนการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักที่ยายออกจากพื้นที่ไฟไหมในชุมชนนี้แลว การสัมภาษณ
เพื่อเก็บขอมูลจึงกระทําในรานอาหารที่บรรยากาศสงบ เปนสวนตัว 2 ครั้ง ที่ทํางานและสถานศึกษา
ของผูใหขอมูลหลักอีก 2 ครั้ง ที่เหลืออีก 7 ครั้งเปนการเก็บขอมูลในพื้นที่ชุมชน
เวลาในการสัมภาษณแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับเนื้อหาและความสามารถในการพูด
ขยายความของผูใหขอมูลแตละราย แตจะอยูในชวง 1-2.30 ชั่วโมง ในบางรายที่ผูวิจัยพิจารณาวา
เนื้อหาที่ไดยังไมครอบคลุมประเด็นที่ตองการและมีเนื้อหาที่ไมกระจาง ผูวิจัยจะขอนัดสัมภาษณ
เพิ่มเติม หรืออาจเพียงเขาไปพูดคุยแบบไมเปนทางการในการเขาพื้นที่ครั้งตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดนัดหมายกับผูแนะนําเขาสูแหลงขอมูล เพื่อขอคําแนะนําในการลงพื้นที่และขอ
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับชุมชน ผูแนะนําคนนี้ยังเปนผูใหขอมูลหลักคนแรก แตเนื่องจากเธอไดยาย
ออกจากชุมชนหลังเหตุการณไฟไหม ผูวิจัยจึงตองติดตอนัดหมายกับเธอผานที่ทํางานและที่บาน
เธอเสนอที่ จ ะให สั ม ภาษณ ตั ว เองก อ น ดั ง นั้ น การสั ม ภาษณ ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก คนแรกเกิ ด ขึ้ น ที่
รานอาหารใกลที่ทํางานของเธอ
ผูแนะนําเขาสูแหลงขอมูลเสนอที่จะเปนผูพาผูวิจัยเขาไปสูชุมชนเพื่อแนะนําใหรูจักกับคน
เกาแกในชุมชนที่กวางขวางในละแวกนั้นและหัวหนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการดําเนินการ
ติดตอขอสัมภาษณกับผูใหขอมูลแตละราย การเขาไปสํารวจครั้งแรกเปนเวลาเย็นของวันทํางาน
เนื่องจากผูวิจัยหวังวาจะเปนเวลาครอบครัวอยูกนั พรอมหนา เมื่อไปถึงบริเวณที่เคยถูกไฟไหม ภาพ
ที่พบคือบานหลังตางๆ เรียงรายเปนแนวในพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส มีทางเดินเล็กๆ อยูรอบนอกเปนทาง
หลักกอนจะแยกเขาชองเล็กๆ ที่นําไปสูบานแตละหลัง บานทุกหลังเปนบานเดี่ยว แมพื้นที่รอบบาน
แตละหลังจะมีเพียงเล็กนอย บานสวนใหญยังอยูระหวางการกอสราง มีครอบครัวยายเขามาบาง
แลวเพียงไมกี่หลัง ผูวิจัยไดรับการแนะนําใหรูจักกับครอบครัวที่ตั้งบานอยูดานในสุด บานสามหลัง
สรางเสร็จแลวและมีคนเขาอยูอาศัย ในเวลาที่ไปถึงบุตรของครอบครัวแรกยังไมมีใครกลับถึงบาน
บานอื่นๆ ยังไมมีใครยายเขามาคางคืน ผูวิจัยจึงใชโอกาสนี้ทําความสนิทสนมกับแมบานเจาของ
บาน และยายที่อยูคนเดียวในบานหลังเล็กๆ ดานหลัง การสนทนาเปนแบบไมเปนทางการ อาศัย
การสังเกต เก็บขอมูลจากการสนทนากลุม และสรางความคุนเคย เจาของบานทั้งสองหลังยินดีให
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ความรวมมือในการวิจัยและเชื้อเชิญใหผูวิจัยอาศัยใชสถานที่ในการเก็บขอมูล เนื่องจากบานสวน
ใหญยังสรางไมเสร็จ เจาของบานสวนใหญเองก็กําลังวุนวายกับการดูแลการกอสราง จึงอาจไม
สะดวกหากจะเดินไปทําความรูจักและขอสัมภาษณ เจาของบานเสนอที่จะแนะนําใหรูจักบุคคล
ตางๆ ที่ไดเลาถึงใหฟง และจะชักชวนมาใหรูจักผูวิจัยเพื่อขอสัมภาษณตอไป
ในการเขาพื้นที่ครั้งๆ ตอไปทุกครั้ง ผูวิจัยจึงอาศัยบานทั้งสองหลังที่เจาของบานมีเมตตา
สนับสนุนการวิจัย เจาของบานและผูแนะนําเขาสูแหลงขอมูลซึ่งติดตามผูวิจัยลงพื้นที่ดวยทุกครั้งจะ
แนะนําตัวผูวิจัยใหรูจักกับผูอาศัยในบานแตละหลัง และบอกจุดประสงคในการเขามาของผูวิจัย
ผูวิจัยเปดเผยบทบาท (overt role) ดวยเห็นวาสะดวกในการวางตัวใหเหมาะสมและไดรับความ
เชื่อถือ ทั้งยังไดขอมูลที่เปนธรรมชาติ ตรงตามสภาพความเปนจริง
การขอพูดคุยและขอสัมภาษณไมไดรับการตอบรับดวยความยินดีเสมอไป ในบางรายที่ไม
ตองการระลึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นและยังไมพรอมจะพูดคุยจะปฏิเสธที่จะใหสัมภาษณ แตจะ
แนะนําใหผูวิจัยพูดคุยกับคนอื่นในครอบครัวแทน บางครอบครัวที่สมาชิกบางคนยังไมสามารถทํา
ใจยอมรับและยังสะเทือนใจเมื่อไดยินเหตุการณจะขอสนทนาและสัมภาษณนอกบานหรือที่บานซึ่ง
ผูวิจัยอาศัยใชเปนที่นั่งพัก
มีผูใหขอมูลบางคนที่ยายออกจากชุมชนหลังเหตุการณไฟไหม แตยินดีใหความรวมมือใน
การวิจัย การสัมภาษณจึงกระทําในสถานที่ที่สะดวกแกท้งั สองฝาย โดยมากจะเปนสถานที่ทํางาน
หรือสถานศึกษาของผูใหขอมูลหลัก
ในระหวางการสัมภาษณ มักจะเกิดประเด็นที่สรางความเครียดและความสะเทือนใจใหแก
ผูใหขอมูลหลักเมื่อตองยอนนึกถึงเหตุการณและความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือเมื่อพูดถึงปญหาใน
ปจจุบันสืบเนื่องจากความสูญเสียที่เกิดจากไฟไหม ทําใหผูใหขอมูลนิ่งเงียบ ไมพูดตอ ในกรณีนี้
ผูวิจัยจะเปลี่ยนไปพูดคุยในประเด็นอื่น และหาโอกาสยอนกลับมาในประเด็นที่คางอยูอีกครั้ง เมื่อ
ความสนิทสนมคุนเคยมากขึ้นจากการสัมภาษณเปนเวลานาน ผูใหขอมูลหลักจะมีความพรอมและ
ไวใจที่จะเปดเผยความรูสึกมากขึ้น ในบางครั้งผูวิจัยใชทักษะพื้นฐานในการใหการปรึกษาทาง
จิตวิทยาควบคูกับการถามในเชิงวิจัยเพื่อใหการสัมภาษณราบรื่น เนื่องจากทักษะดังกลาว อันไดแก
การฟง การสะทอนความทั้งในแงเนื้อหาและความรูสึก การสรุปความ เปนการแสดงถึงความเขาอก
เขาใจที่ ผูวิ จัยแสดงออก ไมใช เพียงแตตองการข อมูลในเชิงวิจัย แต แสดงใหเห็น ถึง ความใสใจ
ปรารถนาดี และรับรูถึงความรูสึก ความทุกข และความกังวลของผูที่สนทนาหรือสัมภาษณอยูเบื้อง
หนา และในกรณีที่เนื้อหาและบรรยากาศการสัมภาษณบีบคั้นอารมณผูใหขอมูลหลัก ทักษะการให
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาดังกลาวนี้ยังชวยโอบอุม และเอื้อใหผูใหขอมูลหลักไดสํารวจ ทบทวนและ
ทําความเขาใจอารมณของตนเองและเหตุการณที่เกิดขึ้น
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ในบางครั้งระหวางการสัมภาษณอยางเปนทางการในบานของผูใหขอมูลหลักในชุมชน จะ
มีสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนบานที่แวะมาทักทาย และบางครั้งรวมสนทนาเมื่อไดยินเรื่องราวที่
สัมภาษณ ผูวิจัยไมไดขัดขวางหรือตัดเนื้อหาในสวนนี้ออก เนื่องจากเห็นวาบางครั้งผูใหขอมูลหลัก
อธิบาย แสดงอารมณและความคิดที่เห็นชัดเจนและไหลรื่นขึ้นเมื่อมีผูอื่นที่ผานเหตุการณเดียวกัน
มารวมดวยเปนครั้งคราว แตกระนั้นการถูกแทรกแซงบอยๆ เชนนี้ก็มีขอเสีย คือ เกิดการชี้นําขอมูล
และระงับการแสดงความรูสึกสวนตัว โดยเฉพาะ ความรูสึกที่ผูใหขอมูลคิดวาเปนการแสดงความ
ออนแอ ซึ่งจะถูกระงับโดยอัตโนมัติเมื่อมีผูอื่นอยูดวย ดังนั้นแมจะมีผูอื่นแทรกเขามารวมเปนครั้ง
คราว ผูวิจัยยังคงเห็นวาการสัมภาษณตัวตอตัวเปนวิธีท่ดี ีที่สุดที่จะไดขอมูลที่เปนตัวตนที่แทจริงของ
บุคคลและสะดวกในการรับมืออารมณเขมขนที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ ตลอดการสัมภาษณ
ผู วิ จั ย สั ง เกตว า ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก บางราย โดยเฉพาะผู ที่ อ ยู ใ นวั ย ผู ใ หญ ต อนปลายและ
ผูสูงอายุจะมีปฏิกิริยาตอเทปบันทึกเสียง โดยจะมีอาการเกร็ง ระวังการใชคําพูดและยับยั้งการแสดง
อารมณ ดังนั้นหลังการสัมภาษณเสร็จสิ้น ผูวิจัยจะใชเวลาสนทนาตอไป โดยยอนซักถามถึงเรื่องที่
ไดถามไปแลวระหวางการสัมภาษณอีกครั้ง และจดขอมูลที่ไดเพิ่มเติมในบันทึกภาคสนามทันทีที่
ออกจากพื้นที่
ทุกครั้งที่ผูวิจัยเขาไปในพื้นที่ ผูวิจัยจะแวะทักทายพูดคุยกับผูใหขอมูลหลักที่ไดสัมภาษณ
ไปแลว รวมถึงผูใหขอมูลประกอบอื่นๆ ในบางครั้งอาจถามรายละเอียดที่ยังไมกระจาง หรือถามถึง
ผูใหขอมูล หลั ก คนอื่น ๆ ทั้ง นี้เ พื่อเปนการตรวจสอบข อมูลที่ได มาและเพื่อความเขา ใจที่ต รงกั น
ระหวางผูใหขอมูลและผูวิจัย
การตรวจสอบขอมูล
ผูวิจัยตรวจสอบความความนาเชื่อถือ (trustworthiness) ของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
การสังเกตและบันทึกภาคสนาม ดวยการตรวจสอบขณะเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม เมื่อไดขอมูล
มาไมวาจะดวยวิธีการใด ผูวิจัยจะตรวจสอบขอมูลที่ไดมาทุกครั้งกอนออกจากพื้นที่วิจัย หรือเมื่อ
เขาไปในพื้นที่วิจัยครั้งตอไป ประเด็นที่ตรวจสอบไดแก การสื่อความหมายของผูใหขอมูลและความ
เขาใจของผูวิจัยวาตรงกันหรือไม ขอมูลที่ไดสอดคลองกับบริบทของสถานการณ การสังเกตของ
ผูวิจัยหรือไมและการรับรูของบุคคลอื่นที่อยูในสถานการณเดียวกันหรือไม ตรงกับขอมูลจากบุคคล
รอบขางผูใหขอมูลหรือไม วิธีการตรวจสอบที่ผูวิจัยใชมีดังนี้
1. ตรวจสอบขอมูลกับเจาของขอมูลและบุคคลที่เกี่ยวของ (Cross Check) โดยการ
ซักถามผูใหขอมูลเพิ่มเติมหลังการสัมภาษณและตรวจสอบกับผูที่เกี่ยวของวาตรงกัน
หรือไม รวมถึงการสอบถามซ้ําในประเด็นเดียวกันหลายๆ ครั้ง และการใชทักษะการ
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สรุปความและกระจางความ (clarify) เพื่อยืนยันความเขาใจของผูวิจัยวาตรงกับผูให
ขอมูล
2. ตรวจสอบปริมาณ วาขอมูลที่ไดมาจากทุกแหลงครอบคลุมทุกประเด็น และเพียงพอ
จะนําไปวิเคราะหขอมูลในขั้นตอไปหรือไม โดยพิจารณาจากขอมูลที่ไดวาไมมีประเด็น
ใหมๆ เกิดขึ้นภายหลังการซักถามซ้ําๆ อีกทั้งขอมูลที่ไดครอบคลุมจุดประสงคการวิจัย
และสามารถตอบคําถามการวิจัยได
3. ตรวจสอบวิธีการเก็บขอมูล เปนการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลอีกวิธีหนึ่ง
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลายแหลง หลายวิธี (Triangulation) ในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยใชการสัมภาษณ การสังเกต และการใชเอกสารแสดงหลักฐานการรับสิ่งของและ
ความชวยเหลือทางการเงินจากหนวยงานตางๆ การตรวจสุขภาพและภาพถายที่ผูให
ขอมูลหลักบางรายมอบใหเพื่อประกอบการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ขอมูลที่ไดมาทั้งหมดและผานการตรวจสอบตามวิธีขางตนแลว จะนําไปวิเคราะหในขั้น
ตอไป
ขั้นที่ 3 การวิเคราะหขอ มูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุง
ทําความเขาใจประสบการณของผูใหขอมูลหลัก และเชื่อมโยงขอมูลที่ไดมากับแนวคิดเบื้องตนเพื่อ
ความเขาใจภาพในองครวมที่ชัดเจน แตก็มิไดละเลยลักษณะเฉพาะของเหตุการณและผูใหขอมูล
หลักแตละคน รวมถึงบริบททางวัฒนธรรมและสังคมที่อาจสรางความแตกตางระหวางขอมูลที่ไดมา
กับแนวคิดเบื้องตนที่ผูวิจัยนํามาใชเปนแนวทาง ในขั้นตอนนี้ประกอบดวยวิธีการดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดมาแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลจากการสัมภาษณ
เชิ ง ลึ ก และข อ มู ล ภาคสนาม (ในส ว นนี้ ร วมถึ ง เอกสารที่ ใ ช ป ระกอบข อ มู ล การ
สัมภาษณ) ซึ่งวิเคราะหโดยการ
1.1 ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยถอดเทปและอัดสําเนาไวเพื่อทําการวิเคราะห โดย
ใชทั้งการวิเคราะหเนื้อหาและบริบท (content & context analysis) พิจารณาคํา
ต อ คํ า พร อ มกั บ การฟ ง เทปบทสั ม ภาษณ นํ า มาทบทวนบรรทั ด ตอ บรรทั ด เพื่ อ
วิเคราะหความรูสึกที่แฝงอยูในน้ําเสียงของผูใหขอมูล จากนั้นจัดหมวดหมูขอมูลที่
ได ม า เชื่ อ มโยงเนื้ อ หากั บ แนวคิ ด เบื้ อ งต น ที่ มี ก อ นสร า งข อ สรุ ป แบบอุ ป นั ย
(inductive) ขึ้นมาเปนประเด็นตางๆ
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1.2 ขอมูลจากบันทึกภาคสนาม ใชการจัดหมวดหมูขอมูลและนํามาเชื่อมโยงกับขอมูล
จากการสัมภาษณ โดยพิจารณาความสัมพันธที่คลายคลึงหรือขัดแยงกัน เพื่อ
นํามาประกอบการตัดสินใจในการวิเคราะหขอมูลและใชเป น ขอสังเกตในการ
อภิปรายผลในขั้นตอไป
2. การตรวจสอบการดําเนินงาน เมื่อผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดมาแลว ผูวิจัยไดเชิญ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบการดําเนินงาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาในเรื่องของการ
ช ว ยเหลื อ ในภาวะวิ ก ฤต การจั ด การกั บ ความเครี ย ดและความสะเทื อ นใจ และ
ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมจํานวน 3 ทาน รวมดวยอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพื่อทําการตรวจสอบดังนี้
2.1 ตรวจสอบการดําเนินงาน (Peer Debriefing) ผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบการดําเนินงานและการตัดสินใจในขั้นตอนตางๆ ของผูวิจัย
ซึ่งไดบันทึกไวเปนขั้นตอนในบันทึกการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังมีผูเชี่ยวชาญ 3
ทาน คือ นางสาวประกา มณีวรรณ นางสาวกชวร จุยมณี และ นางสาวภณิดา ชน
วิทยสิทธิกุล ซึ่งมีความชํานาญในทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาที่ใชเปนแนวคิด
เบื้องตนในการวิจัยครั้งนี้และไดผานการเรียนในวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห
บทสัมภาษณ การวิเคราะหและจัดประเด็นจากบทสัมภาษณ โดยเปนอิสระตอกัน
2.2 ตรวจสอบหลักฐานการเก็บขอมูล (Audit Trail) ผูวิจัยจัดเก็บขอมูลที่ไดมาอยาง
เปนระบบ ไดแก เทปบันทึกเสียง บันทึกการถอดเทป บันทึกภาคสนาม บันทึกการ
ดํ า เนิ น งานและการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ ให ผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจที่ผานมาได
2.3 ตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลในขั้นสุดทาย ขอมูลที่ผานการวิเคราะหแบงหมวดหมู
แล ว จะนํ า มาสรุ ป เป น ประเด็ น ในขั้ น ท า ยสุ ด ของการวิ เ คราะห จากนั้ น ให
ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาในประเด็นขางตน และผูเชี่ยวชาญระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ จํานวน 2 ทาน ไดแก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อานตรวจสอบความ
เหมาะสมของประเด็นอยางเปนอิสระตอกัน
ขั้นที่ 4 การสรุป อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
นํา ประเด็ น ทั้ ง หมดที่ วิ เ คราะหได รวมกับข อมูล ภาคสนามที่ สรุ ปไว ม าเขี ย นสรุป ในเชิ ง
พรรณนาโดยใชนามสมมติแทนชื่อผูใหขอมูลและผูที่เกี่ยวของ ขั้นตอไปจึงอภิปรายผลการวิจัย
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เปรีย บเทีย บกั บ งานวิจั ย ในอดีตและแนวคิ ดเบื้อ งตน ที่กํ า หนดไว พร อมทั้ ง ให ข อ เสนอแนะเพื่ อ
การศึกษาเพิ่มเติมตอไป
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แผนภาพที่ 2 สรุปการดําเนินงาน
1.ขั้นเตรียมตัว
ความรูและทักษะในการทํา
การวิจัยเชิงคุณภาพ

ศึกษา และรวบรวม
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ทักษะในการสัมภาษณเชิงลึกและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล

แนวคิดเบื้องตน 1) ลักษณะความสะเทือนใจ
2) วิธีการอธิบายสาเหตุเหตุการณที่รุนแรงในชีวิต
3) แนวคิดเชิงพุทธที่ใชในการเผชิญหนากับเหตุการณที่รายแรง
2.ขั้นการภาคสนาม

เลือกพื้นที่ที่จะศึกษา

ติดตอ Gate Keeper

สัมภาษณผูคนแวดลอม

หาขอมูลเพิ่มเติม

สํารวจพื้นที่ใน
ชุมชน

สัมภาษณเชิงลึก

หาผูใหขอมูลหลัก

สังเกตสิ่งแวดลอม

ผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ

ขอมูลดิบจากการถอดเทปสัมภาษณ การสังเกต และเอกสารตางๆ
3.การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูล

4.การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ

ตรวจสอบกลับกับผูใหขอมูล

ตรวจสอบการวิเคราะหขอมูล
ในขั้นสดทาย

บทที่ 3
ประสบการณระหวางและหลังเหตุการณไฟไหม
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูประสบเหตุการณไฟไหมในชุมชนศรีอุลัย
เขตบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร ที่ยินดีเขารวมในการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งการสังเกตภาคสนามในพื้นที่
และการศึกษาเอกสารจากงานวิจัย ที่เ กี่ยวของ ผูวิจัย ไดวิเคราะห จัดกลุมประสบการณของผู
ประสบเหตุการณไฟไหม โดยแบงออกไดเปน 2 ชวง คือ
3.1 ระหวางเหตุการณไฟไหม พิจารณาปฏิกิริยาตอบสนอง ความคิด ความรูสึกและ
พฤติกรรมที่ผูประสบเหตุการณไฟไหมแสดงออกมา ผานการเลาถึงประสบการณจาก
ความทรงจําและประสบการณ แบงออกเปน 4 ดานไดแก
3.1.1 การรับรูสถานการณ
3.1.2 ปฏิกิริยาตอบสนองทางจิต
3.1.3 การตอบสนองทางกายภาพ
3.1.4 พฤติกรรมตอบสนองตอเหตุการณที่เหมาะสม
3.2 หลังเหตุการณไฟไหม เปนชวงเวลาของการเผชิญปญหาทั้งทางดานจิตใจและ
ความเปนอยูอันเกิดจากความสูญเสียในเหตุการณไฟไหม และฟนตัวจากความสะเทือน
ใจเปนหลัก และปรับตัวใหเขากับหนาที่การงานและชีวิตประจําวันตามปรกติของตน
ประเด็นที่นํามาวิเคราะหในชวงหลังไฟไหมมีดังนี้
3.2.1 สภาวะทางรางกายและจิตใจ
3.2.2 บรรยากาศในครอบครัว
3.1 ระหวางเหตุการณไฟไหม
ไฟลามจากหองบนชั้นสองของบานไมซึ่งเปนตนเพลิงในชวงประมาณตี 3 ซึ่งเปนเวลาที่
ชาวชุมชนสวนใหญกําลังนอนหลับพักผอน กวาที่แตละบานจะทันรูตัววาเกิดเพลิงไหมขนึ้ ไฟก็โหม
ไหมบานตนเพลิงเกินกวาจะควบคุมได ชาวชุมชนในละแวกนั้นสวนมากรูตัววาเกิดไฟไหมขึ้นจาก
เสียงตะโกนรองบอกเหตุของผูที่ยังนั่งทํากิจกรรมยามดึก รายที่บานอยูใกลตนเพลิงรับรูจากกลิ่น
ควัน และความรอนที่สูงขึ้นกวาปรกติ ทันทีที่รูวาไฟกําลังลุกไหมเผาผลาญบานเรือนและทรัพยสิน
ของตน ผูเคราะหรายตางมีปฏิกิริยาตอบสนองตอภยันตรายนี้ในลักษณะตางๆ แตทั้งหมดอาจ
เกิดขึ้นพรอมกัน หรือตอเนื่องกัน โดยไมมีลําดับที่แนนอน อาจกลาวไดวาการตอบสนองในภาวะ
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แผนภาพที่ 3 การวิเคราะหขอมูลประสบการณระหวางเหตุการณไฟไหม
ระหวางเหตุการณไฟไหม

การรับรูสถานการณ

ปฏิกิริยาตอบสนอง
ทางจิต

ประเมินเหตุการณ
วาไมรุนแรง

ปฏิเสธ
แสวงหาเพื่อน

ประเมินเหตุการณ
วาเปนอันตราย

หาสิ่งกลาวโทษ
หาคําอธิบายเหตุการณ
พยายามปลอยวาง

การตอบสนองทาง
กายภาพ
วิ่งหนี
ฉวยควาสิ่งของ
เบื้องหนา
ไมรูสึกเหนื่อยหรือ
เจ็บปวด

พฤติกรรมตอบสนองตอ
เหตุการณที่เหมาะสม
คิดคํานวณ
เหตุการณ
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แผนภาพ 4 การวิเคราะหขอมูลประสบการณหลังเหตุการณไฟ
ไหม
หลังเหตุการณไฟไหม
สภาวะทางรางกาย
และจิตใจ
รางกาย

บรรยากาศใน
ครอบครัว
จิตใจ

ปญหาในการนอนหลับ

กลุมหลีกหนี

รับประทานอาหารไมลง

กลุมหวาดกลัว

รางกายออนเพลีย

กลุมซึมเศรา

อาการปวยจากความเครียด

กลุมเครียด

ตึงเครียดขึ้น
ทะเลาะเบาะแวงกัน
บอยขึ้น
ไมพูดคุยกัน
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน

วิกฤตนี้เปนไปโดยอัตโนมัติและเปนองครวม แตละคนมีการตอบสนองหลายดานในเวลาเดียวกัน
อาจจะเหมือนหรือแตกตางกันในแตละรายขึ้นอยูกับสถานการณและบุคลิกภาพของแตละคน
แมวาการนําเสนอประสบการณแบบจําแนกการตอบสนองอาจทําใหเขาใจภาพประสบการณใน
ขณะนั้นแตกตางจากความเปนจริงไปบาง แตในที่นี้ผูวิจัยเห็นวาการนําเสนอในแบบทีละดาน
เชนนี้จะชวยใหมองเห็นรูปแบบการตอบสนองไดชัดเจน และสะดวกในการทําความเขาใจ ดังนั้น
เมื่อจําแนกการตอบสนองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในภาพรวมออกมาพิจารณาทีละดาน จะสามารถ
แบงออกไดตามลักษณะดังนี้
3.1.1 การรับรูสถานการณ ทันทีที่ผูประสบเหตุการณรูวาเกิดไฟไหม ไมวาจะโดยตรง
จากการเห็ น เอง หรื อ โดยอ อ ม คื อ มี ผู ร อ งบอก หรื อ จากเสี ย งอึ ก ทึ ก วุ น วาย
ภายนอก สิ่งที่เกิดเปนอันดับแรกคือ ความคิดจากการรับรูและประเมินเหตุการณ
ดังนี้
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3.1.1.1 ประเมิ น เหตุ ก ารณ ว า ไม รุ น แรง ในตอนแรกครึ่ ง หนึ่ ง ของผู ป ระสบ
เหตุการณไฟไหมที่เขารวมการวิจัยครั้งนี้ประเมินเหตุการณไฟไหมวานาจะ
พอมีทางควบคุมเพลิงได และรูสึกวา “มีความหวัง” ที่จะรอด คนที่อยูใกล
บานตนเพลิงจึงรีบไปชวยดับไฟ โดยไมไดสนใจขนของในบานของตน คนที่
บานอยูไกลออกไปจึงยังไมรีบขนของ แตเลือกหยิบแตสิ่งสําคัญที่อาจตองใช
ในยามฉุกเฉินมาไมกี่ชิ้น เชน กระเปาสตางค โทรศัพทมือถือ หรือชุดทํางานที
ตองสวมใสในวันรุงขึ้น (เนื่องจากเหตุการณเกิดในเวลาเชามืด) ดังตัวอยาง
คําพูดจากผูที่อยูในเหตุการณ
“ใจเราคิดวามันนาจะยังดับได ทันได ยังหวังอยูวาไมนาจะถึงบานเรา คงจะรอด
ยังมีความหวังในใจวาตองมีคนมาชวยอยางแนนอน คงมาทันนะ” (ID 1)
“ไมตกใจ เฉยๆ คิดวาเดี๋ยวมันคงดับได เพราะเราไมเคยมีประสบการณมากอน
เราไมเคยรูวาไฟไหมจริงๆ มันเปนยังไง เขาก็คงดับกันเองได เราก็คิดอยางนี้ มันคงไม
เปนไร” (ID 3)
“มาชวยฉีด ที่ดับเพลิงเปนถังสีแดง ฉีดไดแครอบประตูเอง ก็ไมไหว ไฟมันแรง
กวา เราก็หวัง ใจวาคงดับทัน แตมันไมไหวแลว เลยถอยออกมา บานเรา เราไมได
ขึ้นมาเลยนะ” (ID 6)
3.1.1.2 ประเมินวาเปนอันตราย ทันทีที่ผูประสบเหตุการณไฟไหมรูวาเกิดไฟไหม
ซึ่งเปนภยันตรายที่อาจทําลายชีวิตและทรัพยสิน หรือผูที่ในตอนแรกคิดวาไฟ
ไหมจะไมรุนแรงนักเมื่อเริ่มเห็นวาไฟที่ลุกโหมอยูนั้นเกินกําลังที่จะควบคุมได
ความรูสึกของคนทั้งสองกลุมที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนในเวลานั้นเหมือนกัน คือ
ตกใจ กลัว สับสน ทําอะไรไมถูก เมื่อเห็นเปลวไฟเผาผลาญบานเรือนและ
ทรัพยสิน ความเสียใจ เสียดาย ตกใจ เสียขวัญ เขาเกาะกุมความรูสึก ผูให
ขอมูลหลักบางรายเลาวา
“เพอวาไฟไหมแลว คือ รองเหมือนคนไมมีสติ คนเขามองแบบวาบาแนเลย หนา
เสีย หนาถอดสีเลย” (ID 1)
“ใจเสีย บางคนที่อยูละแวกนั้นที่คุยกันก็บอกวา ของแทบไมไดขนเลย ตกใจอยาง
เดียว มันทั้งตกใจ ใจเสีย สติก็ไมไดอยูกับเนื้อกับตัว” (ID 6)
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“พอวิ่งไป เห็นมันจะทวมบานเรา ก็เปนลมไป แบบวามันเวียนหัว มัน ตกใจ มัน
ก็วูบไป ขามันออน ก็วิ่งไมขึ้นแลว ลูกชายมันก็ลาก ก็ดึงออกไปในสวนเลย”(ID 2)
“ก็ตกใจ ตกใจวามันไมนาเกิด แลวมันเร็วมาก จนแบบวา...รูสึกตกใจ เสียใจ
แลวประเด็นคือมันไมนาเกิดกับเรา” (ID 4)
3.1.2 ปฏิกิริยาตอบสนองทางจิต เมื่อเห็นไฟผลาญไหมบานเรือนและทรัพยสินอยาง
รวดเร็ว ไมคาดฝ น ความตกใจกลัว เสี ย ขวัญ เสี ย ใจที่ทว มท น รุน แรงทํา ให ผู
ประสบเหตุ ก ารณ ห าทางใช ก ลไกทางจิ ต ใจเพื่ อ ควบคุ ม ความรู สึ ก ที่ เ ข ม ข น
ดังกลาว เชน
3.1.2.1 ปฏิเสธเหตุการณที่เกิดขึ้น ความตกใจกลัว ตระหนก เสียขวัญที่รุมเราเกิน
กว า จิ ต ใจจะรั บ ได ทํ า ให ผู ป ระสบเหตุ ก ารณ ใ ช วิ ธี ก ารปฏิ เ สธที่ จ ะรั บ รู
เหตุการณเพื่อลดความรูสึกเครียด กดดันที่เกิดจากภยันตรายเบื้องหนา การ
ปฏิเสธดังกลาวแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เชน “รูสึกเหมือนฝน” “เหมือน
ไมไดเกิดขึ้นจริง” ดังตัวอยางคําพูดวา
“เราคิดวาเปนความฝน คิดวาไมใชเรื่องจริง คิดวามันเปนเรื่องฝนมากกวา คือใจ
ไมยอมรับความเปนจริง ตลอด ชวงที่มอง ครั้งแรกก็เขาขางแลววาบานตองไมถูกไฟ
ไหม มันหางอยูหลายหลัง คงตองมีใครเขามาชวยทัน นั่นแหละที่หลอกตัวเอง แลว
สองคือ เหมือนฝน มันไมใชเรื่องจริงที่เกิดกับชีวิตของเรา” (ID 1)
3.1.2.2 แสวงหาเพื่อนรวมสถานการณ กลุมทางสังคมที่มีประสบการณรวมกัน
สามารถชวยลดความเครียดไดมาก ยิ่งหากผูประสบเหตุการณรูสึกโดดเดี่ยว
และตองเผชิ ญหนา กับสถานการณค นเดีย ว ความเครี ยดจะยิ่งรุน แรงขึ้ น
เพื่อนที่รวมสถานการณหรือคนในครอบครัวชวยทําใหรูสึกวาไมไดอยูโดด
เดี่ยว ไมไดเปนคนเดียวที่ตองโชคราย หรือตกอยูในสถานการณอันตราย แต
ยังมีผูที่อยูรวมในเหตุการณ มีความทุกขเหมือนกัน เผชิญเหตุการณเดียวกัน
และเขาใจหัวอกของกันและกัน การแสวงหาเพื่อนรวมสถานการณหรือบุคคล
ในครอบครัวระหวางที่เกิดไฟไหมจึงเปนการหาความชวยเหลือจากกลุมทาง
สังคมที่แบงปนประสบการณและความรูในการจัดการความรูสึกที่เกิดขึ้น ณ
เวลานั้น ทั้ งยังเปนการใหกํา ลั งใจ ชว ยเหลือซึ่ง กันและกัน ในภาวะวิก ฤต
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ดังนั้นในชวงเวลาไฟไหม ผูประสบเหตุการณจึงพยายามมองหาสมาชิกใน
ครอบครัว หรือบุคคลที่รูจักซึ่งอยูในเหตุการณเหมือนกัน ดังที่ผูประสบ
เหตุการณบางรายเลาวา
“ยืนอยูคนเดียว เราก็มองหาเพื่อนเหมือนกัน พยายามหาเพื่อน คนที่เราสนิทดวย
ในตอนนั้นพอที่วาเราจะคุยดวยได ดูวาจะหาไดไหม อยากไดเพื่อน ก็อยากจะชวยกัน
คิดชวยกันวาจะทําอะไรดี เราทําอะไรไมถูกแลว” (ID 1)
“คิดถึงแตคนในบานวาเปนอยางไร อยูตรงไหนกันบางแลว เพราะวาเรามองไม
เห็น มันมืดหมดแลว ก็พยายามหา ในที่สุดก็ออกไปได แลวก็มีคนชวย คือ คนแถวนี้
ก็ชวยกัน คือ หมายความวา ก็ประสบเหตุดวยกัน ก็อยูรวมกันเปนกลุม คือ อยาง
บางคนหา ก็พยายามเรียกหาทุกคนที่อยูในบริเวณเดียวกัน บางคนเขาหาแมหาอะไร
ก็พยายามชวยเหลือกันออกไป” (ID 4)
“เขาก็มีของเขา เราก็ตองชวยของเรา ตางคนตางปลอบกันไปปลอบกันมา”
(ID 7)
3.1.2.3 หาสิ่งกลาวโทษเพื่อระบายความโกรธ ผูประสบเหตุการณไฟไหมตา งไม
เคยคาดคิดวาจะเกิดเหตุการณที่กอใหเกิดความสูญเสียมากมายเชนนี้กับตน
ความคิดเชน “ทําไมจึงตองมาเกิดกับตน” “มันไมยุติธรรม” บงบอกถึงความ
โกรธ การหาคนหรือบางสิ่งเพื่อกลาวโทษเปนการระบายความโกรธวิธีหนึ่ง
บางสวนแสดงความโกรธเจาหนาที่ดับเพลิงและหนวยงานที่รับผิดชอบที่
ดําเนินการชาทําใหไมอาจชวยบานเรือนและทรัพยสินของตนได ผูที่รูสาเหตุ
ของเพลิงไหมแลวรูสึกโกรธตนเพลิงที่ทําใหชาวบานผูบริสุทธิ์ตองเดือดรอน
สิ้นเนื้อประดาตัวเนื่องจากความประมาทของคนเพียงคน
“พวกอุ ป กรณ อ ะไรอย า งนี้ ให มั น มี ม าตรฐานหน อ ย ตามหลั ก เขาต อ ง
เตรียมพรอมทุกอยางนะ การดับเพลิง ไมใชพอเหตุเกิดแลวคอยมาเติมน้ํา แลวคิดดูสิ
บานมันจะรอไหม” (ID 6)
“โกรธมาก ทําไม ทําไมเขาไมระวัง ทําไมเขาไมดู ทําไมเขาทําแบบนี้ รูไหมวาคน
อื่นเขาลําบาก คนอื่นเขาไมมีที่อยู แตถามวาจับไดไหม สาระสําคัญมันคงไมใชจับได
หรือไมได เพราะถึงจับไดมันก็ไมมีประโยชนอะไร” (ID 4)
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“ครั้งแรกเราโกรธมาก อยากจะ... โกรธมากเลยครับ โกรธ ความเลวของคนคน
เดียวทําใหคนอื่นเขาเดือดรอน” (ID 8)
3.1.2.4 หาคําอธิบายเหตุการณ ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รุนแรงโดยไมรู
เนื้อรูตัวยอมกอใหเกิดความตกใจ ขวัญเสีย สะเทือนใจ สวนหนึ่งเปนเพราะ
ไมอาจเขาใจที่มาที่ไปของเหตุการณ จึงทําใจยอมรับไดลําบาก ดวยเหตุนี้
การพยายามหาคําอธิบายในระดับปญญาเพื่อโนมใหจิตใจยอมรับเหตุการณ
และเป น การปลอบใจตนเองด ว ยพร อ มกั น สามารถช ว ยลดความตกใจ
ความเครียดและความเศราสะเทือนใจจากเหตุการณ ตัวอยางจากคําบอก
เลาของผูใหขอมูลหลักรายหนึ่งวา
“พยายามชวยดับ ตนตอคงจะดับได แลวพอดับไมไดก็มานี่ แลวก็พอหนีไฟมา
มายืนดูไฟไหมบาน ก็คิดบอกวา นี่มันคือเรื่องธรรมชาติ” (ID 5)
“ขณะที่กําลังดูไฟ มันกําลังไหมบาน ผมก็พิจารณาเปนธรรมะ วานี่ มันเกิดขึ้นได
แลวมันก็ดับไป มันเปนโลกธรรม ยืนกอดลูกสาวอยู ใหลูกสาวดู ไฟมันก็กําลังไหม”
(ID 5)
3.1.2.5 พยายามปลอยวาง เมื่อความเศราเสียใจและตกใจทวมทนจนกวาจิตใจจะ
รับได ทางออกอยางหนึ่งเพื่อลดความรูสึกที่เกิดขึ้นซึ่งเกินจะควบคุมได คือ
การไมคิด ปลอยวางมันไป ตามที่ผูใหขอมูลหลักรายหนึ่งเลาวา
“ไปนั่งรอแลว นองเขามาบอก “พี่เล็ก บานเราถูกไฟไหมหมดแลว” เราก็วา “ไหม
ก็ไหม” อยาไปคิดถึงมัน ปลอยมันไป ถาไปคิดมันแลวไมสบายใจ เขาวา อยาไปคิด
ฟุงซาน ไมใหเราคิดถึงความหลัง ทําใหเราเศราหมอง ก็มันไหมไปแลว ก็ชางมันไป”
(ID 3)
3.1.3 การตอบสนองทางกายภาพ ไฟไหมเปนภัยพิบัติที่รุนแรงและเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วโดยที่ไมมีใครคาดคิด เวลาเกิดเหตุในตอนใกลรุงสางซึ่งเปนเวลาที่คนสวน
ใหญ กํ า ลั ง หลั บ พั ก ผ อ นทํ า ให ไ ม มี ผู ใ ดอยู ใ นสภาพที่ พ ร อ มจะจั ด การกั บ
สถานการณ ธรรมชาติของอันตรายที่คุกคามอยู บวกกับความตกใจไมทันตั้งตัว
ทํ า ใหร า งกายมี ก ารตอบสนองตอ ภาวะฉุก เฉิน เชน นี้ โ ดยอั ต โนมั ติ โดยระบบ
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อัตโนมัติในรางกายที่อยูนอกเหนือการควบคุมของจิตใจและจะกระตุนทันทีที่
บุคคลรับรูถึงภัยที่อยูเบื้องหนา เรียกวา ระบบซิมพาเธติกและพาราซิมพาเธติก
(Sympathetic-Parasympathetic system) ซึ่งทําใหเกิด กระบวนการเผชิญกับ
เหตุการณวิกฤต เมื่อระบบดังกลาวนี้ถูกกระตุนใหทํางาน ผูที่ตกอยูในภาวะวิกฤต
จะ “วิ่งหนี” หรือ “หันหนาเขาสูกับอันตราย” โดยไมคํานึงถึงตัวเอง ในสภาวะนี้
อัตราการเตนของหัวใจจะเร็วขึ้นรางกายจะหลั่งสารอดรีนาลินเขาสูกระแสเลือด
เพื่อเพิ่มระดับการเผาผลาญอาหาร สรางพลังงาน และเพื่อระงับความเจ็บปวดที่
อาจเกิดขึ้น (Pinel, 1992)ทําใหบุคคลไมรูสึกเจ็บปวดแมวาจะเกิดบาดแผล และ
ไม รู สึ ก อ อ นเพลี ย แม ต อ งใช แ รงมากเพี ย งใด การตอบสนองของผู ป ระสบ
เหตุการณไฟไหมที่จัดอยูในกลุมของกระบวนการนี้ ไดแก
3.1.3.1 วิ่งหนี เมื่อรูสึกสับสน ตกใจ ทําอะไรไมถูก ดังตัวอยางที่ผูใหขอมูลหลักเลาวา
“ตั้งตัวไมถูก ไมรูจะเริ่มจากตรงไหน ไมไดขนของเลย บางคนก็ไมขนเลย เอาแต
ตัวรอด เสื้อผาก็ไมมีติดเลย กระเด็นกระดอนไปหมด หาไมมีเลย” (ID 4)
“พอเห็นไฟมันถึงไดชัดเจน หายงวงเลย ก็เลยวิ่ง วิ่งไปวิ่งมา วิ่งไปโนนขึ้นนี่ ทํา
อะไรไมทันแลว ทําอะไรไมถูก ขนาดรถยังเอาไมทันเลย มาคิดทีหลัง มันคิดไมออก
คิดทีแรกก็ออกไปไดแลว เรามัวแตวิ่งมาดู วิ่งไปดูโนนดูนี่ ไมสนใจรถ สับสน ไมรูจะ
ทําอยางไร” (ID 7)
“ผมเริ่มมองแลว เห็นมันเริ่มเยอะ เริ่มลามมาบานตรงขามไดแลว เลยตะโกน
เรียกพอแลว “พอแมไฟไหม” เริ่มทําอะไรไมถูกแลว “แมบานตรงขามไฟไหมนะ” แต
ยังไมไดเริ่มเก็บ ยังไมมีสติในการเริ่มเก็บ ก็เริ่มวิ่ง จะทํายังไง เขาก็เริ่มลงมาดู” (ID 8)
3.1.3.2 ฉวยควาสิ่งของเฉพาะหนาที่พอจะหยิบออกไปได ผูใหขอมูลหลักเลาถึง
ชวงเวลาที่กุลีกุจอฉวยควาสิ่งของเบื้องหนาเทาที่จะคิดออกวา
“เราไมไดอะไรมาเลย ไดผาถุง ถุงหนึ่งเกาๆ ดวย แลวก็เสื้อคอกระเชานี่ตัวหนึ่ง
พอไปทางนั้นเห็นเขาก็ถาม “ไดอะไรมาบาง” “ไมไดอะไรมาเลย” เอาแตตัวมาแครอด
ก็ดีแลว” (ID 2)
“แมเขาหยิบได พระสององคที่แม เขาบูชาอยู แลว ก็พี่ชายหยิบวิท ยุไป ขณะที่
ตัวเองไมไดหยิบอะไรเลย” (ID 6)
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“เก็บอะไรไมทันแลว ของที่ใกลตัวที่สุดที่นึกถึงมากที่สุด คือ คอมพิวเตอร เอา
ออกมาเปนอยางแรก นอกนั้นเขาไปเอาไมไดแลว แตแมเขารีบเก็บๆ ของมีคาลงมา
มีตาอีกคน ตาเขาก็เก็บขาวของของเขา พี่สาวเขาก็ดึงพวกวีดโี อ วีซีดีพวกนี้ จริงๆ ที่
ผมเสียดายมากคือผมเก็บแตของขางลาง ไมไดขึ้นไปเก็บบนหอง เพราะบนหองมีของ
มีคาอยูเยอะ เยอะมาก ตอนนั้นผมเลนคอมอยูขางลาง คอมไมไดอยูในหอง เพราะ
ถาไวในหองจะเลนทั้งคืน แมเขาก็จะไมเห็น จําไดวาที่ไฟไหมไมไดขึ้นไปชั้นสองเลย
อยูแตตรงที่เลนเกมสอยูตรงนั้น” (ID 8)
3.1.3.3 ไมรูสึกเหนื่อยหรือเจ็บปวด ไมสนใจสภาพทางกายของตนเอง ดังที่ผูใหขอมูล
หลักบางรายเลาถึงสภาพรางกายของตนในเวลานั้นวา
“ตอนนั้นก็ไมไดสนใจเลยมีรองเทาหรือไมมีรองเทา ไมสนเลย” (ID 6)
“ไมหนักมาก ไมเจ็บนะ โดนยังไมรูสึกเลย ตื่นเตน โดนอะไรก็ชาไปหมด เหยียบ
แกวยังไมรูเรื่องเลย รองเทามันขาด ไมรูจะทําอยางไร ก็โยนไปเลย แลววิ่งอยูตีนเปลา
ไปเหยียบแกวเมื่อไหรก็ไมรู ไฟนี่ที่หยดยังไมรูเลย ไมรูตัวเลยนะ แตวันนั้นก็มีคนมา
ปดขางหลัง เพราะไฟมันติดหลังแลว ปดใหญเลย เราก็ยังไมรูนะ มันชา ไมรูสึก”
(ID 7)
3.1.4 พฤติกรรมตอบสนองที่เหมาะสม ผูประสบภัยบางคนที่ยังครองสติอยูไดจะ
แสดงพฤติกรรมในการเผชิญกับอันตรายเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม มีการคิด
คํานวณ ประเมินสถานการณ ความเปนไปไดตางๆ เพื่อใหตนเอง สมาชิกใน
ครอบครัวและเพื่อนบานในละแวกใกลเคียงปลอดภัย พฤติกรรมที่พบไดแก ชวย
ดับไฟที่บานตนเพลิง ชวยบานอื่นที่ยังมีโอกาสจะรอด หรือชวยบุคคลอื่นที่กําลัง
เดือดรอนนอกเหนือจากครอบครัวและคนสนิทของตน
“ยายก็นอนฟงอยู ก็ไดยินเสียงหลาน บอกนาไฟไหม ก็พูดแคนี้ ยายก็รีบไปเปด
ประตู ไปเปดหนาตางกอน ใหแมว เลี้ยงแมวไว 3 ตัว เออ 4 ตัว ใหแมวกระโดด
ออกมา ยายก็เปดประตูเดินออกไป บานนี้ คอยๆ เดินออกไปทางดานนี้ คอยๆ เดิน
ไป ที่จริงยายอยูในบานเดินได แตออกไปขางนอกไมคอย ก็คอยๆ เดินเกาะขางฝา
เดินเลาะออก เกือบถึงปากซอย” (ID 3)
“ชวยดับไฟ ทําอะไรไมไดแลวนี่ ก็ชวยพี่ชาย พาพี่ชายแลวพี่สะใภเขาไปในสวน
ไปถากหญา ตัดตนไม กลัวไฟมันเขาตนไม เผาตนไม แลวไปไหมบานในสวนอีก เรา
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ก็ไปตัดตนไมกัน กันไมใหมันโหมเขามา ก็เลยมีคนในสวนเขามาชวยกันตัด เพราะถา
เขาไปในสวนนี่ก็ยิ่งแลวกันใหญ มันจะลามไปทั้งตลาด” (ID 6)
“ไมไดออกเลย เพราะตองอยูในสวน เพราะมันจะลามตนไม สวนนี้มันจะติดกับ
ตนไม ตนไผ ตนไผติดกับบานนี้ แลวเขาไหมมันจะลามไปบานโนนได ก็ตองชวยเขา
อยูตรงนั้น เอาน้ําในสวนดับ อยูแถวนั้น บานตัวเองไมทันแลว มันก็ลามไปเรื่อย”
(ID 7)
3.2 หลังเหตุการณไฟไหม
เจาหนาที่ควบคุมเพลิงไดในตอนเชา ประมาณ 8.00 น. พื้นที่ขางสวนสาธารณะซึ่งเคยมี
บานไมเดี่ยวตั้งซอนเรียงกันสลับดวยทางเดินเล็กๆ ในเวลานั้นกลับโลงเตียน เหลือแตซากปรักดํา
เปนตอตะโกและกลิ่นควันคลุง ในเชาวันนั้น ชีวิตของผูที่อยูอาศัยในพื้นที่นี้เปลี่ยนไป เมื่อคืนพวก
เขายังรับประทานอาหาร ดูโทรทัศน ใชเวลาพักผอนยามดึกในบานของตนเอง แตนบั จากนี้ บานที่
เคยพักพิง ทรัพยสินที่เคยมีเคยใช สิ่งของอันเปนที่รักและผูกพัน ไมมีเหลืออีกตอไป ผูประสบ
เหตุการณไฟไหมกลายเปนคนไรบาน ขาดทรัพยสิน ไมมีแมแตเสื้อผาจะใส ขาวของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน จากมีกลายเปนไมมี แมการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพแวดลอมจะเปนสิ่งที่เห็นได
ชัดเจนที่สุด แตจิตใจก็ตองปรับเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่ไมเคยมีใครคาดคิดอันเกิดจากความ
สูญเสียอยางกะทันหัน ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงภายในไมกี่ชั่วโมง แตการดําเนินชีวิตประจําวันของทุก
คนยังเหมือนเดิม ยังตองไปเรียน ไปทํางาน ชวงหลังเหตุการณไฟไหมจึงเปนประเด็นเกี่ยวกับ
ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวดานตางๆ ของผูประสบภัยเพื่อใหชีวิตกลับมาสูสภาวะปรกติ
เชนที่เคยอีกครั้ง
3.2.1 สภาวะทางรางกายและจิตใจ
หลังจากไฟดับ ความเปลี่ยนแปลงอยางไมคาดคิดทําใหผูประสบภัยไฟไหมตองปรับตัว
ทันที นับเปนงานหนักที่ตองอาศัยพลังทางกายและจิตเพื่อใหผานพนภาวะวิกฤตที่โหมมาและจบ
สิ้นอยางรวดเร็ว แตสิ่งที่หนักยิ่งกวาคือ การดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิงนับแตนั้น การ
เปลี่ยนแปลงไมวาเล็กหรือใหญกอใหเกิดความเครียดในการปรับตัว ในกรณีนี้ ไฟไหมนับเปนภัย
วิกฤตที่กอใหเกิดความเครียดขณะเกิดเหตุการณ อีกทั้งนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง นั่น
คือ ความสูญเสีย ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปมองวาเปนการเปลี่ยนแปลงดานลบ ดวยเหตุนี้หลังเหตุการณ
ไฟไหมผูประสบภัยจึงเผชิญกับความสะเทือนใจเฉียบพลัน (acute trauma) ซึ่งเปนกลุมอาการที่
เกิดขึ้นภายหลังภยันตรายวิกฤตที่กอใหเกิดความสูญเสียที่ยิ่งใหญ ประกอบดวย การนึกถึงหรือ
เห็นภาพเหตุการณซ้ําๆ การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําใหนึกถึงเหตุการณ และภาวะการตอบสนองที่ไวเกิน
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ระดับปรกติตอสิ่งเราที่คลายคลึงกับเหตุการณที่เกิดขึ้น (สิ่งเราที่เกี่ยวกับไฟและเหตุการณไฟไหม)
รวมถึงกลุมอาการซึมเศรา เครียด วิตกกังวล ผลกระทบทางกายอันเกี่ยวเนื่องกับจิตใจ เชน การ
นอนหลับผิดปรกติ รับประทานอาหารไมลง และรางกายออนเพลีย ซึ่งจากขอมูลการสัมภาษณ
กรณีศึกษา สามารถสังเคราะหแยกอาการทางกาย และทางจิตใจไดดังนี้
3.2.1.1 สภาพรางกาย อาการทางกายที่เดนชัดตามคําบอกเลาของผูประสบภัย
ไดแก นอนไมหลับ รับประทานอาหารไมลง บางรายเห็นภาพเหตุการณ
ไฟไหมติดตา หรือนอนฝนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น นอนเพอ หนาถอดสี
ทั้งหมดนี้เปนอาการของภาวะความเครียดเฉียบพลัน แตบางรายอาจ
นอนหลับสนิทเนื่องจากออนเพลียจากเหตุการณที่เกิดขึ้น
ก. ปญหาในการนอนหลับ ที่พบมากที่สุดคือ นอนไมหลับ ฝนราย
1) นอนไมหลับ ผูประสบเหตุการณหลายรายเลาวานอนไมหลับ
ชวง 2-3 คืน หลังเหตุการณใหมๆ สวนใหญใหเหตุผลวา เพราะ
แปลกที่ไมคุนเคยและไมสบายเหมือนที่บานของตนเอง บางคน
บอกว า นอนไม ห ลั บ เพราะยั ง ตกใจ เพ อ และหวาดผวาจาก
เหตุการณที่เกิดขึ้น ดังตัวอยางวา
“หลับไมลงเลย จะพูดจะเพออยูอยางนั้น หลับยาก กวาจะหลับก็คือใกลๆ เชา
แลว” (ID 1)
“คืนแรกไมหลับเลย ไมใชคืนแรกหรอก ไมรูกี่คืนเลย 3-4 คืน หลับบางไมหลับ
บางเพราะไปอยูที่ใหมดวย” (ID 2)
“ไมหลับหรอก ไมรู มันนอนแปลกๆ ที่แลวไมหลับ เราไมเคยนอนที่แบบนั้น มัน
ไมเหมือนนอนบาน เราไปนอนที่อื่น เดี๋ยวมันก็หลับ เพลียๆ มันก็หลับ” (ID 6)
2) ฝนรายถึงเหตุการณไฟไหม ผูประสบเหตุการณไฟไหมบาง
คนรายงานวานอนไมหลับชวงสัปดาหแรก โดยเฉพาะสองสาม
คืนแรกที่หลับตาเมื่อใดก็จะเห็นภาพเหตุการณไฟไหม บางคน
เลาวาฝนถึงบานที่ถูกไฟไหมไปและยังตกใจรูสึกเหมือนตัวเอง
ยังอยูในบาน ตามที่ผูใหขอมูลหลักไดเลาวา
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“พอหลับตาก็จะเห็นภาพแลว เห็นเปลวไฟลุกทวมบาน คือ มันติดภาพ คือเปน
คนที่เห็นภาพอะไรที่ไมดีแลวมันจะติดตาถึงมโนภาพเรื่องนั้น นี่ก็เหมือนกัน คือ ใจ
เสีย ตกใจสุดขีด ก็ยังวนเวียนอยูในเหตุการณ” (ID 1)
“แรกๆ ก็แย แยเลย เพราะวาเราก็ผูกพันกับบานนี้พอสมควร แลวเราก็รูสึกวา
เวลาหลั บ ตาที ห นึ่ ง จะนอน เราจะเห็ น ภาพแรกที่ เ ราเห็ น ภาพแรกที่ เ ราเห็ น กั บ
เหตุการณนี่ตลอดเวลา (ภาพไฟที่ลุกติดบาน) เราเห็นตลอดเวลา รูสึกวาทุกวันนี้พอ
นอน เราก็ยังรูสึกวาเราอยูในบานเราอยู แลวเราก็ทําอะไรอยางที่เราเคยทําตั้งแต
เด็กๆ มุมนี้ไปทําอะไร มุมนั้นเราทําอะไร ยังรูสึกอยางนี้ตลอดเวลา อยางทุกวันนี้เราก็
ยังรูสึกอยู ยังเห็นบานของตัวเองอยูในความฝน ยังเห็นอยู ยังจําไดดีทุกอยาง” (ID 4)
ข. รับประทานอาหารไมลง อาการที่เดนชัดในชวงสัปดาหแรกหลังไฟ
ไหม คื อ รั บ ประทานอาหารไม ล ง เบื่ อ อาหาร ไม รู สึ ก อยาก
รับประทาน กินอะไรก็ไมอรอย ผูประสบเหตุการณไฟไหมรายหนึ่ง
เลาวารูสึกเบื่อหนายทุกอยาง และเครียด ทําใหไมอยากกินอะไร
“ตอนนั้นไมไดมากินเลย กินไมลง กินแตน้ํา ขาวไมไดกินเลย ใหลูกไปซื้อเปปซี
มาใหกิน กินขาวนิดๆ หนอยๆ กินอะไรไมไดเลย มันกินไมลง มันตื้อ” (ID 2)
ค. รางกายออนเพลีย ความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดจากการวิ่งขนของ การ
กระตุนรางกายจากระบบซิมพาเธติกและพาราซิมพาเธติกในภาวะ
วิกฤต และความเครียดที่เพิ่มสูงขณะเกิดเหตุการณ ทําใหผูประสบ
เหตุการณหลายคนออนเพลีย หมดเรี่ยวแรงหลังจากเหตุการณสงบ
ลงแลว ผูใหขอมูลหลักรายงานหนึ่งวาตนเองตองนอนหลับเพราะไม
มีแรง และรูสึกออนเพลียทําอะไรไมไหว
“มันเพลียดวย ไมไดนอนเลย แลวก็นั่ง นั่งอยูนั่น กินขาวเสร็จ ก็ไปนอน นอนได
หนอย ก็ตื่น คิดวาตองทําอะไรตอ...เพลีย หลับสนิทเลย เพราะวาไมไดนอนวันหนึ่ง
เทากับสองวันเลย” (ID 7)
ง. อาการปวยเนื่องมาจากความเครียด ความเครียดสงผลตออาการ
เจ็บปวยทางกาย พบวา หลังเหตุการณ ผูประสบเหตุการณรายหนึ่ง
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มีอาการเวียนศีรษะบอยๆ นอกจากนี้ในรายที่มีความเจ็บปวยอยู
ก อ นแล ว เช น ความดั น โลหิ ต สู ง โรคหั ว ใจ ภายหลั ง เหตุ ก ารณ
ความเครียดจากไฟไหมจะเรงใหอาการดังกลาวปรากฏรุนแรงขึ้น
“ที่มั น วูบ (เวีย นศีรษะ) เพราะเปนความดัน สูง มัน เปน อยูแล ว มันก็เ กี่ ย วกับ
เครียดนะ หมอเขาบอก เครียดมากๆ มันจะขึ้น แลวพอมาเห็นอยางนี้มันตกใจ มันก็
วูบไป เปนความดันสูงอยู ตอนนี้ก็ยังเปน ตองนอนอยู ที่บอกวาจะซักผาก็ยังไมไดซัก
ตองมานอนแหมะ นี่ไงกินยาหอม มันเปนอยูแลว กินยาลมอยู ถานอนก็จะคอยยัง
ชั่ว” (ID 2)
“ทั้งหมดมันก็เลยนํามาซึ่งความเครียดหลายๆ อยาง มันก็สงผลถึงรางกาย มัน
ทนไมได รางกายก็ออนแออยูแลว เขาก็พยายามคิดมาตลอดวาเขาไมเปนอะไร แต
จริงๆ หมอตรวจแลว ไมใชวาไมเปนอะไร มันเปนแบบนากลัวมาก มันนากลัวมาก
ในชวงนั้น เพราะตอนหนึ่งหมอเขาตรวจแลวเทสทอะไรสักอยาง แลวปรากฏวาหัวใจ
มันหยุดเตน เพราะเนื่องจากวามันมี effect ตอกันหลายอยาง หมอเขาเลยปมพหัวใจ
ขึ้ น มา ก็ ดี ขึ้ น แต ว า หมอบอกว า มั น ไม ใ ช สั ญ ญาณที่ ป รกติ น ะ มั น เป น สั ญ ญาณ
อันตรายนะ เพราะวาหัวใจทํางานหนักมาก แลวประกอบกับที่เปนความดันดวย
หัวใจตีบอยูแลว”(ID 4)
“แมแยลงแนนอน แมเริ่มมีโรคความดัน ผมวาจากจุดเครียด โดยสวนตัวเขาเครียด
เรื่องลูกมากอยูแลว เปนคนเครียดครับ ยิ่งมาเจอเรื่องนี้เขายิ่งเครียดเลย” (ID 8)
3.2.1.2 สภาพจิตใจ ผูประสบเหตุก ารณไฟไหม รายงานความรูสึกที่ เ กิดขึ้น
หลังจากเจาหนาที่ดับเพลิงควบคุมไฟไดในตอนเชาในลักษณะคลายคลึง
กัน คือ สับสน งุนงง หดหู เสียขวัญ เศรา เครียด และทอแทสิ้นหวัง อัน
เกิดจากความสูญเสียอยางฉับพลันซึ่งทําใหจิตใจยังไมอาจปรับรับกับ
ความเปลี่ย นแปลงที่เ กิดขึ้น ผูวิจัยไดจัดกลุมความรู สึกของผู ประสบ
เหตุ ก ารณ ไ ฟไหม ส ามารถแยกออกได เ ป น 4 กลุ ม ตามลั ก ษณะการ
ตอบสนองทางความรูสึก คือ กลุมหลีกหนี กลุมหวาดกลัว กลุมซึมเศรา
และกลุมเครียด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. กลุมหลีกหนี มีการหลีกเลี่ยงไมอยากพบเห็นสิ่งที่เกี่ยวของกับไฟ
ไหม เชน ซากบาน หรือ บริเวณที่ถูกไฟไหม เนื่องจากการพบเห็น
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ดังกลาวกอใหเกิดความรูสึกหดหู นอกจากนี้ความรูสึกงุนงง สับสน
ยั ง นั บ ได ว า เป น ความรู สึ ก ในกลุ ม ของการหลี ก หนี เนื่ อ งจากผู ที่
ประสบเหตุการณไฟไหมหรือเหตุการณวิกฤตตางๆ ที่จิตใจยังไม
พรอมรับผลของเหตุการณจะใชกลไกการปองกันตัวในการตัดการ
รับรูความรูสึก (Dissociation) ไปบางสวนเพื่อลดความเครียดและ
ความรูสึกหวาดกลัวจากเหตุการณ ผลของการตัดการรับรูความรูสึก
คือ งุนงง ชา สับสน คิดอะไรไมออก
1) ความรูสึกหดหูจากการเห็นภาพบริเวณที่ถูกไฟไหม หรือ สิ่งที่
เกี่ ย วข อ งกั บ เหตุ ก ารณ ดั ง ตั ว อย า งคํ า บอกเล า จากการ
สัมภาษณ เชน
“เดินเขาไป มันเปนภาพที่สลดหดหูมาก มัน ไมอยากจะเขาไปดูเทาไหร มันเปน
สิ่งที่เลวราย แหงแลง บอกไมถูก มัน เปนเรื่องที่ไมดี ใจหาย ไมอยากไปแตก็ตองเขา
ไป” (ID 1)
“หดหู สิ่งที่เราเคยอยูเคยเห็น เคยใชชีวิตประจํา แลวมันกลายเปนภาพทีม่ นั ไมนา
มองแลว มันเปนสิ่งที่เราไมอยากเขาไปแตะตอง ไมอยากนึกถึง ไมอยากไปสัมผัสอีก
สัมผัสแลวมันเกิดอารมณที่มันหดหู” (ID 1)
“ที่เดิมนี่ทิ้งไปเลย แกทําใจไมได ไมอยากไปดูบาน ไปดูที่ตรงนั้นไมได 2 คน
แมบานผมกับลูกสาว ไมหันกลับไปดูที่นั่นเลย คือ ไปดูแลวทําใจไมได” (ID 5)
2) งุนงง สับสน คิดอะไรไมออก ดังคําพูดตอไปนี้
“สับสน โทรไปบอกที่ทํางานวาวันนี้ไมไปทํางานนะ ลายาวไปเลย ก็เกือบอาทิตย
กวา ไมทํางานนะ ลา ลายังตั้งตัวไมได ไมรูจะทําอยางไร ก็ยังมาเจอนี่อีก มัน ตื้อไป
หมด” (ID 6)
“เขาจะบอกวาตองทําอะไรบาง เพราะดูแลวไมมีใครทําอะไรถูก ทําไมถูก ไมเคย
โดน มันยังไงไมรู คิดอะไรไมออก…มันพูดไมถูก คิดอะไรไมออกเลย” (ID 7)
“แมหลุดไปเลย แตพอก็ยัง... แตแมเขาคุมความคิดอะไรไดดีกวาพอ พอเขาไม
เครียดนะแตดูเขาทําอะไรไมเต็มเทาไหร คือ เหมือนแบบเขา เอาเซ็นสิ “ออ ออ เซ็น
หรือ” คือ เอาตรงนั้น ใครเรียกอะไรก็ทํา พอเปนคนจัดการแตบางทียังมีผิดพลาด
เหมือนเขายังสติไมคอยอยูกับที่เทาไหร” (ID 8)
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ข. กลุมหวาดกลัว ความรูสึกสะเทือนใจ เสียขวัญและเสียใจที่เกิด
ในชวงเหตุการณไฟไหมยังคงมีอยู แมเหตุการณจะจบลงแลว แต
การนึกถึงภาพเหตุการณยังกอใหเกิดความหวาดกลัว สะเทือนใจ
ทํ า ให ร อ งไห เ มื่ อ คิ ด ถึ ง เหตุ ก ารณ ควบคุ ม สติ ไ ม ไ ด เ ต็ ม ที่
นอกจากนั้นยังพบอาการสะดุงตกใจหรือหวาดผวาเมื่อพบสิ่งเราที่
ทําใหนึกถึงเหตุการณไฟไหม
1) สะเทือนใจและเสียขวัญเมื่อนึกถึงหรือพูดถึงเหตุการณไฟ
ไหมดังตัวอยางคําพูด เชน
“ตอนนั้นที่ไดคุยกันก็ยังใหม ยังไมกี่เดือน พูดยังรูสึกสับสน ไมเปนเรื่องเปนราว
รายละเอียดก็ไมมาก เพราะใจมันยังอยูตรงนั้นอยู สติก็ยังลําดับภาพเหตุการณไดไม
ดีพอเหมือนตอนนี้ มันก็ยัง ใจยังเสีย ยังเหมือนตกอยูในภวังคเรื่องที่มันเห็นภาพ”
(ID 1)
“รองไห ใครมาพูดอะไรไมได รองให รองไหทั้งวันเลย .ตกใจ ใจเสีย ไมดีเลย คน
อื่นเขายิ่งกวาเราอีกนะ ยายแปน แกเดินเบอๆ บาๆ ไปเลย” (ID 2)
“ตอนแรก เกือบรองไหเหมือนกันนะ มันเสียดาย มันไมนาเกิดเลย เหตุการณ
แบบนี้” (ID 6)
2) อาการตกใจ หรือหดหูดวยความกลัวเมื่อเห็นสิ่งที่คลายไฟ หรือ
ทําใหนึกถึงเหตุการณไฟไหม ผูใหขอมูลหลักมากถึง 5 ราย และ
ผูใหขอมูลประกอบรายอื่น มีความรูสึกดังกลาวนี้ดังที่เลาวา
“เพราะความตกใจมันยังมีอยู คือ มันเปนนิสัยที่เมื่อกอนไมไดขี้ตกใจมาก แต
เดี๋ยวนี้ตกใจมาก ถามีอะไรปุบปบ จะช็อกเลยนะ ช็อกมากกวา ตอนนั้นที่เกิดไฟไหม
ก็ช็อกจนหนาซีด” (ID 1)
“เราก็ยังระแวงอยู ทีนี้เราระแวงเอง (หัวเราะ) มันจะเกิดหรือไมเกิดเราก็ระแวง
ของเราเอง ใจเรามันยังระแวง ขนาดลูกมันเอาอะไรนะที่ชอต เปะ เปะ เปะ เรายังวา
“อุย ดูซิ อะไรมัน เปะ เปะ เปะ เสียงอยางกับสายไฟมันไหม” ใจมันยังนึกถึงอยู มัน
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เปนที่ชารจไฟแลวเอามาตบ เปะ เปะ เปะ เหมือนไฟไหมเลย เวลาไฟไหมมันจะ
เปยะ เปยะ เปยะ สายไฟมันลุก เพราะวามายืนอยูตรงนี้” (ID 2)
“เรื่องไฟใชไหม แรกๆ จะเปน หลังๆ ไมคอยเปนแลว แรกๆ จะแบบพอไดกลิ่น
ควันจะรูสึกเศรา รูสึกแย แยจริง นึกถึงทันที แลวอะไรตออะไรมันก็ไปเปรียบเทียบกับ
เหตุการณไดอยางชัดเจน หลังๆ ก็ไมคอยเปน คอยดีขึ้น” (ID 4)
“หลังจากเกิดเหตุแลวสองสามวัน ก็ขับรถไป ไปเห็นปาย “กุงเผา” แกเห็นวาเผา
เทานั้นสะดุงเลย “เฮย เผาอีกแลว” หนักนะ เปนหนัก เห็นรานวากุงเผาแกสะดุงแลว”
(ID 5)
“เวลาไฟไหมมันจะรูสึกแปบๆ ขึ้นในใจ มันไหมบานเรา เห็นไฟ ไปไดยิน สามสี่
เดือนแรกนี่ไดยินเสียงรถหวอไมไดเลยนะ ตกใจเรื่อยเลย หวอมาตกใจแลว หนักสุด
เพราะวามันไดยินแลวรูเลยวาที่ไหนตองมีไฟไหม ออ นี่อีกอยาง ควัน ควันขึ้นเยอะ
เราก็ ม องแล ว คิ ด ถึ ง เห็ น เลยนะว า ไหม ยั ง ไง มั น ค อ ยๆ ไหม ห ายไปทั้ ง หลั ง เลย
เพราะวาตองอยูตรงนี้ตลอด บานแมนี่คอยๆ หายไป ขางบนถลม” (ID 7)
ค. กลุมซึมเศรา ความเศรา เสียใจ ทอแท สิ้นหวัง เปนลักษณะหลัก
ของกลุมความรูสึกแบบซึมเศรา กรณีศึกษาที่ประสบเหตุการณไฟ
ไหมหลายรายมักเลาวา ยังอาลัยอาวรณ คิดถึงบาน สิ่งของมีคา
และทรัพยสิน รวมถึงความสะดวกสบายที่เคยมี ยังมีความผูกพัน ไม
อาจตัดใจหรือทําใจยอมรับได และความสูญเสียสิ่งของบานเรือนที่
ผูกพันจึงนํามาซึ่งความทอแทสิ้นหวังตอชีวิตในอนาคต ซึม ไมอยาก
ทําอะไร หรือแมแตไมอยากมีชีวิตตอไปในรายที่มีภาวะสะเทือนใจ
อยางรุนแรง ในชวงแรกๆ ความเสียใจแสดงออกมาผานความผูกพัน
กับสิ่งที่สูญเสียไป อาวรณ และยอนนึกถึงภาพสิ่งที่สลายไปในกอง
ไฟ บางรายคอยวนเวี ย นมาดู ซ ากไฟไหม บ า น และตามด ว ย
ความรูสึกสิ้นหวัง ทอแท หมดอาลัยตายอยาก
1) เสี ย ใจ อาลั ย อาวรณ กั บ สิ่ ง ของที่ รั ก และผู ก พั น ที่ สู ญ เสี ย ไป
ตัวอยางเชน
“เกือบเดือนที่ใจเสียอยู ใครมาถามอะไรก็จะรอง นึกถึงของเรามีอยู นึกถึงบาน
พูดไมได พูดแลวมันก็จะรองไห ก็เลยไมคอยพูดใหใคร” (ID 2)
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“ไมพูด ไมพูดเลย รองไห รองไหอยางเดียว แลวก็มาเก็บขาวของของตัวเอง ซึ่ง
จริ ง ๆ มั น เป น ของที่ ไ หม ไ ฟไปแล ว เก็ บ ไปก็ ไ ม มี ป ระโยชน ให เ ก็ บ ทั้ ง หมดก็ ไ ม มี
ประโยชน แตวาเขาก็จะทํา แรกๆ ก็ หามกัน หามกัน หามจนหยุดหาม ก็ปลอย สวน
ใหญก็จะมารองไห สองก็คือ อาจจะมานั่งดู คือจริงๆ แรกๆ อาจจะรองไหเยอะมาก
หลังๆ นี่ก็มานั่ง เหมือนมานั่งเฝา มานั่งดู เฝาที่ของตัวเอง” (ID 4)
“แลวความรูสึกที่มันวูบๆ ของคนที่ไฟไหม มันจะมีอยูตอนหนึ่งวา ในขณะที่เขา
อยูในบาน แกวอยูตรงนี้ หมอขาวอยูตรงนี้ ตูกับขาว ตูเสื้อผาอยูตรงนี้ พอไหมไปแลว
นี่ ความรูสึกตรงนี้มันจะวิ่งเขามา พอตัวเองไปอยูที่อื่นแลวปุบ เดี๋ยวพอจะไปหยิบ
เสื้อผา อาว มันไมมีเสียแลว นั่นละ จุดตรงนั้น” (ID 5)
2) ทอแท สิ้นหวัง ซึ่งเปนในลักษณะ ความเหนื่อย เพลีย เบื่อ ซึม
ไมอยากจะทําอะไรหรือคิดถึงสิ่งใด ดังที่บางรายเลาวา
“ไมอยากพูดเลย พูดเหมือนกัน พูดแบบวาหวงแม (เสียงสั่น) เวลาเรานิ่งไป เรา
นิ่งเพราะวาเราอาจจะเหนื่อย แตเพื่อนจะมองวาเราหดหู เสียใจมาก ไมใช เราไมได
เสียใจมาก แตแบบวา เหนื่อยจังเลย ทําไมมันเหนื่อยขนาดนี้ ทําไมชีวิตมันเหนื่อย
จัง” (ID 4)
“มันจะเหนื่อย จะเบื่อ อะไรหลายอยาง ไมทําอะไรแลว ก็เลยเขาใจที่แมเขาเปน
วาทําไมกินเสร็จเขาก็จะนอน นอน ไมสนใจอะไรแลว เดี๋ยววันนี้ไปดูบาน เสร็จแลว
กิน เสร็จแลวนอนดีกวา ไมเอาแลว ไมตองคิดอะไรแลว” (ID 4)
“ไมไดทําอะไร มันวางๆ (เสียงแผว) ก็คิดบาง (เงียบ) มันนั่ง มันไมรูจะทําอะไร ไม
มีอะไรทํา มันแปลกนะไมมีรถก็ไมรูจะทําอะไร จะไปหางานก็ไมไดไป มันหายาก
สมัยนี้นะ ทอ มันหดหู เดินไมมีแรง ไมมีกําลังใจไมมีแรงทําอะไร มันงง มันไมเหมือน
ตอนบานเราดีๆ เรายังมีกําลังใจทํางาน” (ID 7)
ง. กลุมเครียด (Stress) ความเครียดเกิดเมื่อผูประสบเหตุการณคิดถึง
อนาคตกังวลในเรื่องความเปนอยู การงาน และเศรษฐกิจ ในกลุม
ความรู สึ ก เครี ย ด จะพบอาการวนคิ ด กั บ ตนเองและหมกมุ น กั บ
ความคิดตางๆ เพื่อหาแกปญหา การวนคิดทําใหไมสามารถมองเห็น
ทางออก หรือทางแกปญหาอื่นๆ ได ทําใหความเครียดยิ่งทวีสูงขึ้น
นอกจากนี้เมื่อบุคคลจมอยูกับความเครียด บุคคลอาจแสดงทาทีเบือ่
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ซึม คลายในกลุมซึมเศรา หรือ หงุดหงิดงาย โดยเฉพาะเมื่อถูกถาม
หรือถูก รบกวน
1) วิตกกังวลถึงอนาคต ทําใหเกิดความเครียด ดังคําพูดตอไปนี้
“เราก็เสียดายเหมือนกัน เพราะวาเงินทองเราก็หมดแลว ทีแรกเลยเครียดแต
เรื่องเงิน จะเอาอะไรมาปลูก เอาอะไรมาทํา” (ID 2)
“มันก็กลุมนะ (หัวเราะ) มันก็กลุมทุกคน ก็ (หัวเราะ) บานก็ไมมีอยู แลวเราก็ไมรูวา
หลวงจะชวยเทาไหร วาจะไดอยูที่นี่หรือเปลา แลวทางวัดเขาจะใหเราอยูตอหรือเปลา
มีหลายเรื่องใหเราคิด ไมใชวาเราจะคิดกลุม แบบบานไฟไหม เราไมมีที่อยูตองอยูวัด
มันก็ไมได เราก็ตองคิดเดินไปขางหนา” (ID 6)
“เครียดเรื่องบานวาจะไดอยูหรือเปลา เพราะวาสังเกตหลายที่แลว ไฟไหมที่วัด
เขาจะไลเลย ที่อยู ไมรูจะไปอยูไหน ที่อยูที่กิน อาบน้ําอยางไร จะอยูอยางไร แลวก็
เครียดวาไมไดทํางาน รถไมมี ก็เลยไมรูจําทําอยางไร” (ID 7)
2) วนคิดอยูกับความคิดดานลบ เชน เสียใจ นอยใจ ทอแท ซ้ําๆ
จนทําใหความเครียดเพิ่มขึ้น ดังที่ผูใหขอมูลหลักบางรายกลาว
วา
“จะเครียดวา “ทําไมนะ เราไมเหมือนคนอื่น แบบวาไดไป ไดทําโนนทํานี่แบบที่
เขาหวัง อยากทําที่เขาหวังอะไรก็ไดทํา” คือ มันตองคิดอยางนั้น มันก็ตองคิด” (ID 4)
“ทําไมละ ทําไมมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเยอะเหลือเกิน ทําไมเราตองลําบากอะไร
หนักหนาขนาดนี้ แลวทําไมเราตองคิดเยอะขนาดนี้ มันไมนาจะตองคิดอะไรเยอะ
ขนาดนี้ แตเราก็ตองคิด ถาไมคิดเลย ไมหาความรูอะไร มันก็จะลอย ลอยไปเลย”
(ID 4)
“แมเขาเปนคนที่คุมอารมณไมได เขาจะเศรามาก แลวเขาก็เสียศูนยไปเลยตอน
นั้น เขาคิดอะไรตออะไร เรื่องเงิน แลวจะหามาปลูกบานใหมยังไง เราจะลําบากไหม
อะไรตอมิอะไรไปเรื่อยๆ” (ID 8)
3.2.2 บรรยากาศในครอบครัว
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ความเครียด ความทุกขใจ เสียใจ และชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากความสูญเสียสงผลตอ
สภาพจิตใจ อารมณ และรางกายของสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานทางสังคม
ระดับเล็กที่สุด สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธแนบแนนใกลชิดกวาหนวยทางสังคมอื่นๆ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอสภาพสังคมทั้งหมดยอมสงผลตอครอบครัว ปฏิสัมพันธและการ
สื่อสารตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงนี้ยอมตางจากในภาวะปรกติ อารมณเสียใจ สับสน หวาดกลัว เต็มไป
ดวยความเครียดยอมมีผลกระทบตอบุคคลใกลชิด ดังนั้นผูประสบเหตุการณไฟไหมแตละรายรับรู
ถึงความเปลี่ยนแปลงในครอบครัว สวนใหญรูสึกวาบรรยากาศเครียดขึ้น กระทบกระแทกกันได
งายเนื่องจากสมาชิกแตละคนตางเสียใจ เครียด และกําลังตองการเวลาสวนตัวเพื่อทําใจ ตางรูสึก
เหนื่อยที่ตองแบกรับอารมณของกันและกัน โดยรวมผูประสบเหตุการณไฟไหมในครั้งนี้รับรูความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัวภายหลังเหตุการณไฟไหม ดังนี้
3.2.2.1 ตึงเครียดขึ้น เนื่องจากสมาชิกแตละคนรูสึกเสียใจ เศราใจ และเครียด
กังวล โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัว ความเปนอยู
ของครอบครัวที่ตองเปลี่ยนแปลงไปภายหลังไฟไหม ดังที่ผูใหขอมูลหลัก
บางคนเลาวา
“เราเห็นแมเรารองไหตลอดเวลา มันก็เครียดนะ คือเราเองก็เครียดเหมือนกัน
สภาพเราก็แยเหมือนกัน เรามีภาระที่เราตองทําของตัวเราเองอีกในเรื่องที่เราตอง
ทํา” (ID 4)
“เครียด มองหนาเห็นหนากันเองก็เครียดแลว บานไฟไหม บานนั้นก็ไหม เจอหนา
กันก็เครียดแลว” (ID 7)
“แมกับพี่เครียดขึ้น แมเขากลับบานมาก็จะเหนื่อย แลวเขา (เงียบไป) สักประมาณ
อาทิตยแรกแมแยมากๆ แตหลังๆ เริ่มดีขึ้น เริ่มมา “ไปซื้ออะไรกินกันดีไหม ไปซื้อไอ
โนน ดูนี่กัน” แรกๆ เวลาไปพวกหางดีพารทเมนทสโตร พวกซูเปอรมารเกต จะไม
กลาหยิบ แรกก็จะ แมเอานี่ไหม แมก็ “เอามาก็ได” อยางนี้” (ID 8)
3.2.2.2 ทะเลาะเบาะแวงกัน บอยขึ้น ภายหลัง เหตุการณไฟไหมสมาชิกใน
ครอบครัวโมโหงาย อารมณเสียและกระทบกระแทกกันงาย ตางคนตาง
ควบคุมอารมณไมอยู เนื่องมาจากความเครียดที่ตองคิดแกปญหาตางๆ
ผูใหขอมูลหลักบางรายกลาววา

53

“มัน เครีย ดจนกระทั่งทะเลาะกันบอยมากกั บแม กับใครตอใคร ใช เขาก็เ ป น
เหมือนกัน คือ ทุกคนหงุดหงิด ทุกคนเครียด ทุกคนรูสึกวาทําไมตองเกิดขึ้นกับเรา
แลวทุกคนก็จะตอง... คือ ทําไม ทําไมมันเร็วแบบนี้ แลวทุกคนก็มีภาระของตัวเองอยู
แลว แลวมันก็เปนความเครียด แมเองเขาก็รูสึกวาเขาอยูไมได เขาอยูไมได ทําไมเขา
ตองอยูตอ” (ID 4)
“ช ว งแรกๆ จะทะเลาะกั น บ อ ย เขารู ว า เขาเครี ย ด เมื่ อ ต า งคนต า งเครี ย ดอยู
ดวยกันมันก็คุยกันไมได หลังๆ ก็รูสึกวาถามันเครียดขึ้นมาเราก็จะเปนฝายหยุดแลว
ออกไปกอน เพื่อวา เขาก็เปนโรคหัวใจดวย ถาเกิดอะไรขึ้นอยาใหเปนวามันมาจาก
เราดีกวา” (ID 4)
“ตางคน ตาง conflict โดยที่ไมมีเหตุผลอะไรกันเลย คือ สติแตกกับแตกมาเจอ
กัน ก็เลิก เรื่องอะไรนิดเดียวเขาโมโหแลว โมโหแลว” (ID 5)
3.2.2.3 ไมพูดคุยกัน เพราะไมอยากขุดคุยเรื่องราวที่ทําใหสะเทือนใจ ในกรณีนี้
สมาชิกครอบครัวแตละคนจะหาทางจัดการกับอารมณความรูสึกของตน
ตางคนตางตองการเวลาสวนตัวและไมตองการพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
“(บรรยากาศในครอบครัว) ก็ เรื่อยๆ แตก็มี... มันก็ไมใชวาจะมีความสุข เราก็
รูอยู สภาพนะ ก็ ไมมีใครที่จะดีใจหรอก มาอยูวัด บานไหม มันก็เศราๆ เราก็รูสึกกัน
แตไมไดพูด ไมไดออกอาการ เพียงแต เรามองเราก็รู ดูสภาพแตละคนก็รู เพียงแตเรา
พูดไมได ไมรูวาจะเริ่มตนยังไง เพราะตางคนตางมีความรูสึกวามันเสียใจ เราก็ไม
อยากจะพูดอะไร พูดขุดคุยมามันก็มาโดน มีเรื่องมีราวกัน ก็เลยเฉยๆ ตางคนตาง
เฉยๆ” (ID 6)
“อันนี้เราไมทราบความรูสึกของเขาเหมือนกัน ไมไดคุยกันเรื่องนี้ สวนมากมีแม
คุยกับพอกันสวนตัว สวนเราก็จะคุยกับพวกพี่นอง เพื่อนๆ แคนั้นเอง แตคนที่เราคุย
ดวยเขาก็รูสึก คิด แบบคลายๆ เรา” (ID 7)
3.2.2.4 ช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในภาวะที่ ลํ า บากยากแค น สมาชิ ก ใน
ครอบครัวตางรูสึกอยากชวยแบงเบาภาระของครอบครัว และหวงใย
สมาชิ ก คนอื่ น ๆ ในครอบครั ว ที่ ต อ งรั บ ภาระหนั ก ขึ้ น ต า งคนจึ ง ต า ง
ปรับตัวเพื่อชวยแบงเบาภาระทางใดทางหนึ่ง การชวยเหลือในครอบครัว
นับเป น คุณคา ของภาวะวิก ฤตซึ่ง ทํ า ใหส มาชิ ก ในกลุม สัง คมเดีย วกัน
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดังจะเห็นจากความชวยเหลือที่ผูคนในชุมชนมีตอ
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กัน แต ชั ด เจนที่สุดคื อในระดับครอบครัว ซึ่ง ชว ยลดความรุนแรงของ
ปญหาจากเหตุการณไฟไหมเมื่อทุกคนในครอบครัวชวยเหลือกัน ดัง
ตัวอยางจากคําบอกเลาตอไปนี้
“ชวงแรกเขาไมฟงเลย จนกระทั่งตอนสุดทายมานี่มันเห็นเปนตัวเงิน เห็นอะไร
หลายอยาง ความสะดวกสบายมันไมใชแลว เชน “อยาเสียงดังนะ เราเสียงดังไมได
แลว จะมาโวยวายเหมือนบานเราไมไดนะ เราตองเกรงใจ เพราะเรามีคนอื่นอยูในที่ที่
เราอยูดวย ขางหองเขาจะมาเสียงดังอยางนี้ก็ไมไดนะ” แลวยังตองจายทุกเดือน ทุก
อยางเปนเงินหมด น้ํา ไฟ กับขาว ทําเองก็ไมได อะไรทุกอยางตองจาย เขาเริ่มเห็น
ขึ้นเทานั้น แตรับไดไหม ทุกวันนี้ก็ยังรับไมคอยได” (ID 4)
“นองชายคนเล็ก ดีขึ้นเยอะ สมัยกอนไมเปนอันทํามาหากิน เดี๋ยวเอาแลว แมไป
เรียก นองไปเรียก อาละวาดอีกแลว แตชวงหลังๆ นี่คอยยังชั่ว ดีขึ้นเยอะหลายอยาง
เขาไมวุนวาย เขาไมทํามาหากินเราไมวา แคไมวุนวายพอแลว เราก็สบายใจ” (ID 7)
“จริงๆ เขามี plan อยากจะออกงานแลว เพราะวาเขาเริ่มเหนื่อย แตเขายังทํา
ไมได คือวา ถาผมยังไมจบ เพราะเรามีปญ
 หาวาเราใชเงินไปเยอะเรื่องปลูกบานหลัง
นี้ แล ว แม ตารางสอนของแม เ ทอมนี้ ห นั ก มากๆ (เสี ย งสั่ น ) แต แ ม เ ขาจะบ น ว า
“เหนื่อยมาก” แตไมได ก็ตองทํา” (ID 8)
สิ่งที่สําคัญที่สุดในภาวะที่ครอบครัวเพิ่งจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณวิกฤต คือ ไมวา
บรรยากาศและสภาพของครอบครัว จะเปลี่ย นไปเพี ย งใด แต ค รอบครั ว ก็ ยั ง คงคุณ คา ในการ
ชวยเหลือและโอบอุมสมาชิกในครอบครัวทั้งทางดานจิตใจ อารมณ ความปลอดภัย และความสุข
สบาย สมาชิกในครอบครัวสามารถชวยแบงเบาความทุกขใจ
“สําหรับผมนะ ครอบครัวของผมก็ชวยผมได คอยใหกําลังใจ พูดกัน มีเขาอยู ผม
ก็ยังรูสึกวาไมหนักมาก เพราะเราก็เสียแคของไป แตกําลังใจเรายังอยู” (ID 8)

บทที่ 4
การเผชิญปญหาและการฟนตัวจากความสะเทือนใจ
ความเปลี่ยนแปลง ความสูญเสีย และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วไมคาดคิด สงผลตอ
บุคคลทั้งทางรางกายและจิตใจ ดังที่ไดวิเคราะหประสบการณของผูประสบเหตุการณไฟไหม
ระหวางชวงที่เกิดเหตุการณ และผลกระทบที่มีตอผูเคราะหรายภายหลังเหตุการณ ทั้งทางรางกาย
จิตใจ และบรรยากาศในครอบครัว ในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอวิธีการที่ผูประสบเหตุการณไฟไหมใช
ในการเผชิ ญ กั บ ความเศร า เสี ย ใจ ความท อ แท ความเครี ย ด ความกั ง วลที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง
เหตุการณ และขั้นตอนที่ผูประสบเหตุการณไฟไหมผานพนในการฟนตัวขึ้นจากภาวะสะเทือนใจ
และกลับสูภาวะปรกติที่เคยเปนกอนเกิดเหตุการณไฟไหม หัวขอที่นําเสนอในบทนี้แบงออกไดเปน
4.1 การเผชิญปญหา
4.1.1 การปฏิเสธ
4.1.2 การหาเหตุผลอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น
4.1.3 การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
4.1.4 การแสวงหาความชวยเหลือทางสังคม
4.1.5 การมองสถานการณในดานบวก
4.1.6 การฝกจิตใจ
4.2 การฟนตัวจากความสะเทือนใจ
4.2.1 ยอมรับความจริง
4.2.2 อยูกับปจจุบัน
4.2.3 ยึดมั่นพันธะและความผูกพันกับบุคคลรอบขาง
4.2.4 สรางความหมายจากเหตุการณที่เกิดขึ้น
4.2.5 เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของตนเอง
4.2.6 รักษาสมดุลทางอารมณ
4.2.7 มีความมั่นใจในการเผชิญกับเหตุการณไฟไหม ในอนาคต
4.3 คุณคาของเหตุการณไฟไหม
4.3.1 ระวังไฟมากขึ้น
4.3.2 เขาใจและเห็นใจผูที่ประสบเหตุการณไฟไหมเหมือนกัน
4.3.3 รอบคอบในการใชจายเงิน
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4.3.4 เลิกสะสมและสรางความผูกพันกับทรัพยสิน
4.3.5 เรียนรูความแตกตางระหวางบุคคลจากการอยูรวมกัน
แผนภาพที่ 5 การวิเคราะหการเผชิญปญหา
การปฏิเสธ

หาทางลืม ไมขุดคุยความทรงจําเกี่ยวกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น
ปฏิเสธการยอมรับวาเหตุการณไฟไหมและ
ความสูญเสียตางๆ เกิดขึ้นจริง

การหาเหตุผล
อธิบายเหตุการณที่
เกิดขึ้น

การหาสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจ

คําอธิบายเรื่อง “กรรม”

พิธีกรรมทางศาสนา ไสยศาสตร ความ
เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ
ยึดถือคําพูดของบุคคลที่เคารพเลื่อมใส

การเผชิญปญหา

ความชวยเหลือดานจิตใจและอารมณ
ความแสวงหา
ชวยเหลือทางสังคม

การไดรับขอมูลและคําแนะนํา
ความชวยเหลือดานวัตถุ

การมองสถานการณ
ในดานบวก

การพูดกับตนเอง
จํากัดการมองดานลบและมองหาดานบวกของ
เหตุการณ
การเปรียบเทียบกับผูอื่นที่ลําบากกวาตน

การฝกจิตใจ

ฝกสติใหเกิดความสงบ
โดยการ นั่งสมาธิ สวดมนต
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4.1 การเผชิญปญหา
การเผชิญปญหา คือ กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการกระทําเพื่อ
รับมือกับสถานการณที่เปนตนเหตุของความเครียด (Lazarus& Folkman, 1984) เหตุการณไฟ
ไหมทําใหผูประสบเหตุการณไฟไหมอยูในภาวะเสียสมดุล เนื่องจากความรูสึกตางที่เกิดขึ้นจาก
ความสูญเสียและอันตรายในเหตุการณวกิ ฤต เชน ความโกรธ ความกลัว ความเศรา ความเครียด
ฯลฯ ผูประสบเหตุการณไฟไหมพยายามใชวิธีการตางๆ ที่ตนคุนเคยจัดการกับความรูสึกที่เกิดขึ้น
แตหากวิธีการเดิมใชไมไดผล ความเครียดจะยิ่งเพิ่มขึ้นในเวลาตอมา ผูประสบเหตุการณไฟไหมจึง
ตองแสวงหาวิธีใหมๆ เพื่อจัดการกับความรูสึกและลดความเครียดที่เกิดขึ้นมา ดวยเหตุนี้ บุคคล
หนึ่งคนอาจใชวิธีการหลายอยางจนกวาจะพบวิธีที่เหมาะสม วิธีการเผชิญปญหาจะแตกตางไป
ตามบุคคลและสถานการณ รวมถึงระดับการรับรูความเครียดของสถานการณที่แตละคนรูสึก
ประสบการณ การเรียนรูในอดีต บุคลิกภาพ สิ่งแวดลอมและแหลงความชวยเหลือที่หาไดใน
ขณะนั้น วิธีการเผชิญปญหาที่พบจากการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้
4.1.1 การปฏิเสธ การปฏิเสธที่พบในผูเขารวมการวิจัยที่ประสบเหตุการณไฟไหมใน
ครั้งนี้ มีอยู 2 ลักษณะ คือ ปฏิเสธหรือไมยอมรับวาเหตุการณไฟไหมและความ
สูญเสียต างๆ เกิ ดขึ้นจริง และ ปฏิเสธที่ จะพูดถึงหรือขุ ดคุยเรื่ องราวไฟไหมที่
เกิดขึ้ น เนื่องจากตองการจะลืม การจัดการความรูสึก ดวยวิธีการในกลุ มการ
ปฏิเสธเกิดขึ้นในชวงแรกๆ หลังจากเกิดเหตุการณ นับไดวาเปนกลไกการปองกัน
ตัวเอง (Defense Mechanism) ลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากเกิด
เหตุการณวิกฤต ในเวลาซึ่งจิตใจของผูประสบเหตุการณยังไมพรอมรับผลที่จะ
เกิดขึ้น การปฏิเสธชวยลดความเครียด ความสะเทือนใจและความเสียใจจาก
เหตุการณไฟไหมไดระยะหนึ่ง แตในระยะยาว การปฏิเสธจะทําใหผูที่ใชวิธีการนี้
หลุดจากความเปนจริงและสงผลตอการปรับตัวในระยะยาว
4.1.1.1 ปฏิเสธการยอมรับวาเหตุการณไฟไหมและความสูญเสียตางๆ
เกิดขึ้นจริง ผูใหขอมูลหลักรายหนึ่งเลาวา

58

“เหมือนวาเราหลอก เหมือนที่เลาวารูสึกเหมือนฝน ก็คือ ตอตานสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
เรา ไมยอมรับมัน เมื่อไมยอมรับมันก็มีแตเสีย คือมันคอยตาน ในความรูสึกของพีน่ ะ”
(ID 1)
4.1.1.2 หาทางลื ม ไม ขุ ด คุ ย ความทรงจํ า เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ
หลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยเพราะไมตองการที่จะกลาวถึง โดยถือคติวา “เวลา
จะชวยเยียวยาบาดแผล” ดังตัวอยางเชน
“เขาไมคอยคุยกันแลว นอยแลว ไมมีใครอยากพูดอยากคิดถึงกันแลว เขาคุยก็
มาคุยกันเรื่องอื่น เรื่องใหม ที่จะมาอยูกันใหม อันเกาเขาก็ลืมกันแลว ไมคอยคิด ไม
คอยพูดกัน” (ID 2)
“ไมอยากไป มัน...เบื่อคําถาม ไปคนนั้นก็ถาม “เปนไงบาง ไฟไหมเยอะไหม” ก็
ตอบทุกวัน จนเราไมอยากตอบแลว พอถามมา เราจะลืมอยูแลว ตองมานึกถึงอีก”
(ID 6)
การปฏิเสธทั้งสองแบบสอดคลองกับกลุมอาการของ การหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่ทําใหหวน
นึกถึงเหตุการณ และ หลีกเลี่ยงความรูสึกที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ ซึ่งเปนกลุมของอาการ
ความสะเทือนใจเฉียบพลัน (acute trauma) ซึ่งพบในผูประสบเหตุการณไฟไหมภายหลัง
เหตุการณ ดังนั้นการที่ผูประสบเหตุการณไฟไหมที่ยังใชการเผชิญปญหาดวยวิธีการปฏิเสธจึงบงชี้
วา ยังคงมีอาการความสะเทือนใจอยู และยังไมสามารถยอมรับเหตุการณที่เกิดขึ้นหรือหาทาง
ปรับตัว ทั้งทางรางกายและจิตใจใหเขากับสภาวะในปจจุบันได
4.1.2 การหาเหตุผลอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น บุคคลจําเปนตองอธิบายเหตุการณ
ที่ไมคาดฝน ไมพึงปรารถนาและผลดานลบที่เกิดขึ้น เพื่อหาความหมายสว น
บุคคลจากเหตุการณ เปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหตนเองยอมรับผลที่เกิดและ
เพื่อลดความเจ็บปวดของบาดแผลทางจิตใจ (Joseph, Yule & Williams, 1993)
ในลักษณะเดียวกัน ผูประสบเหตุการณไฟไหมตางก็หาคําอธิบายเหตุการณไฟ
ไหมที่ เ กิดขึ้ น แม จ ะรู วา ไฟไหมครั้ง นี้เ กิด จากความประมาทของต น เพลิง แต
คําอธิบายดังกลาวยังไมเพียงพอ เนื่องจากยังไมอาจระงับความโกรธแคน รูสึกวา
ไมยุ ติ ธรรม และไมสามารถทําใจยอมรับได ผูประสบเหตุการณไฟไหมจึง หา
เหตุผลซึ่งจะชวยใหตนยอมรับเหตุการณและผลที่เกิดขึ้นไดงายกวา สําหรับคน
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ไทย คําวา “กรรม” เปนคําที่ใชอธิบายเหตุการณดานลบในชีวิตที่พบไดมากที่สุด
(สุนทรี โคมิน, 2534) สวนหนึ่งเปนเพราะการปลูกฝงความเชื่อในสังคมพุทธ คํา
วา“กรรม” ทําใหบุคคลยอมรับเหตุการณและผลของเหตุการณ สําหรับกรณีไฟ
ไหม บุคคลเชื่อวาเปนการกระทําที่ไมดีของตนในอดีตที่สงผลใหตนตองประสบ
ความสูญเสียจากไฟไหม สิ่งที่เกิดจึงเปนการชดใชกรรม เหตุการณและผลของ
ความสูญ เสี ย ที่ เ กิ ดขึ้ น จึ ง เป น สิ่ ง ที่ ห ลีก เลี่ ย งไมไ ด โทษผูใ ดไม ได และจํ า ต อ ง
ยอมรับ ในการวิจัยครั้งนี้พบวาผูใหขอมูลหลักทุกคนกลาวถึงคําวา “กรรม” แต
การอธิบายเหตุการณดวยคําวา “กรรม” ที่เดนชัดจากคําบอกเลาของผูใหขอมูลที่
มีความเชื่อในเรื่องนี้ เชน
“ตอนนี้เราก็คิดวาเปนกรรมเกาของเรา เราเคยไปชวยมันเผาเขา เขาถึงไดมาเผา
เรา มันก็สบาย สบายใจขึ้น แลวทุกวันนี้ก็ไมไดคิดอะไรมาก คิดใหมีกินมีใชไปวันๆ
พอแลว พอใชแลวก็คงจะหมดแลว คงจะไมมีเกิดขึ้นอีก เราก็นึกไวแบบนี้ ใครๆ เขาก็
คิดแบบนี้ทั้งนั้น” (ID 2)
“เราโทษอะไรไมไดหรอก นอกจากวามันเปนกรรมของเรา คิดวามันเปนกรรมของ
เราดีที่สุด กรรมมันก็เปนสิ่งที่เรามองไมเห็น ถามัวแตไปโทษคนโนนคนนี้...จริงๆ เรา
ตองโทษตัวเราเอง ทําไมดีมา” (ID 3)
“ก็คิดวาเราคงมีทําบาปทํากรรมอะไรมา มันถึงตามมาทัน คิดไปอยางนั้นมันก็
สบายใจ เราไมตองไปโกรธเคืองใคร คนอื่นเขาเยอะแยะทําไมเขาไมไหม เราโชคไมดี
มันเปนไปตามนั้น” (ID 3)
“การที่คนหนึ่งทําใหคนอื่นเดือดรอนเปนเรื่องหนักที่สุดแลว แตก็ตองคิดไวอยาง
หนึ่งวาคงทําอะไรไมได คงเปนเวรกรรม เขาสูตรคนไทยเหมือนเดิม คือ ตัดความรูสึก
กังวล ความเครียดออกไป คือ ทุกคนก็ตอ งอยูกับความเปนจริงกันตอไป” (ID 4)
“สัตวโลกมันหนีไมพน มันตองเปนไปตามวิถีกรรมของมัน ทางพระเขาเรียกวา
“กมฺมุนา วสิโลโก” สัตวโลกเปนไปตามกรรม ในขณะนี้ผมก็มานึกวา เราก็เปนคนดี
นะ ไมเคยโกงใคร แตทําไมเราตองมาโดนไฟไหม นาจะเปนวา ผมคงจะรวมดวยพวก
หมูบานใหญ เขาเผาอะไรก็คงไปเผาชวยเขา คงหยิบฟนใสชวยเขาโดยที่ไมตั้งใจ ผม
ก็นึกวาชาติกอนคงจะไปลวงสังฆกรรมอะไรเขาบาง ทั้งที่ตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ไมรู มา
ตอนนี้ดูดีๆ ก็โดนอยางนี้” (ID 5)
“มันเปนกรรม นี่ก็หมดกรรมไปแลว พอไฟไหม ก็หมดนะ นองชายก็หาย กลับ
เปนคนดี” (ID 7)
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การหาของเหตุ ก ารณ ด า นลบที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งสมเหตุ ส มผลทํ า ให บุ ค คลทํ า ใจยอมรั บ
เหตุการณไดงายขึ้น เมื่อเขาใจที่มาที่ไปของเหตุการณ คําอธิบายเรื่องกรรมจึงมีคุณคาในการชวย
ใหผูประสบเหตุการณไฟไหมทําใจยอมรับเหตุการณและผลของเหตุการณได ละวางความโกรธ
แคน ความเศราสะเทือนใจไดในระดับหนึ่ง ทั้งยังใหความหวังแกอนาคต วาเหตุการณเชนนี้จะไม
เกิดขึ้นอีกเมื่อชดใชกรรมหมดแลว
4.1.3 การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เมื่อบุคคลเสียสมดุล (Disequilibrium) เนื่องจาก
เหตุการณหายนะที่รุนแรงและคาดไมถึง เชน ไฟไหม หรือ ภัยธรรมชาติ บุคคล
จะหาทางทําใหตนเองคืนสูภาวะเพื่อควบคุมอารมณ ความคิด และพฤติกรรม
ของตน แต ใ นสภาวะที่ กํ า ลั ง เสี ย ขวั ญ เคว ง คว า งและหวาดกลั ว บุ ค คลจะ
แสวงหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในที่นี้ที่ยึดเหนี่ยวตางจากที่พึ่ง คือ เปนความเชื่อ
หรือแนวทางในการปฏิบัติที่บุคคลยึดถือ เพื่อสรางความรูสึกปลอดภัย ความ
อบอุนใจ และลดความรูสึกหวาดกลัวไมมั่นคง ตัวอยางเชน พิธีทางศาสนา หรือ
ไสยศาสตร ที่บุคคล หรือคําชี้แนะจากบุคคลที่เลื่อมใส ในการศึกษาครั้งนี้พบ
สิ่งหรือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ผูใหขอมูลใช แบงออกไดดังนี้
4.1.3.1 พิธีกรรมทางศาสนา ไสยศาสตร ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือการ
ถือเคล็ด เพื่ อความสบายใจและความหวัง วาจะเกิ ดศิ ริมงคลหรือสิ่ง ที่
ดีกวาในภายภาคหนา ตามที่ผูใหขอมูลหลักบางรายเลาวา
“เขามาทํามาถอนของเขา พอเขาจะปลูกบานพระก็มาถอนไฟถอนอะไรของเขา
ยายก็ไมมีความรู จะถอนกันยังไง ไฟไหมจะมาถอน คนบางคนเขาเชื่อเรื่องโชคลาง
ยายก็เชื่อเปนบางอยาง” (ID 3)
“ถาผมรูสึกแยผมจะอยากทําบุญ เชื่อหรือไมเชื่อก็อีกเรื่องหนึ่ง แตอยางนอยมัน
ทําใหใจผมสบายขึ้น แตพี่สวดมนตแลวชีวิตเขาก็ดีขึ้น ผมก็ขอใหอะไรตางๆ มันดีขึ้น
มันก็ดีขึ้นจริงนะครับ ผมก็มีคนที่คุยได มีอะไรอยางนี้” (ID 8)
4.1.3.2 ยึดถือคําพูดของบุคคลที่เคารพเสื่อมใส เมื่อสับสน คิดอะไรไมออก คําพูด
คําแนะนํา คําสั่งสอนจากบุคคลที่เคารพเลื่อมใสจะเปนสิ่งที่ผูประสบภัย
อาจนึกถึงและยึดถือในขณะนั้น เชน
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“เขา (พระ) วา อยาไปคิดฟุงซาน ไมใหเราคิดถึงความหลัง ทําใหเราเศราหมอง
ก็มันไหมไปแลว ก็ชางมันไร ฟงแลวก็คอยๆ คิดตามที่ทาน (พระ) พูด คิดแลวเราก็
เอามาทําตามในชีวิตเรา มันทําใหเราคิดได ปลงนะ ทานจะบอกใหเราปลอยวาง เรา
คิดตามก็สบายใจ” (ID 3)
“ไมเปนไร ชางมัน เห็นแมเขาบอกวาก็ไมตองคิดอะไรมาก ถือวาฟาดเคราะหไป
ก็เลยเดี๋ยวรอของใหมมา ก็ดี ถือวาฟาดเคราะหไป มันก็ดี เราจะไดไมตองคิดอะไร
มาก” (ID 6)
“ไมเอาเลย ถาไฟไหมแลวไมเอาเลย เพราะวาถือวามันไหมไปแลวใหไหมไปเลย
ไมเก็บ คอยหาเอาใหม ไมรูนะ แตเห็นพอเขาบอก ผมก็เชื่อตาม เขาบอกวามันไมดี
เพราะวามันเกี่ยวกับพวกไหมๆ เขาไมอยากใหเก็บ” (ID 7)
ในสวนของความเชื่อเรื่อง “กรรม” พบวา คํานี้ไมเพียงแตเปนคําอธิบายของเหตุการณที่
เกิดขึ้นในรายของผูประสบเหตุการณที่มีความเชื่อในเรื่องนี้อยูแลวเทานั้น แตผูที่ไมเคยมีความเชื่อ
ดังกลาวอาจเชื่อตามบุคคลแรกหากไมสามารถหาคําอธิบาย หรือสิ่งยึดเหนี่ยวใดๆ ได ทั้งนี้เพราะ
หลังเหตุการณบุคคลมีความตองการหาสิ่งยึดเหนี่ยวทั้งความคิด จิตใจและการกระทํา คําอธิบาย
เรื่องกรรมในผูประสบภัยกลุมหลังจึงเปนเรื่องของการเชื่อและยึดถือตามผูใหญหรือคําพูดที่บอก
เลาตอกันมามากกวา โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากที่มาของการกลาวอางถึงเรื่องกรรม
“เห็นแมเขาบอกวา มันเปนเวรกรรมของเรา เห็นแมเขาบอกนะ วาเราเคยไปทํา
อะไรใครเขาไว แลวเขาก็มาทวงคืนอยางนี้ ก็เชื่อตามแมนะ” (ID 6)
“ดูหนังมามากกวา ดูหนังพวกนี้ เห็นพระ เห็นคนเขาพูด คนตางจังหวัดเขาพูดวา
กรรมมั น มี เรื่ อ งพวกนี้ มั น มี พระเขาเทศน ฟ ง เมื่ อ ก อ นตอนอยู สุ พ รรณฯ เคยอยู
ตางจังหวัด เคยนั่งฟงพระเทศนกับยา ก็มีวาใครทํากรรมเยอะกรรมนอยแลวแต เขา
บอกทํากรรม พระเขาบอกนะ ทําเมื่อกอนในชาติกอนแลวมาชาตินี้ก็เห็นผล” (ID 7)
4.1.4 การแสวงหาความชวยเหลือทางสังคม เปนไปไดทั้งในแงของความสัมพันธ
การติ ด ต อ ทางสั ง คมที่ นํ า มาซึ่ ง ความช ว ยเหลื อ ด า นจิ ต ใจ อารมณ วั ต ถุ
คําแนะนํา เปนตน ลักษณะความชวยเหลือจากกลุมทางสังคมที่กรณีศึกษาผู
ประสบเหตุการณไฟไหมครั้งนี้รายงาน อาจแบงออกเปนประเภทดังนี้ คือ
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4.1.4.1 ความชวยเหลือดานจิตใจและอารมณ ผูประสบเหตุการณอยูในสภาพ
เสียสมดุล กลาวคือ เสียขวัญ หวาดกลัว ตกใจ เครียด สับสน บุคคลจึง
ตองการที่ยึดเหนี่ยวทั้งทางดานจิตใจและทางกาย เพื่อใหรูสึกปลอดภัย
และอุนใจ ในภาวะนี้ ครอบครัว เพื่อน ญาติพี่นอง คนรูจัก หรือ คนที่
ประสบเหตุการณรวมกันสามารถใหความชวยเหลือดานจิตใจ โดยคอย
ปลอบโยน ให กํ า ลั ง ใจ ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ในการช ว ยให ค วามรู สึ ก
ปลอดภัยและแบงเบาความกลัว ความกังวลได
“โชคดีที่วาเพื่อน เจานาย ใครตอใครก็ชวยเหลือ แลวก็คอยถามตลอด แรกๆ ก็
แย แย เ ลย ค อ ยดี ขึ้ น ก็ มี ค นอื่ น ช ว ยเหลื อ เพื่ อ นก็ พ ยายามจะคุ ย ด ว ยเยอะขึ้ น
พยายามใหเวลามากขึ้น “มาทํานี่กัน มาดวยกันดีกวา” (ID 4)
“แก (ภรรยา) มีปญหาเยอะแยะเลย ผลสุดทาย ผมก็เลยตองไปดวย ปรากฏวา
แกขาดความอบอุนทางดานจิตใจ ขาดความอบอุนในการที่จะเปนหลักความคิด
ใหกับแก พอผมไปนอนคอนโดดวยก็ไปคุยใหแกฟง แกวา คอยยังชั่วหนอย เราจะ
ไดมาคุยปรึกษากัน” (ID 5)
“ส ว นใหญ จ ะเป น มาปลอบเรา เราก็ ยั ง ว า เพื่ อ น “ทํ า ไมมึ ง ไม ม าช ว ยกู ว ะ”
“มาแลว กูเขาไมได น้ํามันหมด” บอก “ดูสิ บานกูไมเหลือเลย” อยางเพื่อนที่อยูทาย
ตลาด มันบอก “กูก็มาแลว แตมันไมทัน น้ํามันหมด กูก็พยายามหาแลว มันไมทัน
จริงๆ” แตก็ไมไดวาอะไรนะ ก็แคพูดกัน เหมือนเขาก็สนิทกับเรา รูจักเรา เราก็พูดนะ
นอยใจบาง แตก็ไมไดวาอะไร” (ID 6)
ผูใหขอมูลหลักที่อาศัยอยูคนเดียวบรรยายความตองการดานจิตใจซึ่งขาดคนรูจักที่จะ
คอยอยูเปนเพื่อนปลอบใจและใหกําลังใจ
“ปรกติก็เปนคนที่อยากพูดคุยอยูแลว อยากจะหาคนมาเขาใจจิตใจเรา ปรับทุกข
เป น ปรกติ อ ยู แ ล ว แต ว า ตรงนี้ ไ ม มี ที่ จ ะคุ ย มั น ก็ ยิ่ ง ทวี คู ณ มากขึ้ น แล ว ยิ่ ง มาเจอ
เหตุการณแบบนี้มันยิ่งตองการมาก ตองการความเขาใจมากที่สุด” (ID 1)
4.1.4.2 การไดรับขอมูลและคําแนะนํา รวมถึงแลกเปลี่ยนขอมูลปอนกลับที่อาจ
เปนประโยชนตอในการดําเนินชีวิต จัดการกับปญหาตางๆ รวมถึง การ
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จัดการกับอารมณความรูสึกในเวลาที่ผูประสบเหตุการณไฟไหมตกอยูใน
ภาวะเสียสมดุล
“มี เ พื่ อ น คื อ ใช เ พื่ อ นเล า ระบายเป น หลั ก คุ ย กั บ เพื่ อ น เขาก็ รั บ ฟ ง แล ว ให
คําปรึกษาไดคอนขางดี ตองคุย มีอะไรตองคุย เพราะวาถาไมคุยมันเหมือนเราคิดคน
เดียวแลวพายเรือในอาง มันอาจเปน “เรื่องเล็กจัง” ในคนอื่น ไมเห็นจะยากเลยทํา
แบบนี้สิ แตเราคิดไมออก ก็ดี สวนใหญจะมีเพื่อน คุยกับเพื่อนเปนหลัก” (ID 4)
“มันเปนบางชุด บางคนเขาไปสืบมาวาตองทําอะไรบาง พอใครไปทํามาแลวก็มา
บอกกันตอ สมมติพี่ชายไปแจงความ อยางเปนเพื่อนกันก็จะบอก “เออนี่ บานไฟไหม
เดี๋ยวตองไปแจงความดวยนะ” ก็บอกตอๆ กันไป บานนี้หลังบานนี้หลัง แลวก็รวมๆ
กันไปแจงความ”(ID 6)
“เขาก็มาบอกวาใหไปโรงพัก ไปแจงความ ไปเขต ไปขอทะเบียนบาน ตองทํา
หมดเลยเขาจะบอกวาตองทําอะไรบาง เพราะดูแลวไมมีใครทําอะไรถูก ตัวเราเองก็
ทําอะไรไมถูกเหมือนกัน” (ID 7)
4.1.4.3 ความช ว ยเหลื อ ด า นวั ต ถุ ความสู ญ เสี ย ที่ เ ห็ น ได ชั ด เจนที่ สุ ด จาก
เหตุการณไฟไหมคือ ทรัพยสิน บานเรือน สมบัติมีคา รวมถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ที่เคยมีเคยใชในแตละวันสราง กอใหความทุกขอยาง
ใหญ ห ลวงทั้ ง ทางร า งกายและจิ ต ใจ ทั้ ง ยั ง มี ผ ลต อ ความรู สึ ก มั่ น คง
ปลอดภัยของผูประสบเหตุการณไฟไหม ความสูญเสียดานทรัพยสินวัตถุ
เปน ป จจั ย สํา คัญที่สุดซึ่ง ก อใหเ กิ ดความเครีย ดในทางเศรษฐกิจ และ
ความเป น อยู ใ นกรณี ที่ ใ นครอบครั ว ไม มี ผู เ สี ย ชี วิ ต ด ว ยเหตุ นี้ ความ
ชวยเหลือดานวัตถุจึงเปนการชวยเหลือเบื้องตนที่จําเปนที่สุดและตอง
หยิบยื่นใหเปนอันดับแรก เพื่อสรางความรูสึกอุนใจและปลอดภัย เปน
สิ่งจําเปนสําหรับผูประสบภัยเกือบทุกประเภท
“พอดีก็ญาติๆ แถวอางทอง มาเยี่ยม นองสาว แลวก็คนแถวนี้ก็มาเยี่ยม เขาก็เอา
... คือเราไมไดอะไรมาเลย ไดผาถุง ถุงหนึ่งเกาๆ ดวย แลวก็เสื้อคอกระเชานี่ตัวหนึ่ง
พอไปทางนั้นเห็นเขาก็ถาม “ไดอะไรมาบาง” “ไมไดอะไรมาเลย เอาแตตัวมาแครอดก็
ดีแลว” ก็บอกเขาไป แลวเขาก็เอาผาถุงเอาอะไรมาให ก็ดนี ะ ดีใจ ตอนนั้นก็มีญาติๆ
มาเยี่ยมทั้งนั้นแหละที่บานไฟไหม เพื่อนฝูงบาง ใครตอใครบาง” (ID 2)
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“ที แ รกเลยเครี ย ดแต เ รื่ อ งเงิ น จะเอาอะไรมาปลู ก เอาอะไรมาทํ า พอดี
กระทรวงมหาดไทยเขามาชวย ที่บานไดมา 40,000 กวาบาท เขาจะใหเปนหลัง
41,500 แลวก็ไดพวกนั้น แลวแตวาเขาจะมาให ตอนเขามาเยี่ยม แลวก็คนรูจัก คน
ละสองรอยสามรอยบาง พวกนองๆ ก็มาชวย คนละพันสองพัน แลวแตเขาจะมีมากมี
นอย ก็ชวยๆ กันไป ถาเขาไมมาชวยกับทางชุมชน เขาก็มาชวยเราโดยตรงเลย พวก
คนรูจักที่เราอยูดานหลังทางนี้” (ID 6)
“มันก็หลุดไปเรื่อยๆ เริ่มไมคอยเครียดแลว ดูทางแมก็ถามแม มีคนชวยมา คนนั้น
ชวยคนนี้ชวย รวมแลวมันก็ไดพอปลูก ก็เอาเงินแมไปฝากธนาคาร” (ID 7)
ความชวยเหลือที่ไดไมอาจนับในลักษณะของจํานวนคนรูจัก หรือขนาดของแวดวงเทานั้น
แตเปนคุณภาพของความชวยเหลือที่ผูรับความชวยเหลือรับรูและตรงกับความตองการและความ
จําเปนของเขา
“คนที่ไฟไหม ประการแรก ถาพูดกันแบบสามัญชนทั่วๆ ไป อยากจะใหคนอื่น
ชวยเหลือ เพราะตัวเองหมดแลว ขั้นพื้นฐานเลย อยากใหคนอื่นชวยเหลือ ประการ
แรกนะ พื้นฐานเลย ใหพวกขาวปลาอาหาร เครื่องนุงหม แตถายิ่งมีสตางคใหเขา คิด
วาเขาคงยิ่งชอบ เพราะวาเขาหมดแลว นี่พูดโดยทั่วไป คนไฟไหมทั่วๆ ไป ก็ตรงนี้
เพราะตัวเองหมดแลวนี่ ใครมาใหก็ใจชื้นขึ้น ตรงนี้แนนอน ผมก็ยังจําอยูเลยวา ไฟ
ไหมปุบ ยังไมทันจะดับดี ก็มีคนเอาตังคมาให จําไดเลย จําไดคนแรกคนเดียว เพราะ
ผมไมคอยสนใจอยูแลว คนขางบาน ชื่อโดง ผมไมไดคิดวาเขาจะอะไรตรงนั้น เขา
ชวย ก็ยังจําวามันเปน impression ประทับใจวา เขาเปนคนแรก” (ID 5)
“ที่ซึ้งที่สุดคือ เพื่อนแม แมมีเพื่อนที่ดีมากจริงๆ เพื่อนแมชวยเหลือแมแบบสุดๆ จน
ผมรูสึกวาทําไมแมมีเพื่อนดีขนาดนี้...เพื่อนแม แมชื่อแกว “แกว ไมเปนไรนะ” แม
รองไหเลย เพื่อนแบบ แมซาบซึ้งเพื่อนแมมาก” (ID 8)
4.1.5 การมองสถานการณในดานบวก คือ การจัดการกับอารมณความรูสึกซึ่งมุงเนน
ไปที่การเผชิญปญหาดวยปญญา (Cognitive Coping) เพื่อประเมินวาตนเองมี
ความสามารถเพียงใดในการรับมือและจัดการกับปญหาทั้งภายใน คือ ความรูสึก
ตางๆ และภายนอก คือ ความสูญเสียดานทรัพยสินและปญหาทางเศรษฐกิจ อาจ
กลาวไดวาการมองสถานการณในดานบวกเปนการประเมินที่โนมเอียงไปทางการ
มองโลกในแงดีทามกลางสถานการณที่ดูสิ้นหวัง หมดหนทาง เปนการมองหาแสง
สวางในความมืด เพื่อชวยใหตนเองเห็นทางออก และลุกจากความเศราสะเทือนใจ
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รวมถึงจัดการกับปญหาที่รุมเราเขามาได จากการสัมภาษณผูประสบเหตุการณไฟ
ไหม พบวาผูใหขอมูลทุกคนใชการมองสถานการณในดานบวกเพื่อเพิ่มความหวัง
ใหกับตนเองและฟนตัวจากความสะเทือนใจ ผูวิจัยไดประมวลลักษณะของวิธีการ
มองสถานการณดานบวกที่พบจากการวิเคราะหบทสัมภาษณผูเขารวมการวิจัยที่
เห็นไดชัดเจนดังนี้
4.1.5.1 การพูดกับตัวเอง เปนวิธีการที่ผูประสบเหตุการณไฟไหมคิดกับตนเอง หรือ
บอกกับตนเองและคนรอบขางใหตระหนักถึงความเขมแข็ง ความรูสึกดาน
บวกที่ตนเองมี เพื่อใหเกิดกํ าลังใจในการสูชีวิตหรือมองโลกในแงดีขึ้น
ตัวอยางเชน
“สบายใจ happy ไมเห็นเปนไรเลย เดี๋ยวบานผมเสร็จยายไปอยูก็ happy แลว
ทุกอยางก็พรอมแลว คราวนี้ก็ดูวาอะไรขาดก็มาตอเติมกันไป” (ID 5)
“มันขึ้นอยูกับเรา ถาเราเสียใจแลวมันมีผลกับอะไรในชีวิตเราหลายอยาง เรา
เสียใจไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง แตเราตองรีบกลับมาเพื่อดูวาเราตองทําอะไรตอ”
(ID 4)
“เราก็มีกําลัง เราก็สามารถทําได เมื่อเราทําได ชางมันสิ เรื่องที่มันผานไป ก็ชาง
มันสิ” (ID 4)
4.1.5.2 จํากัดการมองดานลบและมองหาดานบวกของเหตุการณ โดยการมอง
เหตุการณทั้ง 2 ดาน ไฟไหมที่เกิดขึ้นไมใชเปนหายนะเพียงอยางเดียว
แตยังเปนโอกาสใหเกิดบางสิ่งที่ดีกวาในชีวิต การคิดเชนนี้ชวยลดความ
กังวลและเพิ่มความมั่นใจ ความหวัง และการมองโลกในแงดี ดังตัวอยาง
คําพูดเชน
“มันก็คิดเสียวา มันจะเกิดก็ตองมันเกิดนะ ไมใชเราคนเดียว 13 ครอบครัว ก็ไม
โกรธอีก อยางนอยก็ขอบคุณไอชาติ ดีเผาบานเรา เราจะไดไดบานใหม (หัวเราะเสียง
ดัง) ก็ยังบอกเลย “คุณ มันดีนะ ใหเราตองไปอยูที่โนน” ผมก็พูดตลกๆ นะ แสดงวา
เทวดาใหเรายาย แลวก็ไมยาย บอกใหยายก็ไมยาย ใหไปก็ไมไป ตองเผาถึงจะไป แลว
เราก็ไปเลย ไปอยูที่นั่นก็สบาย อากาศโปรงโลง ไปอยูที่นั่นที่ทําขึ้นใหม” (ID 5)
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“เราก็ยังอยูได อยูไดเรื่อยๆ เหมือนเมื่อกอน แตก็มีเรื่องใหเราดีใจมากขึ้น คือ เรา
ไปสอบจบ สอบจบไดแลว เทอมสุดทายเราสอบผานหมด เราจบเราก็ดีใจสวนหนึ่ง ทํา
ใหเราลืมสวนนี้ไปได” (ID 6)
“มันเหมือนมีทั้งผลลบและผลดี คือ เราเสียไปเราก็ไดอยางอื่นมาแทน มันเลยยัง
มีอะไรดีๆ บาง” (ID 7)
“เคยคิดวามันไมนาจะเกิด แตตอนนี้คิดวามันเกิดก็ดี จะไดยายที่บานอยูกันเสียที
จะไดปรับปรุงสังคายนาครอบครัวใหมันโอเคขึ้นเสียที” (ID 8)
4.1.5.3 เปรียบเทียบกับผูอื่นที่ลําบากกวาตน ในยามที่ชีวิตทารุณโหดรายจนเกิน
กวาจะทน บุคคลจะรูสึกสิ้นหวัง ทอแท ดอยคาเมื่อมองเห็นแตดานราย
แตหากมองเห็นวามีคนอื่นๆ ที่ชีวิตลําบากกวา โชครายยิ่งกวา แตยงั ตอสู
และยืนหยัดได สิ่งนี้จะชวยสรางกําลังใจ ความหวัง และความรูสึกวา
ตนเองยังโชคดีกวาคนอื่นอีกมาก การมองเปรียบเทียบเพื่อใหตนเอง
มองเห็นดานบวกในชีวิตชวยลดความรูสึกหมดหวังและทอแท ชวยสราง
ความหวังและกําลังใจ ผูประสบเหตุการณบางรายเลาวา
“ทําไมมันเหนื่อยขนาดนี้ ทําไมชีวิตมันเหนื่อยจัง แตก็พยายามคิดวา คนอื่นยัง
เหนื่อยกวาเรา เหนื่อยกวาเราเยอะ เยอะมากๆ คิดสิ คนที่แบบวาเขาโดนสามีทิ้งแลว
เลี้ยงลูก สามีตาย โอย ชีวิตนี้ของเขาลําบากนะ ซึ่งถาเรามานั่งคิดวา เราลําบากจัง
มันก็หดหูไปเปลาๆ ก็ตองนั่งพยายามคิดอะไรใหไดแบบนี้” (ID 4)
“รูสึกสบายใจขึ้นมาหนอย มันไมเหมือนบางที่ที่เขาไมใหอยูนะ บางที่เขาตองไป
อาศัยตามตนไม อยางไฟไหมที่อื่นแถวหองตรงคลองเตย ไมมีที่อยูตองไปอาศัยตาม
ทางดวน ที่นี่ยังดี ยังมีวัดใหเขาไปอยูได เคยเห็นเขาลงหนังสือพิมพ ไปนอนกันตาม
สะพานดวน ตามสวนหยอม สวนสาธารณะ ตํารวจก็ไลใหไปนอนตรงโนน” (ID 6)
“คิดวาพอใจแลวกับตรงนี้ เราก็ยังดียังมีบานอยู คนอื่นที่เขาไมมีบานอยูเขายัง
ลําบากกวาเราเยอะ จุดนี้เราก็พอใจ ถึงมันจะเล็กไปหนอยก็ไมเปนไร อยูได บางคน
เขาไมมีบานอยูตองไปลําบาก ไปเรรอน บานก็ไมมีอยู นอนขางถนน ลําบาก”
(ID 7)
4.1.5 การฝกจิตใจ บุคคลบางกลุมมีการฝกฝนจิตใจใหเกิดสติ ความสงบ และรูเทา
ทันเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงเพื่อรักษาสมดุลทางอารมณ โดยการนั่ง
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สมาธิ เจริญวิปสสนา หรือสวดมนต ในกลุมคนที่มีการฝกฝนจิตใจเปนประจํา
ดวยวิธีการดังกลาวจะไดรับผลกระทบทางจิตใจที่เกิดจากความสูญเสียและ
ความหวาดกลัวจากเหตุการณไฟไหมนอยกวาในรายที่ไมเคยมีการฝก ทั้งยัง
สามารถฟนตัวความเศราเสียใจไดดีกวาคนทั่วไป ดังที่ผูใหขอมูลบางรายเลา
วา
“เรื่องไฟไหมมันก็เปนทุกขอยางแสนสาหัสของคนที่ประสบ แตสําหรับตัวของผม
มันก็ทุกข แตบังเอิญเปนผูที่โชคดี ไดมีธรรมะอยูในใจมาก เพราะวาขณะที่กําลังดูไฟ
มันกําลังไหมบาน ผมก็พิจารณาเปนธรรมะ วานี่ มันเกิดขึ้นได แลวมันก็ดับไป มัน
เปนโลกธรรม ก็ยืนกอดลูกสาวอยู ใหลูกสาวดู ไฟมันก็กําลังไหม พึ่ด พึ่ด พึ่ด” (ID 5)
“ขณะนี้ผมก็ประสบความจริงแลววา คนที่มีธรรมะนี่คือคนไมทุกข ทั้งที่โดนไฟ
ไหม ก็ยังไมทุกขเลย นอนหลับสบาย แฟนเขยาตัวก็ยังหลับอยู มันเปนธรรมชาติลูก
เกิดขึ้นได เปนโลกธรรม 8 มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสุขก็ตองมีทุกข มีนินทา
มีสรรเสริญ เนี่ยโลกธรรม 8” (ID 5)
4.2 การฟนตัวจากความสะเทือนใจ
เมื่อผูประสบเหตุการณไฟไหมซึ่งอยูในสภาพจิตใจที่เต็มไปดวยความทุกข และสูญเสียใช
วิธีการตางๆ ในการเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อพาตัวเองกลับสูสภาพสมดุล โดยจะคอยๆ
กาวขามผานขั้นตอนตางๆ ในการปรับใจและปรับตัวอยางตอเนื่อง อันเปนผลจากการเลือกใช
วิธีการเผชิญปญหาตางๆ ใหเหมาะสม
4.2.1 เผชิญหนากับความจริง ผูประสบเหตุการณไฟไหมตองยอมรับวาเหตุการณไฟ
ไหมและความสูญเสียตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเปนเรื่องจริงที่ไมสามารถปฏิเสธหรือหลอก
ตนเองได อีก ต อ ไป การยอมรับ และเผชิ ญหนา กั บ ความเป น จริ ง จะเกิ ดขึ้ น เมื่ อ ผู
ประสบเหตุการณไฟไหมหยุดใชวิธีการเผชิญปญหาแบบปฏิเสธ ซึ่งทําใหยิ่งตกอยู
ในสภาวะของอาการสะเทือนใจอยางรุนแรงและปรับตัวยากยิ่งขึ้น การเผชิญหนา
กับความเปนจริงเปนกาวแรกของการฟนตัวจากความสะเทือนใจ เมื่อยอมรับความ
จริง ผูประสบภัยจะเกิดภาวะที่คนไทยเรียกวา “ปลง” หรือ “การปลอยวาง” จาก
ความทุกข ซึ่งชวยใหผูประสบภัยอยูกับความเปนจริงมากขึ้นและพรอมจะจัดการกับ
ปญหาดวยวิธีที่เหมาะสมในขั้นตอไป เชน ที่ผูใหขอมูลหลักบางรายเลาวา
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“มัน เปน เหตุ สุด วิ สัย ไมมี ใ ครอยากให เ กิ ด มัน คงจะไปโทษใครไม ได คงตอ ง
ยอมรับดวยตัวเอง แลวอยูกับมันใหได คือ ทุกคนตองอยูกับความจริงกันตอไป ก็
ยอมรับอะไรมากขึ้น” (ID 4)
“ไมเปนไร ไหมไปมันก็ขึ้นไปหายายแลวละ ใหยายกลับคืนไป (เสียงสั่น) เราก็คิด
ไวอีกอยาง วาไหนๆ ยายก็ไปแลว เสื้อผาที่ยายรัก ไปอยูกับยายก็ดี เพราะอีกหนอย
เราก็ไมใชวาจะอยูเนิ่นนาน เราก็ตองตามเขาไป แตจะวันไหนเทานั้นเอง เราก็ตองทํา
ใจ” (ID 6)
“ของมันก็ไปแลว ยังไงมันก็ไปแลว เราทําอะไรไมไดแลว จะไปรื้อฟนมามันก็ปวด
หัว สูเราปลอยวางดีกวา” (ID 7)
แตการยอมรับความจริงไมใชเรื่องงาย การเผชิญหนากับความจริงสรางความเจ็บปวดใจ
และจําเปนตองใชระยะเวลาในการปรับตัวอยางคอยเปนคอยไป แตละคนตองการเวลาในการทํา
ใจเพื่อยอมรับความจริงไมเทากัน ผูใหขอมูลหลักบางรายเลาถึงขั้นตอนในการทําใจเพื่อเผชิญหนา
กับความเปนจริง
“เราก็เริ่มรูจากสิ่งของที่เราเคยมี เคยใช มันไมมี ไมอยูแลวนะ แรกๆ เราก็วาไฟ
ไหมเราตองฝนแน แตพอ เราจะหยิบของของเราใช อาว มันไมมีแลว ออ ใช ไฟไหม
นั่นเอง ของเราเลยไมอยูแลว เปนอยางนี้ พอเราจะเอื้อมมือไปหยิบตรงที่ที่เราเคยวาง
เราคุนเคยวาเราไวตรงนี้ มันก็ไมมี มันไหมไปหมดแลว เราเลยคอยๆ รับรูวา ไฟไหม
มันเกิดกับเราจริง เห็นคนอื่นเขามีเขาใชของอันนี้ แลวของๆ เราละ พอนึกถึงจะหันไป
หยิบ ก็เลยรูวาไมใชแลวนะ มันไมมีแลว ไฟมันไหมจริงๆ แลวละ มันไมใชความฝน
มันเรื่องจริงแลว เปนอยางนี้เรื่อยๆ จนเราหนีความจริงไมได ของทุกอยางที่มันไมอยู
แลวมันคอยฟอง” (ID 1)
“เสียใจมากที่ออกมา ทําไม ทําไม ตอนนั้นถึงไมเอาของออกมา (แผนซีดีเพลงที่
สะสม) ไม (เก็บสะสม )แลวครับ เพราะรูวาเก็บใหมมันก็ไมเทาของเดิมแลว แลวมัน
ตองเสียตังคอีกเยอะ พูดจริงๆ คือไมมีเงินมากพอที่จะเก็บใหมขนาดนั้นไดอีกแลว
(เสียงสั่น) ตองตัดใจครับ เก็บไมไดแลว (เสียงสั่น) ยากไหม (นิ่งไป) ยากครับ ยาก
ยาก แตตอนนั้นผมเริ่มซาๆ” (ID 8)
4.2.2 อยูกับปจจุบัน เมื่อผูประสบเหตุการณไฟไหมผานขั้นการเผชิญหนากับความจริง
พวกเขาจะเริ่มมีชีวิตอยูกับปจจุบันมากขึ้น เริ่มทุมเทใหกับการจัดการกับความ
จํ า เป น เฉพาะหน า ที่ เ กิ ด จากเหตุ ก ารณ ไ ฟไหม หลายครั้ ง ที่ ผู ป ระสบภั ย ต อ ง
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พยายามดึงตัวเองใหอยูกับปจจุบันเพื่อใหสามารถจัดการกับความจําเปนในชีวิต
ได ผูใหขอมูลบางรายเลาวา
“ไมทอแลว ทําใจรับไปเรื่อยๆ แลว อายุจนปานนี้แลว เราก็ไมคิดวาจะเอา ใหมัน
มี ใหมันมีของมาฟุงเฟอแบบเมื่อกอน ไมตองไปคิด คิดวามีวันๆ มีที่นอนมีที่กิน ก็
พอแลว” (ID 2)
“ก็รูสึกเฉยๆ ก็เหมือนยังกับตอนเราอยูบาน เราอยูในสภาพนี้เราก็ยินดีในสภาพ
ที่เราอยูนี้ เราไมเสียใจอะไร” (ID 3)
“เราก็รูสึกวา ไมตองมานั่งคิดอะไร แควา เดี๋ยวพรุงนี้จะทําอะไร พรุงนี้จะทําอะไร
คือ ชวงเดือนแรกจะคิดอยางเดียววา พรุงนี้ตองทําอะไร พรุงนี้ตองไปไหนบาง พรุง
ตองทําอะไรอีก จะคิดแต พรุงนี้ตองทําอะไรอีก พรุงนี้ตองไปธนาคารหรือเปลา พรุงนี้
ตองติดตออะไรหรือเปลา แมมีบัตรประชาชนหรือยัง ประกันสังคมแมสงหรือยัง คือ
ตองนั่งคิดในเรื่องที่ตัวเองจะตองรับผิดชอบ ก็เลยตองคิด เหตุการณมันทําใหคิด
มากกวา คงไมไดตั้งใจจะคิดเอง” (ID 4)
“งานเปนงาน เรื่องสวนตัวเราก็คือ แตก็มีบา ง นั่งคนเดียวก็มีคิด นั่งทําบัญชี
คิดเงินเดือนใหลูกนอง มันก็มีแปบๆ แวบๆ เขามา เพราะเราวาง เราไมไดไปนั่งทํา
พวกตอโตะอะไรพวกนี้ เราแคคํานวณเงินเดือน หลังๆ ผมจะยุงแตกับงานแลว เพราะ
เราหยุดไปเยอะก็ตองกลับไปเคลียรงาน แลวก็เรื่องเรียน ทางนี้แมกับพี่ชายเขาจะ
เคลียรกันสองคน เราก็ไปเคลียรที่ทํางานเรา” (ID 6)
ในทางกลับกัน บางครั้งขั้นตอนนี้อาจเกิดจากความจําเปนและสภาพแวดลอมบังคับให
ผูประสบภัยตองอยูกับปจจุบันเพื่อจัดการปญหาตางๆ ที่จําเปน เชน การจัดการเรื่องเอกสาร ที่อยู
สิ่งของและเงินชวยเหลือ และการทําหนาที่ประจําวัน สถานการณทีบีบบังคับดังกลาวมีสวนชวย
ดึงผูประสบภัยที่กําลังจมอยูกับความเศราเสียใจ ความเครียด และวนอยูกับความคิดดานลบ
กลับมาสูปจจุบัน และเมื่อเวลาผานไป ก็ชวยใหลบเลือนบาดแผลที่เกิดขึ้นไดไมมากก็นอย ผูให
ขอมูลบางคนพูดถึงเรื่องนี้วา
“คงจะทํางาน แลวก็เดินทาง กวาจะถึงบานก็มืด ใจมันก็เลยไมไปวนเวียนมาก
คือ มันมีกิจกรรมที่ดึงไปทางเรื่องอื่น ใจเราก็คงดีขึ้นตรงนี้ดวย บางทีเรามัวแตไมยุงเรื่อง
งาน เลยไมรูสึกวาเราเปนอยางไรบาง การเดินทาง ทํางาน ใจมันเลยไมไปวนกับไฟไหม
เทาไหร” (ID 1)
“ชวงเรามีงานทํา มันเริ่มฟนตัวขึ้นมาหนอย ผมก็เลยไมคิด พอเรามีงานทําเราก็
ไมคดิ เลยไมเครียด” (ID 6)
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แผนภาพที่ 6 การวิเคราะหการฟนตัวจากความสะเทือนใจ

วิธีการเผชิญปญหา

ยอมรับความจริง
เลิกเสียใจกับอดีตหรือ
คิดกังวลถึงอนาคต

การมอง
สถานการณใน
ดานบวก

เชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพของ

เลิกใชการปฏิเสธใน
การเผชิญปญหา

อยูกับปจจุบัน
ความชวยเหลือทางสังคม
โดยเฉพาะในครอบครัว
ยึดมั่นพันธะและความ
ผูกพันกับบุคคลรอบขาง

สรางความหมายจาก
เหตุการณที่เกิดขึ้น

มีความมั่นใจในการเผชิญกับเหตุการณ
ไฟไหมหรือวิกฤตอื่นๆ ในอนาคต

รักษาสมดุลทาง
อารมณ
เรียนรูจาก
ประสบการณที่
ผานมา
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4.2.3 ยึ ด มั่ น พั น ธะหรื อ ความผู ก พั น กั บ บุ ค คลรอบข า ง ดั ง ที่ ไ ด แ สดงข า งต น ถึ ง
คุ ณ ประโยชน ข องกลุ ม ทางสั ง คมในการเผชิ ญ ป ญ หา ซึ่ ง ย้ํ า ความสํ า คั ญ ของ
สัมพันธภาพในการชวยเหลือและรักษาบาดแผลทางจิตใจ และชวยโอบอุมบุคคล
จากความทุกขในภาวะวิกฤต นอกจากนี้การที่ผูประสบเหตุการณไฟไหมมีความ
ผูกพันและความสัมพันธที่แนบแนนลึกซึ้งกับบุคคลใกลชิด โดยเฉพาะสมาชิกใน
ครอบครัว เปนการสรางพันธะผูกพันในการรับผิดชอบตอชีวิตของบุคคลกลุมนั้น
ทําใหจําตองลุกขึ้นมาจากความเศราเสียใจใหได และยังเปนกําลังใจที่จะสูชีวิต
ตอไป เมื่อรูสึกวาตองมีชีวิตอยู ตองสู และตองทําเพื่อใครบางคน ดังที่ไดแสดงใน
คําพูดของผูใหขอมูลบางคนวา
“(ฟนตัวไดอยางรวดเร็ว) นาจะเปน การที่เราเห็นแมเสียใจกวาเรา เปนประเด็น
หลัก แลวก็สองคือวา เรารูสกึ วาถาเราไมทําอะไรเลย แมก็จะลําบาก แลวเราก็รูสึกวา
คือ การเกิดเหตุการณขึ้นมาทําใหเราเห็นวา คนรอบๆ ขางเราเขาพรอมจะชวยเหลือ
เรา ทําไมเราไมชวยเหลือตัวเองกอน ทุกคนเขาจะบอกวา “มีอะไรใหชวยก็บอกนะ จะ
ใหชวยอะไรก็บอกนะ” จริงๆ เรานึกไมออกวาตองใหเขาชวยอะไร มีอะไรใหเขาชวย
เรานะ คือ ประเด็นหลักๆ คือ เห็นแมแยกวา แลวก็ทําอยางไรใหเขาดีขึ้น...ใช ตอง
เขมแข็ง เขาจะได คือ คงไมไดเรียกวา มีความสุขที่สุดในชีวิต แตวาเขาจะไดรูสึกวา
เขาไมขาด เทานั้นเอง ใหเขาทําใจไหได”(ID 4)
“เราหวงแม ตองอยูกับแม แกสับสน แกทําอะไรไมถูกแลว หมด แกบอกวาหมด
เพราะวันนั้นแกรองไหจะเปนลมในสวน เราก็บอก “ปลอยมันไปเถอะ ไหมแลวใหมัน
ไหมไป” มีเงินเดี๋ยวคอยหามาปลูกใหม” (ID 7)
“(เวลาที่ทอแทที่สุด) ก็ดูในครอบครัว ดูวายังไมเปนไร พออยูกันได แลวก็คอย
ดิ้นรน...ดูวาเขาอยูกันไดหรือเปลา อยูไดแลว สบายแลว ไมอดตายก็สบายแลว”
(ID 7)
4.2.4 สร า งความหมายจากเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู ป ระสบเหตุ ก ารณ ไ ฟไหม
สามารถเผชิญหนากับความเปนจริงและความสูญเสียจากเหตุการณไฟไหม และ
อยูกับปญหาที่ตองแกไขในปจจุบัน พวกเขาจะสามารถมองยอนกลับไปทบทวน
เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเริ่ ม สร า งความหมายที่ เ หตุ ก ารณ ไ ฟไหม มี ต อ ชี วิ ต ใน
ป จ จุ บั น ไม ไ ด ม องแต เ พี ย งด า นหายนะของไฟไหม แต เ ริ่ ม มองเห็น และเข า ใจ
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ความสําคัญของไฟไหมที่มีตอชีวิตในปจจุบันในดานที่สรางสรรคและเต็มไปดวย
ความหวังมากขึ้น ดังที่ผูประสบภัยบางคนกลาววา
“ใช ประสบการณนี่มันก็ใหเราเรียนรูไดมาก ในแงตางๆ ที่เรามองยอนหลังไป
เก็บรายละเอียดไดมากขึ้น ถาเก็บเอามาคิดมันจะมีประโยชนมาก” (ID 1)
“มันเหมือนกับวา เราก็ไดคิดอะไรที่มันคอนขางจะเปนจริงมากขึ้น แลวก็ไดเรียนรู
อะไรหลายอยางวาตัวเราเปนอยางไร คิดอะไรไดมากแคไหน อดทนไดมากแคไหน
เราทําอะไรไดมากแคไหน” (ID 4)
4.2.5 เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของตน การเชื่อวาตนเองเขมแข็งและคงความรูสึกวา
ตนเองมีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหาตางๆ และไมสะเทือนจากความสูญเสีย
อันเกิดจากไฟไหม ชวยใหบุคคลมีความมั่นใจและมีความมุงมั่นที่จะลุกขึ้นจาก
หายนะที่เกิดขึ้น ดวยเหตุนี้ผูประสบเหตุการณไฟไหมที่มองภาพลักษณของตนใน
ลักษณะดังกลาวจึงสามารถพึ่งพาตนเองและเปนที่พึ่งใหแกบุคคลอื่นได ทั้งยังฟน
ตัวไดอยางรวดเร็ว ดังตัวอยางเชน
“ไมตกใจหรอก เพราะยายเจออะไรมารอยแปด ของนิดๆหนอยๆ ไมเคยตกใจ
เพราะวาเราตั้งแตเด็กเล็กมา เจอเหตุการณอะไรทั้งที่ดีที่ไมดี ก็ปลงตก ไมเสียใจ
เพ็ญ นี่รองไหเยอะเชียว เขาเสียใจ ยายไมเสียใจ เหมือนยังกับของเดิมเราจะไปหา
ใหมดีกวา” (ID 3)
“ผมเป น คนที่ น อนหลั บ ง า ย ถึ ง ป จ จุ บั น นี้ ก็ จ ะสวดมนต เ ยอะๆ เพราะฉะนั้ น ไอ
version ที่หนูถามกับผมนี่จะไปอีกอยางหนึ่ง สบาย ไมตองมานั่งพูดปรับทุกขแบบ
เขาหรอก เราเขาใจ ก็ผมไปที่งานสักอยาง ที่ประชุมเขาบอก “แกโดนไปไฟไหม ก็เห็น
แกยังหัวเราะ ไมเห็นแกมีความทุกขเลย ทําใจไดดีจริง” (ID 5)
4.2.6 รักษาสมดุลทางอารมณ การไมปลอยใหตนเองจมอยูกับความเศรา ทุกข หรือ
ความโกรธแคน เปนสัญญาณที่ดีซึ่งบงวาผูประสบเหตุการณไฟไหมเริ่มควบคุม
ตนเองและกลับคืนสูสภาพสมดุล ซึ่งเปนสภาพปรกติทางอารมณ ความคิด และ
พฤติ ก รรม ก อ นที่ จ ะถู ก สั่ น คลอนจากเหตุ ก ารณ ไ ฟไหม การรั ก ษาสมดุ ล ทาง
อารมณยังแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวไดเปนอยางดีและถือเปนขั้นที่
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แสดงถึงการฟนตัวจากความสะเทือนใจ ผูใหขอมูลบางรายแสดงถึงสมดุลทาง
อารมณจากคําพูดเชน
“สติแตกไปเลย คุมสติไมอยู โอยหมดตัวแลว ตอไปนี้ไมมีอะไรอีกแลว นั่นคือ สติ
แตกไปเลย แลวถาถาหากวาผมสติแตกตรงนั้น กับแมบานอาจจะ broken ไปเลยก็
ไดตรงนั้น ตางคน ตาง conflict โดยที่ไมมีเหตุผลอะไรกันเลย คือ สติแตกกับแตกมา
เจอกัน ก็เลิกกัน แตผมคุมอยู ออ เขาเปนแบบนี้ เพราะอยางนี้ คือ เรื่องอะไรนิดเดียว
เขาโมโหแลว โมโหแลว ใจเย็นๆ สิ” (ID 5)
“เสียดายซีครับ มากดวย ไมมีใครอยากใหเราตองสูญเสีย แตถามันไปแลว ตัว
ผมคิดนะ พูดจริงๆ เลย ผมเองก็ไมอยากมาจมอยูกับความเศราตรงนั้น สูเรามาทํา
อยางอื่นจะดีกวา แตจริงๆ ผมก็เครียดนะ วาเราจะเปนยังไง จะทําอยางไรตอไป
เครียด แตไมอยากคิดอยูกับมัน หาอะไรทําอยางที่เราเคยทํา มันก็พอชวยได” (ID 8)
4.2.7 มีความมั่นใจในการเผชิญหนากับเหตุการณไฟไหมในอนาคต เมื่อผูประสบ
เหตุการณไฟไหมสามารถผานขั้นตอนตางๆ ในการฟนตัวได จนถึงระดับที่สามารถ
คงความรูสึกวาตนเองมีประสิทธิภาพและรักษาสมดุลทางอารมณไดแลว บุคคลจะ
มีความมั่ น ใจในความสามารถในการปรับตัว และรับมือกับเหตุการณวิกฤตใน
ลั ก ษณะเดี ย วกั น ที่อ าจเกิ ดขึ้ น ในอนาคต ดัง นั้ น ผู ป ระสบเหตุก ารณ ไ ฟไหม ซึ่ ง
สามารถฟ น ตั ว จากความสะเทื อ นใจได จึ ง มี ค วามมั่น ใจมากขึ้ น วา จะสามารถ
จัดการกับเหตุการณไฟไหมหรือเหตุการณวิกฤตอื่นๆไดในอนาคต แมบางรายยัง
อาจยังรูสึกเสียวและยังไมแนใจสภาพอารมณของตนในอนาคต เนื่องจากกลัววา
จะยังคงมีความสะเทือนใจคางอยู ผูใหขอมูลบางคนกลาววา
“มันก็สอนอะไรเราหลายๆ อยาง คือ มันเหมือนกับวา เราไมกลัวที่จะตองทํา
อะไร ทีนี้ถามันเกิดอะไรขึ้น มันจะเลวราย หรือมันจะอะไรก็ตาม เราก็ไมกลัว เราก็
นาจะอยูกับมันได แตอาจจะไมไดทําไดดีเหมือนคนอื่น แตเราก็นาจะอยูดวยกันกับ
มันได” (ID 4)
“ตอนนี้ไมกลัวแลว ประสบการณมีแลว ถาไปเจอเหตุการณแบบนี้อีกจะไดไม
ตื่นเตน แรกๆ มันตื่นเตนทําอะไรไมถูก นี่ลองผมไปเจอบานใครไฟไหมก็ไมตื่นเตน
แลว เพราะเราเคยโดน แตวามันก็ยังมีแวบๆ อยูในใจ” (ID 7)
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“ถาเกิดไฟไหมอีกครั้ง รูแลววาจะตองทําอะไร ตองทําอยางไร จะเอาอะไร จะตั้ง
สติอยางไร จะมาอยูตรงนี้ จะคิดวาจะตองทําอะไรตอ จะไมลําบาก จะไมทุลักทุเล
เหมือนครั้งแรกอีกแลว เพราะเราไมมีประสบการณเลย คุมสติไดมากขึ้นแนนอนถาไฟ
ไหมอีกครั้ง วาจะวางของจะเก็บของไวตรงนี้ ก็เคยคิด แมก็จะบอกวาอันนี้สําคัญ อยู
ตรงนี้ เกิดอะไรขึ้นหยิบตรงนี้กอน ตองแบบนี้” (ID 8)
4.3 คุณคาจากเหตุการณไฟไหม
วิกฤตการณ เชน เหตุการณไฟไหม โดยตัวมันเอง แมจะกอใหเกิดความสูญเสียยิ่งใหญแก
ทรัพยสิน และในบางครั้งอาจรวมถึงชีวิต แตวิกฤตการณก็มีคุณคาที่ไมอาจละเลยได เชน ในกรณี
ของการศึกษาเรื่องไฟไหมในครั้งนี้พบวา เมื่อผูประสบภัยสามารถผานขั้นตอนตางๆ ในการฟนตัว
จากภาวะสะเทือนใจและไดมองยอนเพื่อทบทวนเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงที่กําลังดิ้นรนเพื่อ
เผชิญปญหาและเพื่อคืนสูภาวะปรกติ สิ่งที่ไดรับในเวลาเดียวกัน คือ บทเรียนที่ไดจากการดิ้นรนให
พนวิกฤตจากเหตุการณไฟไหม สิ่งที่ผูประสบเหตุการณไฟไหมไดเรียนรูมีดังนี้
4.3.1 ระวังไฟมากขึ้น ผูประสบเหตุการณไฟไหมในการวิจัยครั้งนี้เกือบทุกคนเลาวาเข็ด
กับเรื่องไฟ ทําใหรอบคอบกับเรื่องไฟฟาและอุปกรณตางๆ ในบานที่อาจติดไฟได
ครอบครัวที่ยังอยูบนที่ผืนเดิมระวังบานที่เปนญาติของตนเพลิงและบานที่มีความ
เสี่ยงในละแวกใกลเคียง ผูประสบภัยบางคนเลาวา
“กลัว กลัววามันจะซ้ํามาอีก เลยระวังมากกวาเดิม ไมไดเลย บานนี้เขาชอบทิ้ง
ลูกเอาไว เราเวลานั่น ปลั๊กเขาก็ยังทําไมดี ก็บอกใหลกู เราไปดูเรื่อยเลย” (ID 2)
“มีก็พวกเหตุการณระวัง มันก็อันดับหนึ่งเลย จะทําอะไรก็ตองระวังทุกอยาง แตก็
ระแวงบานนั้น บานเราไมมีอะไรมาก ดูงาย แคนี้เอง มันไมใชสองชั้นเหมือนเมื่อกอน
เมื่อกอนสองขั้นมันดูลําบาก แบงเปนหองๆ อีก ถาโลงๆ แบบนี้เราก็ดูรูแลววามีอะไร”
(ID 6)
“ไมระแวง ก็คงจะระวังที่ไมเหมือนเดิม เมื่อกอนไมเคยระวัง ตอนนี้ก็ตองระวังกัน
แลว ใครก็ตองระวังกันแลว เพราะเขาตองเข็ดกันทุกคน กลัวกันทุกคน ก็เลยสบาย
ใจ” (ID 7)
4.3.2 เขาใจและเห็นใจคนที่ประสบเหตุการณไฟไหมเหมือนกัน ความทุกขใจ
และชีวิตที่ยากลําบากจากความสูญเสียในเหตุการณไฟไหมทําใหผูประสบภัย
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เขาใจและเห็นใจหัวอกของคนที่ทุกขยาก และไมอยากใหใครตองทนทุกขจาก
เหตุการณที่ตนเคยประสบ ดังนั้นเมื่อรับรูวามีผูประสบภัยจากไฟไหมเชนเดียวกับ
ตน จึงรูสึกสงสาร เห็นใจ เขาใจ และอยากใหความชวยเหลือถาทําได ดังคําบอก
เลา เชน
“สงสารเขามากกวา นึกถึงตัวเองคงไม มันจบไปแลว เคยโดน เราก็รูวามันเปน
อยางไร เห็นเด็กยืน วันนั้นที่เขาไฟไหมหนักๆ เราก็นึก เยอะกวาเราอีก ไหมเปนรอยๆ
หลัง ของเรายังแคนี้ แฟลตตํารวจโดนหมด ของเรายังโชคดีกวาเขา”
(ID 1)
“พอรูแลว (ขาวไฟไหม) ไมใหลูกไปไหนเลย ใหคอยดู คอยวามันหมดไปกี่หลัง
อะไรยังไง เราก็นึกถึง สงสารเขา เราเคยโดนมาแลว” (ID 2)
“เราก็แคสงสารเขา เขาก็ค งเหมือ นเรา ก็อยา งที่ อัน ลา สุ ด ตรงสวนพลู กี่รอ ย
หลังคาเรือน เยอะกวาเราอีก เห็นแลวก็สงสาร” (ID 6)
“อยากชวยสิ เพราะวาเราโดนมาแลว ถาเรามีเราจะไปชวยเลย แบบถาอยูใกลๆ
นะ เราก็ชวยแลวแตเราศรัทธา เรามีนอยเราก็ชวยนอย รูเลย วาเขาลําบาก เพราะเรา
โดนมาแลว” (ID 7)
4.3.3 รอบคอบในการใชจายเงิน ฐานะทางการเงินที่ลําบาก และการเปนหนี้เพื่อ
สรางบานใหมทําใหมองเห็นความจําเปนและรายละเอียดของการใชจายตางๆ
ในชีวิต ผูประสบเหตุการณไฟไหมจึงตองระวังและรอบคอบในการใชจายเงิน
ตองรัดกุมยิ่งขึ้น บางรายพูดถึงเรื่องการใชจายวา
“ทุกอยางมันกลายเปนความจําเปนไปหมดเลย อยางที่บอก อยางเมื่อกอนเราหิว
เราก็เดินไปเปดตูเย็น หยิบของมากิน ก็คือจบ แตทุกวันนี้มันไมใช ของมาจากไหน
มาจากการที่ เ ราต อ งหาเงิ น ไปซื้ อ แล ว เราต อ งไปซื้ อ ที่ ไ หน เราต อ งเริ่ ม มาคิ ด ใน
รายละเอียดของแตละอยางมากขึ้นอยางที่เมื่อกอนตัวเองไมเคยเปน แตทุกวันนี้ตอง
คิด ตองทําอะไร ตองซื้ออะไรเขาบานกอน แตเมื่อกอนนี้มันไมใช เราไมคิดเลยวาเรา
ตองมานั่งคิดวา เออ ตอนนี้มันไมจําเปนนะ เราอยากไดตรงนี้มันยังไมจําเปน ตอง
เอาเงิน กอนนี้ไปใช อยางอื่น กอน ซึ่ง จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย ตัวเอง ความคิดของ
ตัวเองไปคอนขางเยอะมาก” (ID 4)
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“ไมไดซื้อเสื้อผา ไมไดซื้อสิ่งที่ตัวเองอยากได ไวกอนก็แลวกัน ยังไมมีเงิน เพราะ
แตกอนถาอยากไดก็ซื้อ คือ ผมเปนคนที่ไมแตงตัวอีกเลยหลังจากบานไฟไหม กอน
หนานั้นจะมีซื้อเสื้อซื้ออะไร มีรานที่ไปชอปอยู“ (ID 8)
4.3.4 เลิกสะสม ความสูญเสียจากเหตุการณไฟไหมทําใหผูประสบเหตุการณหลายคน
ไดบทเรียนวา การสะสมและสรางความผูกพันทําใหเกิดทุกขเมื่อตองสูญเสีย
สิ่งของที่รักและผูกพัน ดังนั้นหลายคนจึงไมคิดอยากแสวงหาหรือสะสมขาวของ
ใดใด อีกสวนหนึ่งเปนเพราะการที่ตองใชจายอยางประหยัด จึงตองตัดใจเลิก
นิสัยที่ชอบเก็บสะสม ผูใหขอมูลรายหนึ่งพูดถึงเรื่องการสะสมวา
“ตองดูวามันจําเปน แลวมันไมใชผลดี แลวอีกอยางจากเหตุการณที่ผานมา แม
จะเปนคนชอบสะสม คือ จะชอบซื้อโนนซื้อนี่ของเขาตามความพอใจ เทาที่เขาจะซื้อ
ได แลวบางอยางของที่เขาซื้อไมไดใชมัน ปริมาณมันมาก ราคาตอชิ้นมันอาจไมสูง
ถามันรวมกันเยอะๆ มันก็สูง ดังนั้นการสะสมอะไรมากๆ มันสรางความผูกพันให
ตัวเองทางหนึ่งเหมือนกัน ก็พอมันไมไดใช ไมไดเห็น ไมไดทําอะไร มันก็ทุกข เลย คิด
วาจากนี้ เราจะไมสะสมอะไรแลว เราจะทําเทาที่มันจําเปน” (ID 4)
4.3.5. อยูกับปจจุบันและพรอมรับความเปลี่ยนแปลง มีผูประสบเหตุการณไฟไหม
ผิ ด หวัง ที่ไ ฟไหมทํา ใหแผนการและโครงการตา งๆ ในชีวิตตอ งพัง ทลาย ความ
ผิดหวังทําใหเข็ดและไมอยากคิดฝนหรือวางแผนอนาคตในระยะยาว แตไดรับ
บทเรียนใหพรอมรับความไมแนนอนของชีวิต ใชชีวิตในปจจุบันใหมีความสุขที่สุด
ไมตองรอ ไมคาดหวัง ดังที่เลาวา
“ความคิดของตัวเองในการวางแผน คอนขางจะนอยลงมาก เราอาจจะมองวา
อีกสองปเราจะทําอยางนี้นะ อีกสามปเราจะทําอยางนี้ ปจจุบันนี้แคถามวาเดือนหนา
เราจะทํ าอะไร แคคิดเทา นี้ก็พอแลว เราไมอยากวางแผนไกลเลย คือ บางทีก าร
วางแผนไกลๆ แลวเราทําไมไดมันก็เปนความทุกขของเราเหมือนกัน” (ID 4)
“ถาเราอยากหาความสุข ในเรื่องของการไปเที่ยว เราทําเลย ในงบประมาณที่เรา
ไมลําบาก ทําเลย ไมตองรอ จะรอทําไม ไมรูวาพรุงนี้จะไดอยูหรือเปลา เพราะวา
พรุงนี้เราอาจไมไดอยู พรุงนี้เราเดินไป เราอาจโดนรถชนตายก็ได ทุกอยางเกิดขึ้นได
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ตลอดเวลา อยางเหตุการณที่เกิดขึ้น ดังนั้นทุกอยางมันไมมีอะไรแนนอน ไมมีอะไรที่
แนนอนเลยมากกวา” (ID 4)
4.3.6 เรียนรูความแตกตางระหวางบุคคลจากการอยูรวมกัน หลังเหตุการณไฟ
ไหม ผูประสบภัยไดอาศัยพักที่โรงเรียน กศน. ในเขตวัดรวมกัน ครอบครัวที่ไมมีที่
ไปยังไดรับอนุญาตจากวัดใหอยูที่โรงเรียนไดจนกวาบานใหมบนที่ดินเดิมจะสราง
เสร็จ การอยูรวมกันหลายๆ ครอบครัวทําใหไดประสบการณในการปรับตัวเพื่ออยู
รวมกับผูอื่น และไดเรียนรู เขาใจนิสัยของคนหลายแบบ ทั้งที่เห็นแกตัวและมี
น้ําใจ ผูใหขอมูลหลักรายหนึ่งเลาวา
“ประสบการณ ไ ด อ ยู ร ว มกั น ดี ได รู ว า เป น อย า งไรบ า ง หลายๆ คน กิ น ข า ว
รวมกัน เราไดดูวาคนไหนเปนคนอยางไร คนเห็นแกตัว คนนั้นไมเห็นแกตัว อยางเขา
บริจาคเสื้อผา ของบานตนเพลิงที่ทําบานไฟไหมเขามีญาติ คนบางทีมานั่งเห็นแกตัว
มากๆ เลย เสื้อผาเขามาก็เลือกๆ ไมเอาไปแคพอใส เอาไปเปนสิบๆ ถุงไมรูเอาไปไหน
เขาไมหวงคนอื่น เราไดเห็นคนหลายอยาง” (ID 7)
โดยสรุป การเผชิญปญหาเปนวิธีการที่ผูประสบเหตุการณไฟไหมเลือกใชเพื่อจัดการกับ
ความรูสึกภายในที่เกิดขึ้นและทําใหตนเองกลับสูภาวะสมดุล หรือภาวะปรกติกอนที่จะไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณไฟไหม ผูประสบเหตุการณไฟไหมจะกาวผานขั้นตอนของการฟนตัวจาก
ความสะเทือนใจ (Trauma) เพื่อใหสามารถควบคุมตนเองไดอีกครั้ง ระหวางชวงของการเผชิญ
ปญหาและฟนตัวจากภาวะสะเทือนใจ บุคคลจะไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพในการเผชิญหนา
กับปญหาและภาวะวิกฤต เหตุการณไฟไหมไมไดกอใหเกิดความสูญเสียและบาดแผลในใจของ
ผูประสบภัยเพียงอยางเดียว แตสําหรับผูที่กาวผานขึ้นของการฟนตัวมาไดจะไดรับบทเรียนชีวิตได
ทําใหจิตใจที่เขมแข็งขึ้นและเพิ่มความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของตนเมื่อตองเผชิญปญหาในยาม
วิ ก ฤต ซึ่ ง นั บ เป น คุ ณ ค า ที่ เ หตุ ก ารณ วิ ก ฤตต า งๆ รวมทั้ ง ไฟไหม ใ ห เ ป น เครื่ อ งปลอบใจแก
ผูประสบภัย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู วิ จั ย ได ส รุ ป และอภิ ป รายผลการวิ เ คราะห
ประสบการณของผูประสบเหตุการณไฟไหม ในประเด็นดังตอไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
5.2.1 ประสบการณระหวางและหลังเหตุการณไฟไหม
5.2.2 การเผชิญปญหา
5.2.3 การฟนตัวจากความสะเทือนใจ
5.3 ขอจํากัดในการวิจัย
5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัย
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัยประสบการณสะเทือนใจของผูประสบเหตุการณไฟไหมในครั้งนี้ใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณนิยม และเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูล
หลั ก จํ า นวน 8 คน การสั ง เกต และสั ม ภาษณ ผู ใ ห ข อ มู ล ประกอบอี ก จํ า นวนหนึ่ ง พื้ น ที่ ใ น
การศึกษาคือ ชุมชนศรีอุลัย เขตบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดเหตุการณไฟไหมเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2546 จากการวิเคราะหขอมูลจากบทสัมภาษณ บันทึกภาคสนามจากการสังเกตผูวิจัย
สามารถสรุปประเด็นที่ไดดังนี้
5.1.1 ระหวางเหตุการณไฟไหม ประสบการณของผูประสบเหตุการณไฟไหมระหวาง
เหตุการณ สามารถจําแนกออกไดดังนี้
5.1.1.1 การรับรูสถานการณ โดยการประเมินเหตุการณที่เกิดขึ้นวาไมรุนแรงนัก
หรือเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน
5.1.1.2 ปฏิกิริยาการตอบสนองทางจิต คือ การใชการเผชิญปญหาและกลไก
การป อ งกั น ทางจิ ต เพื่ อ จั ด การความรู สึ ก ตกใจ หวาดกลั ว เครี ย ด ที่ เ กิ ด จากธรรมชาติ ข อง
เหตุการณวิกฤต
5.1.1.3 การตอบสนองทางกายภาพ ระบบประสาทอัตโนมัติจะกระตุนระบบซิม
พาเธติกและพาราซิมพาเธติกใหทํางานในภาวะวิกฤต ทําใหรางกายมีสภาพพรอมเผชิญอันตราย
ผูประสบภัยใชการวิ่งหนีหรือเขาตอสูเพื่อควบคุมเหตุการณ และไมรูสึกเจ็บปวดหรือเหน็ดเหนื่อย
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5.1.1.4 พฤติกรรมตอบสนองตอเหตุการณที่เหมาะสม คือ การคิดคํานวณเพื่อ
หาทางตอบสนองและจัดการกับเหตุการณเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม ดวยสติและควบคุม
อารมณได เห็นไดจากพฤติกรรมการชวยเหลือผูอื่น และการหามเพลิงหรือตัดตนไมเพื่อความ
ปลอดภัยสวนรวม
5.1.2 ภายหลั ง เหตุ ก ารณ ไ ฟไหม ผู ป ระสบภั ย ต อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงอั น
เนื่องมาจากความสูญเสีย ไดแก
5.1.2.1 สภาวะทางรางกายและจิตใจ ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณไฟไหม
ทําใหผูประสบภัยอยูในภาวะสะเทือนใจ เห็นไดจากอาการทางกาย คือ นอนไมหลับ ฝนราย
รับประทานอาหารไมลง ออนเพลีย และมีอาการเจ็บปวยจากความเครียด ทางจิตใจคือกลุมของ
อารมณความรูสึกที่มีหลังเหตุการณ คือ หลีกหนีสภาพที่หดหูของเหตุการณไฟไหม หวาดกลัว
ซึมเศราจากความทอแทสิ้นหวัง และเครียดจากความวิตกกังวลถึงอนาคตและการวนคิดกับ
ตัวเอง
5.1.2.2 บรรยากาศในครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป ไดแก ตึงเครียดขึ้น ทะเลาะ
เบาะแวงบอยขึ้น พูดจากันนอยลง แตสมาชิกในครอบครัวมีการชวยเหลือและเห็นอกเห็นใจกัน
มากขึ้น
5.1.3 วิธีการเผชิญปญหาที่ผูประสบเหตุการณไฟไหมใชเพื่อฟนตัวจากความสะเทือนใจ
วิธีการที่พบ คือ
5.1.3.1 การปฏิเสธ ไมยอมรับวาเหตุการณเกิดขึ้นจริงและผลของเหตุการณ
5.1.3.2 การหาเหตุผลอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น ทุกรายใชคําวา “กรรม” มา
อธิบายเหตุผลของการเกิดไฟไหม เพื่อทําใหตนทําใจยอมรับได
5.1.3.3 การหาสิ่งยึดเหนี่ยวใจ ในยามที่สับสบเควงควาง ไดแก ความเชื่อทาง
ศาสนา โชคลาง และสิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ อีก ทั้ง คํ า แนะนํ า หรื อคํ า สั่ ง สอนของบุ ค คลที่ เ คารพ
เลื่อมใส
5.1.3.4 การแสวงหาความชวยเหลือทางสังคม ผูประสบเหตุการณไฟไหมอาจ
แสวงหาความชวยเหลือจากเครือขายคนรูจัก หรืออาจไดรับความชวยเหลือ ซึ่งมีทั้งทางอารมณ
และจิตใจ ขอมูลคําแนะนําตางๆ และทางวัตถุ
5.1.3.5 การมองสถานการณในดานบวก เพื่อใหตนเองมีความหวังและความ
เชื่อมั่นในการเผชิญปญหา วิธีที่ใชไดแก การพูดกับตนเอง การพยายามมองสถานการณทั้ง 2
ดาน โดยจํากัดการมองดานลบมุงหาดานบวก และการเปรียบเทียบกับผูที่ลําบากกวาตน
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5.1.3.6 การฝกจิตใจ การฝกสมาธิ การสวดมนตหรือการฝกจิตใจในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อสรางสติ ความสงบและสมดุลทางจิตอยูประจําทําใหผูประสบเหตุการณไฟไหมบางคน
สามารถควบคุมอารมณไดเมื่อเผชิญเหตุการณวิกฤต
5.1.4 การฟนตัวจากความสะเทือนใจ เมื่อผูประสบเหตุการณไฟไหมประสบความสําเร็จ
ในการเผชิญกับปญหา พวกเขาจะคอยๆ ฟนตัวจากความสะเทือนใจโดยผานขั้นตอนดังนี้
5.1.4.1 เผชิญหนากับความจริง โดยยอมรับผลของเหตุการณ ไมปฏิเสธหรือ
หลีกหนีความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง
5.1.4.2 อยูกับปจจุบัน เลิกเศราเสียใจกับอดีต หรือวิตกกังวลกับอนาคต มุงกับ
การแกปญหาในปจจุบัน
5.1.4.3 ยึดมั่นพันธะและความผูกพันกับบุคคลรอบขาง การรูสึกวาตนเองมี
ภาระ มีบุ คคลที่ตอ งรับผิ ดชอบ จะกระตุ น ให ผูประสบเหตุการณไฟไหมเ รง ฟ นตัว จากความ
สะเทือนใจ
5.1.4.4 สรางความหมายจากเหตุการณที่เกิดขึ้น เมื่อไดทบทวนและเห็นวา
เหตุการณวิกฤตมีความหมายอยางไรตอชีวิต ผูประลบภัยจะยอมรับประสบการณนั้นได
5.1.4.5 เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของตนเอง การมีความเชื่อมั่นทําใหมีความหวัง
วาตนจะเผชิญปญหาไดสาํ เร็จ ความสําเร็จดังกลาวจะยอนกลับสรางความมั่นใจที่มากขึ้น
5.1.4.6 รักษาสมดุลทางอารมณ ไมปลอยใหตนเองจมอยูกับความเศรา ทอแท
และความเครียด
5.1.4.7 มีความมั่นใจในการเผชิญกับเหตุการณไฟไหม ในอนาคต ผูประสบ
เหตุการณไฟไหมไดเรียนรูจากประสบการณ ทําใหมั่นใจวาตนเองจะรับมือกับเหตุการณไฟไหม
และปญหาอื่นๆ ในอนาคตไดดีกวาเดิม
5.1.5 คุณคาจากเหตุการณไฟไหม เมื่อผานขั้นของการฟนตัวจากความสะเทือนใจ ผู
ประสบเหตุการณไฟไหมจะสามารถมองหาคุณคาจากความยากลําบากที่ไดผานพนมา สิง่ ที่ได
จากประสบการณของผูประสบเหตุการณไฟไหมในการวิจัยครั้งนี้ คือ ระวังรอบคอบในเรื่องไฟ
มากขึ้น มีความเขาใจและเห็นใจผูท ี่ประสบเหตุการณไฟไหมเหมือนตนเอง รอบคอบในการใช
จายเงิน เลิกนิสัยการสะสมและสรางความผูกพันกับทรัพยสิน และไดเรียนรูเขาใจความแตกตาง
ระหวางบุคคลจากการอยูรวมกันระหวางทีย่ ังหาที่อยูไมได
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5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นที่นาสนใจจากผลการวิจัยซึ่งผูวิจัยนํามาอภิปราย คือ
5.2.1 ประสบการณระหวางและหลังเหตุการณไฟไหม
จากการวิเคราะหประสบการณของผูประสบเหตุการณไฟไหมระหวางและหลังจากการ
เกิดเหตุการณ พบวา ความเครียดที่ผูประสบภัยตองเผชิญเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั้งกอนและหลัง
เหตุการณ ความเครียดดังกลาวอาจแบงชวงเวลาและที่มาไดเปน 3 กลุม
1) ระหวางเหตุการณไฟไหม ที่มาของความเครียดคือ ความรุนแรงและอันตรายของ
เหตุการณที่ผูประสบภัยแตละคนรับรู
2) หลังเหตุการณไฟไหม ความเครียดจากความสะเทือนใจที่เกิดจากการสูญเสีย และ
ความกังวลถึงอนาคตในเรื่องของเศรษฐกิจ ความเปนอยู และการมุงที่จะแกปญหา
เฉพาะหนา
3) ความเครี ย ดอ น เกิ ด จากป จ จั ย แวดล อ มอื่ น ๆ สื บ เนื่ อ งมาจากความสู ญ เสี ย ใน
เหตุการณไฟไหม เชน บรรยากาศในครอบครัวที่ตึงเครียดขึ้น ปญหาทางการเงิน
ปญหาสุขภาพ และความเครียดจากการใชวิธีการเผชิญปญหาที่ไมประสบผลสําเร็จ
ดังจะเห็นวาเหตุการณวิกฤตสามารถสรางวัฎจักรของความเครียดไดจากเหตุการณเพียง
เหตุ ก ารณ เ ดี ย ว ผู ป ระสบเหตุ ก ารณ ไ ฟไหม ท่ี ต กอยู ใ นความสะเทื อ นใจและหวาดกลั ว จาก
เหตุการณวิกฤตตองเผชิญกับความเครียดอันเปนผลจากความสูญเสียที่เหตุการณกอใหเกิด ใน
ระหว า งนั้ น สถานการณ แ วดล อ มซึ่ ง ได รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ วิ ก ฤตยั ง สามารถสร า ง
ความเครี ย ดให เ กิ ด ต อ ได จ ากป ญ หาต า งๆ ที่ ผู ป ระสบภั ย ต อ งเผชิ ญ ก อ ให เ กิ ด สภาวการณ
ความเครียดที่ตอเนื่องซึ่งอาจสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้
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แผนภาพที่ 7 วัฎจักรความเครียดจากเหตุการณไฟไหม
ไฟไหม

-

การเผชิญปญหา

ไดผล

สภาวะการณความเครียดจาก
ความสูญเสีย
ปญหาและบรรยากาศในครอบครัว
ปญหาทางเศรษฐกิจ/เปนหนี้
เจ็บปวยจากความเครียด

ไมไดผล

มั่นใจมากขึ้น
ความเครียดเพิ่มขึ้น

ภาวะของผูประสบเหตุการณไฟไหมที่ตองเผชิญวัฎจักรของเหตุการณวิกฤต อันเกิดจาก
ปญหาตางๆ ที่เปนผลมาจากความสูญเสียในเหตุการณไฟไหม และผลกระทบความเครียด
ตอเนื่องจากปญหาดังกลาว ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดเรื่องภาวะวิกฤตของ Golan
(1987) ที่วา ภาวะวิกฤตอาจเปนเหตุการณที่ตอเนื่องเปนชุดๆ จากเหตุการณเล็กๆ รวมกันเขาจน
กลายเปน “สภาพการณที่กอใหเกิดความเครียด” ดวยเหตุนี้ผูประสบเหตุการณไฟไหมจึงตองใช
วิธีการเผชิญปญหาแบบตางๆ ตลอดเวลา ผลลัพธของวิธีการที่ใช หากไดผลจะทําใหผูประสบ
เหตุการณมีความมั่นใจในตนเองและสามารถเผชิญกับปญหาตางๆ ที่รุมเราเขามาไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตหากการเผชิญปญหาใชไมไดผล ความเครียดอันเกิดจากความลมเหลวจะ
ทับถม ทําใหการเผชิญปญหาอันเกิดจากผลกระทบของเหตุการณไฟไหมลําบากยิ่งขึ้น หากการ
เผชิญปญหาที่ใชยังคงไมมีประสิทธิภาพ ความเครียดจะยิ่งเพิ่มสูง ทําใหการแกปญหาตางไม
ประสบผลสําเร็จ การฟนตัวจากความสะเทือนใจจึงใชเวลานานกวาผูที่ประสบความสําเร็จใน
การเผชิญปญหาและจัดการกับความเครียด จากการวิเคราะหผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้
พบวา ปญหาอันเปนผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณไฟไหมที่กอใหเกิดวัฎจักรความเครียดไดมาก
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ที่สุด คือ ปญหาดานการเงินและเศรษฐกิจ และความเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัวทั้งที่เปน
ผลของเหตุการณไฟไหมโดยตรง และทั้งที่เปนผลตอเนื่องจากปญหาดานการเงิน ดังนั้นผูประสบ
เหตุการณไฟไหมมีแหลงชวยเหลือทางการเงิน หรือมีสมาชิกในครอบครัวที่สามารถแกปญหา
ดัง กล าว และไม มี สมาชิก ที่เ จ็ บปว ยหลั ง เหตุ การณ จะฟ น ตัว จากความสะเทือนใจไดเ ร็ว ขึ้ น
เนื่องจากที่มาของความเครียดที่สําคัญไดรับการคลี่คลาย
5.2.2 การเผชิญปญหาและการฟื้นตัวจากความสะเทือนใจ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า ผู ป ระสบเหตุ ก ารณ ไ ฟไหม ใ นชุ ม ชนศรี อุ ลั ย เขตบางยี่ ขั น
กรุงเทพมหานคร มีวิธีการเผชิญปญหาภายหลังความสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณไฟไหมหลาย
วิธี ไดแก การปฏิเสธ การหาคําอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น การหาที่ยึดเหนี่ยวใจ การหาความ
ชวยเหลือจากกลุมทางสังคม หรือการคิดในดานบวก แตขอสังเกตที่สําคัญจากการวิเคราะห
วิธีการเผชิญปญหาแบบตางๆ ในการวิจัยครั้งนี้ไดแก
5.2.2.1 กรรมกับการเผชิญปญหา จากงานวิจัยในเรื่องคานิยมของคนไทย สุนทรี โค
มิน (2534) พบวา คนไทยมักใชแนวคิดเรื่องกรรม เพื่ออธิบายสาเหตุภายหลังเหตุการณดานลบ
ตางๆ ทั้งความลมเหลว ความสูญเสียตางๆ เหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้นตอตนเองและผูอื่น ใน
การศึกษาประสบการณของผูประสบเหตุการณไฟไหมครั้งนี้พบผลลัพธที่สอดคลองกัน นั่นคือ
ผูใหขอมูลใชความเชื่อเรื่อง “กรรม” เพื่อจัดการกับความรูสึกภายในตางๆ ที่เกิดขึ้นจากความ
สูญเสียและความสะเทือนใจอยางรุนแรงจากเหตุการณไฟไหม โดยหลักๆ พบวาผูใหขอมูลใน
ครั้งนี้ใชความเชื่อเรื่องกรรมในสองลักษณะคือ
ก. เพื่ออธิบายสาเหตุของเหตุการณไฟไหม
บุคคลจําเปนตองอธิบายเหตุการณที่ไมคาดฝน ไมพึงปรารถนาและผลดานลบที่เกิดขึ้น
เพื่อหาความหมายสวนบุคคลจากเหตุการณ เปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหตนเองยอมรับผลที่เกิด
ได เพื่อลดความเจ็บปวดและบาดแผลทางจิตใจ (Joseph, Yule & Williams, 1993) ใน
เหตุการณไฟไหมครั้งนี้ ผูประสบเหตุการณที่เปนผูใหขอมูลหลักทุกคนใชกรรมเพื่ออธิบายให
ตนเองเขาใจวาเหตุใดเหตุการณไฟไหมจึงตองเกิดขึ้นกับตนเอง คําอธิบายเรื่องกรรมถูกนํามาใช
มากที่สุด สวนหนึ่งมาจากลักษณะสังคมพุทธในเมืองไทยที่ฝงรากลึกมาชานาน ความเชื่อเรื่อง
กรรมจึงแทรกซึมเขาสูวิถีชีวิตของคนไทยผานทางคําสอนทางศาสนา เรื่องราวที่ไดยินจากผูใหญ
และบางสวนที่นําเสนอผานสื่อตางๆ
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แตจากการสัมภาษณพบวาความรูในเรื่องกรรมของผูประสบเหตุการณไฟไหมเปนไปใน
ลักษณะความเชื่อผิวเผิน มิใชความเขาใจอยางลึกซึ้งและถูกตองตามที่บัญญัติไวในคําสอนของ
พุทธศาสนา ผูประสบเหตุการณไฟไหมสวนใหญในครั้งนี้เขาใจเรื่องกรรมเพียงวาเปน “การ
กระทําที่ไมดีในอดีต หรืออดีตชาติที่สงผลทําใหชีวิตในปจจุบันไมดี”
หากพิจารณา “กรรม” ในฐานะที่เปนคําอธิบายสาเหตุตามทฤษฎีรูปแบบการอนุมาน
สาเหตุ (Attributional Style) ของ Peterson & Seligman (1984) ซึ่งไดกลาวถึงลักษณะที่บุคคล
ใชอนุมานสาเหตุเพื่ออธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยไดแบงมิติของการอนุมานสาเหตุออกเปน
สามดาน คือ ที่มาของสาเหตุ (ภายในหรือภายนอก) ลักษณะของสาเหตุ (คงที่หรือเปลี่ยนแปลง
ได) และผลของสาเหตุ (แผขยายหรือจํากัด) อาจอธิบายลักษณะของกรรมที่ผูประสบเหตุการณ
ไฟไหมในการวิจัยครั้งนี้ใชอนุมานสาเหตุไดดังนี้
กรรมทําใหผูประสบเหตุการณไฟไหมที่ใหขอมูลในครั้งนี้มองวาเหตุการณที่เกิดขึ้นสวน
หนึ่งเปนเพราะผลการกระทําที่ไมดีของตนในอดีต ซึ่งจัดวาเปนปจจัยภายในตนเอง ทําใหยอมรับ
ความสูญเสียที่เกิดไดงายขึ้นกวาการคิดวาเหตุการณเกิดจากความประมาทของบุคคลอื่น และ
ชวยลดความโกรธแคนและการปฏิเสธเหตุการณ ในมิติที่สอง ผูใหขอมูลมองวา “กรรม” เปน
สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงได ดวยความคิดวาเมื่อชดใชกรรมที่ไมดีหมดแลว ชีวิตในอนาคตจะดีขึ้น
กรรมจึ ง ทํ า ให เ กิ ด ความหวั ง ในชี วิ ต ส ว นในมิ ติ ก ารแผ ข ยายของผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ผู ป ระสบ
เหตุการณไฟไหมในครั้งนี้เชื่อวา ผลของทั้งกรรมดีและไมดีแผขยายสงผลกระทบตอชีวิตในดาน
ตางๆ หลายคนคิดวา หากไมเกิดไฟไหมครั้งนี้ กรรมก็อาจสงผลใหเกิดภัยพิบัติแบบอื่น ซึ่งบางที
อาจเลวรายกวาผลของไฟไหมที่เกิดขึ้น และทุกคนเชื่อวา เมื่อใชกรรมหมดแลวในเหตุการณไฟ
ไหมครั้งนี้ ชีวิตดานอื่นๆ ก็จะดีขึ้น
ดังนั้น หากเปรียบเทียบ “กรรม” กับองคประกอบของการอนุมานสาเหตุ (Peterson&
Seligman, 1984) อาจสามารถสรุปลักษณะของกรรมจากประสบการณและความคิดของผูให
ขอมูลหลักไดวา เกิดจากสาเหตุภายใน-เปลี่ยนแปลงได-มีผลแผขยาย Peterson & Seligman
เสนอไววา บุคคลที่มองโลกในแงรายมีลักษณะการอนุมานสาเหตุแบบ เกิดจากสาเหตุภายในคงที่ -มี ผ ลแผ ข ยาย ซึ่ ง จะทํ า ให บุ ค คลเกิ ด ความรู สึ ก ท อ แท แ ละสิ้ น หวั ง และอาจกลายเป น
บุคลิกภาพแบบไมชวยเหลือตนเอง (Learned Helplessness) ไดในที่สุด แมวากรรมจากมุมมอง
ของผูใหขอมูลหลักจะเกิดจากสาเหตุภายใน แตไมไดทําใหเกิดการโทษตนเองและซึมเศรา แต
กลับชวยใหผูประสบเหตุการณไฟไหมครั้งนี้ยอมรับผลชองเหตุการณได และยังลดความโกรธ
แคน การวนคิดและการโทษโชคชะตา ในมิติที่สอง กรรมเปนสาเหตุที่เปลี่ยนแปลงไดทําให
ผูประสบภัยที่ใหขอมูลในครั้งนี้มีความหวังถึงอนาคตที่ดีกวาหากกระทําสิ่งที่ดีเพื่อสรางกรรมดี
และผลของกรรมที่เชื่อกันวามีลักษณะแผขยาย พบวาผูใหขอมูลหลักไมไดมองแตเพียงดานลบ
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ของกรรม แตยังมองในดานบวกถึงกรรมดีซึ่งจะใหผลตอบแทนในอนาคต ทําใหเกิดความหวัง
ภายหลังจากที่ใชกรรมไมดีหมดไป และเกิดความรูสึกมุงมั่นที่จะทํากรรมดี เชน อยากชวยเหลือ
ผูอื่นที่ลําบากเหมือนตน หรือผูที่ประสบภัยพิบัติที่กอใหเกิดความสูญเสีย ดังนั้น ตามมุมมองของ
ผูใหขอมูลหลักในครั้งนี้ อาจกลาวไดวากรรมจึงเปนแนวคิดที่มีทางออกเบ็ดเสร็จในตัวเอง คือ
เสนอทั้ ง คํ า อนุ ม านสาเหตุ ทั้ ง บวกและลบ กรรมจึ ง เป น การอนุม านสาเหตุ ที่ชว ยใหผูประสบ
เหตุการณไฟไหมในการวิจัยครั้งนี้ทําใจยอมรับเหตุการณและความสูญเสียไดอยางรวดเร็ว และ
สรางความหวังถึงอนาคตที่ดีกวาเมื่อหมดกรรม แมวาจะมีมิติ เกิดจากสาเหตุภายใน และ ผลแผ
ขยาย ที่เหมือนกับการอนุมานสาเหตุแบบมองโลกในแงราย
แตจากผูใหขอมูลหลักทั้ง 8 ราย มีหนึ่งรายที่มีความเชื่อและใช ”กรรม” ในการอนุมาน
สาเหตุ แตกลับทําใหตนเองเกิดความรูสึกโทษตัวเอง ซึมเศรา ในกรณีนี้สอดคลองกับมิติของการ
อนุมานสาเหตุจากปจจัยภายใน ตามแนวคิดของ Peterson& Seligman เนื่องจากผูใหขอมูล
หลักรายนี้มองวาเปนการตอกย้ําวาสิ่งที่ไมดีเกิดจากการกระทําที่ไมดีของตนเองในอดีตและ
ยอมรับไมไดที่จะตองคิดวาตนเองเปนคนผิดเอง และเปนสาเหตุของความสูญเสีย แตจากประวัติ
ชีวิตของผูใหขอมูลหลักผูนี้ พบวามีความสูญเสีย ความลมเหลวและอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ําๆ หลาย
ครั้ ง ในชี วิ ต มาก อ นเหตุ ก ารณ ไ ฟไหม ค รั้ ง นี้ การมองโลกในแง ร า ยจึ ง อาจเป น ผลมาจาก
ประสบการณที่สะเทือนใจ (Traumatic Experiences) ที่เกิดในชีวิต ไมใชเปนผลจากรูปแบบการ
อนุมานสาเหตุเพียงประการเดียว
ข. กรรมในฐานะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
แมผูประสบเหตุการณไฟไหมที่เขารวมการวิจัยในครั้งนี้ทุกคนจะหยิบยกเรื่องกรรมมา
เปนคําอธิบายสาเหตุ แตมีบางรายซึ่งอยูในชวงวัยรุนและผูใหญตอนตน ซึ่งโดยสวนตัวแลว ไมได
เชื่อหรือยึดถือในเรื่อง “กรรม” แตรับเอาคําอธิบายเรื่องกรรมมาจากผูที่อาวุโสกวาหรือผูใหญที่
เคารพในครอบครัวหรือรูจักกันที่ใชกรรมเพื่อจัดการกับความรูสึกของตนเองและปลอบใจบุคคล
อื่น หรือเปนสิ่งที่ผูประสบภัยในกลุมนี้จดจํามาจากเรื่องราว คําบอกกลาว หรือคําสั่งสอนทาง
ศาสนาที่เคยไดรับรูมาจากสังคม โดยที่ตนเองไมไดปกใจเชื่อหรือใสใจ แตเมื่อเกิดความสูญเสีย
จากไฟไหม ภาวะจิตใจที่เสียสมดุลทําใหตองหาความเชื่อ คําอธิบาย หรือคําปลอบใจที่ใชยึด
เหนี่ยว ดังนั้นผูใหขอมูลหลักที่อางถึงเรื่องกรรมในลักษณะนี้จึงเปนในแบบของสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจมากกวาจะเปนคําอธิบายที่ตนเองเชื่อหรือคิดเอง พิจารณาจากคําถามที่ผูวิจัยถามเพิ่มเติม
แหลงที่มาของความเชื่อเรื่องกรรมและระดับความเชื่อในเรื่องนี้ที่ผูใหขอมูลมี เพื่อยืนยันวาโดย
สวนตัวแลวผูใหขอมูลเชื่อในเรื่องกรรมอยูแลว หรือเพียงรับฟงมา หรือคิดถึงในเวลานั้นเพื่อใช
จัดการกับความรูสึก นอกจากนี้ ผูประสบภัยบางคนยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวใจแบบอื่น ไดแก คําสอน
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ทางศาสนา หรือคําบอกกลาวหรือสั่งสอนจากบุคคลที่ผูประสบภัยเคารพและมีฐานะ (ทั้งทาง
สังคมและวัย) ที่สูงกวา องคประกอบสําคัญที่ทําใหจําแนกวิธีการดังกลาวนี้ไวในกลุมของการ
เผชิญปญหาแบบหาสิ่งยึดเหนี่ยวใจ คือ บุคคลหรือสถาบันที่มีฐานะสูงกวาหรือเปนที่เคารพนับ
ถือ แทจริงแลวสิ่งที่ผูใหขอมูลหลักในกลุมนี้ใชยึดเหนี่ยวจิตใจหลังเหตุการณวิกฤตไมใชคําสอน
หรือแนวคิด แตเปนตัวบุคคลหรือสถาบัน จากการวิจัยครั้งนี้ บุคคลในครอบครัวและสถาบันทาง
ศาสนามีบทบาทตอผูใหขอ มูลหลักกลุมนี้ในฐานะสิ่งยึดเหนี่ยวใจมากที่สุด
5.2.2.2 ศาสนาและความชวยเหลือทางสังคม ผลจากการวิจัยพบวาผูใหขอมูลหลัก
ในครั้งนี้ใชวิธีการเผชิญปญหาที่เกี่ยวของกับศาสนาและความชวยเหลือทางสังคมมากที่สุด
ศาสนาในที่นี้หมายรวมถึงทุกอยางที่เกี่ยวของกับศาสนาในภาพรวม เห็นไดจากการเผชิญปญหา
ที่เกี่ยวของกับศาสนาซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูลครอบคลุมคําสอน ความเชื่อและบุคคลหรือ
สถาบันทางศาสนาที่ผูประสบเหตุการณไฟไหมในการวิจัยนี้ใชในการเผชิญปญหาในรูปแบบ
ตางๆ ในภาพรวมศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สําคัญซึ่งผูใหขอมูลใชเมื่อเผชิญกับเหตุการณที่
สั่นคลอนจิตใจ อารมณและความเปนอยูที่ดี อีกทั้งการที่ชุมชนเปาหมายของการวิจัยครั้งนี้อยู
ใกลวัด แมแตที่ดินซึ่งตั้งบานที่ไดรับความเสียหายจากไฟไหมครั้งนี้ก็เปนที่ธรณีสงฆ อีกทั้งหลัง
เหตุการณไฟไหมทางวัดก็เปนศูนยกลางรวบรวมความชวยเหลือตางๆ ความใกลชิดและผูกพัน
กับวัดอาจเปนปจจัยที่ทําใหผูประสบเหตุการณไฟไหมในชุมชนนี้รับเอาความเชื่อ แนวคิดและ
สถาบันทางศาสนามาใชในการเผชิญปญหา
ความชวยเหลือทางสังคมทําใหเกิดเครือขายในการใหความชวยเหลือทั้งทางดานจิตใจ
และวัตถุ เปนแหลงของการแบงปนประสบการณและความรูในการเผชิญปญหาและสถานการณ
วิกฤต อีกทั้งการชวยเหลือกันเองในกลุมผูประสบภัยในการวิจัยครั้งนี้ยังเปนการสนับสนุนดาน
กําลังใจซึ่งกันและกันในกลุมผูที่ตกอยูในสถานการณวิกฤต จากการวิจัยพบวาเมื่อผูประสบ
เหตุการณไฟไหมที่ใหขอมูลครั้งนี้มีระดับอารมณภายใน เชน ความเครียด ความโกรธ ความกลัว
ระหวางและหลังเหตุการณไฟไหมสูงเกินกวาจะจัดการและควบคุมได พวกเขาจะหันไปหาความ
ช ว ยเหลื อ จากกลุ ม ทางสั ง คม โดยเฉพาะจากผู ที่ มี ป ระสบการณ ร ว มกั น มา และสมาชิ ก ใน
ครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Blatter &Jacobson (1993) Schwarzwald (1993)
Winkel & Vrij (1993) และ Zeidner & Hammer (1992) ที่สรุปจากการศึกษาการเผชิญปญหา
ของบุคคลในภาวะวิกฤตวา “กลุมทางสังคมจะชวยสํารวจ สนับสนุน และแลกเปลี่ยนปฏิกิริยาใน
การเผชิญปญหา” นอกจากนี้ยังพบวากลุมทางสังคม โดยเฉพาะครอบครัว และเพื่อนมีบทบาท
สําคัญในการดูแลและสนับสนุนผูใหขอมูลที่ประสบเหตุการณไฟไหมในการวิจัยนี้ตลอดชวงเวลา
ของการเผชิญปญหาและการกาวผานขั้นตอนของการฟนตัว
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วิธีการเผชิญปญหาโดยใชศาสนาและความชวยเหลือทางสังคมที่พบมากที่สุดในการ
วิจัยครั้งนี้สอดคลองกับการคนพบของ McIntosh, Silver & Wortman (1993) ที่วา ความเชื่อ
ทางศาสนารวมกับความชวยเหลือจากกลุมทางสังคมเปนวิธีการที่ชวยใหบุคคลเผชิญกับภาวะ
วิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพกวาวิธีอื่นๆ เนื่องจากผูประสบภัยมีภาวะเสียสมดุล คือ มีความรูสึก
ไม มั่ น คง เสียขวั ญ หวาดกลัว ดัง นั้น การมีสิ่ง ยึ ดเหนี่ ย วจึง จําเปน ที่ สุด ทั้ง ศาสนาและความ
ชวยเหลือจากกลุมทางสังคมจึงเปนวิธีการที่หยิบยื่นหลักในการคิดและหลักในชีวิตใหกับผูให
ขอมูลหลักที่สญ
ู สิ้นทรัพยสินเกือบทุกสิ่งในกองเพลิง
5.2.2.3 การปฏิเสธกับผลกระทบ ในการศึกษาเหตุการณไฟไหมครั้งนี้พบวา วิธีการ
เผชิญปญหาที่ใชไดผลในการลดความเครียดและความรูสึกตกใจ สับสนระหวางเหตุการณวิกฤต
ที่รุนแรงและคุกคามผูที่ประสบเหตุการณซึ่งไดผลที่สุด คือ การปฏิเสธ แตเปนวิธีที่ผูประสบภัยจะ
ใชเมื่อไมสามารถจัดการกับความรูสึกดวยวิธีอื่นได จากการวิเคราะหคําบอกเลาของผูใหขอมูล
หลัก การปฏิเสธเปนวิธีการที่ชวยลดความเครียดไดดีในระยะแรก แตจะขัดขวางการฟนตัวจาก
ความสะเทือนใจโดยทําใหหลีกหนีความจริง ซึ่งเปนขั้นแรกของการฟนตัวจากความสะเทือนใจ
การใชวิธีจัดการความรูสึกแบบปฏิเสธมากเกินไปทําใหเกิดความรูสึกทอแท สิ้นหวัง และขาด
ความเคารพ ดังนั้นวิธีการปฏิเสธจึงควรใชเพียงในระยะแรกหลังเหตุการณวิกฤตเมื่อผูประสบ
เหตุการณไฟไหมยังไมพรอมเผชิญกับความเครียดและความสูญเสีย แตไมควรใชตลอดเพราะจะ
ทําใหไมสามารถปรับตัวและฟนตัวจากความสะเทือนใจไดในระยะยาว
5.2.3.4 การฟนตัวจากความสะเทือนใจ จากขอมูลการสัมภาษณผูใหขอมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ พบวาครอบครัวเปนแหลงความชวยเหลือที่มีพลังและจําเปนในการเปลี่ยนแปลง
สถานการณวิกฤตจากเหตุการณไฟไหมใหเปนประสบการณของการเติบโตและสรางความหมาย
จากความสูญเสีย และชวยเหลือสมาชิกใหกาวผานชวงเวลาวิกฤตหลังเหตุการณไฟไหม บทบาท
ของครอบครัวตอการฟนตัวจากความสะเทือนใจของสมาชิกในที่ หรืออีกนัยหนึ่ง ครอบครัวคือ
แหลงความชวยเหลือที่สําคัญที่สุด สอดคลองกับแนวคิด “ครอบครัวในอุดมคติ” (Idealized
Family: Caplan, 1976, อางใน Scileppi, Teed& Torres, 2001) ซึ่งเชื่อวาครอบครัวมีหนาที่ คือ
1) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโลก 2) แจกจายเผยแพรขอมูลดังกลาวแกสมาชิก (รวมถึงขอมูล
เกี่ยวกับกลไกการปองกันตัวและการเผชิญปญหาหลังเหตุการณวิกฤต) 3) ใหขอมูลปอนกลับ
และคําแนะนํา รวมถึงใหกําลังใจและสนับสนุนสมาชิกในครอบครัว และ 4) ชวยแกปญหาและให
ความชวยเหลือดานวัตถุ ดังนั้นจะขออภิปรายตามประเด็น ดังตอไปนี้
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ก. เปนแหลงเรียนรูกลไกการปองกันตัว (Defense Mechanism) และการ
เผชิญปญหา
สมาชิ ก ในครอบครั ว เรี ย นรู วิ ธี ก ารใช ก ลไกการปอ งกั น ตั ว และการเผชิ ญ ป ญ หาจาก
ครอบครัวเปนแหลงแรก และเลือกนํามาใชใหเหมาะสมกับสถานการณที่เผชิญอยู ในการวิจัย
ครั้งนี้พบวาสมาชิกภายในครอบครัวเดียวกันใชกลไกการปองกันตัวและการเผชิญปญหาไม
แตกตางกัน ซึ่งเกิดจากการเรียนรูและประสบการณที่มีรวมกัน ผูเขารวมการวิจัยสวนใหญในครั้ง
นี้รับเอาความเชื่อเรื่องกรรม โชคลางที่เกี่ยวกับไฟ และการมองบวกในลักษณะตางๆ มาจาก
สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวที่ออนวัยกวาจะดูแบบอยางการเผชิญปญหาในภาวะ
วิกฤตจากผูใหญในครอบครัว และแมวาสมาชิกจะเขาสูวัยผูใหญ ผูอาวุโสในครอบครัวก็ยังคง
เปนตัวแบบที่สําคัญโดยเฉพาะผูที่ประสบความสําเร็จในบทบาทการเปนหัวหนาครอบครัว จาก
การสัมภาษณผูใหขอมูลในการวิจัยนี้ พบวา แมวาการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณที่มีรว มกัน
มาจะสรางวิธีการเผชิญปญหาและกลไกการปองกันตัวใหกับสมาชิก แตไมไดหมายความวา
บุคคลจะเรียนรูวิธีการดังกลาวจากครอบครัวเทานั้น สถานการณและสังคมภายนอกครอบครัวก็
เปนตัวแบบและเปนสนามใหบุคคลเรียนรูและทดสอบกลไกการปองกันตัวและการเผชิญปญหา
แบบตางๆ แตวิธีการที่ใชไดผลก็จะนํามาแบงปนกับสมาชิกในครอบครัว
ข. ใหขอมูลปอนกลับและคําแนะนําตางๆ
ในการวิจัยครั้งนี้พบวาสมาชิกในครอบครัวใหขอมูลปอนกลับตอวิธีการเผชิญปญหาที่
สมาชิกในครอบครัวใช รวมทั้งยังแนะนําใหใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกวา เชน ผูใหขอมูล
หลักรายหนึ่งซึ่งเปนหัวหนาครอบครัวที่สามารถเผชิญกับปญหาไดดีกวาภรรยาและลูกสาว ไดให
คําแนะนําและชี้ใหภรรยาเห็นวาการจมอยูกับความเศราและกังวลถึงอนาคตไมชวยใหอะไรดีขึ้น
หรือเพี ย งการปลอบใจที่ แ ฝงคํ า แนะนํ า ในการจั ด การกั บป ญ หาที่ ไ ด ยิน บ อ ยๆ ในกลุ ม ของผู
ประสบเหตุการณไฟไหมในครั้งนี้ เชน “ปลงเถอะ เรายังหาใหมได” “อยาไปคิดถึงมันเลย” ลวน
เปนคําแนะนําซึ่งกอรูปความเชื่อ และแนวทางที่นําสูการปฏิบัติ คือ การทําใจยอมรับไดในระดับ
หนึ่ง เชน ครอบครัวหนึ่งในการวิจัยครั้งนี้ที่มีผูใหญผูกพันกับคําสอนและพิธีกรรมทางศาสนา
สมาชิกในครอบครัวก็รับเอาแนวคิดและพฤติกรรมที่คลายกันมา โดยเชื่อในเรื่องของการทําบุญ
เพื่อสะเดาะเคราะห การใหคําแนะนําและขอมูลปอนกลับระหวางสมาชิกในครอบครัวชวยให
สมาชิกเลือกวิธีการเผชิญปญหาที่เหมาะสมและสามารถปรับปรุงวิธีการที่ใชจนปรับตัวหลัง
เหตุการณวิกฤตไดในที่สุด
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ค. ใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจแกกัน
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้พบวา คุณคาสูงสุดของครอบครัวในยามที่ตกอยูในภาวะ
วิกฤต คือ การใหการสนับสนุนทางจิตใจและไมทอดทิ้งกันในยามที่บุคคลกําลังกระเจิดกระเจิง
และเสียขวัญจากเหตุการณไฟไหม ผูใหขอมูลหลักรายหนึ่งซึ่งอยูคนเดียวแสดงความปรารถนาที่
จะมีครอบครัวอยูใกลหลังจากเหตุการณไฟไหม เพราะตองการที่เขาใจและใหความอบอุนได
อยางแทจริง สมาชิกของทุกครอบครัวที่เขารวมการวิจัยครั้งนี้เห็นพองวา ไมวาจะตองสูญเสีย
ทรัพยสินไปมากเทาใด แตการที่บุคคลในครอบครัวอยูรอดปลอดภัยกันพรอมหนานับเปนโชคดีที่
ยิ่งใหญที่สุด และการที่ฟนตัวไดอยางรวดเร็วก็เพราะมีคนสําคัญในครอบครัวคอยเปนกําลังใจ
สนับสนุน
ง. ชวยแกปญหาและใหความชวยเหลือดานวัตถุ
การที่สมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งสามารถแกปญหาเฉพาะหนาในยามวิกฤต
และเปนหลักยึดใหแกคนอื่นในครอบครัวได จะเปนการลดความเครียดของคนในครอบครัว
ไดมาก ขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ พบวา เมื่อหัวหนาครอบครัวมีความเขมแข็งและชวยแกปญหา
ทางอารมณ รวมทั้งจัดการกับสถานการณที่จําเปนหลังเหตุการณไฟไหม จะเปนประโยชนตอ
สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ที่เสี่ยงตอภาวะความเครียดและความสะเทือนใจอยางรุนแรง และ
ฟ น ตั ว จากความสะเทื อ นใจและปรั บ ตั ว ได เ ร็ ว ขึ้ น ในเหตุ ก ารณ ไ ฟไหม ความสามารถและ
วิสัยทัศนของหัวหนาครอบครัวในการจัดการหาวัตถุที่จําเปน โดยเฉพาะ ที่อยูและเงิน นับวามี
ความสําคัญอยางยิ่งตอครอบครัว
นอกจากนี้ยังพบวาการฟนตัวของสมาชิกในครอบครัวยังมีปจจัยจากภายในครอบครัว ที่
ทั้งเอื้อและขัดขวางการฟนตัวจากความสะเทือนใจและปรับตัวภายหลังเหตุการณไฟไหม ไดแก
ลักษณะของครอบครัว สถานภาพทางการเงิน และการมีผูสูงอายุในครอบครัว
สถานภาพทางครอบครัวครอบคลุมความสนิทสนมในครอบครัว แนนแฟนหรือหางเหิน
ลักษณะความสัมพันธระหวางกัน และรูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การสื่อสารระหวางกัน มีการ
เปดเผยและเปดใจพูดคุยกันมากนอยเพียงใด เปนตน จากขอมูลของผูใหขอมูลในครั้งนี้พบวา
ครอบครัวที่มีความสนิทสนมกันมาก สมาชิกผูกพันใกลชิดกันแนนแฟน มีความกลมเกลียวเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน จะสรางบรรยากาศครอบครัวที่เอื้อใหสมาชิกในครอบครัวฟนตัวจากภาวะ
วิกฤตไดดีกวาครอบครัวที่มีลักษณะหางเหิน นอกจากนี้ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวเปดใจ
พูดคุย และเลาระบายความรูสึกที่เกิดจากความสูญเสียในเหตุการณไฟไหมจะชวยใหสมาชิกฟน
ตัวไดเร็วกวาครอบครัวที่สมาชิกไมพูดคุยกัน เก็บตัวเงียบ หลังเหตุการณ เนื่องจากไมอยากขุด
คุยเรื่องราวและความทรงจําเกี่ยวกับไฟไหม
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สถานภาพทางการเงินเปนปจจัยสนับสนุนใหความเครียดภายในครอบครัวเพิ่มขึ้นหรือ
บรรเทาลง ครอบครัวที่มีฐานะทางการเงินดี มีเงินออม มีที่ดินหรือสมบัตินอกเหนือจากที่สูญเสีย
ไปในเหตุการณไฟไหม สมาชิกในครอบครัวมีหนาที่การงานดี จะทําใหครอบครัวมีทางออกใน
การแกปญหาความสูญเสียไดงายขึ้น ทั้งยังมีโอกาสในการแสวงหาความชวยเหลือทางการเงิน
มากกวาครอบครัวที่มีฐานะดอยกวา มีรายไดนอย ไมมีเงินออม หรือมีสมาชิกในครอบครัวตก
งานหรือไมไดทํางาน
เนื่องจากผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้มาจากครอบครัวที่มีคนชราอยูถึง 3 ครอบครัว แต
ไมมีเด็ก ดังนั้นการอภิปรายในครั้งนี้จึงกระทําในสวนของผลของการมีผูสูงอายุในครอบครัว
เทานั้น ทั้งที่เปนสิ่งที่นาสนใจไมแพกันวาเหตุการณวิกฤตจะมีผลตอคนชราและเด็กและคนอื่นๆ
ในครอบครัวอยางไร เนื่องจากคนทั้งสองวัยตางตองการผูดแู ลและมีแนวโนมจะไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณวิกฤตมากกวาวัยอื่น ในสวนของผูสูงอายุจากขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ พบวา การมี
ผูสูงอายุในครอบครัวสามารถเปนปจจัยที่สงผลตอการฟนตัวของผูเสียหายจากไฟไหม โดยทั่วไป
ความสามารถในการปรับตัวและการฟนตัวจากความสะเทือนใจจะกินเวลานานในกลุมของคนที่
สูงวัยขึ้น ทั้งยังมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยดวยโรคตางๆ ที่ถูกกระตุนดวยภาวะความเครียดสูง
เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เปนตัน (Moos& Schaefer, อางใน Balk, 1996) ดังนั้น ผู
ประสบเหตุการณไฟไหมที่มีผูสูงวัยอยูในครอบครัวจึงตองคอยดูแลและสนับสนุนผูสูงวัยทั้งใน
ดานจิตใจและสุขภาพพรอมกับการเผชิญปญหาของตนเองและหนาที่และความจําเปนเฉพาะ
หนา ซึ่ งนับเปนงานที่ หนั กและอาจสรางสภาวการณความเครีย ดที่ตอเนื่อง โดยเฉพาะหาก
ผูสู ง อายุ มี ค วามผู ก พั น กั บบ า นและทรัพ ยสิ น มากตามวัย และระยะเวลาของความผู ก พัน ดั ง
ตัวอยางของครอบครัวผูใหขอมูลหลักรายหนึ่ง ทําใหการทําใจยอมรับผลของความสูญเสีย การ
ปรับตัวและการฟนตัวจากความสะเทือนใจเปนไปไดยากยิ่งขึ้น ในกรณีนี้ภาระในการดูแลและ
สนับสนุนผูสูงอายุจึงอาจทําใหการฟนตัวของสมาชิกในครอบครัวชาลงดวย แตในทางตรงกัน
ขาม คุณประโยชนของการมีผูสูงอายุ อาจหมายถึง การมีภาระทางใจที่เรงใหสมาชิกในครอบครัว
อื่นๆ โดยเฉพาะ ลูกหลาน ใหตองปรับตัวและลุกขึ้นจากความสะเทือนใจและความสูญเสียจาก
เหตุการณไฟไหมใหเร็วยิ่งขึ้นเพื่อจะไดเปนหลักใหกับบุพการีสูงอายุซึ่งอยูตกอยูในความสะเทือน
ใจและเสียสมดุล ในการวิจัยครั้งนี้ก็ไดพบวา บิดามารดาสูงอายุ คือ ผูที่ลูกหลานเปนหวงที่สุด
และเปนเครื่องกระตุนใหทุกคนในครอบครัวตองทําทุกอยางเพื่อความสุขและความเปนอยูที่ดี
ของผูที่ครั้งหนึ่งเคยเลี้ยงดูและอุมชูพวกเขามา
กลาวโดยสรุป ขอมูลจากผูเขารวมการวิจัยในครั้งนี้ชี้ใหเห็นวา การฟนตัวจากความ
สะเทือนใจและการปรับตัวของผูประสบเหตุการณไฟไหมใน วิธีการที่ใชในการเผชิญปญหา
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รวมถึ ง องค ป ระกอบความช ว ยเหลื อ ภายในครอบครั ว ซึ่ ง ล ว นเป น เรื่ อ งละเอี ย ดอ อ นและมี
ผลกระทบต อ กั น และกั น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง เป น เพี ย งการเสนอภาพเพี ย งเสี้ ย วหนึ่ ง จาก
ประสบการณ ที่ สร า งความเปลี่ ย นแปลงครั้ง ใหญแ กชี วิ ตของผู ป ระสบเหตุ ก ารณ ไฟไหม ซึ่ ง
สะทอนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสะเทือนใจอยางรุนแรงและการใหความชวยเหลือใน
ภาวะวิกฤต บางสวนของการสรุปและอภิปรายผลอาจสอดคลองกับแนวคิดและการวิจัยที่มีมา
แตเดิม และบางสวนก็คือลักษณะเฉพาะที่พบในบริบทของสังคมไทยที่เห็นไดผานทางชุมชนศรีอุ
ลัยแหงนี้
5.3 ขอจํากัดจากการวิจัย
5.3.1 การวิจัยในครั้งนี้เปนผูใหขอมูลหลักจากชุมชนเพียงแหงเดียว ที่มีความสูญเสียอยู
ในระดับกลาง (14 ครัวเรือน) และไมมีผูบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ผลการวิจัยครั้งนี้จึงเปนเพียง
การเสนอประสบการณบางสวนของผูประสบเหตุการณไฟไหมในสถานการณหนึ่ง แตไมอาจ
อางอิงผลเพื่อใชกับผูประสบเหตุการณไฟไหมในเหตุการณอื่นๆ ได
5.3.2 ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนขอมูลยอนหลัง 1 ป จากความทรงจําของผูประสบ
เหตุการณไฟไหม จึงมีความขัดแยงในเรื่องเวลาและรายละเอียดระหวางผูใหขอมูลแตละคน ทั้ง
ยังไมไดความรูสึกที่สดและชัดเจนเพียงพอ
5.3.3 การตรวจสอบขอมูลกับผูใหขอมูลหลัก (Member checking) สามารถติดตาม
ผูใหขอมูลหลักไดเพียงรายเดียวเพื่อตรวจสอบความเขาใจระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูลหลัก
ภายหลัง การวิเคราะห ประเด็น เนื่องจากผูใหขอมูลสวนหนึ่ง ไมสะดวกที่จะสละเวลาในการ
ตรวจสอบ อีกสวนหนึ่งไดยายออกจากชุมชนหลังการเก็บขอมูล ทําใหไมสามารถติดตอได
5.4 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
5.4.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย
(1) ควรมีการวิจัยขยายผลในเรื่องปจจัยที่ชวยในการฟนตัวจากความสะเทือนใจ รวมทั้ง
ผลของกลุมการปรึกษากับประชากรที่ประสบความสูญเสียจากเหตุการณไฟไหม
(2) ควรมีการศึกษาขามวัฒนธรรมในเรื่องความแตกตางทางดานวัฒนธรรมที่มีผลตอ
การเผชิญปญหาและฟนตัวจากความสะเทือนใจ
5.4.2 ขอเสนอแนะในการประยุกตใชกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
(1) การใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสามารถชวยใหผูประสบเหตุการณไฟไหมไดสํารวจ
และทบทวนความรูสึกและประสบการณที่ผานมา และเอื้อใหเกิดการสรางความหมายและเรียนรู
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จากเหตุการณ จึงอาจใชการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อชวยเหลือผูประสบเหตุการณไฟไหมในการ
ฟนตัวจากความสะเทือนใจ
(2) ผูใหบริการปรึกษาอาจปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยไฟไหมรวมกับ
องคกรทางศาสนาในชุมชนที่เกิดไฟไหม เนื่องจากพบวาวัดและศาสนาสามารถเขาถึงผูคนใน
ชุมชนและเปนที่ยึดเหนี่ยวใจที่สําคัญ ควรมีการนําความเชื่อและคําสอนทางศาสนามา
ประยุกตใชกับการใหบริการปรึกษา
(3) การใหการปรึกษาแบบครอบครัวอาจนําไปชวยเหลือผูประสบเหตุการณไฟไหมเพื่อ
ชวยลดความเครียดที่เกิดภายในครอบครัวได
5.4.3 ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการเพื่อชวยเหลือผูประสบเหตุการณไฟไหม
(1) การใหความชวยเหลือภายหลังเหตุการณไฟไหมควรจะกระทําอยางรวดเร็วที่สุด
หรื อทั น ทีภายหลัง เหตุ การณ เนื่องจากพบวา การใหการสนับสนุ น ทางสังคมและการเผชิ ญ
ปญหาที่มีประสิทธิภาพในชวง 2 สัปดาหแรกจะชวยใหผูประสบเหตุการณไฟไหมทําใจยอมรับ
เหตุการณและฟนตัวจากความสะเทือนใจไดดีขึ้น ทั้งยังสามารถปองกันพยาธิสภาพทางจิต เชน
ภาวะซึมเศรา ภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง (PTSD) และภาวะความเครียดและวิตกกังวลเรื้อรัง
ได
(2) ความชวยเหลือทางดานวัตถุ ไดแก เงิน ที่อยู เครื่องนุงหมและสิ่งของที่จําเปนใน
ชีวิตประจําวัน เปนสิ่งจําเปนอันดับแรกที่ผูประสบภัยตองการ การสูญเสียบานและทรัพยสินทํา
ให ผูป ระสบเหตุก ารณ ไฟไหม เ กิ ด ความเครีย ดและความสะเทือ นใจจากความรู สึก ไมมั่ น คง
ปลอดภัยในดานความเปนอยูและเศรษฐกิจ
(3) บมเพาะความรูสึกเคารพในคุณคาของตนเอง และภาพลักษณของตนเองที่เขมแข็ง
ในภาวะวิกฤต เชน เชื่อวาตนเองมีคา มีความสามารถ และรับมือกับปญหาตางๆ และความ
สูญเสียได ความรูสึกที่ดีตอตนเองดังกลาวจะสรางความหวังและกําลังใจในชวงเหตุการณวิกฤต
(4) เตรียมบุคคลใหพรอมรับเหตุการณวิกฤต (Crisis Prevention) จากการศึกษาครั้งนี้
และงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับภาวะวิกฤต พบวา ภายหลังเหตุการณวิกฤตครั้งหนึ่ง เรา
สามารถเตรียมบุคคลใหพรอมเผชิญหนากับเหตุการณวิกฤตอื่นๆ ที่อาจเกิดในชีวิตได โดยการ
สอนใหบุคคลมีหลักปรัชญา ความเชื่อทางศาสนาหรือทางจิตวิญญาณที่บุคคลยึดมั่นในชีวิต
หรือการบมเพาะวิธีการคิดในดานบวก เชน ใหมองเห็นโอกาสในการเติบโตจากความสูญเสีย
หรือใหมองวาเหตุการณไฟไหมเปนสถานการณที่ทาทายความสามารถและการมีชีวิตมากกวา
เปนสิ่งที่คุกคาม
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ภาคผนวก ก
เกณฑการวิเคราะหอาการทางจิตเวช (DSM-IV: American Psychiatric Association,
1994)
“F43.1 Post-Traumatic Stress Disorder
A. ผูปวยเผชิญเหตุการณที่กระทบกระเทือนจิตใจ โดยประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้ทั้งสองขอ
1. ผูปวยเปนผูที่ไดรับ พบเห็น หรือเผชิญกับเหตุการณที่เกี่ยวของกับการเสียชีวิตหรือ
คุกคามตอชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัส หรือคุกคามตอสภาพรางกายของตนหรือ
บุคคลอื่น
2. ปฏิกิริยาตอบสนองของผูปวยประกอบดวยความหวาดกลัวอยางรุนแรง ความรูสึก
หมดหนทาง หรือความหวาดผวา
หมายเหตุ: ในเด็กอาจแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่สับสน หรือกระวนกระวายแทน
B. มีความรูสึกเหมือนตกอยูในเหตุการณที่กระทบกระเทือนจิตใจนี้อยูตลอด โดยมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ตั้งแตหนึ่งขอขึ้นไป
1. มี สิ่ ง ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ที่ ทํ า ให ทุ ก ข ท รมานผุ ด ขึ้ น มาอยู ซ้ํ า ๆ ซึ่ ง
ประกอบดวยมโนภาพ ความคิด หรือการรับรู
หมายเหตุ: ในเด็กเล็กอาจมีการเลนซ้ํา ๆ โดยที่เนื้อหาหรือบางสวนของเหตุการณ
แสดงออกมาในการเลน
2. มีความฝนที่ทําใหทุกขทรมานอยูซ้ํา ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ
หมายเหตุ: ในเด็ก อาจมีฝนรายที่นากลัวโดยที่จําเนื้อหาไมได
3. มีการกระทําหรือความรูสึกเสมือนหนึ่งเหตุการณที่กระทบกระเทือนจิตใจเกิดขึ้นมา
อีก (ประกอบดวยความรูสึกวาตกอยูในเหตุการณอีกครั้งหนึ่ง, เห็นภาพลวงตา,
อาการประสาทหลอน และ มีระยะเวลาที่เห็นภาพเหตุการณปรากฏขึ้นเสมือนจริง
ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดจากเพิ่งตื่นหรือเคลิ้มจากสาร)
4. มีความทุกขทรมานใจอยางมากเมื่อเผชิญกับสิ่งที่มาสะกิดใจ ซึ่งอาจมีความหมาย
ตอจิตใจ หรือเปนจากสถานการณภายนอกโดยตรง ซึ่งมีลักษณะที่เปนสัญลักษณ
หรือคลายคลึงกับเหตุการณที่กระทบกระเทือนจิตใจ
5. มี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนองทางร า งกายเมื่ อ เผชิ ญ กั บ สิ่ ง ที่ ม าทํ า ให ร ะลึ ก ถึ ง ซึ่ ง อาจมี
ความหมายตอจิตใจหรือเปนจากสถานการณภายนอกโดยตรง ซึ่งมีลักษณะที่เปน
สัญลักษณหรือคลายคลึงกับเหตุการณที่กระกระเทือนจิตใจ
1

1
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C. มีการหลีกเลี่ยงอยูตลอดตอสิ่งเราที่เกี่ยวของกับเหตุการณที่กระทบกระเทือนจิตใจและการ
ตอบสนองทั่ ว ไปจะเป น แบบเมิ น เฉย (ไม พ บลั ก ษณะนี้ ก อ นเกิ ด เหตุ ก ารณ ) โดยมี ลั ก ษณะ
ดังตอไปนี้ตั้งแตสามขอขึ้นไป
1. พยายามหลีกเลี่ยงความคิด ความรูสึก หรือการสนทนาที่เกี่ยวของกับเหตุการณนั้น
2. พยามยามเลี่ยงกิจกรรม สถานที่ หรือบุคคลที่กระตุนใหระลึกถึงเหตุการณนั้น
3. ไมสามารถระลึกถึงสวนที่สําคัญของเหตุการณนั้น
4. ความสนใจหรือการเขารวมในกิจกรรมที่สําคัญตาง ๆ ลดลงอยางมาก
5. รูสึกแปลกแยก หรือเหินหาง ไมสนิทสนมกับผูอื่น
6. ขอบเขตของอารมณลดลง( เชน ไมสามารถมีความรูสึกรักชอบใครได)
7. มองอนาคตไมยาวไกล (เชน ไมคิดหวังจะมีงานทํา แตงงาน มีลูก หรือมีอายุยืนยาว
ตามปรกติวิสัย)
D. มีอาการของภาวะตื่นตัวมากอยูตลอด (ไมพบลักษณะนี้กอนเกิดเหตุการณ) โดยมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ตั้งแตสองขอขึ้นไป
1. นอนหลับยาก หรือ หลับ ๆ ตื่น ๆ
2. หงุดหงิดหรือแสดงความโกรธออกมาอยางรุนแรง
3. ตั้งสมาธิลําบาก
4. มีความระวังระไวมากกวาปรกติ
5. สะดุงตกใจมากเกินปรกติ
E. ระยะเวลาของความผิดปรกติ (อาการตามเกณฑขอ B, C, D) นานกวา 1 เดือน
F. อาการเหลานี้กอใหผูปวยมีความทุกขทรมานอยางมีความสําคัญทางการแพทย หรือกิจกรรม
ดานสังคม การงาน หรือดานอื่น ๆ ที่สําคัญบกพรองลง
ระบุ
Acute: หากระยะเวลาที่มีอาการนอยกวา 3 เดือน
Chronic: หากระยะเวลาที่มีอาการตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป
ระบุ
With Delayed Onset: หากเริ่มมีอาการอยางนอย 6 เดือนหลังมีความกดดัน”

100

ภาคผนวก ข.
ลักษณะทางกายภาพและขอมูลของชุมชน
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ภาคผนวก ข
ภูมิหลังของชุมชน
ชุมชนที่ใชเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ตั้งอยูในเขตบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร มีถนน
เชื่อมเขาออกไดสองทาง คือ ทางถนนปนเกลา ติดตีนสะพานปนเกลา และทางถนนอรุณอัมรินทร
ทางลงจากสะพานพระราม 8 เสนทางในชุมชนเปนตรอกเล็กๆ รถยนตและรถสี่ลอเขาถึงไดแคปาก
ทางเขาชุมชน จากนั้นตองใชการเดินเทา จักรยาน หรือรถจักรยานยนตรเทานั้น ลักษณะเปน
ชุมชนใหญ 3 ชุมชนติดกัน มีวัด 2 แหงที่อยูภายในชุมชนและเปนศูนยกลางในการทํากิจกรรม
ตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับชุมชนโดยตรง กิจกรรมทางศาสนาและกาปกครองในทองที่
บริเวณที่ไฟไหมอยูในชุมชนศรีอุลัย ขางวัดดาวดึงส จํานวนความเสียหาย 14 หลังคา
เรือน ซึง่ ที่ดนิ บริเวณนีท้ ั้งหมดเปนที่ธรณีสงฆซึ่งทางวัดดาวดึงสใหครอบครัวที่อาศัยอยูเชามา
หลายสิบปแลว แผนผังเฉพาะในบริเวณทีไ่ ฟไหมมีดังนี้
พื้นที่สวนสวนบุคคล

6

1
4

2
7

3

สวนสาธารณะ
(เคยเกิดไฟไหมเมื่อ
หลายสิบปกอน)

5

วัดดาวดึงส

9

8
10

ทางเดินหลักใน
โรงเรียน กศน.ของวัด
1 = บานของ C7
2 = บานของ C2 และ C6
4 = บาน C3
5 = บานของ C4
7 = บานทีท่ ะเลาะกันบอยๆ (ขอไฟจาก 3)
9 = บานหลังสุดทายที่โดนไหม

ศาลาปริยัติและอุโบสถวัดดาวดึงส
3 = บานตนเพลิง
6 = บานของ C5 และ C8
8 = บานของ C1
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10 = บานแถวที่รอดจากไฟไหม แตผนังดานนอกยังเห็นรองรอยไฟเลียเปนแถบ
เขตบานที่ไฟไหมคือบริเวณที่เปนสีเทา
บันทึกภาคสนามเกี่ยวกับชุมชน
1. หัวหนาชุมชน ดูแลเขต 3 ชุมชนในเขตนั้นที่มีพื้นที่ติดกัน คือ ชุมชนศรีอุลัย ชุมชน
ดาวดึ ง ส และชุมชนพระยาศิริไอยสวรรค มี การเลือ กตั้ง ใหมทุก ๆ 4 ป หน า ที่ของ
หัวหนาชุมชนคือ เชื่อมโยงกิจกรรมในชุมชนกับภาครัฐบาลที่ดูแล และดูแลจัดการขอ
งบประมาณเพื่อจัดสรางสาธารณูปโภคที่จําเปนในชุมชน เชน ไฟฟา ทางเดินลาดยาง
ตูยาชุมชน หรืออุปกรณดับเพลิงในชุมชน
2. เคยเกิดไฟไหมในชุมชนมาแลวหลายครั้ง แตมี 2 ครั้งที่เกิดใกลกับไฟไหมครั้งลาสุด
ครั้งแรกเกิดในพื้นที่ที่เปนสวนสาธารณะในปจจุบัน จากนั้นจึงไมมีการสรางบานบน
ที่ดินนี้แตนํามาใชเปนสวนสาธารณะของชุมชนแทน อีกครั้งหนึ่งเกิดบริเวณรอบนอก
แตไมมีบานในเขตนี้ไดรับความเสียหาย
3. ในชุมชนเปนทางเดินเล็กๆ รถไมสามารถเขาถึง ตองอาศัยการเดินเทาและมอเตอร
ไซดรับจางทางทอดยาวตรงจากวัดอมรคีรี (วัดบางยี่ขัน) ถึงวัดดาวดึงส และออกทาง
ซอยหลักไปถนนปนเกลา สภาพบานที่ปลูกแบงกันเปนสัดสวน ไมแออัดแบบที่ผูวิจัย
คิดไวในตอนแรก ผูแนะนําเขาชุมชนใหขอมูลวา ที่ดินบริเวณนี้เปนที่ธรณีสงฆที่แบง
ใหเชาที่ มีการวางแผนจํากัดจํานวนครอบครัวและแบงที่สรางอยางเปนระเบียบตั้งแต
แรก คนที่อยูเปนคนเกาแกที่อยูกันมานานหลายรุนและตางรูจักกันดี ปญหาหลัก ของ
ชุมชน คือ ยาเสพติด (สารระเหย ยาบา) ในกลุมวัยรุน
4. นอกจากทางแคบๆ ยาวตลอดแนว พบวามีพื้นที่สวนแซมสลับไปตามทางที่เรียบริม
ฝงแมน้ําเจาพระยา แตเดิมมีโรงงานสุราตั้งอยูดานในติดริมแมน้ํา (ปจจุบันเลิกกิจการ
แล ว ) บา นโดยมากเป น ห อ งแถว 2 ชั้ น สภาพค อ นข า งดี บ า นเดี่ย วมี พื้ น ที่ พ บอยู
พอสมควร โดยมากเปนของเจาของที่เดิมซึ่งมักปลูกตนไมเต็มจนแลดูเหมือนสวน
ทางเดิ นลาดคอนกรี ตอยางดี แตแคบ เดินลําบากพอสมควรเพราะตองคอยหลบ
มอเตอรไซดและจักรยาน
5. มีกลุมที่กินเหลาเมายาเปนประจําในเขตไฟไหม 1 กลุม มีเตนแอโรบิกในตอนเย็นที่
สวนสาธารณะหลังวัด (เคยถูกไฟไหมมากอน) กอนเขาเขตที่เกิดไฟไหม สวนแหงนี้ยัง
ใชทํากิจกรรมของชุมชนและของวัด เชน การเลือกตั้ง หรืองานพิธีของวิด
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6. คนในชุมชนมีฐานะแตกตางกัน ทั้งขาราชการ เจา ของที่และคนเกา แกที่มี ฐานะดี

7.

8.

9.

10.

ชาวบานที่มาเชาที่วัดสรางบาน หรือเชาบานของเจาของที่ ชาวบานสวนใหญมีฐานะ
ปานกลางถึงคอนขางต่ํา ลูกหลานและเด็กวัยรุนมักมีปญหามั่วสุมและติดยา
ภายหลังเหตุการณไฟไหม ผูประสบภัยไดรับการอนุเคราะหจากวัดดาวดึงส ซึ่งเปน
เจาของที่ดินบริเวณบานเรือนที่ถูกไฟไหม โดยเปดโรงเรียน กศน. ในวัดใหผปู ระสบภัย
ที่ไมสามารถหาที่พักใหมไดอยูจนกวาจะประชุมเรื่องการจัดการกับที่ดินที่เกิดไฟไหม
การประชุมกินเวลา 1 เดือน ทางวัดจึงอนุญาติใหผูประสบภัยสรางบานบนที่ดินผืน
เดิมได แตบานตนเพลิงตองยายออก
ความชวยเหลือที่ผูประสบเหตุการณไฟไหมในครั้งนี้ไดทันทีหลังจากเกิดเหตุการณมา
จากหนวยงานรัฐบาล เชน กระทรวงมหาดไทย กรมสังคมสงเคราะห สภากาชาด
โดยมากจะเปนเงินชวยเหลือเบื้องตน เครื่องนุงหมและอุปกรณใชสอยที่จําเปนใน
เบื้องตน ทางวัดจัดอาหารเลี้ยงเปนเวลา 7 วัน จากนั้นตองจัดหาเอง แตคนในชุมชน
ยังคงใหความชวยเหลือในเรื่องอาหารในชวงเดือนแรก ทางชุมชนยังไดเตรียมยาเพื่อ
ใชในการรักษาเบื้องตนไวที่ที่ทําการชุมชนในเขตวัดดาวดึงส โดยจะมีหัวหนาชุมชน
และอาสาสมัครอยูประจําตลอด 24 ชั่วโมง
แต ล ะครอบครั ว ได รั บ เงิ น ค า ชดเชยบ า นที่ ถู ก ไฟไหม จ ากกระทรวงมหาดไทย
ครอบครัวละ 30,000 บาท โดยไมคํานึงถึงจํานวนสมาชิกในครอบครัวและปริมาณ
ความสูญเสีย เรื่องนี้กอใหเกิดประเด็นในเรื่องบานเชาและบานของตนเองซึ่งสราง
ความไมพอใจใหกับเจาของบานที่ตองรับเงินเทากับผูที่อยูบานเชา โดยเฉพาะผูที่เชา
อยูเพียงคนเดียว
ในชวงที่เริ่มเก็บขอมูล มีบา นในพืน้ ทีส่ รางเสร็จเพียงไมกหี่ ลังหลัง ทีเ่ หลือกําลังอยู
ระหวางกอสราง มีครอบครัวที่ยา ยเขาไปอยูแลวในชวงที่เก็บขอมูลเพียง 5 ครอบครัว

ภาคผนวก ค
สรุปบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก
(ID1- ID8)
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สรุปบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลักจากเหตุการณไฟไหม: ID1
เพศ หญิง
สถานภาพสมรส โสด
การศึกษา ปริญญาตรี

อายุ 36 ป
อาชีพ เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยมหิดล
ลักษณะบาน บานเชา

สมาชิกในบาน คนเดียว

สภาพครอบครัว/ บาน
ID1 เชาบานอยูคนเดียวในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม โดยอยูถัดจากบานตรงขามตนเพลิงไปสองหลัง
ID1 เกิดและเติบโตมาในแถบนี้ เดิมอยูในชุมชนพระยาศิริไอยสวรรค (อยูถัดไป) แตครอบครัวของเธอ
เพิ่งยายออกไปอยูที่บางบอนไดไมกี่ป จึงเหลือเพียงเธออยูคนเดียวที่นี่ เธอจึงมาเชาบานอยูที่นี่ในเขต
ชุมชนดาวดึงสเนื่องจากการเดินทางสะดวกและใกลที่ทํางาน อีกทั้งมีคนรูจักอยูดวยจึงอบอุนใจกวา
จะไปอยูคนเดียว
คืนไฟไหม
ID1 กําลังหลับอยู เธอรูตัววามีไฟไหมเมื่อมีคนมาเคาะเรียกที่ขางฝา เธอจําไดวาประมาณ
เวลา ตี3-4 พอไดยินเสียงโวยวายเอะอะ ID1 ยังไมลุกขึ้นมาทันที เนื่องจากชินกับการทะเลาะวิวาท
และเสียงเอะอะของคนบริเวณนั้น และคิดวาคงเปนเหตุการณปรกติ จึงไมอยากลุกมาดูเพราะตองไป
ทํางานแตเชา
ทันทีที่รูวาไฟไหม สิ่งแรกที่ ID1คิดถึงคือ จะมีอะไรใสไปทํางาน จึงหยิบเสื้อผาที่ตองใชซึ่งซัก
ตากไว แลววิ่งขนของออกไปขางนอกตรงบริเวณสวนสาธารณะได 3 รอบ จากนั้นเมื่อไฟลามจนเขา
ไม ไ ด แ ล ว จึ ง พยายามมองหาคนรู จั ก ที่ ส นิ ท ด ว ย และยื น ดู กั บ คนที่ รู จั ก ในบริ เ วณนั้ น จนกระทั่ ง
เจาหนาที่ควบคุมเพลิงไดในตอนเชา
ความรูสึกที่เกิดขึ้นในเหตุการณ
เมื่อรูวาไฟไหม ความรูสึกแรกที่เกิดขึ้น คือ ตกใจ สับสน คิดหาทางที่จะดับไฟและขนของที่
จําเปน ID1 ไมเชื่อวาเปนจริงและคิดวาเหตุการณจะไมรุนแรง ทั้งยังหวังวาจะมีใครมาชวยดับไฟทัน
กอนจะลามถึงบาน ID1 บอกวาตนเองมีความหวังตลอดเวลาวาไฟจะไมไหมถึงบานของตน ID1 ไม
สามารถรั บ ภาพเหตุ ก ารณ ไ ฟไหม ไ ด ใจจึ ง ปฏิ เ สธที่ จ ะยอมรั บ ว า ไฟไหม โดยบอกกั บ ตนเองว า
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนความฝน และในเหตุการณ เธอเพอดวยความตื่นกลัว ลุนดวยความหวังวาไฟ
จะไมถึงบาน การที่อยูคนเดียว ยิ่งทําให ID1 กังวลหวงของที่ขนออกมา ไมรูวาจะไปฝากใคร รูสึก
สับสนทําอะไรไมถูก สิ่งที่เธอตองการมากที่สุดในเวลานั้น คือ คนที่รูจักอยูใกลๆ จึงพยายามมองหา
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คนที่รูจัก เพราะนอกจากหวงพะวงเรื่องของที่ขนออกมา เธอยังตองการกําลังใจและคนที่จะชวยกัน
คิด
เมื่อเห็นสภาพของคนรอบขางที่อยูในเหตุการณซึ่งตางก็เปนคนที่รูจักคุนเคยกันมานาน ID1
รูสึกสงสารเห็นใจ แตไมรูวาจะชวยอยางไร เพราะตนเองก็รูสึกเสียขวัญเชนกัน ID1 รูสึกไมพอใจกับ
การปฏิบัติงานที่ลาชาของเจาหนาที่ดับเพลิง ทําใหบานของเธอตองไหมไปกับไฟ
หลังเหตุการณ
หลังจากเพลิงสงบ ID1 เขาไปดูสภาพบานที่ถูกไฟไหมจนไมเหลือซากเพื่อดูวามีของอะไร
เหลือบาง ทั้งที่ตัวเองไมอยากเขาไปดูเพราะรูสึกหดหูกับภาพที่เห็น
คืนวันแรกหลังจากไฟไหม วัดดาวดึงสเปดศาลาที่ใชเปนศูนยการศึกษานอกโรงเรียนใหผูที่
บานถูกไฟไหมและไมมีที่ไปพักคางคืนไดจนกวาจะหาที่พักได สวนใหญในคืนนั้นทุกคนจะพูดคุย
ถามไถถึงเหตุการณ สาเหตุ และขาวของที่ตางขนออกมาได ตางปรับทุกขระบายความรูสึก
สภาพจิตใจภายหลังเหตุการณ ยังตกใจ เสียขวัญอยู สับสนไมรูวาจะตองทําอะไรอยางไร
โดยเฉพาะการที่ตองอยูคนเดียว ไมมีญาติพี่นองคอยชวยเหลือใกลๆ ยิ่งทําใหสภาพจิตใจฟนตัวชา
แนวโนมอาการสะเทือนใจอยางรุนแรง (PTSD) ที่พบ
การยอนเห็นภาพเหตุการณ คืนแรก ID1 นอนไมหลับ เห็นภาพติดตาจากเหตุการณ
ไดแก ภาพเปลวไฟลุกทวมบาน มีอาการเพอ ยังรูสึกตกใจและหวาดกลัวจากเหตุการณไฟไหมที่
เกิดขึ้น ซึ่งเปนมิติแรกของอาการสะเทือนใจอยางรุนแรง
การหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่ทําใหหวนนึกถึงเหตุการณและหลีกเลี่ยงความรูสึกที่เกี่ยวเนื่อง
กับเหตุการณ ID1 ตัดสินใจยายออกหลังไฟไหม โดยเพื่อนรวมงานชวยหาหองเชาบริเวณใกลที่
ทํางานให กอนจะยายกลับมาเชาบานใกลที่เกิดเหตุเดิม แตสุดทายก็ยายออกไปอยูที่บานบางบอน
กลับครอบครัวเพราะตองการการสนับสนุนจากคนในครอบครัว สาเหตุหลักของการยาย คือ ไม
ตองการเห็นภาพที่ทําใหหดหูใจ ไมอยากนึกถึงเรื่องไฟไหม
มีปฏิกริยาไวในการระแวดระวังและตอบสนองสิ่งเราที่เกี่ยวของกับเหตุการณเกิน
ระดับปรกติ เวลาไดยินเสียงดังจะตกใจมากถึงกับทําอะไรไมถูก ID1มองวาเปนผลมาจาก
เหตุการณไฟไหมที่เธอเสียขวัญมากและยังคงมีผลมาถึงทุกวันนี้
อาการความสะเทือนใจอยางรุนแรงที่เกิดขึ้นมีผลตอชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะการทํางาน
ของ ID1 คือ ทํางานชาลงและผิดพลาด จิตใจไมอยูกับงานที่ทําเพราะยังวนเวียนคิดถึงเรื่องไฟไหม
การพูดคุยยังไมเต็มที่ อาการดังกลาวยังคงอยูนานเกือบ 9 เดือน หลังจากเหตุการณไฟไหม
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การเผชิญปญหา
การปฏิเสธ : ยายออกจากสถานที่เดิมที่ไฟไหมเพื่อหลีกเลี่ยงการคิดถึงเหตุการณที่ทําใหรูสึ
หดหู มีความรูสึกเหมือนเหตุการณไมไดเกิดขึ้นจริง เหมือนเปนแคฝน มีอาการเบลอ ลอย ไมสึกวา
ตนเองเสียใจ
การสนับสนุนทางสังคม: พูดคุยกับครอบครัว เพื่อน คนรูจัก ตองการกําลังใจ และอยาก
พูดคุยเพื่อระบายความรูสึก ID1เห็นวาคนในครอบครัวที่เขาใจ คุนเคย และรูจักตนเปนดีที่สุดนาจะ
ชวยไดดีกวาเพื่อนรวมงานซึ่งไมไดเขาใจและไมไดมีสวนรวมในเหตุการณ
การมองสถานการณดานบวก: การมองเหตุการณในดานบวกเพื่อหยุดความคิดในดานลบ
เชน การมองวาตัวเองยังอยูในสถานการณที่ดีกวาผูอื่น หรือยังโชคดีที่มีชีวิตรอด
หาคําอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น : มองวาเปนกรรมที่เคยทําไมดีมาในชาติกอน แตกระนัน้
ความเชื่อเรื่องกรรมของ ID1 เปนในลักษณะของการฟง “เขาพูดตอกันมา” มากกวาที่จะเชื่อเองจริงๆ
แต ID1 กลับรูสึกวาการอธิบายวา ไฟไหมเปนเรื่องของกรรมเปนการย้ําวาตัวเองทําไมดีมา
ทําใหรูสึกไมดี เหมือนวาตนเองทําอะไรผิดมาจึงตองมารับกรรม ถึงกระนั้นเธอก็รับเอาความคิดนี้มา
เหมือนเปนอิทธิพลของสังคม
การฟนตัวจากความสะเทือนใจ
เผชิญหนากับความเปนจริง: ยอมรับความจริงวาความสูญเสียตางๆ เกิดขึ้นจริง จากการ
ที่คอยๆ รับรูวาสิ่งของตางๆ ที่เคยมีเคยใชไมมีอยูแลว
อยูกับปจจุบัน: จดจอกับเหตุการณในแตละวัน เชน หนาที่การงาน การเดินทาง การจัดการ
ธุระตางๆ ชวยเบี่ยงเบนความสนใจจากการคิดถึงอดีต หรือกังวลถึงอนาคต
สรางความหมายจากเหตุการณที่เกิดขึ้น: มองเหตุการณที่ผานมาในแงของการเรียนรู
โดยพิจารณารายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้นและคิดทบทวน ทําใหไดแงคิดในเรื่องของการเตรียม
ตัวเพื่อรับมือกับเหตุการณวิกฤตที่ไมคาดฝน และอยากจะถายทอดประสบการณเพื่อเปนประโยชน
กับผูอื่น
มองตัวเองในแงดีวาสามารถจัดการกับสถานการณไดในอนาคต: มีความมั่นใจมาก
ขึ้นวาจะสามารถทําไดดีกวาที่ผานมาหากตองประสบกับเหตุการณไฟไหมอีกครั้ง แมจะไมมั่นใจวา
จะควบคุมอารมณไดดีอยางที่คิด
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บานเชากับความรูส ึกสูญเสีย
การที่ ID1 เปนผูเชาบาน ทําใหผูประสบเหตุการณคนอื่นคิดวาเธอไมนาจะรูสึกเสียใจกับ
เหตุการณมากเทากับผูที่เปนเจาของบานเอง เพราะไมใชทรัพยสินของเธอ อีกทั้งก็ไมมีทรัพยสมบัติ
มากมายใหเสียหายไปกับไฟ สิ่งนี้ทําให ID1 รูสึกนอยใจและเสียใจ เธอมองวาไมวาความสูญเสียจะ
มากหรือนอย แตเหตุการณที่นากลัวสะเทือนขวัญเชนนี้ก็ทําใหเธอตกใจ หวาดผวา และเสียใจไมนอ ย
ไปกวาคนอื่น
คําแนะนําการใหความชวยเหลือแกผปู ระสบเหตุการณไฟไหม
ID1 มองวากําลังใจและบุคคลใกลชิดที่สามารถรับฟงความทุกขในขณะที่ตกอยูในภาวะ
สะเทือนใจอยางรุนแรงมีความจําเปนที่สุด เนื่องจากในเวลานั้นเธอตองการคนนําทาง คนที่เขาใจ
หยิบยื่นความอบอุน และความปลอดภัยทางจิตใจใหได ครอบครัวที่ใกลชิดจึงสําคัญที่สุด นอกจากนี้
ยังมองวาหากมีนักจิตวิทยาหรือผูที่เชี่ยวชาญเขามาใหความชวยเหลือในชวงแรก โดยเฉพาะหลังเกิด
เหตุการณไฟไหมใหมๆ นาจะดีที่สุด เพราะจากประสบการณของเธอ ชวงนั้นเปนเวลาที่เธอรูสึกเควง
ทําอะไรไมถูก และเสียขวัญที่สุด ความชวยเหลือดานวัตถุมีความจําเปนเชนกัน แตดานจิตใจควรจะ
มากอน
สรุปและขอสังเกตเพิ่มเติม
ID1 เชาบานอยูคนเดียว หลังจากเหตุการณไฟไหมเธอคางคืนอยูที่ศาลาที่วัดดาวดึงสจัดใหผู
ประสบเหตุการณ 2-3 คืน กอนยายไปเชาอพารทเมนทใกลที่ทํางาน ไมนานเธอก็ยายกลับมาเชาบาน
ในชุมชนใกลกับบริเวณเดิมที่ถูกไฟไหม เนื่องจากตองการคนที่เขาใจพูดคุยดวยได แตไมนานก็ตอง
ยายไปอยูกับครอบครัวที่บางบอน เพราะไมตองการเห็นภาพบริเวณที่ถูกไฟไหมซึ่งทําใหจิตใจหดหู
และไมชอบสภาพแวดลอมที่มีการทะเลาะวิวาท และเอะอะโวยวายอยูประจํา การยายไปอยูกับ
ครอบครัวทั้งที่ไกลจากที่ทํางานมากเปนเพราะเธอตองการกําลังใจและความชวยเหลือดานจิตใจจาก
ครอบครัว
ID1 มีอาการสะเทือนใจอยางรุนแรง (PTSD) อยางชัดเจนครบทุกมิติ โดยเฉพาะการเห็น
ภาพเหตุการณซ้ําๆ และใชเวลาในการปรับตัวและฟนตัวจากอาการสะเทือนใจประมาณ 8 เดือน
PTSD มีผลกระทบตอการทํางานของเธอในขณะที่ยังปรับตัวไมได คือ ไมมีสมาธิกับงาน ใจลอย มี
การตอบสนองชาตอสิ่งแวดลอม และยังทําใหเธอตกใจ หวาดผวางายเมื่อไดยินเสียงดัง
การเผชิญปญหาที่เดนชัดของ ID1 คือ การปฏิเสธและการสนับสนุนทางสังคม แตเนื่องจาก
อยูคนเดียวและมีเพื่อนจํากัดทําใหเธอขาดการสนับสนุนจากบุคคลรอบขางที่เธอตองการเพื่อจะได
พูดคุย ระบายความทุกข และใหกําลังใจ
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ID1 เชื่อในเรื่องกรรมตามที่ไดฟงผูอื่นบอกเลามา แมจะรูสึกวาเปนการย้ําวาตัวเองเคยทําไม
ดีมา ทําใหยิ่งรูสึกผิด เสียใจ และไมดีกับตนเอง
ID1 มองวาการไดพูดคุยระบายเปนโอกาสที่จะไดคิดทบทวนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น เพื่อทํา
ความเขาใจ ซึ่งจะทําใหยอมรับเหตุการณที่เกิดขึ้นและเขาใจสิ่งที่ผานไปไดดี อันจะชวยในการฟนตัว
จากความสะเทือนใจ
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สรุปบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลักจากเหตุการณไฟไหม: ID2
เพศ หญิง
อายุ 57 ป
อาชีพ แมบาน (รับจางดูแลยายหลังบาน: ID3)
สถานภาพสมรส สมรส
การศึกษา ประถมศึกษา
สมาชิกในครอบครัว 3 คน
ลักษณะบาน บานของตนเอง (เชาที่วัด)
หมายเหตุ
ID2 เปนแมของ ID6 (อยูดวยกัน) และ ID7 (อยูบานติดกัน)
สภาพครอบครัว/ บาน
บานของ ID2 อยูติดกับบานตนเพลิง เดิมเปนบานไมสองชั้น มีรั้วรอบบานกั้นเปนบริเวณใช
สําหรับนั่งเลนนอกบาน สรางมา 20-30 ป จากเงินที่ถูกรางวัลสลากกินแบง สมาชิกในครอบครัว 3
คน คือ ลูกชายคนที่สอง (ID6) ลูกชายคนเล็ก และ ID2 สามีของ ID2 แยกอยูบานที่บางแค แตยัง
ติดตอกับครอบครัวเสมอ ฐานะครอบครัวพอกินพอใช รายไดของครอบครัวไดจากลูกชายคนที่สองซึ่ง
เปนลูกจางชั่วคราวการไฟฟาฯ และรายไดเล็กนอยที่ ID2 ไดจากการรับจางดูแลยายที่อยูบาน
ดานหลัง (ID3)
คืนไฟไหม
ในคืนเกิดเหตุ เวลาประมาณตี 4 ID2 ไดกลิ่นเหมือนผาไหม ไดยินเสียงนองชายของตน
เพลิงซึ่งอยูขางบานตะโกนบอกวา “ไฟไหม” ตามดวย “ปบปบ” เพื่อดับไฟ จึงเรียกใหลูกชายคนที่สอง
เดินไปดู จากนั้นเห็นไฟลุกทางหนาตางจึงตะโกนเรียกยายขางบานแลวหยิบของเทาที่หยิบไดวิ่ง
ออกไป วิ่งเขาออกขนของได 2 รอบ พอเห็นไฟไหมบานตนเองก็เปนลมสลบไป ลูกชายจึงอุมออกไป
อยูท่สี วน ฟนแลวรอจนไฟสงบในสวนกับลูกๆ และยายที่ดูแลอยู
ความรูสึกที่เกิดขึ้นในเหตุการณ
เมื่อเห็นไฟไหม ID3 ตกใจ กลัว สับสน แลวรีบวิ่งขนของ ความตกใจกลัวถึงขีดสุดจนสลบไป
เมื่อเห็นไฟไหมบานของตน ตอนแรก ID2 ยังมีความหวัง ไมคิดวาเหตุการณจะรุนแรง เธอหวงคนรอบ
ขาง โดยเฉพาะลูกชายคนเล็กและยายที่ดูแลอยู เพราะความโกลาหลทําใหตางคนตางวิ่งออกจาก
ซอยแตไดไปพบกันขางนอก เธอและลูกๆ โกรธตนเพลิงซึ่งอยูบานติดกันที่ไมเรียกใหคนมาชวยดับไฟ
ขณะที่ไฟยังไมลุกลาม
หลังเหตุการณไฟไหม
หลังเหตุการณไฟไหม คนที่อยูในชุมชนชวยกันเดินเรื่องขอใหทางวัดเปดอาคารเรียน กศน.
ของวัดใหคนที่ไมมีที่อยูจากไฟไหมอยูตั้งแตวันนั้น ทางวัดอนุญาตใหทุกคนอยูไดจนกวาจะหาที่อยูได
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โดยไมตองเสียคาน้ํา คาไฟ ครอบครัวของ ID2 รวมถึง ID3 (จาง ID2 ดูแล) อยูที่วัดนานกวา 7 เดือน
จนกระทั่งบานใหมสรางเสร็จบนที่ดินเดิม ยายเขามาอยูตนป 2547
วันแรกหลังจากไฟไหม ID2 ยังตกใจกลัว เสียใจ ทําใจไมได และไมอยากเขาไปดูซากบาน
รูสึกงง เบลอ ไมอยากพูดคุยกับใคร เพราะความสะเทือนใจ ยังเสียใจเพราะความผูกพันที่มีตอบาน
และทรัพยสินทําใหไมอาจกลั้นน้ําตาเมื่อตองตอบคําถามเกี่ยวกับไฟไหม
ชวงแรก ID2 นอนไมหลับ สวนหนึ่งเพราะแปลกที่ กินอะไรไมลง เพราะความเครียด กังวล
เรื่องที่อยู และเรื่องเงินที่จะใชปลูกบานใหม
เมื่อทางวัดประกาศใหสรางบานบนที่เดิมได ID2 โลงใจขึ้น เงินที่ใชปลูกบานไดมาจากเงิน
ชดเชยของหระทรวงมหาดไทยและคนรูจักชวยกันบริจาคคนละเล็กคนละนอย ID2 ตองปรับตัวให
เขากับความเปนอยูที่วัดซึ่งลําบากเรื่องหองน้ํา
ID2 เลาวายังคิดถึง เสียดายบานเกาและความสะดวกสบายที่เคยมี และรูสึกวาชีวติ ในตอนนี้
ยังลําบากทั้งกายและใจ แมวาจะมีบานแลว
แนวโนมอาการสะเทือนใจอยางรุนแรง (PTSD) ที่พบ
การยอนเห็นภาพเหตุการณ ID2 ไมมีอาการยอนเห็นภาพเหตุการณไฟไหม มีเพียง
ความคิดถึง ผูกพันกับบานและทรัพยสินที่เสียไป ยังจํารายละเอียดในบานไดตลอด
การหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่ทําใหหวนนึกถึงเหตุการณและหลีกเลี่ยงความรูสึกที่เกี่ยวเนื่อง
กับเหตุการณ
ไมอยากเห็น พบ หรือพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณไฟไหม หรือสิ่งที่ทําใหคิดถึง
เหตุการณ เพื่อหลีกเลี่ยงความเศราสะเทือนใจ
มีปฏิกริยาไวในการระแวดระวังและตอบสนองสิ่งเราที่เกี่ยวของกับเหตุการณเกิน
ระดับปรกติที่ชัดเจน ตกใจ กลัว และตอบสนองไวตอสิ่งที่ทําใหนึกถึงเหตุการณ เชน เสียงไฟช็อต
หรือเสียงช็อตจากที่ตบยุง ทั้งยังรูสึกหวาดระแวง กลัววาเหตุการณไฟไหมจะเกิดขึ้นอีก
ความเจ็บปวยจากความเครียด
ID2 เปนลมในเหตุการณไฟไหมเพราะเปนโรคความดันสูง ID2 เลาวาหลังเหตุการณยังมี
อาการวูบ เวียนศีรษะบอยๆ ตาลาย โดยเฉพาะเวลาอากาศรอนจัด แพทยบอกวามีสวนเกี่ยวของกับ
ความเครียด
การเผชิญปญหา

112

หาคําอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น: ใชความเชื่อเรื่องกรรมมาอธิบายความสูญเสียที่เกิดขึ้น
โดยมองวาเปนกรรมเกาที่ไปชวยเขาเผาบาน จึงตองมีวันที่ไฟไหมบานในตอนนี้ และคิดวาการเชื่อ
แบบนี้ทําใหสบายใจ ไมคิดมาก เพราะเมื่อใชกรรมหมด ก็คงจะไมมีอะไรที่ไมดีเกิดขึ้นอีก
หลี ก เลี่ ย งการคิ ด ถึ ง ความทุ ก ข / ลื ม : หาสิ่ ง เบนความสนใจจากความทุ ก ข ที่ มี
(Distraction) พยายามหลีกเลี่ยงไมพูดคุยเรื่องไฟไหม เพื่อจะไดลืม
การสนับสนุนทางสังคม: ทางดานวัตถุ เชน เงินชวยเหลือ และสิ่งของ อาหารเครื่องใชจาก
เพื่อนบาน ญาติมิตร และทางวัด ทางจิตใจมีเพื่อนบานและญาติมาพูดคุยปลอบใจ
การฟนตัวจากความสะเทือนใจ
เผชิญหนากับความเปนจริง ยอมรับสภาพความเปนจริงที่เกิดจากความสูญเสีย โดยการ
ปลง และทําใจ คิดเพียงแตใหอยูรอดไปในแตละวัน
อยูกับปจจุบัน จัดการกับความจําเปนและปญหาเฉพาะหนา จดจออยูกับเหตุการณในแต
ละวัน
บรรยากาศในครอบครัวและการชวยเหลือกัน
ครอบครัวของ ID2 มีการสนับสนุนดานอารมณกันไมมาก เนื่องจากตางคนตางตองการลืม
เรื่องไฟไหม จึงไมอยากคุยรื้อฟน ในเวลาที่สมาขิกในครอบครัวยังเสียใจ สะเทือนใจ และกังวลเรื่อง
อนาคต การพูดคุยใหกําลังใจกันมีไมมาก (ขอมูลเพิ่มเติมหลังการสัมภาษณ) แตการชวยเหลือกันจะ
เปนในลักษณะชวยกันรับผิดชอบ แบงเบาหนาที่ตางๆ และจัดการเรื่องราวทางกฎหมายและการ
สรางบานหลังจากนั้น
ลูกชายคนเล็กของ ID2 ซึ่งแตเดิมติดยาและมักจะกอปญหาชวยเหลือครอบครัวโดยการแบง
เบาหนาที่ตางๆ ดูแลยายที่ ID2 รับเลี้ยง และไมสรางความลําบากใจ
ลูกชายคนโตคอยอยูดูแล ID2 และจัดการธุระเรื่องเอกสาร และการสรางบานใหม จนกระทั่ง
สรางบานเสร็จ
รายไดในบานสวนใหญจะไดจากลูกคนที่สองที่ทํางานประจํา
ประสบการณที่ได
1. ระวัง รอบคอบเกี่ยวกับไฟมากขึ้น
2. เข า ใจ เห็ น อกเห็ น ใจคนที่ ป ระสบเหตุ ก ารณ ไ ฟไหม เ หมื อ นกั น และอยากให ค วาม
ชวยเหลือถาทําได
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คําแนะนําการใหความชวยเหลือแกผูประสบเหตุการณไฟไหม
- ดานวัตถุที่จําเปนเบื้องตน เสื้อผา อาหาร ที่นอน ผาหม ที่อยู
- เงินชวยเหลือ
- ความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ เชน นักจิตวิทยา เพื่อใหสภาพจิตใจดีขึ้น และแพทย
ดูแลอาการบาดเจ็บและความเจ็บปวยจากความเครียด
สรุปและขอสังเกตเพิ่มเติม
ID2 และครอบครัวอยูที่วัดตลอดหลังเหตุการณไฟไหม จนกระทั่งบานสรางเสร็จ ID2 ผูกพัน
กับบาน ทรัพยสิน และความสะดวกสบายเดิมที่หายไป ยังคิดถึงและเสียดายอยู มองวาความเปนอยู
ในขณะนี้ยังลําบากทั้งดานกายและใจ ทางกาย คือ ยังไมสบาย ตองอยูอยางเบียดเสียดในบานหลัง
เล็กๆ เพียงหองเดียว ไมมีเครื่องใชอํานวยความสะดวกที่เคยมี ทางใจ คือ ยังเครียดเรื่องเงิน และ
หนี้สนิ แตจากคําพูด ID2 พยายามทําใจยอมรับสภาพในปจจุบันแมจะมีความไมพอใจดังกลาว
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สรุปบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลักจากเหตุการณไฟไหม: ID3
เพศ หญิง
สถานภาพสมรส หมาย
การศึกษา ปริญญาตรี
สมาชิกในบาน คนเดียว

อายุ 72 ป
อาชีพ เกษียณอายุ (อดีตเจาหนาที่กระทรวงศึกษาธิการ)
ลักษณะบาน บานตนเอง

สภาพครอบครัว/ บาน
ID3 อยูคนเดียวในบานที่ตั้งอยูหลังบานของ ID2 โดยมี ID2 รับจางดูแล ID3 อยูคนเดียวมา
นานแลว เพราะลูกชายคนเดียวแยกไปอยูกับครอบครัวที่บางบัวทอง ID3 บอกเหตุผลวาตนเอง
รําคาญและเขากับลูกชายไมได ดังนั้นจึงอยูคนเดียว แตจะมีหลานที่เขามาเรียนกรุงเทพฯ มาอยูดวย
ในชวงเปดเทอม (วันที่สัมภาษณ หลานกลับบานตางจังหวัด)
บานของ ID3 แตเดิมเปนบานไมสองชั้น ID3 มีฐานะคอนขางดี และมีเงินบํานาญเก็บไวใช
เองกอนหนึ่ง จึงไมตองพึ่งพาลูก
ID3 เดินไมถนัด เนื่องจากขาเนาเปอยจากโรคเบาหวาน ID2 ใหขอมูลเพิ่มเติมภายหลังวา
ปรกติ ID3 จะไมยอมเดินไปไหน นั่งอยูบนรถเข็น จึงตองตั้งเตียงไวชั้นลาง ติดกับหองน้ําเพื่อความ
สะดวก
คืนไฟไหม
ขณะที่ไฟเริ่มไหม ID3 กําลังนอนฟงวิทยุอยู ยังไมหลับ (ID3 บอกวาปรกติแลวเกือบจะไม
หลับเลยทั้งคืน เพราะอายุมากแลว) หลาน (ลูกนองชายที่อยูบานถัดไป) มาเคาะเรียกบอกวาไฟไหม
ทันทีที่รู ID3 ลุกขึ้นเดินไปเปดหนาตางใหแมว 4 ตัว ที่อยูในบานกระโดดออกมากอน จากนั้นจึงคอยๆ
เดินออกจากบานดวยตัวเอง โดยเกาะกําแพงไปเรื่อยๆ ออกไปไดจนเกือบถึงปากซอย หลานที่เปน
ญาติกันเห็นจึงชวยอุมไปนั่งรอที่รานขายยา (อยูดานนอก) นองชายของยายหยิบพัดลมมาไดเครื่อง
หนึ่งแลวฝากยายไว แตมีคนมาดึงพัดลมไปจากยายขณะที่นั่งอยูกับของเพียงคนเดียว
ความรูสึกที่เกิดขึ้นในเหตุการณ
ID3 เลาวาตอนที่รูวาไฟไหม ตนเองยังไมกลัว คิดวาไมนาจะรุนแรง เพราะบริเวณนี้มีเรื่องราว
เสียงดังกันเปนประจํา แตทันทีรูวาไฟไหม ID3 ก็ลุกขึ้นไปเปดหนาตางใหแมว และเดินออกจากบาน
ไปเอง ทั้งที่ปรกติจะไมเดินเองเลย ขณะที่นั่งรออยูดานนอกเฝาของใหกับนองชายมีคนมาดึงพัดลม
รูสึกทั้งงงและโกรธ แตก็ปลอยไป
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ID3 ไปนั่งรออยูขางนอกตลอดเหตุการณ ไมไดกลับเขามาดูขางในอีกเลยจนกระทั่งไฟดับ
หมด ตลอดเวลาทําใจยอมรับและไมคิดเสียดายหรือเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปกับกองไฟ
ภายหลังเหตุการณ
ID3 อยูที่อาคารของโรงเรียน กศน. ที่ทางวัดจัดใหพรอมกับคนอื่นๆ และอยูที่นี่ตลอดเวลา
เกือบ 8 เดือน พรอมกับครอบครัว ID2 จนกระทั่งบานใหมสรางเสร็จ การอยูที่วัดไมไดเปนปญหากับ
ID3 โดยคิดวาควรจะยินดีใจสภาพที่ตนเองเปนอยู
ID3 มองเห็นเพื่อนบานที่ประสบเหตุการณสูญเสียรวมกันเสียใจ แตสําหรับตัวเอง มองวา
ตนเองไมเสียใจ ทําใจได จึงนั่งดูคนอื่นๆ ID3 ไมไดไปคุยเรื่องไฟไหมที่เกิดขึ้นกับคนอื่น เพราะคิดวา
คนที่บานโดนไฟไหมมีความรูสึกเดียวกัน คือ ตกใจ กลัว เสียใจ จึงไมถามคนอื่นวาเปนอยางไร และ
ยังย้ําวาตนเองไมไดรูสึกแบบนั้น
หลังจากไฟไหมแลว บางบานจัดพิธีถอนไฟเพื่อปองกันไมใหไฟไหมอีก ID3 มองวาเปนเรื่อง
งมงาย ไมเชื่อ และคิดวาเรื่องเกิดเปนเพราะความประมาทของคน
แตเมื่อถามวาโกรธตนเพลิงที่ประมาทหรือไม ID3 บอกวาไม เพราะเชื่อวาเปนเรื่องของกรรม
และมองวาการโกรธและตามตัวมาลงโทษไมไดกอใหเกิดประโยชนอันใด
ลูกชายมาเยี่ยม ID3 บอยๆ หลังไฟไหมและจัดการเรื่องทุกอยาง รวมทั้งการสรางบานใหมให
ID3 มองวาตนเองไมลําบากเรื่องเงินและไมมีความตองการอะไรมากมาย เพราะเงินที่ใชสรางบาน
เปนเงินที่เบิกมาจากเงินกอนที่เปนเงินบํานาญ แมจะมีผูใหเงินชวยเหลือ ID3 ก็คิดวาไมจําเปน
แนวโนมอาการสะเทือนใจอยางรุนแรง (PTSD) ที่พบ
ไมพบจากการสัมภาษณทั้ง ID3 และจากคําบอกเลาของคนรอบขาง
การเผชิญปญหา
ใชศาสนาเปนสิ่งยึดเหนี่ยว: ID3 ใชหลักคําสั่งสอนจากศาสนาพุทธที่ไดฟงมาจาก
เกจิอาจารยที่มีชื่อเสียงเปนหลักในการรับมือกับความสูญเสียและการปรับใจ อันไดแก
- มองวา สิ่ง ที่ เกิดขึ้น เปน เรื่ องของกรรมที่ตองยอมรับ เพราะเป นสิ่ ง ไมดีที่เ กิ ดจากการ
กระทําของตนเองในอดีต การเชื่อเรื่องกรรมชวยในการควบคุมอารมณดานลบตางๆ ที่
เกิดขึ้น และชวยใหทําใจยอมรับได
- ปลอยวาง อยาไปยึดติดกับสิ่งใดอันจะทําใหฟุงซานและเศราหมอง ID3 ฟงมาจากพระที่
เทศนในวิทยุ
- มองวาเปนเรื่องของโชคไมดี (ควบคูไปกับเรื่องกรรม)
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การสนับสนุนทางสังคม: แมวา ID3 จะอยูคนเดียวในบานและไมชอบยุงกับใคร แตก็ไมได
โดดเดี่ยวหรือขาดคนดูแลชวยเหลือ และจากคําพูดของ ID3 ทําใหทราบไดวา ID3 ยินดีเมื่อมีบุคคล
รอบขางใสใจ เมื่อมีญาติมิตรมาเยื่ยมและใหความชวยเหลือ แมจะแสดงทาทีวาไมตองการ

การฟนตัวจากความสะเทือนใจ
เผชิญหนากับความเปนจริง: ยอมรับความจริงวาความสูญเสียตางๆ เกิดขึ้นจริง
อยูกับปจจุบัน: จดจอกับเหตุการณในแตละวัน เลิกคิดถึงอดีต หรือกังวลถึงอนาคต
มีภาพลักษณที่เขมแข็ง: เชื่อวาตนเองเขมแข็งและไมเสียใจ หรือหวั่นไหวกับความสูญเสียที่
เกิดขึ้น
คําแนะนําการใหความชวยเหลือแกผูประสบเหตุการณไฟไหม (สัมภาษณเพิ่มเติม)
ขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวันเบื้องตนและที่อยูสําคัญที่สุด เพราะจําเปนที่ตองใชใน
เบื้องตน เงินมีความสําคัญในเวลาตอมา (แตจากคําพูดที่เนนวาตองมีเงินเก็บ เพราะทําใหชีวิตไม
ลําบากไมวาจะเกิดเหตุการณอะไรขึ้น สะทอนความคิดของ ID3 ในเรื่องคุณคาของเงิน อีกทั้งการที่
ID3 ไมเดือดรอนเรื่องเงิน จึงอาจแสดงความคิดเห็นวาเงินเปนเรื่องรองมา)
สรุปและขอสังเกตเพิ่มเติม
ID3 อาศัยอยูคนเดียวในบาน โดยมี ID2 ซึ่งอยูบานติดกัน (ดานหนา) เปนผูรับจางดูแล หลัง
ไฟไหม ID3 อยูที่วัดกับครอบครัวของ ID2 ตลอดจนบานสรางเสร็จ เงินที่ใชสรางบานใหมไดจากการ
กูเงินบํานาญและเงินที่ลูกชายหากูมาเพิ่มเติม
ID3 พูดย้ําวาตนเองทําใจได ไมเสียใจ ใชหลักธรรมะ (เรื่องกรรมและการปลอยวาง) และ
เรื่องของดวงมาอธิบายเหตุการณไฟไหมที่เกิดขึ้นและจัดการกับความรูสึกของตน โดยมองวาการมอง
วาเปนกรรมและดวงไมดีชวยใหทําใจยอมรับได ไมโกรธ ไมทุกขใจ
แตเนื้อหาในคําพูดของ ID3 ขัดแยงกับน้ําเสียงและทาทาง มีหลายครั้งที่เนื้อหาในคําพูด
ขัดแยงกัน เชนเมื่อเลาความรูสึกที่เกิดขึ้นจากไฟไหม “ตกใจ งง สับสน” “ทุกคนเสียใจเหมือนกันหมด
ยายโดนมายายก็รู” ซึ่งขัดแยงกับคําพูดหลายตอนที่ย้ําวาไมเสียใจ ไมเสียดาย รองไหยาก เปนตน
ผูวิจัยจึงเชื่อวา ID3 ใชความเชื่อเรื่องกรรมและดวง หลักธรรมที่สอนใหปลอยวาง และการมอง
ภาพลักษณของตนเองวาเขมแข็ง ในการเผชิญปญหาสะเทือนใจและสูญเสียที่เกิดขึ้นจากไฟไหม
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สรุปบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลักจากเหตุการณไฟไหม: ID4
เพศ หญิง
อายุ 27 ป
สถานภาพสมรส โสด
สมาชิกในครอบครัว 4 คน

อาชีพ พนักงานบริษัท
การศึกษา ปริญญาโท
ลักษณะบาน บานของตนเอง (เชาที่วัด)

สภาพครอบครัว/ บาน
ครอบครัวของ ID4 ประกอบดวยสมาชิก 4 คน แม พี่ชาย พี่สาว และ ID4 บานเปนบานไม 2
ชั้นขนาดใหญ มีพื้นที่รอบบาน ตั้งอยูดานหลังติดกับบานตนเพลิง ฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดี ID4
เปนลูกสาวคนเล็ก พี่สาวและพี่ชายทํางานมีรายไดเปนของตนเองแลว ID4 ทํางานในบริษัทตางชาติ
หลังจบปริญญาโททางดานเศรษฐศาสตร แมเกษียณอายุแลว บานหลังนี้สรางจากเงินของแมและพอ
(เสียชีวิตแลว)
คืนไฟไหม
ID4 เปนคนแรกในบานที่รูวาเกิดไฟไหม หองนอนของ ID4 อยูชั้นสองหันหนาไปทางบานตน
เพลิง รูตัวตื่นขึ้นเพราะไอรอนจากบานตนเพลิง จึงเปดหนาตางดูเห็นไฟไหมจากบานตนเพลิงกําลัง
ติดหลังคาบานของตน ID4 ตะโกนเรียกคนในบาน ขณะนั้นไฟฟาดับแลว สภาพรอบขางมืด มองอะไร
ไมเห็น ตางคนตางวิ่งเรียกหากัน แลวพากันวิ่งหนีมาอยูขางนอก (บริเวณสวนสาธารณะ) รออยูที่นี่
จนถึงเชาเมื่อไฟสงบลง
ทันทีที่รับรูวาไฟกําลังลามไหมบานตนเอง ความรูสึกแรกที่เกิดขึ้น คือ ไมเชื่อวาไฟไหม และ
ห ว งคนในครอบครั ว และตกใจกลั ว กั บความโกลาหลและความรวดเร็ว ของเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ความรูสึกที่ประดังเขามา คือ สับสน เสียใจ ไมอยากเชื่อ โกรธ
หลังเหตุการณไฟไหม
ทันทีที่ไฟดับ ความรูสึกที่ ID4 และครอบครัวมีตอเหตุการณที่เกิดขึ้น คือ เสียใจ ตกใจ และ
ยังทําใจยอมรับความสูญเสีย รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดจากไฟไหมไมได เธอและคนอืน่ ๆ
ในครอบครัวไมเขาไปดูสภาพบานเพราะยังทําใจไมได
จากนั้นเริ่มคิดหาทางจัดการกับความจําเปนเฉพาะหนาในการดําเนินชีวิต ไดแก ที่อยู เสือ้ ผา
อาหาร และเปนหวงแมซึ่งเสียใจและทําใจไมไดมากที่สุดเนื่องมาจากความผูกพันอัน ลึกซึ้งและ
ยาวนานกับบานที่เหลือเพียงเถาถาน
ครอบครัวของ ID4 ไมไดคางคืนที่วัด เนื่องจากเจานายของพี่ชายเสนอใหทั้งครอบครัวไปพัก
ที่บานซึ่งไมมีใครอยูบริเวณพุทธมณฑลสาย 3 แตแมของ ID4 ที่ยังทําใจไมได ทั้งยังผูกพันและไม
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ยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้น จึงไมอยูในสภาพที่จะจัดการเอกสารทางกฏหมายตางๆ ภาระในเรื่องนี้
จึงตกแกลูกๆ ID4 เลาถึงความรูสึกตนเองในชวงนี้วา หนัก เหนื่อย เครียด กับภาระเฉพาะหนา แม
และงานของตนเอง
ID4 สรุปชวงเวลาเดือนแรกหลังไฟไหมของตนเองวา เปนชวงแหงความ เสียใจและความยุง
และเลาวาหลังเหตุการณ เธอวนคิดกับสิ่งที่เสียไป ทําใหยิ่งเครียดและ “จม”
ระยะทางจากพุทธมณฑลสาย 3 ถึงที่ทํางาน ทําใหเสียเวลาในการเดินทางมาก กอใหเกิด
ความเหน็ดเหนื่อยทางกาย อีกทั้งการที่แมของ ID4 คอยแอบเดินทางกลับมาบริเวณบานเกาเพื่อมา
นั่งเผาดูดวยความอาลัยเกือบทุกวันทําใหลูกๆ ทุกคนเปนหวง ครอบครัวของ ID4 จึงตัดสินใจยาย
กลับมาเชาอพารทเมนทอยูในบริเวณใกลบานเดิม เพื่อใหแมเดินกลับมาที่บานเกาไดเอง และเปนการ
ทุนระยะทางในการเดินทางไปทํางาน
แมของ ID4 เดินมาที่ซากบานเกาที่ถูกไฟไหมเพื่อนั่งเฝาดู และรองไห
แผนการในชีวิตที่ ID4 เตรียมการไวกอนไฟไหมตองพังทลาย ทั้งการไปเรียนตอตางประเทศ
และการลาออกจากที่ทํางานเดิม
แนวโนมอาการสะเทือนใจอยางรุนแรง (PTSD) ที่พบ
ID4 มีอาการสะเทือนใจอยางรุนแรงที่ปรากฏดังนี้
การยอนเห็นภาพเหตุการณ ยอนเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นในคืนไฟไหม และบานที่เคยอยู
อาศัยที่ผูกพันอยางลึกซึ้ง แมกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังหลับตาเห็นภาพบานที่เคยอยูและรายละเอียดตางๆ
ในบานอยางชัดเจน
การหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่ทําใหหวนนึกถึงเหตุการณและหลีกเลี่ยงความรูสึกที่เกี่ยวเนื่อง
กับเหตุการณ ID4 มีอาการซึมเศรา โดยมีอาการเหนื่อย หดหู และหลีกเลี่ยงการพูดคุย
อาการอี ก ลั ก ษณะของการหลี ก เลี่ ย ง คือ ไมอ ยากวางแผนอนาคต เนื่ อ งจากกลั ว ความ
สูญเสียซึ่งจะกอใหเกิดความเสียใจอีกครั้ง
มีปฏิกริยาไวในการระแวดระวังและตอบสนองสิ่งเราที่เกี่ยวของกับเหตุการณเกิน
ระดับปรกติที่ชัดเจน ในระยะแรกๆ เมื่อเจอสิ่งเราที่เกี่ยวของกับไฟหรือไฟไหม ID4 จะยอนคิดถึง
เหตุการณรวมถึงความรูสึกเสียใจ เศราใจ หดหู อันเนื่องจากเหตุการณ อาการดังกลาวเปนบอยใน
ระยะแรก แตเริ่มดีขึ้นตามเวลา
อาการของแมภายหลังเหตุการณ
แมของ ID4 ผูกพันกับบานที่ถูกไฟไหมมาก เพราะสรางขึ้นมาดวยน้ําพักน้ําแรงตลอดชีวิต
เมื่อรวมกับอายุที่มากขึ้น ไมมีรายได ทําใหความเสียใจยิ่งรุนแรงมาก หลังเหตุการณแมของ ID4 เอา
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แตรองไหและเก็บขาวของตางๆ ที่ถูกไฟไหมไปแลวโดยไมสนวาใครจะหามอยางไร และหลังจากยาย
ไปอยูที่อื่นก็ยังแวะกลับมานั่งดูและเฝาที่ของบานซึ่งถูกไฟไหมทุกวัน
เธอมีอาการซึมเศรา สิ้นหวัง ทอแท หมดกําลังใจในชีวิต ไมอยากมีชีวิตอยูตอ เหนื่อย ไม
อยากทําอะไรนอกจากกินและนอน
ID4 ไดใหขอมูลเพิ่มเติม (นอกการสัมภาษณ) วาแมจะปดโทรทัศนทุกครั้งเมื่อเห็นหรือไดยิน
ขาวไฟไหม และไมยอมพูดถึงเหตุการณไฟไหมที่เกิดขึ้น เปนสาเหตุหนึ่งที่ ID4 ขอใหสัมภาษณใน
บานของ ID2
ความเจ็บปวยจากความเครียด
หลังไฟไหม แมของ ID4 มีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากการกินและนอน อันมีสาเหตุมา
จากความซึมเศรา จากนั้นตองผาตัดหัวใจเนื่องจากเสนเลือดหัวใจตีบจนถึงขั้นอันตราย หัวใจหยุด
เตนไปชั่วขณะ ID4 เชื่อวา อาการปวยของแมเกิดจากความเครียด ความสะเทือนใจ รวมถึงนิสัย
สวนตัวที่ขี้หงุดหงิด
ปจจุบันครอบครัว ID4 ยายเขามาอยูในบานใหมที่สรางบนที่ดินผืนเดิมของวัด การเขามาอยู
ในบานของตนเองบนที่ดินเดิมทําใหอาการของแมดีขึ้น แมปจจุบันจะยังไมฟนตัวไดเต็มที่ หรือทําใจ
ยอมรับความสูญเสียไดทั้งหมด
การเผชิญปญหา
การมองบวก: มองตนเองวาสามารถจัดการกับปญหาได เพราะยังมีแรงและกําลังที่จะ
สรางบานและสิ่งตางๆ ที่เสียไปขึ้นมาใหม และใชการมองหาสิ่งที่ดีในเหตุการณสูญเสีย รวมถึงการ
เปรียบเทียบกับคนที่ลําบากกวา เพื่อใหตนเองมีกําลังใจและรูสึกวายังโชคดีกวาคนอื่น ไมไดเจอสิ่งที่
เลวรายเพียงคนเดียว เพื่อไมใหตนเองคิดวนและจมกับความรูสึกวา ตนเองโชคราย
หาคําอธิบาย: อธิบายความสูญเสียที่เกิดขึ้นวาเปนเรื่องของกรรมเพื่อใหยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
ได แมวาโดยสวนตัวแลว ID4 ไมไดเชื่อวากรรมมีอยูจริงหรือไม และรูดีวาเปนคําพูดเพื่อทําใหยอมรับ
สิ่งที่เกิดขึ้นได (สัมภาษณเพิ่มเติม)
การสนับสนุนทางสังคม: ไดความชวยเหลือดานจิตใจ กําลังใจ และคําปรึกษาจากเพื่อนๆ
และคิดวาการปรึกษาและพูดคุยกับคนอื่นในยามที่ตนเองรูสึก “ตัน” เปนวิธีที่ดีที่ชวยใหมองเห็น
ทางออก คิดวาการพูดคุยเปนสิ่งจําเปน ความชวยเหลือดานวัตถุไดจากเพื่อนรวมงานทั้งของตนเอง
และพี่ชาย
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การฟนตัวจากความสะเทือนใจ
เผชิญหนากับความเปนจริง ยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นและพรอมที่จะเผชิญหนากับ
ความสูญเสียโดยมองวาเปนเหตุสุดวิสัย และตัวเองตองอยูกับความสูญเสียใหไดเพราะชีวิตยังไมได
จบลงไปพรอมกับทรัพยสินที่เสียไป
รักษาสมดุลของอารมณ พยายามไมปลอยใหตัวเองจมอยูกับอารมณดานลบตางๆ ที่เกิด
จากการวนคิด โดยใชการมองบวก
อยูกับปจจุบัน จดจออยูกับสถานการณในแตละวัน เพื่อไมใหตนเองคิดฟุงซานอยูกับความ
เสียใจหรือทอแท โดยการคิดถึงรายละเอียดของความจําเปนเฉพาะหนาและสิ่งที่ตองทําในแตละวัน
เลิกคิดถึงอดีตและไมคิดกังวลถึงอนาคตที่ไกลออกไป
รักษาพันธะ/ความผูกพันกับบุคคลรอบขาง ID4 เลาวาสิ่งที่ทําใหตนเองฟนตัวจากความ
เศราเสียใจไดอยางรวดเร็ว คือ การเห็นแมเสียใจ ทําใหตนตองเขมแข็ง และการที่คนรอบขางพรอม
หยิบยื่นความชวยเหลือให
สรางความหมายจากเหตุการณ มองวาเหตุการณความสูญเสียไดใหบทเรียนที่มีคุณคา
เปนสิ่งที่ทําใหไดเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง ในแงของความอดทน ความสามารถและศักยภาพ
มั่นใจในความสามารถของตนเองมากขึ้น มีความมั่นใจความสามารถของตนเองในการ
รับมือกับเหตุการณวิกฤตในชีวิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได
ID4 ประมาณระยะเวลาที่ตนเองใชในการฟนตัวจากความสะเทือนใจอันเกิดจากความ
สูญเสีย คือ 3-4 เดือน (แมประมาณ 7-8 เดือน ดีขึ้น แตปจจุบันยังมีอาการของภาวะสะเทือนใจอยาง
รุนแรงเหลืออยู)
บรรยากาศในครอบครัวและการชวยเหลือกัน
สมาชิกครอบครัวของ ID4 ทุกคน (ลูกๆ) ตองรับผิดชอบดูแลแมที่สะเทือนใจอยางรุนแรง ทุก
คนคอยปลอบใจ อยู เ ป น เพื่ อ น และคอยรั บ ส ง แม ไ ปกลั บ ระหว า งที่ พั ก และบ า นที่ ถู ก ไฟไหม ใ น
ระยะแรก ขณะที่แตละคนมีภาระการงานของตน และตองเหน็ดเหนื่อยจากระยะทางที่ไกลขึ้น แต
กระนั้นทุกคนก็เปนหวงแมที่สุด จึงตองพยายามอยูกับแมตลอดเวลา
ทุกคนคิดหาทางที่จะทําใหแมดีขึ้น การสรางบานทุกอยางจึงทําเพื่อแมเปนหลัก แตทุกคนก็
ตกลงที่จะทําเทาที่ทําได
การรับภาระทั้ง 2 ดาน คือ งานนอกบานและดูแลทุกอยางในบานแทนแมรวมทั้งคอยดูแล
สภาพจิตใจแมทําใหทุกคนในครอบครัวที่เหนื่อยและตางเสียใจอยูแลว รูสึกเครียดและออนลายิ่งขึ้น
ID4 ปรับตัวเพื่อแมมากขึ้น ตองเขมแข็งเพื่อเปนที่พึ่งใหแม และตองยอมผอนปรน เลิกการ
เถียงกับแมเมื่อรูวาสุขภาพของแมแยลง

122

ทุกวันนี้ แมของ ID4 ทําใจยอมรับไดมากขึ้นจากการที่เห็นลูกๆ ทุกคนลําบากในการหาเงิน
และชีวิตที่ไมสะดวกสบายเหมือนกอน แมจะยังไมหายจากความสะเทือนใจทั้งหมด
ประสบการณที่ได
- ดานเศรษฐกิจ ประหยัดขึ้น มองเห็นความจําเปนและรายละเอียดของการใชจายตางๆ
ในชีวิต
- เลิกสะสม ไดบทเรียนวา การสะสมและสรางความผูกพันทําใหเกิดทุกข
- อยูกับความจริงในปจจุบันและพรอมรับความเปลี่ยนแปลง ไมคิดฝนวางแผน
ไกลๆ ในอนาคต พรอมรับความไมแนนอนของชีวิต ใชชีวิตในปจจุบันใหมีความสุขที่สุด
ไมตองรอ ไมคาดหวัง
คําแนะนําในการชวยเหลือในอนาคต
ความช ว ยเหลื อ ทางด า นจิ ต ใจ โดยเฉพาะจากผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู เช น แพทย ห รื อ
นักจิตวิทยา เนื่องจากมองวาคนที่เสียใจ ตื่นตระหนก และเศราจากการสูญเสียในเหตุการณไฟไหม
ไมสามารถควบคุมตนเองได ทั้งในดานคําพูดและการกระทํา จึงอาจทําใหคนอื่นมองไมดีเพราะไม
เขาใจ แตผูเชี่ยวชาญจะเขาใจจิตใจของพวกเขาและชวยใหพวกเขาไดพูดระบายออกมา ซึ่งจะชวยให
ความเครียดลดลง
สรุปและขอสังเกตเพิ่มเติม
ID4 มองเหตุการณไฟไหมที่เกิดขึ้นในแงของการเรียนรูในชีวิตมากที่สุด และกลาววา ไมรูสึก
เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะไดทําดีที่สุดแลว แมจะยังเสียดายวาไฟไหมครั้งนี้เปนเหตุการณทไี่ มนา จะ
เกิดขึ้น แตก็ยอมรับไดวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลวและไมมีทางเปลี่ยนแปลงได
ID4 ผูกพันกับบานหลังเดิม และใหความสําคัญกับบาน สถานที่ที่อบอุน สบายและปลอดภัย
บานสําหรับ ID4 จึงมีคุณคาทางจิตใจไมนอยกวาทางกายภาพ การสูญเสียบานจึงสรางความ
เจ็บปวดใจอยางที่สุด (ทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงบานเกา) ทําให ID4 มองวาการผูกพันสรางความทุกขเมื่อ
สูญเสีย
แมของ ID4 มีอาการความสะเทือนใจอยางรุนแรง อาการซึมเศรา และโรคหัวใจเนื่องจาก
ความเครียด ID4 มองวาการที่แมใชเวลานานในการปรับตัวเพื่อฟนจากความสะเทือนใจ เนื่องจาก
ความผูกพันอยางลึกซึ้งตอบานและสมบัติที่เก็บสะสมมานานซึ่งสูญไปในกองไฟ อายุที่มากขึ้นทําให
การปรับตัวยาก ไมมีรายไดทําใหไมมีความหวังและเครียดเมื่อความสะดวกสบายและความมั่นคงใน
ชีวิตหายไป ทุกวันนี้ แมจะดีขึ้น แตก็ยังทําใจรับไมไดเต็มที่ ยังมีภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรงอยู คือ
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การหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่ทําใหนึกถึงไฟไหม ไมอยากพูดคุย ไดยิน หรือเห็นสิ่งที่เกี่ยวกับไฟไหม ไว
ตอสิ่งเราที่เกี่ยวของกับไฟไหม ยังสะเทือนใจและคิดถึงไฟไหมเมื่อเห็นสิ่งที่เกี่ยวของ เชน ไฟ เสียง
ดัง
ID4 มองวาการที่ตนฟนจากความสะเทือนใจไดเร็วเนื่องจาก การเห็นแมเสียใจอยางรุนแรง
ทําใหตนเองตองเขมแข็งใหไดเพื่อเปนหลักใหแม และความชวยเหลือที่ผูคนรอบขางพรอมหยิบยื่นให
ซึ่งทําให ID4 คิดไดวา ตนเองตองชวยตนเองใหได เพราะคนรอบขางยังพรอมที่จะชวยเหลือ
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สรุปบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลักจากเหตุการณไฟไหม: ID5
เพศ ชาย
อายุ 58
สถานภาพสมรส สมรส
สมาชิกในครอบครัว 5 คน
หมายเหตุ เปนบิดาของ ID8

อาชีพ อาจารย
การศึกษา ปริญญาตรี
ลักษณะบาน บานของตนเอง (เชาที่วัด)

สภาพครอบครัว/ บาน
สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด 5 คน คือ ID5 ภรรยา (เปนอาจารยสอนโรงเรียนอาชีวะ)ลูก
สาว ลูกชาย พอตา ฐานะครอบครัวจัดอยูในระดับดีที่สุดในบริเวณนั้น ลูกสาวทํางานบริษัทพรอมกับ
เรียนระดับปริญญาโท ลูกชาย (ID8) กําลังศึกษาในชั้นปที่ 4
บานเปนของตนเองปลูกบนที่ดินธรณีสงฆที่ตกทอดกันมา เปนบานไม 2 ชั้น มี 5 หองนอน
และมีบริเวณรอบๆ บาน บานอยูดานในสุดทางเดินติดกับพื้นที่สวน และอยูเยื้องกับบานตนเพลิงติด
กับบานที่ขอตอไฟจากบานตนเพลิง
คืนไฟไหม
ในคืนเกิดเหตุ ID5 กําลังนอนหลับอยู (ทุกคนในครอบครัวยกเวนลูกชาย คือ ID8 ที่เลนเกมส
อยู) ลูกชายซึ่งเปนคนแรกที่เห็นเหตุการณดะโกนเรียก ID5 และสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว เมื่อเห็น
ไฟไหม ID5 รีบลงไปชวยดับไฟที่บานตนเพลิงและสกัดเพลิงไมใหลามมาที่บานตนเอง จนกระทั่งไม
สามารถควบคุมไฟไดจึงหนีเขาไปอยูในสวนขางบานที่มีคูน้ํากั้นอยู ID5 ไมไดขนอะไร แตคนอื่นๆ ใน
บานขนของมาไดบาง ครอบครัวของ ID5 รออยูในสวนจนถึงตอนเชาเมื่อเจาหนาที่สามารถดับไฟได
ความรูสึกที่เกิดขึ้นในเหตุการณ
ทันทีที่รูวาเกิดไฟไหม ปฏิกิริยาแรกของ ID5 คือ มุงไปดับไฟที่บานตนเพลิงเพื่อไมใหลามมา
ที่บานของตนที่ตั้งอยูฝงตรงขาม จนเมื่อดับไมไดจึงใหสมาชิกในครอบครัวขนของ1
ID5 พยายามควบคุมสติและทําใจยอมรับเหตุการณที่เกิดขณะมองดูบานถูกไฟเผาไปตอ
หนา โดยใชหลักธรรมเขามาปลอบใจตนเองและสมาชิกในบาน มองความสูญเสียที่เกิดวาเปนเรื่อง
ธรรมชาติ แตก็ยังมีความรูสึกโกรธแคนตนเพลิง แมจะเปนชวงเวลาสั้นขณะนั้น
หลังเหตุการณไฟไหม

1

ID8 ลูกชายของ ID5 เลาวา พอชวยดับไฟจนไมไดขนของ สวนสมาชิกคนอืน
่ เตรียมเก็บของทันทัที่รูวาไฟไหม
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ครอบครัวของ ID5 บางสวน ไดแก ภรรยาและลูกสาวยายไปพักที่คอนโดฯของเพื่อนลูกสาว
ขณะที่ ID5 ลูกชายและพอตานอนคางอยูที่วัดตออีกหนึ่งคืนกอนตามไปอยูที่คอนโดฯ ชวงแรก ID5
ตองจัดการกับเอกสารตางๆ ที่อยูและสภาพความเปนอยู ID5 มองวาตนเองทําใจไดบางแลวและไม
เสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น แตภรรยายังเสียใจและทําใจรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นไมได และตกอยู
ในอาการซึมเศรา ทอแท วิตกกังวลในเรื่องฐานะการเงิน ID5 ตองปลอบใจและอธิบายใหภรรยาที่
เสียใจและสะเทือนใจมองสถานการณในดานที่ยังมีความหวัง
แนวโนมอาการสะเทือนใจอยางรุนแรง (PTSD) ที่พบ
โดยธรรมชาติ ID5 เปนคนนอนหลับงาย ไมคดิ มาก และยังยึดหลักทําสอนของศาสนาพุทธ
ในการคิดพิจารณาตามสภาวะแหงความทุกขที่เกิดขึ้น ทําใหเขาใจความไมแนนอน ความสูญเสีย
และทําใจยอมรับไดอยางรวดเร็ว จึงไมปรากฏอาการของความสะเทือนใจ แตภรรยาที่มีอุปนิสัย
เครียด โมโหงาย และวิตกกังวลมีอาการความสะเทือนใจอยางรุนแรงหลังเหตุการณไฟไหมปรากฎ
ดังนี้
การยอนเห็นภาพเหตุการณ: นอนไมหลับ และมีความรูสึกวูบๆ วาเห็นสิ่งของตางๆ ที่เคย
มีและรูสึกเหมือนสิ่งตางๆ ยังมีอยู แตเมื่อจะเอื้อมไปหยิบก็หายไป ยังฝงใจกับบานและสิ่งของที่เคยมี
ซึ่งทําใหเกิดความเศราเมื่อตองยอมรับวามันไมมีแลว
มีปฏิกริยาไวในการระแวดระวังและตอบสนองสิ่งเราที่เกี่ยวของกับเหตุการณเกิน
ระดับปรกติที่ชัดเจน : เห็นคําวา “ไฟ” “เผา” หรือสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับไฟ แลวสะดุงตกใจ ปจจุบัน
ยังคงมีอาการดังกลาว
การหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่ทําใหหวนนึกถึงเหตุการณและหลีกเลี่ยงความรูสึกที่เกี่ยวเนื่อง
กับเหตุการณ: ไมกลับมาเห็นหรือมาอยูในที่เดิม เพราะทําใจไมได และยังไมพรอมที่จะพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องไฟไหม เนื่องจากยังทําใหไมไดและไมตองการรูสึกเศราสะเทือนใจอีก
ความเจ็บปวยจากความเครียด
ไมมีใครในครอบครัว ID5 ไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณไฟไหม ภายหลังเหตุการณ ID5 ยังคง
แข็งแรงและใชชีวิตไดเปนปรกติ แตภรรยามีสุขภาพออนแอลง และมีปญหาจากอาการโรคที่มีมากอน
หนาไฟไหม คือ อาการปวดขาและปวดตามตัวเนื่องจากความอวน และยิ่งทรุดหนักหลังเหตุการณ
ID5 และครอบครัวอยูที่คอนโดฯของเพื่อนลูกสาวไมนานกอนจะยายไปเชาบานแถบบางแค
เพื่อรอบานหลังใหมที่จะปลูกบนที่ดินของตนสรางเสร็จ ปจจุบันบานสรางใกลเสร็จแลว
การเผชิญปญหา
พึ่งศาสนา: เปนวิธีการหลักที่ ID5 ใชในการจัดการกับความทุกขและความสะเทือนใจ ดังนี้
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- ใช ห ลั ก ธรรมคํ า สอนในการคิด วิ เ คราะห เ พื่ อ ทํา ความเข า ใจและทํ า ใจยอมรั บ ความ
สูญเสียที่เกิดขึ้น ไดแก โลกธรรม 8 (มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ ทุกสิ่งลวนไมยั่งยืน)
กฏไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)
- กรรม เชื่อวาเปนเพราะเคยทํากรรมไมดีมาในอดีต (ชาติปางกอน) จึงตองชดใช และตอง
ยอมรับ หากยอมรับไดจะสบายใจ
- สวดมนต เพื่อทําจิตใจใหสงบ
การมองในดานบวก: วาสิ่งที่สูญเสียไปสามารถหามาทดแทนได และมีความมั่นใจวาตอง
ทําได โดยใชวิธีการเปรียบเทียบกับคนที่โชครายกวาและการจํากัดการมองสถานการณในดานลบ
โดยเลือกมองหาขอดีของสถานการณไฟไหมที่เกิดขึ้น
การสนับสนุนทางสังคม: เนนความสําคัญของการที่สมาชิกในครอบครัวอยูกันพรอมหนา
และเปนกําลังใจใหแกกันในยามที่มีปญหา แต ID5 แสดงออกมาวาไมตองการความชวยเหลือดาน
สิ่งของหรือกําลังใจจากผูอื่น แตก็ใหทัศนะวาความชวยเหลือที่ไดรับในยามวิกฤตสรางความรูสึก
อบอุนใจและประทับใจ ซึ่งตัวเองยังจดจําบุคคลแรกที่ยื่นเงินชวยเหลือใหได
นอกจากนั้น ID5 ยังกลาวถึงความรูสึกที่อยากชดเชยสิ่งที่สูญเสียไป ดังนั้นเมื่อเสียบานไปจึง
สรางบานหลังใหมที่ใหญกวาเดิม และมักจะพูดย้ําถึงเรื่องนี้บอยๆ นอกจากนี้ ID5 ยังเลาถึง
ประสบการณจากการเห็นคนที่บานถูกไฟไหมที่ตองการสรางบานใหใหญกวาเดิม และแสดงความ
คิดเห็นของตนวาคิดในทางเดียวกัน
ภรรยา ของ ID5 ใชวิธีในการจัดการกับความสะเทือนใจที่เห็นไดชัดเจนคือ หาการสนับสนุน
จากสังคม โดยเฉพาะ การสนับสนุนทางดานจิตใจจากคนในครอบครัว
การฟนตัวจากความสะเทือนใจ
เผชิญหนากับความเปนจริง ยอมรับความทุกขและความสูญเสียที่เกิดขึ้น มองวาเมื่อ
ยอมรับไดก็จะไมทุกข
รักษาสมดุลของอารมณ: เมื่อสามารถยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเขาใจธรรมชาติ
ของเหตุการณ ID5 จึงสามารถทําใจใหสงบ รักษาสภาพอารมณใหนิ่ง และทําใจใหเบิกบาน ทําใหไม
ทุกขและมองเห็นทางออกของปญหาได
อยูกับปจจุบัน ตามความหมายของ ID5 การอยูกับปจจุบัน คือ การคิดใหทันตอเหตุการณ
ทั้งความทุกข ความสุขหรือความโกรธ และหาทางเขาใจเหตุผลของสิ่งตางๆ ทิ่เกิดขึ้น ID5 มองวาเมื่อ
ทันตอเหตุการณแลวก็จะสามารถปรับอารมณของตน ไมถูกกระตุนเราไปกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
รักษาพันธะ/ความผูกพันกับบุคคลรอบขาง ID5 มีภาระตองรับผิดชอบสมาชิกใน
ครอบครัวในฐานะหัวหนาครอบครัว ทําใหตองเขมแข็งเพื่อเปนหลักยึดใหกับคนรอบขาง
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ภาพลักษณของตัวตนที่เขมแข็ง ID5 ย้ําอยูบอยๆ วา ตนไมทุกข “happy” หรือ ไม
เดือดรอน เปนความเชื่อที่มีตอตนเองวา เปนผูที่เขมแข็งและสามารถรับความทุกข ความสูญเสียที่
เกิดขึ้นได ID5 ไมเพียงแตบอกใหคนรอบขางรับรูเชนนั้น แตยงั รวมถึงการแสดงออก และทัศนะคติที่มี
ตอตนเอง
บรรยากาศในครอบครัวและการชวยเหลือกัน
หลังเหตุการณไฟไหม ความกังวลเรื่องหนี้สินและสภาพทางเศรษฐกิจเปนสิ่งที่บีบรัดให
ภรรยาของ ID5 กังวล เครียด และฉุนเฉียวงาย การทะเลาะหรือมีปากเสียงกันจึงเกิดขึ้นอยูบอยครั้ง
ID5 ในฐานะเสาหลักของครอบครัวชวยสมาชิก โดยเฉพาะ ภรรยาและลูกสาวที่สะเทือนใจและทุกข
ในจากการสูญเสียบานและทรัพยสิน โดย
- ใหการสนับสนุนทางอารมณ ทําใหเกิดความอบอุนใจ
- ชวยใหความหวัง กําลังใจ ดึงขึ้นมาจากความเศรา ทอแท และชวยเตือนสติ โดยการให
ขอมูลทางปญญา เชน ความคิดในการแกปญหา คําสอน เปนตน
- ใหอภัยและเขาใจอารมณของสมาชิกในยามที่มีปากมีเสียงกัน
คําแนะนําในการชวยเหลือผูที่ไฟไหม
1. ความชวยเหลือดานวัตถุที่จําเปนเบื้องตน เชน อาหาร เสื้อผา เครื่องใชที่จําเปน และเงิน
ความชวยเหลือดังกลาวนี้จะชวยใหผูประสบความสูญเสียใจชื้นและอบอุนใจในสภาพที่
สิ้นเนื้อประดาตัว
2. ใหความชวยเหลือดานจิตใจ เชน ชวยเตือนสติใหยอมรับความสูญเสียใหได เปนที่พึ่งพา
ทางจิตใจ ความชวยเหลือดานจิตใจนี้ควรจะใหแกผูประสบภัยใหเร็วที่สุดหลังจากเกิด
เหตุการณ
สรุปและขอสังเกตเพิ่มเติม
ID5 ใชหลักธรรมะในการเผชิญปญหาทุกขใจอันเนื่องมาจากความสูญเสียในเหตุการณไฟ
ไหม โดยใชความเขาใจหลักธรรมเรื่อง โลกธรรม 8 (ความธรรมดาของวิถีชีวิตในโลก เชน ไดลาภ เสีย
ลาภ มีทรัพย เสื่อมทรัพย เปนตน) ใชความเชื่อเรื่องกรรมชวยทําใหยอมรับ และใชการสวดมนตเพื่อ
สงบใจ อีกทั้งการเปนหัวหนาครอบครัวทําให ID5 ตองเขมแข็ง ยืนหยัดเปนเสาหลักใหครอบครัวใน
ยามวิกฤตได ID5 มีภาพลักษณของตัวตนที่เขมแข็ง สงบ มีสติ และมองโลกในแงดี ไมทุกขหรือ
หวั่นไหวจากความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งยังมองบุคลิกภาพโดยรวมของตนวา เปนคนใจเย็น ไมคิดมาก
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จากคําบอกเลาของ ID5 (รวมถึง ID8 ลูกชาย และ ID1 ที่รูจักกับครอบครัว ID5 เปนอยางดี)
ภรรยาของ ID5 เปนคนที่วิตกกังวลงาย คิดมาก และโมโหงาย โดยพื้นฐาน หลังเหตุการณไฟไหมมี
อาการความสะเทือนใจครบทั้งสามดาน คือ การยอนเห็นภาพเหตุการณ การหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่ทําให
หวนนึกถึงเหตุการณและหลีกเลี่ยงความรูสึกที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ และ มีปฏิกริยาไวในการ
ระแวดระวังและตอบสนองสิ่งเราที่เกี่ยวของกับเหตุการณเกินระดับปรกติที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมี
อาการซึมเศรา หมดหวัง หงุดหงิดงาย และมีอาการปวยทางกาย ซึ่งเปนโรคเดิมที่มีกอนเหตุการณไฟ
ไหมแตทรุดหนักหลังเหตุการณ คือ ปวดขอ ID5 และลูกๆ เชื่อวาเปนผลมาจากความเครียดหลังไฟ
ไหม
ครอบครัวของ ID5 มีรูปแบบการสนับสนุนใหความชวยเหลือในครอบครัวที่เขมแข็งชัดเจน
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทั้งในดานอารมณ ความคิด และวัตถุ อีกทั้งทัศนะคติของ ID5 ที่มีตอ
ครอบครัววาเปนแหลงที่สําคัญที่ชวยใหสมาชิกในครอบครัวฟนตัวจากความเสียใจและความสะเทือน
ใจได ไดสะทอนออกมาในวิธีการที่ ID5 ชวยภรรยาและลูกๆ
ปจจุบันภรรยาของ ID5 ยังไมยินยอมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไฟไหมที่เกิดขึ้น และปฏิเสธที่จะให
สัมภาษณ เพราะไมตองการรื้อฟนและนึกถึงอีก
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สรุปบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลักจากเหตุการณไฟไหม: ID6
เพศ ชาย
อายุ 34 ป
อาชีพ ลูกจางชั่วคราวการไฟฟาฯ
สถานภาพสมรส โสด
การศึกษา ปริญญาตรี
สมาชิกในครอบครัว 3 คน
ลักษณะบาน บานของตนเอง (เชาที่วัด)
หมายเหตุ เปนลูกชายคนที่สองของ ID2 นองชายของ ID7
สภาพครอบครัว/ บาน
ในบานมีสมาชิก 3 คน คือ ID6 แม (ID2) และนองชายคนเล็ก (พี่ชายคนโต คือ ID7 อยูบาน
ขางๆ) บานไมสองชั้น 3 หองนอน มีรั้วรอบบริเวณบาน มีเนื้อที่รอบบานพอสมควร ติดกับบานตน
เพลิง บานหลังนี้พอเปนคนปลูกเนื่องจากถูกรางวัลสลากกินแบงประมาณเกือบยี่สิบปแลว ปจจุบัน
พออยูที่บางแค แยกกันอยูกับแม แตยังคงมีการติดตอกันบาง เชน หลังจากไฟไหม พอก็ยังมาเยี่ยม
ID6 เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีปที่แลว เรียนภาคค่ําและทํางานเปนลูกจางชั่วคราวการไฟฟาฯ
ฝายบัญชี ปจจุบันยังทําที่เดิม แมมีรายไดบางเล็กนอยจากการรับจางดูแลยายที่อยูหลังบาน (ID3)
นองชายเพิ่งรับการบําบัดติดยามา ชวยงานบานในครอบครัว ดูแลแมและยายหลังบาน
คืนไฟไหม
แม (ID2) ปลุกให ID6 ไปดูขางบาน เพราะไดยินเสียงดังโวยวาย ตอนนั้น ID6 ไมไดสงสัยวา
จะเกิดไฟไหม คิดวาคงเปนเรื่องทะเลาะกันตามปรกติจึงหยิบกระเปาเงินไปดวย เผื่อตองไปโรงพัก
หรือไปโรงพยาบาล (ขางบานมักจะทะเลาะกันเวลาเมา) แตเมื่อเขาไปดูกลับเห็นไฟกําลังลุกติดใน
หองนอน ID6 นาลําลี (เพื่อนบาน) และญาติอีกคนหนึ่งของตนเพลิง กับอีก 3 คน (ID6 จําไมไดวา
เปนใคร) ชวยกันดับไฟที่บานตนเพลิง จนเมื่อเห็นวาดับไมไดเพราะไฟเริ่มลามไปดานขางและฝงตรง
ขาม ID6 วิ่งไปปลุกพี่ชายและชวยพี่ชายขนของเพราะเห็นวาชวยบานตนเองไมทันแลว ไมไดขึ้น
กลับไปบนบานของตนอีกตั้งแตตอนที่เดินออกมาดูเหตุการณ จากนั้นชวยถากหญาในสวนดานขางที่
หนีไปหลบไฟ เพื่อไมใหไฟลามมาไหมตนไมในสวนและติดไปยังที่อื่น จากนั้นอยูดูเหตุการณกับ
ครอบครัวจนถึงตอนเชาเมื่อควบคุมไฟได
ความรูสึกที่เกิดขึ้นในเหตุการณ
เมื่อขึ้นไปดูบานขางๆ และเห็นไฟไหม ID6 รูสึกตกใจ สับสน ทําอะไรไมถูก แตปฏิกิริยาแรก
คือ มุงดับไฟที่อยูตรงหนา แตยังมีความหวังลึกๆ วานาจะดับไฟไดทัน แตเมื่อชวยไมไดจนไฟลามเขา
ไหมบานของตน ID6 รูสึกสับสน เสียใจ
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ตอนนั้น ID6 ไมไดคิดอะไรเลย นอกจากชวยบานของพี่ชายที่ยังมีความหวัง (บานของตนเอง
ติดไฟแลวเพราะอยูขางบานตนเพลิง) ตัดใจวาปลอยของตนเองเพราะยังสามารถหาใหมได พาคนใน
ครอบครัวออกมาอยูที่สวน และถากหญาเพื่อกันไมใหไฟลาม
ความตกใจและเหตุการณเฉพาะหนาที่ฉุกละหุก รวดเร็ว ทําให ID6 แทบไมสนใจสภาพของ
ตนเอง นอกจากวิ่งไปมาเพื่อจัดการกับเหตุการณเฉพาะหนาจนลืมเหนื่อย
ID6 ไมพอใจเจาหนาที่และคนในชุมชนที่ดับไฟไมทัน มองวาทํางานชา ไมมีระบบ และโกรธ
ที่ชวยชาวบานไมทัน
หลังเหตุการณไฟไหม
ID6 และครอบครัวไปอยูที่อาคารโรงเรียน กศน. ของทางวัด ความรูสึกของ ID6 ทันทีหลัง
เหตุการณ คือ สับสน งง คิดอะไรไมออก และเสียใจมากจนเกือบรองไห เพราะยังทําใจยอมรับไมได
มีความออนเพลียทางรางกายบางแตไมรุนแรงมากเทากับความเสียใจ
สิ่งที่สะเทือนใจมากที่สุดนอกจากการเสียบาน คือ เสียของที่ยายทิ้งไวใหดูตางหนา เพราะ
เปนตัวแทนของยายซึ่งเลี้ยงดู ID6 มาตั้งแตเด็ก ความสูญเสียอยางฉับพลันทําใหทกุ คนในครอบครัว
ยากที่จะทําใจรับ เกิดความรูสึกอาลัยอาวรณ ซึมเศรา
คืนแรก ID6 ใชเวลานั่งคุยกับเพื่อนบานผูรวมชะตากรรมเกี่ยวกับไฟไหมจนแทบไมไดนอน
โดยทั่วไป ID6 กังวลเรื่องที่อยูเปนหลัก โดยเฉพาะเรื่องที่ทางวัดจะอนุญาติใหอยูตอหรือไม จะคิด
กังวลถึงเรื่องตางๆ
ครอบครัวที่บานถูกไฟไหมเหมือนกันตางชวยกันในเรื่องความรูสึก คือ ปรับทุกข ปลอบใจกัน
(ตัวอยางขางบน) และแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จําเปนตองทําหลังเหตุการณไฟไหม ทั้งยัง
จับกลุมไปติดตอทางราชการดวยกัน
ID6 ยังเดินเขามาดูบริเวณบานบอยๆ หลังไฟไหม ดวยความรูสึกคิดถึงและโหยหา ในชวง
แรก ID6 จะวุนอยูกับเรื่องตางๆ ขาวของและความจําเปนในชีวิตประจําวัน และการปรับใจตนเอง
แนวโนมอาการสะเทือนใจอยางรุนแรง (PTSD) ที่พบ
ID6 ไมแสดงลักษณะของภาวะสะเทือนใจอยางรุนแรง แตจะเปนในรูปแบบของความเครียด
และกังวลเกี่ยวกับความเปนอยูเฉพาะหนาและอนาคต ID6 จะคิดมาก กังวล ทําใหชวงแรกนอนไม
หลับ ไมมี การยอนเห็นภาพเหตุการณ และ ปฏิกริยาไวในการระแวดระวังและตอบสนองสิ่ง
เราที่เกี่ยวของกับเหตุการณเกินระดับปรกติ
แต ID6 มีลักษณะการหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่กระตุนใหคิดถึงเหตุการณไฟไหม โดยมักจะ
หลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องไฟไหม เนื่องจากอยากลืม โดยเฉพาะการพูดคุยกับคนที่ตนมองวาไมเขาใจ
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ตนเองและความทุกขที่มีอยู นอกจากนั้นยังมักเก็บตัวอยูคนเดียว วนเวียนเขามาดูบาน ไมอยากจะ
คิดถึงอะไร ไมอยากพบใคร
ไมมีความเจ็บปวยทางกายจากความเครียด ID6 มองวาการปรับตัวใหเขากับสภาพความ
เปนอยูที่เปลี่ยนไปเปนเรื่องใหญ ความเปนอยูที่วัดลําบาก ไมสะดวกสบายเหมือนที่บาน การขาด
แคลนเสื้อผาและเครื่องใชสอยในชีวิตประจําวันทําใหเกิดความเครียด
การเผชิญปญหา
การมองในดานบวก: คิดวายังหาสิ่งใหมมาทดแทนทรัพยสินที่เสียไปได โอกาสในชีวิตยังมี
นอกจากนั้นยังใชการเปรียบเทียบกับคนที่โชครายกวาหรือชีวิตลําบากกวาเพื่อใหตนเองรูสึกวาตัวเอง
ยังโชคดี
ความเชื่อเรื่องเคราะหกรรม: ฟงมาจากแมและผูใหญที่บอกวาสิ่งที่เสียไปถือวาเปนการ
ฟาดเคราะห เปนกรรมไมดีในอดีตที่ทํามา จะตองทําใจยอมรับ และยังเชื่อพอในเรื่องที่ไมเก็บของที่
ไฟไหมมาใชอีก เพราะเปนลางไมดี
การสนับสนุนทางสังคม: ทั้งดานจิตใจจากครอบครัวและคนรอบขางที่มาปลอบใจ และ
ดานวัตถุจากเพื่อน และคนรูจัก รวมทั้งจากชุมชน
การฟนตัวจากความสะเทือนใจ
เผชิญหนากับความเปนจริง: ทําใจยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นและพรอมจะดําเนินชีวิต
ตอไป โดยมองวาไมใชตนเองคนเดียวที่ ตองทุก ขจากไฟไหมในครั้ง นี้ อีกทั้ งตนเองก็ไดทําจนสุด
ความสามารถแลว แตตองยอมรับวาชวยอะไรไมไดมากกวานี้
อยูกับปจจุบัน: ความจําเปน การงานและกิจวัตรประจําวันชวยดึงความสนใจและจิตใจ
ออกจากความเศราที่เกิดจากความสูญเสียได
สรางความหมายจากเหตุการณที่เกิดขึ้น: มองหาสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ วิกฤต
มิใชให แตด านลบของชีวิตเสมอไป หลังความสู ญเสียทั้งเจานาย อาจารย และเพื่อนๆ ใหความ
ชวยเหลือ ทําใหสัมพันธภาพและหนาที่การงานดีขึ้น
มองตัวเองในแงดีวาสามารถจัดการกับสถานการณไดในอนาคต: ID6 ไมไดแสดง
ความมั่นใจในเรื่องนี้ออกมาชัดเจน แตบอกวาเหตุการณไฟไหมทําใหตนเองระวังและรอบคอบมาก
ขึ้น
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บรรยากาศในครอบครัวและการชวยเหลือกัน
แมวาจะมีการพูดปลอบใจกันบาง แตสวนใหญสมาชิกในครอบครัวของ ID6 จะหลีกเลี่ยง
การพูดถึงเรื่องไฟไหม ไมคอยคุยกัน ทําใหบรรยากาศในครอบครัวชวงหลังไฟไหมขณะอยูที่วัดมีแต
ความเครียด
จนกระทั่งครอบครัวของ ID6 มั่นใจแลววาทางวัดอนุญาตใหอยูตอได และเริ่มทําสัญญา
จัดการเรื่องปลูกบาน ทุกคนในครอบครัวจึงสบายใจขึ้นและเริ่มกลับมาคุยกัน
ครอบครัวของ ID6 จะชวยเหลือกันในดานของการจัดการธุระเรื่องราวตางๆ และแกปญหา
เฉพาะหนา มากกวาการพูดคุยแบงปนความรูสึกและใหกําลังใจกัน
ประสบการณที่ไดจากเหตุการณไฟไหม
เมื่อมองในแงของประสบการณที่ไดเรียนรูหลังจากไฟไหม ID6 คิดวาเหตุการณนี้สอนให
ตนเองระวังและรอบคอบเรื่องไฟมากขึ้น
นอกจากนี้ยังรูสึกสงสารเห็นใจคนที่บานถูกไฟไหมเชนเดียวกัน เพราะเคยมีประสบการณ
และรับรูวาลําบากเพียงใด
คาชดเชยบานที่ถูกไฟไหม
ID6 แสดงความไมพอใจเมื่อพูดถึงคาชดเชยความเสียหายบานที่ถูกไฟไหม ซึ่งจายใหบา นละ
สามหมื่นบาท โดยไมคํานึงถึงจํานวนสมาชิกในครอบครัวและประเภทของบาน (บานเชา/ บานที่
สรางเอง) โดยคิดวาไมยุติธรรมสําหรับคนที่สูญเสียบานของตนเองไป
คําแนะนําดานความชวยเหลือ
เงิน เสื้อผาและขาวของจําเปนในชีวิตประจําวันสําคัญที่สุด
สรุปและขอสังเกตเพิ่มเติม
ID6 และครอบครัวอาศัยติดกับบานตนเพลิง และเปนผูที่เดินไปดูเหตุการณตั้งแตไฟยังไม
ลามออก สิ่งสําคัญที่เขาคิดวาตองทําหลังจากประเมินวาชวยบานตนเองไมได คือ ชวยพี่ชายที่อยู
บานถัดไป และชวยชีวิตคนในครอบครัวใหได
หลังจากไฟไหมครอบครัว ID6 อาศัยอยูที่โรงเรียน กศน. ของทางวัด บรรยากาศในครอบครัว
หลังจากนั้นตึงเครียด ตางคนตางไมอยากพูดกันเพราะไมตองการรื้อฟนเรื่องราวสะเทือนใจจากไฟ
ไหม ID6 ตองการกําลังใจและคําปลอบใจจากเพื่อนที่สนิทสามารถชวยได ดังที่ไดพูดตัดพอเพื่อน
ความชวยเหลือดานวัตถุสิ่งของจากเพื่อนๆ ทําใหรูสึกดีขึ้น
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สิ่งที่เสียดายที่สุดจากเหตุการณไฟไหม คือ บาน เพราะยังเสียดายความสะดวกสบายและมี
ความผูกพันที่ลึกซึ้ง นอกจากนี้ก็คือของดูตางหนาจากยาย ID6 ใชความเชื่อเรื่องกรรมมาอธิบาย
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพื่อใหตนเองทําใจยอมรับ โดยมองวา “ถึงคราว…ก็ตองคืนไป” ทั้งยังมีความ
เชื่ อ โชคลางว า การเก็บ ของจากไฟไหม จ ะเป น การเรี ย กไฟกลั บมาอีก ความเชื่ อ และการอธิ บาย
เหตุการณนี้ไดฟงมาจากผูใหญและเชื่อตาม
ID6 ไมพอใจกับความชวยเหลือคาบานที่ใหทุกครอบครัวเทากันโดยไมคํานึงถึงจํานวนคน
และประเภทบาน
แมวา ID6 จะเลาวาไมมีอาการของความสะเทือนใจอยางรุนแรง แตจากการสัมภาษณพบวา
หลายครั้งที่ ID6 หลีกเลี่ยงการพูดถึงความรูสึกหรือรายละเอียดของเรื่องราว โดยมักจะใชคําวา “ไมมี
อะไรแลว/ แคนั้นแหละ”
นอกจากนี้ดูเหมือน ID6 จะรูสึกวาการที่ไฟไหมไปถึง 14 หลังคาเรือนสวนหนึ่งคือ การที่ดับ
ตนไฟไมสําเร็จ แมจะบอกวาทําไดดีที่สุดเพียงเทานั้น

134

สรุปบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลักจากเหตุการณไฟไหม: ID7
เพศ ชาย
อายุ 35 ป
อาชีพ ขับมอเตอรไซดรับจาง
สถานภาพสมรส สมรส
บุตร 1
การศึกษา ม.ศ.3
สมาชิกในครอบครัว 3 คน
ลักษณะบาน บานของตนเอง (เชาที่วัด)
หมายเหตุ เปนลูกชายคนโตของ ID2 พี่ชายของ ID6
สภาพครอบครัว/ บาน
ID7 แตงงานกับภรรยาแลวแยกบานออกมาจากครอบครัวเดิมซึ๋งมี แมและนองชายอีก 2 คน
อยู โดยปลูกเปนบานหลังเล็กๆ อยูขางๆ บานแม แตยังคงใชชีวิตใกลชิด คอยชวยกันดูแลเหมือนเปน
ครอบครัวเดียวกัน
สมาชิกในครอบครัวมี 3 คน คือ ID7 ภรรยา และลูกสาว บานของ ID7 เปนบานชั้นเดียว
สรางดวยปูน (ตางจากบานในบริเวณนั้นสวนใหญที่เปนบานไม 2 ชั้น) สรางในบริเวณบานของแม
(ID2) เปนบานที่อยูดานในสุดติดกับพื้นที่สวน ถัดจากบานตนเพลิงไปหนึ่งหลัง ฐานะครอบครัวปาน
กลาง ID7 ขับมอเตอรไซดรับจางอยูตนซอย ริมถนนปนเกลา ตอนกลางคืนเขาและภรรยาจะตั้งขาย
ของในบริเวณใกลวิน
คืนไฟไหม
คืนนั้น ID7 เพิ่งกลับจากขายของกับภรรยา ลูกสาวไปอยูกับตายายในชวงปดเทอม ทั้งคูเพิ่ง
เขานอนไดสักพัก นองชายคนที่สอง (ID6) ก็มาเคาะเรียกบอกวาไฟไหม พอตื่นขึ้นมาดูก็เห็นบานแมที่
อยูขางติดไฟแลว จึงรีบวิ่งออกมาชวยดับไฟ จนไฟติดบานตัวเอง จึงไมทันไดขนอะไร จากนั้นพาแม
ออกไป ขามคูเขาไปอยูในสวนขางๆ บาน แลวชวยตัดตนไมในสวนเพื่อไมใหไฟลามเขามาในสวน
เพราะจะไปติดบานอื่นไดอีกหลายหลัง ID7 ลืมมอเตอรไซดที่ผูกไวที่เสาหนาบานแม พยายามกลับ
เขาไปเอาแตก็ไมสําเร็จ ระหวางที่พยายามปลดโซมอเตอรไซด ไฟจากสายไฟที่ละลายหยดลงมาไหม
ติดหลังจนเปนแผล และระหวางที่วิ่งชวยดับไฟ เทาโดนเศษกระจกบาดโดยไมรูตัว ID7 และ
ครอบครัว (ภรรยา แมและนองชาย) รอดูในสวนจนกระทั่งเจาหนาที่ควบคุมเพลิงไดในตอนเชา
ความรูสึกที่เกิดขึ้นในเหตุการณ
เมื่อรูวาไฟไหม ID7 เพิ่งนอนหลับไปไดไมนาน ยังงัวเงีย พอเห็นไฟก็ตกใจ สับสน รีบ
วิ่งไปชวยดับไฟ สิ่งที่นึกไดเปนเรื่องแรกคือ หวงคนในครอบครัว จนลืมของสําคัญ คือ มอเตอรไซดที่
ใชหาเลี้ยงชีพ จึงยอนกลับเขาไปเอามอเตอรไซด แตดวยความลนและตกใจทําใหหากุญแจที่จะไขไม
ทัน ความตกใจและความคิดจดจออยูกับรถทําใหไมรูสึกตัวขณะที่ลูกไฟหยดใส นอกจากนั้นแมวาจะ
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เหยียบเศษแกวจนเลือดไหล ID7 ก็ไมรูสึกเจ็บปวด เมื่อตองเสียมอเตอรไซดที่ใชหากินในกองเพลิงตอ
หนาตอตา ID7 รูสึกโมโหตัวเอง รวมถึงภรรยาเพราะไมเตือนเรื่องรถ เสียใจ และเสียดาย
ระหวางเหตุการณ ID7 หวงคนในครอบครัว และผูคนที่รูจัก แมจะหวงผูอื่น กระนั้นแตละ
ครอบครัวจะใหกําลังใจและปลอบใจสมาชิกในครอบครัวและคนใกลชิด
ความตกใจสุดขีดกระตุนใหเกิดการตอบสนองอัตโนมัติ ซึ่งเมื่อเหตุการณวิกฤตผานไปและ
กลับเขาสูความสงบหลังควบคุมเพลิงได ID7 รูสึกงง สับสน และออนเพลีย
หลังเหตุการณไฟไหม
หลั ง จากไฟดั บ แล ว ทางหั ว หน า ชุ ม ชนจั ด ให ค นที่ บ า นถู ก ไฟไหม ม านั่ ง ประชุ ม ร ว มกั น ที่
สวนหยอมขางพื้นที่ไฟไหมเพื่อชี้แจงวาจะตองไปจัดการอะไรบาง เชน น้ํา ไฟ โทรศัพท แจงความ
และเอกสารที่หาย ซึ่งผูประสบความเสียหายแตละครอบครัวจะตองรีบจัดการใหแลวเสร็จ เชาวันนั้น
ID7 ยังงง สับสน และออนเพลียเนื่องจากนอนนอย
ภรรยาไปอยูที่บานพอแมของตนกับลูก แต ID7 เปนหวงแมจึงอยูที่นี่เพื่อปลอบและคอยดูแล
แม (ID2) ที่ตกใจและเสียขวัญ ทั้งที่ตนเองก็คิดอะไรไมออกและเครียดเรื่องบาน รถ เงินและความ
เปนอยูตอไป
แตหลังประชุมเสร็จ ทางวัดอนุญาติใหผูที่สูญเสียบานอยูที่อาคารวัดที่ใชเปนศูนยศึกษานอก
โรงเรียนไดจนกวาจะหาที่ใหมได ทําให ID7 โลงใจเรื่องที่อยูไปได
หลังไฟไหม ID7 เขามาดูซากไฟไหมที่บานของตนและของแมทุกวัน เพราะยังเสียดายและ
ผูกพันกับบานที่ไดลงทุนลงแรงสราง รวมทั้งสิ่งของที่ไดเก็บสะสมมา โดยเฉพาะอยางยิ่งยังเสียดาย
พระเครื่องซึ่งไดเก็บสะสมมานานและบางองคเปนของหายากในขณะนี้ และหากจะหาซื้อคงไมมีเงิน
มากที่จะหาเชามาสะสมอีก
ในคืนแรกหลังเกิดไฟไหม ผูเสียหายที่ยังไมสามารถหาที่อยูใหมไดคางคืนที่อาคารของวัด
ดาวดึงสที่ใชเปนศูนยการศึกษานอกโรงเรียน คืนนั้นผูเสียหายสวนใหญที่ยังสะเทือนใจและเสียขวัญ
จากไฟไหมและความสูญเสียมานั่งคุยกัน หัวขอสนทนาวนเวียนอยูกับเรื่องไฟไหม ID7 เลาวาตนนอน
ไมหลับเนื่องจากการเปลี่ยนสิ่งแวดลอม
ในชวงสัปดาหแรก ID7 และคนอื่นๆ ที่บานถูกไฟไหมโกรธตนเพลิงมาก และรูสึกไมพอใจที่
ตํารวจตามตัวไมไดจึงพยายามตามลาตัว ซึ่งในเวลาตอมาความรูสึกนี้จางไป เพราะคิดวาเขาไมมี
ปญญาชดใชได
ความเครียดจากการไมมีบาน ไมมีงาน เนื่องจากสูญเสียรถมอเตอรไซดไปในเหตุการณไฟ
ไหม ทั้งยังไมมีหนทางหางานใหม เนื่องจาก ID7 คิดวาตนเองไมมีความรูที่จะไปสมัครงานอื่นๆ ซึ่ง
ขณะนี้ก็หายากขึ้น ทั้งหมดนี้ทําให ID7 แสดงอาการซึมเศรา โดยรูสึกหมดหวัง ทอแท และเครียด
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ความลําบากในเรื่องความเปนอยูที่วัดทําใหเกิดความรูสึกคิดถึง โหยหาบานที่ถูกไฟไหม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อคิดถึงความสะดวกสบาย
ID7 ยังมองวาความชวยเหลือและคาชดเชยที่ไดมานอยเกินไป ไมเพียงพอ
แนวโนมอาการสะเทือนใจอยางรุนแรง (PTSD) ที่พบ
การยอนเห็นภาพเหตุการณ คืนแรก ID7 นอนไมหลับเนื่องจากความตกใจและไมคุน
สถานที่ แตไมมีการเห็นภาพเหตุการณซ้ําๆ เห็นภาพติดตาจากเหตุการณ หรืออาการเพอ การยอน
เห็นภาพเหตุการณจะเกิดขึ้นเวลาที่มีสิ่งมากระตุนใหนึกถึง เชน ควันไฟ เสียงหวอจากรถตํารวจและ
รถอื่ น ๆ ที่ คล า ยกั น ซึ่ ง เกิดควบคูกั บ ปฏิ ก ริ ย าไวในการระแวดระวัง และตอบสนองสิ่ง เรา ที่
เกี่ยวของกับเหตุการณเกินระดับปรกติ คือ ความรูสึกเสียงแปลบขึ้นในใจ
การหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่ทําใหหวนนึกถึงเหตุการณและหลีกเลี่ยงความรูสึกที่เกี่ยวเนื่อง
กับเหตุการณ ID7 มีลักษณะการหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่เกี่ยวของกับสถานการณในลักษณะของการเก็บ
ตัว หลีกเลี่ยงการคุยกับผูอื่นถึงเรื่องไฟไหมเพื่อหนีจากความรูสึกหดหูและความเครียด แตยังคงเขา
ไปดูซากบานของตนอยูประจําเพราะความผูกพัน
ID7 ไมมีอาการความเจ็บปวยที่เนื่องจากความเครียด แตไดรับบาดเจ็บระหวางเหตุการณ
คือ ไฟลวกบริเวณหลังและบาดแผลจากเศษกระจกบาดที่เทาซึ่งไมรุนแรงนัก
การเปลี่ยนแปลงหลังเหตุการณไฟไหม
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ ที่อยู หลังไฟไหมครอบครัว ID7 อาศัยอาคารที่ทางวัด
อนุเคราะหจนกระทั่งบานสรางเสร็จใหมบนที่เดิมประมาณตนป 2547 นอกจากนี้การที่ ID7 เสีย
มอเตอรไซดที่ใชหาเลี้ยงชีพทําใหตกอยูในสภาพวางงานนานเกือบหนึ่งเดือน กอนที่พอตาจะซื้อ
มอเตอรไซดเงินสดให
การเผชิญปญหา
การมองในดานบวก: เปรียบเทียบกับคนอื่นที่โชครายกวาตนเองเพื่อใหรูสึกมีกําลังใจและ
ไมทอแท และมองหาดานบวกจากความสูญเสียที่เกิดขึ้น ID7 มองวา ไฟไหมครั้งนี่ทําใหครอบครัว
สงบสุข เพราะนองชายคนเล็กเลิกกอปญหา ใชเรื่องกรรมมาอธิบายความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งยัง
มองความสูญเสียวาเปนโอกาสที่ทําใหชีวิตดีขึ้น เมื่อสิ่งที่เลวราย (กรรมเกา) หมดไป
การสนับสนุนทางสังคม: ความชวยเหลือทางดานวัตถุจากคนรอบขางชวยให ID7 มี
ความหวังขึ้น เชน พอตาชวยซื้อมอเตอรไซดให เพื่อนๆ ชวยบริจาคเงินและหาวัสดุกอสรางเพื่อสราง
บานใหม ทําให ID7 คอยๆ คลายจากความเครียด เมื่อแกปญหาเรื่องอาชีพและความเปนอยูไดทีละ
อยาง
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แมจะมีเพื่อนฝูงและครอบครัวทางภรรยาเสนอใหความชวยเหลือ แต ID7 ก็ตองการคิด
หาทางออกและพึ่ ง พาตั ว เองก อ น ไม ต อ งการความช ว ยเหลื อ จากใคร และไม ย อมเอ ย ปากขอ
จนกระทั่งคนรอบขางตองหยิบยื่นความชวยเหลือใหเอง
การฟนตัวจากความสะเทือนใจ
เผชิญหนากับความเปนจริง: ทําใจยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้น และคิดหาทางตั้งตัวใหม
อยูกับปจจุบัน: เมื่อเริ่มมีงานทําก็เริ่มฟนตัว เพราะงานทําใหไมมีเวลามาคิดเครียด
สรางความหมายจากเหตุการณที่เกิดขึ้น: มองวาไฟไหมเปนโอกาสที่จะลางสิ่งเกาๆ ที่ไม
ดีในครอบครัว ทําใหครอบครัวรักใครปรองดอง และอยูเย็นเปนสุขขึ้นหลังจากไฟไหม
มองตัวเองในแงดีวาสามารถจัดการกับสถานการณไดในอนาคต: เชื่อวาเมื่อมี
ประสบการณกับไฟไหมแลวครั้งหนึ่งจะทําใหตนเองสามารถรับมือกับเหตุการณวิกฤตเชนนี้ไดดีขึ้นใน
อนาคต แมจะยังรูสึกเสียวและระแวงอยูลึกๆ
บรรยากาศในครอบครัวและการชวยเหลือกัน
หลังเหตุการณไฟไหม ID7 ใหภรรยาไปอยูที่บานพอตากับลูก สวนตัวเองอยูที่วัดกับแมและ
นองๆ นานประมาณ 7 เดือน จนบานสรางเสร็จ เนื่องจากเปนหวงแมและนอง และคิดวาตนเองใน
ฐานะลูกชายคนโตควรจะชวยทางบานซึ่งไมมีใคร ID7 ปลอบใจและใหกําลังใจแมซึ่งเสียขวัญและ
สะเทือนใจจากความสูญเสีย แมวาในใจจะเครียดและหดหูไมนอยไปกวากัน
ID7 แมและนองชายตางชวยกันเปนธุระจัดการเรื่องราวตางๆ หลังไฟไหม แมแตนองชายคน
เล็กซึ่งเคยติดยาและกอแตปญหาก็ยังคอยชวยเหลือและไมสรางปญหาอีก
บรรยากาศในครอบครัวตอนที่อยูที่วัดในชวง 1 เดือนแรก เต็มไปดวยความเครียด เพราะยัง
ไมรูวาทางวัดจะใหปลูกบานที่เดิมตอหรือไม ทําใหทุกคนกังวล ไมอยากพูดคุยกัน จนกระทั่งรูวาทาง
วัดอนุญาตใหปลูกบานตอไดเหมือนเดิม
ทางครอบครัวของภรรยา ID7 ก็ใหความชวยเหลือดานวัตถุ ทั้งพอตาและพี่สาวภรรยาตาง
เสนอที่จะใหความชวยเหลือ พอตาซื้อมอเตอรไซดเงินสดให ID7 ทําใหไมตองมีภาระหนี้เพิ่มขึ้น
ความชวยเหลือดานวัตถุที่จําเปน เชน อุปกรณในการทํางานหาเลี้ยงชีพ ทําให ID7 หายเครียดและ
เริ่มมีความหวัง หลังจากกูยืมเงิน จัดการเรื่องการปลูกบานใหแมกันนอง ID7 รูสึกสบายใจขึ้นและ
พรอมที่จะจัดการกับเรื่องของตนเองตอ
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ประสบการณที่ไดจากเหตุการณไฟไหม
การอยูรวมกันกับคนอื่นๆ ที่วัดทําใหเรียนรูกัน ทําใหเขาใจและเห็นใจผูอื่นมากขึ้น นอกจากนี้
ID7 ยังมีความระมัดระวังเกี่ยวกับไฟมากขึ้นหลังเหตุการณไฟไหม
หลังผานเหตุการณไฟไหม ID7 มีความเห็นใจและเขาใจผูที่สูญเสียบานและทรัพยสินจาก
เหตุการณไฟไหม และพรอมจะยื่นความชวยเหลือหากทําได
คําแนะนําดานความชวยเหลือ (เพิ่มเติมภายหลัง)
เงิน สําคัญที่สุด โดยเฉพาะเงินชดเชยเรื่องบานและที่อยูที่สูญเสียไป นอกจากนัน้ เงินยังนําไป
แปรเปนสิ่งของที่จําเปนสําหรับแตละคนได ขาวของที่จําเปนในการใชชีวิตประจําวันเบื้องตน เชน ที่
นอน ผาหม อาหาร และเสื้อผาก็สําคัญและจําเปนตองไดรับเปนอันดับแรก ที่สําคัญที่พักหลังจากไฟ
ไหม
สรุปและขอสังเกตเพิ่มเติม
ID7 ปลูกบานอยูกับภรรยาและลูกสาวในบริเวณบานของแม (บานเดิมของตน) หลังไฟไหม
ID7 อาศัยอยูที่วัดกับแมและนองชายนานประมาณ 7 เดือนจนกระทั่งบานใหมสรางเสร็จ ขณะที่
ภรรยาและลูกสาวไปอยูที่บานของครอบครัวภรรยา
สิ่งที่เปนหวงมากที่สุด คือ แมและนองๆ ดังนั้นหลังไฟไหม ID7 จึงเครียดกับการหาเงินมาซื้อ
รถมอเตอรไซดและหากูยืมเงินเพื่อปลูกบานใหแมและนอง พอของภรรยาชวยซื้อรถให เงินปลูกบาน
ไดจากเงินคาชดเชยจากทางรัฐบาลและหากูยืมเพิ่ม เมื่อมีรถ สามารถกลับไปขับมอเตอรไซดรับจาง
และขายของไดเหมือนเดิม ทั้งปลูกบานใหแมได ID7 จึงมีความหวังขึ้น และพรอมจะดิ้นรนใหตนเอง
การชวยเหลือกันในครอบครัวเนนไปทางดานของวัตถุและชวยจัดการเรื่องตางๆ แตไมคอย
จะพูดคุยปลอบใจกัน เพราะตางคนตางเครียด ไมอยากพูดถึง นอกจากการปลอบใจชวงระหวางไฟ
ไหมเทานั้น ID7 คิดแกปญหาคนเดียวเปนสวนใหญ ไมคอยพูดคุยปรึกษากับใครและเกรงใจไมกลา
ขอความชวยเหลือจากใครโดยไมจําเปน ฟนตัวจากความเครียดเมื่อสามารถแกปญหาความขาด
แคลนเฉพาะหนาได
โดยสวนตัว ID7 มองวาครอบครัวและชีวิตของตนดีขึ้นหลังจากเหตุการณไฟไหม บาน
กลับมามีความสุข รักกันอีกครั้ง เพราะแตเดิมนองชายติดยาและสรางปญหาใหกับครอบครัว แตหลัง
ไฟไหมนองชายเลิกกอปญหาและมีความประพฤติดีขึ้น ซึ่ง ID7 คิดวาเปนเพราะหมดกรรมแลว
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สรุปบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลักจากเหตุการณไฟไหม: ID8
เพศ ชาย
อายุ 21 ป
สถานภาพสมรส โสด
สมาชิกในครอบครัว 5 คน
หมายเหตุ เปนลูกชายของ ID5

อาชีพ นักศึกษา
การศึกษา ปริญญาตรีปที่ 4
ลักษณะบาน บานของตนเอง (เชาที่วัด)

สภาพครอบครัว/ บาน
สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด 5 คน คือ พอ (ID5) แม พี่สาว ตา และ ID5 ทั้งพอแมและ
พี่สาวทํางานมีรายได ฐานะครอบครัวจัดอยูในระดับดีที่สุดในบริเวณนั้น ทั้งพอและแมของ ID5 เปน
อาจารย พี่สาวทํางานบริษัทพรอมกับเรียนระดับปริญญาโท
บานเปนของตนเองปลูกบนที่ดินธรณีสงฆที่ตกทอดกันมา เปนบานไม 2 ชั้น มี 5 หองนอน
และมีบริเวณรอบๆ บาน บานอยูดานในสุดทางเดินติดกับพื้นที่สวน และอยูเยื้องกับบานตนเพลิงติด
กับบานที่ขอตอไฟจากบานตนเพลิง
คืนไฟไหม
ในคืนวันเกิดเหตุ ID8 กําลังนั่งเลนเกมสทางอินเตอรเนทอยูชั้นลาง สมาชิกคนอื่นใน
ครอบครัวนอนหลับอยูชั้นบน ID8 เลาวาไฟเริ่มไหมประมาณตี 2 ขณะกําลังเลนเกมส ไดยินเสียงปา
ขางบานรองตะโกน จึงมองออกไปดูวาเกิดอะไรขึ้น แตมองผานบานเกล็ดไมชัด จึงวิ่งไปดูนอกตัวบาน
เห็นไฟไหมติดมุงในบานฝงตรงขามลามมาติดบานปาที่อยูขางๆ (ID2) อยางรวดเร็ว จึงตะโกนเรียก
คนในครอบครัว ID8 ขนแตคอมพิวเตอร ไดจอและมอนิเตอรที่อยูตรงหนา (คืนนั้นมีลูกพี่ลูกนองคน
หนึ่งมาคางคืนดวย) จากนั้นวิ่งไปชวยดับไฟบาง พอ (ID5) ไปชวยดับไฟจึงไมไดขนอะไร แตแม พีส่ าว
และตาขนของออกไปได ID8 พาทุกคนในบานรวมทั้งสุนัขขามคูขางบานไปที่สวน นําของไปกองไว
และตางยืนดูจนไฟสงบลงในตอนเชา
ความรูสึกที่เกิดขึ้นในเหตุการณ
ในตอนนั้นคนในครอบครัวยังงงวาเกิดอะไรขึ้น ID8 ตกใจ สับสน ทําอะไรไมถูก เริ่มวิ่งไปมา
เพื่ อ หาทางดั บ ไฟและขนของ จากนั้ น เก็ บ ของที่ อ ยู ใ กล ตั ว และของที่ นึ ก ถึ ง ซึ่ ง ในตอนนั้ น คื อ
คอมพิวเตอร ที่อยูขางหนา ในชวงเวลาที่สับสนและฉุกละหุก แตละคนตางหวงสมาชิกในครอบครัว
ที่สุด
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เมื่อขนของออกมาครอบครัว ID8 ขนของไปไวในสวนถัดจากบาน ขณะที่มองดูบานไฟไหม
ความรูสึกที่เกิดคือ เสียใจ เศราที่สูญเสียบานและของที่เปนที่รัก โดยเฉพาะกระดูกของยาย และ
กังวลถึงอนาคตในเรื่องที่อยู
ขณะที่มองบานไฟไหม ID8 บอกวาตนเสียใจกับความสูญเสีย แตเมื่อคิดถึงกระดูกยายที่
ไมไดนําออกมาจากบานที่กําลังไหมทําใหตนรูสึกวาการสูญเสียบานและทรัพยสินไมไดเจ็บปวด
เทากับเมื่อตอนสูญเสียยาย ทําใหตระหนักไดวาเปนเพียงการสูญเสียทรัพยสิน แมจะสําคัญแตไมใช
สิ่งที่สําคัญที่สุด
ID8 โกรธบานตนเพลิง โดยเฉพาะคนที่ทําใหไฟไหมซึ่งหนีไปโดยไมรับผิดชอบ
หลังเหตุการณไฟไหม
เพื่อนของพี่สาว ID8 ใหทั้งครอบครัวไปพักที่คอนโดไดในวันนั้น แมและพี่สาวจึงไปนอนที่
คอนโดคืนนั้น แตพอ ตาและ ID8 นอนคางที่วัดกอนหนึ่งคืน แลวจึงยายตามไปในคืนตอมาเหลือ
เพียงตาอยูที่วัดเพื่อคอยจัดการเรื่องเอกสารตางๆ
ID8 เลาวาตอนแรกรูสึกเครียดและกังวลเกี่ยวกับความเปนอยูในอนาคต แตเมื่อถามพอวา
ตองมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม พอยืนยันวาการใชชีวิตจะไมเปลี่ยนแปลง ทําให ID8 สบายใจ และไม
คิดมากหลังจากไฟไหม อีกทั้งมองวาควรเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคตมากกวาเสียใจกับสิ่งที่เสียไป
แลว
คืนแรก ID8 พอและตานอนคางที่วัด ขณะที่แมกับพี่สาวยายเขาไปที่คอนโดที่เพื่อนของ
พี่สาวใหอาศัยอยูกอนเนื่องจากอยากใหแมและพี่สาวที่สภาพจิตใจเสียขวัญพักอยางสบาย ID8 เลา
ถึงคืนแรกวา ลําบาก ไมมีสบู จะลางหนาอาบน้ําก็ไมสะดวก เพราะตองใชหองน้ํารวมกับคนอื่นๆ
ID8 เดินสํารวจและพูดคุยกับเพื่อนบานที่มีชะตากรรมรวมกัน สวนมากจะถามถึงอนาคตวาจะทํา
อยางไรกันตอไป และชวยปลอบใจกัน มีอะไรก็แบงกันใชประทังกันไป
ID8 เลาถึงความรูสึกของคนในครอบครัวหลังเหตุการณไฟไหม แมเครียด กังวลกับเรื่องเงิน
และบาน จนควบคุมอารมณไมได เปนคนที่เสียใจและเสียขวัญที่สุด แตก็พยายามหาทางจัดการกับ
ปญหาตางๆ เฉพาะหนาและจัดการกับเรื่องตางๆ ไดดีที่สุด ID8 มองวาเมื่อเทียบกับแม พอควบคุม
อารมณไดดีกวาและดูเหมือนจะไมเครียดสักเทาใด แตจัดการกับเรื่องตางๆ ไดยังไมเต็มที่
ID8 มองวาพี่สาวเสียใจและควบคุมอารมณไมไดเหมือนแมในชวงแรก แตไมเครียดและ
กังวลมากเทาแมแตหลังจากเปดเทอม เธอก็ดีขึ้นเพราะตองวุนกับกิจกรรมและการใชชีวิตประจําวัน
ID8 บอกวาตนไมทราบความรูสึกและความคิดของตา เนื่องจากตาไมคอยพูดถึงตนเอง แม
จะแสดงความเปนหวงคนในครอบครัว อีกทั้งใครจะทําอยางไรก็จะทําตาม ไมแสดงความคิดเห็น

141

อะไร ขณะที่ทุกคนในบานยายไปอยูที่คอนโด ตาเปนคนเดียวที่ยังอยูที่วัดกับสุนัขของครอบครัวเพื่อ
จัดการเรื่องเอกสารตางๆ
ครอบครัวของ ID8 อาศัยคอนโดของเพื่อนพี่สาวไดระยะหนึ่งกอนจะยายไปอาศัยบานเชา
ขณะเดียวกันพอและแมหาทางกูเงินและจัดการติดตอเรื่องสรางบานใหมบนทิ่ดินของครอบครัวที่มี
อยูกอนแลว การตัดสินใจที่จะสรางบานในที่ใหมซึ่งไมใชที่เดิมซึ่งไฟไหม ทั้งที่เดินทางสะดวกกวา
เนื่องจากแมของ ID8 ไมชอบสิ่งแวดลอมและเพื่อนบาน และกลัววาจะเกิดเหตุการณไฟไหมเชนนี้อีก
แนวโนมอาการสะเทือนใจอยางรุนแรง (PTSD) ที่พบ
ID8 พอและตาไมมีอาการสะเทือนใจอยางรุนแรงหลังไฟไหม นอนหลับเปนปรกติ ไมเห็น
ภาพเหตุการณซ้ํา ไมตกใจหรือหดหูเมื่อเห็นหรือไดยินสิ่งที่ทําใหนึกถึงไฟไหม และเผชิญกับสิ่งที่ทําให
นึกถึงไฟไหมและพูดคุยเรื่องนี้ไดตามปรกติ แตแมและพี่สาวมีอาการความสะเทือนใจแตไมรุนแรงถึง
ขั้น PTSD มีเพียงอาการสะเทือนใจบางอยางเทานั้น คือ มีปฏิกริยาไวในการระแวดระวังและ
ตอบสนองสิ่งเราที่เกี่ยวของกับเหตุการณเกินระดับปรกติที่ชัดเจน เชน กลัวไฟ และระแวง กลัววาจะ
เกิดไฟไหมขึ้นอีก
ความเจ็บปวยจากความเครียด
แมของ ID8 มีปญหาเรื่องสุขภาพภายหลังเหตุการณไฟไหม คือ ปวดหัว ความดันและไขขอ
กอนหนานี้มีอาการปวดหัวบอยๆ อยูเปนประจําเนื่องจากนิสัยเครียดงาย
การเปลี่ยนแปลงหลังเหตุการณไฟไหม
หลังเหตุการณไฟไหม ID8 หยุดทํางานหารายไดสวนตัว แตเดิม ID8 สั่งซื้อสินคาจําพวกซีดี
เพลง ภาพยนตและอุปกรณคอมพิวเตอรทางอินเตอรเนทมาจําหนาย แตเมื่ออุปกรณตางๆ สูญไปกับ
อุปกรณไฟไหม ทําใหไมสามารถหาซื้อมาทดแทนไดในตอนนั้น เนื่องจากความจําเปนที่ตองใชเงิน
อยางประหยัดเพื่อปลูกบาน
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับ ID8 คือ การใชเงิน และการใชชีวิต จากเดิมที่เคยใชเงิน
ตามใจชอบ ซื้ อ ของทุ ก อย า งที่ อ ยากได จ ากรายได ข องตั ว เองและเงิ น ที่ ไ ด จ ากครอบครั ว หลั ง
เหตุการณไมเพียงแตหาเงินไมได แตยังตองประหยัดเงิน ID8 จึงตองเปลี่ยนนิสัยใชเงินตามสบาย
เลิกการออกไปนั่งตามรานกาแฟตอนกลางคืน การเที่ยว และซื้อของ แลวหันมาเลนคอมพิวเตอรทิ่
รานอินเตอรเนทแทน เนื่องจากคิดแลววาเปนวิธีท่ปี ระหยัดที่สุด
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในดานวิถีชิต ในดานความคิด ID8 ยังมองวาตนเองเห็น
คุณคาของเงินมากขึ้นกวาเดิม และอยากจะรีบจบเพื่อชวยเหลือครอบครัวหาเงินเพื่อแบงเบาภาระ
ของพอแม
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การเผชิญปญหา
การมองในดานบวก: มองวาครอบครัวสามารถหาบานและทรัพยสินที่สูญไปได และใชการ
คิดเพื่อจํากัดผลดานลบของสถานการณ โดยมองวาสิ่งที่สูญเสียไปแมจะสําคัญแตไมใชสิ่งที่สําคัญ
ที่สุด เนื่องจากทุกคนในครอบครัวยังอยูกันครบ ซึ่งเปนสิ่งที่มีคากวาสมบัตินอกกาย และยังมองวิกฤต
ใหเปนโอกาส โดยคิดวาไฟไหมเปนโอกาสอันดีที่จะยายบานออกจากชุมชนซึ่งครอบครัวของ ID8 ไม
ชอบสภาพแวดลอมอยูกอนแลว
ใชศาสนาเปนหลักยึด: อธิบายความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยใชเรื่องกรรม และใชการทําบุญ
สวดมนต เพื่อทําใหใจสบายใจ โดยเชื่อวาการสวดมนตและทําบุญจะชวยใหชีวิตดีขึ้น เนื่องจากดู
พี่สาวเปนแบบอยาง คําอธิบายเรื่องกรรมฟงมาจากพอ
การสนับสนุนทางสังคม: ทางดานจิตใจ มีครอบครัวคอยใหกําลังใจ พูดจาปลอบโยนกัน
ทําใหรูสึกวาวิกฤตที่เกิดขึ้นไมไดหนักหนาเกินจะรับ ทางดานแมมีเพื่อนคอยใหความชวยเหลือทั้งทาง
จิตใจและวัตถุ พี่สาวมีแฟนเปนกําลังใจ
การใชอารมณขัน: ID8 มองวาตัวเองฟนตัวจากเหตุการณไฟไหมไดเร็ว เนื่องจากเปนคนที่
ไมเครียดโดยธรรมชาติ และมักจะมองเหตุการณเลวรายที่เกิดขึ้นใหกลายเปนเรื่องตลก แตการใช
อารมณขันดังกลาวเปนในลักษณะของกลไกการปองกันตัวที่ไมตองการใหผูอื่นสงสาร จากคําพูดของ
ID8 ทําใหเห็นวา ID8 ไมอยากใหใครสงสาร แมวาจะตองการกําลังใจจากเพื่อน ดวยเหตุนี้ในชวงแรก
จึงไมตองการออกไปพบเพื่อนๆ
การฟนตัวจากความสะเทือนใจ
เผชิญหนากับความเปนจริงยอมรับความจริงวาความสูญเสียตางๆ เกิดขึ้นจริง แมการ
ยอมรั บ จะทํ า ให เ จ็บ ปวด และ อยู กั บป จ จุ บั น กับ สถานการณ ความจํ า เปน ต า งๆ ที่ตอ งทํ า ใน
ขณะนั้นใหมากที่สุด
รักษาสมดุลของอารมณ: ไมปลอยใหตนเองจมอยูกับอารมณเศรา เสียใจ พยายามคิดให
ตนเองมีกําลังใจ หรือหากิจกรรมทําเพื่อไมใหตนเองจมอยูกับอารมณดานลบ
สรางความหมายจากเหตุการณที่เกิดขึ้น: มองเหตุการณที่ผานมาในแงของการเรียนรู
เชน มิตรภาพในยามยาก
มองตัวเองในแงดีวาสามารถจัดการกับสถานการณไดในอนาคต: มั่นใจวาจะสามารถ
รับมือกับเหตุการณวิกฤตในอนาคตไดดีขึ้น มีการจินตนาการวาจะทําอะไรกอนหลังในเหตุการณ
เชนนี้
ID8 มองวาตนเองฟนตัวจากความสะเทือนใจที่ตองสูญเสียบานและทรัพยสินไดรวดเร็ว
ในชวงเวลาไมถึง 1 เดือน พอๆ กับพอ เนื่องจากความกําลังใจในครอบครัวและการที่ตนเองเปนคนไม

143

เครียด ทําใจรับความสูญเสียไดและไมจมอยูกับความเศรา ลองลงมาคือ พี่สาว ที่เริ่มหายสะเทือนใจ
เมื่อเปดเทอมแลว และแมชาที่สุด เพราะความเครียดโดยนิสัยสวนตัวและการตองรับภาระดูแลทั้ง
ครอบครัวและทํางานนอกบาน
บรรยากาศในครอบครัวและการชวยเหลือกัน
หลังเหตุการณไฟไหมบรรยากาศในครอบครัวเปลี่ยนไปเนื่องจากความเครียด ความเศรา
เสียใจจากการสูญเสียบานและทรัพยสิน และความกังวลเรื่องความเปนอยูและการเงินในอนาคต
ความเครียดเรื่องเงิน การตองทํางานหนักยิ่งขึ้น รวมถึงความสะเทือนใจทําใหสุขภาพแมของ ID8 แย
ลง แตพอแมของ ID8 มีสวนสําคัญที่ชวยใหลูกๆ สบายใจแมวาครอบครัวจะอยูในสถานการณที่ตึง
เครียดเรื่องเงินและความสูญเสีย ทั้งพอและแมใหความมั่นใจแกลูกวาชีวิตจะไมเปลี่ยนแปลงไปแมวา
จะสูญเสียทรัพยสินและบานไปก็ตาม ทําให ID8 รูสึกสบายใจขึ้น
ครอบครัวยังใหกําลังใจซึ่งกันและกัน คอยเปนหวง ปลอบใจและใหถอยคําที่เปนเหมือนแสง
สวางในยามที่สมาชิกกําลังจมกับความเศราเสียใจ
คําแนะนําในการชวยเหลือผูที่ไฟไหม
มองวาเงินสําคัญมากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง สิ่งของอยางอื่น เชน เสื้อผา ของใชประจําวัน หรือ
อาหารก็จําเปน แตเงินจะสามารถแปรเปนของที่ผูประสบภัยแตละรายตองการไดตรงกับใจของเขา
มากที่สุด
สิ่ ง ที่ ค วรควบคู กั บวั ต ถุ คื อ กํ า ลั ง ใจจากครอบครั ว ที่ สํ า คัญ ที่ สุ ด ในการฟ น ตั ว จากความ
สะเทือนใจ
สรุปและขอสังเกตเพิ่มเติม
บานของ ID8 มีสมาชิกในครอบครัว 5 คน คือ พอ แม พี่สาว ตา และ ID8 ฐานะในครอบครัว
อยูในระดับดี ภายหลังไฟไหมไดยายออกจากบริเวณเดิมไปเชาบานอยูจนกวาบานใหมจะสรางเสร็จ
เนื่องจากไมชอบสิ่งแวดลอมและผูคนในบริเวณเดิม และยังพบวาเปนเพราะแมของ ID8 ยังระแวง
และหวาดกลัวไฟไหมจึงไมอยากกลับไปอยูที่เดิม
ID8 ฟนตัวจากความสะเทือนใจภายในเวลา 1 เดือน โดยมองวาแมความสูญเสียจะยิ่งใหญ
และสําคัญและก็ยังไมเทาการเสียสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวมีสวนสําคัญในการใหกําลังใจและ
ชวยเหลือกันในยามวิกฤต ทําให ID8 สบายใจและไมกังวลเรื่องความเปนอยูและเรื่องเงิน ทั้งๆ ที่ไม
สามารถทํางานหาเงินพิเศษไดอีกเพราะสูญเสียอุปกรณไป และตองใชเงินมัธยัสถยิ่งขึ้น นอกจากนี้
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การฟนตัวเร็วยังเนื่องมาจากบุคลิกสวนตัวที่มองโลกในแงดี และการไมปลอยใหตนเองจมกับอารมณ
เศราเสียใจ หรือความกังวล
แมวา ID8 จะเลาเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้นดวยอารมณขัน และย้ําวาตอนนี้ทําใจยอมรับได ไม
คิดถึงและไมโกรธ แตน้ําเสียงและคําพูดบางครั้งยังบงบอกถึงความสะเทือนใจ โดยเฉพาะเมื่อพูดถึง
ความลําบากและความเครียดของแม และการที่ตนเองยังชวยแมไมได
ID8 ตองการกําลังใจจากคนรอบขางมาก จากการที่เนนความสําคัญของครอบครัวและ
ความปรารถนาที่จะมีเพื่อนที่เขาใจ ใหกําลังใจไดเหมือนที่แมมี แตตนเองกลับไมอยากใหใครสงสาร
เห็นใจ อยากใหเพื่อนๆ เห็นวาตนจัดการกับความรูสึกได และไมทุกข จึงไมไปพูดคุยกับเพื่อนและเก็บ
ตัวอยูกับบานในชวงหลังไฟไหมกอนเปดเทอม
แมของ ID8 มีอาการเครียด และความเจ็บปวยที่เนื่องมาจากความเครียดจากการตอง
รับภาระทั้งหาเงินและดูแลครอบครัว รวมถึงบุคลิกสวนตัวที่วิตกกังวลและเครียดงาย นอกจากนี้ยังมี
ลักษณะของการปฏิเสธสิ่งเราที่ทําใหนึกถึงเหตุการณสะเทือนใจ (ดูเพิ่มใน ID5)
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