องค์ประกอบพืนฐานของสนทนากับเสียงในตน
ทฤษฎีความสัมพันธ์ และ จิตวิทยาตัวตน
จุดกําเนิดและพัฒนาการทางทฤษฎี
โดย ดร.ฮัล สโตน และ ดร.ซิดร้ า สโตน
ผู้แปล สมพล ชัยสิริโรจน์ (FB: Voice DialogueThai)

และ ประชา หุตานุวตั ร,สุชาดา อัศวหฤทัย,มณฑิรา อินจ่าย,สุภาพร พัฒนาศิริ
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องค์ประกอบทีหนึง

วิธีการของการสนทนากับเสียงในตน :
จุดเริมต้นของการร่วมผจญภัย

องค์ประกอบทีสอง

จิ ตวิทยาตัวตน :
จุดเริมต้นด้านทฤษฎี

องค์ประกอบทีสาม

แบบจําลองของการสํานึกรู้ :
นิยามใหม่ของการสํานึกรู้

องค์ประกอบทีสี

ทฤษฎีของแบบแผนพึ$งพิงในความสัมพันธ์ :
ตัวตนต่างๆ ในความสัมพันธ์

องค์ประกอบทีห้า

จิ ตวิทยาการรูท้ ันตน :
การสํานึกรูโ้ ดยอาศัยการเข้าถึงแบบแผนพลังด้านจิตวิญญาณ

องค์ประกอบทีหก

ความสัมพันธ์คือสนามพลังของกันและกัน :
รูจ้ กั เล่นเครืองดนตรีของตนเอง

องค์ประกอบทีเจ็ด

หุน้ ส่วนชีวติ :
การใช้ความสัมพันธ์เป็ นดังครู ผูเ้ ยียวยา และผูน้ าํ ทาง

องค์ประกอบทีแปด

ความฝัน ฝันกลางวัน และ ปัญญาญาณของจิ ตไร้สาํ นึก :
การเข้าถึงครูภายใน

องค์ประกอบพืนฐานของสนทนากับเสียงในตน,,
ทฤษฎีความสัมพันธ์ และ จิ ตวิทยาตัวตน
จุดกําเนิดและพัฒนาการทางทฤษฎี
โดย ดร.ฮัล สโตน และ ดร.ซิดร้ า สโตน
เรืองราวแปรเปลียนผันตามผูเ้ ล่า ชีวิตบนเส้นทางของ
การน้อมรับซึมซับตัวตนทีหลากหลายเพิมขึน6 เรือยๆ ทํา
ให้เราสองคนมองเห็นชีวิตตัวเองจากมุมมองทีกว้างขึน6
ด้วยสายตาของตัวตนทีแตกต่าง สิงทีครัง6 หนึงเคยให้
ความสําคัญ ก็สาํ คัญน้อยลง สิงทีเคยมองข้ามว่าไร้
ความสําคัญ ก็ได้กลับกลายเป็ นสิงสําคัญยิงยวดเมือ
กาลเวลาผ่านไป
เมืออายุย่างเข้าใกล้เจ็ดสิบและแปดสิบปี นับเป็ นช่วง
เวลาดีทีเราทัง6 สองเลือกทีจะเล่าเรืองราวการกําเนิดและ
การพัฒนาแนวคิด สนทนากับเสียงในตน ( Voice
Dialogue) ตลอดจนจิตวิทยาตัวตน โดยเราจะเล่าย้อน
กลับไปตามทางทีเราได้ประสบมา เราปรารถนาทีจะมอบ
งานชิ6นนี6เพือเป็ นเกียรติแก่ผทู้ ีมีสว่ นร่วมในการสร้าง
สรรค์ ปรารถนาทีจะสร้างความกระจ่างแจ้งต่อสิงทีมักจะ
ถูกเข้าใจผิด รวมทัง6 ตัง6 ใจอย่างสุดกําลังทีจะบอกเล่าเรือง
ราวถึงช่วงเวลาสําคัญทีมีการเพิมเติมองค์ประกอบใหม่ๆ
เข้าไปในงาน หรือเมือความคิดของเราเปลียนแปลงไป
เราจะเริมเล่าจากมุมมองต่อกระบวนการทีสร้างสรรค์
นี6 ซึงเราพบว่ามีอิทธิพลทัง6 จากภายนอกและจากภายใน
ผสมผสานอย่างยากจะแยกออกจากกัน เรามีชีวิตทีรุ่ม
รวย สลับซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเปี ยมด้วยสายใยที
เชือมโยงกัน โลกภายนอกของเราเต็มไปด้วยครูบา
อาจารย์ และข้อมูลจากหลากหลายแหล่งทีมา เรามี
ประสบการณ์ทีเปี ยมพลังกับผูค้ น ทัง6 โดยส่วนตัวและ
วิชาชีพ ส่วนโลกภายใน เรามีความฝัน มีประสบการณ์
การทีข้ามพ้นไปจากตัวเรา ซึงทําให้เราก็เกิดความเข้าใจ

อย่างกระจ่างชัดโดยฉับพลัน ราวกับได้รบั ของขวัญจาก
แหล่งทีมาภายนอกทีเหนือจากประสบการณ์สว่ นตัว เรา
ได้ ย่อยเรืองต่างๆ เหล่านี6เป็ นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์
เมือความคิดใหม่ๆ เกิดขึน6 จึงเป็ นการยากมากทีจะระบุ
ว่าความคิดนัน6 ๆ มาจากแหล่งใด
ในอดีต ปฏิกิริยาแรกทีผูค้ นส่วนใหญ่มีตอ่ สนทนา
กับเสียงในตน คือการบอกว่า “นีมันเทคนิคเกสตัลท์ (1)”
หรือ “นีคือแนวคิดจิตสังเคราะห์ (2)” แต่สิงทีน่าสนใจ คือ
งานด้านเกสตัลท์ของฮัลเริมขึน6 หลังจากแนวคิด สนทนา
กับเสียงในตน ได้เริมต้นไปเรียบร้อยแล้วในชีวิตของเราทัง6
คู่ และแม้ว่าซิดร้าจะเคยเกียวข้องกับงานด้านเกสตัลท์
บ้างในช่วงแรกๆ แต่ประสบการณ์ของเธอเกียวกับเรืองนี6
ก็นบั ว่าจํากัดมาก อนึง สําหรับแนวคิด จิตสังเคราะห์ เรา
ทัง6 คู่ชืนชมแนวคิดนี6ทีมีการทําความรูส้ ึกนึกคิดให้เป็ น
รูปธรรม แต่เราก็ไม่ได้ตามศึกษาเจาะลึกอย่างเพียง
พอทีจะรูว้ ่า วิธีนี6มีแนวคิดเกียวกับตัวตนต่างๆ หรือไม่
ทัง6 นี6งานของเราอาจได้รบั อิทธิพลจากละครจิตบําบัด (3)
หรือการวิเคราะห์การสือสารระหว่างบุคคล(4) โดยผ่าน
งานตีพิมพ์ทีเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนเท่านัน6
แนวคิดหลากหลายเหล่านี6 ต่างก็เป็ นส่วนหนึงของ
วัฒนธรรมจิตวิทยาในช่วงต้นศตวรรษที 70 และเรายก
ย่องแนวคิดเหล่านี6ว่ามีสว่ นเกียวพันกับ Voice Dialogue
แต่ในขณะเดียวกันเราก็รบั รองว่า กระบวนการของเรานัน6
สร้างสรรค์อยู่บนพื6นฐานของประสบการณ์ทีแตกต่างและ
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รากฐานของงานเรานัน6 ลึกกว่า
แนวคิดใหม่ๆ เหล่านี6 ด้วยว่าเราทัง6 คู่มาจากสองฝังที
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ต่างกันสุดขัว6 ซึงอาจกล่าวได้ว่าเป็ นภูมิหลังทีขัดแย้งกัน
โดยสิ6นเชิง

ฮัล และ ซิดร้า ในช่วงปี แรกๆ
ค้นพบขุมทรัพย์ทีบาฮามาส ปี ค.ศ. 1978

สิ$งที$มีอิทธิ พลในช่วงแรก
ประสบการณ์ของฮัล
ผมได้รบั การฝึ กฝนมาในฐานะนักวิเคราะห์สายคาร์ล จุง
(Jungian(5)) จนกระทังได้เป็ นประธานสมาคมจิตวิทยา
วิเคราะห์แห่งลอสแองเจลลิสในปี 1968 , ในปี 1957 ผม
เรียนทีสถาบันคาร์ลจุง เป็ นเวลาหลายเดือน และมีโอกาส
ได้พบกับคาร์ล จุง เป็ นการส่วนตัว ประสบการณ์ครัง6 นี6
ซึมลึกลงไปในความเป็ นตัวเป็ นตนของผมและได้กลายเป็ น
เนื6อเป็ นตัวของผมในระดับหนึง ตลอดชีวิต
การฝึ กฝนในช่วงต้นและประสบการณ์ในแวดวงของ
นักจิตวิทยาสายคาร์ล จุง เอื6อให้ผมได้มีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ6งเกียวกับความฝัน นิทานปรัมปรา เทพนิยาย และ

จิตวิทยาเชิงลึก แต่ในอีกด้านหนึง ผมรูส้ ึกว่าบางอย่าง
หายไป ผมไม่รสู้ ึกถึงการเติบโต ผมรูส้ ึกถึงสิงนี6และให้
รายละเอียดไว้ใน 5 CD series ซึงผมจัดทําขึน6 เมือปี ทีแล้ว
(2006) เพราะเหตุนี6 ผมจึงออกจากแวดวงนี6 และในปี
1970 ผมหันหลังให้กบั ธรรมเนียมปฏิบตั ิของจิตวิทยา
จิตวิเคราะห์ ซึงนันเป็ นเวลาสองปี ก่อนทีซิดร้ากับผมจะ
ได้พบกัน ประสบการณ์ทงั6 หมด ทัง6 ชีวิตส่วนตัวและการ
งานทีผมรูจ้ กั คุน้ เคยสิ6นสุดลง เป็ นการเริมต้นชีวิตใหม่
ทีสุดจะนิยามได้ สําหรับตัวผมในช่วงเวลานัน6 ไม่อาจล่วง
รูอ้ นาคตใดๆ เลย
แม้จะแยกตัวจากการเป็ นผูเ้ ชียวชาญในองค์กรแล้ว
ตัง6 แต่ปี 1970 ผมรับรูอ้ ย่างแท้จริงอีกด้วยว่า ผมแยก
ตัวออกจากทุกสิงทุกอย่างทีเคยเกียวข้องสัมพันธ์ ผม
ต้องการลอยตัวจากทุกสิงโดยไม่ติดในรูปแบบเชิงวิชาชีพ
ใดๆ ด้วยอาศัยเส้นทางนี6 ผมจึงพาตัวเองเข้าสูก่ ระบวน
การสร้างสรรค์งานใหม่ซึงส่งผลให้ตวั ผมได้เป็ นตัวเอง
ดังเช่นทุกวันนี6 ผมขอขอบคุณอย่างยิง ขอบคุณโอกาส
พิเศษในชีวิตทีได้พบจิตวิทยาแนวคาร์ล จุง ขอบคุณมิตร
สหายทีเคยได้ร่วมงานกัน ขอบคุณผูค้ นทีเคยรับการ
บําบัดจากผม และจิตวิญญาณทีกล้าคิดสิงใหม่ของคาร์ล
จุง ในการทําจิตวิเคราะห์ครัง6 แรกๆ ของผม จิตใต้สาํ นึก
ของผมเปิ ดออกพร้อมด้วยดวงวิญญาณแห่งชีวิต รวม
ทัง6 กระบวนการของความฝันทีมีนยั ครัง6 สําคัญๆ ช่วย
เผยจุดมุง่ หมายนัน6 ให้กระจ่างชัด นับจากการร่วมทําจิต
วิเคราะห์ครัง6 แรก ผมกลับมาสัมผัสรูถ้ ึงส่วนลึกภายใน
จิตใจของตัวเองอย่างแท้จริง พร้อมด้วยศักยภาพทีเอื6อให้
ผมสามารถแยกตัวออกจากความคิดเชิงเหตุผลทีแห้งแล้ง
ราวกับทะเลทราย
ครัง6 แรกทีได้พบสนทนากับเสียงในตน (Voice Dialogue)
หรือแนวคิดในการพูดคุยกับตัวตน เป็ นช่วงปลายของ
ทศวรรษ 1960 เรืองทีผมจะเล่าต่อไปนี6ยงั ไม่เกียวข้อง
กับสนทนากับเสียงในตนโดยตรง แต่เป็ นเรืองราวเกียว
กับประสบการณ์ดา้ นจิตวิทยาคลินิก ซึงนําให้ผมเข้าสู่
พื6นทีใหม่ในทางวิชาชีพ และสอดประสานสิงทีกลายเป็ นจุด
กําเนิดช่วงแรกของงานนี6ลงในความคิดของผม
ในช่วงปลายทศวรรษทีหกสิบ มีค่สู ามีภรรยาเดินทาง
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มาพบผมด้วยเรืองของลูกชาย ซึงเราจะเรียกว่า จิมมี
ทัง6 คู่มาจากทางใต้ของแคลิฟอร์เนีย ตลอดปี ทีผ่านมา ลูก
ชายของเขาต้องอยู่ในศูนย์บาํ บัดพิเศษทางฝังทะเลตะวัน
ออก ในฐานะเด็กทีมีปัญหาพฤติกรรมผิดปกติทีเกิดจาก
ความขัดแย้งทางอารมณ์ พฤติกรรมของจิมมีทําให้คน
ทัง6 คู่คิดว่า จิมมีคงไม่สามารถอยู่ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติทวไปได้
ั
ผมพบจิมมี ตอนทีเขาอายุ 11 ขวบ ในช่วงนัน6 พ่อแม่
ของเขาเพิงได้รบั รายงานจากโรงเรียนว่า จิมมีเกเร
ผิดปกติจนถูกส่งไปทดสอบทางจิตวิทยา และได้รบั การ
วินิจฉัยว่าเป็ นโรคจิตเภท(6) โรงเรียนมีคาํ สังให้พาตัวจิม
มีเข้าสถานบําบัดซึงดําเนินการโดยกลุม่ จิตวิเคราะห์ใน
พื6นที แต่ทงั6 คู่รสู้ ึกว่าจิมมีต้องการการดูแลเป็ นพิเศษ
ก่อนหน้านัน6 หนึงปี พวกเขาย้ายไปอยู่ทางฝังตะวันตก
และเฝ้ ารอวันทีลูกชายจะได้เข้ามาอยู่ร่วมกันในบ้านหลัง
ใหม่ พวกเขาดูสิ6นหวังกับจดหมายฉบับนี6มาก และถาม
ผมว่าพอจะช่วยได้พวกเขาได้บา้ งไหมในสถานการณ์เช่นนี6
ผมบอกพวกเขาว่า ผมอยากจะพบจิมมี ถ้าหากเขาพาจิมมี
มาที L.A. ได้ ผมจะตรวจประเมินจิมมีอย่างตรงไปตรงมา
และผมต้องการดูแฟ้มประวัติการบําบัดรักษาทางการ
แพทย์ของจิมมีก่อนทีผมจะได้พบกับเขา ผมไม่สามารถให้
คํามันสัญญาใดใด ได้มากกว่านี6
สองถึงสามสัปดาห์ตอ่ มา จิมมีเดินเข้ามาในสํานักงาน
ของผม เขาดูเป็ นเด็กกระตือรือร้น สนอกสนใจทุกสิงที
พบเห็น บนโต๊ะทํางานของผมมีรายงานทางจิตเวชและ
จิตวิทยากองรวมกันสูงราวๆ สีถึงห้านิ6ว ประกอบไปด้วย
บันทึกต่างๆ ข้อมูลผลการทดสอบทางจิตวิทยาหลาย
ชนิด และผลการประเมินทางจิตเวช ซึงทัง6 หมดยืนยันผล
ทีสอดคล้องต้องกัน ในการวินิจฉัยว่าเขาเป็ นโรคจิตเภท
เอกสารเหล่านี6พรรณนาว่าพฤติกรรมเกเรอย่างผิดปกติ
เริมขึน6 อย่างไรในช่วงปี ทีผ่านมา และพฤติกรรมนัน6 ลุกลาม
มาเป็ นสภาวะผิดปกติทางจิตใจได้อย่างไร พร้อมกันนัน6
ขณะทีนังอยู่กบั จิมมี ผมรูส้ ึกขัดแย้งในใจอย่างใหญ่หลวง
เหตุเพราะประสบการณ์ตรงของผมทีมีตอ่ เขานัน6 เป็ นไปใน
เชิงบวกซึงแตกต่างจากในรายงานลิบลับ ผมชอบเขามาก
ทัง6 ยังคิดว่าเขามีพลังความรูส้ ึกนึกคิดทีน่าอัศจรรย์ ขณะ

ทีอีกด้านหนึง ผมก็ได้รบั รายงานจากโรงเรียนชัน6 เลิศและ
ทีมผูช้ าํ นาญการด้านสุขภาพทีมีคณ
ุ ภาพ ซึงต่างก็วินิจฉัย
ตรงกันในประเด็นของโรคจิตเภท
จิมมีเป็ นเด็กทีคุยได้อย่างสบายๆ เขาเล่าให้ผมฟั ง
เกียวกับโรงเรียนและปรัชญาการเรียนการสอน รูปแบบ
พื6นๆ ก็คือโรงเรียนจะไม่ปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียว แต่จะ
พยายามให้นกั เรียนต้องทําอะไรอยู่ตลอดเวลา ด้วยความ
เชือว่า การปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียวจะทําให้เด็กตกอยู่ใน
จินตนาการเพ้อฝันซึงไม่เป็ นผลดีตอ่ ตัวเด็ก นันทําให้ผม
เกิดความชัดเจนขึน6 มา จิมมีเป็ นเด็กช่างจินตนาการ ซึง
โรงเรียนทีมีกิจวัตรเช่นนี6ไม่นา่ จะให้ประสบการณ์ทีดีนกั
สําหรับเขา
ในช่วงหนึงของการสนทนา ผมถามจิมมีว่าเขาเคยจํา
ความฝันได้บา้ งไหม เขาบอกว่ามีความฝันหนึงเมือคําวาน
นี6 คือ:
“ผมนังอยู่ในรถเข็นสําหรับคนพิการ ในห้องโถงของ
โรงเรียน พ่อกับแม่มาเยียมผมก่อนทีท่านจะกลับไป
แคลิฟอร์เนีย ผมร้องไห้และยื6อไม่ให้พวกเขาไป แต่ท่าน
ไม่มีทางเลือก แล้วทัง6 คู่ก็ลกุ ขึน6 เดินจากไป ผมตืนขึน6 มา
ร้องไห้สะอึกสะอื6นทีพวกเขาทิ6งผมไว้ทีนัน”
ความฝันนี6ทาํ ให้ผมอึ6งไปชัวขณะ เขาอยู่ในรถเข็น
สําหรับคนพิการ ทําไมเขาอยู่ในนัน6 ? หรือนีจะหมายความ
ว่า จริงๆ แล้วเขาพิการตามทีรายงานการตรวจสภาพจิต
ของเขาระบุไว้ มีอะไรอย่างอืนไหมทีจะเป็ นสาเหตุให้เขาต้อง
อยู่ในรถเข็นสําหรับคนพิการ กระนัน6 ทุกสัญชาตญาณ
ของผมก็ยงั รูส้ ึกว่า สุขภาพหลักของเขานัน6 ไม่ลงรอยกับ
การวินิจฉัยเสียทีเดียว
ผมขอให้เขาหลับตาเพือย้อนกลับไปยังความฝันทีเขายัง
อยู่ในรถเข็นสําหรับคนพิการ เขาทําอย่างง่ายดายดังคาด
หลังจากนัน6 ราวๆ ครึงนาที ผมถามเขาว่าทําไมเขาจึงอยู่
ในรถเข็น เกิดอะไรขึน6 กับเขา ขอให้เขาบอกอะไรก็ได้เกียว
กับความรูส้ ึกทีต้องนังอยู่ตรงนัน6
จิมมีบอกสิงทีผมต้องจดจําก็คือ “สิงทีผมรูส้ ึกคือ มี
แม่เหล็กทีพนักพิงของเก้าอี6รถเข็น และแม่เหล็กนี6เองทีดูด
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ให้ ติดอยู่ในเก้ าอี %นี %” ผมเคยบอกไปแล้ วถึงความมึนงงเมื/อได้
ยินความฝั นของจิมมี/ แต่การได้ ยินคําตอบนี %ยิ/งทําให้ ผมมึนยิ/ง
กว่าเดิมเป็ นสิบเท่า แต่ทนั ใดนันเอง
% ทุกสิง/ กลับ
กลายเป็ นเรืองทีเข้าใจได้ไม่ยาก ความรูส้ ึกทีเคยตืนเต้น
เริมกลายเป็ นการเรียนรูท้ ีผมรูส้ ึกยินดีกบั มัน
ผมตระหนักได้ในขณะนัน6 เองว่า จิมมีเป็ นเด็กช่างคิด
ช่างฝันทีมีพรสรรค์สงู ส่งในการคิดริเริมสร้างสรรค์มาก
แต่อยู่ผิดทีผิดทางในโรงเรียนแห่งนี6 ผมมันใจว่าทฤษฎีที
โรงเรียนนํามาใช้นนั6 ให้ผลดีกบั เด็กๆ มากมาย แต่ไม่ใช่
สําหรับเด็กวัยรุ่นทีเต็มเปี ยมด้วยจินตนาการแบบจิมมี
การเติบโตของเขาถูกสกัดกัน6 จิมมีเป็ นเด็กทีน่าอัศจรรย์
และโลกแห่งจินตนาการจําเป็ นสําหรับเขา สภาพเช่นที
โรงเรียนนี6เองทีผลักดันเขามีพฤติกรรมแปลกแยกเหมือน
ผูป้ ่ วยจิตเภทเพราะเขาไม่มีทีไป นีเป็ นสภาวะของการถูก
เหนียวนําให้มีอาการผิดปกติ และผมรูส้ ึกว่า สภาวการณ์
นี6เปลียนแปลงได้
จากนัน6 ผมบอกเขาว่า หากเขาถูกรัง6 ไว้ดว้ ยแม่เหล็กใน
เก้าอี6รถเข็นอีก ผมคิดว่าเขาน่าจะทําอะไรบางอย่างเพือ
ทําลายอํานาจของแม่เหล็กนัน6 เราจะทําด้วยกัน โดยขัน6
แรกเขาจะทําลายอํานาจในจินตนาการและให้เขาลุกขึน6 จาก
เก้าอี6ในออฟฟิ ศของผม (โดยให้คิดว่ามันคือรถเข็นสําหรับ
คนพิการ) แล้วเดินไปรอบๆ ห้อง ทัง6 หมดนี6ใช้วิธีการ
ง่ายๆ ในการขับเคลือนจินตนาการ(7) หลังจากห้าหรือสิบ
นาทีผา่ นไป เราย้ายสถานทีเข้าไปในสตูดิโอศิลปะของผม
ซึงเขาเริมงานด้วยการเล่นทรายและวาดภาพ ผมพบเขา
ประมาณ 12 ครัง6 จนกระทังเขาพร้อมทีจะยุติการบําบัด
และเริมย้ายเข้าโรงเรียนของรัฐใกล้บา้ น ในตอนใต้ของ
แคลิฟอร์เนีย ผมพบเขาสองครัง6 ในช่วงทีเขาเรียนมัธยม
ปลายซึงเขาเพียงแค่อยากเล่าเรืองราวบางประเด็นทีเขา
ประสบอยู่ทีโรงเรียน สุดท้ายผมได้ทราบข่าวว่า จิมมีเข้า
ทํางานในธุรกิจภาพยนตร์ซึงเป็ นสิงทีเขาประสบความ
สําเร็จในชีวิตการงานอย่างยอดเยียม
หลังจากนัน6 หนึงเดือน ผมได้รบั โทรศัพท์จาก ดร.
เฮดด้า โบลการ์ จากโรงพยาบาลเมาท์ไซนาย (Mt. Sinai)
ในลอสแองเจลิส เฮดด้าเป็ นผูห้ ญิงทีน่ารัก ทัง6 ยังเป็ นนัก
จิตบําบัดและนักวิเคราะห์ทีเปี ยมด้วยพรสวรรค์ เธอเป็ น

ผูอ้ าํ นวยการส่วนงานจิตวิทยาของโรงพยาบาล นอก
จากนี6 เฮดด้าอยู่ในกลุม่ จิตวิเคราะห์ของโรงเรียนทีจิมมี
เรียนอยู่ดว้ ย พวกเขาค่อนข้างหัวเสียอย่างเห็นได้ชดั ต่อ
การทีจิมมีย้ายไปเรียนในโรงเรียนรัฐ ซึงเป็ นเรืองทีเกิน
ความคาดหมาย พวกเขาจึงติดต่อกับเฮดด้า ขอให้เธอ
ช่วยถามผมว่าเกิดอะไรขึน6 ผมบอกเธอว่าเรืองมันยาว
พร้อมทัง6 ชวนเธอมาร่วมพูดคุยกันเพือค้นหาว่าเกิดอะไร
ขึน6 ซึงน่าจะเป็ นการดีหากเราทัง6 คู่ได้สนทนากันระหว่าง
รับประทานอาหารกลางวัน และผมจะแบ่งปั นเรืองราวที
เกิดขึน6 ให้เธอได้ร่วมรับรู้
เฮดด้าเป็ นผูห้ ญิงทีน่าทึง เธอเปิ ดรับแนวคิดและความ
เป็ นไปได้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เมือเราได้พบกัน ผมเล่าภูมิหลัง
ของเรืองราวทีเกิดกับจิมมี ซึงเธอสามารถเข้าใจสิงที
เกิดขึน6 ได้อย่างลึกซึ6ง ไม่นานหลังจากการพบกัน เธอ
โทรศัพท์มาเชิญผมเป็ นทีปรึกษาแผนกจิตวิทยาของเมาท์
ไซนาย และในทีสุดผมก็ได้ขยับเป็ นทีปรึกษาแผนกจิตเวช
ของโรงพยาบาล นีคือจุดเริมต้นของช่วงเวลาไม่กีปี ทีแสน
อัศจรรย์ในการร่วมงานกับเฮดด้าและเจ้าหน้าที รวมถึง
บรรดานักศึกษาฝึ กงาน
ประมาณหนึงปี หลังจากผมเริมงานเป็ นทีปรึกษา
เฮดด้าบอกผมเกียวกับการสาธิตเชิงคลินิกทีเธอได้เข้า
ร่วมสังเกตการณ์ซึงนําโดยศาสตราจารย์ที U.C. Santa
Barbara เธอเฝ้ ามองเขาทํางานกับผูเ้ ข้ารับการบําบัดโดย
ใช้เก้าอี6แต่ละตัวสําหรับตัวตนหลายๆ ด้านของผูร้ บั การ
บําบัด ผมรูส้ ึกตืนใจถูกดึงดูดในคําอธิบายทีเธอเล่าถึงสิง
ทีเกิดขึน6 ในชัวโมงของการบําบัดนัน6 ผมจึงติดต่อไปยัง
ศาสตราจารย์ท่านนัน6 และถามเขาเกียวกับการสาธิตเชิง
คลินิกดังกล่าว ซึงท่านก็บอกผมในตอนนัน6 ว่าท่านยังไม่ได้
สนใจงานนี6อย่างจริงจังนัก ทัง6 ยังไม่ว่าอะไรหากจะมีใคร
ต้องการสานต่อเพือศึกษาในเชิงลึกลงไปกว่านี6 อนึง สิงที
ท่านทํานัน6 ยังไม่มีชือเรียก แม้ว่ามันจะคล้ายกับวิถีของนัก
บําบัดแบบเกสตัลท์ก็ตาม แต่ศาสตราจารย์ท่านนี6ก็ไม่ได้
เกียวข้องเชือมโยงใดๆ กับงานเชิงเกสตัลท์
จากนัน6 ผมจึงเริมเล่นกับแนวคิดนี6ทีบ้าน โดยใช้ลกู สาว
ผม-จูดิธ และลูกชาย-โจชัว (ปั จจุบนั เสียชีวิตไปแล้ว) และ
ภรรยาผม–เธีย เป็ นผูร้ ่วมการทดลอง เราสัมภาษณ์
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ตัวตนกันและกันอย่างสนุกสนาน บางครัง6 ก็เจอประเด็น
สําคัญ แต่มนั ก็ไม่ได้กา้ วไกลไปกว่านัน6 จนกระทังราวๆ
หนึงปี ให้หลัง แนวคิดนี6ก็คล้ายจะถึงกาลอวสานไปตาม
ธรรมชาติ การฟื6 นชีพของมันก็ไม่เคยเกิดขึน6 เลยตลอด
สองปี หรือกว่านัน6 จนกระทังซิดร้ากับผมได้พบกัน

สิ$งที$มีอิทธิ พลในช่วงแรก
ประสบการณ์ของซิดร้า
อิทธิพลด้านจิตวิทยาทีส่งผลกับฉันในช่วงแรกๆ เริม
จากต้นทศวรรษของ ค.ศ. 1950 ทีวิทยาลัย Barnard ซึง
ในช่วงนัน6 ฉันเป็ นนักพฤติกรรมนิยมทีมีพื6นฐานมาจาก
กลุม่ สกินเนอร์(8) เพือนๆ และฉันตืนใจไปกับงานด้านการ
วางเงือนไขแบบลงมือกระทํา (operant conditioning work)
ในฐานะทีมันสามารถอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ เราไป
ฟั งการบรรยายของสกินเนอร์ทกุ ครัง6 ทีนิวยอร์ก งาน
บรรยายเชิงจิตวิทยาทีพวกเราชอบมากทีสุด คือ การ
สัมมนาพิเศษสําหรับพวกเราสีคนซึงมีความสนใจต่องานนี6
พวกเราได้ร่วมสํารวจความเป็ นไปได้ ในการเชือมโยง
ความคิดเกียวกับจิตวิเคราะห์แนวฟรอยด์(9) ในยุคนัน6 เข้า
กับการวางเงือนไขแบบลงมือกระทําแนวสกินเนอร์
ฉันทึงต่อแนวคิดทีนักจิตวิทยาสามารถแยกย่อย
พฤติกรรมอันซับซ้อนของมนุษย์ให้กลายเป็ นองค์ประกอบ
ย่อยๆ และดูได้ว่า แต่ละองค์ประกอบทํางานร่วมกัน
อย่างไร ในรูปแบบทีสามารถจับต้องได้และพยากรณ์ได้
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล นีเป็ นเพียงพื6นทีเดียวทีน่าตืนใจว่า
สิงต่างๆ ทํางานกันอย่างไร เรืองในทํานองนี6 ทําให้ฉนั
สนใจทีจะเป็ นนักฟิ สิกส์
ฉันเห็นอิทธิพลจากแนวคิดของสกินเนอร์ในมุมมองที
ฉันมีตอ่ การพัฒนาตัวตนหลัก (primary self) ว่าอย่างน้อย
ก็นา่ จะมีสว่ นทีก่อกําเนิดมาจากการวางเงือนไขแบบลงมือ
กระทํา ฉันมักจะมองหาเส้นทางว่าตัวตนหลักนัน6 มีการ
ปรับตัวอย่างไรเพือทีจะปกป้องเราและทําให้เราได้มาซึง
ความรัก ในฐานะอดีตนักพฤติกรรมนิยมแนวสกินเนอร์
ฉันรูส้ ึกเคารพในตัวตนหลักอย่างลึกซึ6ง
อิทธิพลหลักทีสําคัญอีกประการหนึงทีติดตัวฉันมา
ตัง6 แต่แรก คือ นักเขียนทีชือเฮอร์มานน์ เฮสเส (Hermann

Hesse) และ นิคอส คาแซนท์ซาคิส (Nikos Kazantzakis) ฉัน
เป็ นหญิงสาวในคริสตศตวรรษที 1950 ฉันไม่สบายใจนัก
กับฐานคิดเชิงจิตวิทยาและเชิงจิตเวชทีมีตอ่ ผูห้ ญิง ซึงใน
ตอนนัน6 ฉันไม่รวู้ ่า ทําไมฉันจึงรูส้ ึกว่ามันไม่ถกู ต้องนัก แต่
ฉันรูส้ ึกว่า เป็ นเรืองสําคัญและน่าจะปลอดภัยกว่าทีฉันจะ
รักษาระยะห่างและความเป็ นทางการกับบรรดาครูผสู้ อน
งานด้านนี6ให้กบั ฉัน
เฮสเสและคาแซนท์ซาคิส ต่างเป็ นบุรษุ ผูอ้ ทุ ิศชีวิตให้กบั
งานด้านวิวฒ
ั นาการของการสํานึกรู้ (consciousness) ซึง
สําหรับฉันแล้วทัง6 คู่เป็ นเจ้าของงานเขียนทีมีประกาย
สะท้อนความจริงแห่งจักรวาล หนังสือของพวกเขาสืบค้น
เกียวกับการต่อสูด้ ิ6นรนระหว่างสองฝังพลังงานภายในตัว
เราแต่ละคน ซึงในตอนนี6 ฮัลและฉันเรียกว่า “แรงดึง
ระหว่างขัว6 ตรงข้าม” เขาทัง6 คู่ตา่ งหลงใหลในขอบขัว6 ความ
สนใจของตนเองโดยงานเขียนของเฮสเสมีปฐมอยู่ระหว่าง
ความคิดกับความรูส้ ึก คาแซนท์ซาคิสสนใจแรงดึง
ระหว่างเรืองทางโลกกับเรืองทางธรรม
บุรษุ ทัง6 คู่นี6ตา่ งได้รบั อิทธิพลจากเฮนรี เบิรก์ สัน (Henri
Bergson) และอยู่บนฐานการมองว่า โลกนี6เต็มเปี ยมด้วย
พลังชีวิต เป็ นพลังสร้างสรรค์หรือแรงกระตุน้ วิวฒ
ั นาการ
ภายในของตัวเราแต่ละคน แรงขับดันทีเปี ยมพลังนี6
ผลักดันตัวเราให้มีการวิวฒ
ั นาการอย่างต่อเนืองและช่วย
ให้เกิดการสํานึกรูม้ ากยิงขึน6 แนวคิดนี6กลายเป็ นความเชือ
อันลึกซึ6งและเป็ นทัศนะต่อชีวิตของฉันตลอดมา ฉันรับรู้
ถึงเสียงสะท้อนของพลังสร้างสรรค์หรือแรงกระตุน้ นี6อีก
ครัง6 ในสิงทีปั จจุบนั เราเรียกกันว่า “ปั ญญาญาณจาก
ภายใน” หรือ “ปั ญญาญาณแห่งจักรวาล”
หนังสือเรืองสเตปเปนวูลฟ์ (Steppenwolf) ของเฮสเส
เป็ นหนังสือทีสร้างผลสะเทือนเล่มหนึงทีฉันเคยอ่าน เนือง
เพราะเป็ นเรืองของการแนะนําถึงสารพัดตัวตนและโรง
ละครมหัศจรรย์ ทีทําให้ฉนั เริมเฝ้ ามองความอึกทึก
ครึกโครมของตัวละครหลากหลายทีอยู่ภายในตัวเอง
ตัง6 แต่ทีฉันแอบมองเข้าไปในโรงละครส่วนตัวในใจฉันผ่าน
ประตูทีเปิ ดโดยหนังสือเล่มนี6 มุมมองต่อชีวิตและผูค้ นของ
ฉันก็ไม่สามารถเปลียนเป็ นอืนได้อีก ฉันไม่สามารถมอง
ผูค้ นเพียงด้านเดียวอย่างเคย นับแต่นนั6 มา ฉันรูส้ ึกตืนใจ
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กับตัวตนหลากหลายทีได้เห็นในตัวเองและผูค้ นรอบข้าง
ฉันรักมุมมองเช่นนี6 และนีคือข้อเขียนทีสรุปแนวคิดทัง6 หมด
เอาไว้ :
“ แฮรีมไิ ด้ประกอบด้วยตัวตนเพียงแค่สอง หากแต่
นับร้อยนับพัน ชีวติ ของเขาแกว่งสลับไปมาเช่นเดียว
กับทุกคน เพียง แต่ไม่ใช่เพียงการสลับระหว่างสองขัว
ดังเช่นร่างกายกับจิตวิญญาณ หรือเทวดากับซาตาน
ทว่าเป็ นการสลับสับเปลียนระหว่างพันขัวกับพันขัว
ทุกตัวตนมิใช่เพียงสุดโต่งร้อยเท่าพันทวีแห่งรายระดับ
ทีมใี นโลก แห่งหมู ด่ าวในสรวงสวรรค์ แห่งรู ปแบบอัน
สับสนอลหม่าน ของสภาวะและสภาวะ ของการ สืบ
ทอดและศักยภาพมหาศาล เพราะในความเป็ นรู ปกาย
นัน มนุษย์ทุกคนมีเพียงหนึง, แต่ในความเป็ นจิต
วิญญาณกลับ หาเป็ นเช่นนันไม่”
— จากหนังสือ สเตปเปน วู ล์ฟ โดย เฮอร์มานน์ เฮสเส
(ฉบับแปลภาษาไทยโดย สดใส)

ประเด็นทีน่าสนใจคือ เฮสเสได้รบั อิทธิพลอย่างลึกซึ6ง
จาก คาร์ล จุง และนีคือสิงทีฉันรูส้ ึกถึงการเอื6อให้เกิดการ
หลอมรวมระหว่างพื6นฐานด้านจิตวิทยาสายคาร์ล จุง
ของฮัล กับพื6นความคิดทีฉันมีเป็ นเบื6องต้น ในอีกด้าน
หนึงนัน6 คาแซนท์ซาคิส เป็ นชาวเกาะครีตโดยกําเนิด เป็ น
ชาวกรีกโดยแท้ ความคิดของเขาคล้ายกับแนวคิดแบบ
คาร์ล จุง ผูกพันอยู่กบั เทพเจ้าในตํานานซึงเขาให้ความ
เคารพยกย่อง และฉันก็มกั จะรูส้ ึกถึงสิงนี6ทีสนับสนุนอยู่
ภายใต้งานเขียนของเขาอยู่เสมอ หนังสือทียิงใหญ่ทีสุด
ของเขาคือโอดิสซี (The Odyssey), A Modern Sequel นัน6
เปรียบเสมือนพระคัมภีรส์ าํ หรับการท่องเทียวไปในแดน
ปั ญญาและจิตวิญญาณเลยทีเดียว
การเดินทางของฉันเป็ นการเดินทางภายนอกในช่วงต้น
วัย ฉันท่องเทียวเรือยไปในดินแดนต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิงการเดินทางตามความสนใจสูอ่ ารยธรรมโบราณ ฉันได้
ไปเยือนดินแดนศักดิzสิทธิzของกรีซและเคารพแท่นบูชาเทพ
เจ้า ในขณะทีฮัลเยียมเคารพคาร์ล จุง ฉันเองแสดงความ
เคารพต่อหลุมฝังศพของครู นิคอส ซาแซนท์ซาคิส ณ
ดินแดนครีต

จากภูมิหลังทีแตกต่าง จากสิงตรงข้ามทีติดตัวเรา ได้
ผสานกําเนิดเป็ นสิงใหม่ ซึงในยามนี6 เรามองเข้าไปใน
องค์ประกอบพื6นฐานของงานทีพวกเราสร้างขึน6 และเห็นได้
ว่าแต่ละองค์ประกอบนัน6 ก่อร่างขึน6 มาได้อย่างไร

องค์ประกอบทีหนึง
วิธีการของการสนทนากับเสียงในตน
จุดเริมต้นของการร่วมผจญภัย
ช่วงต้นปี 1972 ซิดร้าได้อ่านบทความของ Assagioli (10)
เกียวกับ การใช้ถอ้ ยคํานําจินตภาพ (guided imagery) (11)
เธอรูส้ ึกตืนใจและตัง6 ใจทีจะลองใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิการทํา
จิตบําบัด ผลปรากฏว่าวิธีนี6 ประสบความสําเร็จอย่างน่า
อัศจรรย์และต่างจากวิธีอืนๆ ทีเธอเคยทํามาอย่างสิ6นเชิง
เธอค้นพบว่าทัง6 เธอและผูร้ บั การบําบัดสามารถเข้าถึง
ประสบการณ์ทีลึกและเป็ นสากลได้ ประสบการณ์แบบนี6
เธอเคยพบเมือสัมผัสกับงานศิลปะหรือวรรณกรรมที
ยิงใหญ่ ผูร้ บั การบําบัดต่างก็ได้สมั ผัสประสบการณ์แสน
มหัศจรรย์ เธอจึงต้องการเรียนรูใ้ ห้มากกว่านี6 และสิง
สําคัญทีสุดคือ เธออยากลองเข้าสู่ “การเดินทางในจินต
ภาพ” นี6ดว้ ยตนเอง เธอจึงสอบถามเพือนของเธอทีชือ
Dr. Jean Holroyd ซึงเป็ นหัวหน้าหลักสูตรฝึ กปฏิบตั ิเชิง
วิชาชีพทางจิตวิทยาของ UCLA ว่า มีทีใดบ้างทีเธอจะ
เรียนรูเ้ กียวกับเทคนิคนี6ให้ได้มากยิงขึน6
ในเวลานัน6 ฮัลเป็ นครูผสู้ อนเทคนิคนี6 ซึงถือเป็ นแก่น
ของการเรียนรูข้ องเขาในจิตวิทยาแนวคาร์ล จุง เขาเคย
ทําการสาธิตเทคนิคนี6อย่างเปี ยมพลังที UCLA ซึง Jean ได้
เข้าร่วมด้วย เธอจึงแนะนําให้ซิดร้าติดต่อฮัลเพือขอฝึ ก
ระยะสัน6 ด้วยเหตุนี6 ในเดือนกุมภาพันธ์ 1972 ซิดร้าจึงได้
เดินทางมาพบฮัลพร้อมข้อตกลงอย่างชัดเจนว่า เธอไม่
สนใจการบําบัดส่วนตัว ไม่สนใจสิงใดๆ ทีจะเปลียนแปลง
ชีวิต เธอเพียงแค่ตอ้ งการฝึ กฝนไม่กีครัง6 เพือทีจะสามารถ
ไปดําเนินกระบวนการนี6ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึน6
ในช่วงต้นของการฝึ กฝน ซิดร้าได้เข้าลึกสูด่ ินแดนแห่ง
จินตนาการสร้างสรรค์ ประสบการณ์แรกของเธอคือ
การเข้าถึงความลึกลับของเทพธิดาในยุคโบราณ ในโลกที
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ลึกซึ6งนี6เอง ทีเราทัง6 คู่ได้พบกันจริงๆ เรารูช้ ดั ในขณะนัน6
ว่า เรากําลังสํารวจไปในดินแดนแห่งความไม่รรู้ ่วมกัน
ความสัมพันธ์ของเรามิใช่รปู แบบของครูกบั ศิษย์อีกต่อไป
และฮัลก็ได้สานต่อความสัมพันธ์บนพื6นฐานนี6 การทํางาน
ในระดับลึกจําต้องอาศัยความเท่าเทียมระหว่างเราทัง6 คู่
นอกจากการสร้างภาพในจินตนาการแล้ว เราก็ได้เริม
แบ่งปั นกระบวนการการทํางานกับความฝัน (dream
process) และในช่วงหนึงของการฝึ กฝน เราเริมพูดคุย
เกียวกับสภาวะความเปราะบางทีเราทัง6 คู่ตา่ งเคยรูส้ ึกแต่
ไม่คนุ้ เคยกับมันมากนัก
ในระหว่างการแลกเปลียนสนทนา ฮัลแนะนําให้ซิดร้า
ลองย้ายตัวเองไปอยู่ในสภาวะเปราะบาง แทนทีจะแค่พดู
ถึงสภาวะนัน6 นีคือช่วงเวลาทีฮัลรื6อฟื6 นเทคนิคการพูดคุย
กับตัวตนขึน6 มา แต่ยงั ไม่ใช่การ สนทนากับเสียงในตน
ในช่วงเวลานี6 ‘เกมคุยกับตัวตน’ ทีฮัลเคยทําเล่นๆ ได้กลับ
กลายเป็ นอะไรบางอย่างทีแตกต่างไปอย่างสิ6นเชิง และการ
ถือกําเนิดของวิธีการของ สนทนากับเสียงในตน ก็เริมขึน6
นีคือความทรงจําของซิดร้า เกียวกับประสบการณ์
ครัง6 แรก :
ฮัลขอให้ฉันย้ายทีนังและลองอยู ่ในสภาวะเปราะบาง ฉัน
รู ว้ า่ นีเป็ นสิงถู กต้อง ควรทํา ฉันมันใจในตัวเขา ด้วยความ
เชือมันอย่างลึกซึงนี ฉันจึงค่อยๆ ขยับตัวจากการนังเก้าอี
โซฟา ย้ายลงมานังลงกับพืนและซบหน้าลงบนโต๊ะกาแฟ
ในความเงียบกริบนัน ฉันปล่อยตัวเองให้อยู ่กับความรู ส้ ึก
เปราะบาง ราวกับว่าฉันกําลังกลายร่างเป็ นอีกคนจริงๆ
ฉันกลายเป็ นเด็กเล็กๆ ทีรับรู โ้ ลกในวิถีใหม่ ทุกอย่างแน่นิง
ฉันรับรู ไ้ ด้วา่ “ฉัน” ผู ท้ ีนังอยู ่ตรงนัน ซ่อนตัวอยู ่ในถําลึก
มาตลอดชีวติ และนีเป็ นครังแรกทีเธอรู ส้ ึกปลอดภัยมาก
พอทีจะเผยตัวออกมา โลกรอบตัวฉันเปลียนไป การรับรู ้
ของฉันเฉียบคมขึน แสง สี และสรรพเสียง ดู ต่างไป และ
ฉันสามารถรู ส้ ึกได้ถึงพลังของฮัลทีดูแลประคับประคอง
พืนทีนีสําหรับตัวฉัน ซึงนีเป็ นเหตุการณ์ทีเกิดขึนหลายปี
ก่อนทีพวกเราจะได้รูจ้ ักพลังงานทีแฝงอยู ่ในความสัมพันธ์
(energetics of relationship) นีเป็ นความรู ส้ ึกแปลกอย่าง
ทีสดุ สําหรับฉัน ผู ซ้ ึงคุน้ เคยแต่ประสบการณ์จากโลกของ
เหตุผล จับต้องได้ และควบคุมได้ ฉันรู ส้ ึกว่า ในทีสดุ ฉันก็

ได้เข้าไปในโรงละครมหัศจรรย์ของเฮอร์มานน์ เฮสเส!
ฮัลอึ6งไปกับประสบการณ์นี6 เขารูส้ ึกได้ถึงความเป็ นเด็ก
เล็กๆ ทีปรากฏอยู่ตรงหน้า และเขารูว้ ่าจะเป็ นการดีทีสุดที
จะไม่พดู อะไรออกมา เขากําลังอยู่กบั เด็กเล็ก เด็กในวัย
ก่อนทีจะรูภ้ าษา เด็กคนนี6จริงแท้ และตัวตนนัน6 ก็จริง
เช่นกัน เมือซิดร้าขยับออกจากการนังบนพื6นเพือกลับมา
ยังทีนังของเธอบนโซฟา ซึงก็คือการกลับมาสูส่ ภาวะที
พวกเราเรียกในภายหลังว่า “ภาวะรูท้ นั ตน” (the Aware
Ego) เราทัง6 คู่นงอยู
ั ่ในความเงียบงัน เราต่างตระหนักดีว่า
ชัวขณะทีสําคัญยิง ได้เกิดขึน6 แล้ว
ฮัลเฝ้ ารอนับสัปดาห์ ก่อนทีจะให้ซิดร้าได้ลองสัมภาษณ์
เด็กเล็กๆ ของเขา ประสบการณ์ทีเขาได้รบั ช่างลํา6 ลึก และ
นันคือการเริมต้นปรากฏตัวของ แฮรีน้อย ตัวตนผูเ้ ปราะ
บางทีแฝงอยู่ในชีวิตเขาโดยทีฮัลไม่เคยรับรูม้ าก่อน ด้วย
เหตุนี6 แทนทีจะเป็ นการสํารวจของฮัลและซิดร้า ตัวละครก็
เพิมเข้ามาเป็ นงานของสีคน คือ ซิดร้ากับลิซ่า และ ฮัลกับ
แฮรี เรืองราวและความรูส้ ึกนึกคิดของแต่ละคนล้วนแตก
ต่างกัน
งานสนทนากับเสียงในตนนีจึงเริมจากสิงทีเราเรียกว่า
“เด็กเล็กๆ ภายใน (inner child)” และเท่าทีทราบ เราคือผู ้
ค้นพบและบัญญัติศัพท์คาํ นี โดยมีจุดเริมต้นมาจากความ
รักอันลึกซึงซึงค่อยๆ พัฒนาขึนมาในความสัมพันธ์ และ
ไม่เกียวข้องกับการบําบัดรักษาใดๆ ทังสิน เด็กเล็กๆ
ภายในทัง6 สองของเรานัน6 มีอยู่จริง และเมือเราทํางานกับ
ทัง6 คู่อย่างต่อเนือง หนทางในการแสวงหาร่วมกันของเรา
ก็กว้างขวางออกและลึกซึ6งขึน6 พวกเราไม่เพียงแต่ตกตะลึง
กับสิงทีเกิดขึน6 หากยังตืนเต้นอย่างทีสุดว่า หากเด็กเล็กๆ
ทัง6 สองนี6เป็ นจริงแล้ว ยังมีใครอืนอีกทีอยู่ภายใน ทัง6 หมด
นี6ราวกับมีบานประตูอีกมากมาย ทีรอให้เราเปิ ดเข้าไปสู่
โถงทางเดินทียาวไกลในโรงละครมหัศจรรย์ เพือพบกับ
หมืนแสนล้านตัวตนทีเริมแสดงตัวขึน6 มาสูร่ ะดับจิตสํานึก
ไม่กีปี นับจากนัน6 เราได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าอย่างมาก
มาย โดยในช่วงแรกยังไม่มีพื6นฐานทฤษฎีใดๆ ไม่มีคาํ ว่า
ผูร้ ทู้ นั ตน (Aware Ego) เพราะเราก็เป็ นเพียงนักสํารวจ
สองคนทีตกหลุมรักกันและกัน โดยยังไม่รวู้ ่าชีวิตของเรา
ทัง6 คู่จะมุง่ หน้าไปทางไหน จะรูก้ ็แต่เพียงว่า สิงทีเกิดขึน6 นัน6
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ช่างเต็มเปี ยม สร้างสรรค์ เป็ นสิงทีไม่เคยมีมาก่อน ที
เชือมโยงเราทัง6 คู่เข้าหากันอย่างลึกซึ6ง ในทุกก้าวย่าง
ตลอดเส้นทางนี6 เรายังคงใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ
และแลกเปลียนความฝัน แต่ในช่วงแรกนี6 ความตืนเต้นต่อ
ตัวกระบวนการสนทนาได้ครอบครองพื6นทีความสนใจ
ของเราทัง6 คู่ ทฤษฎีนนั6 ตามมาภายหลัง

ของการเดินทางทีแท้จริง การเดินทางซึงใช้ความสัมพันธ์
เป็ นดังครูสอนเรา
พื6นทีตรงนี6อาจยังไม่เหมาะทีจะอภิปรายถึงรายละเอียด
ของงานสนทนากับเสียงในตน เนืองเพราะเป็ นเพียงพื6นที
สําหรับแบ่งปั นเรืองราวว่างานนี6มีความเป็ นมาและเป็ นไป
อย่างไร ตลอดจนมีอะไรบ้างในความคิดของเราทีเป็ น
องค์ประกอบสําคัญของงาน อนึง หากต้องการเรียนรู้
เกียวกับตัวงานนี6โดยตรง เราขอแนะนําหนังสือทีเป็ นงาน
ชิ6นเอก คือ Embracing Our Selves หรือหากต้องการฟั ง
เป็ นแผ่นซีดี ก็มีในชุด An Introduction to Voice Dialogue,
Relationship, and the Psychology of Selves และสุดท้าย
หากต้องการทัง6 ได้เห็นตัวและได้ยินเสียง เราขอแนะนํา
สารคดีเรือง The Voice Dialogue Series

องค์ประกอบทีสอง
จิ ตวิทยาตัวตน (The Psychology of Selves)
จุดเริมต้นด้านทฤษฎี

การทํางานร่วมกันในช่วงปี แรกๆ ค.ศ. 1983

ในการค้นคว้าช่วงแรก การทํางานกับความสัมพันธ์
ของเรา เราอาศัยประสบการณ์ทีมีผลต่อชีวิต มโนภาพ
แรกๆ ของซิดร้า คือ เราทัง6 คู่กาํ ลังอยู่บนเรือโบราณของ
ชาวมิโนเอิน (Minoan คือชืออารยธรรมบนเกาะครีท
โบราณก่อน ค.ศ.ราว 3000_1000ปี – ผูแ้ ปล) ทีแล่นไป
ในทะเลแห่งความลึกลับ บนใบเรือมีตราเป็ นดวงตาสีทอง
ของพระเจ้า ทีเฝ้ ามองและปกปั กรักษาการเดินทางของเรา
ในฐานะทีเราเป็ นส่วนหนึงในของจินตภาพนี6 มีเสียงบอก
เราว่า การเดินทางนี6ไม่มีทีสิ6นสุด นันหมายความว่า ไม่มี
ความมันคงทีแท้จริง หรือสิงทีคาดการณ์ได้เลยสําหรับ
เราทัง6 คู่ เราไม่มีบา้ นถาวรและไม่ได้รบั อนุญาตให้พกั ค้าง
บนผืนดินได้เกินทีละหนึงคืน ความสัมพันธ์นี6เป็ นจุดเริมต้น

แนวคิดด้านทฤษฎีของจิตวิทยาตัวตนนี6 เริมก่อตัวขึน6
พร้อมๆ กับประสบการณ์ลงลึกในการทํางานด้านในของ
เราจนยากทีจะจดจําได้ว่า สิงนี6เกิดขึน6 ได้อย่างไรและ
เมือไหร่ เราได้พบประสบการณ์หลากหลายทีเกิดขึน6 อย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไปในระยะเวลาอันสัน6 เนืองจากเราทัง6 คู่เป็ น
นักจิตวิทยาสายจิตบําบัด เราจึงเริมจัดระเบียบความคิด
เกียวกับเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเกิดขึน6
สิงแรกทีปรากฏชัดต่อเราทังคู ่คือ ตัวตนต่างๆ ภายใน
นันต่างแสดงออกเหมือนเป็ นคนทีมเี ลือดมีเนือคนหนึง
ดังนันพวกเขาจึงต้องการการดู แลอย่างสมเกียรติ ถ้า
พวกเขารูส้ ึกเพียงนิดเดียวว่าถูกพิพากษา หรือถูกชี6นาํ
ในทางใดทางหนึงเขาจะถอนตัวทันที เราเห็นชัดตัง6 แต่ตน้
แล้วว่า ตัวตนนัน6 ๆ ยังคงดํารงอยู่กบั ผูส้ มั ภาษณ์ตราบที
ผูส้ มั ภาษณ์อยู่กบั เขา เนืองจากทุกตัวตนต่างต้องการการ
เชือมโยงและโอบอุม้ อย่างปลอดภัย การค้นพบนี6เป็ นเพียง
ช่วงเริมต้น ก่อนทีเราจะพัฒนาอย่างพิถีพิถนั ในภายหลัง
เรือง สนามพลังในงานสนทนากับเสียงในตน (Energetics
of Voice dialogue
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ตัวตนหลักกับตัวตนที$โดนทิง
เราค้นพบตัง6 แต่ชว่ งแรกๆ ของการสํารวจด้านใน ว่า
คนเราประกอบขึน6 มาจากตัวตนหลักกลุม่ หนึง ซึงเป็ น
ตัวกําหนดบุคลิกภาพของเรา (เราเกิดความลังเลในช่วง
ต้นว่า ควรจะเรียกตัวตนกลุม่ นี6ว่าอะไรดี ระหว่าง ตัวตน
หลัก กับตัวตนทีครอบงํา ในทีสุดก็ลงตัวทีคําว่า ตัวตน
หลัก) แนวคิดนี6เป็ นเรืองพื6นฐานมากจนเราตัง6 คําถามกับ
ตัวเองว่าทําไมก่อนหน้านีเ6 ราจึงมองข้ามไปได้ ทีเราคิดว่า
เราเป็ นใครนัน6 แท้จริงแล้ว เป็ นเพียงกลุม่ ตัวตนหนึงทีเรา
ยอมรับว่าเป็ นตัวเรา และตัวตนเหล่านี6ก็เปรียบเสมือน
หน้ากากทีเราสวม หรือ ภาพทีทําให้โลกรูจ้ กั เรา
สิงทีเราพบในขัน6 ต่อมาอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและชัดเจน
จากการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนือง คือ เมือใดก็ตามที
เรายึดถือตนเองอยู่ในตัวตนหลัก ก็จะมีอีกด้านหนึงทีเป็ น
ขัว6 ตรงข้ามทีเสมอกันอยู่ดว้ ย เราเรียกอีกด้านหนึงว่า
ตัวตนทีโดนทิ6ง (disowned self) สําหรับคําว่าตัวตนทีโดน
ทิ6งนี6 เดิมที นาธาเนียน แบรนเด้น (Nathaniel Branden)
เคยใช้มาก่อน เมือเขาใช้คาํ ว่า “ตัวตนทีโดนทิ6ง” เขาหมาย
ถึงตัวตนด้านอารมณ์ความรูส้ ึกทีถูกมองข้าม ทิ6งขว้าง
โดยคนทีใช้ความคิดและใช้เหตุผลเป็ นหลัก เราได้พดู คุย
แนวคิดของเรากับนาธาเนียนและเขายินดีให้เราใช้คาํ ศัพท์
นี6 เราขอบคุณความใจกว้างของเขาในเรืองนี6 เพราะคําว่า
ตัวตนทีโดนทิ6ง (disowned self) กับ ตัวตนหลักทีได้รบั การ
ยอมรับ (primary self) เข้าคู่กนั ได้พอดิบพอดี
ภายใน 2-3 ปี แรก แนวความคิดเหล่านี6ก็ถกู จัดวาง
อย่างลงตัว ในช่วงแรกๆ เราได้จดั ให้ ผูพ้ ิทกั ษ์-ผูค้ วบคุม
เป็ นตัวตนหลักในลําดับต้นๆ ทีคอยกําหนดหลักเกณฑ์
พื6นฐานของชีวิต คอยดูแลประตูเพือเข้าสูโ่ ลกภายในของ
เรา โดยผูพ้ ิทกั ษ์-ผูค้ วบคุม คือตัวตนทีคอยรวบรวมและ
จัดระเบียบข้อมูลเกียวกับโลกรอบๆ ตัวเรา เพือทีเราจะ
สามารถเข้าใจโลกได้ เป็ นตัวตนทีคอยคุม้ ครองเราและ
ควบคุมความประพฤติ ตลอดจนสิงแวดล้อมของเรา
หลายปี ต่อมา เราจึงตระหนักว่า คําว่า ผูพ้ ิทกั ษ์-ผู้
ควบคุมนี6เป็ นคํากลางๆ เพราะตัวตนหลักทุกตัวตน ต่างก็
ทําหน้าทีพิทกั ษ์และควบคุมไปตามวิถีทางของตนเอง ต่าง
ก็มีวิธีการมองโลกตามแบบของตนเอง ตัวตนหลักทัง6

หลาย ต่างใช้ชีวิตตามกฏเกณฑ์ทีตนเองกําหนด ผูส้ อน
เรืองนี6หลายคนยังคงใช้คาํ ว่า ผูพ้ ิทกั ษ์-ผูค้ วบคุม และการ
เรียกชือตัวตนหลักเช่นนี6 ก็เป็ นประโยชน์สาํ หรับการ
สัมภาษณ์ตวั ตนในช่วงเริมต้น เพราะคํานี6ใกล้เคียงกับสิงที
นักจิตวิทยาคลินิคมักจะใช้อธิบายเรืองกลไกการปกป้อง
ตามลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน
แต่เราไม่ได้มองตัวตนหลักในมิติของการปกป้อง หาก
แต่มองในมิติของการปรับตัวและสร้างสรรค์ เรายกย่อง
ตัวตนหลักทัง6 หลายในความพยายามทีจะช่วยให้คนๆ นัน6
อยู่ดีมีสขุ เรามองตัวตนหลักว่าเป็ นตัวตนทีสําคัญต่อ
ความอยู่รอด ความสําเร็จ และความสามารถ (แม้จะ
จํากัด) ทีจะสัมพันธ์กบั คนอืน ดังนัน6 เราจึงปฏิบตั ิตอ่
ตัวตนหลักด้วยความเคารพยิง

การทํางานกับขัวตรงข้าม
เมือผ่านความตืนเต้นในช่วงแรกจากการสํารวจตัวตน
ต่างๆ ของแต่ละฝ่ าย และหลังจากแนวคิดเรืองตัวตนหลัก
กับตัวตนทีโดนทิงก่อกําเนิดขึน เราทังคู ่จึงค่อยๆ เริม
ทํางานกับคู ่ตรงกันข้ามมากขึน ต่างจากเดิม ทีเรามุง่
สัมภาษณ์ตัวตนใดตัวตนหนึงอย่างเพลิดเพลิน เช่น เด็ก
เล็กๆ ภายใน ผู ว้ จิ ารณ์ภายใน ตัวตนพ่อแม่ผูร้ ับผิด ชอบ
นักสังเกตการณ์ และผู พ้ ทิ ักษ์/ควบคุม และเราได้พบว่า
การสนทนากับตัวตนทีโดนทิงนันเป็ นช่วงเวลาทีพเิ ศษมาก
เพราะตัวตนเหล่านีโลดโผนและเอะอะโวยวายมากกว่า มี
อารมณ์แรงกล้า และไม่ค่อยเกรงใจใคร
อย่างไรก็ตาม เพียงไม่นานเราก็เริมตระหนักว่า คุณ
ค่าทีแท้จริงของงานนีไม่ใช่การสนทนากับตัวตนต่างๆ แต่
อยู ่ทีการทํางานกับขัวตรงข้ามทีเป็ นคู ่ขัดแย้ง ประเด็น
สําคัญคือการเรียนรูท้ ีจะแยกตัวออกมา จากตัวตนหลัก
เพือทีจะได้คยุ กับตัวตนทีโดนทิ6งและหาจุดพอดีทีจะยืน
ระหว่างคู่ตรงข้ามคือ ตัวตนหลัก กับ ตัวตนทีโดนทิ6ง โดย
การรูส้ ึกถึงทัง6 สองฝ่ ายอย่างชัดเจนในเวลาเดียวกัน การ
ทํางานกับขัว6 ตรงข้ามคู่ตา่ งๆ จึงถือว่าเป็ นสิงสําคัญ
เราเสียเวลาไปพอสมควรก่อนทีจะเปลียนมาเน้นเรือง
การทํางานระหว่างคู่ตรงข้าม เพราะการสนทนากับตัวตน
ทีหลากหลาย โดยเฉพาะตัวตนทีโดนทิ6งนัน6 เป็ นเรือง
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สนุกสนานมาก
แต่ยังมีบางสิงบางอย่างขาดหายไป เราจึงจําเป็ นต้อง
หาวิธีการอธิบายเกียวกับ แบบจําลองของการสํานึกรู ้
(Model of Consciousness) ทีครอบคลุมเรืองทังหมดนี

องค์ประกอบทีสาม
แบบจําลองของการสํานึกรู้
นิยามใหม่ของการสํานึกรู้
หลังจากการสํารวจและค้นพบสิงใหม่ๆ ดังทีกล่าวมา ทํา
ให้เราทัง6 คู่มีความเห็นว่ารูปแบบคําอธิบายเดิมๆ ทีมีอยู่ใน
ขณะนัน6 ไม่เพียงพอทีจะอธิบายสิงทีเราค้นพบ เราจําเป็ น
ต้องมองหาสิงใหม่ แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าสิงนี6คืออะไร เราตัง6
คําถามและพยายามหาคําตอบครัง6 แล้วครัง6 เล่าว่า อะไรคือ
สิงทีอยู่เบื6องหลังตัวตนต่างๆ และเป็ นผูข้ บั เคลือนชีวิต
และจะนํามิติทางจิตวิญญาณเข้ามาเกียวข้องได้อย่างไร
แต่ความพยายามของเราก็ยงั ไม่เกิดผล เราจึงได้แต่รอ
ในทีสุดเราหันมาพิจารณาคําว่า “อีโก้ (Ego)” คําว่าอีโก้
เป็ นคําทีนิยมใช้แทนสิงทีทําหน้าทีกํากับบุคลิกภาพของ
คนเรา เป็ นคําทีมีความเป็ นมายาวนาน และมักอธิบายกัน
ว่า มีบทบาทเป็ นผูบ้ ริหารจิตใจของเรา อีโก้ คือ “ตัวฉัน”
เมือเราพูดเกียวกับตัวเรา
เราเชือว่า ตัวฉัน ทีมีอาํ นาจมากนี6 แท้ทีจริงแล้วก็คือ
กลุม่ ตัวตนหลักทัง6 หลายรวมกัน ทําหน้าทีขับเคลือนชีวิต
ของเรา และเป็ นผูก้ าํ หนดบุคลิกภาพโดยทีเราไม่รตู้ วั ไม่ว่า
จะเป็ น คนมีเหตุมีผล คนมุง่ มัน คนชอบเอาอกเอาใจ พ่อ
แม่ผรู้ บั ผิดชอบ คนรักอิสระ ขบถ หรือตัวตนอะไรก็ได้ ที
กําหนดความเป็ น “ตัวฉัน” อย่างทีเราคิดว่าเราเป็ น ขึน6 อยู่
กับว่าตัวตนใดกําลังเข้ามาขับเคลือนชีวิต เราตัดสินใจ
เรียกกลุ่มตัวตนหลักทีเคยเรียกกันเพียงว่า อีโก้ ด้วยคํา
ใหม่วา่ ตัวตนผู ข้ ับเคลือนชีวติ (Operating Ego)
จากนัน เราจึงต้องหาคําศัพท์ใหม่ เพือเรียกสิงทีเกิดขึน
ระหว่างสัมภาษณ์ตัวตน ในขณะทีเราแยกตัวเองออกจาก
ตัวตนหลัก แล้วกลับมายังทีนังตรงกลาง ในตําแหน่งที
เป็ นอิสระ ไม่อยู ่ภายใต้การควบคุมของ ตัวตนผู ข้ ับ เคลือน
หรือ ตัวฉัน อีกต่อไป เราเรียกสิงใหม่นีว่า ผู ร้ ู ท้ ันตน (the

Aware Ego) เราพบว่า ผูร้ ทู้ นั ตนนี6จะเข้มแข็งขึน6 ตามลําดับ
เมือการสนทนากับเสียงในตนดําเนินไปอย่างต่อเนือง และ
เราตระหนักชัดขึน6 เรือยๆว่า “ตัวตนผูข้ บั เคลือน” นัน6
อย่างไรเสียก็ยงั ดํารงอยู่เสมอ แต่จะค่อยๆ ถ่ายโอน
อํานาจให้แก่ กระบวนการรูท้ นั ตน เมือเราเป็ นอิสระจาก
ตัวตนหลักและเปิ ดรับตัวตนทีโดนทิ6งได้มากขึน6
ณ จุดนี6 มุมมองแบบใหม่ในเรือง การสํานึกรู้ ก็เริม
ปรากฏขึน6
เรามองเห็น สภาวะการรับรู้ เป็ นกระบวนการทีแบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดับ ระดับแรกคือตระหนักรู ้ (Awareness) ซึง
เป็ นสิงทีรูจ้ กั กันมานานแล้ว ในการฝึ กสมาธิจะเรียกว่า
สภาวะของผูด้ ู ซึงช่วยให้เราถอยออกมาและมองเห็นภาพ
ใหญ่ ไม่ได้เป็ นตัวขับเคลือนอะไร และไม่หวังผล
ระดับทีสองของการสํานึกรู ้ คือสภาวะทีเข้าไปรับรู ้
การดํารงอยู ่ของตัวตนต่างๆ ก่อให้เกิดประสบการณ์ของ
ชีวติ การตระหนักรู้ ทําหน้าทีรูเ้ ฉยๆ ไม่ได้ลงไปเป็ นตัวตน
การรูโ้ ดยไม่ลงไปรับรูป้ ระสบการณ์ของตัวตน ทําให้เรา
แยกตัวเองออกมาจากชีวิต ในขณะทีการเข้าไปเป็ นตัวตน
โดยไม่มีการตระหนักรูก้ าํ กับ ทําให้เราติดอยู่ในอาณาจักร
ของความเป็ นสัตว์ ทัง6 สองปั จจัยเป็ นสิงสําคัญสําหรับ
กระบวนการสร้างการสํานึกรูอ้ ย่างต่อเนือง
ในระดับทีสาม คือผู เ้ ล่นคนใหม่ทีกาํ ลังลงสนาม คือ
ใครสักคนทีจะดําเนินชีวติ เรา ใครสักคนทีจะขับเคลือนรถ
(ทางจิตวิทยา) ของเรา ใครสักคนทีนาํ การตระหนักรู ม้ า
เป็ นของขวัญและนําประสบการณ์มาเป็ นขุมทรัพย์ให้กับ
เรา ใครสักคนหรืออะไรทีวา่ นัน คือ ผู ร้ ู ท้ ันตน (the Aware
Ego) หรือถ้าให้แม่นยํายิงขึน ก็ควรเรียกว่า กระบวนการ
รู ท้ ันตน (Aware Ego Process) เราพบว่า กระบวนการนี6
เกิดขึน6 ดําเนินไป และเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง กระบวน
การรูท้ นั ตน ไม่ใช่ตวั ตน
เมือเวลาผ่านไป เราพบข้อเท็จจริงว่า การสํานึกรูเ้ ป็ น
กระบวนการ และการสํานึกรูท้ งั6 สามระดับต่างก็มี
วิวฒ
ั นาการเฉพาะตัวแยกจากกัน

การให้เกียรติตวั ตนหลัก
เราได้เรียนรูเ้ รืองตัวตนหลักมากมายในช่วงปี แรกๆและ

ท่านสามารถอ่านบทความนี และบทความทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อมู ลทีน่าสนใจอืนๆ ได้ที www.voicedialogue.org

องค์ประกอบพืนฐานของสนทนากับเสียงในตน (Voice Dialogue )

การเรียนรูน้ นั6 ไม่สิ6นสุด ความเข้าใจเรืองหนึงทีเราค้นพบ
ในช่วงต้นและช่วยให้การทํางานดําเนินมาได้อย่างมันคง
ในช่วงต่อมาคือ เราต้องให้เกียรติตวั ตนหลักเสมอ นีคือ
เรืองสําคัญทีสุดทีเราแนะนําให้ผทู้ ีฝึ กฝนการสนทนากับ
เสียงในตนต้องให้ความใส่ใจ ตัวตนหลักเป็ นพันธมิตรที
สําคัญมากของผูส้ มั ภาษณ์ตวั ตน เพราะทัง6 คู่ตา่ งสนใจและ
ใส่ใจต่อความเป็ นปกติสขุ ของผูร้ บั การสัมภาษณ์ ดังนัน6
ผูส้ มั ภาษณ์ตวั ตน กับ ตัวตนหลัก พึงเคารพและเข้าใจกัน
อย่างลึกซึ6ง
สิงทีเราเรียนรูจ้ ากการฝึ กฝนการสนทนากับเสียงใน
ตนนัน6 ทําให้เราเข้าใจชีวิตมากขึน6 ในชีวิตจริงแต่ละวันเรา
ต้องรับมือกับผูค้ นสารพัด ซึงแท้จริงแล้วก็คือเราต้อง
รับมือกับตัวตนหลักๆ ของพวกเขา การรูเ้ ช่นนี6 ช่วยให้เรา
มีความสุขขึน6 อีกเยอะทีเดียว
หลายปี ก่อน สมัยทีเราเริมทํางานร่วมกันใหม่ๆ มี
นักจิตวิทยากระแสหลักคนหนึง ถามเกียวกับงานของเรา
ในงานเลี6ยง ในเวลานัน6 เรายังไม่ตระหนักในความสําคัญ
ของการให้เกียรติตวั ตนหลักทีพบ “ในชีวิตประจําวัน” เรา
จึงเล่าถึงความคิดและงานของเราอย่างเปิ ดเผย ปรากฏว่า
นักจิตวิทยาคนนัน6 แสดงอาการพิพากษางานของเรา ด้วย
การซักถามอย่างก้าวร้าวเกียวกับการวิจยั เชิงประจักษ์ใน
งานของเรา และต้องการรูว้ ่าเราออกแบบและดําเนินการ
ทดลองอย่างไร เขากล่าวหาว่าตัวตนต่างๆ ทีเราพูดถึง
เป็ นแนวคิดทีไม่ได้รบั การตรวจสอบ ผิดหลักวิชาชีพ นัน
เป็ นประสบการณ์ทีแย่ทีสุดของเรา
เราเรียนรูอ้ ย่างรวดเร็วจากประสบการณ์ครัง6 นัน6 ทีจะ
เข้าถึงผูค้ นอย่างระมัดระวังและสํารวจธรรมชาติตวั ตน
หลักของพวกเขา ก่อนทีจะแสดงความคิดและความรูส้ ึก
ของเรา เราพยายามอย่างยิงทีจะไม่เล่างานของเรา ถ้าเขา
ไม่พร้อมจะรับฟั ง ดังทีเราเคยพูดอยู่เสมอๆ ว่า “เราเดิน
เข้าไปเฉพาะประตูทีเปิ ดอยู่แล้ว” หลังจากประสบการณ์
ครัง6 นัน6 เรารอบคอบขึน6 มาก เราเริมทีจะคัดกรองคําเชื6อ
เชิญในการพูดในทีสาธารณะ และก่อนทีจะพูดกับกลุม่
ใหม่ๆ เราพยายามอย่างยิงทีจะเข้าใจธรรมชาติของตัวตน
หลักทีมีอิทธิพลกับกลุม่ นัน6 ๆ ความใส่ใจทีละเอียดอ่อน
เช่นนี6สาํ คัญยิง โดยเฉพาะเมือเราทํางานในวัฒนธรรมที

ต่างออกไป สําคัญมากทีจะต้องรูจ้ กั กฏเกณฑ์ ใช้ภาษา
และความคิดซึงไม่เป็ นปฏิปักษ์กบั ตัวตนหลัก ความใส่ใจ
ต่อตัวตนหลักรอบๆ ตัวเราเช่นนี6 ช่วยให้เราไม่ตกอยู่ใน
สภาวะนํา6 ท่วมปาก ทัง6 ในเรืองการงานและเรืองส่วนตัว

องค์ประกอบทีสี
ทฤษฎีแบบแผนพึ$งพิงในความสัมพันธ์
ตัวตนต่างๆ ในความสัมพันธ์
เราจะนําเสนอทฤษฎีนี6อย่างย่อ ส่วนรายละเอียดต่างๆ
นัน6 คุณสามารถหาได้จาก หนังสือ ซีดี หรือดีวีดีของเรา
ในบทความนี6 เราจะพูดถึงทฤษฎีของเราอย่างรวบรัด
เพือให้คณ
ุ เห็นภาพคร่าวๆ ถึงความเป็ นมาของทฤษฎีนี6
ผูท้ ีเคยร่วมงานกับเราในระหว่างช่วงปลายของทศวรรษ
1970 หรือในทศวรรษ1980 อาจจะเข้าใจงานของเราใน
วันนี6ได้จาํ กัดมาก เราจะไม่ปล่อยให้การยึดติดครอบเรา
โดยไม่รตู้ วั เมือความคิดใหม่ๆ เกิดขึน6 หรือบางวิธีการ
จะต้องเปลียนไป เรายอมให้สิงนัน6 เปลียนไป บางครัง6 เราไม่
รูด้ ว้ ยซํา6 ว่ามีการเปลียนแปลง ด้วยสิงนัน6 ค่อยๆ วิวฒ
ั น์ไป
ตามธรรมชาติ จึงอาจทําให้หลายคนทีกําลังเฝ้ าดูอยู่
สับสน แต่สาํ หรับเราทัง6 คู่ วิวฒ
ั นาการนี6ชา่ งน่าตืนเต้น
งานนี6เปลียนแปลงไปและได้นาํ พาทุกๆ คนเปลียนแปลงไป
พร้อมๆ กับกระบวนการนี6
เราพบกันในปี 1972 และแต่งงานกันในปี 1977
บทความนี6ไม่เกียวข้องกับชีวิตส่วนตัวของเรา เราเลี6ยงดู
ลูกทัง6 ห้าคน พร้อมกับทํางานกับด้านในของกันและกันซึง
ช่วยให้เราเข้าใจบทบาทของพ่อแม่อย่างลึกซึ6ง ในช่วงเวลา
นัน6 ซิดร้าเป็ นผูอ้ าํ นวยการบริหารของแฮมเบอร์เกอร์โฮม
ซึงเป็ นศูนย์บาํ บัดสตรีวยั รุ่น และฮัลเป็ นผูอ้ าํ นวยการศูนย์
ศิลปะบําบัด ความเชียวชาญของเราทัง6 สองแยกกันโดย
เด็ดขาด แต่การงานของเราร่วมกัน ความคิดของเรา
วิวฒ
ั น์ไปด้วยกันจนเป็ นแกนหลักของชีวิตเรา
การทํางานทีผ่านไปห้าปี ช่วยให้ความสัมพันธ์ของเรา
ชัดเจนขึน6 เราจึงแต่งงานกัน เราฝึ กฝนสนทนากับเสียงใน
ตนอย่างต่อเนือง และฮัลเริมสอนกระบวนการนี6ทีศูนย์
ศิลปะบําบัดของเขา เราเห็นได้ชดั ขึน6 ว่า ความสัมพันธ์กบั
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ตัวตนต่างๆ นัน6 มีผลต่อตัวตนของอีกคนอย่างต่อเนือง
บางครัง6 ความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานของเราก็ออกจะขม
ขืน แบบแผนเดิมๆ ทีเคยเกิดกับคู่สมรสคนก่อนก็เกิดขึน6
อีกกับคู่คนใหม่ คนใหม่ ผูแ้ ตกต่างจากคนเดิมโดยสิ6นเชิง
แต่เราก็ยงั เรียกคนใหม่ดว้ ยของชือของคู่สมรสเดิม เรา
พิพากษากันและกันว่าเป็ นคนใช้ไม่ได้ ทัง6 ทีบุคลิกนัน6 คือ
แรงดึงดูดใจให้เราต่างเข้าหากันตัง6 แต่แรกพบ เรากลาย
เป็ นคนแปลกหน้าของกันขึน6 มาจริงๆ พิพากษากัน ปิ ดตัว
ถอยห่าง ขาดอารมณ์ขนั ต่างคนต่างก็รสู้ ึกอยู่ลึกๆ ว่า
ถูกหักหลัง ช่วยตัวเองไม่ได้ และสิ6นหวัง
เกิดอะไรขึน6 กันเล่า? การแต่งงานคือการสิ6นสุดของ
ความรักกระนัน6 หรือ? น่าจะมีหนทางเพือจะเข้าใจบาดแผล
ของความสัมพันธ์อนั แตกร้าวนี6เพือทีจะดูแลความสัมพันธ์
ดังกล่าว เราต้องการความสัมพันธ์ของเรากลับคืนมา เรา
ตระหนักว่า ตัวตนต่างๆ ทีเรารูจ้ กั ในหลายปี ทีผ่านมา
น่าจะมีสว่ นในความร้าวฉานนี6 ค่อนข้างจะแน่ชดั ว่า มีกลุม่
ของตัวตนเข้าครอบครองความสัมพันธ์ของเราทัง6 คู่ ไม่มี
คําว่า ‘เรา’ อีกต่อไป ความผูกพันขาดสะบัน6 เด็กเล็กๆ ผู้
เปราะบางซึงเคยอยู่กบั เรา ทีเป็ นส่วนหนึงในความสัมพันธ์
ของเราตัง6 แต่ตน้ หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ทัง6 หมดนี6 คือจุดเริมต้นของการค้นคว้าอย่างจริงจัง
เป็ นเวลาสามเดือน เรามองไปยังตัวตนทียึดครองความ
สัมพันธ์ของเราและพยายามทีจะสืบค้นว่าอะไรกําลังเกิด
ขึน6 เราจดบันทึก วาดเค้าโครงของปฏิกิริยาเขิงลบทีเกิด
ขึน6 ระหว่างเรา เราทําเช่นนี6ครัง6 แล้วครัง6 เล่า จนเห็นแบบ
แผนทีค่อยๆชัดเจนขึน6 เราเริมเห็นว่าปฏิกิริยาเชิงลบ
เหล่านี6 เกิดขึน6 เป็ นแบบแผนง่ายๆ ซํา6 แล้วซํา6 เล่า
เมือฮัลโกรธซีดร้า เขาไม่ได้เป็ นฮัลอีกต่อไป เขากลาย
เป็ นพ่อผูเ้ ย็นชาทีกําลังต่อว่าต่อขานเธอ เธอกลายเป็ นลูก
สาวผูต้ กเป็ นเหยือและตอบโต้กลับเพือปกป้องตนเอง และ
ภายในพริบตา เธอก็กลายเป็ นแม่ชา่ งเสียดสี เย็นชา แล้ว
ฮัลก็กลายเป็ นลูกชายตัวน้อยผูอ้ ่อนไหว ทีเจ็บปวดกับแม่
ใจร้ายคนนี6 ขณะเดียวกัน ด้านทีเป็ นพ่อปากร้ายของฮัลก็
ไม่ลดราวาศอก มีตวั ตนอย่างน้อยสีตัวตน (หรือสีชุด) เข้า
มาเกียวข้อง เราสวมบทเหล่านี6ในเหตุการณ์แบบนี6ซาํ6 แล้ว
ซํา6 เล่า จนแป็ นแบบแผน เราเห็นตัวตนต่างๆ ทีมีสว่ นใน

แบบแผนนี6 เราเข้าถึงตัวตนต่างๆ ทีมีสว่ นในปฏิกิริยา
เหล่านี6 เราเห็นบางตัวตนได้ชดั กว่าตัวตนอืน แต่ทกุ ตัวตน
ล้วนอยู่ตรงนัน6 ด้วยกัน
เราเรียกแบบแผนนีว่า แบบแผนพึงพิงในความสัมพันธ์
(Bonding Pattern) เพือตระหนักว่าแบบแผนนีคือชุด
ปฏิกิริยาพืนฐานของ พ่อแม่/ลู ก เรารู ส้ ึกให้เกียรติต่อ
ความสัมพันธ์นี ด้วยว่านีคือวิถีแห่งความสัมพันธ์อันเป็ น
ปกติหาใช่ความเจ็บป่ วยไม่ ในเวลานัน6 เราเห็นแบบแผน
เหล่านัน6 เป็ นเพียงปฏิกิริยาต่อกัน ระหว่างตัวตนทีมีอาํ นาจ
กับตัวตนทีไร้อาํ นาจ เมือเวลาผ่านไปมุมมองของเราแจ่ม
ชัดยิงขึน6 เราเห็นแบบแผนดังกล่าวเป็ นไปตามธรรมชาติ
ของความสัมพันธ์พ่อแม่กบั ลูกๆ และ แบบแผนทีวา่ นีเป็ น
แบบแผนพืนฐานของความสัมพันธ์ทุกประเภท
เราพบว่า ในทุกความสัมพันธ์ก็เป็ นเช่นนัน6 ครัง6 แล้ว
ครัง6 เล่า แบบแผนพึงพิงทุกประเภทเกิดจากการปฏิเสธ
และหันหลังให้ความเปราะบาง ซึงมาจากหลาก หลาย
ปั จจัยหากแต่ปรากฎอยู่ตลอดเวลา เมือใดก็ตามที
ปฏิสมั พันธ์เป็ นลบ เราสามารถทีจะสืบค้นลงไปแล้วพบว่า
เราไม่สามารถเข้าถึงความเปราะบางในส่วนลึกของเรา
(เราอาจจะเรียกว่า เด็กเล็กๆ ในตัวเรา) มีบางอย่างทําให้
เด็กเล็กๆ ของเราเจ็บปวด หวาดกลัว หากเรายิงเพิกเฉย
ต่อความเประบางนัน6 แล้วเรายิงทําตัวเป็ นผูใ้ หญ่ทีเข้มแข็ง
เพียงใด ก็เท่ากับเรากําลังทอดทิ6งเด็กเล็ก ๆ ของเราที
แสนเปราะบางคนนัน6 แต่หากเราเข้าถึงเด็กคนนัน6 ได้ และ
สามารถดูแลความเปราะบางของเขาโดยตรง แบบแผน
พึงพิงอย่างลบก็จะหมดอํานาจ ตัวตนทีมีอาํ นาจต่างๆ ก็
ไม่จาํ ต้องสําแดงตนออกมา
ความจริงข้อหนึงซึงเราค้นพบเสมอมาตัง6 แต่เราเริม
ทํางานกับตัวตนก็คือ เมือเราพิพากษาตัวตนใด เรากําลัง
ปฏิเสธตัวตนนันในตัวเราเอง ในความสัมพันธ์เชิงลบ หรือ
ในแบบแผนพึงพิงนี6 คําพิพากษาของเราจะโดดเด่นเป็ น
ประเด็นสําคัญ เมือมองประเด็นนี6อย่างใส่ใจ เราจะค่อยๆ
เห็นชัดด้วยตนเองว่า ขณะทีเรามีปฏิกิริยาด้านลบต่อคน
อืน ขณะนัน6 เรากําลังเห็นภาพตัวตนทีโดนทิ6งของเรา
เอง หากเราตระหนักถึงสิงนี6 เราก็สามารถทีจะใช้ปฏิกิริยา
ทีว่านี6เป็ นบทเรียนในความสัมพันธ์ของเรา และช่วยให้
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ผูอ้ ืนเห็นสิงนี6ในความสัมพันธ์ของเขา
แต่การรับรูน้ ี6ค่อนข้างเจ็บปวด เราหวังว่าพวกเราจะ
สามารถก้าวข้ามไปได้ เมือพิพากษาใครช่างเป็ นเวลาที
มันส์เสียจริงๆ เป็ นความรูส้ ึกทีแสนจะสะใจ เมือเรา
สามารถตรึงใครสักคนไว้บนกําแพงด้วยคําวิพากษ์
วิจารณ์อนั ปราดเปรือง ช่างเป็ นความรูส้ ึกทีสูงส่งเสียนี
กระไร เราถูกต้องอย่างไร้ขอ้ กังขา
แต่หากว่า คําพิพากษานัน6 สะท้อนให้เห็นตัวตนทีโดนทิ6ง
ในตัวเรา ความมันส์ทีว่าจะอยู่ทีไหนเล่า จะยังรูส้ ึกฉลาด
ปราดเปรืองอยู่หรือ จะยังเริงระบําในท่วงท่าของการยก
ตนข่มท่านไหม หากรูอ้ ยู่แก่ใจว่าทีเรากําลังโจมตีอยู่นนั6 คือ
ตัวตนใดตัวตนหนึงหรือหลายตัวตนของตัวเองทีเราทิ6งไป
มีตลกร้ายของเราทัง6 คู่อยู่เรืองหนึง ขณะทีเราใกล้จะได้
ข้อสรุปทฤษฎีแบบแผนพึงพิง คืนหนึงราวห้าทุ่ม เราทัง6 คู่
กําลังทะเลาะกัน ซิดร้าบอกว่า เธอเหนือยเต็มทีจะเข้านอน
แล้ว ฮัลยังตกอยู่ในแบบแผนทีก่อให้เกิดความขัดแย้ง ยัง
ร้อนระอุดว้ ยคําพูดแรงๆ ยังโกรธทีซิดร้าว่าเขาว่า เขาไม่

รูท้ นั ตัวตน ผ่านไปสิบนาทีจากนัน6 ฮัลก็โถมเข้าไปใน
ห้องนอน ตะโกนใส่ซิดร้าอย่างหยิงทะนงตนว่า “ฉันกําลัง
รูท้ นั ตัวเองอยู่โว้ย” และเราทัง6 คู่ตา่ งก็หัวเราะงอหาย แล้ว
เรืองก็จบลง ช่างเป็ นการค้นพบการสํานึกรูท้ ีคดเคี6ยวเอา
เรืองทีเดียว
เราตืนเต้นต่อสิงทีเกิดขึน6 นี6มาก มันค่อนข้างใหม่และใช้
การได้ดีในชีวิตประจําวันของเรา การค้นพบนีทําให้เราเห็น
ความสัมพันธ์ทีไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา เห็นคุณค่า และ
แทบคาดเดาได้เหมือนสมการคณิตศาสตร์ จนเราเคยคิด
ว่านีเป็ นเทคโนโลยีของความสัมพันธ์ดว้ ยซําไป
การค้นพบอันน่าตืนเต้นนีช6 ว่ ยขยายความให้เราเห็น
อาการพึงพิงนักบําบัด (transference) ได้อย่างสร้างสรรค์
(ไม่มองว่าเป็ นอาการป่ วยไข้) นีคือหลักการเดียวกัน
แตกต่างตรงทีว่า เมือต้องจ่ายเงิน เราเรียกว่า อาการ
พึงพิงนักบําบัด และเรียกว่า แบบแผนพึงพิง หากไม่มี
ค่าใช้จ่าย เราจึงสรุปว่านีคือ “จิตวิทยาการพึงพิงนัก
บําบัด (The Psychology of The Transference)”

ขณะสอนทีประเทศเนเธอแลนด์ ปี ค.ศ. 1987
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ความอิมเอมใจทีได้รบั ในทันทีจากการค้นพบแบบแผน
พึงพิงนี6 คือ เรารูส้ ึกดีขนึ6 ความรักใคร่ใกล้ชิดกลับคืนมา
แน่นอนล่ะว่า เราเรียนรูท้ ีจะเลิกยกตนข่มท่าน (ซึงรสชาติ
เย้ายวนยิงนัก) แต่เรามีความสุขทีมีกนั และกันมาก
กว่าเดิม
เรารูส้ ึกเป็ นอิสระอย่างแสนวิเศษทีเราหลุดจาการแบบ
แผนพึงพิงอย่างลบ ช่วยให้การทํางานร่วมกับคู่สมรส
สนุก แทนทีจะเป็ นฝันร้าย การได้สอนผูค้ นเกียวกับแบบ
แผนพึงพิงและได้ทาํ งานกับตัวตนต่างๆ ได้สร้างหนทาง
แห่งการเปลียนแปลงตนเอง และเราได้ใช้สิงนี6ดว้ ยตัวเรา
เองจนเกิดประโยชน์เพิมพูน
หลังจากนัน6 เป็ นเวลาอีกนานพอสมควร กว่าเราจะใส่ใจ
แบบแผนพึงพิงเชิงบวก แล้วตระหนักว่าบ่อยครัง6 ทีแบบ
แผนเชิงบวกคือการโหมโรงให้เกิดแบบแผนพึงพิงเชิงลบ

องค์ประกอบทีห้า
จิ ตวิทยาการรูท้ นั ตน
การสํานึกรูโ้ ดยอาศัยการเข้าถึงแบบแผนพลัง
ด้านจิตวิญญาณ
ทฤษฏีเรืองแบบแผนพึงพิง และการให้ความหมายใหม่
เกียวกับการสํานึกรู้ ช่วยให้เรามีตน้ แบบทีใช้การได้ดี จน
ทําให้เราคิดจะเปลียนชืองานของเราเป็ น จิตวิทยาการ
รูท้ นั ตน (Psychology of the Aware Ego) เราพบว่าหัวใจ
ของงานนี6 มิใช่เพียงการได้พดู คุยกับตัวตนต่างๆ ซึงก็
สําคัญแต่ยงั ไม่เท่ากับ การพัฒนากระบวนการรูท้ นั ตน
นีคือกุญแจทีจะช่วยให้เกิดการเปลียนแปลงทีเราค้นหา
เราได้เห็นผูค้ นซึงสามารถทํางานกับตัวตนต่างๆ ไป
ตลอดชีวิต แต่การเปลียนแปลงของเขาจะหยุดชะงักอย่าง
ง่ายดาย จนกว่าเขาจะสามารถแยกตัวเองจากตัวตนหลัก
และเลิกยึดถือตัวตนหลักเป็ นสรณะ เราเห็นว่าตัวตนหลัก
สามารถกลับมาควบคุมได้อีกอย่างอัตโนมัติ หาก
ปราศจากกระบวนการรู ท้ ันตน กระบวนการรู ท้ ันตนนี
ปรากฏขึนระหว่างคู ่ขัวทีตรงกันข้าม ตัวอย่างคู่ของ
ตัวตนตรงกันข้ามคือ ขัว6 ของอํานาจกับขัว6 ของความ
เปราะบางอ่อนไหว ขัว6 ของคนขยันกับขัว6 ของคนเรือยๆ

สบายๆ ขัว6 ของความรูส้ ึกกับขัว6 ของความคิด หรือขัว6 ของ
การควบคุมกํากับ กับขัว6 ของการปล่อยเลยตามเลย
กระบวนการรูท้ นั ตนปรากฏขึน6 ระหว่างคู่ตรงข้ามของ
แต่ละขัว6 ในแต่ละขณะ และขัว6 แต่ละคู่มีมากมาย แม้จะแจ่ม
กระจ่างในบางขณะ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกระจ่างชัด
ตลอดไป ยกตัวอย่างเช่น เราพบว่า บางคนพัฒนา
กระบวนการรูท้ นั ตนจนสามารถดํารงตนอยู่ระหว่าง
ความขัดแย้งของตัวตนด้านความคิดกับตัวตนด้าน
ความรูส้ ึก แต่ขณะเดียวกัน เขาไม่รจู้ กั กระบวนการรูท้ นั
ตนในเรืองทางจิตวิญญาณเลย คนเดียวกันนี6สามารถ
เข้าถึงทัง6 ความรูส้ ึกและเหตุผลได้ แต่อาจยึดถือตัวตนทาง
จิตวิญญาณไว้อย่างเหนียวแน่นและปฏิเสธด้านทีเป็ นคน
ธรรมดาสามัญทีดําเนินชีวิตตามสัญชาตญาณ
สําหรับคนทียึดถือเรืองจิตวิญญาณเป็ นสําคัญ หาก
เขาจะพัฒนากระบวนการรูท้ นั ตนทีเกียวข้องกับจิต
วิญญาณ เขาจะต้องแยกตัวทียึดว่า เรืองจิตวิญญาณ
สําคัญทีสุด เพือทีกระบวนการรูท้ นั ตนจะสามารถรับรู้
การเข้าถึงจิตวิญญาณได้ มีประสบการณ์ได้ โดยมิตอ้ ง
ยึดถือว่าจิตวิญญาณนัน6 เป็ นคุณค่าสูงสุด การเลิกยึดถือ
เช่นนี6ไม่งา่ ยเลย เราได้พบนักแสวงหาโลกทางจิตวิญญาณ
จํานวนมาก ต่างโดนตัวตนของ “นักผลักดันชีวิตฝ่ ายจิต
วิญญาณ” หรือตัวตนคนขยันเป็ นผูข้ บั เคลือนชีวิต จนกว่า
เขาจะแยกนักขับเคลือนฝ่ ายจิตวิญญาณเหล่านี6ออกไป
ได้ เขาจึงจะเข้าถึงหรือยอมรับสามัญชนผูซ้ ึงอาจจะเกียจ
คร้าน ยอมรับสามัญชนทีหมกมุน่ อยู่กบั สัญชาตญาณ
มากกว่าจิตวิญญาณ
ในทางกลับกัน คนทีมีตวั ตนหลักเป็ นด้านเหตุผล ยึด
หลักความคิดและปฏิเสธมิติทางจิตวิญญาณ เขาต้อง
เรียนรูท้ ีจะปลดตนเองจากการยึดมันตรรกะเหตุผล
เพือให้กระบวนการรูท้ นั ตนเริมทีจะเห็นว่าเหตุผลนัน6 เป็ น
เพียงตัวตนหรือแบบแผนพลังอย่างหนึงเท่านัน6 หากทําได้
เช่นนี6จึงจะเกิดพื6นทีให้ตวั ตนทางจิตวิญญาณได้ก่อกําเนิด
และเป็ นทียอมรับอย่างเหมาะสม ณ จุดดังกล่าว เรามี
กระบวนการรูท้ นั ตนยืนตระหง่าน ระหว่างกฎทีตราไว้ให้
การดํารงอยู่บนโลกร่วมกับขอบเขตทีเหนือธรรมชาติ
พร้อมประสบการณ์ในโลกของจิตวิญญาณ
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สภาวะทีว่าทําให้เรารูส้ ึกราวกับว่า เรากําลังพิจารณาคดี
หย่าร้าง ด้วยแนวคิดนี6 เราช่วยผูค้ นให้เรียนรูท้ ีจะแยก
จากตัวตนหลักของพวกเขา ครัน6 เมือเขาได้แยกจากตัวตน
หลัก กระบวนการรูท้ นั ตนสามารถนําพลังงานนัน6 ๆ มาใช้
โดยสํานึกรู้ ไม่มีอะไรตกหล่นหายไป ตัวตนหลักเพียงแต่
เริมทํางานภายใต้การคุม้ ครองของกระบวนการรูท้ นั ตน
โดยกระบวนการรูท้ นั ตนนี6ได้รบั ข้อมูลต่างๆ จากตัวตน
หลัก แต่ยิงไปกว่านัน6 ยังได้ขอ้ มูลเพิมจากตัวตนต่างๆ ที
เป็ นขัว6 ตรงกันข้ามอีกด้วย
เราได้พยายามให้คณ
ุ รูส้ ึกถึงกระบวนการทีดําเนินไป
อย่างต่อเนืองในขณะทีเราพัฒนางานของเรา การเล็งเห็น
ความสําคัญของกระบวนการรูท้ นั ตน ได้เปลียน แปลง
ธรรมชาติของการสนทนากับเสียงในตนไปโดยสิ6นเชิง ไม่
ว่าเราจะทําอะไรกับตัวตนต่างๆ เราทําเพือเกื6อหนุนให้
กระบวนการรูท้ นั ตนได้วิวฒ
ั นาเป็ นสําคัญ การเปลียน
แปลงในเนื6องานดังกล่าว ได้ยกระดับของระบบทัง6 ระบบสู่
สากล งานนี6กลายเป็ นปรัชญาชีวิต หรือหลักในการ
ดํารงชีวิต ขณะเดียวกัน งานนี6ก็เป็ นระบบทีใครต่อใคร
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั งานของพวกเขา โดยไม่
ขัดแย้งหรือต้องฟาดฟั นทําลายระบบจิตวิทยาด้านจิต
วิญญาณใดใด

ความสําคัญของกระบวนการรูท้ นั ตน
เรามีความหวังว่า ครู และผู ด้ าํ เนินการในงานนี มีความ
เข้าใจพืนฐานด้านกระบวนการรู ท้ ันตน เพราะความเข้าใจ
ในเรืองนีจะเอือให้การประยุกต์ใช้จิตวิทยาตัวตน (the
Psychology of Selves) และการสนทนากับเสียงในตน มี
ประสิทธิผลยิงขึน การจงใจกระตุน้ ระบบพลังงานของ
ตัวตน อาจเป็ นวิธีการอันน่าตืนเต้นสําหรับจิตวิทยาตัวตน
แต่สาํ หรับพวกเราแล้ว นันยังไม่ใช่การสนทนากับเสียงใน
ตน เพราะการสนทนากับเสียงในตนเป็ นการทํางานกับ
ตัวตนต่างๆ โดยตรง ซึงรวมถึงประสบการณ์กบั เสียง
ของขัว6 ตรงข้ามและกระบวนการรูท้ นั ตนด้วย
เมือหลายปี ก่อน เราตัดสินใจว่าจะไม่เปลียนชืออย่าง
เป็ นทางการของงานนี6เป็ น "จิตวิทยาการรูท้ นั ตน" เหตุ
เพราะคําว่า “การสนทนากับเสียงในตน สัมพันธภาพและ

จิตวิทยาตัวตน" (Voice Dialogue, Relationship and the
Psychology of Selves) ได้กลายเป็ นศัพท์ทีใช้กนั ติดปากแล้ว
พวกเราจึงปล่อยเลยตามเลย ด้วยเชือว่า ในวันหนึงที
"กระบวนการรูท้ นั ตน หรือ จิตวิทยาการรูท้ นั ตน" เป็ นที
รูจ้ กั มากขึน6 เรือยๆ ในหมูค่ รูและผูด้ าํ เนินการ ชือของ
งานนี6ก็จะเปลียนแปลงไปเอง อย่างลงตัวในทีสุด

การรูท้ นั ตนกับชีวิตด้านจิตวิญญาณ
มีคนถามเราเสมอๆ ว่า “การรูท้ นั ตนสัมพันธ์กบั จิต
วิญญาณอย่างไร” หรือถามว่า “การสนทนากับเสียงใน
ตนมีจดุ ยืนอย่างไรต่อประเด็นเรืองจิตวิญญาณ?” เราจึง
อยากใช้โอกาสนี6พดู ถึงประเด็นคําถามเหล่านี6
เราทัง6 สองให้ความสําคัญกับสิงทีพึงเข้าใจว่า เรืองจิต
วิญญาณมีสององค์ประกอบทีแตกต่างกัน และจําเป็ นที
จะต้องแยกเรืองเพือความเข้าใจ องค์ประกอบแรกของจิต
วิญญาณนัน6 เกียวข้องกับกฎ ข้อบังคับ ส่วนองค์ประกอบ
ทีสองนัน6 เกียวกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติ – จะ
เรียกว่าประสบการณ์กบั พระเจ้า หรือสติปัญญาทีเหนือ
กว่า หรืออะไรก็ตามทีแสดงถึง ประสบการณ์ทีข้ามพ้นไป
จากการสํานึกรูต้ ามปกติวิสยั และยากทีจะอธิบาย
ประสบการณ์นนั6 เป็ นถ้อยคําได้
พัฒนาการของศาสนจักรต่างๆ โดยทัวไปนัน6 เริมต้น
จากประสบการณ์เหนือธรรมชาติ แล้วตามด้วยการ
พัฒนาเนื6อหาของกฎระเบียบเพือจะเกื6อหนุนให้เกิด
ประสบการณ์ดงั กล่าว และแบ่งบันให้กบั ผูอ้ ืนเพือให้ได้รบั
ประสบการณ์เดียวกัน กฎระเบียบทีว่านี6เพิมจํานวนขึน6
ทวีคณ
ู และทรงอํานาจอย่างยิง จนในทีสุดก็อาจจะกลบ
ประสบการณ์ทีมีมาแต่เดิมจนสิ6น
สําหรับเรา ประสบการณ์เหนือธรรมชาตินนั6 เป็ นจริง
และเป็ นของขวัญอันทรงคุณค่า ด้านใดหรือใครในตัวเราที
ได้รบั ของขวัญนี6 และได้ทาํ อะไรกับของชิ6นนี6 อาจจะแตก
ต่างกันไป เมือตัวตนหนึงได้รบั ของขวัญชิ6นนี6 - ลองเรียก
ตัวตนนี6ว่า นักปฏิบตั ิดา้ นจิตวิญญาณ – ตัวตนนี6ก็จะ
ค่อยๆ ตัง6 กฎกติกาและกําหนดความคาดหวังต่างๆ เพือ
รองรับประสบการณ์ทีได้รบั แล้วตัวตนนี6ก็พิพากษา
ตัวตนอืนๆ ซึงมีจดุ ยืนอยู่คนละขัว6 อีกทัง6 ยังขัดแย้งกับ
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อะไรหรือใครก็ตาม ทีไม่เป็ นไปตามความคาดหวังหรือ
ปฏิบตั ิตามกติกาของตัวตนทีว่านัน6
ทัง6 หมดทีกล่าวมานี6 เป็ นวิถีซึงสํานักต่างๆ ตลอด จน
ศาสนจักรได้ใช้พฒ
ั นาตนเองขึน6 มา ประสบการณ์เดิมโดน
ตัวตนหลัก หรือตัวตนของกลุม่ คนคอยปกป้องและสกัด
กัน6 มิให้ใครมาทําร้ายได้ มีแต่แบบแผนพลังของตัวตนนี6
เท่านัน6 ทีจะเรียกได้ว่าดี และใครต่อใครสยบอยู่กบั กฎ
กติกาซึงตัวตนนีส6 ร้างขึน6 มา พื6นฐานของสัมพันธภาพ
ระหว่างบรรดาคุรแุ ละหมูศ่ ิษย์ ก็สมประโยชน์ตามอาการ
ยอมจํานนทีว่านี6 เหล่าศิษย์ตา่ งยอมจํานนตนเองกับคุร ุ
ของเขา เพือจะได้รบั ประสบการณ์ดงั กล่าวเป็ นของกํานัล
ในทางกลับกัน การรูท้ นั ตนนัน6 ยอมรับทุกแบบแผน
พลังของทุกตัวตน นับว่าแตกต่างจากการยอมจํานนเพียง
กับพลังของชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณเท่านัน6 พูดให้ตรงไป
ตรงมาก็คือ การรูท้ นั ตนนัน6 มุง่ มันทีจะได้ฟัง ได้เห็น และ
รูส้ ึกร่วมกับตัวตนต่างๆ อย่างครบครัน โดยไม่ตดั ด้านใด
ทิ6งเลย เมือตัวตนใดเริมทีจะครอบครอง ก็เป็ นภาระของ
การรูท้ นั ตนเองทีจะหาตัวตนด้านตรงกันข้าม และรูถ้ ึง
บทบาททีด้านนัน6 พึงมีควบคู่กนั ไป ด้วยนัยยะนี6 การรูท้ นั
ตนเองนัน6 จึงเหมือนวาทยกร ผูส้ ดับรับฟั งเสียงของ
เครืองดนตรีทกุ ชิ6น และใช้แต่ละเสียงนัน6 เรียบเรียงขึน6 มา
เป็ นบทเพลงของจิตวิญญาณ
การเรียนรูท้ ีจะยอมรับตัวตนต่างๆ ทัง6 หมดนัน6 พึงนํา
คําพิพากษาลบๆ ทีเราสาดใส่ใครต่อใคร (หรืออะไรก็ตาม)
มาพิจารณาเพือช่วยให้การรูท้ นั ตนได้เติบโตต่อเนืองจน
เข้มแข็งคือ เมือใดเรารูส้ ึกว่ากําลังตัดสินใครหรืออะไรก็
ตาม เรารูว้ ่า เราพิพากษาเรืองนัน6 โดยอาศัยตัวตนหลัก
เพราะการตัดสินคนอืนนัน6 มาจากเสียงของตัวตน หาใช่
เป็ นเสียงของการรูท้ นั ไม่
คุณอาจจะถามว่า “แล้วคุณจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า คุณดํารง
ตนอยู่ในการรูท้ นั ตนหรือไม่ คุณจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า ขณะใด
ก็ตามทีกําลังยอมรับตัวตนต่างๆ นัน6 เกิดจากการรูท้ นั
ตน? ความคิดซึงมักจะเล่นบทพระเจ้าหรือตัวตนหลักใดใด
ก็ได้ทีจะมีบทบาท อาจจะทําให้คณ
ุ หลงคิดไปว่า คุณกําลัง
รูท้ นั เองก็เป็ นได้
คําตอบคือ เราไม่รหู้ รอก เราไม่รตู้ วั ว่าเรากําลังอยู่ใน

การรูท้ นั ตน ยกเว้นในเวลาอันชัวขณะ เช่น หลังจากตัวตน
นักรับผิดชอบใครต่อใครของคุณเพิงโดนสัมภาษณ์ และ
คุณสามารถรูส้ ึกว่า คุณแยกตนเองจากตัวตนนี6ได้ คุณ
สามารถบอกกล่าวได้เพียงว่า ในขณะนี6คณ
ุ มีอาการรูท้ นั
ตนกับตัวตนคนรับผิดชอบ คุณพอจะเข้าใจตัวตนนัก
รับผิดชอบนี6ได้ในระดับหนึง และสามารถเห็นเขาเป็ นเพียง
ส่วนหนึงของตัวคุณเอง
คําตอบทีสองคือ ขณะทีเราเชือสนิทใจว่า เรากําลัง
กระทําการใดใดโดยรูท้ นั ตน เราหาได้เป็ นเช่นนัน6 ไม่ เป็ นไป
ได้มากเลยว่า เรากําลังปั กใจอยู่กบั ตัวตนด้านจิตวิญญาณ
ตัวตนคนนิยมเหตุผล หรือตัวตนคนช่างบังคับบัญชา
ตัวตนเหล่านีใ6 ห้ความรูส้ ึกถึง ความมันอกมันใจ และเขา
มักจะเสแสร้งแกล้งเป็ นการรูท้ นั ตน
การรูท้ นั ตนนัน6 ก้มหัวให้กบั เทพและเทพีตา่ งๆ ให้กบั
แสงสว่างและทางมืดมน ให้กบั สวรรค์และแผ่นดิน ระหว่าง
ความดีงามและความทรามเลว รวมทัง6 ให้กบั ทัง6 รูปกาย
และจิตวิญญาณ อีกทัง6 ยอมรับปั ญญากับความเขลา การ
รูท้ นั ตนนัน6 ต้อนรับขัว6 ทีต่างตรงกันข้ามกัน การรูท้ นั ตน
ค่อนข้างจะใช้คาํ ว่า “อย่างนี6 และ อย่างนัน6 ” มากกว่าทีจะ
กล่าวว่า “ถ้าไม่อย่างนี6ก็ตอ้ งอย่างนัน6 อย่างใดอย่างหนึง
เท่านัน6 ” การรูท้ นั เช่นนี6เปิ ดโอกาสให้รจู้ กั ทางสายกลางที
แท้จริง
เราเห็นว่าการรูท้ นั ตนคือ การยอมรับกับปั ญญาญาณ
ของจักรวาล ปั ญญาญาณนี6แสดงออกในหลายวิถีทาง
แต่มิได้เป็ นเรืองเฉพาะบุคคลอย่างใดเลย แม้นว่าเราอาจจะ
สัมผัสปั ญญานี6โดยอาศัยความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน อีก
คนอาจจะเห็นอย่างกระจ่างชัดในความเลือนไหลของความ
ฝัน ขณะทีอีกหลายๆ คนอาจจะประสบขณะทีกําลังฝึ ก
สมาธิหรือปฏิบตั ิธรรม สําหรับนักวิทยาศาสตร์ พวกเขา
เข้าถึงปั ญญาญาณผ่านทฤษฎีการจัดการโลกทางวัตถุใน
ระดับทีครอบคลุมสากลจักรวาล ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม
การรูท้ นั ตนนี6ตอ้ งยอมรับความจริงของปั ญญาขัน6 สูงดัง
กล่าว และยอมรับว่า ปั ญญานัน6 ก็รบั รูไ้ ด้ขณะทีเกิดขึน6 ใน
จุลจักรวาลส่วนของเขาหรือเธอ
สําหรับเราทัง6 สอง การรูท้ นั ตน จะเปิ ดทางให้เห็น
บทบาทของปั ญญาญาณทีมีในสัมพันธภาพระหว่าง

ท่านสามารถอ่านบทความนี และบทความทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อมู ลทีน่าสนใจอืนๆ ได้ที www.voicedialogue.org

องค์ประกอบพืนฐานของสนทนากับเสียงในตน (Voice Dialogue )

ขณะสอนทีประเทศฝรังเศส ปี ค.ศ. 1989

มนุษย์ดว้ ยกัน เมือเรายอมรับความคิดทีว่า ทุกคนในชีวิต
ของเรานัน6 สามารถเป็ นครูของเราได้ เราจะตระหนักว่า
เราพึงพิจารณาปฏิกิริยาต่างๆ ทีใครต่อใครมีตอ่ เราอย่าง
จริงจัง และเรียนรูท้ ีจะอาศัยการพิพากษาเชิงลบซึงกระทํา
ต่อใครใคร มาเป็ นเครืองมือทีจะใช้คน้ พบตัวตนทีโดนทิ6ง
การรูท้ นั ตน เป็ นการแสดงออกของกระบวนการสํานึก
รูท้ างจิตวิญญาณ ภารกิจของการรูท้ นั ตนคือการโอบรับ
โลกทางจิตวิญญาณตามฐานะอันสูงส่งของเขา และในทาง
ตรงกันข้ามก็ยอมรับโลกของวัตถุ และความจริงของ
อารมณ์ รวมถึงอาการหลงใหลในจิตใจและความคิด
เราเห็นว่า เป็ นเรืองสําคัญยิงทีจะไม่นาํ ชีวติ ด้านจิต
วิญญาณมาปะปนกับการสํานึกรู ้ กระบวนการของการ
สํานึกรู น้ ันครอบคลุมชีวติ ด้านจิตวิญญาณแต่ชีวติ ด้านจิต
วิญญาณไม่จาํ เป็ นต้องครอบคลุมถึงกระบวนการของ
การสํานึกรู ้ ด้วยว่า ชีวิตด้านจิตวิญญาณไม่เข้าถึงวัตถุ
หรือพลังงานของสัญชาติญาณ และนีเองเป็ นเหตุทีทําให้

คนจํานวนมาก ทีดํารงชีวิตด้านจิตวิญญาณไม่สามารถ
เข้าถึงและตอบสนองต่อสัญชาตญาณทางกายได้ กระบวน
การการรู ท้ ันตนนันเรียกร้องให้เราทํางานกับจิต และ
ทํางานกับความสัมพันธ์ ทํางานกับโลกทีจับต้องได้
สําหรับตัวเราเอง เราปลืมปิ ติอย่างยิงทีได้แสวงหาเช่นนี
และพอใจยิงทีจะใช้ชีวติ แสวงหาดังนีต่อไป

เดินหน้าเข้าหาโลกทีหลากหลาย
ผูค้ นใช้การสนทนากับเสียงในตน และกระบวนการรูท้ นั ตน
ในรูปแบบต่างกัน กับผูร้ บั บริการทีหลากหลาย ทีปรึกษา
ทางธุรกิจใช้ การสนทนากับเสียงในตน และแนวคิดของ
จิตวิทยาตัวตน รวมทัง6 วิธีคิดเรืองแบบแผนพึงพิง กับนัก
ธุรกิจผูไ้ ม่สนใจเรืองการตืนรู้ พวกเขาแปลภาษาเหล่านี6
ให้ใช้การได้ ในกรอบอ้างอิงและสภาวการณ์ทีต่างกันไป
แล้วแต่ตวั ตนหลัก
ตัวอย่างเช่น โค้ชหรือทีปรึกษาทางธุรกิจอาจจะพูด
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“พฤติกรรมทีเคยชิน” หรือ “กลยุทธ์เดิมๆ” ว่าตรงกัน
ข้ามกับ “ศักยภาพทีซ่อนเร้น” แทนทีจะใช้คาํ ว่า ตัวตน
หลักกับตัวตนทีโดนทิ6ง พวกเขาอาจจะไม่นิยมทีจะใช้คาํ ว่า
“การรูท้ นั ” เพราะ ความหมายอาจจะไม่เข้าหูนกั ธุรกิจ เขา
จึงคิดค้นคําใหม่ๆ ทีน่าทึงและใช้ได้ดีอย่างยิง
ครูทีผ่านการอบรมคนสําคัญคนหนึงของเรา จดจ่อกับ
ภาวะทีเราเรียกว่า “การดํารงอยู่” เพราะว่าเธอรูส้ ึกเป็ น
เรืองสําคัญอย่างยิงยวด ขณะทีคนอืนๆ อาจจะใช้คาํ ว่า
“การดํารงอยู่” นี6 เป็ นพาหนะเพือจุดประกายพลังงานของ
ชีวิตด้านวิญญาณ
ครู(ผูส้ อนสนทนากับเสียงในตน)บางท่านเชียวชาญที
จะทํางานกับตัวตนทีมีสว่ นทําให้เกิดอาการเสพ
ติด การแพทย์ตะวันตกเริมมีนกั วิจยั ค้นคว้าเกียวกับการ
ทํางานของเซลล์ประสาทสมองในภาวะของการสํานึกรู้
การฝึ กสมาธิ รวมทัง6 ตัวตนต่างๆ อีกด้วย
บนอีกเวทีซึงแตกต่างกันโดยสิ6นเชิง งานสนทนากับ
เสียงในตนนี6ได้พิสจู น์แล้วว่า มีประโยชน์ในการฝึ กหัด
นักแสดงอย่างทรงคุณค่า และศัพท์แสงก็นาํ ไปใช้แตกต่าง
กัน เพือให้เข้ากับสภาวการณ์ ผูฝ้ ึ กสอนการเต้นแทงโก้
ระดับนานาชาติท่านหนึงถึงกับใช้การทํางานกับพลังของ
งานนี6 เพือฝึ กนักเต้นรําทีจะลงแข่งขัน
เราทัง6 สองยินดีทีได้เห็นการทํางานกับตัวตนนีพ6 ฒ
ั นาไป
ในวิถีทีสร้างสรรค์และหลากหลาย

สนทนากับร่างกาย:
ผลงานของจูดิธ ทามาร์ สโตน
ขณะนี6เป็ นเวลาเหมาะ ทีจะแนะนําให้รจู้ กั งานของ จูดิธ
ทามาร์ สโตน ลูกสาวของฮัล เธอได้เพิมเติมมิติใหม่ถอด
ด้ามให้กบั งานนี6 เมือเธออายุยีสิบปี ต้นๆ จูดิธทํางาน
กับบลูครอสและตัง6 ใจอย่างยิงทีจะเป็ นนักธุรกิจ แต่แผน
ของเธอสะดุดลง เมือแพทย์พบว่าเธอมีอาการอ่อนเพลีย
จากโรคไขข้ออักเสบ อาการของเธอหนักหนามากจนทําให้
เธอต้องล้มเลิกแผนงานอาชีพของเธอและอุทิศตนทีจะ
รักษาตัวเอง
จูดิธเลือกทีจะไม่ใช้การแพทย์กระแสหลัก ซึงมักเป็ น
บรรทัดฐานทีจะรักษาโรคนี6 เธอได้พบแพทย์ใจกว้างผู้

ยอมรับความคิดของเธอทีจะรักษาตัวด้วยรูปแบบที
แตกต่าง และนีเป็ นจุดเริมต้นของการเดินทางค้นคว้าการ
บําบัดทีโดดเด่นอย่างยิงเป็ นเวลากว่าห้าปี ในช่วงต้น และ
โดยความเป็ นจริงแล้วการค้นคว้าทีว่ายังดําเนินมาจนถึง
ปั จจุบนั
จูดิธให้โอกาสตนเองทีจะรับการบําบัดทางจิตอย่าง
ต่อเนือง เธอเข้าถึงการรักษาทีหลากหลายทัง6 แพทย์
ทางเลือกและแพทย์ตะวันตก เธอพาเราทัง6 สองติดตามการ
เรียนรูข้ องเธอไปด้วย สําหรับฮัล เขาพอใจอย่างยิงทีจะได้
ร่วมงานกับผูค้ นทีจูดิธรูจ้ กั ระหว่างการเดินทางค้นหาของ
เธอ ฮัลเองก็คงไม่อาจอยู่รอดถึงวันนี6 หากปราศจากจูดิธ
ผูค้ อยแนะนําและช่วยเหลือทางด้านสุขภาพกับเขาอย่าง
สมําเสมอ
จูดิธได้เริมพัฒนาวิถีทีพิเศษและแตกต่างทีจะเข้าถึง
ร่างกายของเธออย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยอาศัย
ประสบการณ์ทีเธอบําบัดตนเองอย่างลึกซึ6ง การรูส้ ึกถึง
ร่างกายของเธอนัน6 ดูจะจริงจังยิงกว่าพวกเราส่วนใหญ่
ซึงไม่ได้ใช้เวลากับร่างกายของตนเองมากนัก เธอค่อยๆ
เบนเข็มงานอาชีพของเธอมาเป็ นนักจิตวิทยา และใช้การ
สนทนากับเสียงในตนเป็ นเครืองมือหลักของต้นแบบการ
รักษาด้วยวิถีของเธอ หลายปี ต่อมาเธอได้เป็ นหนึงในครู
อาวุโสในวิชาของเรา
งานทีเธอพัฒนาขึน6 ใหม่ แตกต่างจากการสนทนา
กับเสียงในตน เธอเรียกงานของเธอว่า สนทนากับเสียงใน
กาย (Body Dialogue) เธอมีประสบการณ์ว่า ร่างกายนัน6 มี
เสียงทีสามารถบอกกล่าวได้ เธอค้นพบอีกว่า ร่างกายแต่
ละส่วนนัน6 สามารถทีจะพูดและบอกเรืองราว ข้อมูล และให้
คําแนะนําทีเฉพาะเจาะจงได้
จูดิธเข้าถึงว่า ร่างกายทีจับต้องได้นนั6 มีปัญญาของ
ตนเอง และใครก็ตามทีสามารถติดต่อกับปั ญญากายได้
จะได้รบั ข่าวสารและคําแนะนําต่างๆ กระบวนการทํางาน
กับร่างกายในวิถีนี6 มีสว่ นสําคัญทีช่วยพัฒนาการสนทนา
กับเสียงในตนและจิตวิทยาการรูท้ นั ตน อย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปในเวลาทีผ่านมา

ท่านสามารถอ่านบทความนี และบทความทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อมู ลทีน่าสนใจอืนๆ ได้ที www.voicedialogue.org

องค์ประกอบพืนฐานของสนทนากับเสียงในตน (Voice Dialogue )

องค์ประกอบทีหก
ความสัมพันธ์คือสนามพลังของกันและกัน
รูจ้ กั เล่นเครืองดนตรีของตนเอง
ขณะทีเราพัฒนาความรูช้ ดุ นี6 เราตืนเต้นทีจะผจญภัย
ด้วยกันในหลายช่วงเวลา และเรืองทีลึกซึ6งอิมอกอิมใจ
ทีสุดเรืองหนึงก็คือ เรืองสนามพลัง (Energetics) ในงาน
สนทนากับเสียงในตนและงานจิตวิทยาตัวตน ฮัลเริมรูจ้ กั
โลกของสนามพลังจากงานของ วิลเลียม บรูช จอย ในปี
1974 ขณะทีเขาปรากฏตัวกับสาธารณชนครัง6 แรก ใน
การประชุมภาคฤดูรอ้ นของศูนย์ศิลปะเพือการเยียวยา
นับเป็ นจังหวะเวลาทีจุดประกายให้กบั โลกของการสํานึกรู้
เพราะว่า ผูค้ นแห่แหนกันเข้าฟั งงานของบรูช และเห็นการ
สาธิตการทํางานกับสนามพลังของร่างกายเป็ นครัง6 แรก
และได้รจู้ กั วิถีทีจะทํางานกับสนามพลังทีว่านี6
ในเวลานัน6 การทํางานกับสนามพลังเป็ นไปเพือการ
บําบัดเยียวยา ฮัลไม่ได้สนใจทีจะเป็ นนักบําบัดเพือตนเอง

แต่บรูชได้เปิ ดโลกของพลังนี6ให้กบั ฮัล และหลายปี หลังจาก
นัน6 ฮัลได้พฒ
ั นาแบบฉบับการทํางานกับพลังในแบบของ
ตนเอง ซึงเขาเรียกว่า การปรับพลัง (field clearing) การ
ทํางานกับสนามพลังเป็ นส่วนสําคัญในชีวิตและการงาน
ของเรา ช่วยให้เราผ่านความยากลําบากทางกายภาพทัง6
ขณะอยู่ทีบ้าน และขณะทีเราเดินทาง
เมือมารูจ้ กั กัน เราจึงค้นพบว่า โลกของการเยียวยา
สามารถนํามาประกอบกับการทํางานกับความสัมพันธ์ได้
ในช่วงต้นของการค้นคว้า เราเริมสังเกตว่า แต่ละตัวตน
นัน6 ให้ความรูส้ ึกแตกต่างจากตัวตนอืน ๆ ขณะทีอยู่กบั เจ้า
เด็กเล็กๆ ทีแสนอ่อนไหว หรือ พ่อแม่ทีเปี ยมด้วย
ความรูส้ ึก เราจะรูส้ ึกได้เหมือนอยู่ในห้องพร้อมเครืองซึง
ปลดปล่อยความรูส้ ึกอุ่นๆ ออกมาจนรูส้ ึกถึงโยงใยที
สัมผัสได้ชดั เจน เราเรียกพลังนัน6 ว่า “ความสนิทสนม” แต่
เมือทํางานกับความคิดอ่าน กลับแตกต่างโดยสิ6นเชิง เรา
จะไม่รสู้ ึกถึงความใกล้ชิดทีว่า ความคิดไม่ได้ให้พลัง
ออกมา และเราไม่รสู้ ึกถึงความผูกพัน เราเรียกว่า “ความ
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เหินห่าง” พลังอย่างหนึงอบอุ่นและสนิทสนม อีกพลังเย็น
ชามีขอบเขตชัดเจน ต่างเป็ นวิถีทีมีไว้รบั มือกับโลกภาย
นอกซึงแตกต่างกันอย่างสิ6นเชิง
เราเริมให้ความสําคัญมากขึนกับ “สนามพลัง”ในการ
สนทนากับเสียงในตน แต่ละตัวตนต่างมีสนามพลังที
แตกต่างกัน หากเรากําลังสัมภาษณ์ตวั ตนทีเย้ายวน (หรือ
ทีเรามักเรียกกันว่า พลังของอาโฟรไดท์) เราแทบจะรูส้ ึก
ขนลุกตัง6 ไปทัวผิวกาย แต่หากเราสัมภาษณ์ตวั ตนทีสูงส่ง
เราอาจจะรูส้ ึกตุบๆ ตรงกระหม่อม หรือจักระที 7 ฮัลได้
เรียนเรืองพลังงานเหล่านี6จากงานทีศูนย์ศิลปะบําบัด ใน
ขณะทีซิดร้าเข้าถึงพลังเหล่านี6ตามธรรมชาติของเธอเอง
เราเริมเห็นความยุ่งยากระหว่างกัน เกิดความแตกต่าง
ของแบบแผนพลังทีแต่ละคนไม่รตู้ วั มาก่อน ตัวตนหลัก
ของซิดร้าในเวลานัน6 เป็ นตัวตนของความใกล้ชิดเป็ นกันเอง
ส่วนตัวตนหลักของฮัลเป็ นตัวตนห่างเหินเป็ นทางการ
เราเริมตะหนักว่า การพิพากษาอย่างเย็นชาใส่กนั และกัน
นัน6 เกิดขึน6 จากความแตกต่างดังกล่าว เมือเราเริมสอน
ด้วยกัน ความแตกต่างนี6กลายเป็ นปั ญหาใหญ่ขนึ6 มาทันที
ซิดร้าบอกว่า หากใครสักคนนังอยู่แถวหน้าเป็ นลมล้มไป
ฮัลไม่มีวนั จะสังเกตเห็น ส่วนฮัลก็บอกว่า หากใครทีนังอยู่
แถวสุดท้ายของห้อง ลุกเดินไปเข้าห้องนํา6 ซิดร้าจะเสีย
ความรูส้ ึก รูส้ ึกว่าถูกทิ6ง หรือโดนตัดสิน
วันหนึงขณะทีเราพักหลังจากสอนชัวโมงแรก ซิดร้า
ถามฮัลว่า เขาสังเกตเห็นคู่หนุม่ สาวซึงนังอยู่แถวหน้าข้าง
ขวาของเขาหรือไม่ ฮัลไม่รวู้ ่า ซิดร้าพูดถึงอะไร เธอจึงชี6ให้
เขาเห็นทัง6 คู่ซึงฝึ กฝน S M (12) ฝ่ ายผูห้ ญิงสวมปลอกคอ
โลหะขนาดใหญ่ และคาดข้อเท้าด้วยแถบโลหะ ฮัลค่อนข้าง
แน่ใจว่า เขาเป็ นเพียงคนเดียวในห้องนัน6 ทีไม่สงั เกตเห็น
อีกครัง6 หนึง ซิดร้ากับฮัลกําลังเดินบนหาดใกล้ซานตา
บาบาร่า ฮัลอยู่ในพลังงานทีตัดขาดจากทุกอย่าง และจม
อยู่ในประเด็นซึงทัง6 สองกําลังถกเถียงกัน ซิดร้าหยุดเดิน
อมยิ6มแล้วถามฮัลว่า “ฮัล คุณช่วยมองไปรอบ ๆ ซิ แล้ว
เห็นไหมว่า คุณกําลังอยู่ทีไหน?” แล้วฮัลก็ตอ้ งแปลกใจ
นัก เมือพบว่า เขากําลังอยู่บนชายหาดของนักอาบแดดที
เปลือยกายอยู่รอบล้อมเต็มไปหมด ไม่เพียงแต่พลังงานที
ไม่สนใจใครจะลดทอนการรับรูใ้ นสิงรอบข้าง แต่นนเป็
ั น

ส่วนดีของพลังงานนี6 คือ ตัวตนหลักของฮัลทีไม่สนใจโลก
รอบข้างทําให้เขาไม่ตอ้ งรูส้ ึกกับทุกสิงรอบตัว
หลังจากนัน6 ไม่นาน เราเริมใช้คาํ ว่า “เยือใย (linkage) ”
หรือ “เยือใยทีมีพลัง (energetic linkage)” เมือพูดถึงความ
ผูกพันระหว่างกันและกัน หากเรารูส้ ึกต่อกันในทางลบ
และเริมพิพากษากัน เราสูญเสีย เยือใยดังกล่าวจนรูส้ ึก
สิ6นหวังต่อกัน จากจุดนัน6 เราเริมทํางานด้วยกัน ฮัล
อาจจะพบว่า เขาเก็บซ่อนอารมณ์ความรูส้ ึกเอาไว้ ขณะที
ซิดร้าอาจจะพบว่า เธอนัน6 รุกลํา6 มากเกินไป
ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดก็ตาม หากเราเริมทําความเข้าใจกัน
เราจะได้ เยือใยดังกล่าวกลับมา เรารูส้ ึกเข้าถึงกันและกัน
อย่างมีชีวิตชีวาอีกครัง6 ราวกับเพิงแต่งงานกันใหม่ๆ และ
เป็ นเช่นนี6ครัง6 แล้วครัง6 เล่า จนเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
การแต่งงานไม่ได้ทาํ ลายความรัก ความใกล้ชิดของกันและ
กัน แต่เป็ นเพราะแบบแผนพึงพิงเชิงลบและเยือใยทีหายไป
ต่างหาก
อาการดังกล่าวเกิดขึน6 ครัง6 แล้วครัง6 เล่า ฮัลเสียความ
รูส้ ึก อาจจะเพราะเขาหึงหวงซิดร้าผูก้ าํ ลังใกล้ชิดกับชาย
อืนในงานเลี6ยง หากเขาไม่บอกกล่าวความรูส้ ึกเปราะบาง
อ่อนไหวให้เธอรู้ เจ้าเด็กเล็กๆ ในใจเขาก็จะหายตัวไป เขา
เคยพูดเล่นๆ ว่า เมือเกิดเหตุขนึ6 เจ้าเด็กเล็กๆ ทีว่านี6
หายไปในจักรวาลไกลนับร้อยปี แสงเลยทีเดียว เราเห็นเป็ น
จริงยิงขึน6 ว่า ขณะทีเกิดเหตุนี6เยือใยระหว่างเราขาดสะบัน6
ลงไปทันที เยือใยดังกล่าวนัน6 ดํารงอยู่จริง เมือเยือใยนี6
หมดลง เราต่างรูส้ ึกเหงาเหลือเกิน และความสัมพันธ์นนั6 ก็
จะหดหู่อย่างยิง และหากว่า เราไม่ตระหนักว่าเราสูญเสีย
อะไรไปแล้วละก็ ไม่ใช่งา่ ยนักทีจะได้กลับคืนมา
เราเริมสนใจธรรมชาติของเยือใยระหว่างผูค้ น เรา
สามารถผูกพันมีเยือใยกับหมา แมว และเด็กๆ รวมทัง6
งาน คอมพิวเตอร์ หนังสือ โทรทัศน์ เลขานุการ และ
เงินตรา เราสามารถผูกตนเองกับความกังวล สนใจ
ห่วงใย “รายการทีต้องทํา” เหล้าหรือยา ตลอดจนอาหาร
และการออกกําลังกาย ยิงกว่านัน6 เรายังผูกมัดตนเองไว้
กับการปฏิบตั ิทางจิตวิญญาณ กับการฝึ กฝนตนให้ตืนรู้
ด้วย
ในความสัมพันธ์ใดๆ หากไร้เยือใยแต่ตน้ แล้ว ความ
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สัมพันธ์นนั6 ก็จะเกิดปั ญหา เยือใยแต่ตน้ ทีว่านี6อาจจะไป
ผูกพันกับลูกๆ จนทําให้พ่อแม่กบั ลูก รูส้ ึกต่อกันราวกับ
เป็ นคู่ชีวิตทางจิตวิทยา ปรากฏการณ์นี6เกิดขึน6 บ่อยมาก
และหากว่า ชีวิตแต่งงานสิ6นสุดลง พ่อแม่แยกทางกันแล้ว
ต่างพบคนใหม่ทีเขาหรือเธอหลงรัก ลูกๆ จะมีปฏิกิริยา
อย่างไร้เยือใย เพราะสูญเสียสิงทีเคยเป็ นก่อนทีคู่ชีวิตคน
ใหม่จะก้าวเข้ามา การตระหนักถึงเยือใยดังกล่าวช่วยให้
เห็นมิติใหม่ๆ ในความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและช่วยให้
เราเข้าใจลึกซึ6งถึงความปวดร้าวใจของทุกฝ่ าย ทีเกิดจาก
การเข้ามาของคู่ชีวิตคนใหม่ในระบบของครอบครัวเดิม
เราทํางานกับเยือใยดังกล่าวบนพืนฐานสองประการ
ประการแรก ตัวตนต่างๆ นันเราสามารถเข้าถึงได้ดว้ ย
ประสบการณ์ทางพลังงาน และการตระหนักรู ใ้ นเรืองนี
เป็ นเรืองสําคัญยิง เราเห็นอย่างแน่ชัดว่า ฝี มือของผู ้
สัมภาษณ์ตัวตนนันขึนกับว่า เขาสามารถรู ท้ ันแบบแผน
พลัง และสามารถทีจะดํารงตนอยู ่กับแบบแผนนันได้
เพียงใด ผูส้ มั ภาษณ์นนั6 ทํางานกับพลังงานมากกว่าจะ
อาศัยความเข้าใจคําพูดคําจาของผูถ้ กู สัมภาษณ์ พวกเขา
ให้ความสําคัญทีจะรักษาระดับสนามพลังในความสัมพันธ์
ไว้มากกว่าทีจะมุง่ ตัง6 คําถามทีใช่
ความละเอียดอ่อนต่อพลังงาน เป็ นอีกด้านหนึงของผู้
สัมภาษณ์ตวั ตน หากผูส้ มั ภาษณ์สามารถใช้พลังงานได้
เหมาะสม เขาหรือเธอจะช่วยเหนียวนําให้เกิดพลังงานนัน6 ๆ
ในผูร้ บั สัมภาษณ์ เหมือนกับการใช้สอ้ มเสียง เมือตีสอ้ ม
เสียงให้สนสะเทื
ั
อน แล้ววางบนกระดานสะท้อนเสียง
กระดานจะสันด้วยความถีเดียวกัน ให้เสียงออกมาในโน้ต
เดียวกัน ผูส้ มั ภาษณ์ทาํ ตนเหมือนส้อมสียงดังกล่าว
ก่อให้เกิดคลืนพลังงานชุดหนึงขึน6 มาในตนเอง แล้ว
เหนียวนําให้ผรู้ บั สัมภาษณ์ได้รจู้ กั คลืนชุดเดียวกัน ด้วย
วิธีนี6ผสู้ มั ภาษณ์สามารถช่วยนําทางให้ผรู้ บั สัมภาษณ์ได้
สัมผัสพลังงานทีกําลังแสวงหา โดยอาศัยจังหวะเวลาที
เหมาะสม วิธีนี6เป็ นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิงทีจะช่วยให้
ผูค้ นได้รจู้ กั ชุดพลังงานทีสามารถเข้าใกล้สนิทสนม หรือ
ชุดพลังงานทีมักจะถอยห่างสร้างพื6นทีเฉพาะตน
การค้นพบนี6เป็ นการเปิ ดโลกใหม่ให้ศึกษาค้นคว้า เรา
เริมสอนการรูท้ นั ตนว่า จะเข้าถึงหรือเชือมต่อพลังต่างๆ

เข้ามาในตัวเราได้อย่างไร นีเป็ นการปลุกให้โลกใหม่ตืนขึน6
จริงๆ เราสอนผูค้ นให้รจู้ กั “เล่นกับเครืองมือของเขา”
อย่างตรงไปตรงมา โดยสอนให้เขาสามารถปรับเปลียน
สนามพลังของตัวเขาเอง งานนี6สาํ คัญอย่างยิง เพราะ
เกื6อหนุนให้กระบวนการรูท้ นั ตนเข้มแข็งยิงขึน6 และทําให้แต่
ละบุคคลสามารถเป็ นตัวของตัวเองได้มากขึน6
ประเด็นทีสองของการทํางานกับชุดของพลังงานต่างๆ
คือ การทีเราค้นคว้าและทดลองกับ เยือใยในความ
สัมพันธ์ เรามองเห็น เยือใย ทีวา่ นันสัมพันธ์กับแบบแผน
พึงพิง และเห็นได้ชัดขึนว่า เยือใย ช่วยอย่างมาก ให้เข้าใจ
ถึงพลังทีขับเคลือนกลไกของครอบครัว
ในประเด็นนี6ฮลั มีความทรงจําทีชัดเจนมาก เมือซิดร้า
จุดประกายให้เขาเกิดความเข้าใจใหม่ๆ และเห็นคุณค่าของ
เยือใยดังกล่าว บ่อยครัง6 ทีฮัลเกิดความรูส้ ึกพึงพิงทางลบ
กับซิดร้า เมือเขารูส้ ึกโดนทิ6ง ขณะทีเธอกําลังอยู่กบั ลูกๆ
ของเธอ เพราะซิดร้าเป็ นคนทีสนิทชิดเชื6อคลุกคลีกบั ผูค้ น
ดังนัน6 เยือใยทีเธอมีกบั ลูกๆ จึงแข็งแรงอย่างยิง วันหนึง
เขาทัง6 สองอยู่กนั ตามลําพังในบ้านทางใต้ของแคลิฟอร์เนีย
วันนัน6 เป็ นวันแรกทีลูกๆ ออกจากบ้านไป ทัง6 สองนังอยู่คน
ละข้างของโซฟา ต่างคนต่างรูส้ ึกถึงเยือใยของสนามพลังที
ผูกทัง6 สองไว้อย่างแนบแน่น จนต่างแทบจะได้ยินเสียงเต้น
หัวใจของกันและกัน ฮัลมีความสุขมาก และเป็ นเช่นนัน6 อยู่
ห้านาที แล้วทุกอย่างก็หยุดลงอย่างฉับพลัน
ฮัลถามซิดร้าว่า เกิดอะไรขึน6 ซิดร้าตอบฮัลอย่าง
น่าสนใจอย่างยิง เธอบอกว่า เธอได้ทาํ การทดลอง เธอ
ต้องการรูว้ ่า อะไรจะเกิดขึน6 หากเธอจินตนาการว่า ลูกสาว
ของเธออยู่ในห้องข้างๆ และเมือเธอทําเช่นนัน6 เยือใย
ระหว่างเขากับเธอก็ขาดลงทันที พลังของเธอพุ่งไปหาลูก
สาวของเธอโดยอัตโนมัติ (หรือโดยไม่รตู้ วั )
ฮัลเคยใช้เวลาอย่างมากทีพยายามจะเข้าใจว่า เหตุใด
เขาจึงมักพิพากษาซิดร้าว่า เป็ นแม่ทีใกล้ชิดลูกเสียเต็ม
ประดา ณ ขณะนัน6 เขาเข้าใจอย่างเข้าถึงแล้วว่า อะไร
เกิดขึน6 และกระบวนการทีก่อเกิดนัน6 เป็ นเช่นไร หากแม่มี
ลูกหลายคน และถ้าลูกคนใดคนหนึงอยู่ใกล้ๆ เธอ เยือใย
สําคัญของเธอจะผูกอยู่กบั ลูก แม้นจะไม่ใช่ทกุ ครัง6 แต่ก็
บ่อยครัง6 ฮัลพบว่า แม่นนั6 ผูกพันกับลูกอย่างแนบแน่น
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การผูกพันนี6เกิดขึน6 อย่างอัตโนมัติ ถ้าจะเรียกว่า เป็ น “เยือ
ใยทีไม่อยู่ในการสํานึกรู”้ ก็ว่าได้
หากฮัลต้องการเวลาทีมีคณ
ุ ภาพกับซิดร้าโดย
ปราศจากลูกๆ เขาต้องเรียนรูท้ ีจะเข้าหาเธอ โดยแสดง
ความต้องการทีจะใกล้ชิดกับเธออย่างชัดเจน และเขาต้อง
ไม่กระทําการใดๆ ทีทําให้เขากลายเป็ นเด็กทีเรียกร้อง
ความสนใจ หรือไม่กลายเป็ นพ่อนักฆ่า ผูป้ ระหารชีวิตคน
ด้วยคําพิพากษา (ซึงเขามีความชํานาญระดับสายดําทัง6
สองแขนง) หากเขาทําได้เช่นนี6 จะช่วยให้ซิดร้าตระหนักได้
ว่า พลังงานของเธอพุ่งไปทีใด และเธอจึงสามารถดูแล
พลังงานเหล่านัน6 ได้อย่างรูต้ วั ยิงขึน6 เมือนัน6 แหละเธอจึง
สามารถฟื6 นฟูเยือใยกับฮัล และรักษาสัมพันธ์กบั ลูกๆ ไป
พร้อมๆ กัน เราอาจเรียกเยือใยเช่นนี6ว่า “เยือใยทีรูต้ วั ”
ชีวิตของฮัลเปลียนไปอย่างน่าสนใจทีเดียว เพราะเมือ
เราทัง6 คู่พอจะคาดเดากระบวนการในความสัมพันธ์เช่นนี6
ได้ ซิดร้าเองก็เริมตระหนักถึงเยือใยของตนเองกับลูกๆ
และในทีสุดเธอเริมรูว้ ่า อะไรกําลังเกิดขึน6 เธอเริมมีทาง
เลือกและสามารถทีจะดูแลพลังงานของเธอ
ประสบการณ์เช่นนี6ทาํ ให้งานเปลียนไปทัง6 ในด้านทฤษฎี
และด้านปฏิบตั ิ สําหรับคนใหม่ทีเพิงสนใจการสนทนากับ
เสียงในตน วิธีนีอาจจะดู เหมือนเป็ นวิธีง่ายๆ เพียงถาม
คําถามทีถูกต้องก็เข้าถึงตัวตนได้แล้ว แต่สาํ หรับคนที
พอจะรู ส้ ึกถึงพลังงานทีขับเคลือนอยู ่อาจจะเห็นต่างไป ผู ้
สัมภาษณ์ตัวตนทีมคี วามชํานาญ สามารถทํางานได้อย่าง
ลึกซึง เข้าไปถึงพลังงานจริงๆ ทีดาํ รงอยู ่ในตัวเรา และรู ้
ได้วา่ อะไรกําลังเกิดขึนกับชีวติ เรา และในความสัมพันธ์กับ
ผู ค้ นต่างๆ รอบตัวเรา
และเมือนัน6 แหละ เราจึงสามารถช่วยให้ผคู้ นได้ฝึกฝน
ดูแลพลังงานของตน ซิดร้าบรรยายกระบวนทีว่านี6 โดย
สอนผูค้ นให้รจู้ กั เล่นกับเครืองมือของเขา เพือทีจะเข้าถึง
โลกภายในและโลกภายนอกอย่างพิถีพิถนั และเต็มไปด้วย
จินตนาการ และยิงเมือเรามีอายุมากขึน6 เราพบว่า การที
เราสามารถเริงระบํากับสนามพลังในความสัมพันธ์นี6ได้นนั6
ช่างเป็ นของขวัญทีงดงามทีสุดเท่าทีจะจินตนาการจะไปถึง
เมือไม่นานมานี6 ซิดร้าฝันว่า หญิงชราอายุราวๆ เก้า
สิบกว่าปี สามคน เดินเข้ามาในบ้านของเรา และสอนให้รจู้ กั

การเป็ นผูส้ งู อายุ เธอสอนเราทัง6 สองในเรืองสําคัญๆ ว่า
ยิงแก่ตวั ความสัมพันธ์กบั สนามพลังของเราก็ยิงสําคัญ
เราจําเป็ นต้องเข้าถึงและดูแลพลังของตนเองในระดับทีลึก
ลง เพือสามารถเรียกพลังงานใดๆ ขึน6 มาใช้งานเมือจําเป็ น
การเรียนรูท้ ีจะเล่นเครืองมือของพลังงานนี6 เป็ นส่วน
ประกอบสําคัญการสนทนากับเสียงในตนและจิตวิทยา
ตัวตน เราไม่ได้เขียนหนังสือเกียวกับสนามพลังใน
ความสัมพันธ์นี6ขนึ6 มาโดยเฉพาะ แต่คณ
ุ สามารถหาอ่านได้
จากหนังสือ Partnering ฟั งจากซีดีชดุ The Aware Ego
และ Partnering : The Art of Conscious Relationship
สําหรับเรืองสนามพลังในงานสนทนากับเสียงตัวตน
สามารถศึกษาได้จาก The Energetics of Voice Dialogue
ของ Robert Stamboliev

องค์ประกอบทีเจ็ด
หุน้ ส่วนชีวติ
การใช้ความสัมพันธ์เป็ นดังครู ผูเ้ ยียวยา และผูน้ าํ ทาง
ในช่วงสิบปี สุดท้าย เราเริมเห็นว่าความสัมพันธ์ของเราทัง6
คู่เป็ นความสัมพันธ์ในลักษณะของหุน้ ส่วนชีวิต รูปแบบ
ความสัมพันธ์ในลักษณะทีว่านี6คือ ไม่มีใครอยู่เหนือใคร
วิธีการคิดลักษณะนี6 สามารถประยุกต์ใช้กบั ความสัมพันธ์
ทุกชนิด แต่เรามุง่ ใช้กบั ความสัมพันธ์ของคนสําคัญในชีวิต
ความสัมพันธ์ในลักษณะนี6นอกจากไม่มีใครอยู่เหนือใคร
แล้ว ยังเปรียบเสมือนการร่วมผจญภัยทัง6 ในเรืองส่วนตัว
และในเรืองธุรกิจ
ในฐานะทีเป็ นหุน้ ส่วนของกิจการเดียวกัน ทัง6 สองฝ่ าย
จําต้องน้อมยอมรับกระบวนการของจิตวิทยาด้านจิต
วิญญาณ (psycho-spiriual) ทัง6 ในชีวิตส่วนตัวของตน และ
ในการใช้ชีวิตร่วมกัน สิงสําคัญทีจําเป็ นต้องเข้าใจ คือ
ยอมรับในทีนี6 เป็ นการศิราราบต่อความสัมพันธ์ ไม่ใช่
การยอมลงให้อีกฝ่ าย
หากเต็มใจและยินยอมพร้อมใจทีจะน้อมยอมรับ
กระบวนการในความสัมพันธ์ ก็จะเกิดผลลัพธ์ตามมา
หลายประการ ประการแรกคือหุน้ ส่วน/เพือนกับตัวคุณจะ
กลายเป็ นครูของกันและกัน อาจพูดได้ว่า รูปแบบความ
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ขณะทํางานร่วมกันเมือไม่นานมานี – ทีระเบียงหลังบ้าน ณ อาทิตย์อัสดง

สัมพันธ์แบบหุน้ ส่วนนี6 คือ การใช้ความสัมพันธ์เป็ นครู
ผลลัพธ์ทีตามมาอีกประการหนึงคือ เราต่างค่อยๆ
ยอมรับเอาตัวตนทีโดนทิ6งกลับมา เดิมเราปล่อยให้อีกฝ่ าย
เป็ นผูค้ นดูแลตัวตนดังกล่าวเป็ นเวลานาน ในทีสุด เรา
ค้นพบว่าในตัวของเราทัง6 คู่ ต่างมีคณ
ุ ลักษณะของอีกฝ่ าย
ดํารงอยู่โดยทีเราต่างไม่รตู้ วั ซิดร้าเรียนรูถ้ ึงรูปแบบ
พลังงานในตัวเธอทีเหมือนฮัล ฮัลก็เรียนรูถ้ ึงรูปแบบ
พลังงานในตัวเขาทีเหมือนซิดร้า นีเป็ นกระบวนการทีน่า
ตืนเต้นมาก เพราะช่วยให้แต่ละฝ่ ายแยกตัวเองออกมาจาก
อีกคนหนึงอย่างรูต้ วั และยังทําให้เราได้เห็นตัวตนต่างๆ
ในแบบแผนพึงพิงชัดเจนขึน6
กระบวนการเรียนรูน้ ี6จะดําเนินไปอย่างต่อเนืองและ
ลึกซึ6ง เมือทัง6 สองฝ่ ายต่างมีพื6นฐานเรืองจิตวิทยาตัวตน มี
ประสบการณ์ในกระบวนการรูท้ นั ตน เข้าใจแบบจําลอง
ของการสํานึกรู้ และเข้าใจการทํางานกับแบบแผนพึงพิงใน

ความสัมพันธ์ อีกทัง6 ยังเข้าใจเรืองสนามพลังและความ
สัมพันธ์กบั ร่างกาย การเข้าถึงมิติดา้ นจิตวิญญาณจะ
ค่อยๆ ปรากฏชัดขึน6 และอาจมีความเชือมโยงไปยังเรือง
การทํางานกับความฝันร่วมกัน เราพบว่า ยิงเวลาผ่านไป
ความฝันในฐานะทีเป็ นครูภายในก็ยิงทรงพลังเพิมขึน6 ทัง6
ต่อตัวเราและต่อความสัมพันธ์
แนวคิดเรืองการเป็ นหุน้ ส่วนชีวิตจะให้ผลตามมาอย่าง
มาก การตัดสินใจทุกด้านของความสัมพันธ์ ต้องเกิดจาก
การตัดสินใจร่วมกัน ไม่ใช่เรืองผิดปกติหากใครสักคนต้อง
รับผิดชอบในเรืองเงินๆ ทองๆ แต่อีกฝ่ ายก็ไม่สามารถที
จะปั ดความรับผิดชอบเรืองการเงินนี6 ฝ่ ายหนึงต้องไม่ทาํ
ตัวเป็ นลูกแหง่โดยไม่รตู้ วั เพียงเพราะอีกฝ่ ายรับผิดชอบใน
เรืองบางเรืองมากกว่า เมือเป็ นหุน้ ส่วนกัน ทัง6 คู่ตอ้ ง
รับผิดชอบร่วมกัน แม้ว่าอีกคนจะมีความสนใจในบางเรือง
มากกว่าอีกฝ่ าย
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ด้วยมุมมองนี6 ชีวิตคู่ในลักษณะหุน้ ส่วนก็เปรียบเสมือน
การร่วมทุนกันทางธุรกิจอย่างจริงจังของคนสองคน ทัง6
คู่ตอ้ งอุทิศ ทุ่มเท ทัง6 เวลาและพลังงาน เราแนะนําว่าทัง6
คู่ควรประชุมหารือกันอย่างเป็ นทางการ ในขณะทีทัง6 สอง
คนยังสามารถจัดการภาระหน้าทีต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
ได้ดีอยู่ อาจจะฟั งดูไม่โรแมนติก แต่หากไม่มีการประชุมกัน
เป็ นประจําแล้ว ปั ญหาคาใจในเรืองงานบ้าน ก็อาจจะลาม
ปามไปยังทุกเรืองทีเหลืออย่างไม่รตู้ วั
เราทัง6 คู่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่หลุดออกจากตัวตนหลัก การ
เปลียนแปลงนี6เกิดจากกระบวนการทํางานในจิตวิทยาด้าน
จิตวิญญาณ เรามีทางเลือกมากขึน6 ว่าจะให้ใครเป็ นผูข้ บั
เคลือนชีวิต หรือทีเรามักพูดว่า ใครกําลังขับพาหนะทาง
จิตวิทยาของเรา ในฐานะหุน้ ส่วน เราต้องตกลงกันครัง6
แล้วครัง6 เล่าว่า ใครจะเป็ นคนทําอะไร เมือไหร่ เช่น ใครจะ
เป็ นคนโทรไปบอกเพือนเรืองงานเลี6ยง ใครจะเป็ นคนเอา
เสื6อผ้าไปส่งซัก
การตัดสินใจโดยจิตไร้สาํ นึกจะเกิดขึน6 อย่างอัตโนมัติใน
ทุกเรือง หากคู่ชีวิตไม่ได้ตดั สินใจอย่างรูต้ วั ร่วมกัน เช่น
เดียวกับคําสังทีถูกตัง6 ไว้ลว่ งหน้าในคอมพิวเตอร์ คือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุ โปรแกรมทีเราใช้กนั อยู่นนั6 จะมี
ค่าหรือคําสังทีถูกกําหนดไว้ลว่ งหน้าเป็ นร้อยๆ เรือง ซึงก็
ส่งผลดีกบั การใช้งานทัวๆ ไป แต่หากเราต้องการใช้งาน
เครืองคอมพิวเตอร์ในลักษณะทีสร้างสรรค์ เฉพาะตัว มี
ศิลปะ เราก็ตอ้ งเรียนรูว้ ิธีการปรับเปลียนคําสังต่างๆ ที
ถูกกําหนดมาล่วงหน้า เพือทีว่า เราจะได้มีทางเลือกในการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึน6
หากคุณปรารถนาจะสัมพันธ์กบั คู่ชีวิตของคุณอย่าง
สร้างสรรค์ เปี ยมจินตนาการ และเร้าใจ คุณจําเป็ นต้อง
ดูแลการงานและการตัดสินใจในธุระส่วนตัวของกันและกัน
อย่างสมําเสมอ เช่น กําหนดว่า มีเรืองอะไรทีเป็ นของใคร
ณ เวลาใด และตกลงกันว่าใครจะเป็ นฝ่ ายทําอะไร เมือไร
การทําเช่นนี6 จะช่วยให้คณ
ุ ไม่ใช้ชีวิตอยู่กบั ความสัมพันธ์ที
ถูกกําหนดล่วงหน้าด้วยตัวตนหลักของแต่ละฝ่ าย แต่เป็ น
การใช้ชีวิตเหมือนการทํางานเป็ นทีมเดียวกัน ต่างเกื6อกูล
กระบวนการรูท้ นั ตนของกันและกัน เมือเราค่อยๆ รับเอา
สิงทีหุน้ ส่วนของเราเคยดูแลแทนเรามาทําเอง ก็จะช่วย

ยกระดับให้เราสามารถสร้างทางเลือกและตัดสินใจอย่าง
รูต้ วั เพิมขึน6
งานด้านจิตวิทยา ช่วยให้เราค้นพบว่า ใคร กําลัง
ขับเคลือนชีวติ ของเรา และ ใคร กําลังอยู ่ในความสัมพันธ์
งานด้านจิตวิญญาณมีความสําคัญเพราะหากปราศจาก
ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ความเป็ นจริงทางจิต
วิญญาณ พระเจ้าหรือปั ญญาญาณเบืองบน เราก็ไม่
สามารถก้าวข้ามการคิดพิจารณาเฉพาะตน ส่วนงานที
เกียวข้องกับความเป็ นจริงในระดับพลังงานนันมีความ
จําเป็ น ด้วยว่าความสัมพันธ์อันน่าพึงพอใจนัน จะเกิดขึน
เมือทังสองเชือมโยงในสนามพลังของกันและกัน
กระบวนการทีว่านี6 เกิดขึน6 อย่างต่อเนืองและไม่มีที
สิ6นสุด เมือเราทัง6 สองก้าวเข้าสูว่ ยั ชรา เราพบเรืองทีน่า
ประหลาดใจและน่ายินดีคือ ในความสัมพันธ์แบบหุน้ ส่วนนี6
มีการเปลียนแปลงใหม่ๆ เกิดขึน6 มากมายขณะทีเรายังคง
ความใกล้ชิดสนิทสนมในกันและกัน การทํางานกับความ
ฝันทีเกิดขึน6 อย่างต่อเนืองช่วยเกื6อกูลเราอย่างดีเยียม
นอกจากนี6 พลังของปั ญญาญาณทางจิตวิญญาณก็กลาย
มาเป็ นเพือนร่วมทางทีคอยช่วยเหลือเราไปพร้อมกับทุกๆ
จังหวะของการเต้นรําในโลกของแบบแผนพึงพิงใน
ความสัมพันธ์อย่างไม่มีทีสิ6นสุด

องค์ประกอบทีแปด
ความฝัน ฝันกลางวัน และ
ปัญญาญาณของจิ ตไร้สาํ นึก
การเข้าถึงครูภายใน
ตามทีได้เกรินไว้ในตอนต้นของบทความ ความฝัน และ
การสร้างจินตภาพ คือเครืองมือหลักสองอย่างทีเราทัง6 คู่
ใช้ในการสํารวจโลกภายในร่วมกัน โดยเฉพาะสําหรับซิดร้า
ในช่วงเริมต้น เธอได้รบั ผลอย่างมากในการเข้าถึงจิตไร้
สํานึกระดับลึกผ่านการสร้างจินตภาพอย่างต่อเนือง
หลังจากทีเราได้ใช้วิธีการสนทนากับเสียงในตนและทํางาน
กับความฝันมากขึน6 การสร้างจินตภาพก็ค่อยๆ ลด
บทบาทไปตามกาลเวลา และในช่วงปี ท้ายๆ ของการ
ทํางาน เราทัง6 คู่หันมาให้ความสําคัญและเพิมการทํางาน
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กับความฝัน ทัง6 สําหรับตัวเราเองและผูท้ ีเข้ารับบริการ
มากขึน6 เรือยๆ นอกจากนี6 เรายังรูส้ ึกเพลิดเพลินในการ
ทํางานกับความฝันขณะตืน (Day dream) เพราะเราพบว่า
จินตนาการเพ้อฝันระหว่างวัน เปรียบเสมือนขุมทองของ
ข่าวสารทีให้ขอ้ มูลว่าอะไรกําลังเกิดขึน6 ในชีวิตของผูค้ น
(รวมทัง6 เราทัง6 คู่ดว้ ย)
สิงแรกทีเราตระหนัก คือ ข้อเท็จจริงทีว่า เมือผูค้ นเริม
พัฒนากระบวนการรูท้ นั ตนและสามารถดํารงอยู่ท่าม
กลางขัว6 ตรงข้าม สิงทีเกิดขึน6 ในความฝันของพวกเขาจะ
เริมเปลียนไป ความฝันจะชัดเจนและเป็ นระบบระเบียบ
มากขึน6 แม้ว่าเรามีความรูใ้ นเรืองนี6มาบ้างแล้ว แต่ความ
เข้าใจและสํานึกในคุณค่าของกระบวนการนี6ก็เพิมขึน6 เมือ
เราได้เห็นว่า ผูท้ ีมารับบริการจากเราเริมถอดรหัสความ
ฝันของพวกเขาได้ดว้ ยตัวเองในเวลาไม่นาน ทัง6 นี6 ขึน6 กับ

ความแข็งแรงของกระบวนการรูท้ นั ตน
ในขณะทีกระบวนการนี6ดาํ เนินไป เราเริมเห็นว่าปั ญญา
ญาณจากจิตไร้สาํ นึกเผยตัวออกมาอย่างทรงพลังมากขึน6
เราพบว่ากระบวนการความฝันนัน6 เองทีได้กลายเป็ นครู
สอนเรา เรามีประสบการณ์เรืองนี6มาก่อน เราเฝ้ าดูจิตไร้
สํานึกทําการเรียบเรียงเรืองราวเพือให้เราได้พฒ
ั นาตนเอง
ปั ญญาญาณนี6คืออะไร มาจากไหน ต้องการอะไรจาก
เรา และปรากฏในชีวิตของพวกเราได้อย่างไร
เราเริมพบข้อเท็จจริงหนึงว่า ตัวตนผูฝ้ ัน หรือ รูปแบบ
ทีผูฝ้ ันปรากฏตัวในความฝันของเขาหรือเธอ ช่วยให้เรา
เห็นว่าตัวตนหลักจะแสดงตัวอย่างไร เรืองนี6เป็ นจริงใน
ความฝันส่วนใหญ่ แม้จะไม่ใช่ทงั6 หมด บางครัง6 ตัวตนผูฝ้ ัน
ก็ไม่ได้เป็ นตัวแทนของระบบตัวตนหลัก (หรือตัวตนผู้
ขับเคลือนชีวิต) ณ ขณะนัน6 แต่เป็ นตัวตนทีโดนทิ6ง

หมอกยามเช้าทีหน้าบ้านของเราในเมืองอัลเบียน
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จากนัน6 เราเริมสนใจ ฝันกลางวันหรือจินตนาการ
ระหว่างวันของผูค้ น สิงเหล่านี6ตา่ งจากจินตภาพทีเกิดขึน6
ในกระบวนการใช้ถอ้ ยคํานําจินตภาพ อีกทัง6 ไม่ใช่การจงใจ
เข้าไปสํารวจ ตรงกันข้าม ฝันกลางวันเป็ นสิงทีเกิดขึน6
เกือบตลอดเวลาโดยทีเราอาจไม่รตู้ วั ด้วยซํา6 ความฝันชนิด
นี6ดาํ เนินไปคล้ายกับมีเสียงดนตรีประกอบ โดยไม่มีใครรู้
ว่า คนเปิ ดเพลงคือใคร
ยกตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการว่าคุณกําลังขับรถแล้ว
มีใครสักคนขับรถปาดหน้า คุณโกรธ คุณเริมโมโห ด่า
คนขับรถคันนัน6 ในใจอย่างรุนแรงในสิงทีเกิดขึน6 อาการนี6
อาจจะเกิดขึน6 อยู่เป็ นเวลานานและทําให้คณ
ุ เสียศูนย์โดย
สิ6นเชิง บางคนอาจจะฝันกลางวันนี6และจินตนาการว่า
กําลังขับรถไล่ชนรถคันนัน6 อย่างจงใจให้คนขับบาดเจ็บ
บางคนอาจจะโกรธเพียงวูบเดียว หรือ มีความคิดทีจะทํา
ร้ายคนอืนเพียงชัวแล่น
“ตัวคุณ” ในขณะฝันกลางวันนัน6 ทําให้เราเห็นภาพของ
ตัวตนทีโดนทิ6ง ตัวตนหลักของคุณอาจจะสุขมุ รักษา
อารมณ์ และมีเหตุผล ตัวตนทีโดนทิ6งซึงปรากฎในฝัน
กลางวันนี6 คือ พลังงานทีเดือดดาล โกรธและไม่พอใจ ซึง
โดยปกติถกู ควบคุมอยู่ เราพบว่าการรับฟั งฝันกลางวัน
ของผูค้ น และช่วยให้เขารูต้ วั ว่าเขากําลังอยู่ในฝันกลางวัน
จะทําให้เขาเริมเห็นภาพของตัวตนทีโดนทิ6ง
เมือภาพเริมชัด ก็เป็ นไปได้ทีจะทําความรูจ้ กั กับตัวตน
นัน6 ในตัวอย่างนี6เรามีโอกาสเรียนรูก้ ารดํารงอยู่ระหว่าง
ด้านทีควบคุมอารมณ์ มีเหตุผลของตัวตนหลักทียังคงขับ
รถต่อไปด้วยความระมัดระวัง กับด้านดิบเถือนในตัวเรา
คือ ตัวตนทีกําลังโกรธ มุง่ ทําลาย ซึงเป็ นไปได้ว่าด้านหลัง
นี6สร้างความอกสันขวัญแขวนให้ดา้ นทีมีเหตุมีผลและอยู่ใน
การควบคุม
แทนทีจะเปลียนแปลงตัวเองซึงทําได้ยาก สิงทีเราควร
ทําคือยอมจํานนต่อจิตไร้สาํ นึก ในขณะทีเราหัดไว้วางใจว่า
ปั ญญาญาณภายในทีเผยออกมานัน6 เป็ นไปตามแผนและ
ทิศทางทีกําหนดมาเพือตัวเรา คําว่ายอมจํานนในทีนี6
ไม่ใช่การยอมตามแบบเด็กทีงอมืองอเท้า และโยนความรับ
ผิดชอบให้คนอืน แต่คือการยอมรับว่า มีสิงทีอยู่เหนือการ
รับรูโ้ ดยปกติของเรา เราไม่สามารถใช้ความคิดโดดๆ ที

เป็ นเหตุเป็ นผลในการแก้ไขปั ญหาชีวิตทีลึกซึ6ง แน่นอนว่า
เราจําเป็ นต้องใช้ความคิด แต่การคิดไม่ใช่ทรัพยากรเดียว
ทีเรามี
การเกิดขึน6 ของปั ญญาญาณชนิดนี6 ต่างจากการเกิด
ประสบการณ์ทางศาสนา หรือการตืนรูใ้ ดๆ เนืองจากเป็ น
กระบวนการทีดําเนินไปอย่างต่อเนืองเพือทําให้การรูท้ นั
ตนชัดเจนและลึกซึ6ง ปั ญญาญาณนี6ตอ้ งการช่วยให้เรา
เห็นว่า ใครในตัวเรา ทีกําลังขับเคลือนชีวิต เพือทีว่าเราจะ
ได้ยึดอํานาจคืนจากตัวตนนัน6 และใช้ชีวิตอย่างมีทางเลือก
มากขึน6 งานชิ6นนี6ไม่ใช่งานชัวคราว ก็อย่างทีเราได้เคย
กล่าวไว้ว่า นีคือกระบวนการทีดําเนินอย่างต่อเนืองไป
ตลอดกาล
เราตระหนักในความเป็ นจริงว่า ไม่ใช่ทกุ คนทีจะจดจํา
ความฝันได้ และโชคดีทียังมีวิธีการอืนอีกมากมายในการ
สร้างความตระหนักรูท้ ีเอื6อต่อการเติบโตภายใน แต่
สําหรับเรา การดํารงอยู่ระหว่างขัว6 ตรงข้ามจนนําไปสู่
กระบวนการทํางานกับความฝัน ทัง6 ทีเป็ นการทํางานกับ
ความฝันเรืองใหม่ๆ หรือ การได้ลงลึกกับความฝันทีมี
อยู่เดิมครัง6 แล้วครัง6 เล่า เป็ นสิงทีน่าทึง สิงเหล่านี6นาํ ทาง
ให้เราเข้าไปพบกับธรรมชาติและกระบวนการทีมีชีวิตชีวา
ภายใน จนอาจกล่าวได้ว่าจิตไร้สาํ นึกได้กลายมาเป็ นครู
ของเราและความจําเป็ นในการพึงพิงครูภายนอกก็ค่อยๆ
ลดลง บทบาทของครูเปลียนจากผูส้ อนมาเป็ นผูท้ ีคอยให้
คําปรึกษาด้านกระบวนการและในทีสุดก็หมดความจําเป็ น
เพราะครูภายในเข้าทําหน้าทีได้เองอย่างสมบูรณ์ เรารูส้ ึก
ยินดีเป็ นอย่างยิงทีได้เฝ้ ามองสิงเหล่านี6เกิดขึน6 กับผูค้ น
จํานวนมากขึน6 เรือยๆ ถือได้ว่า ฮัลได้หวลกลับไปยังราก
ของความเป็ นนักจิตวิทยาสายคาร์ล จุง ของเขา ดังนัน6
เราจึงได้บรรจุเรืองการทํางานกับความฝัน รวมทัง6 ฝัน
กลางวัน เป็ นหนึงในองค์ประกอบพื6นฐานของงานสนทนา
กับเสียงในตนและจิตวิทยาตัวตน
หนึงในความประหลาดใจอันยิงใหญ่สาํ หรับเราเมือฮัล
เริมเข้าสูว่ ยั 80 และซิดร้าเข้าสูว่ ยั 70 ก็คือ ธรรมชาติที
ดําเนินไปอย่างต่อเนืองของปั ญญาญาณจากภายใน ที
ทยอยเผยให้เราเข้าใจเรืองราวทัง6 ในระดับปั จเจกและใน
ระดับทีพ้นไปจากความเป็ นตัวตน สิงเหล่านี6ชว่ ยเตรียม
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ความพร้อมให้เราเข้าสูว่ ยั ชรา และยังคงมอบทัง6 ความ
สามารถพิเศษและความท้าทาย เพือช่วยให้เราเข้าใจชีวิตใน
วัยนี6อย่างต่อเนือง
พระเจ้า ปั ญญาญาณอันยิงใหญ่ การจัดการของ
จักรวาล หรือชือใดๆ ทีคุณเรียกขาน อาจเผยปรากฏใน
หลายรูปแบบ เรารูส้ ึกถึงอภิสิทธ์ทีได้เป็ นส่วนหนึงของ
การเผยออกของสิงเหล่านี6 ผ่านงานทีเราแบ่งปั นกับผูค้ น
มาตลอด 35 ปี และจากการทีเราได้เฝ้ าสังเกตการปรากฎ
ของปั ญญาญาณรอบตัวเรา ตลอดจนกลไกทีอยู่เบื6อง

หลัง ทําให้เรามันใจว่าพระเจ้าต้องเป็ นนักคณิตศาสตร์
อย่างแน่นอน
มีหลายคนค้นพบความมหัศจรรย์อนั ลึกลับนี6ในงาน
ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็ นคณิตศาตร์ จักรวาลศาสตร์ โลก
ทีเล็กกว่าอะตอม สนามพลัง ร่างกายมนุษย์ โครงสร้าง
ของเซลล์ หรือในงานด้านจิตวิญญาณอันหลากหลาย ทัง6
ในยุคโบราณและยุคปั จจุบนั สําหรับเรา ปั ญญาญาณนี6มา
พบเรา ในขณะทีเราค้นพบเขาผ่านความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ทีลึกซึ6ง ซับซ้อน รุ่มรวย และมังคังอย่างไม่สิ6นสุด
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อรรถาธิบายจากผูแ้ ปล

1. เทคนิคเกสตัลท์ (Gestalt technique) เป็ นการบําบัดทางจิตวิทยาทีคิดค้นโดย Fritz Perls (1969) มีแนวคิดสําคัญ คือ
การให้คนสามารถสนองความต้องการของตนเองได้ และเน้นปั จจุบนั (here and now) โดยเชือว่าการตระหนักรูใ้ น
ตนเองจะนําไปสูก่ ารยอมรับตนเองตลอดจนการแก้ไขปมค้างใจทีผูม้ ีปัญหาต้องรับผิดชอบเอง สามารถศึกษาเพิมเติม
ได้ที http://gestalttheory.com/gestalttheory/
2. แนวคิดจิตสังเคราะห์ (psychosynthesis) เน้นว่าตัวตนคือแหล่งพลังสําคัญของบุคคล และมีเทคนิคการสร้างจินตภาพใน
ระดับจิตใต้สาํ นึกเพือแก้ปัญหาพฤติกรรม ผูค้ ิดค้นแนวคิดนี6คือ Roberto Assagioli (1911) สามารถศึกษาเพิมเติมได้
ที http://www.psychosynthesis.org/html/articles.htm
3. ละครจิตบําบัด (psychodrama) คือ การให้ผปู้ ่ วยจิตเวชแสดงละครเกียวกับสถานการณ์ในชีวิตของตนทีมีผลกระทบ
สําคัญต่อจิตใจ เพือระบายความรูส้ ึกนึกคิด และทําความเข้าใจปั ญหาร่วมกับผูช้ มและผูร้ ่วมแสดงทีเป็ นผูป้ ่ วยเช่นกัน ผู้
คิดค้นคือ Jacob L. Moreno (1925) สามารถศึกษาเพิมเติมได้ที
http://www.psychodrama.org.uk/what_is_psychodrama.php
4. การวิเคราะห์การสือสารระหว่างบุคคล (Transactional Analysis: TA) คิดค้นโดย Eric Berne (1952) โดยระบุว่าสิงที
อยู่เบื6องหลังปฏิกิริยาทีมีตอ่ กันระหว่างบุคคลคือสภาวะตัวตน (ego states)
ในรูปแบบต่างๆ ทัง6 สภาวะความเป็ นพ่อแม่ สภาวะผูใ้ หญ่ และสภาวะเด็ก สามารถศึกษาเพิมเติมได้ที
http://www.ericberne.com/transactional-analysis/
5. Carl Gustav Jung (1875-1961) เป็ นนักจิตบําบัดและจิตแพทย์ชาวสวิส ผูก้ ่อตัง6 สํานักจิตวิทยาวิเคราะห์ ทัง6 ยังเป็ น
หนึงในผูม้ ีบทบาทสําคัญต่อแนวคิดการวิเคราะห์และตีความสัญลักษณ์ความฝันร่วมสมัยทีรูจ้ กั กันดีทีสุดในยุคปั จจุบนั
สามารถศึกษาเพิมเติมเกียวกับ Jungian Psychology ได้ที http://www.cgjungpage.org/index.php
6. โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็ นความผิดปกติทางจิตชนิดเรื6อรังทีมีอาการประสาทหลอน หลงผิด พูดน้อย เฉือยชา
แยกตนเอง ผูป้ ่ วยมักจะเริมมีอาการตัง6 แต่วยั รุ่น สามารถศึกษาเพิมเติมเกียวกับโรคจิตเภทได้ที
http://psychcentral.com/disorders/schizophrenia/
7. การขับเคลือนจินตนาการ (Active Imagination) เป็ นกระบวนการเข้าถึงข้อมูลในจิตใต้สาํ นึก ซึงพัฒนาขึน6 โดย Carl
Gustav Jung (1913) เพือใช้เป็ นเทคนิคหนึงในการทําจิตบําบัดด้วยการปลดปล่อยให้จิตไร้สาํ นึกได้แสดงออกมาผ่าน
ทางการเขียนอย่างอิสระหรือกิจกรรมทางศิลปะ เช่น การเต้นรํา ดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรม และการแสดงออก
อืนๆ อันเป็ นการเปิ ดโอกาสให้รปู แบบการคิดของจิตไร้สาํ นึกหรือตัวตนภายในได้แสดงออกถึงสิงทีต้องการสือสาร
กับจิตสํานึก สามารถศึกษาเพิมเติมเกียวกับการขับเคลือนจินตนาการ ได้ที http://www.jung.org/Staples.html
8. นักพฤติกรรมนิยมทีมีพื6นฐานมาจากกลุม่ สกินเนอร์ (Skinner Groupie) เป็ นกลุม่ นักจิตวิทยาทีเชือในทฤษฎีการวาง
เงือนไขแบบลงมือกระทํา (Operant Conditioning Theory หรือ Instrumental Conditioning) ซึงระบุว่า การเสริมแรงเป็ นสิง
สําคัญทีทําให้บคุ คลแสดงพฤติกรรมซํา6 และพฤติกรรมส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรูผ้ า่ นการปฏิบตั ิ ทัง6 นี6 การ
ตอบสนองต่อสิงเร้าใดๆ จะเกิดขึน6 อย่างต่อเนืองหากสิงเร้านัน6 มีสิงเสริมแรงเป็ นการได้รบั รางวัลหรือลดการถูกลงโทษ
ซึงหากลดสิงเสริมแรงลงเมือใด การตอบสนองจะลดลงเมือนัน6 สามารถศึกษาเพิมเติมเกียวกับนักพฤติกรรมนิยมทีมี
พื6นฐานมาจากกลุม่ สกินเนอร์ได้ที http://webspace.ship.edu/cgboer/Skinner.html
9. จิตวิเคราะห์แนวฟรอยด์ (Freudian Psychoanalysis) เป็ นแนวคิดทีเน้นพลังผลักดันของจิตใต้สาํ นึกทีมีตอ่ พฤติกรรม
มนุษย์ ริเริมโดย Sigmund Freud (1856-1939) จิตแพทย์ชาวออสเตรียเชื6อสายยิว ทีได้รบั การยกย่องให้เป็ นบิดาแห่ง
จิตวิทยา ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของเขาสามารถประยุกต์ใช้กบั ทฤษฎีสงั คมอืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะมโนทัศน์
เรือง การเรียนรูท้ างสังคม ความรูส้ ึกผิด และโครงสร้างของจิตใจ สามารถศึกษาเพิมเติมเกียวกับจิตวิเคราะห์แนวฟ
รอยด์ได้ที http://www.iep.utm.edu/freud/
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อรรถาธิบายจากผูแ้ ปล

10. Assagioli หรือ Roberto Assagioli (1888 - 1974) เป็ นจิตแพทย์ชาวอิตาลีและเป็ นผูบ้ กุ เบิกแนวคิดมนุษยนิยมและ
จิตวิทยาข้ามพ้นตัวตน (Humanistic and Transpersonal Psychology) สามารถศึกษาเพิมเติมเกียวกับงานของ Assagioli
ได้ที http://www.psykosyntese.dk/a-146/
11. การใช้ถอ้ ยคํานําจินตภาพ (Guided imagery) เป็ นวิธีการทีช่วยให้บคุ คลใช้จินตนาการพาให้สมองของตนผ่อนคลายลง
ถอยคืนสูป่ ระสบการณ์ในความทรงจําหรือจินตนาการจากการเหนียวนําของผูท้ าํ การบําบัด เนืองจากจิตใจและ
ร่างกายเป็ นสองระบบทีสัมพันธ์เชือมโยงกัน เมือผูร้ บั การบําบัดได้จินตนาการถึงสภาวะใด ก็จะรูส้ ึกเสมือนร่างกายได้
อยู่ในสภาวะนัน6 จริงๆ สามารถศึกษาเพิมเติมเกียวกับการบําบัดรักษาด้วยมโนภาพได้ที
http://www.mudrashram.com/imagerytechniques1.html
12. SM ย่อมาจาก Sado-Masochism คืออาการทางจิตอย่างหนึง ทีผูท้ ีเป็ นมีรสนิยมชืนชอบการถูกกระทําให้เจ็บปวด แล้ว
จะมีความสุข

ความเป็ นมาของ “องค์ประกอบพื6นฐานแปดประการของสนทนากับเสียงในตน ภาคไทย”
ประมาณต้นปี 2012 ก่อนทีผมจะได้เดินทางไปพบ ดร ฮัลและซิดร้า สโตน ณ เถระ ทีบ้านของ
ท่านในแคลิฟอร์เนีย ประชา หุตานุวตั ร ได้แนะนําให้ผมแปล Basic Elements of Voice Dialogue ซึงตีพิมพ์เป็ น
บทนําในหนังสือ The Voice Dialogue Anthology ผมรับปากว่า จะขออนุญาตจากฮัล ครัน6 ผมได้พบกับฮัล
และร่วมเรียนรูก้ บั หมูค่ ณะซึงจัดเป็ นครัง6 สุดท้ายทีบ้านของท่านในฤดูรอ้ นของปี นัน6 ผมได้เรียนปรึกษาฮัลว่า
ในบรรดาหนังสือของเขาทุกเล่ม เล่มใดน่าจะแปลเป็ นไทยก่อนเล่มอืนๆ ฮัลตอบโดยแทบไม่ตอ้ งใช้เวลาคิด
เลยว่า Basic Elements of Voice Dialogue ซึงเรียบเรียงประเด็นพื6นฐานสําคัญของงานนี6 ไว้ในการเล่าเรือง
ชีวิตของทัง6 สอง และทีสําคัญงานแปลนี6จะได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในเพจของวอยซ์ไดอะล้อคสากล ร่วมกับภาษา
อืนอีกหลายภาษา เพือแนะนําให้คนไทยในอนาคตทีอาจจะสนใจงานนีไ6 ด้เริมเข้าถึงหัวใจของงานจากพื6นฐาน
นี6เป็ นปฐม
งานแปลชิ6นนี6นอกจากอาศัยคําแนะนําของ ประชา หุตานุวตั รแล้ว ประชายังได้ชว่ ยแปลเก็บความ
นําร่องให้กบั ทีมงานอีกด้วย ทีมงานประกอบด้วย สุชาดา อัศวหฤทัย สุภาพร พัฒนาศิริ มณฑิรา อินจ่าย
อาจารย์มณฑิราช่วยแปลในบททีหนึง พร้อมกับเป็ นทีปรึกษาทางวิชาการในภาคไทย คุณสุชาดาได้แปลใน
บทที ๒ ๓ และ ๗ ๘ โดยผมได้แปลในบทที ๔ ๕ ๖ คุณสุภาพรได้ชว่ ยเป็ นบรรณาธิการเรียบเรียง แก้ไข ให้
คุณสุชาดาได้จดั รูปเล่มตามรูปแบบทีฮัลได้วางไว้ในเพจของเขา
แม้นเวลาจะล่วงเลยมาจากวันแรกทีประชาจุดประกายให้แปลหนังสือเล่มนี6 แต่ในวันนี6ทีมงานผู้
แปลต่างตัง6 ใจให้งานนีส6 าํ เร็จเสร็จลงทันวันเกิดของฮัล ในธันวาคมปี นี6 เพือเป็ นของขวัญวันเกิดให้แก่ผมู้ ี
คุณปู การอย่างยิง ต่อการเรียนรูช้ ีวิตภายในของทีมงาน ด้วยความรูค้ ณ
ุ เป็ นทียิง
ภาคภาษาไทยนี6 เป็ นความร่วมมือกันของผูม้ ีความรักในงานวอยซ์ไดอะล้อค และเคารพรักในฮัล
และซิดร้าผูบ้ กุ เบิกงานนี6 บทแปลนี6หาใช่งานทางวิชาการไม่ ดังนัน6 หากการแปลความตกหล่น หรือก่อให้
ฉงนสงสัย กรุณาแนะนําโดยตรงมาที voicedialoguework@gmail.com จะเป็ นพระคุณอย่างยิง หากมีขอ้
ผิดพลาดประการใด ผมในฐานะผูป้ ระสานงานขอน้อมรับผิดและแก้ไขจัดการต่อไป
สมพล ชัยสิริโรจน์
มะนิลา 1 ธันวาคม 2014
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