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นิยามรัก … รักนี้ ใครนิยาม?

ชวนวัยรุ่นมาเรียนรู้จัก “คำ�ว่ารัก” อย่างลึกซึ้ง
ก่อนจะพบเจอกับ “ความรัก”

คำ�นำ�
ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม
ที่อยู่คู่กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้
ความรักรายล้อมและอยู่รอบๆ
ตัวเราเสมอตั้งแต่เกิดจนกระทั่งจากโลกนี้ไป
ความรัก มีหลายรูปแบบ
เมื่อน้องๆ ได้อ่าน “นิยามรัก 2015”
เล่มนี้แล้วจะเข้าใจ เรียนรู้ “จิตวิทยาความรัก”
เป็นประสบการณ์ชีวิตเตรียมไว้
เพื่อวันข้างหน้าที่น้องๆ จะได้รู้จัก

“ความรักอย่างแท้จริง”
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วัตถุประสงค์
เพื่อการเรียนรู้สำ�หรับวัยรุ่นเรื่อจิตวิทยา
ความรัก ทั้งในทางทฤษฎีและจาก
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ เน้นมุมมอง
ของความรักที่แตกต่างกัน

ใครควรอ่านหนังสือเล่มนี้
วัยรุ่นและเยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้คนทั่วไปทุกเพศทุกวัยที่อยากจะเข้าใจ “ความรัก” ได้อย่างลึกซึ้ง
(คนโสด คนมีแฟนแล้ว คนที่กำ�ลังจะแต่งงาน พ่อแม่
เพื่อนมาขอคำ�ปรึกษาเรื่องแฟน คนอกหัก ฯลฯ)
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จิตวิทยาความรัก
ความรัก เป็นส่วนหนึ่งที่สำ�คัญมากในชีวิต
ตั้งแต่เกิด เติบโต และจนกระทั่งตายจากไป
เป็นเรื่องธรรมชาติที่ควรคู่กับมวล
มนุษยชาติตราบนานเท่านาน

เช่น เดียวกัน กับ “ความรัก” เป็นอารมณ์
และความรู้สึกที่สลับซับซ้อนที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ ในอดีตมีทั้งสุข
เศร้า ยินดี เสียใจ คาดหวัง ผูกพัน อภัย
และปล่อยวาง

ชีวิต = การเรียนรู้
การเรียนรู้ = การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดจากประสบการณ์

ความรัก

นักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายปรากฏการณ์แห่งรักด้วย “ทฤษฎีแห่ง
การเรียนรู้” (Learning Theory) กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนล้วนมีความสามารถใน
การเรียนรู้ โดยทักษะการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
ทุกสรรพสิ่งรอบตัวเรา เช่น เด็กเล็กกำ�ลังเอื้อมมือไปสัมผัสกับกานำ�้ร้อน เขาจะยัง
ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีความร้อนและอันตรายเพียงใดจนกระทั่งเมื่อได้ยินเสียงแม่
ร้องบอกให้หยุด หรือ เมื่อเอามือเข้าไปใกล้สัมผัสได้ถึงไอร้อนแล้วรู้สึกเจ็บ ไม่สบาย
เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ จดจำ� ความรู้สึกกลัวเสียใจ เกิดการเรียนรู้ที่จะไม่เข้าใกล้สิ่ง
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= การเรียนรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นของตัว
เราเองและยังแผ่ขยายไปยัง
คนรอบข้าง
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ทฤษฎีแห่งความผูกพัน
(Attachment theory)
(Bowlby (1907-1990) & Ainsworth)
ความผูกพัน เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อแรกเกิด
มารดาให้นมแก่ทารก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ทารกเรียนรู้ที่จะ
ร้องและไขว่คว้าหานมมารดาเมื่อหิวเป็นสัญชาตญาณ มารดา
ตอบสนองด้วยการให้นมทารก สายตาคู่เล็กๆ ที่จ้องมองได้ ในระยะใกล้ๆ จะ
มองเห็นเพียงนมแม่ เมื่อดูดกลืนจนอิ่ม มือเล็กๆ ได้สัมผัสถึงไออุ่นที่อยู่ตรงหน้า
ทารกเรียนรู้ว่าการดูดนมแม่เป็นหนทางที่จะรอดชีวิต เขาจะรับรู้ถึงความรู้สึก
ผ่อนคลายและมีความสุข ความผูกพันเล็กๆ เริ่มก่อกำ�เนิด เสียงเพลงกล่อมนอน
ของมารดา การดูแลเลี้ยงดูทารกอย่างทนุถนอมทุกๆ วัน ค่อยๆ กลายเป็น “ความ
ผูกพัน” ระหว่างทารกและมารดาในที่สุด เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยเตาะแตะ ความผูกพัน
จะทำ�ให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย มั่นคงปลอดภัย เด็กเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์
กับคนรอบข้างในครอบครัวได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะมีความรู้สึก
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ตึงเครียดเมื่อต้องพบเจอกับคน
ไม่คุ้นเคย สภาวะนี้เรียกว่า Stranger
Anxiety ที่เป็นปกติตามวัย 6 - 8 เดือน
แล้วจะค่อยๆ ลดลงอีก สภาวะปกติที่เกิด
ขึ้นเมื่อเด็กโตขึ้นมาอีกนิด คือ Separation
anxiety เมื่อต้องแยกจากก็จะรู้สึกตึงเครียด
ไม่มั่นคง ร้องตามมารดา ไปสักระยะหนึ่ง
วันเวลาทำ�ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความรู้สึก
ไม่มั่นคงปลอดภัยนี้ ตามพัฒนาการเด็ก 2-3 ปี จะเริ่มมี “ภาพแม่ในใจ”
และเขาเรียนรู้ว่าแม่ไม่อยู่สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ก็จะกลับมา เด็กเรียนรู้การมี
ปฏิสัมพันธ์ แม่-ลูก พ่อ-ลูก เด็กวัยอนุบาลมองพ่อกับแม่คืออัศวินของหนูและมัก
จะได้ยินเสมอๆ “หนูรักพ่อค่ะ”, “ผมรักแม่ที่สุดเลยครับ” แน่นอน เด็กๆ กำ�ลังเรียน
รู้จัก “คำ�ว่ารัก” แล้ว

Attachment is for a survival of a specie
Valentine
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ความรัก คืออะไร?
จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น จึงสรุป
ได้ว่าความรัก คือ ปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์
ที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคน (LOVE is an
emotional attachment) และจากทฤษฎี
การเรียนรู้ แม้บางทีดูเหมือนจะไม่มีเหตุผล
แต่หากเมื่อความรักบังเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันได้
(LOVE is not always reasonable, but rational)

3 องค์ประกอบของความรัก
ความรู้สึก (Emotion)
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ความคิด (Cognition)
การคิดวิเคราะห์ (Thought), Memory
(ความทรงจำ�) , Judgment (การตัดสินใจ)
การกระทำ� (Behavior)
พฤติกรรมและการแสดงออกทัง้ ความรูส้ กึ และความคิดจากประสบการณ์
ที่สั่งสมมาของแต่ละบุคคล

LOVE is subjective and individual
(ความรักเป็นเรื่องเฉพาะตัว ยากที่ใครจะมากำ�หนดกฎเกณฑ์
หรือออกแบบความรักให้เหมือนกับคู่รักอื่นๆ ไม่ได้)
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ทฤษฎีจิตวิเคราะห์

ของฟรอยด์ (The ConflicModel : Love)
Freud (1856-1939) ซึ่งเป็นบิดาแห่ง
วงการจิตเวชศาสตร์ และเป็นเจ้าของทฤษฎี
จิตวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทาง
เพศ (Psychosexual Development) กับ
สภาวะทางจิตใจที่เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ของมนุษย์ ปมและความขัดแย้งในใจเกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยตามพัฒนาการ
ที่เป็นลำ�ดับขั้น จนกระทั่งเมื่อสู่วัยรุ่นจนถึงวัยผู้ ใหญ่ ฟรอยด์ ได้กำ�หนดระยะ
พัฒนาการความต้องการทางเพศขั้นสุดท้ายนี้ว่า ขั้นสนใจเพศตรงข้าม
(Genital stage) นับเป็นช่วงเวลาที่วัยรุ่นกำ�ลังแสวงหาการยอมรับจากเพื่อนๆ
และคนรอบข้างเป็นช่วงเวลาที่ไขว่คว้า เรียนรู้เพื่อที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับใครสักคน
ได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต ฟรอยด์ยังได้กล่าวถึงพฤติกรรมในการเลือกคู่ครอง
ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของเขาอีก ดังเช่น หนุ่มสาวส่วนใหญ่เลือกที่จะรักแบบ
คนในอดีต (Anaclitic love: รักและเลือกแบบคนในอดีต ) หรือบางคู่ก็เลือกที่จะ
รักคนที่คล้ายตนเอง (Narcissistic love : รักและเลือกคนที่คล้ายตนเอง)
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ผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์

อาจจะลงเอยได้ในหลายแบบ

Positive : เหมือนบุคคลในอดีต
หรือตนเอง
Negative : ตรงกันข้ามบุคคลในอดีต
หรือตนเอง
Idiealistic : เลือกแบบที่อยากให้บุคคล
ในอดีตหรือตนเองอยากให้เป็น
ปมและความขัดแย้งภายในจิตใจที่เป็นผลมาแต่อดีตย่อมเป็นสาเหตุ
ของการเกิดผลลัพธ์ที่ลงเอยในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ชายบางคนเลือกผู้
หญิงที่มีลักษณะนิสัยใจคอคล้ายๆ กับคุณแม่ของเขา หรือ ผู้หญิงเลือกผู้ชายที่
มีลักษณะตรงข้ามกับคุณพ่อ (ด้วยเหตุที่ยังฝังใจกับภาพคุณพ่อที่ดุเข้มงวด เจ้า
ระเบียบ) หรือ ผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนก็กำ�หนด “สเปค” หนุ่ม/สาวในฝันในแบบ
ฉบับที่ตัวเองอยากเป็นหรืออยากให้เขาเป็นซึ่งกรณีแบบ idealistic มักจะนำ�มาซึ่ง
ความผิดหวังและก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งและลงเอยด้วยการเลิกราบ่อยที่สุด
Valentine
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ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งรัก
ของสเตินเบิร์ก
Sternberg (1987) กล่าวว่ารักมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านความ
ผูกพัน ด้านกามารมณ์ และด้านการตัดสินใจด้วยเหตุผลที่จะผูกมัด โดย
3 องค์ประกอบสามารถอธิบาย “8 รูปแบบแห่งรัก” ผันแปรตาม
กาลเวลา และปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสอง
			
Intimacy : ความผูกพัน สนิทสนม
Passion : ความหลงใหล เร่าร้อนในกาม
Commitment : เหตุผลการตัดสินใจที่จะผูกมัด
12
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8 รูปแบบแห่งรักประกอบด้วย
Nonlove : ไม่ได้รัก ความรู้สึกนี้
เช่นเดียวกับเมื่อเราเดินสวนกับผู้คน
แปลกหน้าบนท้องถนน
Romantic love : รักอันแสนหวาน ความ
รู้สึกนี้ประกอบด้วยความหลงใหล ใกล้ชิดสนิท
สนมเสียจนอยากจะอยู่ใกล้ๆ เธอคนนี้ไปนานๆ ในช่วงที่เริ่มรักกันใหม่ๆ
Liking : แอบชอบ หากรูส้ กึ ปลื้มใครสักคนที่รู้จักคุ้นเคย ความรูส้ ึกนี้แหละ “ใช่เลย”
Fatuous love : ความรักเสมือนภาพลวงตา เพียงแค่หลงใหล
ก็ตัดสินใจผูกมัดกันเสียแล้ว ยังไม่ทันได้คิดที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน
สำ�นวนไทยจึงมักเรียกความรักลวงๆ นี้ว่า “ความรักทำ�ให้คนตาบอด”
Infabulation : รักเร่าร้อนดังไฟ เป็นแค่เพียงความหลงใหลในความเย้ายวน
ของสรีระสิ่งภายนอก เพียงชั่วข้ามคืนก็จางหาย หรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า
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“one night stand”
Companionate love : รักและ
ผูกพัน เป็นความรักที่สวยงามที่ใครๆ
ต่างเข้าใจนิยามความรักในแง่มุมสวยงาม
นี้มากที่สุด ความรักที่ก่อตัวอย่างช้าๆ
อาศัยเวลา ระยะทางในการก่อกำ�เนิดความ
ผูกพัน เป็นรักที่เป็นนิรันดร์แม้กาลเวลา
เปลี่ยนแปลงแต่ความรักและความทรงจำ�ที่แสน
อบอุ่นนี้จะยังคงตราตรึงในจิตใจตลอดไป โดยไม่จำ�เป็นต้องมี
กามารมณ์มาเกี่ยวข้อง
Empty love : หมดรัก ความรู้สึกที่แสนแห้งแล้ง เย็นชา แม้อยู่ใกล้ด้วยพันธะ
สัญญาแต่ก็ “เหมือนเป็นคนอื่น”
Consumate love : ความรักที่สมบูรณ์แบบ เป็นความรักที่ครบ 3 องค์ประกอบ
ทั้งรัก ทั้งผูกพันทางกายและทางจิตใจ เติมเต็มชีวิตคนให้สมบูรณ์

แล้วความรักของคุณล่ะเป็นแบบไหน?
Valentine

2015

15

The 5 Love Language

Gary Chapman ภาษาแห่งรัก
• Words of Affirmation : “I love you”
หมั่นพูดกับคนที่คุณรักบ่อยๆ
• Quality Time : really being there
เวลาที่มีค่าคือช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน
• Receiving Gifts : gift thrives on love
ของขวัญจากใจผู้ ให้แทนความหมายของคำ�ว่า “รัก”
• Acts of Service : let me do that for you
ให้ผมดูแลคุณบ้างจะได้ ไหม?
• Physical Touch : กอด ลูบหลัง
จูงมือ ภาษากายสื่อแทนคำ�ว่ารักและเข้าใจ
“ผมจะอยู่ตรงนี้และยืนเคียงข้างคุณตลอดไป”

ความรัก

ในทางพระพุทธศาสนา
รักแบบสราคะ
รักแบบมีโลภะเจือปน ลุ่มหลง ติดข้อง
พอใจ ไปกับรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
(กามฉันทะ) ทุกข์นั้นมีสิ่งที่น่ารักเป็นเหตุ
สิ่งน่ารักมีประมาณเพียงใด ทุกข์ก็มีประมาณนั้น
พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์
ประสงค์สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้ก็เป็นทุกข์
รักแบบวิราคะ
รักแบบไม่มีโลภะเจือปน ปรารถนาดี เป็นมิตร ไม่ติดข้อง ไม่มีข้อแม้ ไม่มีข้อผูกพัน
รักด้วยความเข้าใจ มีปัญญา เช่น พรหมวิหาร 4 : เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

วันนี้คุณบอกรักใครสักคนแล้วหรือยัง?
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นิยามรัก 2015
พรหมวิหาร 4
เมตตา
ความเป็นมิตร ไม่โกรธ รู้สึกเป็นเพื่อน
กรุณา
ความอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
มุทิตา
พลอยยินดี
อุเบกขา
วางใจเป็นกลางด้วยปัญญา
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“รักกับเซ็กส์ มักจะมาในเวลา
ที่ใกล้เคียง แต่ไม่จำ�เป็นต้อง
พิสูจน์รักด้วยเซ็กส์เสมอไป”
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

“ความรักเกิดจากความรู้สึก
จะสวยงามได้แค่ไหน จะเศร้าได้แค่ไหน
เราเท่านั้นเป็นคนกำ�หนด”
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
(จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

“ความรัก คือ ความอ่อนโยน ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
มองเห็นสิ่งดีงามและยอมรับด้านที่อ่อนด้อยตามความ
เป็นจริงในสิ่งที่เรามีต่อตัวเอง และแผ่ขยายไปยังผู้อื่น”
ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงวินัดดา ปิยะศิลป์

“รัก คือ คุณค่า และ
ความหมายแห่งชีวิตของทุกคน”
นายแพทย์เจษฎา โชคดำ�รงสุข

(กุมารแพทย์และจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
รองประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

อธิบดีกรมสุขภาพจิต
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“ความรัก คือ ความเมตตา
ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลและความเข้าใจ
พร้อมให้อภัย เสียสละ และพยายามช่วย
ให้คนที่เรารักเป็นคนดีและมีความสุข”
รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงสุพร อภินันทเวช
(จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

“ความรัก คือ ความสวยงาม ความเข้าใจ
ความรู้สึก อารมณ์ ความผูกพัน เสียสละมีหลายมิติ
ความหมายแต่ละคนไม่เหมือนกัน เติบโตและเปลี่ยนแปลงได้”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายเเพทย์ ดร.นันทวัช สิทธิรักษ์

“รักเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่ง
ที่ดีงามเพื่อกันและกันจนพัฒนาไปสู่
การมีสัมพันธภาพที่ยืนยาวอบอุ่น
และมั่นคง  มีความจริงใจต่อกัน
เข้าใจกัน และไว้ ใจกันเสมอและตลอดไป”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์
ดร.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
(สูตินรีแพทย์)
หัวหน้าแผนกสูตินรีเวชกรรม
โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์/
วิทยากรรายการชูรักชูรส ไทยทีวีสีช่อง 3

(จิตแพทย์)
ผู้อำ�นวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์

(จิตแพทย์)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
22
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“ความรัก คือ มหัศจรรย์ของชีวิต
และจุดสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต”
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
(จิตแพทย์)
ผู้อำ�นวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ผู้ริเริ่มโครงการ Smart Teen Love Say
+ Play I

“รักจริงสร้างชีวิตที่ดีงาม”
แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์
(จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาการเด็ก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ความรัก คือ การเปลี่ยนแปลง
เมื่อเวลาผ่านไป ความรักจะค่อยๆ แปรเปลี่ยน เติบโต
งอกงาม หากไม่เรียนรู้ ยอมรับ ปรับตัว ความรัก
จะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวในที่สุด”
แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์

“ความรัก คือ การเข้าใจชีวิต
จงเรียนรู้ที่จะ ‘ถนอมความรักให้เป็น’
และ “เลิกรักให้เป็น” เมื่อมีเหตุที่เหมาะสม”
นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสู่อังกูร
(จิตแพทย์)
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

(จิตแพทย์)
ผู้อำ�นวยการศูนย์จิตรักษ์
โรงพยาบาลกรุงเทพ/อดีตนางสาวไทย
24

Valentine

2015

Valentine

2015

25

“ความรักเปรียบเหมือนทะเล
ยามสุขคลื่นลมก็สงบ ยามทุกข์คลื่นลม
ก็แปรปรวน แต่ทุกคนก็ยังอยาก
สัมผัสกับทะเล”
แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ
(จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
รองผู้อำ�นวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์
วิทยากรรายการชูรักชูรส ไทยทีวีสีช่อง 3

“อย่าเริ่มต้นความรักกับใครสักคน
เพียงให้พ้นสถานะ ‘โสด’ ”
นายแพทย์ณัฐ เกตุมาน
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสิรินธร

“ความรัก คือสิ่งที่มีพลังด้านบวกเสมอ หากเราใช้มันอย่างสร้างสรรค์
ไม่เพียงแต่ความรักจะช่วยบันดาลความสุขและสมหวังให้เกิดขึ้นได้
แต่จะช่วยยับยั้งความทุกข์และความเกลียดชังได้ด้วย”
นายแพทย์เอกราช เพิ่ิมศรี

“ความรัก เหมือนการออม
ค่อยๆ สะสมทีละน้อย และค่อยๆ เติบโต”
อาจารย์ ช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา
รองคณบดี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

(อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
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“ความรักตัดต่อไม่ได้ ไม่ใช่ละคร
หรือภาพยนตร์ ไม่มีตัวแทน
ไม่ใช้แสตนอิน เล่นเอง รักเอง
เจ็บเอง เรียนรู้เอง”
หม่อมราชวงศ์ศรีคำ�รุ้ง ยุคล รัตตกุล
(คุณหญิงแมงมุม)

“รักคือการรับฟัง คือการยอมรับ
และการให้อภัย รักคือความสบายใจ
คือความสมำ่�เสมอ คือความห่วงใย
รักคือกำ�ลังใจ คือความอบอุ่น
และคือความสุขของกันและกัน”
อาจารย์ญารินดา บุนนาค (Nina)

ผู้อำ�นวยการบริษัทศรีคำ�รุ้ง จำ�กัด/
ผู้กำ�กับละครโทรทัศน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
สถาปนิก/ ศิลปิน

“รัก มีหลายแบบ รักในสิ่งที่ทำ�
รักบ้านเมือง รักคนที่เรารัก แต่ที่สำ�คัญคือ
เมื่อรักแล้วควรปรารถนาให้คนที่เรารัก
มีความสุขด้วย”
อาจารย์ศักดา เด่นประยูรวงศ์
(ครูแป๋ง เปียโน)

“ความรักเป็นความรู้สึกที่สวยงาม แม้จะเจ็บปวด หรือสมหวัง
เมื่อมองกลับไป เราจะสามารถยิ้มหรือขำ�กับมันได้เสมอ
บางครั้งความรักอาจจะทำ�ร้ายเรา แต่เราก็โตมาพร้อมกับมัน”
อาจารย์ฝนพา ปราโมช ณ อยุธยา (May)
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต/ ศิลปิน/ นักร้อง/ นักแสดง

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
นักเปียโน
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“รัก คือ ‘การมองเห็นและการมองหา’
ทั้งภายนอกและภายใน ยิ่งรู้จัก
ยิ่งอยากใกล้ชิด ยิ่งอยากมองหา
ข้อดีของกันและกันให้มากที่สุด”
อาจารย์ ดร.อสมา มาตยาบุญ
ศูนย์นำ�ความรู้สู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/
นักจิตวิทยาการให้คำ�ปรึกษา

“ความรัก เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
เป็นสิ่งสวยงาม ทำ�ให้ก่อเกิด
ทุกสิ่งทุกอย่างที่มหัศจรรย์ ได้”
คุณศรราม เทพพิทักษ์
ศิลปิน/ นักร้อง/ นักแสดง

“รักนั้นต้องอดทนนานและกระทำ�คุณให้ ความรักไม่อิจฉา
เมื่อรักใครแล้วจะต้องไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่ทำ�สิ่งที่ไม่บังควร
ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำ�ความผิด ไม่ขุดคุ้ยเรื่องไม่ดี
ชื่นชมแต่สิ่งที่ดี เชื่อมั่นในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ”
คุณจิรายุส วรรธนะสิน ( Joe Nuvo )

“กล้ารัก ต้องกล้าเจ็บ เลิกโทษตัว
เอง/คนอื่น จงแก้ ไขความผิดพลั้ง
ด้วยความเข็มแข็งของตัวเราเอง”
คุณวินีต์ รายนานนท์ (Orm)
ศิลปิน/ นักธุรกิจ

ศิลปิน/ นักร้อง/ นักแสดง
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“ความรัก ไม่ใช่การเรียกร้อง อยาก
ได้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่คือการ
ให้ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และส่งเสริม
นำ�พาไปสู่สิ่งที่ดีงาม”
คุณยศวดี ครุฑกล่อม
ศิลปิน/ นักออกแบบ

“นิยามความรักสำ�หรับผม
คือ การที่ได้รู้ว่ายังมีใครอีกคนที่อยู่ฝั่ง
หนึ่งคอยเป็นห่วง ได้รู้ว่าเค้ายังคิดถึง
และยังมีความรักให้กันอยู่ ไม่จำ�เป็นต้อง
หวานหรือต้องประคบประหงมกันทุกวัน
ที่รู้สึกแบบนี้อาจเพราะว่า “ความรักของ
ผม ดำ�เนินไปด้วยความสุขหละมั้งครับ?”
คุณรังสรรค์ ปัญญาเรือน (สงกรานต์)
ผู้ชนะเลิศการประกวด The Voice II /
ศิลปิน/ นักร้อง

“แม่เคยบอกเราว่า
‘เวลาจะรักใครให้รักแค่ครึ่งใจ
อีกครึ่งใจเก็บไว้รักตัวเอง ’ ”
คุณพิมแพร หิรัญพฤกษ์ (แน๋น)

“รัก คือ การให้สิ่งดีงามด้วยสติและปัญญา
และบางครั้งก็ต้องรู้จัก ‘การให้อภัย’ ”
แพทย์หญิงทิพาวรรณ บูรณสิน
(จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
หัวหน้าโครงการ Smart Teen Love Say + Play II - III

ศิลปิน/ ช่างภาพ
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10 ข้อคิด

ก่อนที่จะรักใครสักคน
1. ความรักเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเสมอ จงรักตัวเองแบบมีสติ
2. ความรักเป็นอารมณ์และความรู้สึกมีทั้งสุข สมหวัง ปลื้มปีติ
และมีทั้งความทุกข์ ใจ ผิดหวัง เศร้าหมองไม่คงทนถาวร
3. ความรักที่มีแต่ความคาดหวังมักไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
4. ความรักเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาได้เสมอ อย่ายึดติดกับมันตลอดเวลา
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5. เซ็กส์ ไม่ใช่องค์ประกอบของความรัก
6. หมั่นสร้างมิตรภาพจากเพื่อนที่ใกล้ตัว
เพราะบางทีเพื่อนที่น่ารัก เพื่อนรักอาจจะ
พัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนกันได้ ในที่สุด
7. เมื่อคิดจะรักใครต้องรู้จักมองการณ์ ไกล
(อนาคตตัวเองและคนที่เรารัก)
8. เมื่อพบเจอใครที่ถูกใจตั้งแต่แรกพบ ต้องพยายามทำ�ความรู้จักและต้อง
ใช้เวลาที่จะค้นหาความน่ารักภายในจิตใจไปเรื่อยๆ
9. ความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน เป็นการกระทำ�ที่พิสูจน์ “คำ�ว่ารัก”
10. ในชีวิตคนเราอาจประสบพบเจอความรักที่หลากหลายได้หลายครั้ง แต่เมื่อ
ตัดสินใจที่จะรักใครสักคนแล้ว “จงรักเดียวใจเดียว”
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ผู้ชาย

ชายและหญิง

เพราะอะไรจึงคิดต่าง,
ตกหลุมรัก,
ออกเดทวางตัวอย่างไรดี,
อกหักรักคุดจะรับมืออย่างไร

เมื่อตกหลุมรัก
มักจะคิดและคาด
หวังว่าผู้หญิงอันเป็นที่รัก
จะคิดตรงกัน การตอบสนอง
ความคิดและทำ�ในสิ่งที่ผู้ชาย
ต้องการ ผู้ชายมักจะคิดแบบตรงไปตรงมา
ใช้เหตุและผล แน่นอนสิ่งที่เขาปรารถนาคือ
ผู้หญิงที่เข้าใจในความคิดของเขาและตอบ
สนองอย่างจริงใจ

ผู้หญิง เมื่อตกหลุมรัก มักจะแสดงออกทางความรู้สึกด้วย
คำ�พูดและการกระทำ�ที่ตรงกับความรู้สึกของตนต่อผู้ชายที่รัก
ปรารถนาเพื่อให้เขารับรู้และตอบสนองด้วยการกระทำ�ในสิ่งที่
ตนเองต้องการเช่นเดียวกัน ผู้หญิงมักจะใช้อารมณ์ควบคู่กับความคิด
บ่อยครั้งที่ใช้อารมณ์มากเกินไป ก็บดบังเหตุผลได้เช่นกัน เธอปรารถนา
ผู้ชายที่เข้าใจในความคิดและความรู้สึกของเธอไปพร้อมๆ กัน
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คุณค่าของความรัก
ความคิดและความคาดหวัง
ที่ไม่ตรงกัน บ่อยครั้งอาจจะเป็น
ชนวนของ ความขัดแย้ง ที่สะสม
เรื่อยๆ จนกลายเป็นความ
คับข้องใจ ไม่เข้าใจ ความโกรธ
เคืองจนถึงการเลิกรากันก็มี...
การปรับตัวและการพูดคุยสื่อสาร
จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของ
ความขัดแย้งได้เป็นอย่างดีเมื่อเกิด
ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
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“เมื่อเธอ” ที่รักประสบปัญหายุ่งยากใน
ชีวิตประจำ�วัน เขายินดีจะรับฟังและช่วย
เหลือให้เธอผ่านพ้นปัญหาด้วยวิธี
การที่เขาถนัด...แน่นอนบาง
ครั้งอาจจะไม่ถูกใจเธอเสียที
เดียว

“เมื่อเขา” ที่เธอรักเข้ามาในชีวิต เธอยินดีที่จะแสดงความห่วงใย
ด้วยการรับผิดชอบสิ่งต่างๆ ในชีวิตของเขาไปพร้อมกับเธอ
อาทิ โทรถามก่อนทานข้าว ก่อนทำ�กิจกรรมของตนเอง และ
ก่อนกลับบ้านด้วยความห่วงใย หรือแม้แต่ความพยายาม
ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อบกพร่องของเขาด้วยความปรารถนาดี
...แน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้ชายอาจจะไม่ถูกใจนัก
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การให้คุณค่าของความรักของ
แต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน...
ถ้าหากมองว่า “ความไม่เหมือน
กัน” เป็น “ความแตกต่าง” ความ
คิดนี้อาจเป็นจุดชนวนของความ
ขัดแย้งและมีปัญหาตามมาได้
ศึกษาเรียนรู้กันไปความรักและ
ความเข้าใจ ต้องใช้เวลาเป็นเครื่อง
พิสูจน์รักแท้ และมองหาความ
เหมือนในความต่างให้เจอ ก็จะเกิน
มุมมองใหม่ๆ ในเชิงบวกที่ทำ�ให้
ความรักนั้นมั่นคง
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On a Date...
วางตัวอย่างไรให้ดูดี มีเสน่ห์
สิ่งที่ผู้หญิงชอบมองและตกหลุม
รัก คือ ผู้ชายที่ดูดี (มั่นคง มีเป้า
หมายในชีวิต) และวางตัวดี
ภายนอกดูดี : การแต่งตัวและการวางตัวที่เหมาะสมใน

แบบฉบับของตัวเรา ดูแลร่างกายให้แข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง 		
และมั่นใจตนเอง
พูดดี : ชวนคุยในสิ่งที่สนใจและพูดในสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์
คิดดี : ให้โอกาสคิดในแง่บวก สังเกตท่าทีของเธอ
ทำ�ดี : ให้เกียรติสุภาพสตรี ไม่ล่วงเกิน และแสดงออกอย่างสุภาพบุรุษไทย
แบบพอดีๆ ที่เป็นตัวเรา
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สิ่งที่ผู้ชายชอบ
มองและตกหลุมรักคือ
ผู้หญิงที่ดูดี วางตัวดีและยิ้มเก่ง
ภายนอกดูดี : การแต่งตัวและการวางตัวที่
เหมาะสมในแบบฉบับตัวเรา ดูแลรูปร่าง
ให้สวยงาม และ ร่างกายให้แข็งแรง จิตใจ
เข้มแข็ง พร้อมมั่นใจตนเอง
พูดดี : ชวนคุยในสิ่งที่สนใจและพูดในสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์
งดบ่น นินทา ตำ�หนิตัวเองและผู้อื่น ลดการปรับทุกข์
คิดดี : ให้โอกาส คิดในแง่บวก สังเกตท่าทีของเขา
ทำ�ดี : ให้เกียรติสุภาพบุรุษ และ
แสดงออกอย่างสุภาพสตรีไทยแบบพอดีๆ ที่เป็นตัวเรา
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สิ่งที่ต้องเรียนรู้
เมื่อวันที่ความรักบังเกิด
ชาย
รู้ใจ : ผู้หญิงมองความรักเป็น
เรื่องโรแมนติกความคิดและเหตุผล
ขึ้นกับอารมณ์เป็นส่วนมาก...คำ�พูด การกระทำ�ของเขา
ที่ตอบสนองอารมณ์รักของเธอแบบพอดีๆ เช่น ดอกไม้สักช่อเพื่อแทน
ความรู้สึกที่มีความหมาย ในเทศกาลสำ�คัญจะช่วยให้เธอรู้สึกดีกับความรักได้
มากเลยทีเดียว
รู้ทันความคิด : ความรัก สำ�หรับผู้หญิง “ไม่จำ�เป็นต้องมีเซ็กส์” ถ้าหากเธอยังไม่
พร้อม เป็นข้อเตือนใจให้ผู้ชายรู้จัก “ยับยั้งชั่งใจ” ไม่ชิงสุกก่อนห่าม นำ�พาปัญหามา
สู่คนรักของตนเมื่อยังไม่พร้อม
ให้อภัย : สำ�หรับผู้หญิง “ความไว้วางใจคนที่รัก” เป็นสิ่งสำ�คัญพอๆ กับ
“ความซื่อสัตย์” ที่ผู้ชายต้องการ แม้ ในเรื่องที่ผิดพลาดยากจะให้อภัยก็ตาม
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หญิง
“เธอมักจะให้อภัยได้เสมอในครั้งแรก”
เอาใจใส่ : สำ�หรับผู้หญิงการดูแลและเอาใจ
ใส่อย่างเสมอต้นเสมอปลายนั้นเป็นการ
แสดงออกถึง “ความรัก” ซึึ่งมีความหมายต่อ
การสานความสัมพันธ์ ในระยะยาว
“การตัดสินใจในอนาคตที่จะใช้ชีวิตเคียงคู่กัน”
...Love and Care เป็นสิ่งที่เธอประทับใจและเฝ้าปรารถนา
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รู้ใจ : ผู้ชายมองความ
รักเป็นเรื่องของเหตุผลและ
ผลแบบตรงไปตรงมาตามแบบ
ที่เขาชอบ ไม่ค่อยแสดงออก พูดไม่
ค่อยเก่งแม้แต่จะรักหมดใจก็ตาม ...เขาเลือก
ที่จะ “รับฟัง” สิ่งที่เธอ “ทุกข์ ใจ” ได้เป็นอย่างดี
“เปิดใจ” และให้โอกาสเขาได้แสดงออกความ
รักในแบบฉบับของเขาให้อิสระในความเป็นตัว
ของตัวเอง
รู้ทันความคิด : ความรัก สำ�หรับผู้ชาย “ฉันพร้อมที่จะมีเซ็กส์กับเธอเสมอ”
เป็นข้อเตือนใจและข้อควรระวังสำ�หรับคนที่ยังไม่พร้อม
ให้อภัย : สำ�หรับผู้ชาย เขาเชื่อใจว่าเธอจะมอบ “ความซื้อสัตย์” ให้กับเขาเพียงคน
เดียว ในเรื่องที่ผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ผู้ชายมักจะ “ให้อภัยเสมอ” แต่ในเรื่องที่นอกใจ
“ผู้ชายมักจะไม่ให้อภัยแม้เพียงครั้งเดียว”
เอาใจใส่ : สำ�หรับผู้ชาย เขาปรารถนาความสัมพันธ์แบบ Love and Intimacy...
การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยมีเธอคอยยืนเคียงข้าง ดูแลประคับประคองเมื่อเขาต้อง
การ ในขณะที่ความต้องการขอบเขตของความเป็นส่วนตัวก็ยังคงมีอยู่เช่นกัน
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ความรักในวัยเรียน

ดูแลกันและกันอย่างไร
ชาย เห็นใจ : แม้ความรักจะ

ไม่ใช่เรื่องผิดปรกติหากจะเกิด
ขึ้นในวัยเรียนแต่ความรักที่มักถูกอ้าง
เพราะความขาดสติ คบกันเกินเลยลึกซึิ้ง
นั่นไม่ใช่ความรักอย่างแน่นอน เพราะไม่มีความรักใดๆ ที่จะนำ�พา
ปัญหา ความเสื่อมและอุปสรรคในชีวิตได้มากมายมหาศาล โดยเฉพาะผู้หญิง
ซึ้งเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างมากในเรื่องนี้ ผู้ชายควรเห็นใจและไม่ยึดติดกับ
“การขอมีเซ็กส์ เพื่อมาแลกกับคำ�ว่ารัก”
ยับยั้งชั่งใจ : คำ�นิยมของสุภาพบุรุษ คือ การให้เกียรติ ไม่ล่วงเกิน
คนที่เรารัก หรือสร้างปัญหาความทุกข์ ใจให้กับเพื่อนของเรา
ให้โอกาส : แม้สัญชาตญาณความเป็นผู้ชายมีความปรารถนาที่จะได้ครอบครองคน
ที่ เรารักก็ตาม แต่การครอบครองคนทีเ่ รารักด้วยการมีเพศสัมพันธ์ย่อมทำ�ให้ “เสีย
โอกาส” ทั้งคูใ่ นการเรียน การใช้ชวี ติ และโอกาสในการพบกับคนที่ดีในอนาคต
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หญิง
เห็นใจ : สิ่งที่ผู้หญิงต้องรู้
คืิอ “ผู้ชายมักกล่าวอ้างถึง
ความรักเพื่อมาแลกเปลี่ยน
กับการขอมีเซ็กส์” และต้องคิดต่อ
ถึงผลที่ตามมา เช่น การตั้งครรภ์ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ เสียโอกาสทางการศึกษา
ทำ�ให้พ่อแม่เสียใจ...ใครกันที่ควรเห็นใจมากที่สุด?
ก.พ่อแม่
ข.ตัวเอง
ค.เขาคนนั้นที่ขอมีเซ็กส์
ยับยั้งชั่งใจ : การวางตัวที่ดี ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยงเป็นการพิสูจน์
“คุณค่าของตัวเราเอง”
ให้โอกาส : โอกาสที่ดีสร้างจากปัจจุบันที่ดีเสมอ เป็นการป้องกันความเสี่ยงของ
ชีวิตในอนาคต
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อกหัก ถูกทิ้ง
จะรับมือกับมันอย่างไรดี?
คิดบวก
ประสบการณ์
อกหักเป็นเรื่องดีที่สอนให้เรียนรู้
และคิดอย่างรอบด้าน
สร้างทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง แทนการโทษ ตำ�หนิตัวเอง
ให้เวลาได้พักผ่อน พักใจ พักความคิดกับเรื่องเดิมๆ
สำ�รวจตัวเอง ข้อดี ข้อที่ต้องพัฒนา
ให้โอกาสได้เริ่มต้นใหม่อีกสักครั้ง

บทสรุป
รักเป็นเรื่องเฉพาะตัว เฉพาะตน
จะคาดหวังให้คนอื่นเหมือนเราไม่ได้
ไปกะเกณฑ์ใครไม่ได้ รักเป็นสิ่งที่เปลี่ยน
แปลงตามเวลา อายุความเข้าใจ รักมี
หลายแบบ คาดหวัง ผูกพัน มีแต่ให้ ลุ่มหลง
ปัญญา รักเป็นประสบการณ์และการเรียนรู้
รักอย่างสร้างสรรค์ ไม่ทำ�ลายตนเองและผู้อื่น

พญ.ทิพาวรรณ บูรณสิน
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นายแพทย์ชำ�นาญการ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
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เบื้องหลัง

(กว่าจะเป็นนิยามรัก 2015)

นิยามรัก 2015 เกิดจากการร้อยเรียง
ประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้เพิ่มพูนความรู้
และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในการดำ�เนิน
โครงการ Smart Teen Love Say + Play :
วัยรุ่นฉลาดรักรู้จักป้องกัน ซึ่งเป็นโครงการสำ�คัญที่ตอบสนอง
นโยบายการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การตั้งครรภ์ ไม่พร้อมใน
วัยรุ่นในระดับกระทรวงสาธารณสุขและการทรวงศึกษาธิการ โดยตลอด 2 ปี
ที่ผ่านมาผู้เขียนและทีมงานที่ได้ลงพื้นที่ไปพบปะ พูดคุยและทำ�กิจกรรมเสวนา
สัญจรกับน้องๆ นักเรียน นักศึกษากว่า 30,000คน ( 50 สถาบันการศึกษา) และได้
นำ�ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการเรียน
รู้สำ�หรับวัยรุ่น ในหัวข้อ “จิตวิทยาความรักและการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน” ทั้งใน Social media อาทิ
www.facebook.com/lovesayplay ซึ่งมียอดผู้ชมกว่า 1,000,000 และ
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ยอดผู้ชื่นชอบกว่า 72,000 คน จาก
ทั่วประเทศ, การเปิดเวบบอร์ดเพื่อเป็น
พื้นที่ให้แก่น้องๆ ได้มาพูดคุยกันเรื่องความ
รักกับ Doctor D, การผลิต Smart clips
10 เรื่องราวความรักโดนใจวัยรุ่นเพื่อพูด
คุยสนทนา “Like & Share” กับวัยรุ่นที่มอง
ต่างมุม, Love Say Play application เพื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและเล่นเกมสนุกสนานผ่านแอพฯ
รวมไปถึงการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอนสำ�หรับบุคลากร
สาธารณสุขในชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบในการทำ�กิจกรรมทร้างสรรค์กับวัยรุ่นใน
พื้นที่ห่างไกลต่อไป
หลากหลายที่มาดังที่กล่าวข้างต้น นำ�มาสู่การถ่ายทอดความรู้
“จิตวิทยาความรัก” ในแบบฉบับ Pocket book เชิงวิชาการสำ�หรับวัยรุ่นและ
เยาวชนไทย เนื่องในมหกรรมแห่งความรัก พ.ศ. 2557
				
แพทย์หญิงทิพาวรรณ บูรณสิน
หัวหน้าโครงการ Smart Teen Love Say + Play II - III
บรรณาธิการ
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รายนามผู้เขียนนิยามรัก 2015
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์เจษฎา โชคดำ�รงสุข
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
(จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์
หญิงวินัดดา ปิยะศิลป์
(กุมารแพทย์และจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
รองประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย
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รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง
สุพร อภินันทเวช

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์

(จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(จิตแพทย์)
ผู้อำ�นวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายเเพทย์
ดร.นันทวัช สิทธิรักษ์

(จิตแพทย์)
ผู้อำ�นวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(จิตแพทย์)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์
ดร.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์

(สูตินรีแพทย์)
หัวหน้าแผนกสูตินรีเวชกรรม
โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
วิทยากรรายการชูรักชูรส ไทยทีวีสีช่อง 3
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ผู้อำ�นวยการศูนย์จิตรักษ์
โรงพยาบาลกรุงเทพ / อดีตนางสาวไทย
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(จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
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นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสู่อังกูร

อาจารย์ช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา

(จิตแพทย์)
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลย
ราชนครินทร์

รองคณบดี วิทยาลัยดนตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต

หม่อมราชวงศ์ศรีคำ�รุ้ง ยุคล รัตตกุล

แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ
(จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
รองผู้อำ�นวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์
วิทยากรรายการชูรักชูรส ไทยทีวีสีช่อง 3

นายแพทย์เอกราช เพิ่มศรี

อาจารย์ฝนพา ปราโมช ณ อยุธยา
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต / ศิลปิน
นักร้อง / นักแสดง

อาจารย์ญารินดา บุนนาค

(อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย / สถาปนิก / ศิลปิน

นายแพทย์ณัฐ เกตุมาน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
/ นักเปียโน

แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสิรินธร
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อาจารย์ ดร.อสมา มาตยาบุญ

คุณพิมแพร หิรัญพฤกษ์

นักจิตวิทยาการให้คำ�ปรึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศิลปิน / ช่างภาพ

คุณรังสรรค์ ปัญญาเรือน

คุณจิรายุส วรรธนะสิน
ศิลปิน / นักร้อง / นักแสดง

ผู้ชนะเลิศการประกวด The Voice II
ศิลปิน / นักร้อง

คุณศรราม เทพพิทักษ์

แพทย์หญิงทิพาวรรณ บูรณสิน

ศิลปิน / นักร้อง / นักแสดง

(จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
หัวหน้าโครงการ Smart Teen Love Say
+ Play II - III

คุณวินีต์ รายนานนท์
ศิลปิน / นักธุรกิจ

คุณยศวดี ครุฑกล่อม
ศิลปิน / นักออกแบบ
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ที่ปรึกษา
แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์
ดร.นันทวัช สิทธิรักษ์

ออกแบบภาพศิลป์
คุณยศวดี ครุฑกล่อม

รายนามคณะผู้จัดทำ�
แพทย์หญิงทิพาวรรณ บูรณสิน
อาจารย์ฝนฟา ปราโมช ณ อยุธยา
นางสาวฐิฏิมณฑ์ สัทธินทรีย์
นางสาววาณี อุดมศรี

บรรณาธิการ
แพทย์หญิงทิพาวรรณ บูรณสิน
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