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ความทุกข ความรุนแรง และรูปแบบการละเมิดสทิธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูพิการ 

 

ดวงดาว  ปงสุแสน 
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รพ.เชียงคํา จ.พะเยา  

บทคัดยอ 

งานวิจัยชิ้นน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับความทุกข ความรุนแรงและรูปแบบการละเมิด
สิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูพิการ  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความทุกขซํ้าซอนของ
ผูพิการอันเนื่องมาจากความรุนแรงและการละเมิดสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  โดยมีคําถาม
การวิจัยคือ ประสบการณความทุกขที่ผูพิการตองเผชิญในชุมชนเปนอยางไร  รูปแบบความ
รุนแรงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอผูพิการในชุมชนเปนอยางไร การแสดงออกซึ่งการละเมิด
สิทธิเปนอยางไร  มีผลเปนอยางไร โดยอาศัยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการเก็บรวบรวม
ขอมูลภาคสนาม ทั้งการสังเกต การสัมภาษณเจาะลึกผูพิการ 4 ราย ครอบครัวผูพิการ 5 ราย 
ผูนําชุมชนและผูเกี่ยวของ 4 ราย รวมทั้งสิ้น 13 ราย ตลอดจนการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  

ผลจากการศึกษาพบวา การพ่ึงพาผู อ่ืนในการดูแลตนเองอยางทุกเม่ือเชื่อวัน  
กอใหเกิดความรูสึกไรคุณคาในตัวเอง  นํามาสูความทุกขตอผูพิการแลว มุมมองของสังคมและ
ชุมชนเกี่ยวกับการใหคุณคาของผูพิการยังนําไปสูการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิของผู
พิการในชุมชน ที่แสดงออกมาทั้งในรูปแบบของความรุนแรงเชิงสัญลักษณผานการตีตราและ
การกระทํา และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ดวยการกีดกันการเขารวมกิจกรรมในชุมชน ซ่ึงกอ
ผลใหเกิดความทุกขทรมานอยางแสนสาหัสกับผูพิการ ทําใหผูพิการบางรายพยายามฆาตัวตาย   
การวิจัยครั้งน้ีจึงตองการแสดงใหเห็นวา  ความทุกขที่เกิดขึ้นของผูพิการนอกจากความทุกข
ที่ตองเผชิญอยูทุกเม่ือเชื่อวันแลว ความทุกขที่ถูกกระทําผานความรุนแรงเชิงสัญลักษณและเชิง
วัฒนธรรม ที่เปนการแสดง ที่แสดงออกอยางตรงไปตรงมาและแฝงซอนเรนอยางแยบคายถึง
การละเมิดสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูพิการในสังคมไดกอใหเกิดทุกขซํ้าซอนแกผูพิการ 
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บทนํา 
 
สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิที่ทุกคนมีอยูในฐานะเปนมนุษย  มีสิทธิในการดํารงชีวิตอยูใน

สวนบุคคลและสิทธิในการอยูรวมกันในสังคม  ปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน ระบุวา บุคคลทุก
คนยอมมีสิทธิเสรีภาพโดยไมขึ้นอยูกับวาเขาเปนใคร มีความแตกตางไปจากคนอื่น ๆ หรือไม  ผู
พิการเปนผูมีความเสียเปรียบของบุคคล ที่เกิดจากความชํารุดหรือความสามารถบกพรอง เปน
ผลใหไมอาจแสดงบทบาท หรือกระทําสิ่งใดใหเหมาะสมสอดคลองตามวัย สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมได แตก็เปนผูที่สมควรมีสิทธิ เสรีภาพตามปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนเชนกัน พ.ศ. 
2539 สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานวามีจํานวนผูพิการทั้งหมด 1,024,120 คน และใน พ.ศ. 
2545  มีผูพิการเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 1,098,000 คน  และรอยละ 78 ของผูพิการไดรับการขึ้น
ทะเบียนผูพิการเพื่อรับสิทธิตามกฎหมาย  โดยเฉพาะในจังหวัดพะเยา สัดสวนผูพิการมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 0.03 ในป พ.ศ. 2538 เปนรอยละ 1.16 ใน พ.ศ. 2550  ซ่ึงในอําเภอ
เชียงคําและอําเภอภูซาง ภายใตการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลเชียงคํา พบวามีผูพิการ
จํานวนทั้งหมด 2,653 ราย คิดเปนรอยละ 27.35 ของผูพิการทั้งจังหวัด (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา 2553) 

การดําเนินงานดานการฟนฟูและดูแลผูพิการของโรงพยาบาลเชียงคําเริ่มดําเนินการมา
ตั้งแต พ.ศ.2548 มาอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน เปนการทํางานรวมกันในหลายภาคสวน ไดแก
โรงพยาบาล สถานีอนามัย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยการชวยเหลือใหผูพิการไดรับสิทธิที่ควรไดจากสังคม ไดแก การตรวจประเมิน
และขึ้นทะเบียนผูพิการ การไดรับอุปกรณและบริการฟนฟูสมรรถภาพรางกาย ที่แสดงใหเห็นถึง
การเขาสูระบบบริการของผูพิการเพิ่มมากขึ้น  

อยางไรก็ตามพบวามีผูพิการอีกจํานวนหนึ่งยังไมไดรับการขึ้นทะเบียนผูพิการเนื่องจาก
เปนบุคคลไรรัฐแตอาศัยอยูในพ้ืนที่ และแมวาโรงพยาบาลเชียงคํามีการจัดกิจกรรมฟนฟู
สมรรถภาพผูพิการจนสามารถชวยเหลือตนเองและทํากิจวัตรประจําวันหรือทํางานบานเพื่อใหผู
พิการสวนใหญไดรับบริการที่สนองความตองการในมิติดานรางกาย  สวนมิติทางดานจิตใจของผู
พิการยังมีการดําเนินงานที่ไมชัดเจน  และพบปรากฏการณในพ.ศ. 2552 มีผูพิการดานการ
เคลื่อนไหวการฆาตัวตายสําเร็จ 1 ราย มีความพยายามทํารายตนเอง 3 ราย   

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความทุกข ความรุนแรง
และรูปแบบการละเมิดสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูพิการ  เพ่ือใหสังคมเขาใจถึงความ 
ทุกขซํ้าซอนของผูพิการ อันเนื่องมาจากความรุนแรงที่สงัคมกระทําตอผูพิการ รวมถึงการละเมิด
สิทธิ ศักดิศ์รคีวามเปนมนษุย  อีกทั้งเขาใจพฤติกรรม อันนํามาเปนสิ่งที่เยียวยาผูพิการตอไป 
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วัตถุประสงคทั่วไป : 
เพ่ือศึกษาความทุกข ความรุนแรงและรูปแบบการละเมิดสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

ของผูพิการ 
 

วัตถุประสงคเฉพาะ : 
1. เพ่ือศึกษาทัศนคติ การรับรูของสังคมและกลไกทางสังคมที่ปฏิบัติตอผูพิการ 
2. เพ่ือศึกษาวิถีการดําเนินชีวิต ปฏิสัมพันธทางสังคม และวิธีการเผชิญปญหาของผูพิการ 
3. เพ่ือศึกษาความตองการการสนับสนุนทางสังคมของผูพิการ 

คําถามการวิจัย 
 คําถามการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดขึ้นโดยมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
ทั้ง 3 ขอ ดังมีรายละเอียดการวิจัยตอไปน้ี 
 คําถามการวิจัยชุดที่ 1 

1) สังคมหรือชุมชน มีความคิดเห็น,ความรูสึกและใหความหมายตอผูพิการดานการ 
เคลื่อนไหวอยางไร 

2) สังคมหรือชุมชนแสดงออกและปฏิบัติตอผูพิการดานการเคลื่อนไหวอยางไร 
คําถามการวิจัยชุดที่ 2 
1) วิถีการดําเนินชีวิตของผูพิการในครอบครัวและในชุมชนสังคมเปนอยางไร 
2)  กิจกรรมทางสังคม และปฏิสัมพันธของผูพิการกับสังคมที่ผานมาเปนอยางไร 
3)  ปญหาและผลกระทบจากความพิการและการจัดการกับปญหาเปนอยางไร 
คําถามการวิจัยชุดที่ 3 
1) ความคิดเห็นของผูพิการทางการเคลื่อนไหวตอการมีชีวิตในสังคมและตอความ 

ชวยเหลือที่ไดรับเปนอยางไร 
2) ผูพิการมีความตองการการสนับสนุนทางดานสังคมในเรื่องใดบาง และอยางไร 
3) สังคมมีสวนในการชวยเหลือ เยียวยาผูพิการทางการเคลื่อนไหวไดอยางไร  

สอดคลองกับความตองการของผูพิการอยางไร 
  

ระเบียบวิธีวจิัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เปนการศึกษา
ถึงประสบการณความทุกขที่ผูพิการตองเผชิญในชุมชน  รูปแบบความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอผูพิการ 
และแสดงออกซึ่งการละเมิดสิทธิ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูพิการ โดยเลือกพื้นที่ศึกษาที่
ผูวิ จัยปฏิบัติงานอยู  กลุมตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และสมัครใจเขาสูการวิจัย  
ประกอบดวย ผูพิการ 4 ราย ครอบครัวผูพิการ 5 ราย ผูนําชุมชน  1 ราย  อสม. ผูที่ทํางาน
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ชวยเหลือผูพิการในชุมชน 2 ราย  และเพื่อนบาน 2 ราย  รวม 13 ราย  ใชวิธีการเก็บขอมูลจาก
การสังเกต การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ในดานประสบการณ
ตรงตอการเผชิญปญหา  การปรับตัวของครอบครัว  การถูกกระทําโดยชุมชนที่ละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยทั้งโดยทางตรงและทางออม โดยการกําหนดประเด็นการสัมภาษณตาม
วัตถุประสงค และคําถามของการวิจัย  ไดแก ประวัติชีวิต วิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ปฏิสัมพันธทางสังคม วิธีการเผชิญปญหาของผูพิการและครอบครัว รวมถึงทัศนคติ การรับรูของ
สังคมและกลไกทางสังคมที่ปฏิบัติตอผูพิการ   การสัมภาษณจะยืดหยุนตามสถานการณและ
เวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดี  มีการนัดหมายเวลาลวงหนา และแยกกลุมสัมภาษณ 
คนละเวลาในแตละสัปดาห  ระหวางการสัมภาษณผูวิจัยจะแจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงเจตจํานง
ของการศึกษาวิจัย  มีการขออนุญาต จดบันทึกเรื่องราว  ถายรูป และบันทึกเสียง หากกลุม
ตัวอยางไมประสงคใหมีการจดบันทึกและการบันทึกเทป ผูวิจัยจะปรับเปนการกลับมาบันทึกที่
สํานักงานทันทีที่ดําเนินการสัมภาษณแลวเสร็จ  และกรณีที่กลุมตัวอยางขอใหเปนความลับ
ผูวิจัยจะไมนํามาเปดเผย   

 
บริบทชุมชน 

ตําบลทุงกลวย เปนตําบลหนึ่งในอําเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา ซ่ึงอยูในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ที่มีอาณาเขตสวนหนึ่งทางทิศตะวันออกของตําบลติดกับชายแดน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งสภาพตําบลเปนที่ราบเชิงเขาเปนที่ปาไมสมบูรณ 
เปนแหลงตนน้ําลําธาร ดังน้ันตําบลทุงกลวยจึงประกอบไปดวยประชาชนที่เปนทั้งคนไทย  คน
ลาว และชาวเขา มีจํานวนประชากร 7,718 คน จํานวน  2,242 หลังคาเรือน  12 หมูบาน มี
จํานวนผูพิการทั้งหมดในพื้นที่ 235 คน ในจํานวนนี้มีผูพิการทางการเคลื่อนไหวมากที่สุด 
จํานวน 100  คนคิดเปนรอยละ 42.5 ของผูพิการทั้งหมด ลักษณะชุมชนตําบลทุงกลวยเปนแบบ
สังคมชนบท  มีการปกครองสวนทองถิ่นโดยองคการบริหารสวนตําบลทุงกลวย  และผูพิการที่
ไดรับการขึ้นทะเบียนผูพิการจะไดรับเงินชวยเหลือผูพิการ รายละ 500 บาท/ เดือน  รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ แกผูพิการในชุมชนแตเปนการชวยเหลือในลักษณะการสงเคราะหเนน
พ้ืนฐานทางดานกายภาพมากกวาการมองเห็นศักยภาพภายในตัวของผูพิการเอง ซ่ึงสงผลถึง
การถูกลิดรอนสิทธิอันชอบธรรมของผูพิการ โดยคนสวนใหญในสังคมมองเห็นเปนความชอบ
ธรรม    

ระบบบริการสุขภาพในปจจุบันกลาวขานกันถึงเรื่องการดูแลผูปวยดวยหัวใจแหงความ
เปนมนุษยกันอยางกวางขวาง   ซ่ึงวาทกรรมเหลานี้ดูเหมือนจะเปนเรื่องใหม  แตจริง ๆ แลว
เปนการตอยอดจากแนวคิดในการดูแลผูปวยแบบองครวม (holistic care) ที่เนนการเชื่อมโยง
มิติทางกาย (การเจ็บปวยหรือโรค) เขากับมิติทางจิตและสังคมนั่นเอง  แนวคิดเหลานี้ลวน
สะทอนถึงความพยายามในการผลักดันใหการดูแลผูปวยหลุดจากกรอบการมองผูปวยเปนเพียง
วัตถุ หรือชิ้นสวนอวัยวะ (รักษาไข) ที่ตัดขาดจากองครวมแหงความเปนมนุษย (รักษาคน) ที่
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ประกอบดวยมิติทางกาย-จิต-สังคม (bio-psycho-social) ที่เชื่อมโยงเปนหน่ึงเดียว  การ
จัดระบบการดูแลผูปวยที่เชื่อมโยงมิติทางกาย-จิต-สังคม และรวมกับทีมสุขภาพ ทําใหผูปวยมี
สุขภาพกาย จิต และจิตวิญญาณที่เขมแข็ง สามารถเปดตัวตอสาธารณะ สามารถอยูในสังคมได
อยางปกติสุข และในระยะ 3 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ตําบลทุงกลวยมีทีมสุขภาพผูดูแลผูปวย
ไมจํากัดเพียงแตแพทย ทันตแพทย  พยาบาล บุคลากรสาขาอาชีพตาง ๆ ดานสุขภาพและ
เจาหนาที่สาธารณสุข  จากโรงพยาบาลเชียงคํา และสถานีอนามัยตําบลทุงกลวยเทานั้น ยัง
รวมถึง ภาคี เครือขายทางสังคม ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) องคการบริหารสวน
ตําบล  โรงเรียน และกลุมแกนนําเยาวชน มีสวนรวมในการเสริมสรางพลังของผูปวย  ครอบครัว 
ในการดูแลสุขภาพตนเอง ยังผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ตอเน่ือง ในการดูแลสุขภาพในทุก
มิติ   มีการดําเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุก ซ่ึง “คนพิการในชุมชน” เปนเปาหมายหนึ่งที่
ทีมไดมีแผนการสรางเสริมสุขภาพเยี่ยมดูแลที่บานใหไดครบรอยเปอรเซ็นต นํามาซึ่งการเขาใจ
ถึงบริบทในชุมชนที่มีทั้งการเพิ่มคุณคาแหงตนและการลดทอนคุณคาของผูพิการในชุมชน  
เขาใจพฤติกรรมตาง ๆ ของผูพิการ  ผูดูแลและชุมชน  รวมทั้งการสงเสริมใหชุมชนกอตั้งชมรม
ผูพิการเพื่อใหการดูแลชวยเหลือดานตาง ๆ แกผูพิการในชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดและ
เปนการเพิ่มคุณคาแกผูพิการใหมีสิทธิและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ความทุกข ความรุนแรง และรูปแบบการละเมิดสิทธิ ศักดิ์ศรี 

ความเปนมนุษยของผูพิการ มีขอคนพบที่สําคัญ 4 ประเด็น คือ 1) การพึ่งพาผูอ่ืนในการดูแล
ตนเองอยางทุกเม่ือเชื่อวัน กอใหเกิดความรูสึกไรคุณคาในตัวเองนํามาสูความทุกขตอผูพิการ  
2)  ทุกขที่ถูกกระทําความรุนแรงเชิงสัญลักษณของผูพิการถูกแสดงออกผานการตีตรา และการ
กระทํา  3)  การกีดกันการเขารวมกิจกรรมในชุมชนแสดงออกถึงความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ที่
กอใหเกิดความทุกขของผูพิการ 4) มุมมองเกี่ยวกับการใหคุณคาของผูพิการนําไปสูการเลือก
ปฏิบัติและการละเมิดสิทธิของผูพิการในชุมชน รายละเอียดของขอคนพบทั้ง 4 ประเด็น มีดังน้ี 

  
1. การพึ่งพาผูอ่ืนในการดูแลตนเองอยางทุกเมื่อ เชื่อวัน  กอใหเกิดความรูสึกไร

คุณคาในตัวเอง  นํามาสูความทุกขตอผูพิการ 
 เกชาเปนชายหนุมรูปรางสูงใหญอายุ 26 ป  เม่ือมองจากดานหลังจะเห็นรองรอยการ
ผาตัดบริเวณศีรษะเปนรอยนูนสีขาว ซ่ึงสาเหตุมาจากการไดรับอุบัติเหตุจากการขับรถ
มอเตอรไซคคว่ําและถูกทํารายทุบตีที่ศีรษะเม่ือ 2 ปกอน เกชาเปนลูกชายคนเดียว  พอแทๆ
ของเกชาเสียชีวิตตั้งแตเกชาเปนเด็ก  แมแตงงานใหมกับพอคนปจจุบัน ซ่ึงรักและดูแลเกชา
เหมือนลูกแท ๆ   พอและแมของเกชาเปนชาวนา  มีรายไดจากการขายขาว ปละ 2 -3 หม่ืน



เอกสารฉบับราง กรุณาอยาอางอิง 

6 
 

บาท พอเสร็จจากปลูกนาก็ปลูกหอม  กระเทียม ขาวโพดตอ จึงมีรายไดเพ่ิมขึ้นอีกปละเกือบ 1 
หม่ืนบาท ซ่ึงก็พอใชจายไดทั้งป รวมทั้งชําระหนี้ธนาคารที่กูมาลงทุนทํานาดวยซึ่งก็แลกมาจาก
การตองทํางานหนักตลอดทั้งป 

“ตอนผมรูสึกตัว จําไดวามีสายระโยงระยางเต็มตามตวัไปหมด  มีสายยางใหอาหาร 
ทางจมูก  ทอชวยหายใจทีค่อ และใสสายปสสาวะดวย  ผมเดิน น่ังเองก็ไมได พอกับแมผมตอง
ยก  ตองอุมผมตลอด” เกชาเลาเหตุการณเริ่มแรกของชีวิตผูพิการ  สวนแมพัฒน หญิงวัย
กลางคนรูปรางคอนขางทวมวัย 50 กวา ๆ  ไดเลาเหตุการณที่ยอนนึกถึงอดีตของเกชาใหฟงวา 
“ชวงที่พอกับแมเหน่ือยมากที่สุดเห็นจะเปนตอนที่เกชาออกจากโรงพยาบาลมาใหม ๆ มีแตสาย
อะไรไมรูเต็มไปหมด แมใหเกชานอนอยูกลางบานตอนมีอาการชักเกร็งตัวจะหมุนไปรอบทศิพอ
กับแมแทบจะอยูหางตัวไมไดเลยตองคอยชวยจับชวยยดึกวาจะผานชวงนั้นมาไดใชเวลาเกือบ
เดือนคนหารายไดเขาครอบครัวก็ไมมีตองเปนหนี้เปนสินตอนนี้ยังใชหน้ีไมหมดเลย”  

“ผมตัวโต  แมอุมผมไมไหว พอเปนคนชวยยก ชวยอุมพาผมไปหองน้ํา  ผมนอนอยูที่ 
บานเปนปเลย   ทําอะไรเองก็ไมได ตอนนั้นก็ไดพอกับแมคอยชวยเหลือเตรียมขันน้ําพรอมแปรง
ฟนมาวางไวใหแลวผมก็จะแปรงฟนเอง ลางหนาเองเวลาเขาหองนํ้าก็จะใหพออุมไปสง  แตตอน
หลังพอจะขยับไปเองไดผมก็จะทําเอง  ชวงที่มีสายใหอาหารทางจมูกและสายเยี่ยวพอตองเปน
คนชวยเหลือเกือบทุกอยาง   เร่ืองอาหารแมก็จะเอาสํารับอาหารมาวางไวใหผมก็จะกินเอง บาง
ทีพอกับแมไปทํางานก็จะเตรียมของใชแกวนํ้า กระบอกน้ํา กับขาวใสจานไวใหผมก็จะขยับตัว 
แขน ขา ชวยตัวเองได  จนผมสามารถขยับตัวลงบันไดมาอยูที่แครไมไผไดเอง พอผมเลยเบา
แรงไมตองยกผมขึ้น ๆ ลง ๆ อีก  แตผมโชคดีที่หมอมาชวยเหลือหลาย ๆ อยาง  และไมทอดทิ้ง
ผมกับครอบครัว ทําใหผมมีกําลังใจในการฝกเดิน ลุก น่ัง ตามที่หมอแนะนํา”  เกชาพูดถึงพอ
และแมดวยน้ําเสียงและแววตาที่ออนโยน  เกชาเลาใหฟงตอวา อยากทํางานชวยพอแมทํางาน
หาเงิน  ไมอยากเปนภาระใหพอกับแม  อยากหาย  จะไดกลับไปทํางานที่โรงงานตามเดิม   
ตอนนี้อาการดีขึ้นสามารถถือรถไถนาชวยพอทํานาได ชวยพอทํารั้วบานได   แตมีปญหาเวลา
เดินขึ้นดอย ยังลงสนเทาไมได ยังเดินกะเผลกอยู  นอกนั้นทําไดหมดแลว  

ดานลุงบุญมี คนอพยพสัญชาติลาว ชายวัยกลางคน อายุ 40 ปกวา ๆ เลาใหฟงวาเขา
มาอาศัยอยูในประเทศไทยไดประมาณ 20 ปแลว แตยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนคนไทยเลาใหฟงวา  
แรกเริ่มเดิมที แกเขามาอาศัยอยูในหมูบาน  รับจางทั่วไป หนักเอาเบาสู   ไดรูจักชอบพอกับ
สาวไทยอยูคนหนึ่ง  แตเม่ือพอของสาวไทยทราบวาตนเปนคนลาว จึงสั่งหามไมใหลูกสาวคบหา 
ถึงจะขยันทํางานอยางไร  แตการไมมีบัตรประชาชนคนไทย ทําใหถูกรังเกียจ จึงหนีกลับไปลาว 
และแตงงานกับสาวลาว ชื่อนางดา มีลูกสาวดวยกัน 1 คน  เคราะหรายพิการแตกําเนิด  ชวงที่
อยูประเทศลาว  ทํานาไดขาวเทาไร ก็ถูกทหารลาวแบงเอาไปมากกวาครึ่ง  ทําใหไมพอกินใน
ครอบครัว  จึงหอบลูกเมียขามฝงมาประเทศไทยอีกครั้งหน่ึง  ขอซื้อที่ดินชาวบานแบงครึ่งกับ
ญาติชาวลาวดวยกันไดคนละครึ่งงานพอปลูกบานอยูอาศัย ลุงบุญมีรับจางทํางานทุกอยาง  แต
ถึงคราวเคราะห ไดไปรับจางทํางานกรรมกรกอสราง เกิดอุบัติเหตุไมจากนั่งรานหลนใสหลังเทา 
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ขณะทํางาน  ระยะแรกอาการยังไมเปนอะไรมาก  ทายาหมองอาการก็ทุเลา  แตหลังจากนั้นอีก 
1 ป ไปพนยาฆาแมลงที่นาขาว แลวเกิดแผลที่เทาบริเวณที่โดนไมกระแทกโดนเทา  แผล
ลุกลามใหญมากตองไปโรงพยาบาล  หมอใชเข็มเจาะที่เทา แตลุงบุญมีไมรูสึกเจ็บ รูแตวาชาเทา
จนถึงราวนม  หมอที่โรงพยาบาลจึงสงตัวลุงบุญมีไปรักษาตอที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัด
เชียงใหม  ลุงบุญมีไปคนเดียว เพราะนางดาผูเปนภรรยาตองดูแลลูกสาวคนโต ที่พิการแขนขา
ลีบ เปนใบ ซ่ึงชวยเหลือตัวเองไมไดเลย และลูกสาวคนเล็กที่อายุ 1 ขวบกวา ๆ    

ลุงบุญมีนอนรักษาอยูที่โรงพยาบาลได 3 เดือนครึ่งในสภาพที่ไมมีญาติแมแตคนเดียว
มาชวยดูแล คาใชจายในการดูแลตนเอง การเดินทาง ตองหยิบยืมเพ่ือนบานมา แมแตเม่ือหมอ
อนุญาตใหกลับบานได ก็ยืมเงินเพ่ือนบานมาเปนคาจางเหมารถจากบานมารับที่เชียงใหมใน
ราคา 3,000 บาท เม่ือกลับมาอยูบาน ในสภาพที่ถูกเจาะไขสันหลัง มีแผลที่หลัง ชวยเหลือ
ตัวเองไมได แขนขา 2 ขางออนแรง เดินไมได อีกทั้งตองรับภาระหนี้สิน ที่กูมาจากหมูบานเปน
จํานวนมาก จึงใหภรรยาไปทํางานกอสรางที่เชียงใหมเพ่ือหาเงินมาใชหน้ี  ลุงบุญมีบอกวา “ซ่ึง
เปนชวงที่ผมทรมานมาก ชวยเหลือตัวเองแทบไมได  อีกทั้งลูกทั้งสองก็ยังเล็กอยูไมสามารถมา
ชวยทําอะไรใหได  แตโชคดีที่ พ่ีสาวทําอาหารมาให ทั้ง 3 ม้ือ ชวยเลี้ยงดูลูกผม  ผมเองก็
พยายามขยับแขงขา มือ เพ่ือชวยดึงตัวเองลุกขึ้น” “ชวงที่ชวยเหลือตัวเองไมได  ผมอยากลุกมา
ทําโนน ทํานี่ แตก็ลุกไมได แมแตจะยกมือมาจับแกวนํ้าเพื่อด่ืมนํ้า ยังทําไมได  ผมใชมือขางที่
ดีกวาชวยแตก็ไมถนัด  ทําไดไมดี” 

ทั้งเกชา และลุงบุญมี ตางมีความทุกขที่คลายกัน คือทุกขจากการมี “ความบกพรอง” 
ของรางกายทําใหไรความสามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน อยูในภาวะที่
ตอง “พ่ึงพิง” และใหความหมายของความทุกขสะทอนจากการใชตัวแบบอธิบายความพิการทาง
การแพทย (Medical model) หรือตัวแบบความพิการสวนบุคคล (Individual model of 
disability) เนนความพิการระดับบุคคลอันเปนผลจากการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ ความบกพรอง ที่
เปนขอจํากัดในการทํากิจวัตรประจําวัน ซ่ึงอาจกลาวไดวาทั้งสองมองสาเหตุความพิการผาน
มุมมองของคนที่มีความสามารถ (able  people) ภายใตทฤษฎีความโชครายสวนบุคคล (The 
Personal Tragedy  Theory of Disability) ซ่ึง Finkelstein (1980) และ Oliver (1983) ไดมอง
ความพิการเปนเรื่องของบุคคลนั้น และมองสาเหตุจากสิ่งที่อธิบายไมไดวาเปนเรื่องของเคราะห
กรรม   และในสังคมไทย ความพิการ ยังถูกมองวาเปนเรื่องของเคราะหกรรม   ซ่ึงลุงบุญมีเลา
วา “รูสึกหงุดหงิด เปนบางครั้งครับที่ทําอะไรก็ไมได  นึกเสียวาเปนกรรมเกาที่ตองพิการ ก็รูสึกดี
ขึ้นบางแตก็นอยใจครับ  เปนคนลาว  ไมมีบัตร  ไมมีเงิน ทํางานก็ไมได ลูกก็พิการ”    อีกทั้ง
เกชาไดพูดวา “บางครั้งผมเครียดมาก ทําอะไรก็ไมได เคยมีความคิดอยากฆาตัวตาย ผมเคยใช
เชือกจะผูกคอตาย แตโชคดีตอนน้ันพอมาพบกอนจึงชวยผมเอาไว   ผมสงสารพอกับแมครับ 
ตองหาเลี้ยงผม ถาผมตายไปพอกับแมจะไดสบายไมตองมีหวง” นํ้าเสียงเบา  หนาเศรา “แต
ตอนนี้ ไมคิดอยากตายแลวครับ   ผมคิดไดแลวพอกับแมรักผมมาก บางครั้งรอใหผมกินขาว
เสร็จกอนแลวถึงจะกิน  ผมจะไมคิดสั้นอีกแลว”   
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ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ  วะสี  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพของคนพิการ ใน
การบรรยายพิเศษสําหรับคนพิการไววา คนพิการนั้นมิใชวาเม่ือพิการแลวจะตองมีแตความทุกข  
คนพิการยอมมีสิทธิเลือกที่จะทุกขหรือเลือกที่จะสุขได  และหากเมื่อคนพิการไดรับการสงเสริม
ใหมีจิตใจเขมแข็ง  เขาเหลานั้น  ยอมสามารถมีความสุขไดตามสภาพที่เขาเปนอยู  หรืออาจ
เรียกวามีความสุขตามอัตภาพ  หรือการมี “สุขภาวะ” ซ่ึงเปนนิยามใหมของคําวา “สุขภาพ” ใน
ยุคปจจุบัน กรณีของเกชา ซ่ึงเคยมีความคิดและเคยทํารายตนเองโดยการแขวนคอมากอน ซ่ึง
แตกตางจากลุงบุญมีที่ไมเคยมีความคิดทํารายตนเอง  “ไมเคยคิดอยากตายเลยครับ  ผมเปน
หวงลูกยังเล็กทั้งคู เกิดเราเปนอะไรไป  ลูกจะเปนอยางไร ถาเมียไปแตงงานกับคนอื่น  เขาจะรัก
ลูกเราเหมือนที่เรารักหรือเปลา ผมสงสารลูก จะไมมีใครดูแล” ลุงบุญมีพูดจากความรูสึกลึกๆใน
ใจ  หรือแมแตกรณีของนองตน แมไดพูดวา “แม ตา ยาย ชินแลวกับความรูสึกที่วาลูกไมเหมือน
คนอ่ืน  ไดแตสงสารลูก  ทําใจแลวคะ  แตก็จะดูแลและชวยเหลือใหดีที่สุด” เปนคําพูดจากแมนอง
ตนที่ยอมรับในความผิดปกติของลูกชาย 
 จะเห็นไดวาความทุกขที่ตองเผชิญอยูทุกเม่ือเชื่อวันของผูพิการยังคงมีใหเห็นอยูใน
สังคมไทย วีณา ดาส นักคิดสตรีชาวอินเดียเห็นวา ความทุกขสามารถมองอยางงาย ๆ วาเปน
เรื่องของชีวิตของคนใดคนหนึ่ง แตควรจะมองวาความทุกขเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นอยางแข็งขันและ
การผลิตภายใตกลไกการบริหารอยางเปนเหตุเปนผลของสถาบันตาง ๆ ของรัฐ (อางใน 
Herzfeld 2001 : 227) ประเด็นของคนตางดาวเปนสิ่งที่สรางความทุกขทางสังคม (Social  
suffering) ซ่ึงมองวาความทุกขเปนสิ่งที่สังคมผลิตขึ้น (suffering is socially produced ) และ
ทางชุมชนมองวาเปนเรื่องปกติธรรมดาและชุมชนไมไดมองวาเปนปญหาที่ชุมชนตองใหการดูแล
หรือแกไขแตอยางใด ดังกรณีของผูพิการทั้งสามรายนี้ สังคมจะใหการชวยเหลือแบบเปนครั้ง
คราวและมองเห็นความทุกขของเขาเปนเรื่องที่ตองหาทางออกเอาเองภายในครอบครัว แตไมมี
สิ่งที่ชวยสนับสนุนชวยเหลือจากสังคมเขามาเกี่ยวของ ยิ่งทําใหเกิดความทุกขซํ้าซอนแกผูพิการ
ตอไป 

2. ทุกขที่ถูกกระทําความรุนแรงเชิงสัญลักษณของผูพิการถูกแสดงออกผานการตี
ตราและการกระทํา  
ความรุนแรงเกิดไดกับคนทั่วไปทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกกลุม หากแตวาดวยโครงสรางทาง

สังคมและวัฒนธรรม ทําใหคนกลุมหนึ่งมีแนวโนมที่ตกเปนเหยื่อของความรุนแรงมากกวาคนอีก
กลุมหน่ึง  ความรุนแรงตอผู พิการหากพิจารณาในระดับโครงสรางแลวจะเกี่ยวของกับ
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูที่ปกติสมบูรณ กับผูที่ไมปกติ  ทัศนคติในดานลบตอผูพิการ
ของสังคม  บริบททางสังคมวัฒนธรรมของความพิการที่เอ้ือ และสงผลตอความพิการ ที่ลด
คุณคาผูพิการ การตีตรา และการแบงแยกทางสังคม รวมทั้งสถานภาพและความเสียเปรียบ 
หรือดอยโอกาสทางสังคม ซ่ึงไดแก  ความยากจน  การอยูในสิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอความ
รุนแรง ซ่ึงทั้งหมดเหลานี้เปนปจจัยที่เพ่ิมความเสี่ยงใหกับผูพิการใหไดรับความรุนแรงมากกวา
ปกติ   อีกทั้งปจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ทําใหรูปแบบของครอบครัว
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เปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายสูครอบครัวเด่ียว  ครอบครัวหยาราง ครอบครัวที่ยากจน ไรที่พ่ึง  
ครอบครัวที่ออนแอ และขาดแรงเสริมที่ม่ันคง มีแนวโนมที่จะตกอยูในภาวะยากลําบาก  สงผล
ใหการดูแลผูพิการในครอบครัวลดนอยลง  (Kempton & Gochros 1989 อางใน เพ็ญจันทร 
2549)   เปนสวนใหผูพิการมีโอกาสถูกกระทําความรุนแรงในลักษณะตาง ๆ ซ่ึงพบวาความ
รุนแรงเชิงสัญลักษณของเกชา ผูพิการการเคลื่อนไหว โดยมีลักษณะของการเดินที่ไมปกติ  เดิน
ขาขวากะเผลก  และลุงบุญมี ไมสามารถเดินไดดวยขา 2 ขาง ตองใชวิธีคลาน ลากยายรางกาย
สวนลาง ไดรับ “ฉายา” หรือ “ตีตรา” ตามลักษณะการเคลื่อนไหว   

“เขาเรียกผมวา ชา แขงบาดี”  เกชาบอก  “ไดยินชาวบานเรียกเกชา วา  ไอเป   ปาหมัย
คนที่เปนใบ เขาก็เรียกวา หมัยเอ  เขาก็เรียกตามที่เห็นนั่นแหละ”   พ่ีจันทรหอม อสม.ดูแลผู
พิการในหมูบานบอกเลาใหฟง  สวนลุงบุญมี ชาวบานเรียกวา “ลุงเปลี้ย” (เปลี้ย หมายถึง ออน
แรง) “อาจจะเปนเพราะตอนเด็ก ผมเปนคนพยาธิ (คนไมแข็งแรง เจ็บปวยบอย)  อีกทั้งตอนนี้ 
ผมก็เดินไมคอยได ขาไมมีแรง  ผมไมโกรธหรอกครับ ก็มันเปนยังง้ันจริง” 

ความรุนแรงเชิงสัญลักษณผานการกระทํา ในลักษณะการเอาเปรียบ  แมของเกชา เลา
วา มีอยูครั้งหน่ึง พอไมอยูบานออกไปทํางานแตเชา  วันนั้นทางผูใหญบานไดประกาศเสียงตาม
สาย ใหทุกบานสงตัวแทนบานละ 1 คน มาชวยกันพัฒนาวัดถาบานไหนไมมาตองถูกปรับเงิน
จํานวน 150 บาท แมจึงใหเกชาไปชวยงานแทนพอ ซ่ึงพอไปถึงผูใหญบานบอกวา “เกชาเปนคน
พิการคงชวยอะไรไมไดมาก จะตองปรับเงิน”  แตพอเกชาไดขอชวยเหลืองานโดยไดถูกเลือกให
เปนคนไปอยูบนหลังรถหกลอซ่ึงจอดอยูลานกลางแจง  นําเศษกระเบื้องที่ชาวบานสงมาจาก
กําแพงวัด เทใสรถ และนําไปทิ้ง เกชาชวยโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย อีกทั้งตองอยูบนรถ 
กลางเปลวแดดที่รอนแรงนําเศษกระเบื้องไปทิ้งสามรอบ  สวนคนอ่ืน ๆ คอยสงเศษกระเบื้องให
และหลบอยูขางรถที่ไมโดนแดด  ผูใหญบานเห็นเกชาชวยเหลืออยางขันแข็ง ไดบอกวา “เกชา
ทํางานดีเหมือนคนอ่ืน ๆ ไมปรับเงินแลว”   

ในอีกดานหนึ่ง การที่สังคมใหความหมายความสมบูรณ  ความสวยงามที่ความ 
สมประกอบของรางกาย สงผลใหภาพลกัษณของคนพิการเปนในทางลบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ตัวผูพิการเอง  ญาติพ่ีนอง ยิ่งรูสึกอับอาย  ดอยคา  (Davis 1997 อางใน เพ็ญจันทร 2549) 
นองตน เด็กพิการ ไมมีรูทวารตั้งแตเกดิ แพทยชวยเหลือโดยเปดทอระบายของเสีย ตอนนี้นอง
ตนอายุ 12 ป ไดรับการผาตัดรูทวารแลว แตยังมีปญหาเรื่องการกลั้นอุจจาระไมได ตองใส
ผาออมแพมเพิสด และเปลีย่นวันละ 2 ครั้ง “ตอนเล็ก ๆ จะเขาศูนยเด็ก  ครูเขารังเกียจไมใหเขา 
อางวาเด็กในศูนยเยอะ ไมมีเวลาดูแล  ตาและยายกน็อยใจ”  ยายนองตนเลา “ตอนนี้ นองตนมี
ปญหาในเรื่องกลิ่นอุจจาระ  เวลาไปโรงเรียน เพ่ือน ๆ จะลอ และไมคอยมีใครอยากอยูใกล  
บางครั้งเวลาเพื่อนบานมีงานบุญ งานศพ  ก็มักไมอยากใหนองตนเขาไปเลนในงาน ตองคอย
สวนอุจจาระใหในตอนเชากอนไปโรงเรียน เพ่ือจะไดลดกลิ่นลง” 
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3. การกีดกันการเขารวมกิจกรรมในชุมชนแสดงออกถึงความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 
ที่กอใหเกิดความทุกขของผูพิการ 

ในดานชีวิตความเปนอยูของผูพิการ เง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรมไทยสงผลตอบทบาท 
ชีวิต ความเปนอยู  กิจกรรมในสังคม และโอกาสทางสังคมดานตาง ๆ ของผูพิการอัน
เน่ืองมาจากการตีตราและการแบงแยกในสังคมแลว  ผูพิการบางคนอาจถูกปฏิเสธการเขาถึง
โอกาสทางสังคม สงผลใหการมองตนเองของผูพิการมีความเชื่อม่ันตอตนเองและการพึ่งพา
ตนเองต่ํา (เพ็ญจันทร  2549)  ประเด็นน้ี แมของเกชาเลาวา มีเหตุการณอยูครั้งหน่ึง  เกชาเริ่ม
เดินเองไดบางแลว แตยังมีการเดินกะเผลกอยู  เกชากับพอไดไปรวมงานแตงงานในหมูบานซึ่ง 
เจาภาพงานเปนคนมีฐานะในหมูบาน  เกชาออกไปเตนรําที่ลานหนาเวที แตทาทางการเตนแบบ
กะเผลก ๆ ทําใหแมของเจาสาวอับอายแขกเหรื่อที่มารวมงาน  และบอกพอของเกชาวาใหรีบพา
เกชากลับบาน  พอเลาดวยความโกรธวา “ผมยังไมทันไดทานอาหารกลางวันเลย  และรูสึก
เสียใจมาก รีบพาลูกชายกลับมาบานทันที”   เกชาพูด  “ผมไมไดทําอะไรผิด แคออกไปเตน
เทานั้น แตทําไมเขาถึงทํากับผมขนาดนี้  ผมไมใชคนหรือไง”   แมของเกชาเลาเสริมวา “พอ
หลังจากงานนั้นผานไป เวลาพาเกชาไปงานตาง ๆ ในหมูบาน แมจะชวยงานเจาภาพเสริฟ
อาหารใหแขกจนเสร็จกอน แลวจึงนําสํารับอาหารแยกมานั่งทานกับลูก   แตก็มีบางครั้ง
เหมือนกันที่จะมีคนอ่ืนมานั่งทานรวมดวยแตก็นอยครั้งแทบจะนับไดเลย” เกชาพูดวา “นับแตน้ัน
มา เวลาผมออกไปขางนอก หรือไปรวมงานในหมูบาน ผมเลือกไปเปนบางงานครับ  ตองดูกอน
วาเจาภาพเขาเต็มใจใหไปรวมงานหรือเปลา”  สวนยายนองตนเลาวา “นองตนไปโรงเรียนถูก
เพ่ือนลอและไมมีใครอยากอยูใกล เพ่ือนบานมีงานบุญ งานศพ  ก็มักไมอยากใหยายพานองตน
เขาไปในงานดวย”  

อยางไรก็ตาม ไดมีกรณีศึกษาที่มีลักษณะคลายกันในประเด็นการถูกลดคุณคา การกีด
กันทางสังคม  พิศิษฐ  คุณวโรตม (2544) ไดศึกษาเรื่อง อัตลักษณและกระบวนการตอสูเพ่ือ
ชีวิตของผูติดเชื้อ HIV  โดยใชแนวคิดเรื่อง “อัตลักษณ” เปนแนวคิดหลักเพื่ออธิบายวาบุคคล
สรางอัตลักษณขึ้นมาเพื่อทําใหการใชชีวิตอยูรวมกับชุมชนเปนไปอยางปกติ  การศึกษา
พบวาอัตลักษณผูติดเชื้อเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรคระหวางบุคคลกับบุคคลากรทางการแพทย
ในการบอกผลตรวจเลือด และนําไปสูการยอมรับวาตนเปนผูติดเชื้อซ่ึงเปนสถานภาพใหมทาง
สังคม  ความรูสึกวาตนเปนผูติดเชื้อไดถูกตอกย้ําและผลิตซ้ําดวยการปฏิสังสรรคทางสังคมกับ
คนอ่ืน และยังเกิดขึ้นจากการที่ผูติดเชื้อปฏิสังสรรคกับตนเองอีกดวย ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดสงผลใหผู
ติดเชื้อมองตนเองเปลี่ยนไปในทางลบวา ตนเองเปนคนไมดี ต่ําตอย แตกตางจากคนอื่น สงผล
ใหรูสึกวาตนเองเปนคนไมมีคุณคา สูญเสียความมั่นใจ และเกิดความหวาดระแวงวาคนอื่นจะ
รังเกียจตนเอง การติดเชื้อไดทําใหผูติดเชื้อรูสึกสูญเสียสถานภาพและความสัมพันธทางสังคมที่
เคยมีมากอนหนาไปสูสภาวะที่เปนชายขอบ สิ่งน้ีไดสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวันของผูติด
เชื้ออยางมาก ทําใหผูติดเชื้อตองเผชิญกับการถูกรังเกียจจากคนอื่น  การดําเนินชีวิตประจําวัน
ของผูติดเชื้อจึงตองเผชิญกับปญหาหลายดานทั้งเรื่องภาวะจิตใจของตนเอง รางกายที่เจ็บปวย 
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การหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งการอยูรวมกับคนในชุมชน การเผชิญกับปญหาใน
ชีวิตประจําวันของผูติดเชื้อจึงทําใหพวกเขาตองปรับตัวดวยการตอสูและตอรองเพ่ือใหตนได
สถานภาพทางสังคมกลับคืนมาและสามารถดําเนินชีวิตไดเปนปกติ หรือเพ่ือใหพนจากสภาวะ
ชายขอบนั่นเอง  ซึ่งมีความคลายคลึงกันกับการตอรองของผูพิการในชุมชนที่ตองการยกคุณคา
ในตัวเองใหเปนที่ยอมรับกับสังคม 

เกชา , ลุงบุญมี , แมของนองตน ไดมีการ “ตอรอง”กับสังคมในหลายรูปแบบ  ดังที่ 
เกชา เลาใหฟงถึงการตอรองกับชุมชนผานความรูในการใชคอมพิวเตอรวา  “อยางในงานศพใน
หมูบาน ผมก็ไปชวยงานครับ ชวยเปดเพลงจากคอมพิวเตอรบาง บางงานเปนญาติกันเขาก็ไม
วาอะไร บางงานเขาก็ไมอยากใหเขาไปวุนวาย”  สวนลุงบุญมี เปนผูมีความรูเร่ืองการประดิษฐ  
จักสาน ชางไมแกะสลัก  ไดใชความรูความสามารถที่มีอยูเพ่ือสรางพื้นที่ของตนเองในชุมชน
ดวยมีการชวยงานในชุมชนโดยประดิษฐ  จักสานตะกราชวยในงานบุญของชุมชน  เปนครูพิเศษ
สอนจักสานในโรงเรียน ดานยายของนองตน ไดพยายามชวยงานของกลุมแมบานในหมูบาน
ทํางานครัว ในงานตาง ๆ ของหมูบาน รวมถึงการเขาไปชวยงานกับชุมชนของผูพิการเปนการ
แสดงใหเห็นวาตนเองยังคงเปนสวนหนึ่งของชุมชนและทําประโยชนได  เปน “อัตลักษณ” ที่ชวย
ทําใหผูพิการเกิดความมั่นใจและรูสึกวาตนเองมีคุณคามากขึ้นเพราะไดทํางาน  รวมกิจกรรมตาง 
ๆ ใหแกชุมชนและสังคม  อยางไรก็ตามการพยายามตอสูเพ่ือชีวิตของผูพิการยังคงดําเนินตอไป
ในชีวิตประจําวันในการอยูรวมกับชุมชน ตราบใดที่พวกเขายังตองเผชิญกับการถูกรังเกียจจาก
คนในชุมชน เชนนี้แลวการผลิตซํ้าความหมายทางสังคมและสํานึกของผูพิการในดานลบ จึงยัง
ไมสามารถลบเลือนไปจากใจของพวกเขา  

 
4.มุมมองเกี่ยวกับการใหคุณคาของผูพิการนําไปสูการเลือกปฏิบัติและการ

ละเมิดสิทธิของผูพิการในชุมชน 
มีเหตุการณอีกครั้งหน่ึง เปนชวงที่เกชาเริ่มชวยเหลือตัวเองไดบางแลว  จึงไปชวยพ่ีเขย

ทํางานมัดกระเทียมที่สวน เกชามัดกระเทียมไดไมแนนเปนพวง กะเทียมมักหลุด เน่ืองจากการ
ทํางานของมือยังไมแข็งแรงพอ  พ่ีเขยจึงบอกใหเกชาวา ใหกลับไปอยูบานเฉย ๆ ดีกวาอยามา
ชวยเลย  ทําใหเกชานอยใจ คิดวาตัวเองไรคา ไมเปนที่ตองการของครอบครัวจึงตัดสินใจทําราย
ตัวเองโดยใชผาขาวมาผูกคอตัวเองกับขอบหนาตางบานที่สูงประมาณ 2.5 เมตร แตพอก็มา
ชวยเหลือไวทันอีกครั้งหนึ่ง  จะเห็นไดวาบางครั้งคําพูด วาทกรรมของคนในครอบครัว คน
ใกลชิดที่พูดโดยไมทันไดระวังไดใหความหมายในเชิงนัยที่แบงแยกแสดงความรังเกียจ ลด
คุณคา (depersonalize) มีสวนกําหนดและควบคุมผูพิการใหตกอยูในภาวะถูกแบงแยกในสังคม 
อีกทั้งเกิดการ “เลือกปฏิบัติ” ตอบุคคล  เปนความรุนแรงที่เปน “การละเมิดสิทธิ” ของบุคคล  ใน
มุมมองทางจิตวิทยา ซ่ึงโดมิแนท (Jean- Marie Domenach) ไดเสนอวาความรุนแรงนี้มี
ลักษณะแตกตางกันไปใน 3 มุมมอง ไดแก มุมมองทางจิตวิทยา มุมมองทางจริยธรรมและ
มุมมองทางการเมือง  และมุมมองแบบการเมืองพบมากที่สุดในศควรรษที่ 20  ซ่ึงสอดคลองกับ
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การมองของเวเบอร (Max Weber ) ที่วา ความรุนแรงเปนวิธีการของรัฐ ซ่ึงรัฐอางความชอบ
ธรรมในการใชกําลังจัดการกับปญหาได ความรุนแรงจึงแทบจะแยกไมออกจากการใชอํานาจ 
(Weber 1966 )  ดังคํากลาวของมิล วา “การเมืองทุกชนิดคือการตอสูเพ่ืออํานาจ และอํานาจ
สูงสุดคือความรุนแรง” โดยคนที่มีอํานาจมากกวาจะสรางความชอบธรรมใหกับการใชอํานาจใน
ที่สุด  

เชนเดียวกับที่มีการใหความชวยเหลือแกผูพิการในฐานะของบุคคลที่สมควรตองใหการ
ชวยเหลือโดยหนวยงานของราชการ เชน “การใหเบี้ยยังชีพผูพิการ”   เกชาไดรับเบี้ยยังชีพ 
เดือนละ 500 บาท  ขณะเดียวกันที่ลุงบุญมี ยังไมได เน่ืองจากไมใชคนไทย และแมของนองตน 
ปฏิเสธไมรับ เน่ืองจากไมตองการ ถูก “ตีตรา” วาเปนผูพิการตั้งแตเด็ก ซ่ึงในอนาคต แมและ
ยายคาดหวังวาความพิการที่นองตนเปนสามารถรักษาใหหายได  เหลานี้เปนการกระทําตอผู
พิการที่เสมือนไมใชคนที่มีสิทธิเชนเดียวกับคนปกติอ่ืน ๆ ในสังคม   ตองตกอยูในฐานะของ
บุคคลชั้นสองของสังคม  และถูกสังคมมองวาเปนบุคคลที่สมควรตองใหการชวยเหลือหรือ
สงเคราะห   แตอีกมุมหน่ึงความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูพิการกลับลดนอยถอยลง จนแทบ
จะไมเหลือความเปนคนในสังคม เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา   การปฏิบัติตอผูพิการอาจมีการ
ละเมิดสิทธิอันควรตอผูพิการโดยที่คนสวนใหญในสังคมอาจมองขามไปและใหคุณคาวาเปน
บรรทัดฐานที่สังคมควรกระทําตอผูพิการ จนเกิดเปนวัฒนธรรมที่กอใหเกิดทุกขทางสังคมตอผู
พิการ และการกระทําที่ละเมิดสิทธิ ความเสมอภาคในฐานะคนทั้งคนที่มีตัวตนและคุณคาใน
ตัวเองเชนเดียวกัน สอดคลองกับสุรสม และคณะ (2550: 138-145) ที่กลาวถึงสิทธิสุขภาพของผู
พิการที่สังคมตองใหความสนใจ เพ่ือสรางความเทาเทียมและทําใหผูพิการไมรูสึกแปลกแยกจาก
สังคมคนธรรมดา 

ในกรณีของลุงบุญมีที่เลาวา ชมรมผูสูงอายุของหมูบานก็ชวนไปรวมทํางานจักสาน แต
ไมกลาไปเขารวม เพราะไมมีบัตรประชาชน  อีกทั้งการเขาชมรมจักสานตองมีเงินลงทุนเขา
ชมรม เม่ือไมมีเงินทุน ประกอบกับมีลูกพิการ หากไปทํางานที่ชมรม ก็จะไมมีใครดูแลลูก แสดง
ใหเห็นถึงการเอาเปรียบ แบงแยก โดยที่ชุมชนคิดไมถึงวาการสรางเง่ือนไขของการเขาชมรม 
(อาทิ การเปนคนไทย  การมีเงินทุนเขาชมรม) เปนการละเมิดสิทธิ หรือการกระทํารุนแรงตอ
บุคคลอื่น   ชุมชนมองการชวยเหลือผูพิการเปนเรื่องปกติวิสัยที่ชุมชนตองดูแล และเปนไป  
ตามหลักของสิทธิมนุษยชนที่ชุมชนควรกระทําแตลืมนึกถึงวาเปนการสงผลใหเกิดการละเมิด
สิทธิของผูพิการ  

สวนแมของนองตนไมยอมรับการขึ้นทะเบียนผูพิการ และไมรับเบี้ยยังชีพ เดือนละ 500 
บาท  เพราะมองวาหากขึ้นทะเบียนผูพิการแลวเม่ือเด็กโตขึ้นจะไมสามารถหางานทําไดเพราะ
เชื่อวาเม่ือถูกขึ้นทะเบียนเปนผูพิการแลวจะไมสามารถเปลี่ยนสถานะของการเปนผูพิการ แม
ของนองตนยังมีความหวังวาวันหนึ่งนองตนจะหายจากความพิการ เปนคนปกติที่มีรูทวารและ
สามารถดําเนินชีวิต  ประกอบอาชีพเหมือนคนทั่วไปได  สะทอนมุมมองอีกดานหนึ่งที่แมวา 
“ความพิการเปนสิ่งที่ติดตัวคนไปในระยะยาวหรือตลอดชีวิต  เราไมไดพิการเมื่ออยูใน
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โรงพยาบาลเทานั้น แตความพิการดํารงอยูในชีวิตปกติธรรมดาทั่วไป”  (สุรสม และคณะ อาง
แลว : 138 – 145) อยางไรก็ตาม สังคมไทยตอบรับคนพิการใหอยูในสังคมในลักษณะที่แบงแยก  
ละเมิดสิทธิ   และยอมรับคนพิการในสถานะเชนใด   เราคาดหวังใหคนพิการรอรับ “สวนบุญ” 
จากสังคมหรือไม  หรือเราคาดหวังวาคนพิการจะสามารถมีความทัดเทียมเสมอภาคเทากับ
บุคคลธรรมดา และหากสังคมไทย ตระหนักรูวาสิทธิของคนพิการมีความสําคัญ กฎหมายตางๆ
ควรไดรับการปรับปรุงอยางไร (สุรสม และคณะ อางแลว :  144) 

อยางไรก็ตาม มุมมองของผูที่ทํางานกับผูพิการในชุมชน ไมวาจะเปน “พ่ีจันทรหอม” 
อาสาสมัครผูดูแลผูพิการ  “นายกฯ วีระพล” นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลทุงกลวย  
หรือ “นองแอด” นักวิเคราะหนโยบายและแผน ที่ใหการดูแลชวยเหลือผูพิการโดยมีมุมมอง 
แนวคิดที่เหมือนกันคือ “ผูพิการเปนสวนหนึ่งของชุมชน  เรามีโอกาสดีกวาเพราะไมไดพิการ จึง
สมควรใหการชวยเหลือ ตามความสามารถของเรา”  ประกอบกับ นิสัยที่โอบออมอารี  แตยังมี
อีกมุมมองหนึ่งของเพ่ือนบาน  คนในชุมชนที่มองผูพิการวา เปนคนที่ดอยความสามารถ ไม
สามารถทํากิจกรรมไดแตกตางจากคนปกติ การปฏิบัติตอผูพิการของคนกลุมน้ี จึงเปน “การ
เลือกปฏิบัติ” และเห็นไดชัดจากการเลือกใหความชวยเหลือโดยการ “จัดลําดับ” ดังเห็นไดจาก
การที่เกชา ซ่ึงพิการมาจากตางจังหวัด  เดินไมได  ฐานะยากจน ไดรับเบี้ยยังชีพลาชากวาผู
พิการคนอื่น ซ่ึงเปนผูพิการที่อาศัยอยูในชุมชนตั้งแตเกิด และมีความพิการที่ไมกระทบตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมมากนัก โดยใหเหตุผลวา “เกชา เปนคนนอกชุมชน  พิการมาจากที่อ่ืน แต หมัย
เอ เปนคนในชุมชนมาตลอด เวลาชุมชนมีงาน ก็มาชวยเหลืองานทําประโยชนใหชุมชน
สมํ่าเสมอ  จึงใหความชวยเหลือแกหมัยเอกอน ” แสดงถึง ความพิการในสังคมที่ถูกทําใหคนรับรู
และเขาใจจากชุดความรูที่จํากัดในสังคม  ทําใหคุณคาและความหมายกับคนพิการมีความ
ผิดเพี้ยน บิดเบือนไปจากที่ควรจะเปน  และในกระแสความเขาใจหลัก มักมองวาความพิการ 
เปนภาวะไรความสามารถ  และคนพิการก็นํามาซึ่งความเปนภาระตอคนอ่ืนและสังคม   ทุนจาก
ความเปนมนุษยคนหนึ่งของสังคมที่ละเลยมองขามไปอยางนาเสียดาย  สังคมไมคิดที่จะทําอะไร
เพ่ือเผยแพรแสดงคุณคาและศักดิ์ศรีของคนพิการ  และการละเลยหรือขับคนพิการออกนอก
สังคมนี้ยังเปนการกดขี่ขมเหงมนุษยดวยกันเอง ที่สรางความทุกขยากลําบากใหคนพิการอยาง
รูเทาไมถึงการณอีกดวย    อีกทั้ง ในสังคมไทย  ความพิการยังถูกมองวาเปนเรื่องของเคราะห
กรรม  คนพิการจึงอยูในภาวะที่สังคมมองวา นาสงสาร  นาเวทนา  การปฏิบัติตอคนพิการในยุค 
กอน ๆ จึงเปนเรื่องของการชวยเหลือเกื้อกูลกันในระหวางญาติพ่ีนอง และถูกมองวาเปนภาระที่
มิอาจหลีกเลี่ยงได  ตอเม่ือคนพิการถูกทอดทิ้งขาดผูดูแล  การชวยเหลือคนพิการจึงเปนไปใน
ลักษณะของการสงเคราะห  ซ่ึงทอนความรูสึกใหหางไกลจากคําวาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
ของผูซ่ึงตกอยูในสภาวะของความพิการ  ในขณะเดียวกันไดฝงรากลึกแนวความคิด ทัศนคติ 
เกี่ยวกับความพิการของคนในสังคมไทยมาจนถึงปจจุบัน   

หากเราเปลี่ยนมุมมองใหม วาคนพิการ คือทรัพยากรเพื่อการพัฒนา การเปลี่ยนตรงนี้
จะเปนการเปลี่ยนที่อยูบนพ้ืนฐานของจิตใจที่สําคัญที่สุด ลึกที่สุด คืออยูบนศีลธรรมการเคารพ
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ศักดิ์ศรีคุณคาความเปนมนุษย ดังเชนคําพูดของลุงบุญมีในกรณีที่ผูวิจัยสอบถามถึงการไดรับ
ความชวยเหลือตาง ๆ จากสังคมวา  “ไดรับการชวยเหลือจากชุมชนอยูครับ  พวกครูที่โรงเรียน
ที่ลูกสาวผมเรียนอยู มักมาจางใหจักสานตะกราบาง สานโนนสานนี่อยูบอย ๆ ครับ  บางครั้งก็
ใหไปสอนเด็กนักเรียนฝกทํางานจักสาน  กลุมดอกหญา  (กลุมเยาวชนในตําบลทุงกลวยที่มา
รวมตัวทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของชุมชน) ก็เอาขาวของมาใหครั้งหนึ่งครับ นายก อบต. ก็
ชวยเหลือหารถมอเตอรไซดพวง มาให ใชเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาล  บรรทุกเอาตะกรา  
เอาผักไปขายที่ตลาด  สโมสรโรตารี่ก็เอาชุดชางไมมาให  ใชในการทํางานรับจางแกะสลักไม 
แกะรูปกระดาษ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน สงผลตอการสราง
คุณคาในตัวเองตอผูพิการ จนสามารถฝาฟนปญหาและอุปสรรคมาจนถึงปจจุบัน 

 
การคืนขอมูล: ผลการศึกษาความทุกขความรุนแรงและรูปแบบการละเมิดสิทธิศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของผูพิการ ใหกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
 ผลจากการคืนขอมูลใหกับทางชุมชนในตําบลทุงกลวยพบวา ทางชุมชนไดเกิดการ
ตระหนักและรับทราบถึงความทุกขที่เกิดกับผูพิการ ที่คนสวนใหญในชุมชนมองวาเปนบุคคลที่
ตองใหการชวยเหลือทั้งดานการเงินและดานกายภาพแกผูพิการแตชุมชนลืมที่จะนึกถึงความ
ทุกขดานจิตใจที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิศักดิ์ศรีของผูพิการทั้งทางตรงและออม ทําใหการ
ปฏิบัติตอผูพิการหลังจากมีการศึกษาวิจัยแลวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เนนการดูแลดานมิติ
จิตใจเพิ่มมากขึ้น มีการรวมกลุมผูพิการในชุมชนและเนนการเสริมสรางทักษะและพัฒนา
ศักยภาพของผูพิการใหสามารถดําเนินงานตาง ๆ ดวยตนเองได โดยไมมีการแบงแยก 
 ในสวนของทีมงานที่ดําเนินงานดานผูพิการของโรงพยาบาลเชียงคํา ไดมีการสะทอนถึง
ผลที่เกิดกับผูพิการในดานตาง ๆ จากขอมูลที่ไดรับทราบจากการศึกษาวิจัย ทําใหเกิดการ
เรียนรูรวมกันและสงเสริมใหเกิดการทํางานในลักษณะที่คํานึงถึงดานจิตใจของผูพิการเพิ่มมาก
ขึ้นไมเพียงแตการทํางานในโรงพยาบาลเทานั้น ทีมเยี่ยมบานของโรงพยาบาลที่ลงไปดูแลผู
พิการที่บาน ยังไดมีการฝกทักษะแกผูดูแลที่บาน ใหเขาถึงมิติจิตใจของทั้งผูพิการและผูดูแลที่
บาน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพแกผูดูแลใหสามารถชวยเหลือ ฟนฟูสมรรถภาพรางกายแกผูพิการ
ที่บาน และสามารถรวมกลุมใหการชวยเหลือผูดอยโอกาสในชุมชนตอไป 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ความทุกขที่เกิดขึ้นของผูพิการนอกจากความทุกขที่รุนแรงที่ตองเผชิญพบอยูทุกเม่ือ
เชื่อวัน แลวยังมีความทุกขที่ถูกกระทําผานความรุนแรงเชิงสัญลักษณและเชิงวัฒนธรรม อันเปน
การแสดงที่ละเมิดสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูพิการ ที่แสดงออกอยางตรงไปตรงมาและ
แฝงซอนเรนอยางแยบคายภายในสังคม  ที่กอใหเกิดทุกขซํ้าซอนแกผูพิการได   ทําใหทุนของ
ความเปนมนุษยคนหนึ่งของสังคมถูกละเลย มองขามไปอยางนาเสียดาย สังคมไมคิดที่จะทํา
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อะไรเพ่ือเผยใหเห็นคุณคา และศักดิ์ศรีของผูพิการ และการละเลยหรือขับผูพิการออกนอกสังคม
น้ี  ยังเปนการกดขี่ขมเหงมนุษยดวยกันเอง ที่สรางความทุกขยากลําบากใหผูพิการ อยาง
รูเทาไมถึงการณ 

ดังน้ันในฐานะที่ผูวิจัยทํางานสัมผัสใกลชดิกับชุมชนจึงไดมีการจัดกิจกรรมที่สรางการ
เปลี่ยนแปลงในแงของการดึงชมุชนมารวมดูแลผูพิการในชุมชน โดยการจัดอบรมอาสาสมัคร
ดูแลผูพิการขึน้ จากการดําเนินงานในลักษณะอาสาสมัครขึ้นมาตั้งแต พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบัน 
ทําใหเกิดกระบวนการใหการดูแลชวยเหลือผูพิการในชุมชนโดยกลุมอาสาสมัครที่ไดรับการเสริม
ดานความรูและทักษะตาง ๆ ในการดูแลผูพิการและการสงเสริมใหอาสาสมัครดูแลผูพิการไดมี
สวนรวมในการผลักดันโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของผูพิการโดยพลังของกลุมอาสาสมัคร
ที่รวมดําเนินการในชุมชน โดยทีมงานเจาหนาที่เปนเพียงพ่ีเลี้ยงที่คอยเสริมองคความรูและเสริม
ทักษะดานตาง ๆ แกกลุมใหสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคานิยมใหม 
เพ่ือใหสังคมไดมีโอกาสรับรูและทําความเขาใจผูพิการอยางลึกซึ้งรอบดาน อันจะนําไปสูความ
ตระหนักในคุณคาของผูพิการ  ตัวผูพิการเองก็จะเกิดพลังใจที่จะใชศักยภาพของตนดําเนินชีวิต
อยางมีคุณคา ขณะเดียวกันการจัดการเงื่อนไขบริบททางสังคมโดยผานกระบวนการปฏิสัมพันธ
ของผูคนและกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะตาง ๆ ก็เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการผลักดัน
ใหเกิดพลังและคุณคาแกผูพิการใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนคนที่มี
ความสามารถและศักยภาพทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม และที่สําคัญการคืนขอมูลในสวน
ขอคนพบใหแกชุมชนยังกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวความคิดของคนในชุมชนให
เขาใจถึงความทุกขที่ผูพิการเผชิญพบอยูทุกเม่ือเชื่อวันรวมถึงการถูกละเมิดสิทธิ ศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษยของผูพิการอันมีผลมาจากการที่ชุมชนมองวาเปนความชอบธรรมที่ตองใหการ
ดูแลชวยเหลือก็ตามแตอาจสงผลถึงการลดทอนคุณคาในตนเองของผูพิการลง ใหเกิดการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันที่คํานึงถึงมิติดานจิตใจเปนสําคัญและมองคนทุกคนมีคุณคาทัดเทียมกันไม
วาจะเปนบุคคลปกติหรือผูพิการก็ตาม ซ่ึงสงผลถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสามารถ
พ่ึงพาตนเองแมรางกายจะพิการหรือบกพรองก็ตาม 
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