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ข้อเขียนชิ้นนี้มีจุดเริ่มต้นจ�กก�รที่ผมได้ไปสัมภ�ษณ์ง�นที่สถ�บันสร้�งเสริมสุขภ�พ

คนพิก�ร  (สสพ.)  และได้มีโอก�สนั่งสนทน�ร่วมกับคนอื่นๆ  หนึ่งในนั้นมีช�ยผู้เป็นอัมพฤกษ ์

ซีกซ้�ยคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นของเข�  ข�และแขนซ้�ยลีบเล็ก  เข�กำ�ลังก้มหยิบหนังสือที่อยู่

ตรงหน้� ในขณะที่คนรอบข้�งต่�งพ�กันเสนอตัวช่วยหยิบให้ แต่เข�กลับปฏิเสธและรีบชิงหยิบ

เองด้วยมือขว�มือเดียว หลังจ�กนั้นก็ต�มม�ด้วยเสียงชื่นชมจ�กคนรอบข้�ง “เก่งจังเนอะ” บ้�ง 

“สุดยอดไปเลย” บ้�ง แต่ผมรู้สึกได้ถึงคว�มเย็นช�ต่อคำ�ชมดังกล่�ว ม�กกว่�คว�มภูมิใจใน

แววต�ของช�ยผูน้ัน้...เพยีงแคก่�รชว่ยเหลอืตวัเอง กลบักล�ยเปน็คว�มพเิศษเกนิกว�่ทีส่งัคมจะ

ค�ดหวังจ�กคนพิก�ร เหตุจูงใจนี้ จึงทำ�ให้ผมฉุกคิดถึงคว�มไม่เท่�เทียมของคว�มคิดเหล่�นั้น 

นำ�ไปสู่ข้อเสนอสำ�คัญที่ว่� คนพิการมิได้เป็นผู้ด้อยศักยภาพ แต่สามารถพึ่งพาและช่วยเหลือ

ตนเอง  รวมทั้งผู้อื่นได้ด้วย  พวกเขามิได้ต้องการให้ผู้อื่นมองเขาด้วยความเวทนาและสงสาร  

ดังที่ปรากฏให้เห็นกันอย่างแพร่หลาย  แต่ต้องการให้เห็นเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความปกต ิ

มีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน 

จ�กแรงจูงใจดังกล่�ว  นำ�ผมไปสู่ก�รพย�ย�มค้นห�และเข้�ใจให้ได้ว่�ผู้พิก�รคนหนึ่ง 

มีคว�มคิดต่อตัวตนของเข�เองอย่�งไร  เข�เป็นใคร  หรือเข�กำ�หนดตัวเองให้อยู่ในจุดใดของ

สังคม ภ�ยใต้ว�ทกรรมคว�มพิก�รที่กดทับอยู่อย่�งมิอ�จ (ย�กที่จะ) หลีกหนีได้พ้น ง�นชิ้นนี้

นำ�ผมกลบัไปพบกบัเพื่อนสมัยเรยีนมัธยมคนหนึง่ ซึง่ได้กล�ยม�เป็นผู้ให้ข้อมูลคนสำ�คญัเพียง

คนเดียวในก�รศึกษ�ครั้งนี้ของผม...

“กบ”1 เป็นช�ยผู้พิก�รท�งส�ยต�  ช�วสุรินทร์  อ�ยุ  23  ปี  ขณะที่ทำ�ก�รเก็บข้อมูล  

กบกำ�ลงัศกึษ�อยูช่ัน้ปสีดุท�้ยของคณะวทิย�ศ�สตร ์และอ�ศยัอยูใ่นหอพกัของมห�วทิย�ลยั กบ

ได้เข้�ม�อยู่ที่กรุงเทพฯ โดยแยกตัวจ�กครอบครัวม�ตั้งแต่ยังเล็ก เพร�ะหมอในกรุงเทพฯ ได้

วนิจิฉยัส�เหตขุองอ�ก�รมองไมเ่หน็ว�่เปน็เพร�ะจอประส�ทต�เสือ่ม หลงัจ�กเดนิท�งรกัษ�ใน

หล�ยแห่งอยู่น�น ด้วยคว�มเป็นคนต่�งจังหวัดและต้องคลอดในโรงพย�บ�ลเล็กๆ ทำ�ให้ไม่รู้

แน่ชัดว่�อ�ก�รเกิดขึ้นจริงๆ ตอนไหนกันแน่ เข�พย�ย�มรักษ�ทุกท�งแม้กระทั่ง “โดนเป่าตา” 

แต่แม่ของกบก็ปักใจเชื่อว่� “สาเหตุที่ตาบอดน่าจะเป็นเพราะเปิดไฟทิ้งไว้ ตอนยังเล็ก เพราะมี

ความเชื่อเรื่องผีปอบจะมากินตับ”  กบต้องเข้�ม�เรียนที่โรงเรียนสอนคนต�บอดตั้งแต่อนุบ�ล

1 ผู้เขียนใช้นามสมมติแทนชื่อเล่นของผู้ให้ข้อมูลหลักตลอดเนื้อหาของบทความชิ้นนี้.
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จนถึงชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 ที่นี่เองที่สอนก�รใช้ชีวิตด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งพ�ใครในทุกๆ อย่�ง

ให้กับเข� ไม่ว่�จะเป็นก�รเดิน แต่งตัว อ�บน้ำ� กินข้�ว ซึ่งตรงกันข้�มกับสิ่งที่ผมคิดม�ตลอด

ว่�โรงเรียนเหล่�นี้ ต้องเป็นสถ�นที่ที่ต้องคอยปรนนิบัติผู้พิก�รในทุกๆ อย่�ง

ผมลองนกึยอ้นกลบัไปสมยัเรยีนมธัยม แมจ้ะไมไ่ดส้นทิกนัม�กนกั แตผ่มกม็กัจะเหน็เข�

อยูบ่อ่ยๆ กบเดนิม�โรงเรยีนในตอนเช�้ พรอ้มไมเ้ท�้นำ�ท�งประจำ�ตวั กวดัแกวง่ซ�้ยท ีขว�ท ีเพือ่

ไมใ่หต้วัเองเดนิชนนัน่ชนนี ่ผมยงัแอบลุน้ว�่เข�จะเดนิชนเส�อยูบ่อ่ยๆ แตเ่ปน็เรือ่งน�่แปลกทีก่บ

มกัจะหลบไปไดท้กุครัง้ เท�่ทีผ่มรูจ้กั กบเปน็คนจติใจด ีมจีติอ�ส� เปน็ประธ�นชมรมเพือ่นโดม

สัมพันธ์ที่ต้องคอยจัดกิจกรรมอ�ส�เพื่อคนที่ด้อยโอก�สอยู่เสมอ กบดูจะเรียบร้อย สุภ�พ สุขุม 

นิ่งๆ ภ�ยนอกเป็นคนตัวอ้วนสูงใหญ่ ทรงผมธรรมด�ต�มธรรมช�ติ ไม่จัดแต่งทรงผมต�มสมัย

นิยมม�กนัก ในระหว่�งก�รเก็บข้อมูลช่วงเดือนมกร�คม - กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2556 ทุกครั้งที่นัด

พบม�พดูคยุกนับรเิวณใตห้อพกัของเข�เอง กบมกัจะลงม�จ�กหอดว้ยเสือ้ผ�้ชดุลำ�ลอง ก�งเกง 

ข�สั้นบ้�ง ย�วบ้�ง และสวมรองเท้�แตะสบ�ยๆ 

ในฐ�นะเพื่อนเก�่คนหนึ่ง ทำ�ให้ผมไม่ต้องลำ�บ�กม�กนักกับก�รพย�ย�มทำ�คว�มรู้จัก

และลดช่องว่�งในฐ�นะผู้ศึกษ�กับผู้ให้ข้อมูล  ในขณะที่กบก็เป็นคนคุยเก่งอยู่แล้วระดับหนึ่ง 

ทำ�ให้ก�รสนทน�ดูจะเป็นก�รคุยเล่นเรื่อยเปื่อย  ถ�มย้อนอดีตสมัยเรียนและเรื่องในวัยต่�งๆ 

เหมือนเพื่อนเก่�ที่ไม่ได้เจอกันน�นคนหนึ่งเท่�นั้น  คว�มอึดอัดที่อ�จจะมีอยู่บ้�ง  ก็ค่อยๆ  

ลดน้อยถอยลงเรื่อยๆ กล�ยเป็นคว�มสนุกสน�นในก�รพูดคุยไปต�มเรื่องเล่�ที่ชวนประหล�ด

ใจอยู่เป็นระยะๆ

ในง�นชิ้นนี้  ผมจะแบ่งเรื่องร�วออกเป็น  3  ส่วน  โดยเริ่มจ�กก�รประกอบสร้�งคว�ม

พิก�รในสังคม  นำ�ไปสู่ก�รปฎิบัติต่อผู้พิก�รบนฐ�นของก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมในส่วนต่อ

ม�  และท้�ยที่สุด  คือก�รพย�ย�มคัดค้�น  ตรวจสอบอัตลักษณ์ของตนเองในฐ�นะผู้พิก�ร  

ที่ถูกตีตร�จ�กสังคมเป็นก�รปิดท้�ย
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ประกอบสร้าง “ความพิการ”

คว�มพิก�ร  (Disability)  ไม่ได้เกิดจ�กก�รด้อยคว�มส�ม�รถ  (Impairment) 

ห�กแต่เกิดจ�กข้อจำ�กัดของสังคมท่ีมีต่อคนพิก�ร  นับตั้งแต่อคติ  (Prejudice) 

ของปจัเจกเรือ่ยไปจนถึงก�รเลอืกปฏิบัต ิ(Discrimination) ของสงัคม หรือทีเ่รยีก

ว่�อุปสรรคท�งสังคมที่มีต่อคนพิก�ร (Social Barriers) นั่นเอง 

(พงษ์เทพ สันติกุล 2552, 10)

คนท่ีถูกตีตร�  มักมีคว�มคิดที่ว่�ไม่รู้ว่�คนอื่นคิดอะไรกับเข�บ้�ง  ส่วนปฏิกิริย�

ของคนท่ัวไปท่ีมีต่อคนที่ถูกตีตร�นั้น แสดงได้หล�ยรูปแบบ เช่น ก�รเหม�รวมว่� 

ปัญห�ของคนพิก�รทุกอย่�งในชีวิต เกิดจ�กคว�มพิก�รที่เข�เป็น คนพิก�รไม่ควร

จะทำ�ในบ�งสิ่งบ�งอย่�ง เช่น ก�รทำ�ง�นประกอบอ�ชีพ เป็นต้น

(ทวี เช้ือสุวรรณทวี 2549, 51)

จ�กข้�งต้นเป็นแนวคิดรูปแบบท�งสังคม (social model) ที่ยืนยันว่�คว�มพิก�รเกิดขึ้น

จ�กสังคมที่ประกอบมันขึ้น มิได้เป็นปัญห�ที่ก�ยภ�พของร่�งก�ยอย่�งที่สังคมเข้�ใจกันอย่�ง

แพร่หล�ยเพียงด้�นเดียว ในขณะที่คว�มพิก�รถูกสร้�งขึ้นนั้น ถือเป็นขั้นหนึ่งของกระบวนก�ร

ที่สังคมได้จำ�แนกแยกแยะผู้ที่มีคว�มแตกต่�งจ�กกลุ่มคนส่วนใหญ่ออกไป (กมลพรรณ พันพึ่ง 

2553, 46) และมีแนวโน้มที่จะสร้�งวิธีก�รจัดก�รกับคนเหล่�นั้นในลักษณะที่ไม่เหมือนกันกับ

คนส่วนใหญ่ โดยมักเป็นไปในท�งที่แย่กว่� ลดคุณค่�คนเหล่�นั้นลงไปอย่�งไม่เท่�เทียมกัน

ภ�ยหลังจ�กที่ครอบครัวของกบเริ่มจะสังเกตเห็นถึงคว�มผิดปกติท�งส�ยต�ตั้งแต่เพิ่ง

หัดคล�นเท่�นั้น  ครอบครัวจึงเริ่มแสวงห�วิธีก�รเยียวย�รักษ�  ซึ่งแน่นอนว่�ก�รรักษ�มิได้

ทำ�ให้กบกลับสู่สภ�พปกติ แต่กลับมีโอก�สที่จะ “กล�ยเป็นเหยื่อ” กล่�วคือ มีโอก�สที่จะได้

รับก�รรักษ�เยียวย�ที่ไม่ถูกต้องม�กขึ้น ผลจ�กก�รตีตร�ว่�คว�มพิก�รเป็นคว�มผิดปกติท�ง

สังคม กดดันและบีบบังคับให้ลุ่มหลงกับก�รห�ท�งออกในทุกวิถีท�ง เมื่อโรงพย�บ�ลท้องถิ่น  

มีขีดจำ�กัดในก�รให้คว�มกระจ่�งชัด ครอบครัวจึงเริ่มหันไปพึ่งก�รรักษ�ท�งไสยศ�สตร์ มีก�ร

เป่�ดวงต�  ขจัดสิ่งชั่วร้�ย  โดยหวังว่�อ�ก�รมองไม่เห็นจะห�ยไปในที่สุด  แต่แล้วก็ไม่เป็นผล  

จึงหันกลับเข้�ม�สู่วิธีก�รที่ได้ผลที่สุด  คือก�รเข้�เรียนที่โรงเรียนสอนคนต�บอด  เป็นอีก 
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นัยหนึ่งของก�รยอมรับและปรับตัวต่อก�รตีตร�เหล่�นั้น  เรียนรู้และส�ม�รถใช้ชีวิตประจำ�วัน

อยู่ร่วมกับมันได้อย่�งเป็นปกติเรื่อยม�

จนกระทั่งเมื่ออ�ยุร�วๆ 12 ปี กบได้เข้�เรียนในโรงเรียนเดียวกันกับผม เป็นหนึ่งในสอง

ผู้ได้รับทุนต�มนโยบ�ยของโรงเรียนที่ต้องก�รให้ทุนก�รศึกษ�กับนักเรียนผู้พิก�ร  เข�เล่�ให้

ผมฟังว่� ถูกส่งม�จ�กโรงเรียนสอนคนต�บอดด้วยเหตุผลที่ตนเองมีผลก�รเรียนในระดับต้นๆ 

จึงได้เข้�ม�ศึกษ�ต่อในโรงเรียนมัธยมเอกชนที่ค่อนข้�งมีชื่อเสียง ด้วยคว�มหวังว่�จะไม่ทำ�ให้

โรงเรียนต้นสังกัดข�ยหน้� (กบเล่�อย่�งเขินอ�ย ผมเด�ว่�คงเพร�ะต้องพูดว่�ตนเองเรียนดี) 

เมื่อเข้�ม�ในวันแรก  กบเล่�ว่�  “ครูมีก�รจัดเวรบังคับให้เพื่อนม�ดูแล  แต่เร�บอกครู

ว่� ไม่ต้องมีหรอก ใครอย�กจะช่วยเดี๋ยวเข�ก็ม�เอง เร�รู้สึกได้ว่�เพื่อนไม่ค่อยอย�กทำ� มีคน

บ่นว่� กูอดกินข้�วเพร�ะต้องพ�มึงม�กินข้�วเนี่ย” แต่เพื่อนที่คอยช่วยก็มี  เพื่อนที่แกล้ง ดุด่�  

บ่นด้วยคว�มอิจฉ�ก็มี เช่นพูดว่� “ครูสนใจมึงเป็นพิเศษ เพร�ะมึงต�บอด” กบเล่�ด้วยน้ำ�เสียง

แข็งกร้�วของเพื่อนคนนั้น แต่ผมก็เห็นว่�กบรู้สึกเฉยๆ เป็นปกติ

คว�มพิก�รของกบ  แม้จะเริ่มต้นจ�กคว�มบกพร่องท�งก�ยภ�พ  แต่เห็นได้ชัดว่� 

กระบวนก�รท�งสังคมมีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งยิ่ง ที่คอยสนับสนุนให้คว�มพิก�รนี้ยกระดับคว�ม

รุนแรงม�กขึ้นไปอีก ดังที่กล่�วไปในตอนต้น ครอบครัวของกบต้องดิ้นรนห�ท�งรักษ� เพื่อให้

เข�ได้กลับคืนสู่สภ�พของ “คว�มปกติ” ที่สังคมค�ดหวังหรือให้คุณค่� แต่แล้วเมื่อคว�มพิก�ร

เปน็อปุสรรคท�งสงัคม ทีท่ำ�ใหเ้ข�ไมส่�ม�รถใชช้วีติในบ�งสว่นรว่มกบัคนอืน่ๆ ได ้คว�มพกิ�ร

ที่ถูกประกอบสร้�งขึ้นนี้ จึงผลักดันให้เข�ต้องเข้�ไปอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งที่ถูกจัดไว้ให้โดยเฉพ�ะ

ง�นวิจัยของทวี  เชื้อสุวรรณทวี  (2549) พบว่�  “คนพิก�รมักจะถูกเลือกปฏิบัติ  ผลักไส 

ทำ�ให้แปลกแยกจ�กสังคมส่วนใหญ่ ก�รไม่ส�ม�รถใช้ร่�งก�ยได้อย่�งปกติ ทำ�ให้ต้องเรียนรู้

ทีจ่ะใชม้นัภ�ยใตข้อ้จำ�กดั จงึตอ้งเข�้ไปฝกึอ�ชพี ณ สถ�นฝกึอ�ชพีคนพกิ�รจนสำ�เรจ็หลกัสตูร 

และในที่สุดก็ออกไปเผชิญกับก�รทำ�ง�นในโลกภ�ยนอกได้ .... แต่ด้วยคว�มพิก�รที่ติดตัว

เสมือนตร�บ�ปนั้น ทำ�ให้ผู้พิก�รมักต้องใช้คว�มพย�ย�มหล�ยเท่�ตัว เพื่อก้�วข้�ม “เงื่อนไข” 

บ�งอย่�งที่สังคมส่วนใหญ่กำ�หนดหรือสร้�งไว้ และนำ�ม�ซึ่งก�รยอมรับในที่สุด”

เช่นเดียวกันกับกบ  โรงเรียนสอนคนพิก�รก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่สังคมใช้จัดก�รกับ  

“ผู้เป็นอื่น” มีก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมให้เอื้ออำ�นวยต่อคนพิก�รในประเภทต่�งๆ หลักสูตร
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ก�รเรียนก�รสอนทั้งหล�ย  ที่เน้นหนักเพื่อให้คนเหล่�นี้ส�ม�รถจะพึ่งพ�ตนเองได้โดยไม่เป็น

ภ�ระผู้อื่น  เช่น  ก�รแต่งตัว  ก�รกิน  หรือก�รใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกเน้นม�กเป็นพิเศษ  เป็นต้น 

ห�กมองในอกีแงแ่ลว้ กอ็�จจะบอกไดว้�่เปน็วธิกี�รในก�รลดภ�ระของสงัคมในอกีระดบั เพร�ะ

เมื่อคนพิก�รส�ม�รถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ ก็จะไม่เป็นภ�ระของคนอื่นๆ ในสังคม เมื่อย�ม

ที่พวกเข�ต้องออกม�เผชิญกับโลกภ�ยนอกร่วมกับผู้อื่น

แต่เมื่อเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้สำ�เร็จแล้ว  คว�มพิก�รกลับไม่ห�ยไปหรือหยุดอยู่

แค่นั้น  รอยมลทินยังคงปร�กฏชัดแก่ส�ยต�ของสังคม  ในมุมของคนทั่วไปนั้น  เมื่อมีคนที่เร�

ไม่คุ้นเคย คว�มคิดในก�รตำ�หนิ แยกประเภท หรือจัดก�รอะไรสักอย่�งจะปร�กฏขึ้น ทำ�ให้

คนที่เร�เผชิญอยู่นั้นแตกต่�งไปจ�กคนอื่น ไม่เป็นที่ต้องก�ร ไม่ถูกจัดนับ (Goffman 1963) 

แม้กบจะส�ม�รถใช้ชีวิตได้อย่�งปกติด้วยตัวเองแล้ว  เร�ก็ยังเห็นว่�ครูประจำ�ชั้นยังคง

พย�ย�มจัดเวร  เพื่อให้เพื่อนคนอื่นๆ  ในห้องม�คอยผลัดเปลี่ยนดูแลกบในช่วงที่ต้องอยู่ในรั้ว

ของโรงเรียนตลอดเวล�  กบที่ส�ม�รถซื้อข้�วได้เอง  กินข้�วได้เอง  หรือเดินไปไหนม�ไหนใน

โรงเรียนได้เอง  จึงยังมิอ�จจะหลุดพ้นจ�กคว�มพิก�รไปได้  แต่คว�มพิก�รที่มิอ�จหลุดพ้นนี้ 

มิใช่คว�มพิก�รท�งก�ย  อันเกิดจ�กก�รช่วยตัวเองไม่ได้  แต่เป็นคว�มพิก�รท�งสังคม ที่คน

รอบข�้งคดิว�่เข�ไมส่�ม�รถหรอืไมค่วรจะทำ�อะไรบ�งสิง่บ�งอย�่งดว้ยตวัเข�เอง จงึเกดิเปน็ก�ร

คิด (แทน) และสร้�งวิธีก�รที่จะจัดก�รกับคว�มพิก�รนี้ ให้อยู่ร่วมกันกับเพื่อนคนอื่นๆ ได้อย่�ง

ร�บรื่น ดังที่ได้กล่�วม�ข้�งต้น

ก�รถูกทำ�ให้พิก�รในท�งสังคมไม่ได้เกิดขึ้นในระดับจุลภ�ค  ในปัจเจกหรือในสังคม

เล็กๆ เพียงเท่�นั้น แต่ยังคงปร�กฏให้เห็นชัดเจนในระดับมหภ�คอีกด้วย กบเล่�ให้ฟังว่� เข�

ได้รับสิทธิพิเศษม�กม�ยจ�กรัฐ (หม�ยคว�มถึงเฉพ�ะสิทธิที่ต้องเกี่ยวข้องกับค่�ใช้จ่�ย) ไม่ว่�

จะเปน็ก�รรกัษ�พย�บ�ลฟร ีเรยีนฟร ีหรอืขึน้รถโดยส�รส�ธ�รณะฟร ีทำ�ใหก้บเอย่ป�กว�่ “ก�ร

บอกว่�คนพิก�รไม่เก็บตังค์ เร�ว่�มันเป็นค่�นิยมนะ เร�ไม่สนใจ เร�มีเร�ให้ เร�ไม่ได้เดือด

รอ้น” ในแงน่ีเ้หน็ไดว้�่คว�มพกิ�รถกูผกูโยงเข�้กบัก�รสงเคร�ะหโ์ดยไมจ่ำ�เปน็ นโยบ�ยของรฐั

ได้ทำ�ให้คว�มพิก�รกล�ยเป็นสิ่งที่สังคมต้องอ�ทรสงส�ร และให้สิทธิพิเศษอย่�งที่ไม่เกี่ยวข้อง

กบัร�่งก�ยในแงใ่ดเลย ผูพ้กิ�รมใิชค่นย�กไร ้เข�เพยีงแตม่สีภ�พร�่งก�ยทีจ่ำ�กดัในก�รดำ�เนนิ

ชวีติเท�่นัน้ รฐัและสงัคมในระดบัมหภ�คไดป้ระกอบสร�้งคว�มแตกต�่งในคว�มพกิ�รกบัคว�ม
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ปกติให้อยู่ในระดับที่มีช่องว่�งม�กขึ้น  ในขณะที่ผู้พิก�รอย่�งกบมีคว�มคิดเพียงว่�  “สังคม 

ไม่ต้องม�ช่วยม�ก เร�ช่วยตัวเองได้ สิ่งที่อย�กได้คือคิดกับเร�แบบคนปกติก็พอ”

สิ่งที่เห็นได้ชัดจ�กทั้งหมดข้�งต้นนี้  พอจะทำ�ให้เร�เข้�ใจได้ว่�คว�มพิก�รดำ�รงอยู่ใน 

สองแง่ หนึ่ง คือคว�มพิก�รที่เกิดจ�กคว�มบกพร่องท�งก�ยภ�พ สอง คือคว�มพิก�รที่สังคม

สร้�งขึ้น เป็นอุปสรรคในก�รดำ�เนินชีวิตในหล�ยมิติ คว�มพิก�รในแง่หลังนี้เอง ได้ทำ�ให้คว�ม

พิก�รทั้งหมดตกอยู่สถ�นะที่เลวร้�ยยิ่งขึ้น  ดังที่ได้กล่�วไปแล้ว  แม้ว่�คว�มพิก�รจะดำ�รงอยู่

อย่�งหนักแน่นก็จริงอยู่  แต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นได้ชัดจ�กกบ  ในฐ�นะผู้พิก�ร  คือก�รพย�ย�ม 

ปฎิเสธก�รถูกตีตร�และก�รเลือกปฏิบัติ  (discrimination)  เหล่�นั้น ไม่ว่�จะเป็นก�ร 

ปฎเิสธก�รชว่ยเหลอืจ�กครใูนก�รจดัเวร หรอืก�รจ�่ยค�่โดยส�รเมือ่ขึน้รถส�ธ�รณะ กบมคีว�ม

พย�ย�มที่จะแสดงให้เห็นถึงก�รคัดค้�น  ก�รไม่ยอมรับในทัศนคติที่สังคมหรือคนทั่วไปมีต่อ

คว�มพิก�ร  ก�รช่วยเหลือเป็นสิ่งที่เข�ไม่เรียกร้องหรือแทบจะไม่ต้องก�ร  แต่สิ่งที่เข�ต้องก�ร

อย่�งแท้จริง  คือก�รทล�ยทิ้งซึ่งก�รประกอบสร้�งของคว�มพิก�รเหล่�นั้น  และตอบแทนเข�

ด้วยทัศนคติที่เท่�เทียมกันกับคนอื่นๆ ทั่วไปในสังคม

สภาพแวดล้อมของ “ความพิการ”

คว�มพิก�รหรือคนพิก�รนั้นมีลักษณะที่ขึ้นอยู่กับคว�มไม่ส�ม�รถกระทำ�ก�ร

อย่�งหน่ึงอย่�งใดด้วยวิธีก�รที่คนทั่วไปส�ม�รถทำ�ได้  เนื่องจ�กคว�มบกพร่อง

ท�งด้�นร่�งก�ยหรือสติปัญญ� อันที่ต่�งไปจ�กที่สังคมมองว่�เป็น “ม�ตรฐ�น”  

คนๆ นั้นก็จะถูกจัดกลุ่มและตีตร�ให้เป็นคนพิก�ร  ....  แต่คว�มเป็นจริงแล้ว  คน

พิก�รเหล่�นี้ส�ม�รถจะกระทำ�ก�รใดๆ  ก็ได้ห�กอยู่ในสภ�วะแวดล้อม  และมี

อุปกรณ์ท่ีเอื้อให้เข�ส�ม�รถทำ�ได้ อ�ทิ ก�รมีรถวีลแชร์ หรือก�รมีอักษรเบรลล์

(พงษ์เทพ สันติกุล 2552, 12-13)

จ�กข้�งต้น  ทำ�ให้คว�มพิก�รในแง่นี้เกิดจ�กคว�มไม่เหม�ะสมของสภ�พแวดล้อมที ่

ส่งผลต่อคนกลุ่มหนึ่งที่จะดำ�เนินชีวิตและกิจกรรมใดๆ ให้บรรลุผลสำ�เร็จด้วยวิธีก�รของเข�เอง 

โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้วิธีก�รที่คนส่วนใหญ่ทำ�กัน



164 ปริญญา สมบุญยิ่ง

ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่�งที่ชัดเจนที่สุดสำ�หรับก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมเพื่อคนพิก�ร 

โดยรัฐบ�ลได้นิย�มคว�มพิก�รและคนพิก�รว่�เป็นสม�ชิกส่วนหนึ่งของสังคม  จึงต�มม�ด้วย

นโยบ�ยทีเ่รยีกว�่ “Barrier Free” คอืก�รไมม่เีสน้แบง่พรมแดนระหว�่งคนพกิ�รกบัคนธรรมด� 

เพื่อทำ�ให้คนพิก�รส�ม�รถใช้ชีวิตได้ “ใกล้เคียง” กับคนทั่วไปม�กที่สุด ยกตัวอย่�งเช่น ก�ร

มีพื้นที่สีเหลืองเป็นแนวย�วกำ�กับท�งเดินตลอดท�งในสถ�นที่สำ�คัญ ในขณะที่เขตเมืองอื่นๆ 

ก็จะปรับพื้นที่ให้ร�บเรียบเพื่อคว�มสะดวกในก�รสัญจร  รวมทั้งมีลิฟท์สำ�หรับคนพิก�รในทุก

อ�ค�รสถ�นที่  หรือในทุกๆ  จุดจะมีบริก�รให้ข้อมูลเป็นภ�ษ�เบรลล์หรือมีเจ้�หน้�ที่คอยให้ 

ก�รช่วยเหลือตลอดเวล� นอกจ�กนี้ยังมีรถเมล์และรถไฟฟ้�ที่สร้�งขึ้นเพื่อคว�มสะดวกของคน

เหล่�นี้โดยเฉพ�ะอีกด้วย (สรุปจ�กร�ยก�ร “ดูให้รู้ – เปิดโลกใหม่คนพิก�ร” ออกอ�ก�ศเมื่อ

วันที่ 18 สิงห�คม พ.ศ. 2555)

ในขณะที่ประเทศไทย  ก็มีก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมเพื่อคนพิก�รอยู่บ้�ง  แต่อ�จจะ

ยังไม่แพร่หล�ยม�กนัก  ที่เร�พบเห็นกันบ่อยๆ  ก็มีที่จอดรถสำ�หรับผู้พิก�ร  ห้องน้ำ�  ท�งเดิน 

ล�ดชัน เป็นต้น กบมีมุมมองที่สอดคล้องอย่�งน่�สนใจต่อนโยบ�ยก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อม

โดยรัฐว่�  “ก�รช่วยเหลือพวกนี้เป็นเหมือนก�รช่วยเติมเต็มส่วนที่ข�ดหรือส่วนที่ร่�งก�ยเร�

เป็นอุปสรรค  เป็นก�รช่วยอำ�นวยคว�มสะดวก  เหมือนกับที่จอดรถคนพิก�รจะอยู่ใกล้ประตู 

หอ้งน้ำ�สำ�หรบัคนพกิ�ร เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวก มรี�วใหจ้บั เพิม่คว�มปลอดภยั หรอืท�งเดนิที ่

ร�บเรียบไม่มีหลังเต่� เพื่อลดอุปสรรคที่จะกีดขว�ง”

นอกจ�กนี้ กบยังส�ม�รถใช้ง�นคอมพิวเตอร์ได้อย่�งคล่องแคล่ว ด้วยโปรแกรมสำ�หรับ

ผู้พิก�รท�งส�ยต�โดยเฉพ�ะ  ต้องใส่หูฟังเพื่อฟังเสียงพูดของผู้หญิงที่จะอ่�นหน้�จอให้ฟัง  

เสียงอ่�นเป็นเสียงบันทึกเป็นคำ�ๆ ไป กบส�ม�รถใช้ง�นแป้นพิมพ์ลัด (shortcut) บนคีย์บอร์ด

ได้อย่�งรวดเร็ว  ในขณะที่เสียงพูดของโปรแกรมก็พูดไปอย่�งรวดเร็วจนผมฟังไม่รู้เรื่อง  แต่กบ

ส�ม�รถจะฟังได้ทันและถูกต้องด้วยคว�มเคยชิน  ทำ�ให้ก�รค้นห�คว�มรู้หรือเรียนหนังสือใน

โลกปัจจุบัน ไม่เป็นปัญห�ของกบม�กม�ยนัก

ในขณะที่อักษรเบรลล์ก็มีหน่วยง�นรับผิดชอบจัดทำ�เอกส�รให้ได้โดยเฉพ�ะในทันทีที่

ต้องก�ร  และรัฐบ�ลก็ยังให้นักศึกษ�ผู้พิก�รทุกคนเช่�ยืมเครื่องอ่�นอักษรเบรลล์สำ�หรับก�ร

เรียน เป็นมูลค่�กว่�สองแสนบ�ทต่อเครื่องให้ใช้กันฟรีๆ จนกว่�จะเรียนจบอีกด้วย
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เห็นได้ว่�คว�มพิก�รด้�นก�รมองเห็น  ก่อให้เกิดเป็นอุปสรรคในก�รใช้ชีวิตของกบใน

หล�ยด้�น แต่ห�กรัฐและสังคมให้ก�รสนับสนุนด้วยก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อม สร้�งสิ่งอำ�นวย

คว�มสะดวกขั้นพื้นฐ�นที่จำ�เปน็ และประดิษฐ ์“เครือ่งช่วย” ให้ผู้พกิ�รส�ม�รถใช้ชีวติได้ดว้ยวธิี

ก�รเฉพ�ะของเข�เอง ก็จะทำ�ให้เข�มีคว�มปลอดภัยและคว�มสะดวกในก�รดำ�เนินชีวิตม�ก

ขึ้น  จนเรียกได้ว่�ใกล้เคียงกับคนส่วนใหญ่  ดังเช่นที่ง�นวิจัยของ  กมลพรรณ  พันพึ่ง  (2553) 

เสนอว่� มีเครือข่�ยก�รดำ�รงชีวิตอิสระของคนพิก�ร รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้สังคมมีบริก�ร

พื้นฐ�น  ให้บุคคลมีโอก�สในก�รเข้�ถึงกิจกรรมต่�งๆ  ได้อย่�งสะดวกม�กขึ้นจ�กข้อจำ�กัด

ท�งด้�นร่�งก�ย  เรียกร้องก�รจัดทำ�สถ�นที่และอุปกรณ์ให้คนพิก�รส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้

ในอ�ค�รหรือหน่วยง�นเมื่อย�มไปติดต่อหรือทำ�กิจกรรมต่�งๆ  ห�กสังคมมีคว�มเข้มแข็งใน

ก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อม ก็จะช่วยให้เกิดกระบวนก�รเสริมพลังอำ�น�จและพัฒน�อัตลักษณ์

คว�มพิก�รในระดับบุคคลได้ดีขึ้น

ผมพบประเด็นที่น่�สนใจสำ�หรับคำ�ว่�  “ใกล้เคียง”  ที่ผมกล่�วไปแล้วถึงสองครั้ง  จ�ก 

คำ�พูดของกบว่� “คว�มเท่�เทียมเป็นเรื่องที่เป็นไปต�มสิทธิที่มันควรจะได้อยู่แล้ว แต่ในเรื่อง

ก�รใช้ชีวิต จริงๆ น่�จะใช้คำ�ว่� ‘เกือบเท่�เทียม’ ม�กกว่� จะให้เท่�เลยมันไม่ได้ แนวคิดน่ะด ี

แต่ในท�งปฏิบัติมันไม่ได้ เร�มีข้อจำ�กัดท�งด้�นร่�งก�ย”

จ�กข้�งต้นนี้  มีคว�มลึกซึ้งกว่�คว�มเท่�เทียมที่สังคมเร�มักเรียกร้องอยู่เสมอ  ก�ร

จดัก�รสภ�พแวดลอ้มเพือ่คนพกิ�ร เปน็สิง่ทีร่ฐัและสงัคมควรทำ� เพือ่ทำ�ใหค้ณุภ�พชวีติของคน

พกิ�รพฒัน�สงูขึน้ แตไ่มว่�่จะทำ�อย�่งไร กไ็มส่�ม�รถทำ�ใหเ้กดิคว�มเท�่เทยีมกนัไดอ้ย�่งเดด็

ข�ด ดีที่สุดก็ได้แค่เกือบเท่�เทียม หรือใกล้เคียงม�กที่สุดเท่�นั้น ดังที่กบได้กล่�วไว้สอดคล้อง

กบันโยบ�ยของสงัคมญีปุ่น่ เพร�ะขอ้จำ�กดับนร�่งก�ยของผูพ้กิ�ร จะไมม่วีนัถกูแกไ้ขหรอืทำ�ให้

ห�ยไปได้อย่�งสมบูรณ์

กบได้แสดงให้เห็นทัศนะเกี่ยวกับ  “คว�ม (เกือบ) เท่�เทียม”  ในก�รพูดคุยหล�ยครั้ง 

แม้ตนเองจะปฏิเสธซึ่งคว�มต้องก�รในแง่ของก�รสงเคร�ะห์ ดังที่ได้กล่�วไว้ในส่วนที่แล้ว แต่

ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่เข�ยอมรับและต้องก�รก�รช่วยเหลือจ�กรฐัและ

สังคม ในฐ�นะที่เป็นสิทธิที่เข�ควรได้รับก�รเติมเต็ม ซึ่งท้�ยที่สุดแล้วก็เพียงเพื่อให้เข�ส�ม�รถ

จะดำ�รงชีวิตอิสระได้อย่�งคนปกติทั่วไปในสังคม ไม่ต่�งจ�กที่สม�ชิกในสังคมทุกคนพึงได้รับ

และต้องก�รจะได้รับในฐ�นะมนุษย์คนหนึ่ง
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ตัวตน “คนพิการ”

ห�กกล่�วถึงคว�มเป็นอื่นหรือคว�มเป็นช�ยขอบแล้ว  คงจะต้องนึกถึง  มิเชล  ฟูโกต์ 

(Michel Foucault) เป็นอันดับต้นๆ ฟูโกต์มองว่� อัตลักษณ์ของปัจเจกเป็นผลผลิตของคว�ม

เป็นสมัยใหม่ที่เข้�ม�จัดระเบียบในทุกๆ  ส่วนประกอบของเร�  คว�มเป็นปัจเจกชนเป็นผลของ

ว�ทกรรม (discourse) และปฏิบัติก�รของว�ทกรรม (discursive practices) ดังที่ พงษ์เทพ 

สันติกุล (2552) ได้ปรับใช้ในก�รอธิบ�ยว�ทกรรมเกี่ยวกับคนพิก�รไว้ว่� 

ภ�ยใต้วงจรแห่งว�ทกรรม มนุษย์จะตกอยู่ในฐ�นะ  “ผู้ถูกกระทำ�”  ไปพร้อมๆ  กับก�ร

ทำ�ให้รู้สึกว่�เป็น “ผู้กระทำ�” ทำ�ให้รู้สึกกระตือรือร้นที่จะสวมบทบ�ทนั้นด้วยตัวเอง เช่น คน

พกิ�รตกอยูภ่�ยใตว้งจรว�ทกรรมคว�มพกิ�รทีม่คีว�มเปน็กลุม่ดอ้ยของสงัคม จะตกเปน็ “ผูร้บั” 

คว�มช่วยเหลือตลอดเวล� ไม่มีวันเปลี่ยนบทบ�ทเป็น “ผู้ให้” ได้ คนพิก�รจึงรู้สึกว่�ตนเองมี

สิทธิที่จะต้องได้รับคว�มช่วยเหลือม�กกว่�คนอื่น ก�รเรียกร้องจึงดำ�เนินไปอันเป็นผลม�จ�ก

ว�ทกรรม (พงษ์เทพ สันติกุล 2552 14-15)

อย่�งไรก็ดี  แนวคิดในสำ�นักนี้มุ่งที่จะตรวจสอบคัดค้�นก�รถูกกำ�หนดสร้�งโดยสังคม 

ปฏิเสธกติก�ที่คอยกำ�หนดให้คนพิก�รต้องปฏิบัติต�ม  ไม่ยอมรับก�รผลักไสคนพิก�รว่�เป็น

คว�มผิดปกติ และคัดค้�นก�รเอ�รัดเอ�เปรียบจ�กเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง

ผมยอ้นม�มองเรือ่งร�วต�่งๆ ในชวีติของกบ ทีไ่ดพ้ดูคยุกนัอยูห่ล�ยครัง้ แนน่อนว�่ตลอด

เวล�ที่ผมเก็บข้อมูลอยู่นั้น ผมพบว่�ตนเองก็ตกอยู่ภ�ยใต้ปฏิบัติก�รของว�ทกรรมคว�มพิก�ร

อยู่เสมอ  เป็นเรื่องน่�แปลกที่ต้องยอมรับว่�  ไม่ว่�จะพย�ย�มหักห้�มใจเท่�ไร ก็เป็นก�รย�ก

ที่เร�จะหลุดพ้นจ�กว�ทกรรมคว�มพิก�รเหล่�นี้ ผมมักจะถ�มหรือพูดในสิ่งที่ทำ�ให้เกิดคว�ม

รู้สึกแบ่งแยกและประทับตร�คนพิก�รโดยไม่ตั้งใจอยู่เสมอ เป็นต้นว่� “ทำ�ไมถึงเล่นเฟซบุ๊ก?” 

“ชีวิตกบน่�ยกย่องนะ” ซึ่งทำ�ให้กบรู้สึกว่�ผมก็ยังคงตีตร�เข�เหมือนคนอื่นๆ ไม่ต่�งกันอยู่ดี

คว�มพย�ย�มของกบที่จะหลุดพ้นจ�กว�ทกรรมคว�มพิก�รได้สะท้อนออกม�จ�กก�ร

ใช้ชีวิตของเข�เองอย่�งเด่นชัดอยู่เสมอ  แฝงไว้ด้วยก�รสร้�งตัวตน  อันปฏิเสธว�ทกรรมเหล่�

นั้น เพื่อจะแสดงให้เห็นว่� “คว�มพิก�ร/คนพิก�ร” มิได้เป็นสิ่งผิดปกติ แต่ว�ทกรรมเหล่�นั้น

ต่�งห�กที่มัน “ผิดปกติ” และสมควรที่จะถูกรื้อทิ้ง
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กบเข้�ม�สู่มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ได้ด้วยก�รสอบแข่งขันจนผ่�นก�รคัดเลือก  และ

ได้อุทิศเวล�ว่�งให้กับก�รเข้�ร่วมชมรมเพื่อนโดมสัมพันธ์ ที่ต้องคอยออกค่�ย จัดกิจกรรมเพื่อ 

ผู้ด้อยโอก�สในสังคมอยู่เสมอ  จนกระทั่งตนเองได้รับเลือกให้เป็นประธ�นชมรมในปีสุดท้�ย 

และออกค�่ยทีบ่�้นแกรด์�้ ซึง่เปน็บ�้นพกัเดก็ตดิเชือ้เอชไอว ี(HIV) เข�เล�่ว�่ก�รไปจดักจิกรรม  

“จะเน้นในเชิงสนุกสน�น ไม่ได้ทำ�ให้เข�รู้สึกแตกต่�ง พย�ย�มทำ�ให้ชีวิตพวกเข�มีคว�มปกติ

ที่สุด  มีพวกเร�ที่เป็นคนพิก�รไป  ก็ให้พวกเข�ได้ช่วยเหลือพวกเร�ด้วย  เป็นก�รสอนว่�ไม่ได้

ให้รอคว�มช่วยเหลืออย่�งเดียว แต่ต้องช่วยคนอื่นด้วย” ในขณะที่กบไปออกค่�ย เข�จะรู้สึกว่�  

“หดหู่ใจ  เด็กพวกนี้ไร้เดียงส�  ไม่น่�ถูกสังคมลงโทษจ�กเชื้อโรค  และสังคมบ�งส่วนรังเกียจ 

เร�ไม่ได้สงส�รเข�ที่ไม่เหมือนคนอื่น เข�เลือกเกิดไม่ได้ สังคมไม่น่�ทำ�แบบนี้”

ก�รออกค่�ยของกบในฐ�นะผู้พิก�ร  ถือเป็นเรื่องที่สังคมเร�รวมถึงตัวผมเองไม่คุ้นเคย

และไม่ค�ดคิด  เร�มักติดอยู่กับภ�พคนพิก�รที่ผูกโยงกับคว�มสงส�ร  ต้องรอคอยคว�มช่วย

เหลอื กรณนีี ้ทำ�ใหเ้หน็ว�่กบส�ม�รถทีจ่ะเปลีย่นบทบ�ทของตนเองทีเ่ปน็ “ผูร้บั” ก�รชว่ยเหลอื

จ�กสังคมบ้�งในบ�งครั้ง ม�สู่ก�รเป็น “ผู้ให้” ได้อย่�งมีคว�มสุข เข�เรียนรู้ที่จะดำ�รงชีวิตได้

ด้วยตนเองแล้ว ยังพย�ย�มชี้แนะผู้อื่นให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตได้แบบเข� รูปแบบของกิจกรรมและ

คำ�พูดของกบ สะท้อนให้เห็นว่� คนช�ยขอบไม่ได้มีคว�มผิดปกติ แต่คว�มผิดปกติที่ดำ�รงอยู่

นั้น เป็นสิ่งที่สังคมสร้�งขึ้น และก�รออกค่�ยก็เป็นเสมือนก�รคัดค้�น ตั้งคำ�ถ�มต่อว�ทกรรม

หลัก ปลุกเร้�ให้คนช�ยขอบส�ม�รถอยู่ได้ด้วยตนเองและต้องก�รที่จะมีพื้นที่ในสังคมส่วนรวม

ไม่ต่�งจ�กคนอื่นๆ

ในโลกปัจจุบันนี้  โดยเฉพ�ะในหมู่รุ่นร�วคร�วเดียวกับผมแล้ว  ก�รติดต่อสื่อส�รท�ง

อนิเตอรเ์นต็ แทบจะเรยีกไดว้�่เปน็ปจัจยัที ่5 ทีจ่ะข�ดไปเสยีมไิด ้ถ�้เร�ปฎเิสธทีจ่ะเปน็สว่นหนึง่

ในโลกแบบนีแ้ลว้ กเ็สมอืนว�่ถกูตดัข�ดไปจ�กขอ้มลูข�่วส�รทีม่คีว�มสำ�คญั อ�จกล�ยเปน็คน

หลุดโลกไปเลยก็ได้ เพื่อนร่วมสถ�บันของผมแทบทุกคนจะใช้เฟซบุ๊ก อ�จจะใช้ในก�รสอดส่อง

เรื่องคนอื่น พูดคุยกับเพื่อน หรือในท�งสร้�งสรรค์หน่อยก็รวมกลุ่มเคลื่อนไหวหรือทำ�กิจกรรม 

แจ้งข่�วส�รในหมู่สม�ชิก  กบก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้เฟซบุ๊ก  ซึ่งนั่นทำ�ให้ผมสงสัยม�ตลอดตั้งแต่

ก่อนจะทำ�วิจัยกับเข�ว่� “เล่นได้ยังไง?” “ไม่ลำ�บ�กหรอ?” “ไม่เล่นจะวุ่นว�ยน้อยกว่�ไหม?” 

สิ่งที่ถ�มเหล่�นี้ ทำ�ให้ต้องคิดทบทวนใหม่ เข�ส�ม�รถเล่นเฟซบุ๊ก ติดต�มเพื่อนๆ และข้อมูล

ที่สนใจได้อย่�งปกติผ่�นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้กล่�วถึงไปแล้ว  เข�รู้ว่�ใครโพสต์อะไร 

ในขณะที่เข�ก็ส�ม�รถโพสต์โต้ตอบได้เช่นกัน จะมีปัญห�ก็เพียงแต่ก�รดูรูปภ�พเท่�นั้นเอง 
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กบโต้ตอบก�รเล่นเฟซบุ๊กที่ผมมองว่�ลำ�บ�กวลีหนึ่งว่� “เร�ก็ชิน เร�ใช้ชีวิตแบบนี้ เร�

ปกติดี แต่คนอื่นมองว่�จะลำ�บ�ก เร�ใช้คอมพ์เก่งนะ ใช้ได้ปกติ ไม่ได้ลำ�บ�กอย่�งที่คนอื่นคิด 

เร�เรียนวิธีใช้ชีวิตแบบนี้ม� ในขณะที่คนอื่นก็เรียนแบบของตัวเองม� มันต่�งกัน”

ก�รเลน่เฟซบุก๊ของกบทีถ่�้ดภู�ยนอกแลว้ เร�กแ็ยกไมอ่อกดว้ยซ้ำ�ว�่เข�เปน็ผูพ้กิ�รท�ง

ส�ยต� เข�ส�ม�รถที่จะทำ�กิจกรรมทุกอย่�งได้อย่�งปกติ มีก�รแสดงคว�มเห็น แบ่งปันส�ระ 

หรือกระทั่งบ่นพึมพำ�เรื่องชีวิตต�มสถ�นก�รณ์ในแต่ละวัน  กบไม่ได้ติดอยู่กับคว�มพิก�รที่

สังคมปลูกฝัง เข�ดึงตัวเองออกจ�กว�ทกรรมและก�รเลือกปฏิบัติเหล่�นั้น และยืนยันว่�คว�ม

พิก�รไม่ได้เป็นสิ่งแปลกปลอม ไม่ได้ผิดปกติ ซึ่งสะท้อนว่�เข�พย�ย�มคัดค้�นว�ทกรรมหลัก

อย่�งชัดเจน 

ม�ถึงตรงนี้เห็นได้ว่�  กบส�ม�รถที่จะทำ�ทุกอย่�งได้คล้�ยคลึงกับคนทั่วไปเป็นอย่�ง

ม�ก ห�กว่�ลองจินตน�ก�รดูแล้ว เร�ในฐ�นะ “ม�ตรฐ�น” คือมีร่�งก�ยท�งก�ยภ�พสมบูรณ ์

ส�ม�รถทำ�ทุกอย่�งได้อย่�งคล่องแคล่ว ไร้อุปสรรค กบก็คงเป็นเช่นนั้น “ม�ตรฐ�น” ของเข�

คือก�ร “ไม่มีต�” ปัญห�ที่เกิดขึ้น จึงกล�ยเป็นก�รเอ� “ม�ตรฐ�นของเร�” ไปวัด “ม�ตรฐ�น

ของเข�” และให้นิย�มคุณค่�ว่�ต่ำ�กว่� ด้อยกว่� สร้�งกำ�แพงอุปสรรคท�งสังคมม�กม�ย ทั้งๆ 

ที่เข�ก็ส�ม�รถใช้ชีวิตได้อย่�งปกติดี ไม่น้อยไปกว่�คนส่วนใหญ่

ง�นวิจัยของ กมลพรรณ พันพึ่ง (2553) ยังมีข้อค้นพบย่อยๆ อีกประก�รที่สอดคล้องกับ

ง�นชิ้นนี้ว่�  “เมื่อผู้พิก�รเรียนรู้ที่จะดำ�รงชีวิตอิสระได้แล้ว  ก็จะเกิดก�รขับเคี่ยวกับว�ทกรรม

ไร้คว�มส�ม�รถและเป็นภ�ระ บุคคลจะมองคว�มพิก�รของตนเองในเชิงบวก ไม่รับเอ�คว�ม

พิก�รว่�เป็นอุปสรรคต�มนิย�มของว�ทกรรม เกิดมีคว�มมั่นใจ ไม่อับอ�ย ไม่รอคอยที่จะเป็น

ผู้รับอย่�งเดียว เริ่มเข้�ร่วมกิจกรรมในสังคม มีก�รปฏิสัมพันธ์กับคนในวงกว้�ง และไม่สนใจว่�

ใครจะคดิอย�่งไรกบัคว�มพกิ�รของตนเอง” ถอืเปน็ก�รสะทอ้นภ�พก�รตอ่สูใ้นสำ�นกัหลงัสมยั

ใหม่ ที่พย�ย�มจะคัดค้�นก�รกำ�หนดสร้�งโดยสังคม เพื่อสร้�งตัวตนที่เป็นปกติขึ้นม�แทนที่

กบได้บอกกับผมว่�  “เร�เปลี่ยนคว�มคิดใครไม่ได้  เร�ทำ�ได้แค่  ทำ�ให้เข�เห็นว่�เร�

ทำ�ได้”  ก�รพย�ย�มใช้ชีวิตอย่�งปกติของกบทั้งหมดที่กล่�วม�  ตรงกันข้�มอย่�งสิ้นเชิงกับ 

ว�ทกรรมหลกัทีส่งัคมสร�้งขึน้ และว�ทกรรมเหล�่นัน้ ทำ�ใหค้ว�มพกิ�รดำ�รงอยู ่จ�กก�รทีผู่ค้น

ในสังคมพึ่งพ�และยึดถือมันไว้อย่�งแนบแน่น
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ฌอง  ฟรังซัวส์   เลียวท�รด์  (Jean-Francois  Lyotard)  กล่�วไว้ว่�  “เร�ไม่ขอคว�ม 

ช่วยเหลือหรือต้องพึ่งพ�ว�ทกรรมหลักอีกต่อไปแล้ว  เร�เพียงแค่ยุติหรือเลิกเชื่อมันก็พอ”  

(สมเกียรติ ตั้งนโม 2545) ในกรณีนี้ พวกมันก็จะถูกทำ�ให้เหี่ยวเฉ�ลงไปในที่สุด

แม้ว่�มันจะเป็นเรื่องย�กเสียยิ่งกว่�ก�รงมเข็มในมห�สมุทร  ห�กแต่สังคมพร้อมที่จะ

เปลีย่นแปลงทศันคตแิละทำ�ล�ยภ�พคว�มพกิ�รกบัคว�มอ�ทรสงส�ร ทีด่จูะเปน็ของคูก่นัทิง้ไป

เสีย “สร้�งคว�มรู้สึกฉุกคิดถึงเส้นแบ่งระหว่�ง ‘เร�’ และ ‘เข�’ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับสังคม

ได้ทำ�ล�ยเส้นแบ่งเหล่�นี้ให้พร่�มัวลงไปได้บ้�ง” (ปริตต� เฉลิมเผ่� กออนันตกูล, 2545) และ

เร�ควรจะตระหนักว่� แท้จริงแล้ว สิ่งที่พวกเข�ต้องก�ร มีเพียงแค่คว�มเท่�เทียมท�งทัศนคติ

และมองกันเยี่ยงคนปกติเท่�นั้นพอ
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