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บทคัดย่อ
การปรับเปลีย่ นมโนทัศน์เป็นการทีบ่ คุ คลยอมเปลีย่ นกรอบความคิดของตนเอง อาจมาจากประสบการณ์
ใดประสบการณ์หนึง่ หรือภาวะวิกฤตในชีวติ แต่ความยากทีจ่ ะเปิดใจยอมรับภาวะวิกฤตอาจต้องใช้กระบวนการ
เรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ คนพิการผู้ประสบวิกฤตที่เกิดจากการประสบอุบัติเหตุ อย่างเช่นกรณี
ศึกษาอาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่ม ผู้เขียนหนังสือ จิตสดใสแม้กายพิการ หนังสือเล่มนี้ถูกน�ำมาวิเคราะห์รูปแบบ
การถ่ายทอดประสบการณ์การเสริมพลังอ�ำนาจตนเองโดยวิเคราะห์ผ่าน 10 ขั้นตอนสู่การเรียนรู้จากการปรับ
เปลี่ยนมโนทัศน์ของเมซิโรว์ ทั้ง 10 ข้อแห่งการพัฒนาภายใต้การเสริมพลังอ�ำนาจตนเองของคนพิการผู้ประสบ
วิกฤต จุดเริ่มต้นของการต่อสู้/ต่อรองในสิ่งที่ต้องเผชิญหลังตกเป็นผู้ป่วยจากการประสบอุบัติเหตุ (เมื่ออาจารย์
เกิดความสิ้นหวัง นั้นคือจุดเริ่มต้นของพลังอ�ำนาจในตนเอง) บทความนี้ชี้ให้เห็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมพลัง
อ�ำนาจตนเองมีหลายอย่าง (ปัจจัยเนือ่ งมาจากการเจ็บป่วย ค่านิยมในตนเอง ความต้องการทีจ่ ะเดินหน้าและคง
อยูต่ อ่ ไป ความเชือ่ ทีม่ ผี ลให้ผปู้ ว่ ยจัดการกับปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางทีด่ แี ละในทางลบ เป้าหมายในชีวติ
ประสบการณ์สว่ นบุคคลทีม่ ผี ลต่อความเชือ่ ต่ออัตมโนทัศน์ แรงจูงใจในตัวผูป้ ว่ ย ความเชือ่ ในอ�ำนาจการควบคุม
ได้) ซึ่งผลลัพธ์ของการเสริมพลังอ�ำนาจตนเองได้แก่ 1) การพัฒนาตนเอง 2) ความสามารถในการควบคุมหรือ
จัดการสถานการณ์ได้
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Abstract
Perspective Transformation is a person who changes their mind. This may cause from
background experiences or crises in life. The most difficulty is to open up and accept a crisis
that may require the learning process from perspective transformation. People with disabilities who suffer from crises caused by accidents such as the case study of teacher Kampol
Thongboonnom, the author of the electronic book “Bright mind, even physically disabled”.
This book is analyzed form of transfer of self-empowerment experiences by analyzing through
10 steps to learning from the transformation of Mezirow’s concepts. The 10 items of development under the self-empowerment of disabled people in crisis. At the beginning of the
battle/bargain to facing with passing throughout his life after becoming a patient since the
accident (when he lost, this is the start of self-empowerment). This article consists of several
factors to empowerment (such as illness self-values relative cause a factor, will to be move
on, beliefs that influence the patient’s ability to manage due to the problem and obstacle
which were both of positive and negative, life goals, personal experiences that influence beliefs
like self-concept, self-motivation, and self-control). The results of self-empowerment were: 1)
self-development 2) sense of mastery.
Keywords: Perspective Transformation, Self-Empowerment, Crisis Disabled People,
		 Electronic Books
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บทน�ำ (Introduction)
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ เมซิโรว์ได้กล่าวไว้ว่าคือ
การเรียนรู้ที่บุคคลปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเดิมที่
เคยยึดถือมา ไปเป็นมโนทัศน์ใหม่ทมี่ คี วามครอบคลุม
กว่าเดิม กว้างกว่าและแจ่มชัดขึ้น ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดได้ เมซิโรว์ชี้ชวนให้
เปรียบเทียบไปถึงมโนทัศน์ที่เกิดจากการวิพากษ์อดีต
ไตร่ตรองท�ำให้เกิดความเชื่อใหม่ขึ้นมา และความคิด
ความเชื่อที่ว่านี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
ส�ำหรับคนที่พิการภายหลังจากการประสบอุบัติเหตุ
แล้ว การปรับเปลีย่ นมโนทัศน์จะช่วยในการเสริมพลัง
อ�ำนาจตนเองได้ เพราะเป็นกระบวนการทีส่ ร้างความ
เชื่อมั่นในตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทใหม่ (แต่
ก่อนเป็นคนร่างกายปกติ หลังประสบอุบัติเหตุต้อง
กลายเป็นคนพิการผู้ประสบวิกฤต) กระบวนการดัง
กล่าวจ�ำเป็นส�ำหรับคนพิการผู้ประสบวิกฤตอย่างยิ่ง
ได้แก่ Soanmali (2017) 10 ขัน้ ตอนสูก่ ารเรียนรูจ้ าก
การปรับเปลีย่ นมโนทัศน์ ดังนี้ 1) ความรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจ
ต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ (Disorienting Dilemma)
2) การศึกษาวิเคราะห์ตนเอง (Self-examination)
3) การประเมินสมมติฐานเบื้องหลังสถานการณ์ต่างๆ
อย่างมีเหตุมผี ล (Critical Assessment of Assumptions) 4) ตระหนักว่าคนอืน่ ๆ มีการปรับเปลีย่ นความ
คิดเช่นเดียวกัน 5) การส�ำรวจค้นคว้าเพื่อก�ำหนด
บทบาทใหม่หรือแนวการปฏิบัติใหม่ 6) การวางแผน
การปฏิบัติ 7) การศึกษาหาความรู้และทักษะที่จะ
ใช้ในการด�ำเนินการตามแผนที่วางไว้ 8) การทดลอง
ปฏิบตั ติ ามแผน 9) การพัฒนาสมรรถนะและการสร้าง
ความเชื่อมั่นในตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทใหม่
10) การบูรณาการมโนทัศน์ใหม่เข้ากับวิถีการด�ำเนิน
ชีวิต บทความวิชาการชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
น�ำเสนอกระบวนการสร้างกรอบแนวความคิดใหม่ที่
จะน�ำไปสูก่ ารเรียนรูจ้ ากการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์ของ
คนพิการผูป้ ระสบวิกฤต สามารถปรับได้สำ� เร็จด้วยทัง้
10 ขั้นตอนตามทรรศนะของเมซิโรว์ เพราะคนพิการ
ผู้ประสบวิกฤตสามารถเสริมพลังอ�ำนาจในตนเองได้
แม้บริบทที่ตนเองอยู่จะไม่ใช่คนที่มีร่างกายครบ 32
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ประการแล้วก็ตาม โดยผู้เขียนจะเน้นว่าจุดเริ่มต้นใน
การเรียนรูข้ องบุคคลอาจมาจากภาวะวิกฤตในชีวติ จน
น�ำไปสูก่ ารเสริมพลังอ�ำนาจตนเอง ถ้าเป็นเช่นนัน้ แล้ว
การตีประเด็นความคิด การร้อยเรียงความคิด ผ่าน
การเลือกสรรถ้อยค�ำเพือ่ สือ่ ความหมายสูผ่ รู้ บั สารด้วย
หนังสือ จิตสดใสแม้กายพิการของอาจารย์กำ� พล ทอง
บุญนุม่ การมองย้อนอดีตเช่นนี้ อาจท�ำให้บคุ คลขบคิด
จากการท�ำความเข้าใจความคิดหลักของเมซิโรว์และ
เกิดข้อถกเถียง เกิดความคิดความเชื่อชุดใหม่ และมี
การปฏิบตั กิ ารตามทรรศนะใหม่ทเี่ กิดจากการได้เรียน
รูด้ ว้ ยการใคร่ครวญไตร่ตรองอดีตโดยไม่ลดทอนความ
คิดความเชือ่ ให้อยูภ่ ายใต้ชดุ ความหมายเพียงชุดเดียว
ซึ่งการปลดปล่อยพลังอ�ำนาจในตนเองของคนพิการ
ผู้ประสบวิกฤตคือรูปแบบที่ท�ำลายความซับซ้อนของ
ปัญหาสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างราบรื่นด้วยตัวเอง
เนื้อเรื่อง (Body)
ความรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจต่อสถานการณ์ทเี่ ป็นอยู่ ก่อน
ที่บุคคลจะเสริมพลังอ�ำนาจในตนเอง
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ผลงาน
ของเขาเน้นเรื่องศักยภาพของมนุษย์ โดยมาสโลว์ได้
เสนอทรรศนะการมองมนุษย์ไว้ว่า ทุกคนสามารถ
แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญหรือศักยภาพที่ตนเองมี
อยู่ให้ได้มากที่สุดได้อย่างเต็มศักยภาพที่ตนเองมีหรือ
สามารถท�ำได้ เขาเป็นนักจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม
ที่เชื่อว่า มนุษย์ไม่ควรถูกกระท�ำโดยพลังอื่นๆ จาก
ภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้าหรือการเสริมแรง แต่นัก
มนุษยนิยมให้ความส�ำคัญต่อศักยภาพของมนุษย์
มากกว่า โดยเชือ่ ว่า การกระท�ำของมนุษย์เกีย่ วข้องกับ
เป้าประสงค์ต่างๆ และความมุ่งหวังที่อยากพัฒนาไป
ให้สูงขึ้น โดยเขาได้เสนอว่าความต้องการของคนส่วน
ใหญ่เหมือนขั้นบันได ความต้องการในระดับที่สูงกว่า
จะถูกเรียกเป็นแรงจูงใจของบุคคล (Soanmali, 2017)
ซึ่งถ้าวิเคราะห์ด้วยกรณีศึกษาจากการเขียนหนังสือ
จิตสดใสแม้กายพิการ จะพบว่า ถึงแม้ว่าอาจารย์ก�ำ
พล ทองบุญนุ่มจะประสบอุบัติเหตุ และภายหลังที่
กระดูกต้นคอข้อที่ 5 นั้นหักไปกระทบกระเทือนถึง

ระบบประสาทไขสันหลัง ท�ำให้ร่างกายเป็นอัมพาตมี
อาการชาไปทั้งตัวได้แต่นอนนิ่งขยับตัวไม่ได้เลย แต่
เมื่ออาการดีขึ้นในหนังสืออาจารย์ได้เล่าว่า “ผมต้อง
ฝึกหัดท�ำกายภาพบ�ำบัดเพื่อให้ใช้แขนทั้งสองข้างได้
ถนัดขึ้น ใหม่ๆ ผมรู้สึกท้อแท้เพราะไม่มีแรงเลยและ
ก็ไม่อยากจะท�ำด้วย คิดอยู่แต่ว่ามาท�ำที่แขนแล้วเมื่อ
ไหร่ผมจะเดินได้เสียที ส่วนที่ขาของผมนั้นหมอได้แต่
เพียงช่วยขยับเพื่อไม่ให้ข้อติดเพราะเคลื่อนไหวไม่ได้
แล้ว ผมอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ 4 เดือน แขนขวา
เริ่มยกขึ้นได้แต่แขนซ้ายยังอ่อนแรง และไม่สามารถ
ควบคุมการขับถ่ายได้ หมอลงความเห็นว่าอาการ
ของผมไม่มีทางหาย ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้
มากกว่านี้แล้ว ให้ผมออกจากโรงพยาบาลไปหัดท�ำ
กายภาพบ�ำบัดเองที่บ้าน” (Thongboonnoom,
2020) ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันกับ
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ทวี่ า่ ด้วยความต้องการ
5 ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ อาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่ม
พยายามเขียนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนที่เคยตอบ
สนองความต้องการของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการทางกายภาพและชีวภาพ ความต้องการความ
ปลอดภัย ฯลฯ แต่เมือ่ บุคคลนัน้ ประสบอุบตั เิ หตุ ท�ำให้
ไม่พงึ พอใจต่อสถานการณ์ทเี่ ป็นอยู่ และสามารถท�ำได้
เพียงท�ำตามที่หมอลงความเห็นเท่านั้น โดยเฉพาะ
ความต้องการความปลอดภัยที่มนุษย์ต้องการได้รับ
การตอบสนองในระดับที่สองหลังจากมนุษย์ได้รับ
ความต้องการทางกายภาพเรียบร้อยแล้ว แต่ส�ำหรับ
อาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่มในช่วงหลังประสบอุบัติ
เหตุใหม่ๆ 2 ขั้นดังกล่าวของมาสโลว์ อาจารย์ก�ำพล
ไม่สามารถได้รับครบได้ และตามทฤษฎีของมาสโลว์
เมือ่ สองขัน้ แรกไม่ได้รบั ขัน้ ทีส่ ามซึง่ เป็นขัน้ แห่งความ
ต้องการการยอมรับและความภาคภูมิใจ การยอมรับ
ในตนเองหรือการยอมรับจากผู้อื่น ขั้นนี้ก็จะไม่เกิด
เช่นกัน โดยมีอยู่ช่วงหนึ่งของงานเขียน อาจารย์ได้
พูดว่า Thongboonnoom (2020) “ชีวิตในตอนนั้น
ผมมีความคิดอยู่เสมอๆ ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผม
ทั้งหมดนี้ มิใช่เป็นเรื่องจริงจังอะไรเลย เป็นแต่เพียง
ว่าเราได้ฝันร้ายไปเองเท่านั้น เป็นเพียงความฝันของ

เรา เดี๋ยวเราก็ตื่นจากฝันร้าย ผมเองก็ยังไม่เชื่อแน่ว่า
นี้คือเรื่องที่เป็นจริง ความรู้สึกตอนนั้นไม่ค่อยชัดเจน
นัก ซึมๆ เบลอๆ เหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตื่น” โดย
สรุปเหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้คนที่เพิ่งจะพบกับความ
พิการมีความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่
ก่อนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ด้วยประสบการณ์ของ
บุคคล การมองย้อนอดีตอย่างวิพากษ์วจิ ารณ์ และการ
เสวนา อภิปรายด้วยเหตุผล ก่อนจะไปสู่ขั้นที่ 2 การ
ศึกษาวิเคราะห์ตนเอง
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ผลงาน
ของเขาเน้นเรื่องศักยภาพของมนุษย์ โดยมาสโลว์ได้
เสนอทรรศนะการมองมนุษย์ไว้ว่า ทุกคนสามารถ
แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญหรือศักยภาพที่ตนเองมี
อยู่ให้ได้มากที่สุดได้อย่างเต็มศักยภาพที่ตนเองมีหรือ
สามารถท�ำได้ เขาเป็นนักจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม
ที่เชื่อว่า มนุษย์ไม่ควรถูกกระท�ำโดยพลังอื่นๆ จาก
ภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้าหรือการเสริมแรง แต่นัก
มนุษยนิยมให้ความส�ำคัญต่อศักยภาพของมนุษย์
มากกว่า โดยเชือ่ ว่า การกระท�ำของมนุษย์เกีย่ วข้องกับ
เป้าประสงค์ต่างๆ และความมุ่งหวังที่อยากพัฒนาไป
ให้สูงขึ้น โดยเขาได้เสนอว่าความต้องการของคนส่วน
ใหญ่เหมือนขั้นบันได ความต้องการในระดับที่สูงกว่า
จะถูกเรียกเป็นแรงจูงใจของบุคคล (Soanmali, 2017)
ซึ่งถ้าวิเคราะห์ด้วยกรณีศึกษาจากการเขียนหนังสือ
จิตสดใสแม้กายพิการ จะพบว่า ถึงแม้ว่าอาจารย์ก�ำ
พล ทองบุญนุ่มจะประสบอุบัติเหตุ และภายหลังที่
กระดูกต้นคอข้อที่ 5 นั้นหักไปกระทบกระเทือนถึง
ระบบประสาทไขสันหลัง ท�ำให้ร่างกายเป็นอัมพาตมี
อาการชาไปทั้งตัวได้แต่นอนนิ่งขยับตัวไม่ได้เลย แต่
เมื่ออาการดีขึ้นในหนังสืออาจารย์ได้เล่าว่า “ผมต้อง
ฝึกหัดท�ำกายภาพบ�ำบัดเพื่อให้ใช้แขนทั้งสองข้างได้
ถนัดขึ้น ใหม่ๆ ผมรู้สึกท้อแท้เพราะไม่มีแรงเลยและ
ก็ไม่อยากจะท�ำด้วย คิดอยู่แต่ว่ามาท�ำที่แขนแล้วเมื่อ
ไหร่ผมจะเดินได้เสียที ส่วนที่ขาของผมนั้นหมอได้แต่
เพียงช่วยขยับเพื่อไม่ให้ข้อติดเพราะเคลื่อนไหวไม่ได้
แล้ว ผมอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ 4 เดือน แขนขวา
เริ่มยกขึ้นได้แต่แขนซ้ายยังอ่อนแรง และไม่สามารถ
วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 115 ฉบับที่ 2

ควบคุมการขับถ่ายได้ หมอลงความเห็นว่าอาการ
ของผมไม่มีทางหาย ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้
มากกว่านี้แล้ว ให้ผมออกจากโรงพยาบาลไปหัดท�ำ
กายภาพบ�ำบัดเองที่บ้าน” (Thongboonnoom,
2020) ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันกับ
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ทวี่ า่ ด้วยความต้องการ
5 ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ อาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่ม
พยายามเขียนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนที่เคยตอบ
สนองความต้องการของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการทางกายภาพและชีวภาพ ความต้องการความ
ปลอดภัย ฯลฯ แต่เมือ่ บุคคลนัน้ ประสบอุบตั เิ หตุ ท�ำให้
ไม่พงึ พอใจต่อสถานการณ์ทเี่ ป็นอยู่ และสามารถท�ำได้
เพียงท�ำตามที่หมอลงความเห็นเท่านั้น โดยเฉพาะ
ความต้องการความปลอดภัยที่มนุษย์ต้องการได้รับ
การตอบสนองในระดับที่สองหลังจากมนุษย์ได้รับ
ความต้องการทางกายภาพเรียบร้อยแล้ว แต่ส�ำหรับ
อาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่มในช่วงหลังประสบอุบัติ
เหตุใหม่ๆ 2 ขั้นดังกล่าวของมาสโลว์ อาจารย์ก�ำพล
ไม่สามารถได้รับครบได้ และตามทฤษฎีของมาสโลว์
เมือ่ สองขัน้ แรกไม่ได้รบั ขัน้ ทีส่ ามซึง่ เป็นขัน้ แห่งความ
ต้องการการยอมรับและความภาคภูมิใจ การยอมรับ
ในตนเองหรือการยอมรับจากผู้อื่น ขั้นนี้ก็จะไม่เกิด
เช่นกัน โดยมีอยู่ช่วงหนึ่งของงานเขียน อาจารย์ได้
พูดว่า Thongboonnoom (2020) “ชีวิตในตอนนั้น
ผมมีความคิดอยู่เสมอๆ ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผม
ทั้งหมดนี้ มิใช่เป็นเรื่องจริงจังอะไรเลย เป็นแต่เพียง
ว่าเราได้ฝันร้ายไปเองเท่านั้น เป็นเพียงความฝันของ
เรา เดี๋ยวเราก็ตื่นจากฝันร้าย ผมเองก็ยังไม่เชื่อแน่ว่า
นี้คือเรื่องที่เป็นจริง ความรู้สึกตอนนั้นไม่ค่อยชัดเจน
นัก ซึมๆ เบลอๆ เหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตื่น” โดย
สรุปเหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้คนที่เพิ่งจะพบกับความ
พิการมีความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่
ก่อนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ด้วยประสบการณ์ของ
บุคคล การมองย้อนอดีตอย่างวิพากษ์วจิ ารณ์ และการ
เสวนา อภิปรายด้วยเหตุผล ก่อนจะไปสู่ขั้นที่ 2 การ
ศึกษาวิเคราะห์ตนเอง
อนึ่งการเสริมพลังอ�ำนาจตนเองของคนพิการผู้
หน้า 116 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

ประสบวิกฤต จุดเริ่มต้นอาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่ม
เป็นผูป้ ว่ ย หลังประสบอุบตั เิ หตุบทบาทของความเป็น
ผู้ป่วยยังคงไม่สิ้นสุด โดยปัจจัยที่มีผลต่อพลังอ�ำนาจ
มีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเนื่องมาจากการเจ็บ
ป่วย ค่านิยมในตนเอง ความรักตนเอง ความเชื่อที่
มีผลให้ผู้ป่วยจัดการกับปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึ้น ทั้ง
ทางทีด่ แี ละในทางลบ เป้าหมายในชีวติ ประสบการณ์
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อความเชื่อต่ออัตมโนทัศน์ แรง
จูงใจในตัวผู้ป่วย ความเชื่อในอ�ำนาจการควบคุมได้
เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของการเสริมพลังอ�ำนาจตนเอง
ได้แก่ 1) การพัฒนาตนเอง (self development) 2)
ความสามารถในการควบคุมหรือจัดการสถานการณ์
ได้ (sense of mastery) คือผู้ป่วยรับรู้ถึงศักยภาพ
และความสามารถตนเองในการเผชิญสถานการณ์
ปัญหา โดยอาศัยสถานการณ์ปัญหาท�ำให้เกิดการ
เรียนรู้ ประกอบกับการน�ำความรู้และประสบการณ์
ที่มีอยู่เดิมมาผสมผสานเพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น (Dangdomyuth, 2017) และเมื่อมองในมุม
ของ Kieffer การสร้างพลังอ�ำนาจเกิดจากการรับรู้
ปัญหาที่แท้จริงและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง (Kieffer,
1984) สอดคล้องกับ Gibson ทีม่ องว่าพลังอ�ำนาจคือ
กระบวนการทางสังคมที่ช่วยให้บุคคลค้นพบปัญหา
และความต้องการจัดการปัญหานัน้ ด้วยตนเองเพือ่ ให้
บุคคลเกิดความเชือ่ มัน่ และรูส้ กึ ว่าตนเองมีพลังอ�ำนาจ
สามารถควบคุมชีวิตตนเองได้ (Gibson, 1995)

ตารางที่ 1 ตารางแสดงตัวอย่างตัวอย่างข้อความในหนังสือในหนังสือสะท้อนความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อ		
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ (ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างกรอบแนวความคิดใหม่ที่จะน�ำไปสู่
การเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤต)
ความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ (Disorienting Dilemma)
ก่อนเสริมพลังอ�ำนาจในตนเอง
Thongboonnoom (2020) ผมรู้สึกท้อแท้ เพราะไม่มีแรงเลย และก็ไม่อยากจะท�ำด้วย คิดอยู่แต่ว่ามาท�ำที่แขนแล้วเมื่อไหร่ผมจะเดิน
ได้เสียที ส่วนที่ขาของผมนั้นหมอได้แต่เพียงช่วยขยับเพื่อไม่ให้ข้อติด เพราะเคลื่อนไหวไม่ได้แล้ว (หน้า 42)
Thongboonnoom (2020) ชีวิตในตอนนั้นผมมีความคิดอยู่เสมอว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมทั้งหมดนี้ มิใช่เป็นเรื่องจริงจังอะไร
เลย เป็นแต่เพียงว่าเราได้ฝันร้ายไปเองเท่านั้น เป็นเพียงความฝันของเรา เดี๋ยวเราก็ตื่นจากฝันร้าย ผมเองก็ยังไม่เชื่อแน่ว่านี้คือเรื่องที่
Thongboonnoom (2020) ชีวิตใน Thongboonnoom (2020) ภายหลังจากที่ต้องลาออกจากงานราชการไปแล้วผมรู้สึกเสียดาย
มาก (หน้า 44)

Thongboonnoom (2020) ภายหลังจากที่ต้องลาออกจากงานราชการไปแล้วผมรู้สึกเสียดายมาก (หน้า 44)
Thongboonnoom (2020) เราท�ำไมถึงโชคร้ายขนาดนี้ ชีวติ ทีผ่ า่ นมาของเราก็กำ� ลังจะดีอยูแ่ ล้ว เรียนก็เรียนได้สำ� เร็จ และยังมีอาชีพการ
งานทีเ่ ป็นหลักฐานมัน่ คงอีกด้วย แล้วท�ำไมเราจึงได้ตกต�ำ่ ลงมาถึงขนาดนี้ ต้องกลายมาเป็นคนพิกลพิการทีช่ ว่ ยเหลือตัวเองไม่ได้ แม้แต่
จะขับถ่ายหรืออาบน�้ำให้แก่ตัวเองก็ท�ำไม่ได้ เราไม่อยากจะอยู่ในสภาพเช่นนี้เลย ต้องนั่งอยู่บนรถเข็น ต้องนอนอยู่แต่บนเตียงตลอดไป
ชีวิตอย่างนี้ผมไม่ต้องการ!! (หน้า 44)
Thongboonnoom (2020) ผมรู้สึกผิดหวังในชีวิตของผมมาก ผมไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไรต่อไปกับตัวของผมดี มีความทุกข์บีบคั้นทั้งกาย
ทั้งใจ กายก็เจ็บและต้องพิการไปตลอดชีวิต ใจก็ผิดหวังจนคิดฟุ้งซ่านมากขึ้นทุกวัน และเมื่อเวลาที่คิดมากๆ บางครั้งก็คิดอยากจะเป็น
คนบ้า เป็นคนวิกลจริตที่มีสติฟั่นเฟือนไปเสียเลยเพื่อที่จะได้ลืมเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นเอง (หน้า 46)
Thongboonnoom (2020) คนพิการอย่างเราคงจะปฏิบัติไม่ได้ เพราะมีอิริยาบถนอนเสียเป็นส่วนมาก นั่งสมาธิก็ไม่ได้ เดินจงกรมก็
ไม่ได้ คิดว่าเราคงจะปฏิบัติไม่ได้หรอก (หน้า 51)

การศึกษาวิเคราะห์ตนเองภายหลังประสบอุบัติเหตุ
กลายเป็นคนพิการ
ในเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์ตนเอง อาจารย์ก�ำ
พล ทองบุญนุม่ ได้ใช้ขนั้ ตอนนีข้ องการปรับเปลีย่ นมโน
ทัศน์ของตนเองเกือบตลอดทั้งเล่ม โดยในเรื่องของ
การศึกษาวิเคราะห์ตนเองนัน้ เมซิโรว์ได้แสดงทรรศนะ
ไปที่การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดที่เคยยึดถือมา ไม่
ว่าจะเป็นสิ่งใดๆ แต่การที่บุคคลจะปรับเปลี่ยนกรอบ
ความคิดที่เคยยึดถือมาได้นั้น สมควรที่บุคคลจะต้อง
ย้อนมาวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับ ความชอบเดิมของ
บุคคล ความภูมิใจเดิมของบุคคล ความไม่อยากได้ ไม่

อยากมี ไม่อยากเป็นของบุคคล ความกลัวของบุคคล
และเมื่อต้องเผชิญความพิการแล้ว อาจารย์ก�ำพล
ทองบุญนุ่มสามารถบรรยายความพิการให้ผู้อ่านเห็น
ภาพได้ และพิจารณารู้ว่าสิ่งใดๆบ้างที่ตนต้องสูญเสีย
ไปหลังพบกับความพิการ เช่นจากข้อความในหนังสือ
“ความเชื่อมั่นในตัวเองก็พลอยเสื่อมสลายตามไป”
เป็นต้น ยุทธวิธีดังกล่าวด�ำเนินตามหลักการ การปรับ
เปลี่ยนมโนทัศน์ ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ตนเอง เพื่อ
ไปสูใ่ นอันดับถัดไปนัน่ คือการประเมินสมมติฐานเบือ้ ง
หลังสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างมีเหตุมผี ล Sangiamphaisan (2007) ดังที่ ปิแยร์ บูร์ดิเยอ ได้เคยกล่าวไว้ว่า)
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“และนี่เองที่เรียกว่าโลกแบบกลับด้าน เป็นโลกซึ่งผล
ตอบแทนเชิงลบสามารถกลับกลายเป็นผลตอบแทน

เชิงบวก” อาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่ม ก�ำลังมองโลก
ในเชิงลบให้พบผลตอบแทนในเชิงบวก

ตารางที่ 2 ตารางแสดงตัวอย่างข้อความในหนังสือสะท้อนการศึกษาวิเคราะห์ตนเอง (ส่วนหนึง่ ของกระบวนการ
		 สร้างกรอบแนวความคิดใหม่ที่จะน�ำไปสู่การเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการ
		 ผู้ประสบวิกฤต)
การศึกษาวิเคราะห์ตนเองสู่การเสริมพลังอ�ำนาจตนเอง (Self-examination)
Thongboonnoom (2020) ผมชอบเรียนวิชาพลศึกษามากจะไม่ยอมขาดเรียนก็เพราะชอบวิชาพลศึกษานี้แหละ (หน้า 24)
Thongboonnoom (2020) เมื่อเราได้ท�ำในสิ่งที่เราชอบก็ย่อมจะท�ำได้ดี เมื่อเรียนในสิ่งที่เราถนัดผลการเรียนก็ยอมจะดีเป็นเรื่อง
ธรรมดา (หน้า 28)
Thongboonnoom (2020) ผมก็นึกในใจว่าอย่างนี้หรือที่เรียกว่านั่งกินนอนกิน เราคงจะไม่เป็นอย่างนี้หรอก เพราะชีวิตเราก�ำลัง
ดีแล้ว (หน้า 38)
Thongboonnoom (2020) ถ้าถึงกับลาออกจากงานก็หมายถึงผมต้องเป็นผู้ที่หมดอนาคตเสียแล้ว (หน้า 43)
Thongboonnoom (2020) ความพิการทางร่างกายที่ผมมีอาการอยู่ในปัจจุบันมีดังนี้ แขนทั้งสองข้างอ่อนแรง นิ้วมือทั้งสองข้างใช้
ไม่ได้ ขาทั้งสองข้างใช้ไม่ได้ ตั้งแต่ต้นคอลงไปจนถึงปลายเท้ามีความรู้สึกน้อยและบางทีก็ไม่รู้สึกเลย คือใช้เข็มแทงก็ยังไม่เจ็บ รู้สึกชา
ไปทั้งตัว ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จะนอนอยู่บนเตียงเสียเป็นส่วนมาก ลงนั่งรถเข็นเป็นบางโอกาสโดยให้ผู้อื่น
ช่วยอุ้มลงมา ผมจะนั่งอยู่ได้ไม่นานเพราะท�ำให้รู้สึกแน่นๆ อึดอัดหายใจไม่ค่อยสะดวก ซึ่งอาจท�ำให้เกิดแผลกดทับที่บริเวณก้นกบและ
กระดูกสันหลังได้ (หน้า 43)
Thongboonnoom (2020) ตามธรรมดาแล้วเราเคยชินอยูก่ บั ความสะดวกสบายในการใช้อวัยวะหรือร่างกายทีเ่ ป็นปกติมานานตัง้ 24
ปี จนรูส้ กึ ว่ามันเป็นของเราจริงๆ มันคงจะเทีย่ งแท้แน่นอน คงจะไม่เสือ่ มสลายลงไปได้งา่ ยๆ พอมันต้องพิการหรือบกพร่องมีปญั หา จึง
มีความเสียดายและเสียใจ รู้สึกหงุดหงิด กลัดกลุ้มใจ คิดว่าเราคงท�ำอะไรไม่ได้อีกแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างคงล่มสลายหมดสิ้นกันเพียงแค่นี้
ความเชื่อมั่นในตัวเองก็พลอยเสื่อมสลายตามไปด้วย (หน้า 46)
Thongboonnoom (2020) ในตอนนัน้ ถือว่าเป็นนิมติ หมายทีด่ สี ำ� หรับตัวผม ท�ำให้พฤติกรรมต่างๆ เริม่ เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เป็นการ
เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีมาก คือปกติในแต่ละวัน ผมมักจะนอนคิดฟุ้งซ่านไปในอดีตบ้างอนาคตบ้าง (หน้า 60)
Thongboonnoom (2020) ผมจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ไม่คิดไปในเรื่องอดีตเรื่องอนาคต จิตใจสบายขึ้น เพลิดเพลินไปกับการเจริญ
สติซึ่งมีรสชาติดีกว่าการอ่านและฟังธรรมะเสียอีก เพราะจิตของเราได้เข้าไปสัมผัสกับสภาวะจริงๆ กับรสของพระธรรมเลย (หน้า 67)
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การประเมินสมมติฐานเบือ้ งหลังสถานการณ์ตา่ งๆ
อย่างมีเหตุมผี ล (Critical Assessment of Assumptions)
เมซิโรว์พบว่า มโนทัศน์ที่เกิดจากการวิพากษ์ การ
คิดไตร่ตรองและตัง้ ค�ำถาม จะก่อให้เกิดความคิดความ
เชือ่ ใหม่ขนึ้ มา อาจารย์กำ� พล ทองบุญนุม่ ได้เกิดการคิด
อย่างมีเหตุมผี ลก็เพราะพบความสูญเสียโอกาสในการ
เข้าถึงทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) นัน่ คือสิง่
ที่บุคคลได้รับจากกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม
อันกลายเป็นคุณสมบัติที่ท�ำให้สามารถเพิ่มมูลค่าของ
บุคคลได้ ทุนทางสัญลักษณ์ (symbolic capital) คือ
สิง่ ทีท่ ำ� ให้กลุม่ คนบางกลุม่ มีบารมีได้ เป็นผลจากการมี
ทุนสัญลักษณ์ เช่น พละก�ำลัง ทรัพย์สมบัติ วีรกรรม
เป็นต้น และทุนทางสังคม (social capital) อันหมาย
ถึง เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สามารถ
สร้างมูลค่าและแปรเปลีย่ นเป็นผลประโยชน์ได้ (Sangiamphaisan, 2007) ซึง่ การประเมินสมมติฐานเบือ้ ง
หลังสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุคือหนึ่งในยุทธวิธี
ของทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของเมซิ
โรว์ สามารถช่วยกระตุ้นให้บุคคลคิดวิเคราะห์ปัญหา
ชีวิตได้ บุคคลที่มีปัญหาชีวิตหนึ่งในนั้นคือ บุคคลที่
มีปัญหาโรคซึมเศร้า ซึ่งจากข้อมูลที่สามารถเข้าถึง
ผ่านสื่อออนไลน์พบว่าหากเจาะลึกลงไปถึงข้อมูลจาก
กรมสุขภาพจิต จะพบว่าประเทศไทยมีผู้ประสบกับ
ปัญหาด้านสุขภาพจิตไม่ต�่ำกว่า 1 ล้านคน และใน
จ�ำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 4,000 รายต่อปีจาก
สาเหตุการฆ่าตัวตาย หรือนั่นหมายถึงมีคนเสียชีวิต
จากการฆ่าตัวตาย 1 รายในทุกๆ 2 ชั่วโมง แต่ที่น่า
เศร้าคือ มีคนพยายามฆ่าตัวตายปีละ 53,000 ราย
หรือมีคนพยายามฆ่าตัวตายทุก 9 นาที 55 วินาที
(Thairathonline, 2020) บทความนี้ผู้เขียนพยายาม
ชีช้ วนให้ผอู้ า่ นลองกล้าท้าทายปัญหาดังกล่าวด้วยการ
เปิดรับแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจาก
ดร.แจ๊ค เมซิโรว์ อย่างกรณีอาจารย์กำ� พล ทองบุญนุม่
ทรรศนะของเมซิโรว์แสดงให้เห็นว่าบุคคลจะเกิดการ
ใคร่ครวญและไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งนี้เกิด
จากกระบวนการสนทนาเชิงวิพากษ์ ท้ายสุดบุคคลจะ

ถูกน�ำไปสูก่ ารเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ บทความนีจ้ งึ น�ำเสนอหลัก
ของการกระตุ้นสู่การเปลี่ยนแปลงโดยวิเคราะห์ผ่าน
กรณีศึกษาหนังสืออิเลคทรอนิกส์ของอาจารย์ก�ำพล
ทองบุญนุ่ม เมซิโรว์ได้เสนอกระบวนการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงไว้อย่างน่าสนใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลที่อาจประสบวิกฤตบางอย่างในชีวิต และยังไม่
สามารถยอมรับความทุกข์ยากได้เช่นเดียวกับอาจารย์
ก�ำพล ทองบุญนุ่ม กระบวนการของเมซิโรว์ 10 ขั้น
จะช่วยให้บุคคลที่ก�ำลังเผชิญความสับสนด�ำเนินชีวิต
ได้ด้วยตนเอง การเปลี่ยนมโนทัศน์ช่วยท�ำให้บุคคลที่
ผ่านพ้นสถานการณ์ย�่ำแย่มา เยียวยาตนเองให้อยู่ได้
ด้วยตัวเอง ประสบความส�ำเร็จในชีวิตต่อไปได้

วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 119 ฉบับที่ 2

ตารางที่ 3 ตารางแสดงตัวอย่างข้อความในหนังสือสะท้อนการประเมินสมมติฐานเบื้องหลังสถานการณ์ต่างๆ
		 อย่างมีเหตุมีผล (ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างกรอบแนวความคิดใหม่ที่จะน�ำไปสู่การเรียนรู้จาก
		 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤต)
การประเมินสมมติฐานเบื้องหลังสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุมีผล
(Critical Assessment of Assumptions)
Thongboonnoom (2020) ท�ำให้ต้องมาหวนคิดค�ำนึงถึงชีวิตตนเองที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็พบว่าในปัจจุบันเรามีความ
ทุกข์มากเหลือเกิน จิตใจเศร้าหมอง มีแต่เรื่องความสูญเสียอยู่ภายในใจ (หน้า 44)
Thongboonnoom (2020) ตามธรรมดาแล้ว เราเคยชินอยู่กับความสะดวกสบายในการใช้อวัยวะหรือต่างกายที่เป็นปกติมานานตั้ง
24 ปี จนรูส้ กึ ว่ามันเป็นของเราจริงๆ มันคงจะเทีย่ งแท้แน่นอน คงจะไม่เสือ่ มสลายลงไปได้งา่ ยๆ เมือ่ มันต้องพิการหรือบกพร่องมีปญั หา
จึงมีความเสียดายและเสียใจ รู้สึกหงุดหงิด กลัดกลุ้มใจ คิดว่าเราคงท�ำอะไรไม่ได้อีกแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างคงล่มสบายหมดสิ้นกันเพียงแค่
นี้ ความเชื่อมั่นในตัวเองก็พลอยเสื่อมสลายตามไปด้วย แต่ก็ยังมีความคิดที่จะปลอบใจตัวเองอีกต่อไปว่า ให้ทนอีกนิด เราคงจะมีชีวิต
อยู่อีกไม่นานนักหรอกเพราะเรามีร่างกายที่ผิดปกติกว่าคนอื่นทั่วๆ ไป อย่างช้าที่สุดคงจะไม่เกิน 5 ปี ถ้าเราไม่เกิดโรคแทรกซ้อนตาย
ก็อาจจะต้องเป็นโรคประสาทบ้าตายเพราะความคิดมากของเราอย่างแน่นอน (หน้า 46)
Thongboonnoom (2020) ผมจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ไม่คิดไปในเรื่องอดีตเรื่องอนาคต จิตใจสบายขึ้น เพลิดเพลินไปกับการเจริญ
สติ ซึง่ มีรสชาติดกี ว่าการอ่านและฟังธรรมะเสียอีก เพราะจิตของเราได้เข้าไปสัมผัสกับสภาวะจริงๆ กับรสของพระธรรมเลย (หน้า 67)
Thongboonnoom (2020) พอถึงตอนนี้ ผมจ�ำเป็นต้องเขียนจดหมายไปกราบเรียนถามหลวงพ่ออีกครั้ง จะต้องอาศัยครูบาอาจารย์
แล้ว จะปฏิบัติทางผิดหรือจะไปทางถูกก็ในช่วงนี้แหละ (หน้า 70)
Thongboonnoom (2020) อาการของกาย พอเรามาก�ำหนดรูค้ วามจริงแล้ว จะเห็นว่ามีไตรลักษณ์อยูเ่ ต็มเนือ้ เต็มตัวไปหมด ไม่คงทน
ถาวรอะไร ต้องแตกสลายไปในไม่ช้า (หน้า 78)
Thongboonnoom (2020) ชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านพ้นไป มีเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่จรมาสู่ชีวิตผม มีทั้งสิ่งนอกตัวในตัว ถ้า
จ�ำเป็นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติที่รู้สึกตัวต่อสิ่งต่างๆตามหน้าที่ตามสมมติ (หน้า 93)

ตระหนักว่าคนอืน่ ๆ มีการปรับเปลีย่ นความคิดเช่น
เดียวกัน เพือ่ การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตัวเอง
เมซิโรว์ได้เสนอแนวทางเรียนรู้ไว้ 4 แบบ โดยเริ่ม
จากการใคร่ครวญพิจารณากรอบอ้างอิงทีม่ อี ยู่ จากนัน้
บุคคลต้องเรียนรูก้ รอบอ้างอิงใหม่ เพือ่ ไปสูข่ นั้ ตอนที่ 3
คือ การเปลี่ยนมุมมอง และสุดท้ายการเปลี่ยนแปลง
จิตนิสัย ซึ่งการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตัว
เองจะท�ำให้บุคคลที่ก�ำลังอยู่ในภาวะวิกฤตสับสน ได้
ตรวจสอบความรู้สึกตนเอง และตามหลักของเมซิ
โรว์แล้วบุคคลจะเริ่มเปิดใจยอมรับผ่านการตั้งค�ำถาม
เชิงวิพากษ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์กับตนเอง
อย่างสมเหตุสมผลได้ก่อนที่จะยอมรับความทุกข์หรือ
ความไม่พอใจ จนสามารถแลกเปลี่ยนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงกับบุคคลอื่น นั่นแปลว่าก่อนหน้านี้พวก
หน้า 120 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

เขาจะเล่าอะไรไม่ได้เลยก่อนถึงขัน้ ดังกล่าว แต่เมือ่ ผ่าน
พ้นมาแล้ว การเล่าถือเป็นการแลกเปลีย่ นกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคล โดยบุคคลจะสามารถ
เห็นคุณค่าในตนเองแปลว่าบุคคลผ่านพ้นขั้นตอน
ดังกล่าวแล้ว มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลายงานที่ได้
ยืนยันผลลัพธ์ไว้อย่างน่าสนใจ เช่น Meeseay (2009)
การวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ ศึกษาองค์ประกอบทัง้ ภายใน
และภายนอกที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พบว่า มีองค์ประกอบภายในด้านพฤติกรรมทั้งหมด
7 ลักษณะได้แก่ 1) ให้ความเคารพในตัวบุคคลที่มี
ความหลากหลายแตกต่างกัน 2) ยอมรับในความ
สามารถและสถานภาพของตนตามความเป็นจริง 3)
กล้าคิดกล้าท�ำสิ่งที่ถูกต้อง 4) สามารถพูดถึงข้อผิด

พลากหรือปมด้อยของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมา
5) ชอบสั่งสมประสบการณ์ที่ท้าทายความสามารถ
6) พยายามพิสูจน์ความสามารถของตนเมื่อถูกต�ำหนิ
และ 7) สามารถประนีประนอมเอาความต้องการของ
ผู้อื่นและของตนเองไว้ร่วมกันได้ ส่วนองค์ประกอบ
ภายในด้านลักษณะทางจิตที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่า
แท้ในตนเองได้แก่ 1) การยอมรับตนเอง 2) การเคารพ
ตนเอง 3) ความเชื่อในผลของการกระท�ำของตนเอง
และท�ำนายผลนัน้ ได้ลว่ งหน้า 4) ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจและ
อดทนที่จะฝ่าฟันอุปสรรค และ 5) ความเชื่อทางพุทธ
โดยความท้าทายดังกล่าวนี้ ตั้งต้นการเรียนรู้ที่
ภาวะที่ท�ำให้สับสน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกที่ส�ำคัญยิ่ง
ของกระบวนการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง ตามแนวคิด
ของเมซิโรว์ โดยแนวคิดที่ว่านี้ เมซิโรว์เชื่อว่าเป็นการ
น�ำไปสู่ความรู้สึกต่างๆ ที่บุคคลจะได้เริ่มตรวจสอบ
ตนเองและประเมินเชิงวิพากษ์ในข้อสันนิษฐานของ
ตนเองด้วย (Sagepub, 2020) แต่กระนัน้ การจะท�ำให้
บุคคลตรวจสอบตนเองได้ สิง่ ส�ำคัญกลับอยูท่ กี่ จิ กรรม
ที่เลือกใช้กระตุ้นให้เกิดภาวะที่ท�ำให้สับสนด้วย เช่น
การใช้กรณีศึกษากระตุ้นความคิด เป็นต้น (Journal
of Behavioral Science,2020)
นอกจากนี้ Thongtawee, Pongpakatian,
Temudom, Tantirittisak, & Rattanapojjanaj,
(2008) ยังได้พูดถึงเรื่องของการใคร่ครวญภายใน
ตนเองหรือโดยผ่านญาณทรรศนะ อารมณ์และสิ่ง
ที่อยู่เหนือเหตุผล ว่าสามารถน�ำไปสู่การสร้างสรรค์
ตนเองในระดับจุติใหม่และการขยายจิตส�ำนึกสู่การ
ยอมรับความจริงในความหมายและมุมมองใหม่ได้ ซึง่
สามารถช่วยเปลีย่ นแปลงบุคคลทีป่ ระสบวิกฤตได้เช่น
กัน ดังเช่นงานวิจัยของ Meesuaisint (2015) ที่ได้น�ำ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
มาใช้เสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองให้กับ
เยาวชนชายที่กระท�ำผิดคดีรุนแรง ข้อสรุปของการ
วิจัยเผยแพร่ให้เห็นถึงค�ำส�ำคัญที่น�ำไปสู่การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริม
สร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง ได้แก่ การกระตุ้น
ให้บุคคลแยกแยะ ประกอบด้วย ทบทวนตนเอง ดึง

ตนเองออกจากการยึดติด ค้นหาความคิดที่ท�ำให้ยึด
ติด ตั้งค�ำถามกับตนเอง และค้นหาต้วตนที่แท้จริง,
การสร้างเจตนารมณ์ประกอบด้วย วางแผนการก
ระท�ำ และเตรียมพร้อมด้านอารมณ์, ขั้นกล้าเผชิญ
ประกอบด้วย ลงมือปฏิบัติ และสังเกตผลการปฏิบัติ,
ขั้ น พั ฒ นาปริ ท รรศน์ เป็ น การท� ำ ซ�้ ำ กระบวนการ
ทั้ ง หมดทุ ก ขั้ น ตอนของการวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย น� ำ แนวคิ ด
เมซิโรว์มาเป็นฐานของการสร้างการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ฉายให้เห็นถึงค�ำตอบจากค�ำถามการ
วิจัยที่ว่า กระบวนการเรียนรู้ที่น�ำไปสู่การเห็นคุณค่า
แท้ในตนเองของเยาวชนชายที่กระท�ำผิดคดีรุนแรน
มีลักษณะอย่างไร, กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวที่ผู้
วิจัยพัฒนาขึ้นมีลักษณะอย่างไร และผลการท�ำลอง
สามารถเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองได้หรือ
ไม่อย่างไร มีอุปสรรคข้อจ�ำกัดใดบ้าง ผู้เขียนบทความ
พยายามย�้ำให้เห็นว่า นี่เป็นความท้าทายในแบบเม
ซิโรว์ที่งานวิจัยได้น�ำมาเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ประสบ
วิกฤตอย่างเยาวชนที่เข้ารับการอบรมในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนในสังกัดของกรมพินิจและคุ้ม
ครอบเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ศาลได้ตัดสิน
พิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง เป็น
คดีความผิดที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ได้แก่ ฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนา พยายามฆ่าผู้อื่น หรือคดีความผิดเกี่ยวกับ
เพศ เช่น กระท�ำอนาจาร ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา และ
โทรมหญิง เป็นต้น
การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง เป็นฐาน
ของการกระบวนการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลงในแบบ
ของเมซิโรว์ทผี่ เู้ ขียนมีแนวคิดว่า หากบุคคลอยูใ่ นภาวะ
วิกฤตทีท่ ำ� ให้สบั สน และบุคคลถูกท�ำให้ตอ้ งตรวจสอบ
ความรู้สึกของตน จนน�ำไปสู่การประเมินเชิงวิพากษ์
ต่อสันนิษฐานของบุคคลเองอย่างสมเหตุสมผลแล้ว จะ
น�ำไปสูก่ ารเปิดใจยอมรับผ่านการตัง้ ค�ำถามเชิงวิพากษ์
และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์กบั ตนเอง และผลลัพธ์ที่
ได้คือกระบวนการพิจารณาด้วยตนเองว่า ความเชื่อนี้
ได้รบั อิทธิพลจากสิง่ ใด น่าเชือ่ ถือไหมและเปลีย่ นแปลง
ได้หรือไม่ อันจะน�ำไปสูก่ ารอธิบายความสามารถทีแ่ ท้
จริงของตนเองและความมีคุณค่าที่มั่นคงได้
วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 121 ฉบับที่ 2

ตารางที่ 4 ตารางแสดงตัวอย่างข้อความในหนังสือสะท้อนตระหนักว่าคนอื่นๆ มีการปรับเปลี่ยนความคิดเช่น
เดียวกัน (ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างกรอบแนวความคิดใหม่ที่จะน�ำไปสู่การเรียนรู้จากการ
		 ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤต)
ตระหนักว่าคนอื่นๆ มีการปรับเปลี่ยนความคิดเช่นเดียวกัน
Thongboonnoom (2020) ในระหว่างนั้น คุณพ่อคุณแม่ท่านก็มีความทุกข์ไม่น้อยไปกว่าผมเหมือนกัน เพราะผมเป็นความหวังคน
หนึง่ ของท่านและผมก็ทำ� ให้ทา่ นต้องผิดหวัง …. ท่านก็แสวงหาความดับทุกข์ให้กบั ตัวของท่านเองเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะคุณพ่อท่านได้
แสดงหาความดับทุกข์ดว้ ยการไปศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั หรือส�ำนักต่างๆ ทีเ่ ขามีการอบรมธรรมะกันหลายต่อหลายแห่ง (หน้า 48)
Thongboonnoom (2020) ผมได้เคยอ่านประวัติของหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณโณ ท่านเป็นพระเถระที่มีเมตตามาก รักพวกเด็กๆ และ
รักธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจ การปฏิบัติธรรมะของหลวงพ่อจะเน้นมากที่การปฏิบัติให้มีขึ้นในตนเอง ให้ขยันสร้างสติ
มากกว่าการซักถาม สิ่งที่หลวงพ่อแนะน�ำและเทคนิคต่างๆ มาจากการปฏิบัติส่วนมาก …มิใช่ได้มาจากต�ำรา (หน้า 59)

การส�ำรวจค้นคว้าเพื่อก�ำหนดบทบาทใหม่หรือ
แนวการปฏิบตั ใิ หม่: บทบาทคนพิการผลลัพธ์แห่งการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ก�ำลังประสบวิกฤต
นิยามของผู้ประสบวิกฤตในบทความนี้หมายถึงผู้
ที่ก�ำลังอยู่ในภาวะงุนงง สับสน ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง
ให้เห็นภาพจากแนวคิดการสร้างภาพยนตร์ ที่ส่งผล
ต่อการเกิดผลลัพธ์แห่งการเรียนรู้ เช่น ภาพยนตร์เรือ่ ง
โจ๊กเกอร์ 2019 ทีพ่ ดู ถึงบุคคลทีก่ ำ� ลังประสบวิกฤตทาง
ด้านจิตใจ ผูเ้ ขียนบทพยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะสะท้อนให้ผู้
ชมเห็นถึงจิตใจของตัวเองอย่างโจ๊กเกอร์ โดยเริ่มจาก
ฉากที่แสดงถึงอัตลักษณ์หรือมุมมองที่โจ๊กเกอร์มีต่อ
ตนเองที่ก�ำลังประสบวิกฤตคือ เป็นผู้ป่วยที่มีอาการ
ทางประสาทควบคุมตนเองไม่ได้ ผู้ชมถูกท�ำให้รับรู้
ถึงความสามารถของโจ๊กเกอร์ไปพร้อมๆ กับตัวเอก
ของเรือ่ ง หนังพยายามชีใ้ ห้เห็นว่าก่อนทีค่ นหนึง่ คนจะ
บ้า ต้องผ่านอะไรบ้าง หล่อหลอมและสะสมอะไรบ้าง
ความเครียดและการหดหูท่ อี่ าเธอร์ (โจ๊กเกอร์ในเรือ่ ง)
ซึง่ ก�ำลังประสบวิกฤตแต่กลับมีชว่ งแห่งการรับรูค้ วาม
สามารถของตน (ตนมีความฝันจะเป็นนักแสดงตลกที่
มีชอื่ เสียง และพยายามไปถึงฝันนัน้ ) ช่วงแห่งการสร้าง
พลัง (หนังเล่าถึงแรงบันดาลใจจากจินตนาการทีอ่ ยาก
เป็นนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงอย่างคนอื่นๆ) การรู้จัก
ตน (ช่วงของการอยู่กับตนเองของอาเธอร์ การร่ายร�ำ
เงียบๆ หลังพบเจอกับเรื่องกดดันเก็บกด การมองตัว
เองผ่านกระจก การฉีกปากท�ำเป็นยิ้มให้กับตน การ
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นึกฝันกับตนเอง) ความสามารถในการรับผิดชอบ
(หนังพาคนดูอนิ ไปว่า อาเธอร์ตอ้ งรับผิดชอบแม่ทปี่ ว่ ย
มาก ต้องท�ำงานหาเลีย้ งแม่และตนเอง) จนน�ำไปสูก่ าร
เปลีย่ นแปลงการให้ความหมายหรือเป้าหมายของชีวติ
(ช่วงที่โจ๊กเกอร์รู้ความจริงว่า เรือ่ งราวของแม่ที่เล่าให้
ฟังตั้งแต่เด็กนั้นเป็นเรื่องโกหกและตนไม่ใช่ลูกแม่แต่
เป็นเพียงเด็กเก็บมาเลีย้ งทีถ่ กู เก็บมาเพือ่ บ�ำบัดอารมณ์
ผิดปกติของแม่และคนรักเท่านั้น ตนถูกใช้เป็นเครื่อง
มือจนตนกลายเป็นผู้ป่วยทางจิตไปด้วย เป้าหมาย
ของชีวิตของอาเธ่อร์ถูกเปลี่ยนจากวิกฤตทางอารมณ์
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด) การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ (เมื่อ
เป้าหมายในชีวิตของอาเธอร์เปลี่ยน จึงน�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของอาเธอร์ให้มีความรุนแรง
โหดร้ายต่อผู้คนที่เคยกระท�ำต่อตนเอง สังคมที่เคย
เหยียดหยามตนเอง น�ำไปสู่จุดก�ำเนิดของโจ๊กเกอร์
อาชญากรระดับโลก) หนังพยายามเล่าเรื่องด้วยภาพ
แห่งผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับตน หรือ Self ไปตลอดทั้ง
เรื่อง การเรียนรู้ดังกล่าวน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมโน
ทัศน์ของผู้ชมได้อย่างลุ่มลึก บุคคลที่ประสบวิกฤต
คือบุคคลทีไ่ ม่ใช่คนในกระแสหลักทีถ่ กู ให้ความส�ำคัญ
หากแต่เป็นบุคคลที่ถูกตีตราโดยสังคมว่าต�่ำต้อย ตัว
ตลกต�ำ่ ต้อย นัน้ คือจุดพลิกผันทีน่ ำ� ไปสูก่ ารด�ำเนินเรือ่ ง
จนกลายเป็นภาพยนตร์ดงั ระดับโลกในแบบฉบับของปี
2019 ปีแห่งยุคข้อมูลข่าวสารจากโซเชียลมีเดีย

ผลลัพธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับตนน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับมุมมองต่อโลก (Dirkx, 1998) กลายเป็นพื้นฐาน
ของความท้าทายแบบเมซิโรว์ ผู้ชมภาพยนตร์มีหลาย
แบบไม่ต่างจากผู้อ่านหนังสือของอาจารย์ก�ำพล ทอง
บุญนุ่ม มีทั้งแบบที่ก�ำลังประสบวิกฤตแบบเดียวกัน
กับแบบทีก่ ำ� ลังพบหรือเกีย่ วข้องกับคนทีก่ ำ� ลังประสบ
วิกฤต ผู้ชมหรือผู้อ่านอาจเป็นทั้งผู้เห็นด้วยและเห็น

ต่าง แต่ท้ายสุดผู้ชมหรือผู้อ่านจะได้เรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง มโนทัศน์ของตนเองที่มีต่อตนเองและ
ผู้อื่นที่ก�ำลังประสบวิกฤตในแบบที่ภาพยนตร์หรือ
หนังสือได้ฉายให้เห็น ความท้าทายรวมอยู่จุดนี้เอง
จุดที่ท้าทายทั้งผู้เขียนและผู้อ่านได้ปรับเปลี่ยนและ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

ตารางที่ 5 ตารางแสดงตัวอย่างข้อความในหนังสือสะท้อนการส�ำรวจค้นคว้าเพื่อก�ำหนดบทบาทใหม่หรือแนว
		 การปฏิบัติใหม่ (ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างกรอบแนวความคิดใหม่ที่จะน�ำไปสู่การเรียนรู้จาก
		 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤต)
การส�ำรวจค้นคว้าเพื่อก�ำหนดบทบาทใหม่หรือแนวการปฏิบัติใหม่: บทบาทคนพิการผู้ประสบวิกฤต
Thongboonnoom (2020) เป็นเพราะผมได้ถูกความทุกข์บีบคั้นมากๆ จนหมดหนทางและจนปัญญาของตนเองที่จะคิดแก้ไข จึง
อยากได้ที่พึ่งทางใจ คุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องเป็นเพียงที่พึ่งพาภายนอกเท่านั้น เราอยากหาหนทางที่จะดับทุกข์ให้กับตนเองเป็น
เพราะความทุกข์แท้ๆ เชียวที่ท�ำให้ผมได้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา (หน้า 47)
Thongboonnoom (2020) เราจะมามัวอ่านและฟังอยูอ่ ย่งนีไ้ ม่ได้แล้ว ต้องเริม่ ต้นปฏิบตั เิ สียที อุปมาเหมือนกับว่าเราได้แต่กางแผนที่
อยู่ภายในบ้าน โดยที่มิได้ออกเดินทางเลย ก็คงจะได้แค่เพียงวนเวียนอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นเองไปไม่ถึงไหน (หน้า 54)

การวางแผนการปฏิ บั ติ สู ่ ก ารเสริ ม พลั ง อ� ำ นาจ
ตนเองคื อ หั ว ใจของการเรี ย นรู ้ สู ่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
บุคคลที่ประสบวิกฤต
หัวใจอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ได้ ส ร้ า งผลกระทบเชิ ง บวกทั้ ง ในระดั บ บุ ค คลและ
ระดับ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งต่างๆใน
โลกได้ ความท้าทายอยู่ที่ท�ำอย่างไรให้บุคคลสามารถ
น�ำ ตนเองไปสู่ข้อมูลความรู้ ค้นหาและเลือกรับความ
รู้ด้วยการใช้สติปัญญาอย่างรู้เท่าทัน เรียนรู้ควบคู่การ
คิดวิพากษ์ จนน�ำไปสู่การสังเคราะห์ความรู้เพื่อน�ำไป
ใช้ในการปฏิบัติ บุคคลที่ประสบวิกฤตอย่างเช่น งาน
เรือ่ ง การตอบโต้ความหมายแห่งตัวตนของคนขายพวง
มาลัย Phetrak, Pipatpen, & Thammasatjakan,
(2014). ที่ใช้วิธีวิทยาของการศึกษาอัตชีวประวัติผ่าน
เรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตเข้ามาศึกษาเรื่องเล่าแห่ง
ตัวตนและเป็นการสร้างความรู้ชุดใหม่เกี่ยวกับคน
ขายพวงมาลัยขึ้นมาในสังคม คนขายพวงมาลัยคือ
บุคคลที่ประสบวิกฤต พวกเขาถูกให้ความหมายและ

คุณค่าจากสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้การครอบง�ำของ
ความรู้ในระบบสังคมแบบทุนนิยม ที่มุ่งเน้นเรื่องผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก มองข้ามเรื่องราว
ของวิถีชีวิตคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปจน
ท�ำให้คนขายพวงมาลัยประสบวิกฤตเกือบทุกด้าน
จากผลพวงของการให้ความหมายและคุณค่าในเชิงลบ
งานนี้มีกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงซุกซ่อน
อยู่ คณะผู้วิจัยมุ่งท�ำความเข้าใจต่อการสร้างความรู้
ของคนขายพวงมาลัยเองเพื่อการตอบโต้ความหมาย
ที่สังคมก�ำหนดให้ พวกเขาประสบวิกฤตจนต้องต่อสู้
จากการถูกครอบง�ำโดยอ�ำนาจของความรู้ในสังคม
เป็นการต่อสูห้ รือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการเรียนรูส้ กู่ าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคม
นั่นเอง
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงตัวอย่างข้อความในหนังสือสะท้อนการวางแผนการปฏิบัติ (ส่วนหนึ่งของกระบวนการ
		 สร้างกรอบแนวความคิดใหม่ที่จะน�ำไปสู่การเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการ)
การวางแผนการปฏิบัติสู่การเสริมพลังอ�ำนาจตนเอง
Thongboonnoom (2020) เราพลาดโอกาสที่จะได้บวชไปเสียก่อน เราก็ควรที่จะได้ศึกษาธรรมะ โดยวิธีการอ่านจากหนังสือหรือฟัง
จากเทปที่คุณพ่อได้หามาให้ เพื่อเป็นสารประโยชน์แก่ชีวิตของเราก่อนที่เราจะตาย …ผมพยายามดึงจิตดึงใจให้มาสนใจในเรื่องที่เกี่ยว
กับธรรมะนั่นเอง (หน้า 50)

การศึกษาหาความรู้และทักษะที่จะใช้ในการ
ด� ำ เนิ น การตามแผนที่ ว างไว้ เ พื่ อ เสริ ม พลั ง อ� ำ นาจ
ตนเอง รู ป แบบการถ่ า ยทอดความรู ้ เ ปลี่ ย นแปลง
มาจากการได้ถ่ายทอดเล่าเรื่องราวชีวิตของบุคคล
ที่ประสบวิกฤตสอดคล้องกระบวนการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงของเมซิโรว์ที่เสนอไว้ ดังเช่นงานเรื่อง
สร้างชีวิตใหม่ในเรือนจ�ำที่ต้องการถ่ายทอดความรู้
ผ่านการถ่ายทอดชีวิตเพื่อผู้อ่านเห็นถึงคุณค่าของ
การพัฒนาศักยภาพทีอ่ ยูใ่ นตัวเอง จากการได้เห็นว่าผู้
หญิงใช้การเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ในเรือนจ�ำเป็นสิง่ ขับเคลือ่ น
ศักยภาพทีอ่ ยูใ่ นตัวเองเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างคุณค่าและ
ชีวติ ใหม่ได้ดว้ ยตนเองทัง้ เพือ่ การมีชวี ติ อยูภ่ ายในเรือน
จ�ำและเพือ่ ชีวติ ในอนาคตเมือ่ พ้นโทษออกไป งานวิจยั
นี้เป็นหนึ่งในโครงการชีวิตที่ถูกลืม: เรื่องเล่าของผู้
หญิงในเรือนจ�ำ ใช้กระบวนการให้ผหู้ ญิงผูเ้ ป็นเจ้าของ
เรื่องเล่าเป็นผู้สร้างและสร้างใหม่ในเรื่องราวชีวิตของ
ตนเอง เพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตและ
บูรณาการขึ้นมาเป็นประสบการณ์ชีวิตและถ่ายทอด
เรื่องราวออกมาตามความรู้สึกนึกคิดของเจ้าของเส้น
ทางชีวิตนั้น ดังนั้นเจ้าของเรื่องเล่าจึงเป็นผู้ก�ำหนด
ด้วยตนเองว่าประวัติศาสตร์ชีวิตของตนเองนั้นเป็น
อย่างไร มีจุดเปลี่ยนผ่านที่ส�ำคัญของชีวิตที่น�ำสู่ชีวิต
ใหม่อยู่ที่ใด เธอใช้อะไรขับเคลื่อนในเกิดการเปลี่ยน
ผ่านชีวิตไปสู่การสร้างชีวิตใหม่ (Rattanarotsakul,
2011) หรืองานเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์แห่งตัวตน
ของคนพิการ (Juathai, 2008) ที่ใช้วิธีวิทยาหลักใน
การสร้างความรูช้ ดุ ใหม่เกีย่ วกับความพิการของสังคม
โดยใช้การศึกษาอัตชีวประวัติ สร้างเรื่องเล่าแห่งตัว
ตน (Self narrative) ซึ่งในงานนี้ผู้วิจัยเองได้เห็นถึง
กระบวนการก่อร่างสร้างตัวตนของคนพิการทีเ่ ริม่ จาก
การก่อก�ำเนิด การสร้างและการด�ำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
หน้า 124 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

แห่งตัวตน โดยวิเคราะห์ผ่านการเป็นผู้รับฟังค�ำบอก
เล่าของคนพิการอย่างอิสระ ในฐานนะของเพือ่ ทีพ่ ร้อม
จะร่วมแบ่งปันอารมณ์และความรูส้ กึ ของพวกเขา เพือ่
เปิดพื้นที่ให้คนพิการได้บอกเล่าประวัติศาสตร์แห่ง
ชีวติ ของตนเอง ความปรารถนาแห่งตัวตน การทบทวน
ตรวจสอบตนเอง การรู้จักตนเอง (ขั้นนี้สอดคล้อง
กับเมซิโรว์) ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบการถ่ายทอดความ
รู้คู่กับการถ่ายทอดชีวิตสู่การพัฒนาศักยภาพที่อยู่ใน
ตัวเอง เพราะไม่ใช่แต่เพียงคนพิการที่เรียนรู้ชีวิตผ่าน
การเล่าเรือ่ งของตนเอง แต่ผวู้ จิ ยั เองก็ได้ประสบการณ์
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ไม่ได้
มีความหมายเพียงแค่การสร้างพื้นที่แต่เป็นการสร้าง
สุนทรียะให้เกิดขึ้นกับตัวตนของตนเองด้วยเช่นกัน
เพราะการสร้างความรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ท�ำให้ผู้วิจัยมอง
เห็นกลไกอันละเอียดอ่อนของอ�ำนาจที่เข้ามากระท�ำ
ต่อเรือนร่างมนุษย์ มองเห็นการเผชิญหน้ากับอ�ำนาจ
เพื่อปรับเปลี่ยนสถานะจากผู้ถูกกระท�ำเป็นผู้กระท�ำ
การจัดการกับตนเองและมองเห็นมิตรภาพของมนุษย์
ในการสร้างความเสมอภาคแห่งความเป็นคนให้เกิดขึน้
กับเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกันเองอย่างเท่าเทียม การมองเห็น
ในลักษณะนีเ้ ป็นภาพสะท้อนทีท่ ำ� ให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจความ
หมายของการมีชีวิต
หลายรู ป แบบของการถ่ า ยทอดความรู ้
เปลี่ยนแปลงมาจากการได้ถ่ายทอดเล่าเรื่องราวชีวิต
ของบุคคลที่ประสบวิกฤตที่ไม่เพียงแต่จะมีผลต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หากแต่มีผลโดยตรงต่อผู้วิจัย
ด้วย เช่นเดียวกับงานหนังสือของอาจารย์ก�ำพล ทอง
บุญนุม่ งานนีม้ ผี ลโดยตรงต่อการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์
หลังจากประสบวิกฤตด้วยเช่นกัน

ตารางที่ 7 ตารางแสดงตัวอย่างข้อความในหนังสือสะท้อนการศึกษาหาความรู้และทักษะที่จะใช้ในการด�ำเนิน
		 การตามแผนทีว่ างไว้ (ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างกรอบแนวความคิดใหม่ที่จะน�ำไปสู่การเรียน
		 รู้จากการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤต)
การศึกษาหาความรู้และทักษะที่จะใช้ในการด�ำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อเสริมพลังอ�ำนาจตนเอง
Thongboonnoom (2020) หลังจากนัน้ เป็นต้นมา ผมก็อา่ นบ้างฟังบ้างทุกๆ วัน พอนานวันเข้าก็เกิดความเพลิดเพลินในธรรมะ ท�ำให้
ลืมความทุกข์ไปชัว่ ขณะ ในระหว่างทีอ่ า่ นหรือฟังธรรมะ จิตใจก็ดขี นึ้ กว่าแต่กอ่ น และความรูส้ กึ ดีๆ ได้เกิดขึน้ ในใจผมหลายอย่าง (หน้า
50)กับธรรมะนั่นเอง (หน้า 50)
Thongboonnoom (2020) ผมได้เจริญสติดูกายเคลื่อนไหวอยู่ต่อไปอีก (หน้า 71)

การทดลองปฏิบตั ติ ามแผนเพือ่ เสริมพลังอ�ำนาจ
ตนเองในแบบเมซิโรว์ ผูก้ อ่ ก�ำเนิดการเรียนรูเ้ พือ่ การ
เปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนดังกล่าวสอดคล้องกับกระบวนการสร้าง
การเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงในงานวิจยั ๆหลายงาน
ดังทีผ่ เู้ ขียนได้ยกตัวอย่างมาแล้ว ค�ำส�ำคัญทีเ่ มซิโรว์ได้
เน้นย�ำ้ คือเรือ่ งของการเรียนรูอ้ ย่างเป็นเหตุเป็นผล โดย
วิธีการตั้งค�ำถามและการเรียนรู้ในการสะท้อนตนเอง
การอธิบายความหมายของความรู้สึก และค่านิยม
และความหมายของโลกทัศน์ ตลอดจนการให้ความ
หมายของการเปลีย่ นแปลง โดยบุคคลทีป่ ระสบวิกฤต
จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ใน 10 ข้อดัง

กล่าวเพื่อการสะท้อนตนเองและการเรียนรู้อย่างเป็น
เหตุเป็นผลด้วยการตั้งค�ำถามของชีวิต
ต่อมาในปี 1995 เมซิโรว์ได้ให้ความส�ำคัญกับ
การสะท้ อ นตนเองเชิ ง วิ พ ากษ์ โดยได้ เ พิ่ ม เติ ม ใน
กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงโลกและชีวติ
เข้าไปด้วย และเมื่อถึงปี 1998 เมซิโรว์เชื่อมโยงเรื่อง
ของความเชือ่ เกีย่ วกับการสะท้อนอย่างมีวจิ ารณญาณ
โดยใช้วิธีการเล่าเรื่อง การจัดระบบ การบ�ำบัด การใช้
ความรู้ (Suttinarakorn, 2017) สามารถน�ำไปสู่การ
แก้ปัญหาให้กับบุคคลที่ประสบวิกฤตได้อย่างดีด้วย
การเรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยวิธีการตั้งค�ำถาม
และการเรียนรู้ในการสะท้อนตนเอง

ตารางที่ 8 ตารางแสดงตัวอย่างข้อความในหนังสือสะท้อนการศึกษาหาความรู้และทักษะที่จะใช้ในการด�ำเนิน
การตามแผนที่วางไว้ (ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างกรอบแนวความคิดใหม่ที่จะน�ำไปสู่การเรียน
		 รู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤต)
การทดลองปฏิบัติตามแผนเพื่อเสริมพลังอ�ำนาจตนเอง
Thongboonnoom (2020) ผมเคยทดลองปฏิบัติบ้างเหมือนกัน แต่ก็ท�ำอย่างไม่ค่อยจริงจัง (หน้า 51)
Thongboonnoom (2020) การปฏิบัติของผมจะเริ่มต้นจากอิริยาบถนอนหงาย พลิกมือคว�่ำและหงายแต่ละครั้ง ให้มีสติเข้าไปรู้ทุก
ครั้งที่มือคว�่ำและหงาย เริ่มท�ำครั้งแรกๆ ท�ำที่มือขวาเพียงข้างเดียวเท่านั้น (หน้า 64)
Thongboonnoom (2020) ผมเก็บเกี่ยวเอาสติจากอิริยาบถเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ได้มากในแต่ละวัน เพราะคนพิการมีการเคลื่อนไหว
ของร่างกายที่จ�ำกัดอยู่มาก เมื่อมีความง่วง ความคิดหรืออารมณ์ที่รุนแรงเข้ามากระทบก็ต้องท�ำให้เร็วๆ แรงๆ บ้างเพื่อความชัดเจน
ของสติ (หน้า 67)
Thongboonnoom (2020) การปฏิบตั จิ ะเริม่ ตัง้ แต่ลมื ตาตืน่ ตอนตีสี่ ก็เริม่ รูส้ กึ ตัวทันที เจตนาใส่ใจทีจ่ ะเติมสติลงไปในการกระท�ำทุกๆ
อย่างจนตลอดทั้งวัน บางครั้งก็หลงลืมสติไปบ้างเหมือนกันแต่ก็พยายามจะกลับมารู้สึกตัวที่กายหรือจิตอยู่เรื่อย (หน้า 73)
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงตัวอย่างข้อความในหนังสือสะท้อนการศึกษาหาความรู้และทักษะที่จะใช้ในการด�ำเนิน
การตามแผนที่วางไว้ (ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างกรอบแนวความคิดใหม่ที่จะน�ำไปสู่การเรียน
		 รู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤต) (ต่อ)
Thongboonnoom (2020) ผมจะท�ำไปจนกว่าจะถึงเวลาประมาณสามทุ่ม แล้วจึงนอนหลับไป แต่ตอนกลางวันจะไม่หลับ ไม่ค่อย
สนใจกับสิ่งภายนอก ไม่ดูโทรทัศน์ ไม่ฟังวิทยุ ถ้าฟังก็จะฟังแต่ธรรมะ (หน้า 74)
Thongboonnoom (2020) ผมจะปฏิบัติอยู่อย่างนี้ทุกๆ วัน เป็นการสะสมสติ…ท�ำให้สติรู้สึกตัวเด่น (หน้า 76)
Thongboonnoom (2020) พอตื่นขึ้นมา เราก็ต้องเริ่มแก้ทุกข์ให้กายกันเลย เช่น ต้องดื่มน�้ำ ล้างหน้า แปรงฟัง ทานข้าว ขับถ่าย อาบ
น�้ำ เปลี่ยนอิริยาบถต่างๆ จะต้องท�ำอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งนอนหลับไม่ท�ำก็ไม่ได้ (หน้า 78)

การพัฒนาสมรรถนะและการสร้างความเชื่อมั่น
ในตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทใหม่เพื่อเสริมพลัง
อ�ำนาจตนเอง
ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงของเมซิโรว์
(Mezirow) สนับสนุนให้บคุ คลค้นพบความหมายใหม่
ของความคิด ความหมายจะเกิดขึน้ ตลอดกระบวนการ
สนทนาอย่างวิพากษ์วิจารณ์ น�ำให้บุคคลผู้ประสบ
วิกฤตไปสู่การมีมุมมองต่อความจริงที่ซับซ้อน เห็นว่า
ปัญหาคืออะไร อุปสรรคอยู่ตรงไหน อะไรที่สามารถ

เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของบุคคลผู้ประสบวิกฤต
กับความจริงได้ ทั้งหมดนี้คือยานพาหนะส�ำคัญที่น�ำ
ความคิดไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง การตั้ง
ค�ำถามเพื่อพิสูจน์ความจริง และการสะท้อนจะท�ำให้
บุคคลผู้ประสบวิกฤตได้ยินเสียงของคนอื่นและน�ำไป
สู่การยอมรับตนเอง แต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ตรงไปตรง เพื่อการเปลี่ยนโลกทัศน์อย่างแท้จริง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเรียนรู้เพื่อสู้กับวิกฤตที่
ประสบอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง

ตารางที่ 9 ตารางแสดงตัวอย่างข้อความในหนังสือสะท้อนการพัฒนาสมรรถนะและการสร้างความเชื่อมั่นใน
		 ตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทใหม่ (ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างกรอบแนวความคิดใหม่ที่จะ
		 น�ำไปสู่การเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤต)
การพัฒนาสมรรถนะและการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทใหม่
Thongboonnoom (2020) แต่เดิมคิดว่าเราคงท�ำไม่ได้ ต่อมาความคิดมันเปลีย่ นใหม่ มาเป็นเราท�ำได้เราท�ำได้ พอคิดว่าเราท�ำได้เท่านัน้
เอง เราก็ท�ำได้จริงๆ เกิดมีก�ำลังใจขึ้นมาสามารถเรียกความเชื่อมั่นที่เคยมีอยู่ก่อน และหายไปนั้น ให้กลับคืนมาได้ดังเดิม (หน้า 61)
Thongboonnoom (2020) ถึงแม้ว่าจะเป็นในลักษณะนี้ ผมก็ยังไม่คิดที่จะท้อถอย ท้อถอยไม่ได้ ถ้าขืนท้อถอย เราก็ต้องกลับไปเป็น
ทุกข์เหมือนเดิม ผมก็ยงั พยายามทนฝืนท�ำต่อไปเรือ่ ยๆ ถึงแม้วา่ จะล้มลุกคลุกคลานในการทีจ่ ะตัง้ สติอยูก่ ต็ าม ประมาณ 7 วันแรกแทบ
จะไม่ได้อะไรเลยได้แต่ประสบการณ์ที่มีความคิดมากกว่าสติ (หน้า 65)
Thongboonnoom (2020) ผมจะให้ความส�ำคัญกับตัวสติมากกว่าสิ่งใด จนคิดอยากจะออกจากบ้านไปปฏิบัติยังสถานที่เงียบสงัด
วิเวก และใกล้ชิดอยู่กับครูบาอาจารย์ เพื่อที่จะได้บรรลุผลโดยเร็ว (หน้า 72)
Thongboonnoom (2020) ผมก็ยังคงเจริญสติดูกายเคลื่อนไหวอยู่ต่อไปอีก จะไม่ทิ้งหลักเดิม แต่คราวนี้ขยันท�ำมากขึ้น พยายาม
ท�ำให้ต่อเนื่องกันในทุกๆ อิริยาบถและทุกสถานการณ์จะท�ำทั้งวันตลอดเวลาเลย (หน้า 73)
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การบูรณาการมโนทัศน์ใหม่เข้ากับวิถกี ารด�ำเนิน
ชีวิตเพื่อเสริมพลังอ�ำนาจตนเอง
ในปี 1978 เมซิโรว์ผนู้ ไี้ ด้เสนอล�ำดับขัน้ ของทฤษฎี
TL ไว้ 10 ขั้นตอน โดย 10 ขั้นตอนดังกล่าว ถือเป็น
หน้าใหม่แห่งการปฏิวตั เิ พือ่ การเปลีย่ นแปลงการเรียน
รู้ก็ว่าได้ มีดังต่อไปนี้
1) การเดินทางไปสู่ภาวะงุนงงสับสน
2) การส�ำรวจตนเอง
3) การเกิดความรู้สึกแปลกแยก
4) การอธิบายสิ่งเกี่ยวข้องกับความไม่พอใจกับผู้
อื่น

5) การอธิบายความคิดเห็นเกีย่ วกับพฤติกรรมใหม่
ที่จะเกิดขึ้น
6) การสร้างความเชื่อมั่นในหนทางใหม่
7) การวางแผนสู่การปฏิบัติ
8) การค้นหาความรู้ที่จะน�ำไปใช้ตามแผน
9) การทดลองปฏิบัติตามบทบาทใหม่ที่ก�ำหนด
10) การประยุกต์ใช้กับประสบการณ์อื่นๆ ในชีวิต
ประจ�ำวัน (Suttinarakorn, 2017)
ขั้นนี้หมายถึงขั้นที่บุคคลสามารถหล่อหลอมพลัง
อ�ำนาจตนเองไปสู่ประสบการณ์อื่นในชีวิตประจ�ำวัน
ได้ เป็นการบูรณาการมโนทัศน์ใหม่เข้ากับวิถีการ
ด�ำเนินชีวิต

ตารางที่ 10 ตารางแสดงตัวอย่างข้อความในหนังสือสะท้อนการพัฒนาสมรรถนะและการสร้างความเชื่อมั่น
		 ในตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทใหม่ (ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างกรอบแนวความคิดใหม่
		 ที่จะน�ำไปสู่การเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤต)
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Thongboonnoom (2020) เมื่อสติได้สัมผัสอยู่กับกายที่ก�ำลังเคลื่อนไหวไปนานๆ ก็คุ้นเคยกันแนบแน่นไปด้วยกัน สติมีมากขึ้น มี
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ก�ำลังปล่อยให้โจรเข้ามาปล้นสติของเราเสียแล้ว ผมต้องคอยสอนตัวเองอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอกตัวหรือในตัว
ก็พยายามที่จะกลับเข้ามาหาความรู้สึกตัวก่อนเสมอ (หน้า 74)
Thongboonnoom (2020) ผมต้องเป็นทุกข์เพราะเจ้าความคิดนี้มานาน แต่พอมาฝึกเจริญสติได้มาสัมผัสกับตัวสติเข้าจริงๆ ก็มีสติ
รู้สึกตัวมากขึ้น ชีวิตอยู่กับปัจจุบันก็ท�ำให้เราเห็นทุกข์เห็นโทษภัยในความคิดชนิดที่มิได้ตั้งใจคิด (หน้า 80)
Thongboonnoom (2020) การที่เราพยายามที่จะตั้งต้นมีสติรู้สึกตัวใหม่อยู่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน เหมือนกับได้เปลี่ยนอิริยาบถให้กับ
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เลนส์เก่าอย่างแน่นอน (หน้า 93)
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มิติแห่งการต่อสู้/ต่อรองสู่การเสริมพลัง
อ�ำนาจตนเอง
ผ ล แ ห ่ ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่ สื่ อ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ “จิตสดใสแม้กายพิการ” ของ
อาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่ม อาจมองอีกมุมเพื่อเพิ่ม
มิติให้ชวนคิดได้ว่าคือผลแห่งการกระท�ำ (social
action) เพื่อสื่อความหมายในแบบของกิ๊ดเดนส์
(Giddens, 1984) โดยการที่อาจารย์ก�ำพล ทอง
บุญนุ่มสามารถสร้างกรอบแนวความคิดใหม่ที่น�ำ
ไปสู่การเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของ
คนพิการผู้ประสบวิกฤตทั้ง 10 ขั้นตอนของเมซิโรว์
ดังกล่าวข้างต้น คือการเลือกกระท�ำเพื่อสื่อความ
หมายให้สังคมเข้าใจและรับรู้ถึงการต่อสู้/ต่อรอง
ที่ยิ่งใหญ่และมีพลังของคนพิการผู้ประสบวิกฤต
ในอันที่จะสามารถครอบครองทรัพยากรที่เหลือ
อยู่ ที่ฟุ้งกระจายรอบตัวอาทิเช่น ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความคิดความเชื่อที่ต้องปรับใจยอมรับ
ความจริงที่เหลืออยู่ของร่างกายที่เปลี่ยนไป เครื่อง
บันทึกเสียง ธรรมะ วิทยุ จดหมาย เป็นต้น ทั้งหมด
นี้อาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่มกลับเก็บมาบันดาลให้
เกิดความสุขได้อย่างมหัศจรรย์ จากบรรทัดฐาน,
การตีความหมายและการครอบครองทรัพยากร
(modality) ซึ่งปฏิบัติการนี้สอดคล้องตรงกับ
ทรรศนะของกิ๊ดเดนส์ (Giddens, 1984), บูริ
เยอร์ (Bourdieu, 1992) และฟูโกต์ (Foucault,
2000) ที่มองว่ามนุษย์สามารถฉกฉวยทรัพยากร
(facilitate) เพื่อให้เราได้คุณประโยชน์ทุกอย่าง
และเพื่ อ ให้ สั ง คมเข้ า ใจอย่ า งที่ เราต้ อ งการจะมี
กระบวนการใช้ภาษาภายใต้สูตรส�ำเร็จถ่ายทอด
ออกมาเป็นหนังสือที่เกิดจากการคิดไตร่ตรอง (reflexive) และอยู่ในสภาวะชั่งใจของอาจารย์ก�ำ
พล ทองบุญนุ่มว่าต้องตัดสินใจตีความหมายแบบ
ใด ใช้ทรัพยากรแบบไหน จึงท�ำให้เกิดความสุข กิ๊ด
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เดนส์เรียกสิ่งเหล่านี้ว่า กลยุทธ์ (Giddens, 1984)
ที่เปลี่ยนเป็นผลแห่งการปฏิบัติการทางอ�ำนาจที่
ส�ำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และลุ่มลึกจากการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤตทั้ง 10 ขั้น
ตอนของเมซิโรว์ นอกจากนี้การกระท�ำ (social
action) ของอาจารย์ก�ำพล อาจารย์ได้เกิดการ
ไตร่ครองและรู้ผลว่าควรผลิตซ�้ำ (reproduct)
การกระท�ำนี้ (การเสริมพลังอ�ำนาจตนเองรูปแบบ
นี้) สอดคล้องกับที่กิ๊ดเดนส์อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่า
ทุกครั้งที่เราท�ำอะไรไปโดยใช้ความหมายที่สังคม
ก�ำหนดไว้เท่ากับเราตอกย�้ำว่า โครงสร้างนี้ถูก
ต้องดีงามและควรผลิตซ�้ำหากอาจารย์ก�ำพลยอม
แพ้และยอมรับความหมายที่สังคมก�ำหนดว่า คน
พิการที่ประสบวิกฤตท�ำอะไรไม่ได้ด้วยตัวเองแล้ว
อาจารย์เชื่อว่าคนพิการน่าสงสารคือโครงสร้างที่
ถูกต้องดีงาม อาจารย์ยอมท�ำตามอาจารย์ยอม
ผลิตซ�้ำความคิดความเชื่อนี้ต่อไป การเผยแพร่สื่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “จิตสดใสแม้กายพิการ”
จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นสื่อหนังสือนี้จึงเป็นมากกว่า
การเขียนหนังสือของท่านอาจารย์ก�ำพล หากแต่
เป็นการตอกย�้ำให้สังคมรับรู้ว่าโครงสร้างของการ
เสริมพลังอ�ำนาจตนเองจากเรื่องเล่าของคนพิการ
ผู้ประสบวิกฤตเป็นโครงสร้างที่ถูกต้องดีงามและ
เพื่อให้สังคมเรียนรู้ว่าควรผลิตซ�้ำ (ส่งผ่านสืบทอด
แนวคิด) ต่อไปผู้เขียนมองว่าสิ่งนี้คือต้นแบบที่
อาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่มได้ฝากไว้เพื่อเชื่อมความ
คิดความเชื่อระหว่างโลกของคนพิการทั้งมวลกับ
สังคมไทย
สรุป (Conclusion)
ข้ อ ความที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น ไม่ ว ่ า มนุ ษ ย์
ผู ้ นั้ น จะมี ค วามพิ ก ารหรื อ ไม่ ก็ ต ามล้ ว นแล้ ว แต่
สามารถสื่อสารถึงกันได้ กระบวนการสร้างกรอบ

แนวความคิดใหม่ที่จะน�ำไปสู่การเรียนรู้จากการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤต
สามารถปรับได้ส�ำเร็จด้วยทั้ง 10 ขั้นตอนตาม
ทรรศนะของเมซิ โรว์ ท รรศนะดั ง กล่ า วเป็ น ดั่ ง
แผนที่แห่งการปลดปล่อยพลังอ�ำนาจในตนเอง
ของคนพิการผู้ประสบวิกฤต ความรู้ความเคยชิน
ที่ เราคุ ้ น ตาในแบบเรื่ อ งเล่ า หลั ก ในสั ง คมที่ ว ่ า
คนปกติเป็นอย่างไร คนพิการเป็นอย่างไร เส้น
แบ่งแยกนั้นอาจเปลี่ยนไปด้วยเรื่องเล่าย่อยๆใน
บทความวิ ช าการชิ้นนี้เ พราะคนพิก ารผู้ประสบ
วิ ก ฤตสามารถเสริ ม พลั ง อ� ำ นาจในตนเองได้ แ ม้
บริบทที่ตนเองอยู่จะไม่ใช่คนที่มีร่างกายครบ 32
ประการแล้วก็ตาม จากทัศนะของเมซิโรว์ข้างต้น
หากพิ จ ารณาว่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการเรี ย นรู ้ อ าจมา
จากภาวะวิกฤตในชีวิต ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว การตี
ประเด็นความคิด การร้อยเรียงความคิด ผ่านการ
เลือกสรรถ้อยค�ำเพื่อสื่อความหมายสู่ผู้รับสารด้วย
หนังสือ จิตสดใสแม้กายพิการ ของอาจารย์ก�ำ
พล ทองบุญนุ่ม การมองย้อนอดีตเช่นนี้ จะท�ำให้
บุคคลเกิดการเรียนรู้มากขึ้นเกิดความคิดความเชื่อ
ชุดใหม่ และมีการปฏิบัติการตามมโนทัศน์ใหม่ที่

เกิดจากการได้เรียนรู้ด้วยการใคร่ครวญไตร่ตรอง
อดีต ทั้งนี้ก็คงเป็นอีกหนทางในการปลดปล่อย
พลังอ�ำนาจในตนเองของคนพิการผู้ประสบวิกฤต
ให้ก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างราบรื่นด้วยตัว
เอง
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