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บทความนี้พิจารณาฐานคติทางปรัชญาเบื้องหลังความเขาใจเกี่ยวกับความทุพลภาพ การคนหาฐานคติดังกลาวจะ
กระทําโดยพิจารณาจากรูปแบบกระแสหลักที่ใชทําความเขาใจคนพิการในวงการวิชาการและการวางนโยบาย รูปแบบ
ดังกลาวแบงไดเปน 2 แบบ ไดแก รูปแบบเชิงการแพทยและรูปแบบเชิงสังคม ในที่สุดแลวการวิเคราะหจะแสดงใหเห็นวา
ฐานคติทางปรัชญาที่มีบทบาทสําคัญก็คือ “ทวินิยม” (Dualism) อันเปนแนวคิดระดับภววิทยาวาดวยธรรมชาติมนุษยอัน
ประกอบด ว ย 2 ส ว น ได แ ก จิ ต และกาย และฐานคติ นี้ ก็ มี นั ย ยะทางจริ ย ศาสตร ใ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การเคารพอั ต ตาณั ติ
(Autonomy)
อนึ่ง กอนที่จะเขาสูเนื้อหา ผูเขียนใครขอแจงวาคําสําคัญตางๆ ที่ใชในบทความนี้จะไมสอดคลองกับที่ใชกันตาม
ธรรมเนี ย มของนั ก วิ ช าการด า นการฟ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารในประเทศไทย ตามธรรมเนี ย มดั ง กล า ว จะแปลคํ า ว า
"Impairment" ดวยคําวา "ความบกพรอง" และแปลคําวา "Disability" ดวยคําวา "ความพิการ" ในทางกลับกัน ในบทความนีจ้ ะ
แปลคําวา "Impairment" ดวยคําวา "ความพิการ" และแปลคําวา "Disability" ดวยคําวา "ความทุพลภาพ" ทั้งนี้ ก็เพื่อความ
ราบรื่นในการนําเสนอความคิดในบริบทวิชาการตะวันตก
ดังจะเห็นไดชัดในกรณีของ "รูปแบบเชิงสังคม" (ดูเนื้อหาขางลาง) ซึ่งมีความคิดสําคัญที่อาศัยการแบงแยกระหวางภาวะความ
พิการทางกายกับภาวะความไรความสามารถอันเนื่องมาจากความพิการดังกลาว หรืออีกนัยหนึ่ง ระบบคิดนี้มองเห็นวาผู
พิการไมจําเปนตองเปนผูไรความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆ ในเวลาเดียวกัน การที่ผูพิการไมสามารถทํากิจกรรม
บางอยางนั้นเปนผลมาจากการจัดสภาพแวดลอมของสังคม หรือแมแต ICIDH (ดูเนื้อหาขางลาง) ก็มีแนวคิดที่แบงแยก
ระหวางภาวะไรความสามารถกับความพิการ กลาวคือ แมความไรความสามารถจะเปนผลจากความพิการทางกาย แตผูพิการ
บางคนก็ไมจําเปนตองเปนผูไรความสามารถ (เชน ผูที่เสียโฉมก็ยังสามารถประกอบกิจกรรมตางๆ ได)
จากคําอธิบายดังกลาว จะเห็นไดวามีการใชคําวา "Disability" ในลักษณะที่สัมพันธกับโครงสรางของคําที่เกิดจากการ
ใชอุปสรรค (Prefix) นั่นคือ "dis" กับ "ability" (รวมกันเปน "ไร-ความสามารถ" หรือ "ไม-สามารถ") การเลนคําดังกลาวจะ
ปรากฏใหเขาใจไดดีเมื่อใชคําวา "ทุพลภาพ" ซึ่งมีอุปสรรค "ทุ" กับคําวา "พลภาพ" สอดคลองกับภาษาอังกฤษเปนอยางดี
สําหรับคําวา "Impairment" นั้น แมศัพทบัญญัติวิชาการของราช
บัณฑิตสถานจะใหแปลไดทั้ง "ความบกพรอง" และ "ความพิการ" (ดู www.royalin.go.th) แตในที่นี้ผูเขียนเลือกคําหลังเพื่อ
โนมนําใหนึกถึงการแพทยตามเจตนาการใชในวงวิชาการตะวันตก (ดูเนื้อหาขางลาง)

1. มุมมองเกี่ยวกับความทุพลภาพ
"ความทุพลภาพ" จัดเปนมโนทัศนเชิงบรรทัดฐาน เนื่องจากเปนการสะทอนในมุมกลับถึงความคิดเรื่องลักษณะทีค่ วร
คาดหวังไดจากมนุษยไมวาทางกายหรือทางจิตใจ รวมถึงความคิดเกี่ยวกับลักษณะที่ควรจะเปนในการจัดรูปแบบทางสังคม
เพื่อดูแลสมาชิกในสังคม คําวา "ทุพลภาพ" มีนัยยะวาผูทุพลภาพนั้นขาดความสามารถ (“พละ”) บางประการที่แสดงลักษณะ
ของมนุษย หรือลักษณะที่ชวยใหมีชีวิตแบบที่มนุษยควรจะมี
ความสามารถทางกายและจิตใจดังกลาวเปนองคประกอบที่เปนสาระของความเปนมนุษย ไมเพียงดวยเหตุวาสิ่ง
เหลานี้ชวยแยกแยะมนุษยออกจากสัตวอื่น แตยังเปนดวยเหตุผลวาสิ่งเหลานี้ทําใหมิติดานความสัมพันธของชีวิตมนุษยใน
ระดับระหวางบุคคลและระดับประชาคมมีความเปนไปได ในเมื่อความทุพลภาพหมายถึงการขาดความสามารถหรือเงื่อนไข
แหงความเปนไปไดที่จะลุซึ่งชีวิตที่สมควร รวมถึงการมีสวนยังประโยชนแกสวนรวมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสังคม ความ
ทุพลภาพจึงเปนเครื่องกีดขวางความงอกงามของชีวิต หรืออีกนัยหนึ่ง ความสามารถและเงื่อนไขแหงความเปนไปไดตางๆ
ถือวาเปนสิ่งดีและเปนประโยชน ในขณะที่ความทุพลภาพเปนภาวะอันไมนาพึงปรารถนา
อยางไรก็ตาม แมการไรซึ่งความสามารถจะเปน องคป ระกอบสํา คัญ ในการกลา วถึง ความทุพลภาพ แตประเด็น
สําคัญคือการพิจารณาวาอะไรคือความสามารถที่ขาดไป ซึ่งมี 2 มุมมองเกี่ยวกับความทุพลภาพที่มีบทบาทสําคัญในวงการ
การศึกษาและวางนโยบายเกี่ยวกับผูทุพลภาพ กลาวคือ มุมมองเชิงปจเจกบุคคลและเชิงสังคม
ในมุมมองเชิงปจเจกบุคคล ความสามารถดังกลาวคือสมรรถนะทางกายบางประการ ในมุมมองนี้ ความทุพลภาพคือ
ความพิการของปจเจกบุคคล แตในมุมมองเชิงสังคม ความทุพลภาพมิไดเปนเรื่องเดียวกันกับความพิการเสียทีเดียว ความ
พิการมิใชภาวะอันไมนาพึงปรารถนาในตัวเอง แตความทุพลภาพตางหากที่เปนภาวะอันไมนาพึงปรารถนาที่สืบเนื่องมาจาก
สภาพแวดลอมอันไมเปนธรรมทางสังคม ไมวาจะเปนการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพหรือการสรางความหมายทางสังคม
จะเห็นไดวาทั้งสองมุมมองนี้มีนัยยะเชิงบรรทัดฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ดีหรือเลวสําหรับปจเจกบุคคล และสิ่งที่ถูกหรือผิดสําหรับ
การจัดรูปแบบทางสังคม ซึ่งตอไปนี้จะเปนรายละเอียดของทั้งสองมุมมองดังกลาว

1.1 ความทุพลภาพ : มุมมองเชิงปจเจกบุคคล
ในวัฒนธรรมทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยกอน ความทุพลภาพมักปรากฏเปนเครื่องแสดงถึงความบกพรองทาง
จริยธรรมของบุคคล หรือพอแมญาติพี่นองของเขา ยกตัวอยางเชน หากพบวามีเด็กเกิดมาทุพลภาพ คนทั้งหลายก็จะมองวาสิ่ง
นั้นมีเหตุเนื่องมาจากกรรมชั่วของพอแม หรือหากพบวาบุคคลหนึ่งประสบเคราะหกรรมจนกระทั่งทุพลภาพ คนทั้งหลายก็จะ
มองวาสิ่งนั้นมีเหตุจากเวรกรรมที่เขาเคยกอ ทัศนะเชนนี้เรียกไดวา “รูปแบบเชิงจริยธรรมของความทุพลภาพ” (Moral model
of disability) ตามมุมมองของทัศนะนี้ ความทุพลภาพคือภาวะแหงความเสียหายที่เกิดแกบุคคลเพื่อตอบแทนตอความผิดบาป
ที่เขากระทํา ดังนั้น จึงมักมีจุดสนใจอยูที่ความทุพลภาพที่สังเกตเห็นได
อยางไรก็ตาม ในสมัยปจจุบัน ความทุพลภาพในรูปแบบตางๆ สามารถอธิบายไดดวยวิทยาศาสตรการแพทย ดวยเหตุนี้
จึงเกิดความเขาใจใหมวาความทุพลภาพเปนความบกพรองทางกายหรือจิตใจของปจเจกบุคคล ทัศนะที่มาแทนที่นี้เรียกวา
“รูปแบบเชิงการแพทยของความทุพลภาพ” (Medical model of disability) ตามทัศนะเชนนี้ สาเหตุของความทุพลภาพก็

เนื่องมาจาก (ก) ความโชคราย เชน อุบัติเหตุ (ข) ความบกพรองในการดูแลสุขภาพตนเอง เชน การสูบบุหรี่ และ (ค)
พันธุกรรม จะเห็นไดวาสาเหตุเหลานี้เปนเรื่องของปจเจกบุคคลทั้งสิ้น ความทุพลภาพจึงเปน “โศกนาฏกรรม” ของปจเจก
บุ ค คล อั น เนื่ อ งมาจากสภาวะทางพยาธิ ส ภาพของเขา ด ว ยเหตุ นี้ รู ป แบบดั ง กล า วจึ ง มี อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว า “รู ป แบบแห ง
โศกนาฏกรรมสวนบุคคล” (Personal tragedy model)
ไมนาประหลาดใจวาทําไมจึงมีทัศนะวาความทุพลภาพเปนเรื่องของปจเจกบุคคล รูปแบบพื้นฐานทางเวชปฏิบัติคือ
การวินิจฉัยอาการ กําหนดวิธีรักษา ลงมือรักษาและดูแลใหแนใจวาผูปวยหายเปนปกติ แมรูปแบบนี้จะเปนเรื่องธรรมดา แต
ในอันที่จริงแฝงไวซึ่งฐานคติอันสําคัญ นั่นคือ การทําใหคนกลับเปนปกติ (Normalization) หรือคืนสูความสมบูรณ
(Wholeness) อันเปนสิ่งที่เปนไปไมไดสําหรับผูทุพลภาพหลายราย นอกจากนี้ รูปแบบดังกลาวยังเนนความสัมพันธระหวาง
แพทยกับคนไข ผูที่มาติดตอกับแพทยคือคนไขที่ควรรับคําแนะนําจากแพทยซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญกวา ในที่สุดผลที่เกิด
แกผูทุพลภาพคือการมุงความสนใจไปที่ (ก) “ความไมสมบูรณ” ของเขาเหลานั้น อันเปนสิ่งที่ขจัดไปไมได และ (ข) ความ
จําเปนที่เขาเหลานั้นควรจะไดรับการตอบสนองเพื่อที่จะมีชีวิตแบบคนปกติมากที่สุดภายใตเงื่อนไขของพยาธิสภาพที่มี แต
ทั้งสองประการนี้คือการยืนยันความไมสมบูรณ ความไมปกติ หรือความไมพอเพียงของผูทุพลภาพนั่นเอง
อิทธิพลที่ชัดเจนประการหนึ่งของรูปแบบเชิงการแพทยสามารถพบแฝงอยูในนิยามความทุพลภาพขององคการอนามัย
โลกที่เสนอไวใน “การกําหนดประเภทระดับนานาชาติเกี่ยวกับความพิการ ความทุพลภาพ และความดอยสถานะ” (The
International Classification of Impairments, Disability and Handicaps หรือ ICIDH) ในป ค.ศ.1980 ซึ่งบัญญัติไวเปนแนว
ทางการบริการทางการแพทยและสาธารณสุขทั่วโลก นิยามดังกลาวแยกแยะระหวาง ความพิการ (Impairment) ความทุพล
ภาพ (Disability) และความดอยสถานะ (Handicap)
ความพิการ หมายถึง ความขาดหายหรือความผิดปกติของโครงสรางหรือการทํางานในเชิงจิตวิทยา สรีรวิทยา หรือ
กายวิภาค ความทุพลภาพ หมายถึง ขอจํากัดหรือความขาดหายไปซึ่งความสามารถที่จะกระทํากิจกรรมในลักษณะหรือใน
ขอบเขตที่จัดไดวาปกติสําหรับมนุษย โดยขอจํากัดหรือความขาดหายไปนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากความพิการ ความดอย
สถานะ หมายถึง ความเสียเปรียบของบุคคลอันเนื่องมาจากความพิการหรือทุพลภาพ อันจํากัดหรือขัดขวางการปฏิบัติบทบาท
ปกติของบุคคลนั้น จะสังเกตเห็นไดวาตามนิยามขององคการอนามัยโลกในป 1980 นี้ ขอจํากัดในชีวิตของผูทุพลภาพเปนผล
โดยตรงจากความพิการของเขาเอง สิ่งนี้เรียกวาการทําใหความทุพลภาพเปนเรื่องของธรรมชาติ (Naturalization)
ฐานคติที่สําคัญของรูปแบบเชิงการแพทยคือทวิลักษณของรางกายที่ “สามารถ” หรือมี “พลภาพ” (able-bodied) และ
รางกายที่ “ไมสามารถ” หรือ ไมมี “พลภาพ” (dis-abled bodied) ประเภททั้งสองนี้จะมาพรอมกับลักษณะอื่นๆ กลาวคือ “พล
ภาพ” จะมาพรอมกับ “ปกติ” “ดี” “สะอาด” “เหมาะสม” “สามารถ” “พึ่งพาตนเองได” ในขณะที่ “ทุพลภาพ” มาพรอมกับ
“อปกติ” “เลว” “สกปรก” “ไมเหมาะสม” “ไมสามารถ” “พึ่งพาผูอื่น”
ลักษณะเหลานี้ชวยใหเห็นไดชัดเจนวาทําไมผูที่ไดรับอิทธิพลจากรูปแบบเชิงการแพทยจึงเห็นวาเปนความชอบธรรม
ที่จะ “ปฏิบัติตอ” (do to) ผูทุพลภาพ มากกวาที่จะ “ปฏิบัติดวยกัน” (do with) ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดคือ ในตนศตวรรษที่ 20 มี
การนําผูทุพลภาพไปควบคุมกักขังในสถานดูแล (Asylum) และปองกันไมใหคนเหลานี้เจริญพันธุ
อีกทัศนะหนึ่งที่มีฐานอยูบนมุมมองแบบปจเจกบุคคล คือ “รูปแบบเชิงปฏิสัมพันธระหวางอัตภาวะของความทุพล
ภาพ” (Intersubjective model of disability) ทัศนะนี้ใหความสําคัญแกปฏิสัมพันธทางความคิด (Cognitive) และ
ประสบการณทางอารมณ (Affective) ระหวางบุคคล กลาวคือ ความทุพลภาพเปนผลมาจากประสบการณสวนบุคคล

ผสมผสานกับการมองตําแหนงสถานะของตนในความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม ดังนั้น จึงกลาวไดตามทัศนะนี้วา
บุคคลคนหนึ่งมีความทุพลภาพ ก็ดวยวาเขารูสึกเชนนั้น และความรูสึกดังกลาวเปนผลมาจากการมองความสัมพันธของตนเอง
ที่มีตอผูอื่นบนพื้นฐานของคุณลักษณะตางๆ ที่ตนและผูอื่นมี นัยยะก็คือการจะเห็นวาตนทุพลภาพหรือไม ขึ้นอยูกับทัศนคติ
ของผูมีความบกพรองทางกายของแตละคน บางคนอาจจะ “ไมยอมแพ” หรือ บางคนอาจจะ “ทอแท” ทั้งนี้เปนเรื่องการ
ปรับตัวของปจเจกบุคคล
ทัศนะนี้อาจถือเปนสวนหนึ่งของรูปแบบเชิงการแพทย ซึ่งไดขยายกลายเปน “รูปแบบเชิงการฟนฟูของความทุพล
ภาพ” (Rehabilitation model of disability) อันเนื่องมาจากการขยายขอบเขตของความหมายของการรักษาใหครอบคลุมเรื่อง
การปรับปรุงสภาวะทางสุขภาพและสงเสริมการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพที่ผูปวยมี และแนนอนวาสวนหนึ่งของการ
ปรับตัวที่ผูทุพลภาพควรมีคือ “การไมคิดวาตนเปนคนพิการ” จะไดพยายามพึ่งพาตนเอง ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน รูปแบบเชิง
การฟนฟูยังคงเปนการยืนยันฐานคติเกี่ยวกับการทําใหเปนเหมือนคนปกติเชนเดิม และยังเปนการคงไวซึ่งบทบาทของ
บุคลากรทางการแพทยในการดูแลผูทุพลภาพ ซึ่งคงมีฐานะเปนผูรับคําแนะนําและบริการเชนเดิม สิ่งนี้มีนัยยะถึงการเปนผูรับ
การกําหนดวิถีชีวิตดวย ดังเชนที่ พอล แอบเบอรลี (Paul Abberley, 1987 : 14) นักวิชาการผูทุพลภาพ อางถึง เอ. ซูเธอแลนด
(A. Sutherland, 1981) ไววา
“การเลียนแบบรางกาย "ปกติ" ที่แมจะหยาบและไมสะดวก ก็ยังถือวาดีกวาการใชอุปกรณชวยที่เหมาะเจาะมี
ประสิทธิภาพ แตทําให [ผูทุพลภาพ] ไมตองแสรงเปนอื่นนอกจากภาวะที่ตนมี” และ “มีการเนนความสําคัญเปนอยางมากวา
เด็กที่เปนโปลิโอ...ตองเดินใหได...ในทํานองวาการยืนขึ้นมาเปนสิ่งที่ดีกวาการนั่งอยางมหาศาล เมื่อวาการยืนนั้นตองอาศัย
โครงเหล็กที่หนักเปนตัน ไมใหอิสระในการเคลื่อนไหว และทําใหเจ็บปวด รวมถึงตองใชเวลาเปนชั่วโมงกวาจะใสหรือถอด
ออก อีกทั้งยังดูนาเกลียด คนเชื่อกันวานั่นคือสิ่งที่ [พวกเขา] ตองการ และเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับ [พวกเขา]” หรือดังที่ ไมค เฟ
เธอรสโตน (Mike Featherstone, 1999 : 6) อางคําบรรยายของวอลเบอรกา ไฟรแทค (Walburga Freitag, 1999) ไววา
“จากมุมมองของหมอ รางกายที่รับผลจากยาธาลิโดไมดเปนรางกายที่ผิดรูป จึงจําเปนตองทําใหเหมือนปกติเพื่อชวย
ใหเด็กปรับตัวได แตในเมื่อการเปนเหมือนปกตินี้ทําใหตองใสขาเทียมใหแกขาที่กุดสั้นซึ่งไมสามารถรับน้ําหนักของอุปกรณ
เด็กที่สามารถเคลื่อนไหวไปรอบบานไดอยางคลองแคลวชํานาญดวยอวัยวะอันกุดสั้น จึงกลับตองเสียความสามารถในการ
เคลื่อนที่ ดังนั้น กระบวนการทําใหเปนปกตินี้จึงเปนไปเพื่อประโยชนของแพทย ไมใชของเด็ก เพราะเด็กไมมีปญหาในการ
ยอมรับรางกายที่พวกเขามีความคุนเคยในการใชชีวิตมาตั้งแตเกิดแลว”
1.2 ความทุพลภาพ : มุมมองเชิงสังคม
นักคิดอีกฝายเห็นวามุมมองเชิงปจเจกบุคคลนั้น มีอคติแฝงอยูและนําไปสูการปฏิบัติตอผูทุพลภาพแบบ "กดขี่" ไมวา
ในระดับความสัมพันธระหวางบุคคล หรือระหวางรัฐกับบุคคล เนื่องจากเปนมุมมองที่ทําใหคนมุงความสนใจมาที่ปจเจก
บุคคลผูทุพลภาพ โดยละเลยที่จะพิจารณาสภาวะแวดลอมทางสังคม แมมีความพยายามใหความชวยเหลือ แตทรัพยากร
ทั้งหลายก็จะทุมเทไปเพื่อ “พัฒนา” ผูทุพลภาพ มากกวาที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมทางสังคม ดังนั้น ผูทุพลภาพจึงเปนคน
ชายขอบและไมมีสวนรวมในสังคม หรือไมมีแมแตโอกาสจะกําหนดชะตาชีวิตตนเอง ดวยเหตุนี้ จึงมีความพยายามที่จะหัน
มาพิจารณาสิ่งแวดลอมทางสังคมเพื่อที่จะใหนิยามใหมเกี่ยวกับความทุพลภาพ ซึ่งในที่สุดไดกอใหเกิด “รูปแบบเชิงสังคม
ของความทุพลภาพ” (Social model of disabilities)

รูปแบบเชิงสังคมมีจุดเริ่มจากเปาประสงคที่จะเปดเผยใหเห็นวาความหมายของความทุพลภาพที่ยอมรับกันทั่วไปใน
สังคม และวงการแพทยและสาธารณสุข แมจะดูเหมือนวาเปนความจริงเนื่องจากอางถึงลักษณะทาง "ธรรมชาติ" บางอยาง
เชน ลักษณะทางกายภาพ แตจริงๆ แลวเปนสิ่งที่สังคมสรางขึ้นเพื่อกีดกันผูทุพลภาพ ซึ่งมีลักษณะไมตรงกับความคาดหวัง
ทางสังคม ไมวาจะในดานรูปลักษณ พฤติกรรม หรือการสรางประโยชนทางเศรษฐกิจ
กระบวนทัศนของรูปแบบเชิงสังคมมีฐานคติเบื้องตนที่วาผูทุพลภาพมี "ภาวะแหงความสามารถ" ("พลภาพ") ที่
"เสีย" ("ทุ") ไป ก็ดวยสังคมที่มิไดจัดรูปแบบโดยคํานึงถึงความจําเปนของคนเหลานี้ ทั้งนี้ จะตองแยกแยะระหวางความ
พิการ (Impairment) อันหมายถึงขอจํากัดในการทํากิจกรรมตางๆ อันเนื่องมาจากความไมสมบูรณทางกายภาพกับความทุพล
ภาพ (Disability) อันหมายถึงขอจํากัดดานโอกาสในการมีสวนรวมในชีวิตปกติในชุมชนในฐานะที่เทาเทียมกับผูอื่น อันเปน
ขอจํากัดที่เกิดจากอุปสรรคทางกายภาพและการกีดกันทางสังคม ขอกีดขวางเหลานี้คือความไมเปนธรรม จึงจัดไดวาเปน
รูปแบบหนึ่งของการกดขี่ทางสังคม
ไมค โอลิเวอร (Mike Oliver) ซึ่งเปนผูทุพลภาพ นับวาเปนบุคคลสําคัญที่กอรูปทฤษฎีใหแกรูปแบบเชิงสังคมนี้ โดยอาศัย
วิธีการที่เนนโครงสรางและลักษณะเชิงวัตถุของสังคม โอลิเวอรเห็นวาพลังทางสังคมและเศรษฐกิจของทุนนิยมเปนบอเกิด
ของมุมมองเชิงปจเจกบุคคลและการกดขี่ผูทุพลภาพ กลาวคือ ทุนนิยมกอใหเกิดอุดมคติแหงความปกติ (Ideology of
normality) ทั้งนี้เพราะทุนนิยมมีความจําเปนตองอาศัยแรงงานในการขับเคลื่อน ซึ่งหมายความวาตองการบุคคลที่สามารถ
ฝกฝนและปฏิบัติงานเพื่อสรางผลผลิตได ดวยเหตุนี้ จึงเกิดแนวคิดเรื่องบุคคลที่มีกายและจิตใจที่ใชได (able-bodied / ableminded) โดยบุคคลเหลานี้จะมีลักษณะทางกายที่สามารถใชเครื่องจักรใหมๆ และมีความปรารถนาที่จะทํางานตามกรอบแบบ
แผนของโรงงาน ผูที่ไมจัดอยูในกลุมคนเหลานี้ คือ ไมสามารถเขารวมปฏิบัติงานเพื่อสรางผลผลิตได จึงถูกเรียกวาเปน “ผู
ไม+สามารถ" (ในความหมายของ "ผูทุ+พลภาพ" / “the dis-abled”)
ในขณะเดียวกัน ประเด็นเรื่องสุขภาพเริ่มเขามาเกี่ยวของกับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหมีประชากรมาก
และแข็งแรงพอที่จะทํางานในภาคอุตสาหกรรม ผนวกกับความกาวหนาทางความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย ทําใหมีการ
ขยาย "ตลาดทางการแพทย" อันหมายถึงการเสนอบริการเกี่ยวกับบุคลากรที่คอยดูแลสุขภาพและรักษาโรค กลุมวิชาชีพทาง
การแพทยจึงมีอิทธิพลสูง โดยเฉพาะในการกําหนดวาใครไมปกติและใครควรไดรับการรักษา และสําหรับเรื่องความทุพลภาพ
แลวก็ไมตางไปจากโรคภัยอื่นๆ ที่ผูมีทุกขจะตองเขาสูรูปแบบพื้นฐานของเวชปฏิบัติ ความทุพลภาพจึงเปนพยาธิสภาพของ
ปจเจกบุคคลผูโชครายและตองไดรับการรักษาจากแพทย และนี่ก็คือที่มาของการทําใหความทุพลภาพเปนเรื่องทางการแพทย
(Medicalization of disability) ซึ่งหมายความวาผูทุพลภาพเปนผูปวยที่ตองคอยพึ่งพิงแพทยอยูเสมอ ทั้งนี้การมองดังกลาว
สัมพันธกับแนวคิดเรื่องบุคคลที่มีกายและจิตใจที่ใชไดนั่นเอง ดวยเหตุนี้ความหมายของความทุพลภาพจึงครอบคลุมถึงความ
ไมเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ (Unproductive) และตองพึ่งพา (Dependent)
ความสําคัญของการวิเคราะห ดังกลาวชี้ใหเห็นวา “ความทุ พลภาพ” เปนมโนทัศนที่พัฒนาขึ้นมาในบริบททาง
ประวัติศาสตรหาไดเปนนิยามสากลซึ่งมีความเปนปรนัยจากวิทยาศาสตรทางการแพทยไม และอันที่จริงวิทยาศาสตรทางการ
แพทยก็อยูในอิทธิพลแหงประวัติศาสตรเชนกัน ดวยเหตุนี้การวิเคราะหดังกลาวจึงมีบทบาทสวนหนึ่งในการชวยปลดปลอยผู
ทุพลภาพออกจากเรื่องทางการแพทย
ประเด็นการปลดปลอยนี้มาพรอมดวยขอยืนยันที่วาความพิการไมใชความเจ็บปวย ในความหมายที่วาผูทุพลภาพ
ดําเนินชีวิตไปไดดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพาการรักษาทางการแพทยอีกแลว เนื่องจากความพิการเหลานั้นรักษาไมได ความ

พยายามที่จะผลักดันใหการรักษาทางการแพทยหรือเทคโนโลยีทางการแพทยเขามาแทรกแซงในชีวิตผูทุพลภาพในหลาย
กรณีกลับเปนการเพิ่มความทุกข หรือไมก็เปนการยืนยัน “ความผิดปกติ” ของผูทุพลภาพ รวมถึง “ความไมเหมาะสม” ของ
วิถีชีวิตของพวกเขา
รูปแบบเชิงสังคมนี้นํามาซึ่งผลดีหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปลดปลอยผูทุพลภาพจากความไมเปนธรรมที่
พวกเขารับไวในใจ แนวคิดนี้ชวยใหเขาเหลานั้นเห็นวาความทุพลภาพมิใช "ความผิดของพวกเขาเอง" แตเปนผลพวงจากการ
แบงแยกและกีดกันทางสังคม ฉะนั้นความรับผิดชอบจึงตกอยูกับตัวสังคมเอง นอกจากนั้น รูปแบบนี้ยังเปนจุดเริ่มตนของ
การไดยิน “เสียง” (Voice) ของผูทุพลภาพ จากที่แตเดิมความคิดและการถายทอดประสบการณของผูทุพลภาพนั้นถูกกลบไว
ดวยวาทกรรมของผูเชี่ยวชาญทางการแพทย แตเมื่อความหมายของความทุพลภาพเปลี่ยนไปกลายมาเปนสิ่งที่เกิดจากการกีด
กันทางสังคม ผูที่ระบุรูปแบบการกีดกันที่ดีที่สุดก็มิใชใครอื่นนอกจากคนพิการ จึงนับเปนการหันมาฟงและใหความสําคัญตอ
“เสียง” ของคนทุพลภาพ
ดังนั้น อาจจะสรุปลักษณะสําคัญของรูปแบบเชิงสังคมไดดังนี้ (ก) เปนรูปแบบที่ตระหนักถึงปจจัยทางโครงสราง
และทัศนคติของสังคมที่กอใหเกิดความหมายแหงความทุพลภาพที่ใชกันอยู (ข) ชี้ใหเห็นถึงปจจัยทางการเมืองที่สงผลตอ
การจัดโครงสรางอันไมเปนธรรมตอผูทุพลภาพ (ค) ชวยให “เสียง” หรือทัศนะของผูทุพลภาพเปนที่รับฟง และ (ง) เปน
จุดเริ่มตนในการมอบอํานาจการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหกลับสูมือผูทุพลภาพ
อนึ่ง รูปแบบเชิงสังคมมีลักษณะสําคัญประการหนึ่ง ซึ่ง ภายหลัง มีขอ ติติง กัน มากจากผูทุพลภาพบางสวนที่ยังคง
ตองพึ่งพาแพทย ลักษณะนั้นก็คือรูปแบบเชิงสังคมจะละเลยเรื่องความพิการทางกายอยางสิ้นเชิง รวมถึงเรื่องความทุกขยาก
และความเจ็บปวดเรื้อรังอันเปนผลจากความพิการบางประเภท และทุมเทความสนใจทั้งหมดไปยังผลทางสังคมของความ
พิการทางกาย เหตุผลสําคัญก็เนื่องจากผูสนับสนุนรูปแบบเชิงสังคมกริ่งเกรงวาหากยกเรื่องดังกลาวมาเนนย้ํา จะเปนการเปด
โอกาสใหฝายตรงขามยกมาเปนขอสนับสนุนวามีโศกนาฏกรรมอันเปนผลโดยตรงจากความพิการจริงๆ และใชเปนเหตุผล
เพื่อยืนยันรูปแบบเชิงการแพทย ซึ่งหมายถึงการกีดกันและลดทอนสถานะใหผูพิการตองเปนผูพึ่งพิงตอไป
รูปแบบเชิงสังคมนี้เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “ทัศนะเกี่ยวกับความทุพลภาพในฐานะสิ่งที่กําเนิดจากสังคม” (Social
creationist view of disability) และในชวงการพัฒนาการไดมีอีกทัศนะหนึ่งเกิดขึ้นบนพื้นฐานมุมมองเชิงสังคมเหมือนกัน
เรียกวา “ทัศนะเกี่ยวกับความทุพลภาพในฐานะสิ่งสรางทางสังคม” (Social constructionist perspective to disability) แนวคิด
นี้เห็นวาความทุพลภาพเปน "ความเปนจริง" ที่สังคมสรางขึ้นโดยอาศัยความคิด ทัศนคติ และโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษา คําตางๆ
มิไดมีหนาที่เพียงอางถึงความเปนจริงเทานั้น แตยังมีบทบาทในการสรางความเปนจริงอีกดวย ยกตัวอยางเชน คําวา "ปญญา
ออน" ดูเหมือนจะบงชี้ถึงบุคคลที่อยูในสภาวะบางอยาง แตในอีกทางหนึ่งก็สะทอนทัศนคติบางอยางเกี่ยวกับบุคคลผูถูก
กลาวถึงนั้นดวย ซึ่งสิ่งนี้จะมีผลตอการปฏิบัติตอบุคคลนั้นตอไป
กลาวไดวา “รูปแบบเชิงสังคมของความทุพลภาพ” อาจมีความหมายถึง “ทัศนะเกี่ยวกับความทุพลภาพในฐานะสิ่ง
ที่กําเนิดจากสังคม” หรือ “ทัศนะเกี่ยวกับความทุพลภาพในฐานะสิ่งสรางทางสังคม” ทัศนะแรกเปนวิธีการที่เนนโครงสราง
และลักษณะเชิงวัตถุ (Structural and materialistic approach) แบบที่โอลิเวอรใช สวนทัศนะหลังอยูในความเคลื่อนไหวแบบ
หลังสมัยใหม* ทั้งนี้ในการพิจารณาตอไป จะเนนที่รูปแบบเชิงสังคมตามทัศนะแรก
ปจจุบัน รูปแบบเชิงสังคมเปนจุดยืนที่มีอิทธิพลสูงสุดใน “ทุพลภาพศึกษา” (Disabilities studies) รวมถึงการ
เคลื่อนไหวตางๆ เพื่อผูทุพลภาพ รูปแบบเชิงสังคมนี้ถือกําเนิดเพื่อวิจารณและลบลางอํานาจของ “รูปแบบเชิงการแพทยของความ

ทุพลภาพ” ซึ่งมีอิทธิพลในวงการแพทยและสาธารณสุข ความเปนกระแสหลักของรูปแบบเชิงสังคมมีมากจนกระทั่งผูที่ไม
เห็นดวยจะถูกตราหนาวาเปนผูกดขี่ คือ สนับสนุนความไมเปนธรรมในสังคมเลยทีเดียว
2. ฐานคติทางปรัชญาเบื้องหลังสองรูปแบบ
เนื้อหาขางตนแสดงถึงการขับแขงระหวางรูปแบบเชิงการแพทยและรูปแบบเชิงสังคมในบริบทการศึกษาและการ
จัดทํานโยบายเกี่ยวกับผูทุพลภาพ อยางไรก็ตาม การขับแขงดังกลาวเปนเพียงภาพลักษณภายนอก เนื่องจากในอันที่จริงแลว
รูปแบบเชิงสังคมก็อาศัยฐานคติเกี่ยวกับความพิการที่รูปแบบเชิงการแพทยใชอยู กลาวคือ ทั้งสองยอมรับวาความพิการเปน
ความไมสมบูรณของรางกายซึ่งสามารถวินิจฉัยไดทางการแพทย จุดตางของทั้งสองเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางความ
พิการและความทุพลภาพเทานั้น
รู ปแบบเชิ ง การแพทย เ ห็ น ว าความทุ พ ลภาพและความพิ ก ารเป น สิ่ ง เดี ย วกั น คื อ ความทุ พ ลภาพเป น ความไร
ความสามารถอันเปนผลโดยตรงจากความไมสมบูรณทางกาย แตรูปแบบเชิงสังคมเห็นวาความทุพลภาพเปนผลทางสังคม
ของความพิการ ผูที่พิการกลายเปนผูทุพลภาพเพราะสังคมไมใสใจที่จะจัดสภาพแวดลอมเพื่อตอบสนองความจําเปนของคน
เหลานี้ ดังนั้น ทัศนะตามรูปแบบเชิงสังคม ผูพิการไมจําเปนตองเปนผูทุพลภาพ ทั้งสองรูปแบบนี้จึงเปนความสุดโตงสอง
ดานบนฐานคติเดียวกัน นั่นคือ รูปแบบเชิงการแพทยมุงความสนใจไปยังสภาพทางรางกายจนกระทั่งมองขามสภาพทาง
สังคม ในขณะที่รูปแบบเชิงสังคมมุงความสนใจไปยังสภาพทางสังคมและสงเสริมใหมองขามสภาพทางรางกาย
ฐานคติเกี่ยวกับความพิการนี้มีพื้นฐานอยูบนฐานคติทางภววิทยาแบบคารทีเชียน (Cartesian) นั่นคือ แนวความคิด
เรื่องตัวตนมนุษยที่นิยามในบริบทสถานะของจิตกับกาย ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก เรอเน เดสการต (Rene Descartes) และฐาน
คตินี้เองที่เปนพื้นฐานใหกับมุมมองทางจริยศาสตรที่มีอิทธิพลตอแนวคิดเรื่องลักษณะการปฏิบัติที่ผูทุพลภาพสมควรจะไดรับ
ในสวนตอไปจึงจะเปนการพิจารณาเกี่ยวกับสถานะของจิตกับกาย
ทั้งนี้ แมฐานคติเกี่ยวกับความพิการจะมีปรากฏใชทั้งในรูปแบบเชิงการแพทยและรูปแบบเชิงสังคม แตเนื่องจากฐาน
คติดังกลาวมีจุดเริ่มตนจากรูปแบบเชิงการแพทย ดังนั้น ในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานะของจิตกับกายตอไปนี้ จึงจะเริ่มโดย
กลาวถึงรูปแบบเชิงการแพทย
2.1 สถานะของรางกายในบริบทการแพทย
มารติน อีแวนส (Martyn Evans, 2001 : 18) วิเคราะหและบรรยาย “รางกาย” ในวาทกรรมทางการแพทย ซึ่งลักษณะ
ที่สําคัญๆ ของ “รางกาย” ในวาทกรรมดังกลาวไดคัดเลือกนํามาเสนอดังนี้
(ก) รางกายเปนวัตถุแหงการคนควา กลาวคือ รางกายคนไขมีฐานะเปน "พื้นที่" (Site) แหงปญหาที่จะตองแกไข
และจะถูกมองแบบวิเคราะหแยกแยะในเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาและชีวเคมีเพื่อคนหากระบวนการทางชีวเวช (Biomedical) ที่
กอใหเกิดความเจ็บไข การรายงานเกี่ยวกับความรูสึกที่ตนมีของคนไขถือเปนขอมูลเพื่อการวินิจฉัยประกอบกับการสํารวจ
พื้นที่เชิงกายภาพเทานั้น
(ข) ลักษณะประการตอไปก็คือ รางกายของคนไขมีลักษณะเฉื่อย (Inert) และเปดรับตอการถูกกระทํา (Passive)
ทั้งนี้ เนื่องจากรางกายเปนเพียงแหลงของขอมูลที่คนพบไดดวยเทคนิคและเครื่องมือการวินิฉัยอันเปนปรนัย นอกจากนี้ ดวย
เหตุที่รางกายมิไดเปนเพียงเครื่องมือสําหรับใชฝกฝนทักษะการรักษาและการใชเครื่องมือทางการแพทยตางๆ เทานั้น แตยัง
เปนที่รองรับการรักษา เปนพื้นที่แหงปญหาที่ถูกกระทําเพื่อใหกลับดีดังเดิม

(ค) ยิ่งไปกวานั้น รางกายอันเปนเพียงองคอินทรีย (Organism) ทางชีวภาพนี้ขาดเอกลักษณของบุคคล เนื่องจาก
การแพทยใชกระบวนทัศนทางวิทยาศาสตร ซึ่งมุงมองหาสิ่งที่เปนสากลและพบหรือกระทําซ้ําได (Repeatable) รางกายคนไข
จึงเปน "รางกายของมนุษยทั่วไป" ซึ่งแพทยมุงวินิจฉัยเพื่อจัดใหเขากับประเภทของโรค โดยในกระบวนการดังกลาว แพทย
จะตองคนหาความสอดคลองกันระหวางรางกายจริงของคนไขกับประเภทของโรค อันเปนลักษณะ "อุดมคติ" (Idealized) ใน
ทํานองเดียวกับการเทียบรางกายจริงกับภาพกายวิภาคในตํารา
2.2 ทวินิยมแหงจิตและกาย
วาทกรรมดังกลา วสะทอ นฐานคติท างภววิทยาเกี่ยวกับตัวตนแบบทวินิยม (Dualism) ซึ่งไดอิทธิพลจากเดสการต
ตามฐานคตินี้ มนุษยประกอบดวยจิตกับกาย ซึ่งทั้งสองมีลักษณะตางกันโดยสิ้นเชิงดวยจิตเปนอสสาร ซึ่งไมครองที่ ไม
ประกอบดวยสวนยอย และเปนอิสระ ในขณะที่กายเปนสสาร ซึ่งครองที่ ประกอบดวยสวนยอย และอยูภายใตกฎธรรมชาติ
ตัวตนของมนุษยนั้นเปนเอกลักษณกับจิต ฉะนั้น จิตจึงมีความสําคัญเหนือกาย ซึ่งเปนเหมือนวัตถุอื่นๆ ในโลกที่ขึ้นอยูกับกฎ
แหงเหตุและผล (Causal law)
ทั้งนี้ ในสมัยปจจุบันที่ดูเหมือนคนจะไมเชื่อในสิ่งอสสาร ฐานคตินี้ก็ยังคงมีบทบาทอยู เนื่องจากมีการใชคําวา “จิต”
ในความหมายของ “สมอง” นั่นเอง สมองกับกายจึงเปนคนละสวนกัน และสมองก็คือสิ่งที่เปนเอกลักษณกับตัวตน แตกาย
ไมใช สตีเฟน เอ็ดเวิรด (1998 : 48) ยกตัวอยางในประเด็นนี้ไดอยางนาสนใจวา หากนําสมองของนางมากาเร็ต แธชเชอร มา
สลับกับของนายโทนี่ แบลร เราก็จะไดนางแธชเชอรในรางผูชาย และนายแบลรในรางผูหญิง ทั้งนี้ เวลากลาวถึง “สมอง”
นั้น มิจําเปนตองหมายความเจาะจงถึงกอนสมอง แตอาจหมายถึงกระบวนการบางอยาง เชน กระบวนการทางจิตวิทยาที่อาจ
ทอนเปนปฏิกิริยาทางชีวเคมีได ดังเชนในภาพยนตรเรื่อง The Matrix ที่คอมพิวเตอรสามารถทําใหมนุษยที่นอนอยูเฉยๆ
สามารถมีตัวตน ความคิด จิตใจและการดําเนินชีวิตในแบบตางๆ โดยอาศัยการสงสัญญาณกระตุนระบบประสาท
รางกายมนุษยเปนเหมือนเครื่องจักรที่อธิบายไดดวยกฎธรรมชาติ ประเภทของโรค รวมถึงวิธีการวินิจฉัยโรคที่
กลาวถึงแลวนั้น สะทอนการปฏิบัติตอรางกายในฐานะเครื่องจักร กลาวคือ ประเภทของโรคกลาวถึงความอปกติของการ
ทํางาน (Function) ของรางกาย ในขณะที่วิธีการวินิจฉัยออกแบบมาใหมุงตรวจสอบการทํางานของรางกายเชนกัน แพทยจึง
ทําหนาที่หาขอเท็จจริงจากรางกายที่มีแตมิติของการทํางาน และการวินิจฉัยเพื่อหาขอเท็จจริงนั้นก็มีจุดอางอิงถึงสถานะการ
ทํางานของเครื่องจักรนี้เทียบกับกรอบสากลเกี่ยวกับการทํางานของรางกายมนุษย รางกายจึงเปนวัตถุที่ถูกพิจารณาจาก
มุมมองของบุคคลที่สามอยูเสมอ ขอนี้เห็นไดชัดจากกรณีที่การตัดสินวาใครมีความเจ็บปวยจะมีน้ําหนักก็เฉพาะเมื่อแสดง
หลักฐานที่ตรวจสอบไดโดยบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่งแพทยหรือคณะแพทย
สวนจิตนั้นเปนสิ่งที่อาศัยอยูในกายที่เปรียบเสมือนเครื่องจักร แตในขณะเดียวกันก็เปนอิสระจากกายรวมถึงกฎแหง
เหตุและผล และมีฐานะเหมือนบุคคลที่สามที่คอยสังเกตการณสิ่งตางๆ ในโลกภายนอก จิตมีสาระอยูที่สมรรถนะแหงเหตุผล
ดวยเหตุที่วาตัวตนอันเปนแกนสารของมนุษยนั้นคือจิต ซึ่งแตกตางโดยสิ้นเชิงจากกาย ดังนั้น จึงมีคําบรรยายตัวตนใน
ลักษณะนี้วาเปน “เหตุผลที่ไรกาย” (Disembodied reason) คือ สามารถทํางานไดโดยเปนอิสระไปจากอารมณ
และนี่ก็คือฐานแหงการผูกโยงลักษณะที่ดีเขากับ “พลภาพ” และคุณสมบัติที่ไมดีเขากับ “ทุพลภาพ” กลาวคือ ดานแหง
“พลภาพ” นั้นคือดานของจิต สวนดานแหง “ทุพลภาพ” คือดานของกาย สิ่งนี้ไมตางจากที่ปรากฏในบริบทของสตรีนิยมทีช่ วี้ า
“ความเปนชาย” นั้นอยูในดานของจิต ซึ่งมาพรอมกับวิทยาศาสตร เหตุผล ระบบระเบียบ ความปกติ ความควบคุมได และการ

พึ่งตนเองได สวน “ความเปนหญิง” นั้นถูกจัดอยูในดานของกาย ซึ่งมาพรอมกับธรรมชาติ อารมณ ความอปกติ ความ
อลหมาน การอยูนอกเหนือความควบคุม และการตองพึ่งพา
ทั้งนี้ ขอคนพบเกี่ยวกับฐานคติทางปรัชญาที่อยูเบื้องหลังทวิลักษณของจิตกับกาย พรอมทั้งลักษณะที่ผูกโยงมาพรอม
กันนั้น มิไดเปนการขัดแยงกับการวิเคราะหของโอลิเวอรขางตนที่กลาววาแนวคิดเรื่องบุคคลที่มีกายและจิตใจที่ใชได อันเปน
ฐานของทวิลักษณแหง “พลภาพ” และ “ทุพลภาพ” ถือกําเนิดในระบบทุนนิยม ทั้งนี้ก็เพราะวาทุนนิยมไดรับอิทธิพลจากฐานคติ
ดังกลาวเชนกัน หากยอนมาพิจารณาในบริบทสตรีนิยมอีกครั้ง มิใชผูทุพลภาพเทานั้นที่จะไดรับผลกระทบจากทุนนิยม แต
สตรีก็ไมตางออกไป ดังจะเห็นแลววาทั้งสองนั้นมีลักษณะรวมกันเนื่องจากตางก็ถูกจัดอยูในฝง “กาย” เชนเดียวกัน อยางไรก็
ตาม ถาชะตากรรมของผูทุพลภาพอันสืบเนื่องมาจากฐานคตินี้คือการถูกกักขังในสถานะดูแลหรือมีชีวิตขึ้นกับการสังคม
สงเคราะหแลวอะไรคือชะตากรรมของสตรี คําตอบคือการทํางานในบาน (Domestic labour) อันเปนเรื่องของการถูกกีดกัน
ไปจากตลาดแรงงาน และถูกมองวาเปนผูไมเปนประโยชนทางเศรษฐกิจและตองพึ่งพา (Dependent) ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิใน
การทํางานนี้ก็เปนขอตอสูของกลุมสตรีนิยมรุนแรกๆ นั่นเอง
2.3 อัตตาณัติ
สถานะทางภววิทยาของจิตที่เปนอิสระนี้มีแงมุมทางจริยศาสตรอยูดวย ตัวอยางแนวคิดทาง จริยศาสตรตามแนวทาง
ของ “เหตุผลที่ไรกาย” นี้ ปรากฏอยูในรูปของปจเจกชนนิยม (Individualism) ที่เห็นวาบุคคลมีอัตตาณัติ (Autonomy) คือ เปน
ตัวของตัวเอง เปนอิสระไปจากบริบททางกายภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงรางกาย (และอารมณ) ชุมชน และสังคม แนวคิดนี้มีให
เห็นไดชัดในทฤษฎีของคานท (Kant) อันมีลักษณะ “ไรกายอยางสิ้นเชิง” (Radically disembodied) ผูกระทําทางจริยธรรม
(Moral agent) ของคานทนั้นอยูนอกวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ชนชั้น ชาติพันธุ หรือเพศสภาพใดๆ เนื่องจากเปนผูที่
ไตรตรองเกี่ยวกับสิ่งสากลในอันที่จะตัดสินเชิงจริยธรรมวาการกระทําใดควรหรือไมนั้น บุคคลตองใช “เหตุผลเชิงปฏิบัติ”
(Practical reason) พิจารณาใหถี่ถวนวาการกระทําที่เกี่ยวของเปนไปตามหลักการที่สามารถยกขึ้นเปนกฎสากล
(Universalizable) ไดหรือไม ดวยเหตุนี้ ขอพิจารณาจึงไมเกี่ยวกับปจจัยเงื่อนไขในบริบทสถานการณเฉพาะเลย
การกระทําที่ควรรูไดดวยหลักแหงการยกขึ้นเปนกฎสากลจัดเปน “คําสั่งเด็ดขาด” (Categorical imperative) ที่
ผูกระทําจะตองกระทําดวยสํานึกวาเปนหนาที่เทานั้น หาไดของเกี่ยวกับ “แรงโนม” (Inclination) ใดๆ ไม ไมวาจะฝายบวก
เชน ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ หรือฝายลบ เชน ความโลภ ความโกรธ เมื่อใดที่ผูกระทําเอาชนะแรงโนมและเลือกกระทํา
ตามหนาที่ที่เขาถึงไดดวยเหตุผล เมื่อนั้นจึงกลาวไดวาเขาไดกระทําตามศักดิ์ศรีของมนุษยในฐานะสิ่งที่มีเหตุผล ในสมัย
ปจจุบัน มีการดัดแปลงแนวความคิดเรื่องอัตตาณัติของคานท โดยนํา “เหตุผล” แบบเสรีนิยมเขามาแทนที่ “เหตุผลเชิงปฏิบัติ”
ของคานท
เหตุผลแบบเสรีนิยมเปนฐานคติดั้งเดิมที่ยังมีอิทธิพลอยูในเศรษฐศาสตรกระแสหลักนั่นเอง กลาวคือ เหตุผลนั้นเปน
เครื่องมือ (Instrumental) นั่นคือ สมรรถนะในการคาดคํานวณวิธีการตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายสวนตน หากพิจารณาบน
ฐานคติเดิมที่วาตัวตนคือจิต และสาระของจิตคือเหตุผล รวมถึงลักษณะแหงความเปนอิสระจากบริบทไว เราก็จะสามารถ
บรรยายลักษณะของตัวตนแบบเสรีนิยมไดวามีลักษณะเปนสากล เปนตัวของตัวเอง ไมขึ้นกับบริบท เปนผูเลือกเปาหมายของ
ตนเองและกระทําการเพื่อดําเนินสูเปาหมายนั้นและที่สําคัญเปนผูบริโภคประโยชนสุข (Consumer of utility)

แนวคิดเรื่องอัตตาณัติเปนพื้นฐานที่สําคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมในปจจุบัน กลาวคือ การกระทําที่ถูกตองคือ
การกระทําที่เคารพอัตตาณัติของบุคคล อันหมายถึงการไมแทรกแซงขัดขวาง รวมถึงการเขาสงเสริมใหบุคคลสามารถใช
สมรรถนะทางเหตุผลเพื่อเลือกสิ่งตางๆ ใหแกตนเองอยางที่ตองการจริงๆ ได
มาตรฐานนี้มีอิทธิพลกวางขวางในวงการตางๆ โดยปรากฏอยูในรูป “สิทธิมนุษยชน” และ “สิทธิผูบริโภค” และที่
สําคัญมาตรฐานนี้เปนพื้นฐานสําคัญของจริยศาสตรชีวเวช (Biomedical ethics) ซึ่งในบริบทการแพทยมีปรากฏอยางชัดเจน
ในรูปของ “การยินยอมที่ไดรับการบอกกลาว” (Informed consent) กลาวคือ กอนทําการรักษาแพทยตองขอความยินยอมจาก
คนไขเพื่อใหแนใจวาคนไขไดตัดสินใจเลือกจริงๆ และความยินยอมนั้นตองมีพื้นฐานจากขอมูลที่ครบถวน เพื่อใหแนใจวา
การตัดสินใจนั้นตรงกับความตองการจริงๆ ของคนไข
2.4 อัตตาณัติกบั ผูทุพลภาพ
เนื่องจากรูปแบบเชิงการแพทยและรูปแบบเชิงสังคมตางก็มีฐานคติรวมกันเกี่ยวกับตัวตนมนุษย ดังนั้น จึงไมนา
ประหลาดใจที่หลักแหงการเคารพอัตตาณัตินี้ปรากฏอยูในแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมการปฏิบัติตอผูทุพลภาพของทั้งสอง
รูปแบบ อยางไรก็ตาม เนื่องจากจุดยืนที่ตางกันของทั้งสองเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพิการและความทุพลภาพ จึงมี
การนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชในลักษณะที่แตกตางกัน
(ก) รูปแบบเชิงการแพทย
การพิจารณาสถานะของผูพิการจากมุมมองทางจริยธรรมในบริบทของรูปแบบเชิงการแพทยควรเริ่มจาก
แนวคิดเรื่อง “สถานะทางจริยธรรม” (Moral status) สถานะทางจริยธรรมนั้นคือคุณสมบัติที่หากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมวาคน สัตว
หรือสิ่งอื่นใด มีในครอบครองแลว จะทําใหตองไตรตรองดานจริยธรรมเมื่อจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอสิ่งที่มีคุณสมบัตินั้น
ยกตัวอยางเชน ตามแนวคิดจริยธรรมของตะวันตกกระแสหลัก สัตวไมมีสถานะทางจริยธรรม ดังนั้น การฆาสัตวจึงไมอาจ
กลาวไดวาเปนการกระทําที่ผิด แตตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา สัตวมีสถานะทางจริยธรรม จึงกลาวกันวาผูที่ฆาสัตวนั้น
ทําบาป
สถานะทางจริยธรรมมีระดับตางกัน เพื่อใหเขาใจงายอาจอธิบายประเด็นนี้ตามกรอบของพุทธจริยธรรมที่
เห็ น ว า สั ต ว ต า งๆ มี ส ถานะทางจริ ย ธรรมต า งระดั บ กั น เช น มนุ ษ ย มี ส ถานะสู ง กว า วั ว และวั ว ก็ มี ส ถานะสู ง กว า ยุ ง ซึ่ ง
หมายความวาการฆาคนบาปกวาการฆาวัวและยุง และการฆาวัวบาปกวาการฆายุง หรืออีกนัยหนึ่ง การปฏิบัติตอมนุษยตอง
อาศัยการไตรตรองที่มีรายละเอียดมากกวาการปฏิบัติตอวัวและยุง และการปฏิบัติตอวัวก็อาศัยการไตรตรองที่มีรายละเอียด
มากกวาการปฏิบัติตอยุง
ในบริบททางการแพทย ผูทุพลภาพมิใชวาจะไมมีสถานะทางจริยธรรม แตสถานะทางจริยธรรมที่พวกเขามี
ดอยกวาคนปกติ ดังจะเห็นไดจากการแนะนําใหสตรีมีครรภทําแทงเมื่อเห็นวาทารกที่จะเกิดมานั้นจะมีความพิการ เชน กลุม
อาการดาวนซินโดรม (Down syndrome) แมวาตัวออนในครรภจะมีสุขภาพดีอยูก็ตาม ในทางตรงกันขาม การทําแทงทารก
สุขภาพดีที่ไมมีความพิการจะถือเปนความผิดรายแรง เหตุผลสําคัญประการหนึ่งคือความเปนมนุษยนั้นมีสาระที่สมรรถนะ
ทางเหตุผล ดังนั้น ผูที่ขาดสมรรถนะดังกลาว เชน คนปญญาออน จึงมีความเปนมนุษยที่ไมสมบูรณ ฉะนั้น เมื่อนํามา
ใครครวญพรอมกับปจจัยดานอายุและภาระที่มนุษยที่สมบูรณจะตองแบกรับ จึงนํามาซึ่งความชอบธรรมในการยุติชีวิตได
นอกจากนี้ ผูทุพลภาพยังมีสถานะความเปนมนุษยที่ดอยกวาดวย ดังกลาวแลววาความเปนมนุษยนั้นแนบ
เนื่องกับอัตตาณัติหรือความเปนตัวของตัวเอง แตเนื่องจากผูทุพลภาพตองพึ่งพิงผูอื่นในการดํารงชีวิต ดังนั้น คุณลักษณะแหง

ความเปนตัวของตัวเองจึงดอยไป ในบริบทการแพทยนั้นจะอาศัยหลักปตานิยม (Paternalism) เปนพื้นฐานในการปฏิบัติตอผู
ทุพลภาพ หลักการดังกลาวมีสาระวาเราสามารถเขาแทรกแซงในชีวิตของผูอื่นไดอยางชอบธรรม ไมวาจะเปนเรื่องการใช
เสรีภาพหรือการเลือกเปาหมาย ทั้งนี้ก็ดวยมีจุดหมายที่จะใหผูถูกแทรกแซงนั้นไดรับผลประโยชน และในบางกรณีการ
แทรกแซงก็ไมจําเปนตองพิจารณาความสมัครใจของผูถูกแทรกแซง
นัยยะที่แฝงอยูเบื้องหลังหลักการนี้ก็คือผูแทรกแซงมีเหตุผล ความรู ทักษะ หรือทรัพยากรที่ดีกวา และรูวา
อะไรคือสิ่งที่ดีสําหรับผูถูกแทรกแซง และประเด็นนี้สอดรับพอดีกับ “ความเปนมืออาชีพ” ของแพทย ซึ่งคงหลีกไมพนการ
ดําเนินการตามวาระแหงการทําใหเปนปกติดังกลาว ซึ่งไมเพียงแตเปนการยืนยันความดอยกวาของผูทุพลภาพเทานั้น แตยัง
เปนชองทางแหงการมีอํานาจเหนือชีวิตผูทุพลภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการนํายาหรือเทคโนโลยีตางๆ เขาไปเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของผูทุพลภาพ
(ข) รูปแบบเชิงสังคม
รูปแบบเชิงสังคมมุงมอบอํานาจการเปลี่ยนแปลงชีวิตกลับสูมือผูทุพลภาพ การเคลื่อนไหวเชิงนโยบายมี
จุดหมายเพื่อใหรัฐและสังคมปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อใหผูทุพลภาพสามารถเปนตัวของตัวเอง มีทางเลือก และมี
โอกาสในชีวิตมากขึ้น จะเห็นไดวาความเคลื่อนไหวนี้อยูบนพื้นฐานหลักการเคารพอัตตาณัตินั่นเอง
ในวงการผูทุพลภาพ มีการเคลื่อนไหว 2 รูปแบบ ที่สะทอนหลักการเคารพอัตตาณัติที่ชัดเจนของรูปแบบเชิง
สังคม รูปแบบแรกคือรูปแบบการยืนยัน (Affirmative model) มีเปาประสงคสําคัญในการนําเสนอและยืนยันประสบการณ
หรือแมกระทั่งวัฒนธรรม ในดานบวกของผูทุพลภาพ เพื่อแสดงใหเห็นวาผูทุพลภาพมิใชผูที่อยูกับโศกนาฏกรรมที่ตองตาง
ไปจากคนปกติและตองพึ่งพิงผูอื่น หากแตมีรูปแบบประสบการณและวิถีชีวิตของตนเอง มีอัตลักษณของตนและกลุมตนเอง
ที่สามารถภูมิใจได อยางไรก็ตาม รูปแบบนี้เปนเรื่องของการสื่อความหมายมากกวาที่จะมีพลังขับเคลื่อนทางการเมือง จึงตอง
อาศัยความเคลื่อนไหวอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกวา “รูปแบบบนฐานแหงสิทธิ” (Right-based model) รูปแบบบนฐานแหงสิทธินี้
ยึดถืออุดมคติแหงความเสมอภาคทางโอกาสและการกําหนดชะตาชีวิตตนเอง (Self-determination) โดยอาศัยกระแสความ
เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิผูบริโภค อันเปนกระบวนการที่ทําใหภาครัฐและเอกชนหันมาใสใจความตองการของผูรับบริการมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังอาศัยกระแสความตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนดังที่ปรากฏใน “คําประกาศสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” (Universal
Declaration of Human Rights) หรือ “คําประกาศสากลแหงสหประชาชาติวาดวยสิทธิแหงผูทุพลภาพ” (United Nations
Declaration on the Rights of Disabled Persons) เปนตน
ในป 1990 การเคลื่อนไหวนี้ในสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จอยางยิ่งใหญที่สุด เมื่อสามารถผลักดันให
เกิด “พระราชบัญญัติวาดวยชาวอเมริกันผูทุพลภาพ” (Americans With Disabilities Act) ซึ่งรับประกันสิทธิตางๆ ใหแกผูทุพลภาพ
ใน 4 ดาน ไดแก การจางงาน บริการและกิจกรรมโดยภาครัฐและการปกครองทองถิ่น ผลิตภัณฑและบริการในภาคเอกชน และ
การสื่อสารโทรคมนาคม และการพึ่งตนเองไดก็เปนหนึ่งในคุณคาแกน (Core value) ที่สําคัญของพระราชบัญญัตินี้
อยางไรก็ตาม การเคลื่อนไหวเพื่อความเปนตัวของตัวเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการอาศัยวาทกรรมแหงสิทธิ
นี้ ยังมีขอนาเปนหวงอยู ฮันส เอส เรนเดอร (Hans S. Reinders, 1999 : 2 cited in Parmenter, 2001 : 190) ซึ่งเปนนักปรัชญา
คนสําคัญในประเด็นเรื่องผูทุพลภาพเห็นวา "สิทธิ" ไมใชพื้นฐานที่จําเปนหรือเพียงพอสําหรับการมีความรับผิดชอบเชิง
จริยธรรมตอผูทุพลภาพ เนื่องจากการอางสิทธิของผูทุพลภาพจะมีผลในเชิงปฏิบัติก็ตอเมื่ออาศัยพันธะทางจริยธรรมตอ
หลักการอื่นที่ไมใชสิทธิ นั่นคือ หลักการแหงความเอื้ออาทร ทั้งนี้เพราะแมผูทุพลภาพจะไดสิทธิทุกอยางแลว แตก็มีเปน

จํานวนมากที่ยังตองการความชวยเหลือใกลชิดจากผูอื่น แตความชวยเหลือนี้มิอาจเรียกรองมาดวยการอางสิทธิ เนื่องจากเปน
สิทธิของผูอื่นเชนกันที่จะเลือกวาจะใหความชวยเหลือหรือไม เรนเดอรกลาววา "เราอาจบังคับใหคนปฏิบัติตามกฎ [ที่ออก
บนพื้นฐานแหงสิทธิ] ได แตเรามิอาจบังคับใหคนเอื้ออาทรได" ดวยเหตุนี้ เรนเดอรจึงเห็นวาในที่สุดแลวผูทุพลภาพอาจตอง
พึ่งพากลุมบุคคลที่มีแรงจูงใจพิเศษ เชน ผูนับถือศาสนาตางๆ
นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวเพื่อความเปนตัวของตัวเองยังเสี่ยงตอการยืนยันรูปแบบเชิงการแพทย คริสโต
เฟอร ดอนอฟ (Christopher Donoghue, 2003 : 203) ชี้วาจุดออนของพระราชบัญญัติวาดวยชาวอเมริกันผูทุพลภาพที่แสดงวาผู
เคลื่อนไหวบนพื้นฐานของรูปแบบเชิงสังคมยังไมประสบความสําเร็จเต็มที่ คือยังมีนิยามความทุพลภาพที่อางถึงความปกติ
อันเปนอิทธิพลที่ชัดเจนของรูปแบบเชิงการแพทยที่ยังทรงอิทธิพลในสังคมทั่วไปนอกเหนือวงการทุพลภาพศึกษา นิยามนี้คงนัย
ยะวาความทุพลภาพเปนเรื่องของปจเจกบุคคล ไมใชความรับผิดชอบในการจัดสภาพแวดลอมของสังคม
อยางไรก็ตาม แมนิยามดังกลาวไมมีอยู เราก็ยังอาจกลาวไดวาในที่สุด การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิผูทุพลภาพก็เปน
การกลับไปเนนย้ําความพิการ ซึ่งตรวจพบไดดวยการแพทยเชนเดิม การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิผูทุพลภาพนั้น อาศัย “วิธีการแบบ
ชนกลุมนอย” (Minority group approach) ทั้งนี้ ก็เพื่อสรางอัตลักษณแหงความเปนผูทุพลภาพอันจะเปนประโยชนตอ
เอกภาพในการเคลื่อนไหวทางการเมือง แตวิธีการดังกลาวมีเงื่อนไขวาจะตองมีองคประกอบบางประการที่ชวยแบงแยกกลุมที่
เคลื่อนไหวกับกลุมอื่นๆ ในสังคม ซึ่งองคประกอบนั้นก็หนีไมพนที่จะเปนเรื่องความพิการทางกายนั่นเอง
นอกจากนี้ มีขอสังเกตอันสําคัญวาถึงแมรูปแบบเชิงสังคมจะตอตานรูปแบบเชิงการแพทย แตการที่รูปแบบ
ทั้งสองมีฐานคติเกี่ยวกับความพิการตรงกัน ก็จะหมายความวารูปแบบเชิงสังคมจะยินยอมใหอํานาจทั้งหมดอยูในมือแพทยใน
กรณีที่เปนเรื่องรางกายและไมมีนัยยะตอการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อความเปนตัวของตัวเองของผูทุพลภาพ
สรุป
เนื้อหาขางตนเปนการพิจารณารูปแบบที่ทรงอิทธิพลในการศึกษาและออกนโยบายเกี่ยวกับความทุพลภาพ ไดแก
รูปแบบเชิงการแพทย อันเปนรูปแบบที่มีอิทธิพลมากอน และรูปแบบเชิงสังคม ซึ่งถือกําเนิดมาเพื่อทาทายรูปแบบแรก ถึงแม
รูปแบบเชิงสังคมจะประสบความสําเร็จในการชิงพื้นที่ในทุพลภาพศึกษา แตรูปแบบเชิงการแพทยก็ยังเปนพื้นฐานในการทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับความ ทุพลภาพของสังคมโดยทั่วไปอยู
แมวารูปแบบเชิงการแพทยและรูปแบบเชิงสังคมจะมีลักษณะตรงขามกัน เนื่องจากรูปแบบแรกเห็นวาความทุพลภาพ
เปนสิ่งเดียวกับความพิการทางกาย ในขณะที่รูปแบบหลังเห็นวาความทุพลภาพเปนผลทางสังคมจากความพิการทางกาย แต
โดยพื้นฐานทางภววิทยาแลว ทั้งสองรูปแบบมีฐานคติเดียวกันเกี่ยวกับตัวตนของมนุษย นั่นคือ มนุษยประกอบดวยจิตและ
กาย แตตัวตนของมนุษยเปนเอกลักษณกับจิต ซึ่งอยูในกายอันเปรียบเสมือนกับเครื่องจักร การแยกจิตกับกายและการให
ความสําคัญกับจิตเหนือกายนี้ เปนพื้นฐานสําคัญของการคิดแบบทวิลักษณ ที่แบงแยกสิ่งตางๆ เปนสองดาน เชน ดี/เลว ชาย/
หญิง วัฒนธรรม/ธรรมชาติ พลภาพ/ทุพลภาพ อันเปนที่มาแหงการกดขี่ดานหนึ่งดวยอีกดานหนึ่ง เชน ชายกดขี่หญิง ผูมีพล
ภาพกดขี่ผูทุพลภาพ
นัยยะทางจริยศาสตรของภววิทยาดังกลาวคือหลักการเคารพอัตตาณัติ ซึ่งเนนความสําคัญของสมรรถนะในการเลือก
อันเปนลักษณะของจิต เมื่อหลักการนี้นํามาประยุกตใชในรูปแบบเชิงการแพทย จะปรากฏผลวาผูทุพลภาพถูกจัดอยูใ นหมูค น
ที่มีสถานะไรอัตตาณัติ เนื่องจากขาดสมรรถนะของจิตอันหมายถึงเหตุผล หรือมีอัตตาณัติในระดับต่ําเนื่องจากความพึ่งพิง

จึ ง จํ า เป น ที่ ผู อื่ น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง บุ ค ลากรทางการแพทย ต อ งปฏิ บั ติ ต อ คนเหล า นี้ ด ว ยหลั ก ป ต านิ ย ม ในขณะที่ ก าร
ประยุกตใชหลักดังกลาวในรูปแบบเชิงสังคมสงผลใหเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิผูทุพลภาพ อยางไรก็ตาม การเคลื่อนไหว
นั้นไมเพียงแตไมเพียงพอ แตยังอาจนําสูผลที่ตรงกันขาม นั่นคือ การยืนยันรูปแบบเชิงการแพทยอันเปนสิ่งที่รูปแบบเชิง
สังคมมุงปฏิเสธ
ปญ หา ณ จุด นี้คือ รูป แบบเกี่ย วกับ ความทุพ ลภาพที่สําคัญทั้ง 2 รูปแบบ ดูจะยังมีปญหา รูป แบบเชิง การแพทย
เปน การสง เสริม อคติตอ ผูทุพลภาพของสังคม ทําใหผูทุพลภาพรูสึกวาตนเปนฝายผิด และจํากัดการแกปญหาใหเปนเรื่อง
ของปจเจกชน ในขณะที่รูปแบบเชิงสังคมมีฐานคติทางภววิทยาและจริยศาสตรที่เปนปญหา กลาวคือ รูปแบบเชิงสังคมมุง
วิพากษอคติของสังคมที่ผูกโยงความทุพลภาพไวกับลักษณะที่ไมดีตางๆ แตกลับยืนยันภววิทยาที่แบงแยกจิตกับกายอันเปน
ฐานของการผูกโยงนั้น และรูปแบบเชิงสังคมยังอิงหลักการเคารพอัตตาณัติ แตหลักการดังกลาวดูจะไมเพียงพอกับผูทุพลภาพ
และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใชยังเสี่ยงที่จะไปสนับสนุนรูปแบบเชิงการแพทยอีก
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