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บทคัดย่ อ
การวิจัย นี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อตรวจสอบและวิพากษ์วรรณกรรมและปรากฏการณ์ ของการฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)
เพื่อให้เห็นถึงความหมาย/นัยยะ (Meaning / Significance) ที่
แตกต่างไปจากความหมายและแนวคิดที่คุน้ เคยตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสากลอื่นๆ
กาหนด โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจยั งานวิทยานิ พนธ์ งานเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับงาน CBR และ
ความพิ ก าร/คนพิ ก าร ของไทยและต่ า งประเทศ จากห้ อ งสมุ ด วิ ท ยาลั ย ราชสุ ดา ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมงานเขียนที่สาคัญจานวน 20 เรื่ อง โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามหลักเกณฑ์ที่
ผูว้ ิจยั กาหนดรวมทั้งข้อมูลภาคสนามจากประสบการณ์ตรงของผูว้ ิจยั การเยี่ยมคนพิการในภาคสนาม เทป
บันทึกการสนทนา การสะท้อนขบคิดระหว่างผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมโครงการ ภายใต้โครงการวิจยั เกี่ยวกับ CBR ที่
ผูว้ ิจยั เคยดาเนิ นการก่อนหน้า ณ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ส่ วนการวิเคราะห์ใช้วิธีการตีความ
วิพากษ์ และหาข้อสรุ ปเชิงอุปนัย โดยใช้ทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory) ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่ใช้และบูรณาการ
แนวคิดทางด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา เป็ นเครื่ องมือ
ในการหาความหมาย ร้อยเรี ยง เชื่อมโยงความเป็ น CBR
ผลการวิจยั พบว่า ความหมาย/นัยยะ (Meaning/Significance) ของ CBR แตกต่างไปจากเดิม ในมิติ
ต่างๆ อย่างน้อย 6 มิติ คือ 1) ในฐานะกระบวนการกาหนดอุดมการณ์ทางสังคม 2) ในฐานะกระบวนการ
แห่งการสลายตราบาปและพิธีกรรมของการเปลี่ยนผ่าน 3) ในฐานะกระบวนการต่อสู่ ขดั ขืนกับลัทธิทุนนิยม
4) ในฐานะกระบวนการสร้างความยุติธรรมทางสังคม 5) ในฐานะภาคปฏิบตั ิแห่ งวาทกรรม และ 6) ใน
ฐานะ แบบแผนที่มีความบูรณาการ
จากผลการวิจยั น่าจะช่วยให้ผเู ้ กี่ยวข้องกับงาน CBR ไม่ว่าจะเป็ น ผู ้
กาหนดนโยบาย นักบริ หาร และนักปฏิบตั ิ เกิดการตื่นรู ้ เข้าใจ และรู ้เท่าทันชุ ดความรู ้ CBR มากยิ่งขึ้น
สามารถหยิบใช้ หรื ออยูก่ บั งาน CBR ได้อย่างลงตัวอย่างที่ควรจะเป็ น รวมทั้งช่วยทาให้เกิดข้อถกเถียงทาง
วิชาการหรื อการศึกษาวิจยั ในแง่มุมต่างๆ ได้มากขึ้น
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Abstract
This Research aims to examine and critique literatures and phenomena of Community
Based Rehabilitation (CBR) in terms of the different meaning and significance beyond the
traditional meaning as WHO and other international organizations defining. The 20 existing
literatures regarding CBR and disability in which have been available in the library of
Ratchasuda College, Mahidol University and Thamasat University were purposively collected.
The data as direct experiences, filed visits, and tape-recording of dialogues and reflections
among researcher and other participants within the previous research project in
Phutthamonthon District, Nakornpathom Province, Thailand were also undertaken. The
critical theory approach as interpretation and dialectical critique were administered on those
data for constructing meaning or significance of CBR.
The results reveal that there are the 6 different meanings and perspectives of CBR as
follows: 1) a process for establishment of society ideal 2) a process for stigma breakdown and
a ritual of passing 3) a competitor of capitalism 4) a social justice 5) a practice of
discourse 6) an integral model. The research results suggest that once those different
meanings and perspectives of CBR have been illustrated, the new understanding and awareness
of policy makers, administrators and practitioners concerning CBR have to be emphasized.
Furthermore, the new academic arguments on CBR should be studied.
Keywords : Community Based Rehabilitation ,CBR, Disability, Meaning, Critique

บทนา
"การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุ มชน
(Community Based Rehabilitation: CBR)
หมายถึง กลวิ ธีที่เกิ ดขึน้ ภายในชุ มชนเพื่ อพัฒนา
ชุ ม ชนในเรื่ องเกี่ ย วกั บ การฟื ้ นฟู ส มรรถภาพ
ความเท่ าเที ยมในโอกาสและการอยู่ร่วมกันในสังคม
ของคนพิ การทุ กประเภท โดยด าเนิ น การผ่ านการ
ทางานร่ วมกันของ คนพิ การ ครอบครั วคนพิ การ
และชุมชน
เพื่อให้ คนพิการเหล่ านั้น มีสุขภาพ
ที่ ดี ได้ รับการศึ กษา การฝึ กอาชี พ และบริ การทาง
สังคมที่เหมาะสม"
นี่คือความหมายของ CBR ที่องค์การอนามัย
โลกได้ให้ไว้ (WHO, 1994; UNESCAP, 1997) โดย
สรุ ปแล้ว CBR มีแนวคิดที่สาคัญดังนี้
(ILO,
UNESCO, UNICEF & WHO, 2002; Thomas and
Thomas , 2003) 1) เป็ นการเปลี่ยนแปลงวิธีการฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิก ารจากแบบแผนทางการแพทย์
(Medical Model) ไปสู่ แบบแผนทางด้านสังคม
(Social
Model)
ที่ เ น้น การเสริ ม พลัง
(Empowerment) แก่คนพิการ การอยูร่ ่ วมกันใน
สังคม การคานึ งถึ งสิ ทธิ มนุ ษ ยชน และการสร้ าง
ชุ มชนสมานฉันท์ และรับผิดชอบต่อสมาชิ กทุก
คน ทุกกลุ่มในชุมชนของตน 2) เน้นการมีส่วนร่ วม
ของคนพิ การ ครอบครั ว คนพิก าร และสมาชิ ก ใน
ชุมชน 3) เน้นการทางานแบบพหุ ภาคี และความ
เป็ นสหวิชาการ 4) เน้นความเป็ นธรรม ทัว่ ถึง เท่า
เที ย ม โดยมี ก ฎหมาย ระเบี ย บเป็ นกลไกในการ
กากับ ควบคุม และ 5) มีกลไกในการบริ หารจัดการ

ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ตั้งแต่ระดับชาติ ลงไปสู่ ทอ้ งถิ่ น
และชุมชน ในช่วง 10 ปี มานี้ CBR ได้รับการ
ยอมรับ จากองค์การอนามัยโลก (WHO, 1994)
ว่าเป็ นการบริ การทางเลือก และเป็ นการช่ วยเหลื อ
การยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ
เป็ นแบบ
แผนเชิงสังคม (Social Model) เพื่อต้องการสลัด
แบบแผนดั้ งเดิ ม ที่ เ ป็ นแบบแผนเชิ ง การแพทย์
(Medical Model) ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริ การที่ยึดผู ้
ใ ห้ บ ริ ก า ร ห รื อ ส ถ า บั น เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง
(Specialized Service or Institutional Based
Rehabilitation: IBR ) และการบริ การที่ผใู ้ ห้บริ การ
หรื อนักวิชาชีพ ออกไปให้บริ การคนพิการในชุมชน
(Outreach Program) จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1997
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความหมาย
แนวคิดเกี่ยวกับ CBR ไว้อย่างชัดเจน โดยมีการตั้ง
คณะกรรมมาธิ การสังคมและเศรษฐกิจแห่ งภาคพื้น
เอเซี ยและแปซิ ฟิก (Economic and
Social
Commission for Asia and Pacific: ESCAP, 1997)
เพื่อทาหน้าที่ นิยามและกาหนดทิศทาง CBR ให้มี
ความเข้าใจที่ตรงกันและถือเป็ นการเริ่ มต้นงาน CBR
ที่เป็ นรู ปธรรมและชัดเจนมาเป็ นลาดับ
ในขณะเดียวกันตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ น
มา การศึกษาวิจยั ด้าน CBR มุ่งเน้นการวัด การ
ติดตาม การประเมิน และให้ความหมายกับ CBR
ในฐานะ “ตัวแปรที่นิ่งสถิตย์” และอยูใ่ นวังวนของ
การวิจยั แบบปฏิฐานนิยม (Positivism) และส่ วน
ใหญ่ที่มีอยูเ่ ป็ นการวิจยั เชิงสารวจ และมีความเฉพาะ
ในบางประเด็น บางกลุ่มความพิการ
(กนิษฐา

ถาวรกิจ, 2538; อังคณา สาสาด, 2541; บุญสม
นาวานุเคราะห์, 2542; สานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์คน
พิการ, 2548; Rehman, 1999; Tunga, 1999; Zhuo,
1999) ทาให้ความเข้าใจใน CBR ไม่ลึกซึ้งแยกเป็ น
ส่ วนๆ
และเป็ นการริ่ เริ่ มงานจากบุคคลภายนอก
ชุมชนในฐานะ นักศึกษา นักวิจยั นักวิชาการ หรื อ
คนของรัฐ เป็ นส่ วนใหญ่ ในขณะที่ลกั ษณะงาน หรื อ
ธรรมชาติของ CBR แล้ว มีความเป็ นสหวิชาการ จึง
ทาให้ไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ หรื อโครงการ
การดาเนินงาน CBR ในเมืองไทยได้อย่างลึกซึ้ง
ดังนั้นเพื่อให้เห็นแง่มุมของงาน CBR ที่
แตกต่างไปจากการศึกษาวิจยั ที่มีอยู่ ต้องการค้นหา
ตัวตนและการดารงอยูข่ อง CBR มากกว่าจะเป็ นการ
ตั ด สิ น ชี้ ถู ก ชี้ ผิ ด การศึ ก ษาวิ จ ั ย นี้ จึ ง เป็ นการ
ตรวจสอบและวิ พ ากษ์ CBR
เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความหมาย/นัยยะ (Meaning/Significance) ของ
CBR เป็ นการพยายามทาความเข้าใจ สร้างความ
รู ้ เ ท่ า ทั น ต่ อ การน าไปใช้ ยอมรั บ อย่ า งที่ เ ป็ น
ตลอดจนทาให้เกิดแง่มุมใหม่ๆ ทางวิชาการและการ
ศึกษาวิจยั อื่นๆ ต่อไป
วิธีดาเนินการ
การวิ จ ั ย นี้ เป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ
ตรวจสอบและวิพากษ์ (Examine and Critique)
วรรณกรรมและปรากฏการณ์ (Literatures and
Phenomena) ของการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ชุ มชน (CBR) ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง คว าม ห ม า ย /นั ย ย ะ
(Meaning/Significance) ของ CBR ที่แตกต่างไปจาก
ความหมายที่คุน้ เคยหรื อตามที่องค์การอนามัยโลก

(WHO) ก าหนด โดยใช้ ท ฤษฎี วิ พ ากษ์ (Critical
Theory) (Geuss, 1981; Bruns, 1992; Sim and Loon,
2001) เป็ นกรอบการวิจยั กล่าวคือ เป็ นทฤษฎีที่ใช้
และบูรณาการแนวคิดทางด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่
สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มานุ ษยวิทยา
จิตวิทยา มาเป็ นเครื่ องมือในการตีความและทาความ
เข้ า ใจสั ง คมและวรรณกรรม หรื อ “ตั ว บท”
(Literature or Text) ด้วยจุดประสงค์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ปฏิรูป การปลดปล่อย สร้างทางเลือกที่
แตกต่างทั้งระดับปั จเจกและสังคมโดยรวม ซึ่ง “ตัว
บท” มีความหมายไม่เฉพาะแต่เอกสารที่เป็ นงาน
เขียน (Written Documents) แต่ยงั หมายรวมถึ ง
ประสบการณ์ สัญลักษณ์ (Sign/Symbol) อุปลักษณ์
(Metaphor) ซึ่ งตัวบทในงานวิจยั ฉบับนี้ มีสองส่ วน
ส่ ว นแรกคื อ งานเขี ย น/งานเอกสารเท่ า ที่ ผูว้ ิ จ ัย จะ
สื บ ค้น ได้ใ นห้อ งสมุ ด วิ ท ยาลัย ราชสุ ด า ห้อ งสมุ ด
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ลื อ ก แ บ บ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์
การคัด เลื อกคื อ 1)
เป็ นงานวิ จัย วิ ทยานิ พนธ์
วารสาร หนังสื อ ตารา เอกสารประกอบการสัมมนา
หรื อการประชุ ม งานเอกสารอื่นๆ ที่เป็ นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับงาน CBR
2) ต้องเป็ นลักษณะฉบับเต็ม (Full Text) 3) เป็ นงาน
เขียนในช่ วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา (ตั้งแต่ ค.ศ. 1987
หรื อ พ.ศ. 2530) เนื่ องจากเป็ นจุดเปลี่ยนองค์รู้ดา้ น
CBR จากแบบแผนทางการแพทย์ไปสู่ แบบแผนทาง
สังคม จนได้งานเขียนตามที่กาหนดจานวน 20 เรื่ อง
ตั ว บ ท ส่ ว น ที่ สอ ง คื อ ข้ อ มู ลภ าคส น าม ห รื อ

ประสบการณ์ ตรงของผูว้ ิ จยั การเยี่ย มคนพิการใน
ภาคสนาม โดยการถอดเทปบันทึกการสนทนาและ
การสะท้อนขบคิดระหว่างผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมโครงการ
ที่ มี ท้ ัง คนพิ ก าร สมาชิ ก และผู ้น าชุ ม ชน ภายใต้
โครงการวิจยั เรื่ อง "รู ปแบบการฟื้ นฟูสมรรถภาพคน
พิการที่เหมาะสมกับชุมชนพุทธมณฑล" (ทวี เชื้อ
สุ วรรณทวี และคณะ, 2549) ซึ่ งเป็ นงานวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR)
ที่ผวู ้ ิจยั เคย
ดาเนิ นการก่อนหน้า ณ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
ส่ วนการวิเคราะห์ใช้วิธีการตีความ วิพากษ์
(Interpretation and Dialectical Critique) และหา
ข้อสรุ ปเชิงอุปนัย (Analytic Induction) ในมิติทาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง โดยใช้ทฤษฎี /
แนวคิ ด ด้า นสั ง คมวิ ทยา รั ฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
โดยเฉพาะแนวมาร์ กซิ ส (Marxism) ในงานเขียน
ของ Baldwin (1966) Garcia (1985) Iatridis (1994)
Kamenka (1982)
ทฤษฎี ด้านมานุ ษยวิทยา
โดยเฉพาะแนวคิ ด การตราบาป การเปลี่ ย นผ่ า น
วัฒนธรรมและพิธีกรรม (Ritual) ในงานเขียนของ
Gennep (1960) Goffman (1963) และทฤษฎีดา้ น
จิ ต วิ ท ยา โดยเฉพาะแนวคิ ด เชิ ง จิ ต วิ เ คราะห์ การ
วิ พ ากษ์ จิ ต ส านึ ก ที่ ผิ ด พลาด และการบู ร ณาการ
จิ ต ส านึ กในงานเขี ย นของ
Wilber
(Worldofkenwilber,
2000) และแนวมาร์ ก ซิ ส
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เพื่ อ เป็ นเครื่ องมื อ ในการหา
ความหมาย ร้อยเรี ยง เชื่อมโยงความเป็ น CBR

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
จากการรวบรวมวิเคราะห์งานเขียนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ CBR และความพิการ/คนพิการ และ
ข้อมูลจากประสบการณ์ในภาคสนามของผูว้ ิจยั เมื่อ
ใช้ทฤษฎีต่างๆ มาอธิบาย ทาให้เห็นความหมาย
นัยยะของ CBR ในมิติต่างๆ ทั้งทางสั งคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ลาดับ
“ข้ อค้ นพบ” เบื้องต้นที่สาคัญดังนี้
 CBR ในฐานะกระบวนการกาหนดอุดมการณ์
(CBR as a Process for Establishment of Society
Ideal )
จากนิ ยามและแนวคิด CBR (WHO, 1994;
ESCAP, 1997; ILO,UNESCO,UNICEF and WHO ,
2002; Thomas and Thomas , 2003) CBR จึงเป็ น
ตัวแทน สัญลักษณ์ ของความร่ วมมือ การเป็ นเนื้ อ
เดี ยวกัน การตระหนักถึงคนอื่น การรักในชาติ/รั ฐ
ความสนใจต่ อ กลุ่ ม ประชาสั ง คม และธรรมชาติ
หรื อ ความมี จิ ต ใจที่ เ ป็ นสาธารณะ(Collectivism)
และเป็ นเสมือน สั งคมยูโทเปี ย (Utopia Society)
แต่อีกแง่มุมหนึ่ง CBR ก็ตอ้ งเผชิญกับปั ญหาไม่นอ้ ย
โดยเฉพาะการขาดความตระหนักและการมีส่วนร่ วม
ของชุ ม ชน ขาดงบประมาณในการด าเนิ น งาน
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณมาจากนอกชุมชน
(กนิ ษฐา ถาวรกิจ, 2541; บุญสม นาวานุ เคราะห์ ,
2542; สานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์คนพิการ, 2548;
Tunga, 1991; Ingstad, 1991; Zhuo, 1991
Cheausuwantavee, 2005) ดังนั้น CBR ในอุดมการณ์
ที่เสมือนเป็ น สังคมยูโทเปี ยที่เบียดขับ กับความ

ขัดแย้ง การแปลกแยก ความนึ กถึ งตัวเอง การรั ก
ตัวเอง ความสนใจในตนเอง รั ฐแห่ งอานาจความ
ศิวิไลซ์ และความเป็ นปั จเจก (Individualism) ดังที่
Sir Thomas More (cited in Kamenka, 1982) ตอกย้า
ว่า สังคมยูโทเปี ย เป็ นเพีย งสังคมแห่ งจิ น ตนาการ
และความหวัง ยากที่จะทาให้เกิดเป็ นจริ งอย่างยัง่ ยืน
ได้
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ไม่สามารถทาให้ทุกคน
ในชุมชน คิดเหมือน ทาเหมือนกันทุกคนได้ และไม่
สามารถรั บประกันได้ว่าแนวคิดนี้ จะคงอยู่ได้นาน
สักเพียงใด แต่อย่างน้อยในระยะเวลาที่ผ่านมาถึง
เวลานี้ ก็มีปรากฏการณ์ CBR เกิดขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 50
โ ค ร ง ก า ร ก ร ะ จ า ย อ ยู่ ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
(Cheausuwantavee, 2005; สานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์
คนพิการ, 2548) หรื ออย่างน้อยก็มีคนอย่าง ลุง
สมศักดิ์ ลุงเอนก ป้ าหวาย พี่ฉลอง ผูใ้ หญ่เดชา คุณ
สมศรี (นามสมมุติ) ที่เป็ นคนปกติ ชาวบ้านทัว่ ไป
รวมทั้ง คนพิการนั่งล้อเข็นอย่าง คุ ณเสกสรร คุ ณ
พนา คุ ณ ปลื้ ม จิ ต คุ ณ วัน ทนา (นามสมมุ ติ ) ที่ ไ ด้
ทางานร่ วมกับนักวิชาชีพในท้องถิ่นอย่าง คุณโสภิตา
ครู ส ลัก (นามสมมุ ติ ) พยาบาลและครู ใ นชุ ม ชน
ตามลาดับ ที่ได้หันหน้าร่ วมมือกัน คิด วางแผนและ
ดาเนิ นการช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน ฟื้ นฟูสมรรถภาพคน
พิการในอาเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม อย่าง
แข็งขัน “ฉลอง” และ “ปลื้มจิต” ได้สะท้อนถึงความ
เข้าใจ รับรู ้ ถึงความเดือดร้อนเหล่านั้น ที่เป็ นมูลเหตุ
และสิ่ งหล่อเลี้ยงภายใน จากการที่ได้เข้ามาสัมผัสคน
พิการและทางานร่ วมกัน

ฉลอง : “ที่น้ ี พ้ืนฐานจิตใจของมัน มันคือว่า...ไอ้
เรื่ องคนพิ ก ารเนี่ ย ...มั น ...มัน ก็ ฝั ง อยู่ ใ นจิ ต ใจ
เหมือนกัน ความสงสารที่มีพ้ืนฐานอยูใ่ ช่ม่ะครับ?...
คนเราถ้าโอ้ย....(ทาเสี ยงสู ง) มาชวนเงี่ย ไปเถอะ
ไปคนเดียวเถอะกูไม่เอาด้วยหรอก ไอ้เรื่ องคนพิการ
ไม่ เอา..ไม่เ อา ที่ น้ ี จิ ตใจของเรามี พ้ืน ฐานอยู่ก็มี
ส่ วนนะ ที่น้ ี เอาก็เอา เอ้าไปก็ไป พอมาตอนหลังก็
เอาเสี่ ยเอนกเข้าไปด้วยไง ก็เลยไปกันอย่างที่อาจารย์
เห็ น นั่น แหละ ตอนนั้น เนี่ ย ก็ ย งั ไม่ เ ห็ น อะไรใช่
ไหม? พอเข้าไปเจอพวกคนพิการ ไปเจอเด็กคนนั้น
เข้า (เด็กพิการซ้ าซ้อน รุ นแรงหลานของป้ าย่น ตาบล
บ้านขาว) ….มันก็ต้ืนตันใจ (น้ าเสี ยงช้าและเบาลง)
ก็เลยคิดว่าคบกันดีกว่า อยูท่ ีมเดียวกันดีกว่า ไปไหน
ก็ไป เอา..เอา..ยังเงี่ย ตอนนี้ในใจเนี่ยมันเต็มร้อยแล้ว
เต็มร้อยแล้วตอนนี้…”
ปลื้มจิต : “ตอนที่ไม่ได้มาทางานนี้ ปลื้มจิตก็คิดว่า
เราพิการเราแย่แล้ว..แต่พอมาทางานก็เห็นคนพิการที่
แย่กว่าเรา..ก็คิดว่าอยากช่วยเหลือคนพิการ พอเราไป
เยี่ยมคนพิการแล้วเราก็เห็นก็เลยคิดว่าทายังไงถึงจะ
ให้เค้าออกจากบ้านได้ ก็พดู ให้ทุกคนมาช่วยเหลือให้
หน่ ว ยงานเข้า มาเยี่ ย มคนพิ ก ารตามบ้า น จะได้
ช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก าร เอาคนพิ ก ารที่ อ ยู่ ใ นบ้า นให้
ออกมาจากนอกบ้า นบ้าง เค้า จะได้เห็ นสภาพคน
พิการ ที่น้ ี คนดี ๆ หน่วยงานที่เค้าเห็นเค้าก็จะได้เอา
กลับไปคิด”
แม้ว่าจะเป็ นกลุ่มคนเล็กๆ ไม่กี่คน แต่พวก
เขาก็เป็ นความหวังของคนพิการและครอบครั วใน
อาเภอพุทธมณฑลคนพิการเกือบ 200 ครอบครัว

และเป็ นการด ารงอยู่อย่างล้มลุก คลุก คลาน เพราะ
ต้องเบียดขับกับสังคมส่ วนใหญ่ มิได้สนใจในสิ่ งที่
พวกเขาทา อยูใ่ นวงวนของการ แสวงหา แย่งชิงและ
อยู่ในสภาวะของ “ความขาดแคลน”
(ทวี
เชื้อสุ วรรณทวี และคณะ, 2549) และอย่างน้อย ก็เป็ น
การชี้ให้เห็นว่าสิ่ งที่ Sir Thomas More ได้กล่าวไว้
ว่า “สั งคมแห่ งยูโทเปี ยนั้น เป็ นเพียงความหวัง เป็ น
ความฝั น ที่ ไม่ เคยเกิดขึน้ และ ไม่ สามารถจะเกิดขึน้
ได้ ในความเป็ นจริ ง” นั้น ก็ไม่ ถูกต้ องเสี ยทั้งหมด
CBR ในฐานะกระบวนการแห่ งการสลายตราบาป
และพิธีกรรมของการเปลี่ยนผ่ าน (CBR as a
Process for Stigma Breakdown and a Rite of
Passing)
จากงานเขียนของ Erving Goffman (1963)
ได้ช้ ี ให้เ ห็ น ว่ า สั ง คมจะสร้ า งกฎเกณฑ์ใ นการจัด
ประเภทของคนลั ก ษณะความเป็ นปกติ และ
ธรรมชาติไว้เสมอ โดยปกติแล้วการปฏิสัมพันธ์ใน
สังคมของมนุ ษย์ มิได้ให้ความสนใจและคิดถึงการ
จัดแบ่งเหล่านี้ จนกว่าเราจะเผชิญกับคนแปลกหน้า
เมื่อมีคนที่เราไม่คุน้ เคย ความคิดเหล่านี้ จะปรากฏ
ขึ้น และจะทาให้คนที่เราเผชิญอยูน่ ้ นั แตกต่างไปจาก
คนอื่น ไม่เป็ นที่ตอ้ งการ มีมลทิน ไม่จดั นับ หรื อ
ให้ ที่ อ ยู่ใ นความรู ้ สึ ก ลัก ษณะที่ ป รากฏขึ้ น ในใจ
เช่นนี้เรี ยกว่า “ตราบาป” (Stigma) ซึ่งถูกสถาปนา
ขึ้นจากความแปลกแยก แตกต่างระหว่าง เอกลักษณ์
ทางสังคมที่ “คาดหวัง” กับ “ความเป็ นจริ ง” แม้ว่า
ตราบาปจะเป็ นถ้อยคาที่เชื่อมโยงกับลักษณะที่ไม่พึง
ประสงค์ แต่แท้จริ งแล้วเป็ นความสัมพันธ์ของ

ภาษาและการให้ ค วามหมาย มิ ใ ช่ ล ัก ษณะนั้ นๆ
โดยตรง นั่นหมายความว่าลัก ษณะเดี ย วกันนี้ อาจ
เป็ นตราบาปสาหรับสังคมหนึ่ ง แต่อาจเป็ นเรื่ อง
ปกติวิสัย สิ่ งที่คุน้ เคยกับอีกสังคมหนึ่ง ตราบาปเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ และความรู ้สึกคุน้ เคย
(Stereotype) ซึ่งมีอยูใ่ นทุกสังคม โดยสรุ ปแล้ว ตรา
บาป คือ สั ญลักษณ์ แห่ งการลดคุณค่ า ไม่ ยอมรั บ
หรื อ ความไม่ พึงประสงค์ (Hacking , 2004) ดังงาน
เขี ย นงานหลายชิ้ น ชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่า ชุ มชน สังคม ส่ ว น
ใหญ่ ม ัก ให้ ค วามหมายความพิ ก ารและคนพิ ก าร
ในทางลบและ “ตราบาป”
คนพิ ก าร
(Devlieger,1995; Nicolaison, 1995; Sentumbwe ,
1995; Talle,1995; Cheausuwantavee, 2002)
เช่นเดียวกับงาน CBR ที่ผวู ้ ิจยั ร่ วมทางานด้วยนั้น มี
หลายสิ่ งที่ คนพิก ารและคนปกติ ทางานร่ ว มกัน ได้
อย่างราบรื่ น แต่ก็มีบางสิ่ งที่พวกเขารู ้สึกยอมรับไม่
ค่อยได้ ลุงสมศักดิ์ ข้าราชการเกษียณวัย 63 ปี หนึ่ง
ในที มงาน มักจะรู ้ สึกหงุ ดหงิ ด และพูด เหน็ บแนม
คุณพนาซึ่ งเป็ นคนพิการที่ทางานในโครงการ CBR
ร่ วมกัน และชอบสูบบุหรี่ อยูบ่ ่อยครั้งว่า
ลุงสมศักดิ์ : “ ผมว่าพนา..เนี่ย….น่าจะเลิกสู บบุหรี่
ได้แ ล้ว สู บ แล้ว ไม่ เ ห็ น ได้ป ระโยชน์ อ ะไร และ
ตัว เองก็ เ ป็ นคนพิ ก าร การงานก็ ไ ม่ มี ท า และมา
ทางานอย่างนี้ น่ าจะทาตัวเป็ นตัวอย่างให้คนพิการ
อื่นด้วย...” (หน้าตาดูขึงขัง)
เป็ นไปได้ ที่ พ นาเองก็ ค งอยากจะบอก
เหตุผลที่ซับซ้อนหรื อต่อสู ้ขดั ขืนกับคาสั่งสอนที่ มี
ความติติงปนอยู่ของลุงสมศักดิ์ไม่นอ้ ย แต่พนาก็ได้

แต่ยิ้มๆ และทาหน้าไม่สู้จะดีนัก และโต้ตอบได้แต่
เพียงว่า พนา : “…..ผมก็อยากจะเลิกนะอา…แต่
มันก็ยากอยู่นะ….ผมสู บมานานแล้วด้วย” (ยิ้มและ
หัวเราะเบาๆ)
คนอี ก กลุ่มหนึ่ ง ที่ เ รี ย กว่า "คนที่มีปั ญญา"
(The Wise Persons) (Goffman, 1963) ซึ่งหมายถึง
คนปกติที่นาตัวเองเข้ าไปรั บรู้ ใกล้ ชิด กับวิ ถีชีวิตที่
เร้ นลับของคนที่ ถูกตราบาป มีความเห็ นอกเห็ นใจ
ยอมรั บและมีความเป็ นสมาชิ กอย่ างมีไมตรี กับคนที่
ถูกตราบาปเสมือนคนในเครื อญาติ คนปกติที่รู้สึกมี
ตราบาปร่ วมเหล่านี้ อาจต้องเผชิญทั้งภาวะความอึด
อัดใจ ทั้งความรู ้ สึกตราบาปทั้งที่ตนเองมิได้มีตรา
บาป และความเป็ นคนปกติของตนที่ มีความรู ้ สึก
ร่ วมกับคนอื่น อันเป็ นการที่ตอ้ งเผชิ ญกับ “ภาวะ
แห่ งความไม่ แท้ ” ของตน เป็ นความสัมพันธ์แย้ง
ย้อนระหว่าง ความเป็ นคนที่ ถูกตราบาป และ การ
เป็ นผูแ้ สดงแทน
เจตคติทางลบหรื อการตราบาปต่อคนพิการ
รวมทั้งภาวะแห่ งความไม่แท้ของคนทัว่ ไปเหล่านี้
สามารถเปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนแปลงไปทางบวกได้หาก
มี พ้ื น ที่ มี เ วที ใ ห้ ค นพิ ก ารและคนทั่ ว ไปได้ มี
ปฏิ สั ม พัน ธ์ กัน อย่ า งธรรมชาติ ดัง ตัว อย่ า ง การ
สะท้อ นขบคิ ด ครั้ งหนึ่ งของสมาชิ ก ในโครงการ
CBR
ที่ ท างานร่ ว มกัน น่ า จะแสดงให้เ ห็ น ถึ ง
คุณูปการของ CBR ต่อการช่วยให้ชุมชน คนพิการ
(ปลื้ ม จิ ต ) และคนในชุ ม ชน(สมศัก ดิ์ ) ที่ ท างาน
ร่ วมกันนั้น ได้เรี ยนรู ้ เกิดกระบวนการขัดเกลา และ
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผ่าน

ปลื้มจิ ต : “ก็คิดว่าอยากช่ วยเหลือคนพิการ พอ
เราไปเยี่ยมคนพิการแล้ว เราก็เห็ น ก็เลยคิดว่าทา
ยังไงถึงจะให้เค้าออกจากบ้านได้ ก็พูดให้ทุกคนมา
ช่วยเหลือให้หน่วยงานเข้ามาเยี่ยมคนพิการตามบ้าน
จะได้ช่วยเหลือคนพิการ เอาคนพิการที่อยู่ในบ้าน
ให้ อ อกมานอกบ้า นบ้า ง เค้า จะได้เ ห็ น สภาพคน
พิการที่น้ ี คนดีๆ หน่ วยงานที่เค้าเห็นเค้าก็จะได้เอา
กลับไปคิด”
สมศักดิ์: “....ช่วงชีวิตที่รับราชการมา 9 ปี แล้วก็
ลาออกมาเรี ยนต่ อ ด้ า นวางยาสลบ ท างานมา
จนกระทั่ง เกษี ย ณอายุ ไม่ มี ป ระสบการณ์ ด้า นคน
พิ ก ารมาก่ อ น ไม่ เ คยรู ้ ด้ว ยว่ า ในประเทศเรามี ค น
พิ ก ารย่ า แย่อี ก ตั้ง เยอะ ภาพที่ ม องตอนนั้น คื อ คน
พิการคือผูท้ ี่ตอ้ งรับกรรม เกิดมาแล้วพิการก็รับกรรม
ไปเป็ นเรื่ องของพ่อแม่พี่นอ้ งเราไม่เกี่ยว แต่พอมาทา
วิจยั ที่จะต้องมาข้องเกี่ยวกับคนพิการ เลยได้รู้จกั มาก
ขึ้น บางคนเราช่วยเขาได้ ทางานได้...”
CBR ในฐานะกระบวนการต่ อสู้ ขัดขืนกับลัทธิทุน
นิยม (CBR as a Competitor of Capitalism)
CBR เป็ น ยุทธวิธีหนึ่งของการพัฒนาชุมชน
(Community Development) ในการช่วยเหลือ ฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการ เมื่อพูดถึงคาว่า “การพัฒนา”
(Development)นั้น มีผใู ้ ห้ความหมายอย่างกว้างขวาง
(Gracia,
1985) แม้จ ะมี ก ารให้ ค วามหมายที่
หลากหลาย แต่ตอ้ งยอมรับว่า การให้ความหมาย ใน
กลุ่ ม แนวคิ ด ที่ เ ห็ น ว่ า การพัฒ นาที่ ไ ปผูก ติ ด อยู่กับ
ความเจริ ญด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีน้ นั ถือว่ามี
อิทธิพลมากในโลกปัจจุบนั อาจเรี ยกว่า “กลุ่มนิยม

ความทันสมัย” (Modernists) กลุ่มนี้มองว่า สังคม
แห่ งอุ ตสาหกรรมนั้น สามารถให้ผลก าไรได้อย่าง
ต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ยงั ให้ความสาคัญกับความเป็ น
ประชาธิ ปไตย ความเป็ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และเศรษฐกิจเชิงการตลาด
ซึ่งจะทาให้มนุษย์มี
สวัสดิภาพ สวัสดิการที่ดี
ชุมชนที่ผวู ้ ิจยั ทาวิจยั ด้าน CBR อยูน่ ้ นั มีการ
ขยายความเป็ นตัวเมืองและความเป็ นอุตสาหกรรม
(Urbanization and Industrialization) เข้ามายัง
ท้องถิ่น ชุมชนแห่ งนี้อย่างรวดเร็ ว กล่าวคือ มีการซื้อ
ที่ ดิ น ของชาวบ้านจากนายทุ น ในการจัด ทาสนาม
กอล์ฟ บ้า นจัด สรรให้แ ก่ ค นในเมื อ ง คนชั้น กลาง
ต้องการมีบา้ นของตนเองและเป็ นที่อยู่อาศัยมากขึ้น
มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมและการก่ อ สร้ า ง มี อ าคาร
สถานที่ราชการจากส่ วนกลางมายังพื้นที่ในชุ มชน
แห่ งนี้ มากขึ้น นอกเหนื อจากสถานศึกษาขนาดใหญ่
อย่างมหาวิทยาลัย มหิ ดลที่ต้ งั มากว่า 20 ปี ได้แก่
การจัด ตั้ง โรงถ่ า ยละคร วิ ท ยาลัย การอาชี พ และ
โรงเรี ยนระดับมัธยมปลาย สถานที่ฟ้ื นฟูเยาวชนที่
ติดสารเสพติด เป็ นต้น ทาให้ชุมชนได้รับกระแส
ทุนนิ ยมและบริ โภคนิ ยม การพัฒนา การดาเนิ นการ
ใดๆ จึงจาเป็ น ต้องมี “เม็ดเงิน” เป็ นกลไกสาคัญใน
การขับเคลื่อน เช่นเดียวกับโครงการ CBR ณ ที่แห่ ง
นี้ ก็ได้รับการกระทบและปะทะกับกระแสทุนนิ ยม
เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในการ
ประชุมของผูท้ ี่ทางานในโครงการ CBR ครั้งหนึ่ ง
ในหลายๆ ครั้ งที่ เราพูด ถึ ง “งบประมาณ” ใน
โครงการ CBR

อเนก : “ทุกชมรมจะมีกรรมการประเภทนี้
คือ
กรรมการพวกนี้เค้าจะไม่มีการเสี ยเบี้ยประจาปี ข้อที่
สองการประชุมเค้าไม่จาเป็ นต้องเข้าประชุมทุกครั้ง
ก็คืออาศัยเงินเค้าอย่างเดียว”
ฉลอง : “ที่โรงเรี ยนบวร ฯ เค้าตั้งกรรมการเยอะเลย
พอถึงประชุมที คนโน้นเท่าไร คนนี้หา้ พัน คนนั้น
เท่าไร ไม่นานก็หมด จะเก็บเงินเค้าอย่างเดียว”
อเนก :“อย่างนี้... เราต้องมีการจัดงานนะท่านอาจารย์
คล้ายๆ ว่าก่อนที่ท่านอาจารย์จะไปนอกนะ ก็มีการ
จัดงานคล้าย ๆ ว่าจะหาทุนเข้ามาช่วยเหลือ”
ทวี : “ก็ลองคิดโจทย์กนั ให้ได้ เพราะว่าเรายังพอ
มีเวลา ก็ลองหยัง่ เสี ยงดูกไ็ ด้ มันทาได้”
อเนก : “เพราะว่าการที่เราจะทาชมรมหรื ออะไรก็
เเล้วแต่เค้าจะต้องหาทุนเข้ามาก้อนหนึ่ง”
ทวี : “ถ้ามองถึงอีกแง่หนึ่งว่าถ้าแต่ละ
อบต.
ไม่ให้ มันจะอยูถ่ ึงปี นี้หรื อเปล่า แปลว่าถ้า สกว.
หมดมันก็หมดเลยนะ แล้วมันก็เหมือนเดิม แต่มนั ก็
เป็ นสิ่ งที่น่าคิดนะ”
ปรากฏการณ์ ก ารขาดเม็ ด เงิ น ในการ
ขับเคลื่อนนี้ สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั หลายชิ้นที่
ผ่านมา (Cheausuwantavee, 2005; Ingstad and
Whyte, 1995; สานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์คนพิการ,
2548) ดังนั้นข้อท้าทายสาคัญในการยกฐานะ CBR
จากองค์กรที่ใช้เงินหรื อเป็ นผูบ้ ริ โภคเพียงมิติเดี ยว
ไปเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในวงจรปั จ จัย การผลิ ต ในกลไก
การตลาด เป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งของความ
ยัง่ ยืนของ CBR ในสังคมทุนนิยม

CBR ในฐานะกระบวนการสร้ างความยุติธรรม
ทางสั งคม (CBR as a Social Justice)
จากงานเขียนของ Dementrius Iatridis
(1994) และ Baldwin (1966) ได้กล่าวถึง ยุติธรรม
ทางสั งคม ( Social Justice) หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล กับ การกระจายทรั พยากรของสังคม
บนพืน้ ฐานการมีสิทธิ ที่เที่ยงธรรม หรื อ ความ
ยุติธรรมของการกระจาย
การใช้ กฎหมายเพียงลาพังนั้น ไม่ สามารถ
จะสร้ างความยุติธรรมทางสั งคมได้ รวมทั้งในงาน
CBR ในเมืองไทย ก็เช่นกัน ข้อสรุ ปนี้ สังเคราะห์ได้
จากปรากฏการณ์ ที่ มี น โยบาย กฎหมาย ด้า นการ
ช่วยเหลือและเกี่ยวข้องกับฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ทั้งระดับนานาชาติและในประเทศที่มีข้ ึนเป็ นลาดับ
ได้แ ก่ การประกาศปฏิ ญญาสากลว่าด้ว ยสิ ทธิ
มนุ ษยชนขององค์การสหประชาชาติ ปี ค .ศ. 8491
พระราชบัญญัติการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
2534 และล่าสุ ด คือ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาญาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ พ.ศ.
2550-2554
และ
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคน
พิการ พ.ศ .2550
สิ่ งเหล่านี้ ได้กาหนด และ
ก่ อ ให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ต่ อ การด าเนิ น งานคน
พิการในหลายมิติ ซึ่ งเป็ นที่น่าสังเกตว่า นโยบาย
กฎหมาย และแผนงานเหล่านี้ มีสิ่งที่เหมือนกันคือ
เน้ นการกระจายอานาจจากส่ วนกลางไปสู่ ท้องถิ่น
การเน้ นให้ ชุมชนเข้ ามามีส่ วนร่ วมในกระบวนการ
ของการก าหนดเป้ าหมาย การด าเนิ น งาน การ


ตัดสิ นใจ และการติ ดตามและประเมินผลด้ านคน
พิการ
แต่ทว่าในอดีตที่ไม่นานนักและแม้แต่
ปั จ จุ บ ัน นี้ มี ข ้อ มู ล หลายประการที่ ยื น ยัน ได้ ว่ า
ชุมชน ครอบครัวคนพิการ และคนพิการในชุมขน
ท้องถิ่น ยังไม่สามารถทาได้ (รัชติกร แสงศร 2531;
กนิษฐา ถาวรกิจ 2538 ;สานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์คน
พิการ, 2548; Cheausuwantavee, 2005) ซึ่ง CBR ก็
ไม่ ส ามารถท าได้จ ริ ง อย่า งสมบู ร ณ์ ใ นทางปฏิ บ ัติ
แม้ว่าจะมีการกาหนดไว้ในนโยบายหรื อกฎหมายก็
ตาม นั่น แปลว่ า อาจต้อ งอาศัย การจัด กระท าด้ว ย
วิธีการและมิติอื่น ๆ ร่ วมด้วย โดยเฉพาะ จริยธรรม
อุดมการณ์ วัฒนธรรม ของชุมชนและ สังคม
เมื่อ CBR เป็ นยุติธรรมทางสังคมรู ปแบบ
หนึ่ ง เป็ นเรื่ องของการจัดสรรทรั พยากร บริ การ
สิ น ค้า ให้แ ก่ ค นพิ ก าร เพื่ อ ให้เ ขามี โ อกาสในการ
ด าเนิ น ชี วิ ต การด ารงอยู่ อ ย่ า งเท่ า เที ย ม ซึ่ งใน
ขณะเดี ย วกัน ในบริ บทของสั ง คมส่ ว นใหญ่ ใ น
เมืองไทย ยังให้โอกาสและให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้
น้อยมาก ประกอบกับกระแสทุนนิ ยม บริ โภคนิ ยม
ได้แ ทรกซึ ม เข้า ไปทุ ก ส่ ว นของสั ง คมและชุ ม ชน
คนพิ ก ารส่ ว นใหญ่ ย งั เป็ นคนตกขอบและถู ก กดขี่
ดังนั้น แบบแผนยุติธรรมทางสังคมที่เหมาะสมกับ
เมืองไทยน่าจะเป็ น แบบ “The Fairness Model”
ด้วยความสาคัญที่ ว่า แบบแผนนี้ เป็ นการปกป้อง
คุ้มครองผู้เสี ยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส - คนพิการ แต่
อย่างไรก็ตาม อาจหยิบยืมมุมมอง แนวคิดยุติธรรม
สั ง คมมาอธิ บ ายการรวมตัว ในการท างาน CBR
ดังนั้นหากมองว่า คนพิการเสมือนคนที่ถูกกดขี่ และ

ทางออกของคนกลุ่มนี้ ก็คือ การไปรวมตัวกับคนชั้น
กลาง ซึ่ งในที่น้ ี คือ ชาวบ้าน นักวิชาการ นักวิชาชี พ
หรื อ กลุ่ม The Wise Person เพื่อสถาปนาตัวตน และ
สร้ า งปริ มณฑลของตัว เอง ในการเบี ย ดขับ กับ
กระแสทุนนิยมและการค้าตลาดเสรี แนวคิดยุติธรรม
สังคม แบบ The Socialist - Marxist Model
(Iatridis, 1994) ก็น่าจะเป็ นทางเลือกของการพัฒนา
งาน CBR อีกแนวทางหนึ่ง
CBR ในฐานะภาคปฏิบัตแ
ิ ห่ งวาทกรรม (CBR as
a Practice of Discourse )
ในมิติระดับมหาภาค (Macro Level) จาก
ประวัติศาสตร์และวิวฒั นาการของ CBR นั้น จะเห็น
ได้ว่าเกิ ดจากความพยายามของกลุ่มประเทศตะวัน
ตก และ องค์การอนามัยโลก ( WHO) ที่ตอ้ งการทา
ให้ CBR กลายเป็ น วาระแห่ งโลก ที่ตอ้ งการผลักดัน
หรื ออาจจะยัดเยียด กระบวนการช่วยเหลือ คนพิการ
ที่เรี ยกว่า CBR นี้ กับประเทศด้อยพัฒนา หรื อ
ประเทศในโลกที่สามตลอดเรื่ อยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ให้ ก ารสนับ สนุ น ด้า นการเงิ น และการฝึ กอบรม
บุคลากร แต่งานวิจยั ของ Rehman (1999) Tunga
(1991) และ Ingstad (1991) ซึ่งศึกษาในประเทศ
ปากีสถาน อินเดีย และบอต์สวานา รวมทั้งงานของ
ผูว้ ิจยั (Cheausuwantavee, 2005) ที่ได้ศึกษา
สถานการณ์งาน CBR ของประเทศไทย ชี้ให้เห็น
ถึงปัญหาของ CBR ในประเทศดังกล่าว ได้แก่ การ
ที่คนในท้องถิ่นไม่ตระหนักถึงคนพิการ การปล่อย
ปละละเลยคนพิการในครอบครั ว การบริ หารยัง
เป็ นแบบบนสู่ ล่าง (Top down)
คนในชุมชนยัง

ไม่มีส่วนร่ วม เป็ นต้น เป็ นที่น่าสังเกตว่า ดูเหมือน
หลายประเทศ สั ง คม ชุ ม ชน เหล่ า นั้ น ประสบ
ปั ญหาอุปสรรคในการดาเนิ นงาน CBR ที่เหมือนๆ
กัน และเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้นซ้ าๆ
หรื อ
เป็ นการระบุเป็ นนัยว่า งาน CBR ยังไม่ สามารถ
บรรลุตามปรัชญา ฐานคิด อุดมการณ์ ที่ปรารถนาจะ
ให้ เป็ น CBR อาจเป็ น เครื่ องมือและยุทธวิธีการ
แสวงหาอานาจ และให้ ความชอบธรรมแก่ กลุ่มชาติ
ประเทศตะวันตกและประเทศที่ร่ ารวย โดยการสร้าง
ระบบเครื อข่ายช่วยเหลือกันเองอย่าง CBR โดยใช้
เงิ น งบประมาณเพี ย งน้อ ยนิ ด และชั่ว ครั้ งชั่ว คราว
"ล่อ" ในการสนับสนุ นการทางานด้าน CBR ใน
ขั้น ต้น แก่ ประเทศก าลัง พัฒนาหรื อประเทศโลกที่
สาม ในขณะที่ ประเทศมหาอานาจเหล่ านั้น สร้ าง
ความมัง่ คัง่ เทคโนโลยี ความสะดวกสบายและอรรถ
ประโยชน์ ข องตัว เองให้ แ ก่ ค นพิ ก ารของประเทศ
ตนเอง แต่ ดู ด ซั บ เอาทรั พ ยากรในการผลิ ต และ
แรงงาน สร้างความเสื่ อมโทรมของทรัพยากร และ
ความล้าหลังแก่ ประเทศที่ ย ากจนมากขึ้ น อันเป็ น
การจัดสรรทรั พยากรที่ ไม่เท่าเทียม แต่ก็ถูกปิ ดบัง
ซ่ อนเร้นด้วยการแสดงตนเป็ นผูใ้ จกว้างและเผื่อแผ่
คนอื่น ด้วยค่านิ ยมของประเทศตะวันตก แต่ถูกยก
เป็ น “ ค่านิยมสากล” อานาจทางการเมืองที่เรี ยกว่า
“ความเป็ นประชาธิปไตย” (Democracy) กลายเป็ น
สัญลักษณ์ของผูม้ ีอารยธรรม และการเน้นย้ าถึง
ความมี สิ ท ธิ เ ท่ า เที ย ม ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์
เพื่อให้ ดูเท่ห์ ดู ดี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ร่ ารวยกับ ประเทศยากจน จึ ง เป็ นไปตามทฤษฎี

ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางกับชายขอบ และ "
Zero Sum Game Theory "
ในระดับจุลภาค (Micro Level) Goffman
(1963) ได้ตอกย้าความมีเอกลักษณ์ของสังคมทัว่ ไป
ที่มีมาตรฐาน "ความปกติ" (Normal) ยิง่ มีความเป็ น
เอกลักษณ์ สูงมากเท่าใด ก็เบี ยดขับ บดบัง และจัด
ระเบียบ ควบคุม " คนพิการ/ความพิการ" มากขึ้น
เท่ านั้น เราจะเห็ นได้ว่า คนปกติ ทวั่ ไปและแม้แ ต่
นัก วิ ช าชี พ จะยอมรั บ คนพิ ก ารได้ นั้น คนพิ ก าร
จะต้อง " มีการปรับตัวที่ดี " ( Good adjustment) โดย
กาหนด " เงื่อนไข " บางอย่างว่า การปรับตัวที่ดีน้ นั มี
ลักษณะอย่างไรบ้าง นัน่ แสดงให้เห็นว่า คนทัว่ ไป
จะยอมรับคนพิการได้ตอ้ งมี " เงื่อนไข " หรื อ มี
ความใกล้เคียง กับ " ความปกติ" มากที่สุด และเป็ น
การตอกย้าว่า "คนพิการ/ ความพิการ" กับ " คน
ปกติ/ความปกติ " นั้น เป็ นคนละเสี้ ยวส่ วนกัน
CBR จึงเป็ นภาคปฏิบตั ิของวาทกรรม (Practice of
Discourse) ที่จะทาให้ "คนปกติ " " คนพิการ"
รวมทั้งนักวิชาชีพ ได้ทางานและเรี ยนรู ้ร่วมกัน จึง
เป็ นการจัดวาง เสี้ ยวส่ วน ที่กลับหัวกลับหาง ไม่ว่า
จะเป็ น "ความพิการกับความปกติ " " ความเป็ น
ส่ วนรวมกับความเป็ นปั จเจก " "ความเป็ นทุนนิยม
กับสั งคมนิยม " มาไว้ มาดารงอยู่ ณ ที่เดียวกัน
ดังตัวอย่างปรากฏการณ์ในภาคสนาม ชุดความรู ้เพื่อ
การปลดปล่อยก็ยงั ทาหน้าที่ของมัน แต่บางครั้งมันก็
มักจะถูกบดบังด้วยอานาจและชุดความรู ้อื่นอยูเ่ สมอ
แม้คุ ณ เสกสรร
คนพิ ก ารนั่ง ล้อ เข็น หนึ่ ง ใน
คณะทางาน CBR ที่ทุกคน ทั้งนักวิชาการ นักวิชาชีพ

และคนในชุ ม ชน ก็ ย อมที่ จ ะลดทอนอ านาจของ
ตนเองลง เพื่อยกย่องและมีความเห็นพ้องกันว่า เขา
ควรจะเป็ น "ประธานคณะกรรมการฟื้ นฟูคนพิการ
อาเภอพุทธมณฑล" และแม้กระทัง่ "นายอาเภอ" ก็
ยอมที่จะลงนามในคาสั่งแต่งตั้งให้ เสมือนเป็ น
สัญ ญาณให้ค วามชอบธรรมและให้อ านาจแก่ ค น
พิการและนาไปสู่ ชุดความรู ้ "ผลประโยชน์เพื่อการ
ปลดปล่อย "
แต่ว่าบางครั้ง คนนอก อย่าง “ลุง
สมศักดิ์” ในฐานะคนทัว่ ไป ก็มกั จะทวงอานาจและ
ความชอบธรรมคืนไม่แพ้กนั เป็ นการตอกย้าว่า คน
พิการก็ตอ้ งทางานอย่างเต็มที่ให้ “สาสม” กับที่พวก
เขา ถู ก ลดทอนและสู ญ เสี ย อ านาจบางอย่ า งไป
“ ตลอดเวลาการทาวิจยั นี้ เกือบ 8-9 เดือน ผมยังไม่
เห็นคนพิการมาทางานร่ วมกับเราเพิ่มขึ้นเลย ผม
ว่ า พนา….ปลื้ ม จิ ต วัน เพ็ญ ….นี่ ที่ เ ป็ นคนพิ ก าร
โดยเฉพาะ เสกสรรที่ เป็ นประธานคณะกรรมการ
ของเราด้วย ต้องทางานหนักแล้วมัง่ เพราะนี่เป็ น
งานของพวกคุณโดยเฉพาะนะ ถ้าคนพิการไม่สนใจ
เอาใจใส่ นะ งานไม่กส็ าเร็ จ ผมเนี่ยนะไม่ใช่คนพิการ
นะ ผมหาคนเข้ามาเพิ่มคน สองคน และก็ไปขอรับ
บริ จาคของตอนทาประชาวิจารณ์ที่มหาสวัสดิ์ และก็
คลองโยง…ยังไม่ซ้ ึงผมอีกเหรอ…"
ดังนั้น จะเห็ นได้ว่า CBR
จึ งเป็ น
กระบวนการกาหนดวาทกรรม เพราะ วาทกรรม "
เป็ นส่ วนเสี ้ยวที่ ไม่ มีความต่ อเนื่ องสั มพันธ์ กัน แต่
ต้ องมาอยู่ด้วยกัน และอยู่รวมกันกันมิใช่ ในฐานะที่
เป็ นเอกภาพหรื อมีความมั่น คง แต่ อยู่ในฐานะวาท
กรรม ที่ มีความแตกต่ างหลากหลาย และต่ างก็มี

ยุทธศาสตร์ เฉพาะตัวที่ ไม่ เหมือนกัน ขณะเดี ยวกัน
วาทกรรมก็ทาหน้ าที่ เก็บกด ปกปิ ด มิให้ เอกลักษณ์
และความหมายบางอย่ า งเกิ ด ขึ ้น หรื อไม่ ก็ท าให้
เอกลักษณ์ และความหมายบางสิ่ งที่ ดารงอยู่แล้ วใน
สั งคมเลือนหายไปพร้ อมๆ กันด้ วย” (Foucault,
cited in Hall, 1997; ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร,
2544)
CBR ในฐานะ แบบแผนทีม
่ ีความบูรณาการ( CBR
as an Integral Model )
จากผลงานเขี ย นของ Ken
Wilber
(www.worldofkenwilber, 2005 ; ธีระเกียรติ เจริ ญ
เศรษฐศิลป์ , 2547) ที่เขาได้ศึกษา สังเคราะห์องค์
ความรู ้ ในศาสตร์ ต่างๆ จากหนังสื อ ตารา งานวิจยั
กว่า พันๆ เล่ม นั้นเขาได้สังเคราะห์ และสรุ ปได้ว่า
สรรพสิ่ ง ความรู ้ ความจริ ง ทุ ก สิ่ ง นั้ น มี ท้ ัง สิ่ ง ที่
เรี ยกว่า เสี้ ยวส่ วน (Part) และองค์รวม (Whole) สิ่ ง

สาคัญคือเขาเห็นว่า ชุดความรู ้จากจิตสานึ กที่มนุ ษย์
ผลิ ต ขึ้ นนั้ น มี เ สน่ ห์ ความสวยงาม มี ที่ ท างของ
ตนเองอย่างมีความหมายและศักดิ์ ศรี และสิ่ งต่างๆ
เหล่ า นี้ สามารถร่ วม รวมอยู่ ด้ ว ยกั น ได้ อ ย่ า ง
สอดคล้องและลงตัว ซึ่งเป็ นการตอกย้าว่า ทุกสิ่ งนั้น
มีท้ งั ส่ วนที่ เป็ น เสี้ ยวส่ วน (Part) และองค์รวม
( Whole) หรื อเรี ยกว่า “Part/whole” หรื อ แนวคิดที่
เรี ยกว่า “Holons” หรื อ “ศาสตร์ แห่ งบูรณาการ”
(Integral Sciences) ของสรรพสิ่ งนั่นเอง ซึ่ งชุด
ความรู ้ จ ากจิ ต สานึ ก สามารถแบ่ งออกเป็ น 4 ส่ ว น
ใหญ่ๆ เรี ยกว่า “จตุรภาคแห่ งจิตสานึก” (The 4
quadrants of human consciousness) หรื อ “แบบ
แผนแห่ งบูรณาการ” (The Integral Model) ดัง
แผนภาพที่ 1

Upper left
Innerindividual/introspective
consciousness / I
ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา และพัฒนาการ
Lower left
Inner-collective/ our culture beliefs / We
ศาสตร์ทางด้าน วัฒนธรรม
จิตวิทยา
วัฒนธรรม และมนุษยวิทยา

Upper right
Outer-individual/ observable behavior / It
ศาสตร์ทางด้าน ประสาทวิทยา และ ความคิดปัญญา
Lower right
Outer- collective / the society we live in / Its
ศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์

แผนภาพที่ 1 แบบแผนแห่งบูรณาการ

Ken Wilber ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าทิศทางการ
หาความรู ้ความจริ งของวัฒนธรรมตะวันตกนั้น ให้
ความสาคัญกับการศึกษาในเสี้ ยวส่ วน
ด้านขวา
(Right hand quadrant) ไม่วา่ จะเป็ น ทางด้าน
ประสาทวิทยา เทคโนโลยี ความเป็ นวิทยาศาสตร์
และทางด้านสังคมวิทยา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์กระแส
หลัก ทุนนิยม รัฐศาสตร์ การกดขี่ ความไม่เท่า
เทียม เสรี ภาพ ความเป็ นชนชั้น เป็ นต้น โดย
ละเลยการให้ความสาคัญการศึกษาทางด้านซ้ายมือ
(Left hand quadrants) ทั้งทางด้านจิตวิญญาณ
จิตวิทยา ค่านิยม วัฒนธรรม
แนวคิด “ศาสตร์ แห่ งบูรณาการ” (Integral
Sciences) ของสรรพสิ่ ง ของ Ken Wilber น่าจะช่วย
ให้เราเข้าใจ CBR อย่างเป็ นองค์รวมมากขึ้น แม้
ผูว้ ิจยั จะตรวจสอบและวิพากษ์ CBR ออกเป็ นเสี้ ยว
ส่ วน ในสถานะ เอกลักษณ์ ฐานะ ต่างๆ ไม่ว่าจะ
Upper left
- กระบวนการสลายตราบาป
Lower left
- พิธีกรรมของการเปลี่ยนผ่ าน
- กระบวนการกาหนดอุดมการณ์

เป็ น “กระบวนการสลายตราบาป” “พิธีกรรมของ
การเปลี่ยนผ่ าน” “กระบวนการกาหนดอุดมการณ์ ”
“ก ร ะ บ ว น ก า ร ขั บ เ คี่ ย ว กั บ ลั ท ธิ ทุ น นิ ย ม ”
“กระบวนการสร้ างความยุ ติ ธ รรมทางสั ง คม ”
“สนามภาคปฏิ บั ติ แ ห่ งวาทกรรม” แต่ ก็ ส ามารถ
ดารงอยูด่ ว้ ยกันได้ ใน แบบแผนบูรณาการ (Integral
model) โดยมีพ้ืนที่ของตัวเองไม่ตอ้ งไปเบียดขับ
หรื อแย่งพื้นที่แก่กนั และกัน สามารถอยูร่ วม/ร่ วมกัน
ได้ แม้จะมีความแตกต่าง แต่มิได้หมายความว่าความ
แตกต่างหลากหลายนัยยะของ CBR มากองรวมกัน
เท่านั้น แต่ยงั ทาหน้าที่ปฎิ สัมพันธ์กนั (Interaction)
โดยอาจแสดงบทบาท ทาหน้าที่ไปตามจังหวะเวลา
และสถานที่ (Time and Place) ได้ไม่เท่ากัน ไม่
เหมือนกัน เพื่อคงความเป็ นองค์รวมและบูรณาการ
นั้นไว้ ดังแผนภาพที่ 2

Upper right
-กระบวนการฟื ้ นฟูสมรรถภาพคน
พิการ แก้ ไขความพิการ
Lower right
- กระบวนการขับเคี่ยวกับลัทธิ ทุนนิยม
-กระบวนการสร้ างความยุติธรรมทาง
สังคม
- กระบวนการกาหนดวาทกรรม

แผนภาพที่ 2 แบบแผนแห่งบูรณาการของ CBR

สรุปและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ เป็ นการตรวจสอบและวิพากษ์ให้
เห็นถึง ความหมาย/นัยยะ ของการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดยชุ มชน (CBR)
ที่แตกต่างไปจาก
ความหมายที่ คุน้ เคยหรื อตามที่องค์การอนามัยโลก
(WHO) กาหนด โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
งานวิจยั เอกสารเกี่ยวกับงาน CBR และความพิการ/
คนพิการตลอดจนข้อมูลภาคสนามจากประสบการณ์
ตรงของผูว้ ิจยั ในการทางานโครงการ CBR และ
จากผลการวิจยั พบว่า CBR มิได้มีความหมาย เพียงที่
องค์กรสากลอย่าง WHO กาหนดและที่เราคุน้ เคยอีก
ต่อไปแต่ CBR มีหน้าตาที่หลากหลายที่อยูอ่ ย่างแยก
ส่ วน อาทิ ในฐานะ “ กระบวนการสลายตราบาป
และพิธีกรรมของการเปลี่ยนผ่ าน” “กระบวนการ
กาหนดอุดมการณ์ ของสั งคม” “"กระบวนการขับ
เคี่ยวกับลัทธิ ทุนนิยม” “กระบวน การสร้ างความ
ยุติธรรมทางสังคม” “ภาคปฏิบัติแห่ งวาทกรรม”
และCBR ก็ยงั มีความเป็ นองค์รวมหรื อศาสตร์ แห่ ง
บูรณาการ ที่สามารถรวมสิ่ งที่เป็ นเสี้ ยวส่ วนและ
ความแตกต่างหลากหลายดังกล่ าวมาไว้ที่เ ดี ยวกัน
ผสมกลมกลื น อย่ า งมี จุ ด ยื น มี ค วามหมายและ
ศักดิ์ศรี ในตัวเอง จึงทาให้เห็นว่า CBR เป็ นงาน
สวัสดิการสังคม (Social Welfare) และงาน/นโยบาย
สวัสดิการสังคม ที่มิได้เกิดขึ้นเองในสู ญญากาศ แต่
เกิดขึ้นและโยงใยกับบริ บท และเป็ นผลจาก สังคม
วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับ ความ
เป็ นองค์กร การกระจายทรัพยากร สิ ทธิ และสถานะ
ของตนปฎิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคนกับ คน และคนกับ

สิ่ งแวดล้อม การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทางสังคม
CBR จึงมีท้ งั ความเป็ นจุลภาคและมหาภาค มีความ
เป็ นเสี้ ยวส่ วนและองค์รวม/หรื อบูรณาการ
ผลการวิจยั ชิ้นนี้ มิได้มีจุดประสงค์เพื่อชี้ถูก
ชี้ ผิดหรื อผลิต “ชุ ดความรู ้สาเร็ จรู ป ” แต่น่าจะมี
คุณูปการอยู่บา้ งอย่างน้อยสองประการ คือ ประการ
แรก สั่นคลอน สร้างความ “ตื่นรู ้” “ความเข้าใจ” แก่
ผู้กาหนดนโยบาย นักบริหาร นักปฏิบัติในงาน CBR
ในความเป็ น CBR ในฐานะงานหรื อนโยบายสังคมที่
นิ่ ง สถิ ต โดยปราศจากการตั้ง ค าถามอี ก ต่ อ ไป ไม่
เพียงแต่เห็นความ “ซับซ้อน” แต่ยงั เห็นความ “ซ่อน
ซ้อน” ที่มีความหมายทั้งความโยงใยในโครงสร้าง
และเชิงพลวัต เมื่อเกิดความเข้าใจ CBR ทั้งแบบแยก
ส่ วนและองค์รวม เห็นจุดเด่นและจุดด้อย ไปพร้อมๆ
กัน เพื่อที่จะอยู่และจัดการกับ CBR อย่างที่เป็ น
อย่า งสอดคล้องลงตัว และพร้ อมที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย น
ตลอดเวลา ในทานองเดียวกันเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความรู ้ ชุ ด อื่ น ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นงานบริ การ
ช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก ารแบบการสงเคราะห์ แบบแผน
ทางการแพทย์ห รื อ สถาบัน เป็ นฐานเอาต์ริ ช หรื อ
แม้แต่แนวคิดการดารงชีวิตอิสระของคนพิการ ที่เข้า
มาปฏิสัมพันธ์กบั CBR อย่างเข้าใจและเท่าทัน
เช่นกัน ประการที่สอง ผลการวิจยั นี้ น่าจะช่วยทาให้
เกิ ดข้อถกเถี ยงทางวิชาการหรื อจุ ด เริ่ มต้นของการ
ศึกษาวิจยั CBR และประเด็นความพิการในแง่มุม
ต่างๆ ได้มากขึ้น นอกเหนื อจากชุ ดความรู ้ และ
กระบวนทัศ น์ ก ารศึ ก ษาวิ จัย แบบปฏิ ฐ านนิ ย ม/
วิทยาศาสตร์ที่อยูท่ วั่ ไป
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