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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและวิพากษ์วรรณกรรมและปรากฏการณ์ของการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)    เพื่อให้เห็นถึงความหมาย/นยัยะ (Meaning / Significance) ท่ี
แตกต่างไปจากความหมายและแนวคิดท่ีคุน้เคยตามท่ีองคก์ารอนามยัโลก (WHO) และองคก์ารสากลอ่ืนๆ  
ก าหนด โดยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากงานวิจยั งานวิทยานิพนธ์ งานเอกสารอ่ืนๆ  เก่ียวกบังาน CBR และ
ความพิการ /คนพิการ  ของไทยและ ต่ างประ เทศ   จ ากห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา   ห้องสมุด
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รวมงานเขียนท่ีส าคญัจ านวน 20 เร่ือง โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามหลกัเกณฑท่ี์
ผูว้ิจยัก าหนดรวมทั้งขอ้มูลภาคสนามจากประสบการณ์ตรงของผูว้ิจยั การเยี่ยมคนพิการในภาคสนาม เทป
บนัทึกการสนทนา การสะทอ้นขบคิดระหว่างผูว้ิจยัและผูร่้วมโครงการ ภายใตโ้ครงการวิจยัเก่ียวกบั CBR ท่ี
ผูว้ิจยัเคยด าเนินการก่อนหนา้  ณ อ าเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม     ส่วนการวิเคราะห์ใชว้ิธีการตีความ 
วิพากษ ์และหาขอ้สรุปเชิงอุปนยั โดยใชท้ฤษฎีวิพากษ ์(Critical Theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีใชแ้ละบูรณาการ
แนวคิดทางดา้นสงัคมศาสตร์ ไดแ้ก่ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา เป็นเคร่ืองมือ
ในการหาความหมาย  ร้อยเรียง เช่ือมโยงความเป็น CBR   
 ผลการวิจยัพบว่า ความหมาย/นยัยะ (Meaning/Significance) ของ CBR แตกต่างไปจากเดิม ในมิติ
ต่างๆ อยา่งนอ้ย 6 มิติ คือ  1) ในฐานะกระบวนการก าหนดอุดมการณ์ทางสังคม   2) ในฐานะกระบวนการ
แห่งการสลายตราบาปและพิธีกรรมของการเปล่ียนผา่น   3) ในฐานะกระบวนการต่อสู่ขดัขืนกบัลทัธิทุนนิยม      
4) ในฐานะกระบวนการสร้างความยติุธรรมทางสังคม   5) ในฐานะภาคปฏิบติัแห่งวาทกรรม  และ 6) ใน
ฐานะ แบบแผนท่ีมีความบูรณาการ     จากผลการวิจยัน่าจะช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งกบังาน CBR ไม่ว่าจะเป็น ผู ้
ก  าหนดนโยบาย นักบริหาร และนักปฏิบติั เกิดการต่ืนรู้ เขา้ใจ และรู้เท่าทนัชุดความรู้ CBR  มากยิ่งข้ึน  
สามารถหยิบใช ้หรืออยูก่บังาน CBR  ไดอ้ยา่งลงตวัอยา่งท่ีควรจะเป็น  รวมทั้งช่วยท าใหเ้กิดขอ้ถกเถียงทาง
วิชาการหรือการศึกษาวิจยัในแง่มุมต่างๆ ไดม้ากข้ึน 
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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. 
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บทน า 
 "การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 
(Community Based Rehabilitation: CBR) 
หมายถึง กลวิธีท่ีเกิดขึน้ภายในชุมชนเพ่ือพัฒนา
ชุมชนในเ ร่ือง เ ก่ียวกับ  การ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ     
ความเท่าเทียมในโอกาสและการอยู่ ร่วมกันในสังคม  
ของคนพิการทุกประเภท โดยด าเนินการผ่านการ
ท างานร่วมกันของ  คนพิการ  ครอบครัวคนพิการ     
และชุมชน          เพ่ือให้คนพิการเหล่าน้ัน มีสุขภาพ
ท่ีดี ได้รับการศึกษา การฝึกอาชีพ   และบริการทาง
สังคมท่ีเหมาะสม" 

น่ีคือความหมายของ CBR ท่ีองคก์ารอนามยั
โลกไดใ้หไ้ว ้(WHO, 1994; UNESCAP, 1997) โดย
สรุปแลว้ CBR มีแนวคิดท่ีส าคญัดงัน้ี    (ILO, 
UNESCO, UNICEF & WHO, 2002; Thomas and 
Thomas , 2003) 1) เป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการจากแบบแผนทางการแพทย ์
(Medical Model) ไปสู่ แบบแผนทางดา้นสังคม 
(Social Model) ท่ีเน้นการเสริมพลัง 
(Empowerment)    แก่คนพิการ การอยูร่่วมกนัใน
สังคม การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน   และการสร้าง
ชุมชนสมานฉันท์     และรับผิดชอบต่อสมาชิกทุก
คน ทุกกลุ่มในชุมชนของตน   2) เนน้การมีส่วนร่วม
ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสมาชิกใน
ชุมชน  3) เนน้การท างานแบบพหุภาคี  และความ
เป็นสหวิชาการ     4) เนน้ความเป็นธรรม ทัว่ถึง เท่า
เทียม โดยมีกฎหมาย  ระเบียบเป็นกลไกในการ
ก ากบั ควบคุม  และ 5) มีกลไกในการบริหารจดัการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับชาติ ลงไปสู่ทอ้งถ่ิน 
และชุมชน  ในช่วง 10 ปี มาน้ี CBR ไดรั้บการ
ยอมรับ จากองคก์ารอนามยัโลก  (WHO, 1994)       
ว่าเป็นการบริการทางเลือก และเป็นการช่วยเหลือ
การยกระดบัคุณภาพชีวิตคนพิการ            เป็นแบบ
แผนเชิงสังคม  (Social Model)  เพื่อตอ้งการสลดั
แบบแผนดั้ ง เ ดิมท่ี เป็นแบบแผนเชิงการแพทย ์    
(Medical Model) ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการท่ียึดผู ้
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 ) และการบริการท่ีผูใ้หบ้ริการ
หรือนกัวิชาชีพ ออกไปใหบ้ริการคนพิการในชุมชน 
(Outreach Program)   จนกระทัง่ในปี  ค.ศ. 1997  
องค์การอนามยัโลก (WHO) ได้ให้ความหมาย 
แนวคิดเก่ียวกบั CBR ไวอ้ยา่งชดัเจน  โดยมีการตั้ง
คณะกรรมมาธิการสังคมและเศรษฐกิจแห่งภาคพื้น
เอเซียและแปซิฟิก  (Economic  and   Social 
Commission  for Asia and Pacific: ESCAP,  1997)    
เพื่อท าหนา้ท่ี  นิยามและก าหนดทิศทาง CBR  ใหมี้
ความเขา้ใจท่ีตรงกนัและถือเป็นการเร่ิมตน้งาน CBR
ท่ีเป็นรูปธรรมและชดัเจนมาเป็นล าดบั 
 ในขณะเดียวกนัตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่น
มา  การศึกษาวิจยัดา้น CBR มุ่งเนน้การวดั การ
ติดตาม  การประเมิน และใหค้วามหมายกบั CBR 
ในฐานะ “ตวัแปรท่ีน่ิงสถิตย”์  และอยูใ่นวงัวนของ
การวิจยัแบบปฏิฐานนิยม (Positivism)  และส่วน
ใหญ่ท่ีมีอยูเ่ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ และมีความเฉพาะ
ในบางประเดน็ บางกลุ่มความพิการ  (กนิษฐา   



ถาวรกิจ, 2538; องัคณา  สาสาด, 2541; บุญสม   
นาวานุเคราะห์,  2542; ส านกัส่งเสริมและพิทกัษค์น
พิการ, 2548; Rehman, 1999; Tunga, 1999; Zhuo, 
1999) ท าใหค้วามเขา้ใจใน CBR ไม่ลึกซ้ึงแยกเป็น
ส่วนๆ และเป็นการร่ิเร่ิมงานจากบุคคลภายนอก
ชุมชนในฐานะ นกัศึกษา นกัวิจยั นกัวชิาการ หรือ 
คนของรัฐ เป็นส่วนใหญ่ ในขณะท่ีลกัษณะงาน หรือ
ธรรมชาติของ CBR แลว้  มีความเป็นสหวิชาการ จึง
ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใจสถานการณ์ หรือโครงการ
การด าเนินงาน CBR ในเมืองไทยไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 
 ดงันั้นเพื่อให้เห็นแง่มุมของงาน CBR ท่ี
แตกต่างไปจากการศึกษาวิจยัท่ีมีอยู่ ตอ้งการคน้หา
ตวัตนและการด ารงอยูข่อง CBR มากกว่าจะเป็นการ
ตัด สิน  ช้ี ถูก ช้ีผิด  การ ศึกษาวิ จัย น้ี จึ ง เ ป็นการ
ตรวจสอบและวิพากษ์ CBR เพื่อให้เห็นถึง 
ความหมาย/นัยยะ (Meaning/Significance) ของ 
CBR  เป็นการพยายามท าความเขา้ใจ สร้างความ
รู้ เ ท่ าทัน ต่อการน าไปใช้  ยอม รับอย่ าง ท่ี เ ป็น 
ตลอดจนท าให้เกิดแง่มุมใหม่ๆ ทางวิชาการและการ
ศึกษาวิจยัอ่ืนๆ  ต่อไป 

วธีิด าเนินการ 
การวิจัย น้ี เ ป็นการวิจัย เ ชิงคุณภาพเพื่อ

ตรวจสอบและวิพากษ ์(Examine and Critique) 
วรรณกรรมและปรากฏการณ์ (Literatures and 
Phenomena) ของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ชุมชน  (CBR) ให้ เ ห็ น ถึ ง  คว ามหมาย /นัย ย ะ 
(Meaning/Significance) ของ CBR ท่ีแตกต่างไปจาก
ความหมายท่ีคุน้เคยหรือตามท่ีองคก์ารอนามยัโลก

(WHO)  ก าหนด โดยใช้ทฤษฎีวิพากษ์ (Critical 
Theory) (Geuss, 1981; Bruns, 1992; Sim and Loon, 
2001)    เป็นกรอบการวิจยั กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ีใช้
และบูรณาการแนวคิดทางดา้นสังคมศาสตร์ ไดแ้ก่ 
สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยา 
จิตวิทยา มาเป็นเคร่ืองมือในการตีความและท าความ
เข้า ใจสั งคมและวรรณกรรม   ห รือ  “ตัวบท ”  
(Literature or Text)  ดว้ยจุดประสงคเ์พื่อการ
เปล่ียนแปลง ปฏิรูป การปลดปล่อย สร้างทางเลือกท่ี
แตกต่างทั้งระดบัปัจเจกและสังคมโดยรวม   ซ่ึง “ตวั
บท” มีความหมายไม่เฉพาะแต่เอกสารท่ีเป็นงาน
เขียน (Written Documents) แต่ยงัหมายรวมถึง
ประสบการณ์ สัญลกัษณ์ (Sign/Symbol) อุปลกัษณ์ 
(Metaphor) ซ่ึงตวับทในงานวิจยัฉบบัน้ีมีสองส่วน 
ส่วนแรกคือ งานเขียน/งานเอกสารเท่าท่ีผูว้ิจัยจะ
สืบคน้ได้ในห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ห้องสมุด
มห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศ าสต ร์  แ ล ะ เ ลื อ ก แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์
การคดัเลือกคือ 1) เป็นงานวิจัย วิทยานิพนธ์  
วารสาร หนงัสือ ต ารา เอกสารประกอบการสัมมนา
หรือการประชุม งานเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเป็นภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบังาน CBR  
2) ตอ้งเป็นลกัษณะฉบบัเตม็ (Full Text) 3) เป็นงาน
เขียนในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา (ตั้งแต่ ค.ศ. 1987 
หรือ พ.ศ. 2530) เน่ืองจากเป็นจุดเปล่ียนองครู้์ดา้น 
CBR จากแบบแผนทางการแพทยไ์ปสู่แบบแผนทาง
สังคม  จนไดง้านเขียนตามท่ีก าหนดจ านวน 20 เร่ือง   
ตัวบท ส่วน ท่ีสอง คื อ  ข้อมู ลภ าคสนามห รือ



ประสบการณ์ตรงของผูว้ิจยั การเยี่ยมคนพิการใน
ภาคสนาม โดยการถอดเทปบนัทึกการสนทนาและ
การสะทอ้นขบคิดระหว่างผูว้ิจยัและผูร่้วมโครงการ
ท่ีมีทั้ งคนพิการ สมาชิกและผู ้น าชุมชน ภายใต้
โครงการวิจยัเร่ือง "รูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการท่ีเหมาะสมกบัชุมชนพุทธมณฑล"  (ทวี   เช้ือ
สุวรรณทวี และคณะ, 2549) ซ่ึงเป็นงานวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  ท่ีผูว้ิจยัเคย
ด าเนินการก่อนหนา้  ณ อ าเภอพุทธมณฑล  จงัหวดั
นครปฐม      
 ส่วนการวิเคราะห์ใชว้ิธีการตีความ วิพากษ ์
(Interpretation and Dialectical Critique) และหา
ขอ้สรุปเชิงอุปนยั (Analytic Induction) ในมิติทาง
สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง โดยใชท้ฤษฎี/
แนวคิดด้านสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
โดยเฉพาะแนวมาร์กซิส (Marxism) ในงานเขียน
ของ Baldwin (1966)  Garcia (1985)  Iatridis (1994)  
Kamenka (1982)  ทฤษฎีด้านมานุษยวิทยา 
โดยเฉพาะแนวคิดการตราบาป การเปล่ียนผ่าน 
วฒันธรรมและพิธีกรรม (Ritual)  ในงานเขียนของ 
Gennep (1960)  Goffman (1963)   และทฤษฎีดา้น
จิตวิทยา โดยเฉพาะแนวคิดเชิงจิตวิเคราะห์ การ
วิพากษ์จิตส านึกท่ีผิดพลาด และการบูรณาการ
จิตส า นึกในงานเ ขียนของ  Wilber 
(Worldofkenwilber, 2000) และแนวมาร์กซิส
ดังกล่าวข้างต้น   เพื่อ เ ป็นเค ร่ืองมือในการหา
ความหมาย  ร้อยเรียง เช่ือมโยงความเป็น CBR 

 

ผลการวจิัยและการอภิปรายผล 
จากการรวบรวมวิเคราะห์งานเขียนต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบั CBR และความพิการ/คนพิการ และ
ขอ้มูลจากประสบการณ์ในภาคสนามของผูว้ิจยั เม่ือ
ใชท้ฤษฎีต่างๆ มาอธิบาย ท าใหเ้ห็นความหมาย       
นยัยะของ CBR ในมิติต่างๆ ทั้งทางสังคม 
วฒันธรรม  เศรษฐกจิ  การเมือง ซ่ึงผูว้ิจยัไดล้  าดบั 
“ข้อค้นพบ”  เบ้ืองตน้ท่ีส าคญัดงัน้ี  
 CBR ในฐานะกระบวนการก าหนดอุดมการณ์ 
(CBR as a Process for Establishment of   Society  
Ideal )  
 จากนิยามและแนวคิด CBR (WHO, 1994; 
ESCAP, 1997; ILO,UNESCO,UNICEF and WHO , 
2002;  Thomas and Thomas ,  2003)  CBR  จึงเป็น
ตวัแทน สัญลกัษณ์ของความร่วมมือ  การเป็นเน้ือ
เดียวกนั การตระหนักถึงคนอ่ืน  การรักในชาติ/รัฐ 
ความสนใจต่อกลุ่ม ประชาสังคม และธรรมชาติ  
หรือ ความมีจิตใจท่ีเป็นสาธารณะ (Collectivism) 
และเป็นเสมือน สังคมยูโทเปีย (Utopia Society)   
แต่อีกแง่มุมหน่ึง CBR ก็ตอ้งเผชิญกบัปัญหาไม่นอ้ย 
โดยเฉพาะการขาดความตระหนกัและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน    
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณมาจากนอกชุมชน 
(กนิษฐา ถาวรกิจ, 2541; บุญสม นาวานุเคราะห์, 
2542; ส านกัส่งเสริมและพิทกัษค์นพิการ, 2548; 
Tunga, 1991; Ingstad, 1991; Zhuo, 1991 
Cheausuwantavee, 2005) ดงันั้น CBR ในอุดมการณ์
ท่ีเสมือนเป็น สังคมยูโทเปียท่ีเบียดขบั กบัความ



ขดัแยง้   การแปลกแยก ความนึกถึงตวัเอง การรัก
ตวัเอง ความสนใจในตนเอง  รัฐแห่งอ านาจความ
ศิวิไลซ์ และความเป็นปัจเจก (Individualism)  ดงัท่ี 
Sir Thomas More (cited in Kamenka, 1982)  ตอกย  ้า
ว่า สังคมยูโทเปีย เป็นเพียงสังคมแห่งจินตนาการ
และความหวงั ยากท่ีจะท าให้เกิดเป็นจริงอยา่งย ัง่ยืน
ได ้  
 แต่อยา่งไรกต็าม แมไ้ม่สามารถท าใหทุ้กคน
ในชุมชน คิดเหมือน ท าเหมือนกนัทุกคนได ้ และไม่
สามารถรับประกนัได้ว่าแนวคิดน้ีจะคงอยู่ได้นาน
สักเพียงใด   แต่อย่างน้อยในระยะเวลาท่ีผ่านมาถึง
เวลาน้ี  ก็มีปรากฏการณ์ CBR เกิดข้ึนไม่นอ้ยกว่า 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; ส านกัส่งเสริมและพิทกัษ์
คนพิการ, 2548)  หรืออย่างนอ้ยก็มีคนอย่าง ลุง
สมศกัด์ิ ลุงเอนก ป้าหวาย  พี่ฉลอง  ผูใ้หญ่เดชา   คุณ
สมศรี (นามสมมุติ)   ท่ีเป็นคนปกติ ชาวบา้นทัว่ไป  
รวมทั้ง คนพิการนั่งลอ้เข็นอย่าง  คุณเสกสรร คุณ
พนา  คุณปล้ืมจิต คุณวนัทนา (นามสมมุติ)  ท่ีได้
ท างานร่วมกบันกัวิชาชีพในทอ้งถ่ินอยา่ง คุณโสภิตา 
ครูสลัก (นามสมมุติ)  พยาบาลและครูในชุมชน
ตามล าดบั ท่ีไดห้ันหนา้ร่วมมือกนั คิด วางแผนและ
ด าเนินการช่วยเหลือ เยี่ยมบา้น ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการในอ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดั นครปฐม อยา่ง
แขง็ขนั “ฉลอง” และ “ปล้ืมจิต” ไดส้ะทอ้นถึงความ
เขา้ใจ รับรู้  ถึงความเดือดร้อนเหล่านั้น ท่ีเป็นมูลเหตุ
และส่ิงหล่อเล้ียงภายใน จากการท่ีไดเ้ขา้มาสัมผสัคน
พิการและท างานร่วมกนั 

ฉลอง  :  “ท่ีน้ีพื้นฐานจิตใจของมนั  มนัคือว่า...ไอ้
เ ร่ืองคนพิการเ น่ีย. . .มัน. . .มัน ก็ ฝังอยู่ในจิตใจ
เหมือนกนั  ความสงสารท่ีมีพื้นฐานอยูใ่ช่ม่ะครับ?...
คนเราถา้โอย้....(ท าเสียงสูง)  มาชวนเง่ีย  ไปเถอะ 
ไปคนเดียวเถอะกไูม่เอาดว้ยหรอก  ไอเ้ร่ืองคนพิการ 
ไม่เอา..ไม่เอา     ท่ีน้ีจิตใจของเรามีพื้นฐานอยู่ก็มี
ส่วนนะ  ท่ีน้ีเอาก็เอา เอา้ไปก็ไป  พอมาตอนหลงัก็
เอาเส่ียเอนกเขา้ไปดว้ยไง  กเ็ลยไปกนัอยา่งท่ีอาจารย์
เห็นนั่นแหละ   ตอนนั้ นเน่ียก็ยงัไม่เห็นอะไรใช่
ไหม?  พอเขา้ไปเจอพวกคนพิการ  ไปเจอเด็กคนนั้น
เขา้ (เดก็พิการซ ้าซอ้น รุนแรงหลานของป้ายน่ ต าบล
บา้นขาว) ….มนัก็ต้ืนตนัใจ (น ้ าเสียงชา้และเบาลง)   
ก็เลยคิดว่าคบกนัดีกว่า อยูที่มเดียวกนัดีกว่า ไปไหน
กไ็ป เอา..เอา..ยงัเง่ีย  ตอนน้ีในใจเน่ียมนัเตม็ร้อยแลว้ 
เตม็ร้อยแลว้ตอนน้ี…” 
ปล้ืมจิต : “ตอนท่ีไม่ไดม้าท างานน้ี ปล้ืมจิตก็คิดว่า
เราพิการเราแยแ่ลว้..แต่พอมาท างานกเ็ห็นคนพิการท่ี
แยก่วา่เรา..กคิ็ดวา่อยากช่วยเหลือคนพิการ พอเราไป
เยี่ยมคนพิการแลว้เราก็เห็นก็เลยคิดว่าท ายงัไงถึงจะ
ใหเ้คา้ออกจากบา้นได ้กพ็ดูใหทุ้กคนมาช่วยเหลือให้
หน่วยงานเข้ามาเยี่ยมคนพิการตามบ้าน จะได้
ช่วยเหลือคนพิการ เอาคนพิการท่ีอยู่ในบ้านให้
ออกมาจากนอกบ้านบ้าง  เคา้จะได้เห็นสภาพคน
พิการ ท่ีน้ีคนดี ๆ  หน่วยงานท่ีเคา้เห็นเคา้ก็จะไดเ้อา
กลบัไปคิด” 
 แมว้่าจะเป็นกลุ่มคนเลก็ๆ ไม่ก่ีคน แต่พวก
เขาก็เป็นความหวงัของคนพิการและครอบครัวใน
อ าเภอพุทธมณฑลคนพิการเกือบ 200  ครอบครัว  



และเป็นการด ารงอยู่อย่างลม้ลุกคลุกคลาน เพราะ
ตอ้งเบียดขบักบัสังคมส่วนใหญ่ มิไดส้นใจในส่ิงท่ี
พวกเขาท า อยูใ่นวงวนของการ แสวงหา  แยง่ชิงและ
อยู่ในสภาวะของ  “ความขาดแคลน”  (ทวี            
เช้ือสุวรรณทวี และคณะ, 2549) และอยา่งนอ้ย กเ็ป็น
การช้ีใหเ้ห็นว่าส่ิงท่ี  Sir Thomas More  ไดก้ล่าวไว้
ว่า  “สังคมแห่งยูโทเปียน้ัน เป็นเพียงความหวัง เป็น
ความฝัน ท่ีไม่เคยเกิดขึน้ และ ไม่สามารถจะเกิดขึน้
ได้ในความเป็นจริง” นั้น กไ็ม่ถูกต้องเสียทั้งหมด 
CBR ในฐานะกระบวนการแห่งการสลายตราบาป
และพิธีกรรมของการเปลี่ยนผ่าน  (CBR as a 
Process for Stigma Breakdown and  a  Rite of 
Passing) 

จากงานเขียนของ Erving Goffman (1963) 
ได้ช้ีให้เห็นว่า สังคมจะสร้างกฎเกณฑ์ในการจัด
ประ เภทของคนลักษณะความเ ป็นปกติ  และ
ธรรมชาติไวเ้สมอ  โดยปกติแลว้การปฏิสัมพนัธ์ใน
สังคมของมนุษย ์มิไดใ้ห้ความสนใจและคิดถึงการ
จดัแบ่งเหล่าน้ี  จนกว่าเราจะเผชิญกบัคนแปลกหนา้  
เม่ือมีคนท่ีเราไม่คุน้เคย  ความคิดเหล่าน้ีจะปรากฏ
ข้ึน และจะท าใหค้นท่ีเราเผชิญอยูน่ั้นแตกต่างไปจาก
คนอ่ืน  ไม่เป็นท่ีตอ้งการ  มีมลทิน  ไม่จดันับ หรือ
ให้ท่ีอยู่ในความรู้สึก  ลักษณะท่ีปรากฏข้ึนในใจ
เช่นน้ีเรียกว่า “ตราบาป” (Stigma)  ซ่ึงถูกสถาปนา
ข้ึนจากความแปลกแยก แตกต่างระหว่าง  เอกลกัษณ์
ทางสงัคมท่ี “คาดหวงั” กบั  “ความเป็นจริง”    แมว้่า 
ตราบาปจะเป็นถอ้ยค าท่ีเช่ือมโยงกบัลกัษณะท่ีไม่พึง
ประสงค ์      แต่แทจ้ริงแลว้เป็นความสัมพนัธ์ของ

ภาษาและการให้ความหมาย มิใช่ลักษณะนั้ นๆ 
โดยตรง นั่นหมายความว่าลกัษณะเดียวกันน้ี อาจ
เป็นตราบาปส าหรับสังคมหน่ึง  แต่อาจเป็นเร่ือง
ปกติวิสัย ส่ิงท่ีคุน้เคยกบัอีกสังคมหน่ึง  ตราบาปเป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะ และความรู้สึกคุน้เคย 
(Stereotype)  ซ่ึงมีอยูใ่นทุกสงัคม  โดยสรุปแลว้ ตรา
บาป  คือ สัญลักษณ์ แห่งการลดคุณค่า ไม่ยอมรับ  
หรือ ความไม่พึงประสงค์ (Hacking , 2004)  ดงังาน
เขียนงานหลายช้ินช้ีให้เห็นว่า ชุมชน สังคม ส่วน
ใหญ่มักให้ความหมายความพิการและคนพิการ
ในทางลบและ “ตราบาป” คนพิการ 
(Devlieger,1995; Nicolaison, 1995; Sentumbwe , 
1995; Talle,1995; Cheausuwantavee, 2002) 
เช่นเดียวกบังาน CBR ท่ีผูว้ิจยัร่วมท างานดว้ยนั้น มี
หลายส่ิงท่ีคนพิการและคนปกติท างานร่วมกันได้
อย่างราบร่ืน แต่ก็มีบางส่ิงท่ีพวกเขารู้สึกยอมรับไม่
ค่อยได ้  ลุงสมศกัด์ิ ขา้ราชการเกษียณวยั 63 ปี หน่ึง
ในทีมงาน มกัจะรู้สึกหงุดหงิดและพูดเหน็บแนม 
คุณพนาซ่ึงเป็นคนพิการท่ีท างานในโครงการ CBR 
ร่วมกนั และชอบสูบบุหร่ี  อยูบ่่อยคร้ังวา่ 
ลุงสมศกัด์ิ  :  “ ผมว่าพนา..เน่ีย….น่าจะเลิกสูบบุหร่ี
ได้แล้ว  สูบแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์อะไร และ
ตัวเองก็เป็นคนพิการ  การงานก็ไม่มีท า และมา
ท างานอย่างน้ี น่าจะท าตวัเป็นตวัอย่างให้คนพิการ
อ่ืนดว้ย...”  (หนา้ตาดูขึงขงั) 

เ ป็นไปได้ ท่ีพนาเองก็คงอยากจะบอก
เหตุผลท่ีซับซ้อนหรือต่อสู้ขดัขืนกับค าสั่งสอนท่ีมี
ความติติงปนอยู่ของลุงสมศกัด์ิไม่นอ้ย แต่พนาก็ได้



แต่ยิ้มๆ และท าหน้าไม่สู้จะดีนัก และโตต้อบไดแ้ต่
เพียงว่า    พนา  :  “…..ผมก็อยากจะเลิกนะอา…แต่
มนัก็ยากอยู่นะ….ผมสูบมานานแลว้ดว้ย” (ยิ้มและ
หวัเราะเบาๆ)  
 คนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเรียกว่า "คนที่มีปัญญา" 
(The Wise Persons) (Goffman, 1963)   ซ่ึงหมายถึง  
คนปกติท่ีน าตัวเองเข้าไปรับรู้ ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตท่ี
เร้นลับของคนท่ีถูกตราบาป  มีความเห็นอกเห็นใจ        
ยอมรับและมีความเป็นสมาชิกอย่างมีไมตรีกับคนท่ี
ถกูตราบาปเสมือนคนในเครือญาติ  คนปกติท่ีรู้สึกมี
ตราบาปร่วมเหล่าน้ี   อาจตอ้งเผชิญทั้งภาวะความอึด
อดัใจ  ทั้งความรู้สึกตราบาปทั้งท่ีตนเองมิไดมี้ตรา
บาป   และความเป็นคนปกติของตนท่ีมีความรู้สึก
ร่วมกบัคนอ่ืน  อนัเป็นการท่ีตอ้งเผชิญกับ  “ภาวะ
แห่งความไม่แท้”  ของตน   เป็นความสัมพนัธ์แยง้
ยอ้นระหว่าง ความเป็นคนท่ีถูกตราบาป และ การ
เป็นผูแ้สดงแทน 
 เจตคติทางลบหรือการตราบาปต่อคนพิการ 
รวมทั้งภาวะแห่งความไม่แทข้องคนทัว่ไปเหล่าน้ี  
สามารถเปล่ียนผา่น เปล่ียนแปลงไปทางบวกไดห้าก
มีพื้ น ท่ี    มี เวทีให้คนพิการและคนทั่วไปได้มี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างธรรมชาติ  ดังตัวอย่าง การ
สะท้อนขบคิดคร้ังหน่ึงของสมาชิกในโครงการ 
CBR ท่ีท างานร่วมกัน น่าจะแสดงให้เห็นถึง
คุณูปการของ CBR ต่อการช่วยให้ชุมชน คนพิการ 
(ปล้ืมจิต) และคนในชุมชน(สมศักด์ิ)  ท่ีท างาน
ร่วมกนันั้น ไดเ้รียนรู้ เกิดกระบวนการขดัเกลา และ
เปล่ียนแปลง เปล่ียนผา่น 

ปล้ืมจิต :       “ก็คิดว่าอยากช่วยเหลือคนพิการ พอ
เราไปเยี่ยมคนพิการแลว้  เราก็เห็น  ก็เลยคิดว่าท า
ยงัไงถึงจะให้เคา้ออกจากบา้นได ้ ก็พูดให้ทุกคนมา
ช่วยเหลือให้หน่วยงานเขา้มาเยี่ยมคนพิการตามบา้น 
จะไดช่้วยเหลือคนพิการ  เอาคนพิการท่ีอยู่ในบา้น
ให้ออกมานอกบ้านบ้าง  เค้าจะได้เห็นสภาพคน
พิการท่ีน้ี คนดีๆ  หน่วยงานท่ีเคา้เห็นเคา้ก็จะไดเ้อา
กลบัไปคิด” 
สมศกัด์ิ:       “....ช่วงชีวิตท่ีรับราชการมา 9 ปี แลว้ก็
ลาออกมาเ รียนต่อ ด้านวางยาสลบ ท างานมา
จนกระทั่งเกษียณอายุ ไม่มีประสบการณ์ด้านคน
พิการมาก่อน ไม่เคยรู้ด้วยว่าในประเทศเรามีคน
พิการย  ่าแย่อีกตั้ งเยอะ ภาพท่ีมองตอนนั้ นคือคน
พิการคือผูท่ี้ตอ้งรับกรรม เกิดมาแลว้พิการก็รับกรรม
ไปเป็นเร่ืองของพ่อแม่พี่นอ้งเราไม่เก่ียว แต่พอมาท า
วิจยัท่ีจะตอ้งมาขอ้งเก่ียวกบัคนพิการ เลยไดรู้้จกัมาก
ข้ึน บางคนเราช่วยเขาได ้ท างานได.้..” 
CBR ในฐานะกระบวนการต่อสู้ขัดขนืกบัลทัธิทุน
นิยม (CBR as a Competitor of Capitalism) 

CBR เป็น ยทุธวิธีหน่ึงของการพฒันาชุมชน 
(Community Development) ในการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ  เม่ือพูดถึงค าว่า  “การพฒันา” 
(Development)นั้น มีผูใ้หค้วามหมายอยา่งกวา้งขวาง 
(Gracia, 1985) แม้จะมีการให้ความหมายท่ี
หลากหลาย แต่ตอ้งยอมรับวา่  การใหค้วามหมาย ใน
กลุ่มแนวคิดท่ีเห็นว่าการพฒันาท่ีไปผูกติดอยู่กับ
ความเจริญดา้นเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนั้น ถือว่ามี
อิทธิพลมากในโลกปัจจุบนั   อาจเรียกว่า  “กลุ่มนิยม



ความทนัสมยั”  (Modernists)  กลุ่มน้ีมองว่า สังคม
แห่งอุตสาหกรรมนั้นสามารถให้ผลก าไรได้อย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัให้ความส าคญักบัความเป็น
ประชาธิปไตย  ความเป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และเศรษฐกจิเชิงการตลาด     ซ่ึงจะท าใหม้นุษยมี์
สวสัดิภาพ  สวสัดิการท่ีดี  

ชุมชนท่ีผูว้ิจยัท าวิจยัดา้น CBR อยูน่ั้น มีการ
ขยายความเป็นตวัเมืองและความเป็นอุตสาหกรรม 
(Urbanization and Industrialization) เขา้มายงั
ทอ้งถ่ิน ชุมชนแห่งน้ีอยา่งรวดเร็ว กล่าวคือ มีการซ้ือ
ท่ีดินของชาวบา้นจากนายทุน ในการจัดท าสนาม
กอล์ฟ บ้านจัดสรรให้แก่คนในเมือง คนชั้นกลาง
ตอ้งการมีบา้นของตนเองและเป็นท่ีอยู่อาศยัมากข้ึน 
มีโรงงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง มีอาคาร 
สถานท่ีราชการจากส่วนกลางมายงัพื้นท่ีในชุมชน
แห่งน้ีมากข้ึน นอกเหนือจากสถานศึกษาขนาดใหญ่
อย่างมหาวิทยาลยั มหิดลท่ีตั้งมากว่า 20 ปี ไดแ้ก่ 
การจัดตั้ งโรงถ่ายละคร  วิทยาลัยการอาชีพและ
โรงเรียนระดบัมธัยมปลาย   สถานท่ีฟ้ืนฟูเยาวชนท่ี
ติดสารเสพติด เป็นตน้   ท าให้ชุมชนไดรั้บกระแส
ทุนนิยมและบริโภคนิยม การพฒันา การด าเนินการ
ใดๆ จึงจ าเป็น ตอ้งมี  “เม็ดเงิน” เป็นกลไกส าคญัใน
การขบัเคล่ือน  เช่นเดียวกบัโครงการ CBR ณ ท่ีแห่ง
น้ีก็ไดรั้บการกระทบและปะทะกบักระแสทุนนิยม 
เช่นกนั  ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้ถกเถียงท่ีเกิดข้ึนในการ
ประชุมของผูท่ี้ท างานในโครงการ CBR  คร้ังหน่ึง
ในหลายๆ คร้ังท่ีเราพูดถึง “งบประมาณ” ใน
โครงการ CBR  

อเนก  :  “ทุกชมรมจะมีกรรมการประเภทน้ี คือ
กรรมการพวกน้ีเคา้จะไม่มีการเสียเบ้ียประจ าปี ขอ้ท่ี
สองการประชุมเคา้ไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ประชุมทุกคร้ัง 
กคื็ออาศยัเงินเคา้อยา่งเดียว” 
ฉลอง :    “ท่ีโรงเรียนบวร ฯ เคา้ตั้งกรรมการเยอะเลย 
พอถึงประชุมที คนโนน้เท่าไร  คนน้ีหา้พนั  คนนั้น
เท่าไร ไม่นานกห็มด  จะเกบ็เงินเคา้อยา่งเดียว” 
อเนก :“อยา่งน้ี... เราตอ้งมีการจดังานนะท่านอาจารย ์
คลา้ยๆ วา่ก่อนท่ีท่านอาจารยจ์ะไปนอกนะ กมี็การ
จดังานคลา้ย ๆ วา่จะหาทุนเขา้มาช่วยเหลือ” 
ทวี : “กล็องคิดโจทยก์นัใหไ้ด ้ เพราะวา่เรายงัพอ
มีเวลา กล็องหยัง่เสียงดูกไ็ด ้ มนัท าได”้ 
อเนก :    “เพราะวา่การท่ีเราจะท าชมรมหรืออะไรก็
เเลว้แต่เคา้จะตอ้งหาทุนเขา้มากอ้นหน่ึง” 
ทวี : “ถา้มองถึงอีกแง่หน่ึงวา่ถา้แต่ละ อบต.
ไม่ให ้ มนัจะอยูถึ่งปีน้ีหรือเปล่า แปลวา่ถา้ สกว. 
หมดมนักห็มดเลยนะ แลว้มนักเ็หมือนเดิม แต่มนัก็
เป็นส่ิงท่ีน่าคิดนะ” 

ปรากฏการณ์การขาด เม็ด เ งินในการ
ขบัเคล่ือนน้ี สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัหลายช้ินท่ี
ผ่านมา (Cheausuwantavee, 2005; Ingstad and 
Whyte, 1995; ส านกัส่งเสริมและพิทกัษค์นพิการ, 
2548)  ดงันั้นขอ้ทา้ทายส าคญัในการยกฐานะ CBR 
จากองคก์รท่ีใชเ้งินหรือเป็นผูบ้ริโภคเพียงมิติเดียว 
ไปเป็นส่วนหน่ึงในวงจรปัจจัยการผลิตในกลไก
การตลาด  เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงของความ
ยัง่ยนืของ CBR ในสงัคมทุนนิยม 



 CBR ในฐานะกระบวนการสร้างความยุติธรรม
ทางสังคม (CBR as a Social Justice)  

จากงานเขียนของ Dementrius  Iatridis 
(1994) และ Baldwin (1966)  ไดก้ล่าวถึง ยุติธรรม
ทางสังคม ( Social Justice)  หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กับ การกระจายทรัพยากรของสังคม
บนพืน้ฐานการมีสิทธิท่ีเท่ียงธรรม  หรือ ความ
ยติุธรรมของการกระจาย  
  การใช้กฎหมายเพียงล าพังน้ัน ไม่สามารถ
จะสร้างความยุติธรรมทางสังคมได้  รวมทั้งในงาน 
CBR ในเมืองไทย ก็เช่นกนั ขอ้สรุปน้ีสังเคราะห์ได้
จากปรากฏการณ์ท่ีมีนโยบาย  กฎหมาย ด้านการ
ช่วยเหลือและเก่ียวขอ้งกบัฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ
ทั้งระดบันานาชาติและในประเทศท่ีมีข้ึนเป็นล าดบั   
ได้แก่       การประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ ปี ค .ศ. 8491 
พระราชบญัญติัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 
2534  และล่าสุด คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจกัร
ไทย  พ.ศ.  2550    การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 และ
พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ .ศ  .2550        ส่ิงเหล่าน้ี ไดก้ าหนด และ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ต่อการด าเนินงานคน
พิการในหลายมิติ     ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า นโยบาย 
กฎหมาย  และแผนงานเหล่าน้ี มีส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ     
เน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถ่ิน  
การเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ของการก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน   การ

ตัดสินใจ    และการติดตามและประเมินผลด้านคน
พิการ       แต่ทว่าในอดีตท่ีไม่นานนกัและแมแ้ต่
ปัจจุบันน้ี  มีข้อมูลหลายประการท่ียืนย ันได้ว่า  
ชุมชน  ครอบครัวคนพิการ และคนพิการในชุมขน 
ทอ้งถ่ิน ยงัไม่สามารถท าได ้  (รัชติกร  แสงศร 2531;
กนิษฐา  ถาวรกิจ 2538 ;ส านกัส่งเสริมและพิทกัษค์น
พิการ, 2548; Cheausuwantavee, 2005)  ซ่ึง  CBR ก็
ไม่สามารถท าได้จริงอย่างสมบูรณ์ในทางปฏิบัติ          
แมว้่าจะมีการก าหนดไวใ้นนโยบายหรือกฎหมายก็
ตาม นั่นแปลว่าอาจต้องอาศัยการจัดกระท าด้วย
วิธีการและมิติอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย โดยเฉพาะ   จริยธรรม   
อุดมการณ์  วฒันธรรม  ของชุมชนและ สังคม 

เม่ือ CBR เป็นยุติธรรมทางสังคมรูปแบบ
หน่ึง   เป็นเร่ืองของการจัดสรรทรัพยากร บริการ 
สินค้า ให้แก่คนพิการ เพื่อให้เขามีโอกาสในการ
ด าเนินชีวิต  การด ารงอยู่อย่างเท่าเทียม  ซ่ึงใน
ขณะเดียวกัน ในบริบทของสังคมส่วนใหญ่ใน
เมืองไทย ยงัให้โอกาสและให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ี
นอ้ยมาก  ประกอบกบักระแสทุนนิยม บริโภคนิยม
ได้แทรกซึมเข้าไปทุกส่วนของสังคมและชุมชน   
คนพิการส่วนใหญ่ยงัเป็นคนตกขอบและถูกกดข่ี 
ดงันั้น แบบแผนยุติธรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมกบั
เมืองไทยน่าจะเป็น แบบ  “The Fairness Model”  
ด้วยความส าคญัท่ีว่า แบบแผนน้ี  เป็นการปกป้อง 
คุ้มครองผู้เสียโอกาส ผู้ด้อยโอกาส - คนพกิาร  แต่
อย่างไรก็ตาม  อาจหยิบยืมมุมมอง แนวคิดยุติธรรม
สังคมมาอธิบายการรวมตัวในการท างาน CBR 
ดงันั้นหากมองว่า คนพิการเสมือนคนท่ีถูกกดข่ี และ



ทางออกของคนกลุ่มน้ีก็คือ การไปรวมตวักบัคนชั้น
กลาง ซ่ึงในท่ีน้ีคือ ชาวบา้น นักวิชาการ นักวิชาชีพ 
หรือ กลุ่ม The Wise Person เพื่อสถาปนาตวัตน และ
สร้างปริมณฑลของตัวเอง  ในการเบียดขับกับ
กระแสทุนนิยมและการคา้ตลาดเสรี แนวคิดยติุธรรม
สังคม  แบบ The Socialist - Marxist Model 
(Iatridis, 1994) ก็น่าจะเป็นทางเลือกของการพฒันา
งาน CBR อีกแนวทางหน่ึง  
CBR ในฐานะภาคปฏิบัตแิห่งวาทกรรม (CBR as 
a Practice of Discourse  ) 

ในมิติระดับมหาภาค (Macro Level) จาก
ประวติัศาสตร์และวิวฒันาการของ CBR นั้น จะเห็น
ไดว้่าเกิดจากความพยายามของกลุ่มประเทศตะวนั 
ตก และ องคก์ารอนามยัโลก ( WHO)  ท่ีตอ้งการท า
ให ้ CBR กลายเป็น วาระแห่งโลก  ท่ีตอ้งการผลกัดนั 
หรืออาจจะยดัเยยีด กระบวนการช่วยเหลือ คนพิการ
ท่ีเรียกว่า CBR น้ี กบัประเทศดอ้ยพฒันา หรือ
ประเทศในโลกท่ีสามตลอดเร่ือยมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้ง
ให้การสนับสนุนด้านการเงิน และการฝึกอบรม
บุคลากร แต่งานวิจยัของ Rehman (1999) Tunga 
(1991) และ Ingstad (1991)      ซ่ึงศึกษาในประเทศ  
ปากีสถาน อินเดีย  และบอตส์วานา รวมทั้งงานของ
ผูว้ิจยั  (Cheausuwantavee, 2005) ท่ีไดศึ้กษา
สถานการณ์งาน CBR ของประเทศไทย    ช้ีให้เห็น
ถึงปัญหาของ  CBR ในประเทศดงักล่าว  ไดแ้ก่  การ
ท่ีคนในทอ้งถ่ินไม่ตระหนักถึงคนพิการ  การปล่อย
ปละละเลยคนพิการในครอบครัว   การบริหารยงั
เป็นแบบบนสู่ล่าง (Top down)       คนในชุมชนยงั

ไม่มีส่วนร่วม เป็นตน้ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ดูเหมือน 
หลายประเทศ สังคม  ชุมชน เหล่านั้ น ประสบ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน CBR ท่ีเหมือนๆ 
กนั  และเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ        หรือ
เป็นการระบุเป็นนัยว่า  งาน CBR ยังไม่สามารถ
บรรลุตามปรัชญา ฐานคิด อุดมการณ์ที่ปรารถนาจะ
ให้เป็น     CBR อาจเป็น เคร่ืองมือและยทุธวิธีการ
แสวงหาอ านาจ และให้ความชอบธรรมแก่กลุ่มชาติ
ประเทศตะวันตกและประเทศท่ีร ่ ารวย โดยการสร้าง
ระบบเครือข่ายช่วยเหลือกนัเองอยา่ง CBR  โดยใช้
เงินงบประมาณเพียงน้อยนิดและชั่วคร้ังชั่วคราว 
"ล่อ" ในการสนบัสนุนการท างานดา้น CBR ใน
ขั้นต้นแก่ประเทศก าลงัพฒันาหรือประเทศโลกท่ี
สาม ในขณะท่ีประเทศมหาอ านาจเหล่านั้น สร้าง
ความมัง่คัง่ เทคโนโลย ีความสะดวกสบายและอรรถ
ประโยชน์ของตัวเองให้แก่คนพิการของประเทศ
ตนเอง  แต่ดูดซับเอาทรัพยากรในการผลิตและ
แรงงาน สร้างความเส่ือมโทรมของทรัพยากร และ
ความลา้หลงัแก่ประเทศท่ียากจนมากข้ึน  อนัเป็น
การจดัสรรทรัพยากรท่ีไม่เท่าเทียม  แต่ก็ถูกปิดบงั
ซ่อนเร้นดว้ยการแสดงตนเป็นผูใ้จกวา้งและเผื่อแผ่
คนอ่ืน  ดว้ยค่านิยมของประเทศตะวนัตก  แต่ถูกยก
เป็น “ ค่านิยมสากล”  อ านาจทางการเมืองท่ีเรียกว่า  
“ความเป็นประชาธิปไตย”  (Democracy) กลายเป็น
สัญลกัษณ์ของผูมี้อารยธรรม  และการเน้นย  ้าถึง 
ความมีสิทธิเท่าเทียม ศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์ 
เพื่อให้ ดูเท่ห์  ดูดี  ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ
ร ่ ารวยกับประเทศยากจน  จึงเป็นไปตามทฤษฎี



ความสัมพนัธ์ระหว่างศูนยก์ลางกบัชายขอบ และ " 
Zero Sum Game Theory " 

ในระดับจุลภาค (Micro Level) Goffman 
(1963) ไดต้อกย  ้าความมีเอกลกัษณ์ของสังคมทัว่ไป 
ท่ีมีมาตรฐาน "ความปกติ" (Normal) ยิง่มีความเป็น
เอกลกัษณ์สูงมากเท่าใด ก็เบียดขบั บดบงั และจัด
ระเบียบ ควบคุม " คนพิการ/ความพิการ" มากข้ึน
เท่านั้น  เราจะเห็นได้ว่า คนปกติทัว่ไปและแมแ้ต่ 
นักวิชาชีพ จะยอมรับคนพิการได้ นั้ น คนพิการ
จะตอ้ง " มีการปรับตวัท่ีดี " ( Good adjustment) โดย
ก าหนด " เง่ือนไข " บางอยา่งวา่ การปรับตวัท่ีดีนั้นมี
ลกัษณะอย่างไรบา้ง  นัน่แสดงให้เห็นว่า  คนทัว่ไป
จะยอมรับคนพิการไดต้อ้งมี " เง่ือนไข "    หรือ มี
ความใกลเ้คียง กบั " ความปกติ" มากท่ีสุด   และเป็น
การตอกย  ้าวา่  "คนพิการ/ ความพิการ"   กบั " คน
ปกติ/ความปกติ " นั้น  เป็นคนละเส้ียวส่วนกนั   
CBR  จึงเป็นภาคปฏิบติัของวาทกรรม (Practice of 
Discourse) ท่ีจะท าให้ "คนปกติ "   " คนพิการ"  
รวมทั้งนกัวิชาชีพ ไดท้  างานและเรียนรู้ร่วมกนั    จึง
เป็นการจดัวาง เส้ียวส่วน ท่ีกลบัหัวกลบัหาง ไม่ว่า
จะเป็น "ความพิการกับความปกติ "      " ความเป็น
ส่วนรวมกับความเป็นปัจเจก "   "ความเป็นทุนนิยม 
กับสังคมนิยม "   มาไว้ มาด ารงอยู่ ณ ที่เดียวกัน     
ดงัตวัอยา่งปรากฏการณ์ในภาคสนาม  ชุดความรู้เพื่อ
การปลดปล่อยก็ยงัท าหนา้ท่ีของมนั แต่บางคร้ังมนัก็
มกัจะถูกบดบงัดว้ยอ านาจและชุดความรู้อ่ืนอยูเ่สมอ   
แม้คุณเสกสรร คนพิการนั่งล้อเข็น  หน่ึงใน
คณะท างาน CBR ท่ีทุกคน ทั้งนกัวิชาการ นกัวิชาชีพ  

และคนในชุมชน ก็ยอมท่ีจะลดทอนอ านาจของ
ตนเองลง เพื่อยกย่องและมีความเห็นพอ้งกนัว่า เขา
ควรจะเป็น "ประธานคณะกรรมการฟ้ืนฟูคนพิการ
อ าเภอพุทธมณฑล" และแมก้ระทัง่ "นายอ าเภอ" ก็
ยอมท่ีจะลงนามในค าสั่งแต่งตั้งให้ เสมือนเป็น
สัญญาณให้ความชอบธรรมและให้อ านาจแก่คน
พิการและน าไปสู่ชุดความรู้ "ผลประโยชน์เพื่อการ
ปลดปล่อย "    แต่ว่าบางคร้ัง คนนอก อยา่ง “ลุง
สมศกัด์ิ” ในฐานะคนทัว่ไป ก็มกัจะทวงอ านาจและ
ความชอบธรรมคืนไม่แพก้นั  เป็นการตอกย  ้าว่า คน
พิการก็ตอ้งท างานอยา่งเตม็ท่ีให ้“สาสม” กบัท่ีพวก
เขา ถูกลดทอนและสูญเสียอ านาจบางอย่างไป
“ ตลอดเวลาการท าวิจยัน้ี เกือบ 8-9 เดือน ผมยงัไม่
เห็นคนพิการมาท างานร่วมกบัเราเพิ่มข้ึนเลย     ผม
ว่าพนา….ปล้ืมจิต วันเพ็ญ ….น่ี  ท่ี เป็นคนพิการ 
โดยเฉพาะ เสกสรรท่ีเป็นประธานคณะกรรมการ
ของเราดว้ย      ตอ้งท างานหนกัแลว้มัง่   เพราะน่ีเป็น
งานของพวกคุณโดยเฉพาะนะ ถา้คนพิการไม่สนใจ 
เอาใจใส่นะ งานไม่กส็ าเร็จ ผมเน่ียนะไม่ใช่คนพิการ
นะ ผมหาคนเขา้มาเพิ่มคน สองคน และก็ไปขอรับ
บริจาคของตอนท าประชาวิจารณ์ท่ีมหาสวสัด์ิ และก็
คลองโยง…ยงัไม่ซ้ึงผมอีกเหรอ…"  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า CBR  จึงเป็น
กระบวนการก าหนดวาทกรรม เพราะ วาทกรรม  " 
เป็นส่วนเส้ียวท่ีไม่มีความต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน  แต่
ต้องมาอยู่ ด้วยกัน และอยู่รวมกันกันมิใช่ในฐานะท่ี
เป็นเอกภาพหรือมีความมั่นคง  แต่อยู่ในฐานะวาท
กรรม ท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย   และต่างกมี็



ยุทธศาสตร์เฉพาะตัวท่ีไม่เหมือนกัน ขณะเดียวกัน
วาทกรรมก็ท าหน้าท่ีเก็บกด ปกปิด มิให้เอกลักษณ์
และความหมายบางอย่างเกิดขึ้น หรือไม่ก็ท าให้
เอกลักษณ์และความหมายบางส่ิงท่ีด ารงอยู่แล้วใน
สังคมเลือนหายไปพร้อมๆ กันด้วย”  (Foucault,  
cited in Hall, 1997; ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 
2544)      
CBR ในฐานะ แบบแผนทีมี่ความบูรณาการ( CBR 
as an Integral Model )    
 จากผลงานเขียนของ Ken Wilber   
(www.worldofkenwilber,  2005 ; ธีระเกียรติ  เจริญ
เศรษฐศิลป์,  2547) ท่ีเขาไดศึ้กษา สังเคราะห์องค์
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ จากหนังสือ ต ารา งานวิจยั 
กว่า พนัๆ  เล่ม  นั้นเขาไดส้ังเคราะห์ และสรุปไดว้่า 
สรรพส่ิง  ความรู้ ความจริง ทุกส่ิงนั้ นมีทั้ งส่ิงท่ี
เรียกว่า เส้ียวส่วน (Part) และองคร์วม (Whole)  ส่ิง

ส าคญัคือเขาเห็นว่า ชุดความรู้จากจิตส านึกท่ีมนุษย์
ผลิตข้ึนนั้ น มีเสน่ห์ ความสวยงาม มีท่ีทางของ
ตนเองอย่างมีความหมายและศกัด์ิศรี และส่ิงต่างๆ
เห ล่า น้ีสามารถ ร่วม  รวมอยู่ ด้ว ยกันได้อย่ า ง
สอดคลอ้งและลงตวั  ซ่ึงเป็นการตอกย  ้าว่า ทุกส่ิงนั้น
มีทั้งส่วนท่ีเป็น เส้ียวส่วน (Part) และองค์รวม 
( Whole)  หรือเรียกวา่ “Part/whole”   หรือ แนวคิดท่ี
เรียกว่า  “Holons”  หรือ “ศาสตร์แห่งบูรณาการ” 
(Integral Sciences) ของสรรพส่ิงนั่นเอง  ซ่ึงชุด
ความรู้จากจิตส านึกสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ใหญ่ๆ เรียกว่า “จตุรภาคแห่งจิตส านึก” (The 4 
quadrants of human consciousness) หรือ  “แบบ
แผนแห่งบูรณาการ”  (The Integral Model) ดงั
แผนภาพท่ี  1  

 
Upper left 

Innerindividual/introspective 
consciousness  / I  
ศาสตร์ทางดา้นจิตวิทยา และพฒันาการ 

Upper right 
Outer-individual/ observable behavior  /  It  
ศาสตร์ทางดา้น ประสาทวิทยา และ ความคิด- 
ปัญญา 

Lower left 
 Inner-collective/ our culture beliefs /  We   
ศาสตร์ทางดา้น วฒันธรรม  จิตวิทยา
วฒันธรรม และมนุษยวทิยา  

Lower right 
Outer- collective / the society we live in / Its   
ศาสตร์ทางดา้นสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

 
 
 

 
 แผนภาพที ่1   แบบแผนแห่งบูรณาการ 

 



 Ken Wilber   ยงัช้ีใหเ้ห็นดว้ยวา่ทิศทางการ
หาความรู้ความจริงของวฒันธรรมตะวนัตกนั้น ให้
ความส าคญักบัการศึกษาในเส้ียวส่วน ดา้นขวา 
(Right hand quadrant) ไม่วา่จะเป็น ทางดา้น
ประสาทวิทยา  เทคโนโลย ี  ความเป็นวิทยาศาสตร์   
และทางดา้นสงัคมวิทยา ไดแ้ก่ เศรษฐศาสตร์กระแส
หลกั ทุนนิยม   รัฐศาสตร์   การกดข่ี ความไม่เท่า
เทียม  เสรีภาพ  ความเป็นชนชั้น เป็นตน้   โดย
ละเลยการใหค้วามส าคญัการศึกษาทางดา้นซา้ยมือ 
(Left hand quadrants) ทั้งทางดา้นจิตวิญญาณ 
จิตวิทยา ค่านิยม วฒันธรรม      

แนวคิด  “ศาสตร์แห่งบูรณาการ”  (Integral 
Sciences) ของสรรพส่ิง ของ Ken Wilber น่าจะช่วย
ให้เราเขา้ใจ CBR อย่างเป็นองคร์วมมากข้ึน  แม้
ผูว้ิจยัจะตรวจสอบและวิพากษ ์  CBR  ออกเป็นเส้ียว
ส่วน   ในสถานะ เอกลกัษณ์  ฐานะ ต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็น  “กระบวนการสลายตราบาป”  “พิธีกรรมของ
การเปล่ียนผ่าน”  “กระบวนการก าหนดอุดมการณ์”  
“ก ร ะ บ ว น ก า ร ขั บ เ ค่ี ย ว กั บ ลั ท ธิ ทุ น นิ ย ม ”  
“กระบวนการสร้างความยุติธรรมทางสังคม”  
“สนามภาคปฏิบัติแห่งวาทกรรม”  แต่ก็สามารถ
ด ารงอยูด่ว้ยกนัได ้ใน แบบแผนบูรณาการ (Integral 
model)  โดยมีพื้นท่ีของตวัเองไม่ตอ้งไปเบียดขบั 
หรือแยง่พื้นท่ีแก่กนัและกนั สามารถอยูร่วม/ร่วมกนั
ได ้แมจ้ะมีความแตกต่าง แต่มิไดห้มายความว่าความ
แตกต่างหลากหลายนยัยะของ CBR มากองรวมกนั
เท่านั้น แต่ยงัท าหน้าท่ีปฎิสัมพนัธ์กนั (Interaction) 
โดยอาจแสดงบทบาท   ท าหนา้ท่ีไปตามจงัหวะเวลา
และสถานท่ี (Time and Place) ไดไ้ม่เท่ากนั ไม่
เหมือนกนั เพื่อคงความเป็นองคร์วมและบูรณาการ
นั้นไว ้  ดงัแผนภาพท่ี 2 

 
Upper left 

- กระบวนการสลายตราบาป 
Upper right 

-กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ แก้ไขความพิการ 

Lower left 
- พิธีกรรมของการเปล่ียนผ่าน 
- กระบวนการก าหนดอุดมการณ์ 

Lower right 
- กระบวนการขบัเค่ียวกับลทัธิทุนนิยม 
-กระบวนการสร้างความยติุธรรมทาง
สังคม 

- กระบวนการก าหนดวาทกรรม 
 

แผนภาพที ่2   แบบแผนแห่งบูรณาการของ CBR 
  



สรุปและข้อเสนอแนะ 
งานวิจยัน้ีเป็นการตรวจสอบและวิพากษใ์ห้

เห็นถึง ความหมาย/นยัยะ ของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดยชุมชน (CBR)  ท่ีแตกต่างไปจาก
ความหมายท่ีคุน้เคยหรือตามท่ีองคก์ารอนามยัโลก
(WHO)  ก าหนด โดยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจาก
งานวิจยัเอกสารเก่ียวกบังาน CBR และความพิการ/
คนพิการตลอดจนขอ้มูลภาคสนามจากประสบการณ์
ตรงของผูว้ิจยั  ในการท างานโครงการ CBR และ
จากผลการวิจยัพบว่า CBR มิไดมี้ความหมาย เพียงท่ี
องคก์รสากลอยา่ง WHO ก าหนดและท่ีเราคุน้เคยอีก
ต่อไปแต่ CBR มีหนา้ตาท่ีหลากหลายท่ีอยูอ่ยา่งแยก
ส่วน  อาทิ ในฐานะ  “ กระบวนการสลายตราบาป 
และพิธีกรรมของการเปล่ียนผ่าน”   “กระบวนการ
ก าหนดอุดมการณ์ของสังคม”  “"กระบวนการขับ
เค่ียวกับลทัธิทุนนิยม”   “กระบวน การสร้างความ
ยติุธรรมทางสังคม”   “ภาคปฏิบัติแห่งวาทกรรม”  
และCBR  ก็ยงัมีความเป็นองคร์วมหรือศาสตร์แห่ง
บูรณาการ ท่ีสามารถรวมส่ิงท่ีเป็นเส้ียวส่วนและ
ความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวมาไวท่ี้เดียวกัน 
ผสมกลมกลืน  อย่างมีจุดยืน มีความหมายและ
ศกัด์ิศรีในตวัเอง  จึงท าให้เห็นว่า CBR  เป็นงาน
สวสัดิการสังคม (Social Welfare) และงาน/นโยบาย
สวสัดิการสังคม ท่ีมิไดเ้กิดข้ึนเองในสูญญากาศ แต่
เกิดข้ึนและโยงใยกบับริบท และเป็นผลจาก  สังคม 
วฒันธรรม การเมือง   เศรษฐกิจ เก่ียวขอ้งกบั ความ
เป็นองคก์ร การกระจายทรัพยากร  สิทธิ และสถานะ
ของตนปฎิสัมพนัธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับ

ส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทางสังคม   
CBR  จึงมีทั้งความเป็นจุลภาคและมหาภาค  มีความ
เป็นเส้ียวส่วนและองคร์วม/หรือบูรณาการ 
 ผลการวิจยัช้ินน้ี มิไดมี้จุดประสงคเ์พื่อช้ีถูก
ช้ีผิดหรือผลิต “ชุดความรู้ส าเร็จรูป” แต่น่าจะมี
คุณูปการอยู่บา้งอยา่งนอ้ยสองประการ คือ ประการ
แรก สั่นคลอน สร้างความ “ต่ืนรู้” “ความเขา้ใจ”  แก่
ผู้ก าหนดนโยบาย นักบริหาร นักปฏิบัติในงาน CBR  
ในความเป็น CBR ในฐานะงานหรือนโยบายสังคมท่ี
น่ิงสถิตโดยปราศจากการตั้ งค  าถามอีกต่อไป ไม่
เพียงแต่เห็นความ “ซบัซอ้น”  แต่ยงัเห็นความ “ซ่อน
ซอ้น” ท่ีมีความหมายทั้งความโยงใยในโครงสร้าง
และเชิงพลวตั เม่ือเกิดความเขา้ใจ CBR  ทั้งแบบแยก
ส่วนและองคร์วม เห็นจุดเด่นและจุดดอ้ย ไปพร้อมๆ 
กนั เพื่อท่ีจะอยู่และจดัการกบั CBR อย่างท่ีเป็น  
อย่างสอดคล้องลงตวั และพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียน
ตลอดเวลา  ในท านองเดียวกนัเห็นคุณค่าและศกัด์ิศรี
ของความ รู้ ชุด อ่ืนๆ  ไ ม่ว่ าจะ เ ป็นงานบริการ
ช่วยเหลือคนพิการแบบการสงเคราะห์ แบบแผน
ทางการแพทย์หรือสถาบันเป็นฐานเอาต์ริช หรือ
แมแ้ต่แนวคิดการด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ  ท่ีเขา้
มาปฏิสัมพนัธ์กบั CBR อย่างเขา้ใจและเท่าทนั
เช่นกนั  ประการที่สอง ผลการวิจยัน้ีน่าจะช่วยท าให้
เกิดขอ้ถกเถียงทางวิชาการหรือจุดเร่ิมตน้ของการ
ศึกษาวิจยั CBR และประเด็นความพิการในแง่มุม
ต่างๆ ไดม้ากข้ึน นอกเหนือจากชุดความรู้และ
กระบวนทัศน์การศึกษาวิจัยแบบปฏิฐานนิยม /
วิทยาศาสตร์ท่ีอยูท่ ัว่ไป 
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