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ABSTRACT

amputees are no longer a handicapped and play a
social role to maintain their mew identity.
Conclusion: This study shows the stigma processes
and adaption after lower limb amputation. Researchers
propose that social awareness of amputee’s adaptive
process should be raised which leads to positive attitude
on amputee and equality. Amputees are not a society’s
burden, but they can do things as a normal person if
they receive proper understanding and opportunity.
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Objectives: To explore the way of living, the impact of
social stigma and social adaptive skills of the lower limb
amputees both before and after the loss of their limbs.
Study design: Descriptive study.
Setting: Prostheses Foundation, and hospitals in
Chiangrai, Nakornpathom, Srakaeo, Songkhla and
Pattani province.
Subjects: 435 lower limb amputees who live in setting
area.
Method: Interview and questionnaire.
Results: Study shows that 3 major causes of amputation
are accident, land mines and underlying medical
conditions. The amputees’ adaptive processes are: Step
1 - Change - whenever an able-bodied person loses a
leg or legs then becomes an amputee. New identity as
well as stigma is experienced by society at the same
time as the physical impairment occurred. Social stigma
which results of 1.name calling and teasing, 2.registration
as a cripple in government documents and 3.society
looks upon the amputee with pity; negatively impacts
amputee’s reaction. Step 2 - Acceptance - The amputees
must learn how to physically, psychologically and
emotionally adapt one’s self to other family members and
community, with family support, to get through grief
reaction. Step 3 - Adaptation - when the amputees
receive leg prosthesis, they can do activities as a normal
person e.g., walking, returning to work, getting married,
and they feel a new life as leg prosthesis leads them to
new good things. Step 4 - New identity maintenance social stigmata is reduced then disappeared as the
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กระบวนการตี ต ราและการปรั บ ตั ว เข า สู สั ง คมของคนพิ ก าร
ขาขาดกอนและหลังจากพิการขาขาด
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา
สถานที่ทำวิจัย: มูลนิธิขาเทียมฯ และ รพ.ในจังหวัดเชียงราย
นครปฐม สระแกว สงขลา และปตตานี
กลุมประชากร: กลุมตัวอยางคนพิการขาขาดในสถานที่ทำ
การวิจัย จำนวน 435 คน
วิธีการศึกษา: การสัมภาษณและการตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา: พบวาสาเหตุหลักของการตัดขาคือ อุบัติเหตุ
เหยียบกับระเบิด และโรคประจำตัว กระบวนการและการปรับ
ตัวของคนพิการขาขาดมี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 จุดเปลี่ยนเปน
คนพิการขาขาด- คนปกติกลายเปนคนพิการขาขาด สังคมให
นิยามเอกลักษณใหมและตีตราวาเปนคนพิการขาขาดดวยการ
ตั้งชื่อใหใหมหรือเพิ่มสรอยหลังชื่อเดิม การขึ้นทะเบียนกับทาง
ราชการ และการมองอยางสงสารจากสังคม ซึ่งสงผลกระทบ
ทางจิตใจอยางรุนแรง และสงผลใหมีปฏิกริริยาตอความพิการ
ขาขาดเชิงลบ ขั้นที่ 2 การยอมรับความพิการและการจัดการ
กับเอกลักษณที่เปลี่ยนไปโดยการใสขาเทียม- คนพิการขาขาด
ตองเรียนรูและปรับตัวทั้งทางกายภาพ จิตใจและอารมณให
สามารถเขากับครอบครัวและสังคมดวยวิธีการตาง ๆ ซึ่งกำลังใจ
ที่สำคัญคือครอบครัว ขั้นที่ 3 การปรับตัวเพื่อคงดำเนินชีวิตไม
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สภาพจิตใจและอารมณ เพราะคนพิการเหลานี้เคยเปนผูที่มี
รางกายสมบูรณ มีงานทำและภาคภูมิใจในตนเองมากอน(5)
จากมายาคติขางตน สังคมจึงมักไมเปดโอกาสทางสังคม การ
ประกอบอาชีพใหคนพิการและการชวยเหลือมักเปนในรูปแบบ
ของการสงเคราะห ไมไดสงเสริมใหคนพิการไดใชความสามารถ
ของตนอยางเต็มศักยภาพ หากคนพิการขาขาดไดรับโอกาส
จากสังคม ภาครัฐและองคกรตาง ๆ ที่ทำงานเกี่ยวของกับคน
พิการอาจสงผลในเชิงบวกตอการปรับตัวเพื่อกลับเขาสูสังคม
ของคนพิการ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหจัดตั้งมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรงดำรงตำแหนงประธาน
ตั้งแต พ.ศ.2535 และปจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหนงประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค
จัดทำขาเทียมใหแกคนพิการขาขาดที่ยากไรดอยโอกาส ไมเลือก
เชื้อชาติ ศาสนา โดยไมคิดมูลคา ผานการบริการทำขาเทียม ณ
ที่ทำการมูลนิธิ จังหวัดเชียงใหม และการออกหนวยทำขาเทียม
พระราชทานเคลื่อนที่ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึง
รวมทำโครงการกับโรงพยาบาลชุมชนเพื่อจัดตั้งโรงงานขาเทียม
ประจำโรงพยาบาลชุมชนเพื่อใหคนพิการขาขาดในชุมชนไดรับ
บริการขาเทียมอยางรวดเร็วทั่งถึงและยั่งยืน(6)
ผูวิจัยมีโอกาสทำงานใหกับมูลนิธิฯ กวา 20 ปจึงไดเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนพิการขาขาดที่ไดรับบริการขาเทียม
จากมูลนิธิฯ เมื่อสืบคนขอมูลไมพบวามีรายงานวิจัยเกี่ยวกับ
หัวขอนี้ในคนไทยมากอน มีเพียงทฤษฎีและรายงานวิจัยจาก
ตางประเทศซึ่งทัศนคติตอคนพิการและสภาวะเชิงสังคมศาสตร
แตกตางจากสังคมไทยอยางมาก จึงเปนที่มาของการศึกษา
ครั้ ง นี้ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาคนพิ ก ารขาขาดไทยทั่ ว
ประเทศเพื่อทราบวิถีการดำเนินชีวิตกอนและหลังความพิการ
ขาขาด ผลกระทบจากกระบวนการตีตรา และผลกระทบจาก
กระบวนการตีตราที่มีตอความพิการ ศึกษาวิถีชีวิตและการ
ปรับตัวเขาสูสังคมของคนพิการขาขาดไปจนถึงการปรับตัวและ
ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงภายหลังจากการไดรับขาเทียมจากกลุม
ประชากรคนพิการขาขาด
ผูวิจัยคาดหวังวาการศึกษานี้ชวยใหเกิดองคความรูเกี่ยว
กับกระบวนการตีตราและการปรับตัวเขาสูสังคมของคนพิการ
นำไปสูความเขาใจของผูคนในสังคมและเกิดทัศนคติเชิงบวก
มากขึ้น คนในชุมชนไมละเลยแตใหความสนใจดูแลและสงเสริม
คนพิการรวมกับครอบครัวเพื่อลดภาวะความเครียดทั้งจากการ
สูญเสียอวัยวะและกระบวนการตีตรา เปนการเรงกระบวนการ
ปรับตัวของคนพิการขาขาดใหเร็วขึ้น เพื่อใหคนพิการขาขาด
สามารถดำเนินชีวิตปกติและใชศักยภาพในตัวเองอยางเต็มที่

ใหแตกตางจากคนปกติ- คนพิการขาขาดผานชวงปฏิเสธความ
พิการและรับขาเทียมแลวเสมือนมีชีวิตใหม สามารถเดิน ทำงาน
สร า งรายได แต ง งาน เช น เดี ย วกั บ คนปกติ ขาเที ย มเป น ดั่ ง
อุปกรณนำใหคนพิการขาขาดไดพบกับชีวิตใหม ขั้นที่ 4 การ
ดำรงอยูภายใตเอกลักษณใหม- เมื่อคนพิการขาขาดปรับการ
ดำเนินชีวิตดั่งคนปกติกระบวนการตีตราก็สิ้นสุดลง เพราะคน
พิการขาขาดไมแตกตางจากคนปกติอีกตอไป
สรุป: การวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงกระบวนการตีตราและการปรับ
ตัวของคนพิการขาขาดตั้งแตเริ่มขาขาด ถูกตีตราจนกระทั่ง
สามารถดำรงอยูในเอกลักษณใหมและสิ้นสุดกระบวนการตีตรา
สิ่งที่จะตองดำเนินการตอไปก็คือทำใหสังคมรับรูองคความรูนี้
เพื่อเปลี่ยนมุมมองยอมรับใหคนพิการขาขาดมีโอกาส มีศักดิ์ศรี
และทำประโยชนใหสังคมและประเทศชาติเทาเทียมกับคนปกติ
คำหลัก: คนพิการขาขาด, กระบวนการตีตรา
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บทนำ
คนพิการขาขาดคือบุคคลผูมีความบกพรองทางกายจากการ
สูญเสียขา ทั้งจากความพิการแตกำเนิดหรือความพิการที่เกิดขึ้น
ภายหลังเชน อุบัติเหตุการจราจร โรคของหลอดเลือด เปนตน
จากการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ.2550 พบวา
ในประเทศไทยมีคนพิการทั้งสิ้น 1,871,860 คน คิดเปนรอยละ
2.85 ของประชากรทั้งประเทศ ในจำนวนนี้มีคนพิการขาขาด
23,777 คน อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล 19,344 คนและในเขต
เทศบาล 4,433 คน(1)
ในเชิ ง สั ง คมศาสตร ก ารสู ญ เสี ย อาณาเขตของร า งกาย
(body boundaries) คือการเสียอวัยวะ (loss) หรือการเสีย
การทำหนาที่ของอวัยวะ (impairment) ทำใหบุคคลเปลี่ยน
เอกลักษณไปและถูกเรียกวาคนพิการ (disabled) ซึ่งมีผลตอ
ทั้งทางกาย จิตใจและสังคม คนพิการตองใชกำลังกาย กำลังใจ
และความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะเพื่ อ ปรั บ ตั ว ให ช ว ยเหลื อ ตนเองใน
กิจวัตรประจำวัน ปฏิบัติการงานไดตามความสามารถของตน
และดำรงชีวิตอยูในสังคมไมตางจากคนปกติไดอยางปกติสุข(2)
เพราะตองการการยอมรับจากสังคมเนื่องจากบุคคลตองปฏิสัมพันธกับสังคม แตการยอมรับจากสังคมตอคนพิการอยูบน
ความสัมพันธของอำนาจที่ไมเทากันจึงไมไดรับความเทาเทียม
เพราะภาพลั ก ษณ ที่ สั ง คมมี ต อ คนพิ ก ารเป น ภาพลั ก ษณ มิ ติ
เดียว ซึ่งใหความหมายและตีคาในเชิงลบ สงผลใหมีทัศนคติและ
มายาคติเชิงลบตอคนพิการจนเบียดขับใหเปนคนชายขอบและ
กลายเปนกลุมคนที่ไรพื้นที่ในสังคม และปราศจากการพยายาม
ทำความเขาใจคนพิการ(3) สังคมจึงเปนผูตีตราใหคนพิการทำให
รูสึกวาตนเองมีมลทิน (stigma) ไมไดรับการยอมรับอยางเต็มที่
จากผูอื่น(4) การสูญเสียทั้งอวัยวะและสถานะทางสังคมสงผลตอ
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เงื่อนไขที่นำไปสูการเปนคนพิการขาขาด 3. การดำเนินชีวิตใน
ฐานะคนพิ ก ารขาขาด 4. ความรู สึ ก ต อ ความเป น คนพิ ก าร
ขาขาด 5. กระบวนการยอมรั บ ตนเองในการเป น คนพิ ก าร
ขาขาด 6. วิธีการจัดการกับเอกลักษณที่มีปญหา 7. การปรับ
ตัวเขาสูสังคม และ 8. ทัศนคติตอตนเองและสังคมภายหลังได
รับขาเทียม

นอกจากนี้ผลการศึกษานี้นาจะเปนตัวอยางที่ดีของการเขาถึง
เครื่องชวยคนพิการที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคน
พิการเอง อีกทั้งอาจนำไปสูการออกนโยบายระดับชาติตอคน
พิการที่เหมาะสมกับพื้นฐานของสังคมไทยอีกดวย

วิธีการศึกษา
เนื่องจากแตละภูมิภาคมีภูมิหลังของวัฒนธรรมยอยที่ตางกัน
การศึกษาครั้งนี้จึงตองกระทำเพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ผูวิจัยจึงเก็บรวบรวมขอมูลจากที่ทำการ
มูลนิธิฯ และโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปซึ่งทำ
โครงการโรงงานทำขาเทียมรวมกับมูลนิธิฯ 6 แหง ไดแก 1.กลุม
ประชากรภาคเหนือคือ ที่ทำการมูลนิธิฯ จังหวัดเชียงใหม และ
โรงพยาบาลแมลาว จังหวัดเชียงราย 2.กลุมประชากรภาคกลาง
คือ โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม 3.กลุมประชากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกคือ โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 4.กลุมประชากรภาคใตคือ โรงพยาบาลสมเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ จั ง หวั ด สงขลา โรงพยาบาล
หาดใหญ จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สายบุรี จังหวัดปตตานี

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1. เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสาร ตำราและ
ผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากแหลงตาง ๆ เชน รายงานการ
ศึกษาทางวิชาการ รายงานการวิจัย ตำรา บทความวารสาร
ทั้งจากหองสมุดของสถาบันการศึกษาและหองสมุดออนไลน
เปนตน เพื่อออกแบบแบบสัมภาษณตามประเด็นวิจัยหลักที่
เหมาะสมโดยเฉพาะประเด็นออนไหวของคนพิการ
2.2. การสัมภาษณ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเฉพาะ
ประเด็นในรูปแบบการสัมภาษณแบบเผชิญหนากัน (face-toface) โดยอิงคำถามจากแบบสัมภาษณเปนหลัก
2.3. การสังเกตพฤติกรรม ผูวิจัยสังเกตปฏิกิริยาของผูถูก
สั ม ภาษณ แ ละบั น ทึ ก ผล นอกจากนี้ ผู วิ จั ย สั ง เกตพฤติ ก รรม
ระหวางชางทำขาเทียมและคนพิการขาขาดที่มารับบริการทำ
ขาเทียมระหวางอยูในโรงงานทำขาเทียมของโรงพยาบาลที่ทำ
โครงการรวมกับมูลนิธิฯ อีกดวย

กลุมประชากร
ประชากรที่ทำการศึกษารวมทั้งสิ้น 435 คน โดยแยกตาม
วิธีการศึกษาไดเปน
1. กลุมประชากรสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ จำนวน 400 คน
คือ คนพิการขาขาดที่รับบริการขาเทียม ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ
และจากในโรงพยาบาลที่รวมโครงการกับมูลนิธิฯ ทั้ง 6 แยก
ไดเปน 1. กลุมประชากรภาคเหนือจำนวน 100 คน 2. กลุม
ประชากรภาคกลางจำนวน 91 คน 3. กลุมประชากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจำนวน 110 คน
และ 4. กลุมประชากรภาคใตจำนวน 99 คน
2. กลุมประชากรสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 35 คน
คื อ ช า งทำขาเที ย มประจำโรงพยาบาล ซึ่ ง เป น คนพิ ก าร
ขาขาดที่ โ รงพยาบาลส ง มารั บ การฝ ก อบรมจากมู ล นิ ธิ ฯ
เพื่อปฏิบัติหนาที่ชางทำขาเทียมจำนวน 18 คน และคน
พิการขาขาดที่มารับบริการทำขาเทียมจำนวน 17 คน

วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบและวิเคราะหดังนี้
1. ขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแกขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง ผลกระทบและปจจัยพื้นฐานกอนและหลังพิการ
ขาขาด การยอมรับและการปรับตัววิเคราะห เปนตน นำมา
วิ เ คราะห แ ละและประมวลผลโดยใช โ ปรแกรม SPSS ®
version 11.5 เพื่อหารอยละ คาเฉลี่ย และผลรวม
2. ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแกขอมูลจากการสัมภาษณ
และการสังเกตพฤติกรรม นำมาเรียบเรียงและใชอธิบาย
ประกอบผลการศึกษา หากเปนขอมูลจากการแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ นำขอมูลไปจัดลำดับจากอันดับที่
มากที่สุดจนถึงอันดับที่สาม

ผลการศึกษา

วิธีการเก็บขอมูล
การวิจัยนี้เปนการวิจัยทางสังคมศาสตรในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณไดแก
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
กลุมประชากรทำการตอบแบบสอบถามซึ่งออกแบบจาก
การศึกษาเอกสาร ตำราและผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของและ
ไดรับการตรวจทานและอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว โดยหัวขอ
แบบสอบถามครอบคลุมประเด็นสำคัญดังตอไปนี้ 1. ลักษณะ
ทางสังคมทั่วไปกอนและหลังการเปนคนพิการขาขาด 2. ภาวะ

กอนพิการขาขาด
คนพิการขาขาดมีวิถีชีวิตดังเชนคนปกติทั่วไปโดยดำเนินชีวิต
ตามวิถีทองถิ่นที่อาศัยอยู สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และหาของปาเพราะจบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษา สวน
ใหญแตงงานมีครอบครัวแลว และมีบทบาทในครอบครัวเปน
ผูนำและผูหารายไดหลัก โดยมีรายไดอยูที่ประมาณ 2,001 –
5,000 บาท ตอเดือน ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว
สวนใหญมีความอบอุนแนนแฟนดี
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กันในแตละบุคคลขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก 1.
สาเหตุของความพิการ คือคนพิการขาขาดจากเหตุตาง ๆ ใน
ภายหลั ง (acquired) จะมี ป ฏิ กิ ริ ย ารุ น แรงกว า คนพิ ก ารแต
กำเนิด (congenital) 2. ระยะเวลาของความเปนคนพิการ คือ
คนพิการขาขาดแบบเฉียบพลัน (acute) มีปฏิกิริยารุนแรงกวา
เพราะไมมีประสบการณในการถูกปฏิบัติเยี่ยงคนพิการและไม
เคยปรับตัวใด ๆ มากอน 3. บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของคน
พิการขาขาด หากเปนผูที่มีบุคลิกภาพและทักษะในการปรับตัว
เขากับสังคมไดงาย มีสภาพจิตใจมีความเขมแข็งและอดทน
หรื อ มี บุ ค ลิ ก ยอมรั บ สิ่ ง ใหม ๆ ได ง า ย พบว า ระยะเวลาและ
ความรุนแรงของปฏิกิริยาจะนอยกวา และ 4. การโอบอุมของ
ครอบครัว หากคนพิการอยูในครอบครัวที่ปกปอง ตามใจและ
ใหการชวยเหลือทุกอยาง ปฏิกิริยาการแสดงออกอาจรุนแรง
กวาเมื่อไมไดรับการยอมรับจากสังคม
นอกจากนี้ยังพบวา หากแบงตามระยะเวลา แบบแผนของ
ปฏิกิริยาสามารถแบงไดเปน 3 ชวง คือ 1. ชวงปฏิเสธความ
พิการ (denial) เริ่มตั้งแตเมื่อเสียขาและคงอยู 6 -12 เดือน มัก
เปนปฏิกิริยาทางอารมณ มักรูสึกสับสน ปฏิเสธความพิการ
แปลปฏิกิริยาคนรอบขางวาเปนการตอกย้ำความสูญเสีย และ
สูญเสียความมั่นใจในตนเอง 2.ชวงปรับตัว (adjustment) คง
อยูประมาณ 1 -2 ป โดยคนพิการขาขาดเริ่มตระหนักถึงคุณคา
ของคนรอบขางจากที่ตนเองตองพึ่งพา (dependency) โดยเริ่ม
จากคนที่คอยดูแลที่ใกลชิดที่สุด และเริ่มพัฒนาความสัมพันธ
เชิงสังคมกับคนเหลานั้นโดยแปรสภาพลดการพึ่งพาลงพรอม
กับขยายไปสูคนในวงนอก ชวงนี้เปนชวงที่บุคคลรอบขางมี
บทบาทสำคัญตอการเรียนรูของคนพิการขาขาดและแสดงออก
ทางอารมณอยางเหมาะสม ทำใหความรุนแรงของการแสดง
ออกลดลง 3.ชวงยอมรับ(acceptance) เปนชวงที่สภาพจิตใจ
และการแสดงออกทางอารมณของคนพิการขาขาดรวมถึงการ
สนองตอสังคมเริ่มปรับกลับไปสูระยะกอนพิการ พยายามมอง
หาการยอมรับผานการกระทำของตนแกคนรอบขางและสังคม
โดยการเขารวมและสรางบทบาทของตนเองผานกิจกรรมตาง ๆ
ขั้นที่ 3 การปรับตัวเพื่อดำเนินชีวิต การปรับตัวเปนผลลัพธ
เชิงบวกเพื่อคงวิถีการดำเนินชีวิตและสถานภาพทางสังคมของ
ตนไมตางไปจากประชากรอื่น เปาหมายคือลดการถูกตีตรา
ทางสังคมดวยการเพิ่มการพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด และพัฒนา
ทักษะใหมเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปหรือปกปดความไมเปน
ปกตินั้น ในที่นี้คือการใสขาเทียมและฝกใชงานใหคลองแคลว
คนพิการขาขาดสวนใหญพยายามคงบทบาทตอครอบครัวโดย
เฉพาะการพยายามทำงานที่เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ
ของตน และพยายามคงปฏิสัมพันธกับสังคม เพื่อรับขอมูลและ
คงความใกลชิดกัน และผูกโยงใหตนเปนหนวยหนึ่งของสังคม
ดวยวิธีการติดตอสื่อสารแบบพื้นฐานแตมีผลทางจิตวิทยามาก

สาเหตุที่ทำใหพิการขาขาด 3 ลำดับแรกคือ อุบัติเหตุทาง
จราจร เหยียบกับระเบิดและโรคประจำตัว
หลังพิการขาขาด
สวนใหญบทบาทภายในครอบครัวลดลง จากที่เคยเปนผู
หารายไดหลักของครอบครัวกลายสภาพเปนผูอาศัย สวนนอย
ยังคงสภาพเปนผูหารายไดหลักของครอบครัว แตพบวามักเกิด
ขึ้นไดเมื่อผานกระบวนการปรับตัวดวยการรับขาเทียมแลวและ
ใชชีวิตและทำงานไดอยางคนปกติ โดยใชเวลาอยางนอย 1- 2
ป เพื่อผานกระบวนการปรับตัว
คนพิการขาขาดสวนใหญถูกจำกัดใหประกอบอาชีพที่เหมาะ
สำหรับคนพิการขาขาดเทานั้น ทำใหรายไดลดลงจาก 2,001 –
5,000 บาท ลดลงไมถึง 2,000 บาท
ดานความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียทำใหครอบครัวรักใครกันมากกวา
เดิมจากการตองดูแลเอาใจใสทั้งดานรางกายและสภาพจิตใจ
ในระยะหลังสูญเสียขา

บทวิจารณ
ในแงผลกระทบจากกระบวนการตีตราที่มีตอคนพิการขาขาด
และกระบวนการปรับตัวพบวา กระบวนการตีตราและการปรับ
ตัวของคนพิการนับตั้งแตเริ่มกระบวนการตีตราจนสิ้นสุดแบง
ออกไดเปน 4 ขั้น ดังแสดงในแผนผังที่ 1 ดังนี้
ขั้นที่ 1 จุดเปลี่ยนเปนคนพิการขาขาด หลังจากมีความ
พิการ บุคคลสูญเสียเอกลักษณเดิม และสถานะทางสังคมไป
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงสภาพจิ ต ใจในเชิ ง ลบจากการสู ญ เสี ย
อวั ย วะ (organ loss) สู ญ เสี ย ภาพลั ก ษณ ร า งกาย (body
image) และสูญเสียสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (loss of
socio-economic status) ในขณะเดียวกันสังคมมีการตอบ
สนองดวยการใหนิยามเอกลักษณที่เปลี่ยนไปวา เปนคนพิการ
ขาขาด และเริ่มกระบวนการตีตราทางสังคมโดยอิงบนทัศนคติ
ของสังคมที่ใชมองคนพิการ
การสรางมลทิน (stigma) เพื่อการตีตราทางสังคมมี 3 วิธี
หลัก คือ 1. การตั้งชื่อใหใหม เชน ไอดวน ไอกุด หรือเพิ่มสรอย
หลังชื่อเดิมเพื่อแบงแยกหรือลอเลียน เชน เติมหลังชื่อวาดวน
2.การถู ก ขึ้ น ทะเบี ย นเป น คนพิ ก ารเพื่ อ ได รั บ สิ ท ธิ จ ากทาง
ราชการ และ 3.การถูกมองอยางสงสารจากสังคม ซึ่งแมเปน
ปฏิสัมพันธเชิงบวก แตก็สงผลเชิงลบตอคนพิการขาขาดใหรูสึก
ดอยกวา แปลกแยก และสรางความอับอายใหกับคนพิการ
ขาขาดเปนอยางมาก
ขั้นที่ 2 การยอมรับความพิการขาขาดและการจัดการ
กับเอกลักษณที่เปลี่ยนไป ดังที่กลาวในขั้นที่ 1 ความพิการ
ขาขาดสงผลในเชิงลบตอคนพิการ คนพิการขาขาดจะแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองตอเอกลักษณใหม ซึ่งความรุนแรงแตกตาง
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แผนผังที่ 1 ความสัมพันธของขั้นตาง ๆ ของกระบวนการตีตราและการปรับตัว

ในแงวิถีชีวิตและการปรับตัวเขาสูสังคมของคนพิการขาขาด
จากงานวิจัยพบรูปแบบของคนพิการวา เมื่อคนพิการขาขาดเริ่ม
มองเห็นคุณคาของคนรอบขางที่ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดมา
โดยตลอดดังกลาวขางตน โดยเฉพาะหลังผานชวงปฏิเสธความ
พิการมาแลวประมาณ 6-12 เดือน โดยไดเริ่มปรับเปลี่ยนแบบ
แผนทางความคิดและพฤติกรรมใหหันมาสนใจกับบุคคลรอบ
ข า งมากขึ้ น เริ่ ม จากการพึ่ ง พาบุ ค คลรอบข า งก อ น และเมื่ อ
ยอมรับความพิการของตนไดพรอมไดการสนับสนุนทางจิตใจที่
เหมาะสมก็เริ่มแสดงอารมณและทัศนคติทางบวกมากขึ้น เชน

คือ การเดินทางไปพบบุคคล และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในโอกาสประเพณีหรือเทศกาลสำคัญตาง ๆ
โดยไมใหสภาพทางกายเปนอุปสรรค
ขั้นที่ 4 ดำรงอยูกับเอกลักษณใหม เปนเอกลักษณเชิง
บวกที่คนพิการขาขาดพัฒนาขึ้นมาใหมเพื่อกำจัดการสูญเสีย
อวัยวะและลดความพิการลง การสวมใสขาเทียมชวยลดความ
บกพรองของเอกลักษณ คืนสมรรถภาพทางกายและเพิ่มระดับ
ความชวยเหลือตนเองเพื่อพัฒนาไปสูการไดรับการตอบรับจาก
สังคมในเชิงบวก
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มีรอยยิ้มและพยายามชวยเหลือตนเองใหมากที่สุด และปรับไป
สูการเรียนรูคุณคาของตนเองและการพึ่งพาตนเองอยางสมบูรณ
ไดในที่สุด ชวงนี้จึงเปนชวงที่ชุมชนและครอบครัวมีบทบาทเปน
อยางมากในการสนับสนุนการยอมรับสภาพความพิการของ
ตนเอง และเปนชวงที่คนพิการขาขาดมักยอมเขารับบริการดาน
กายอุปกรณดวยการใสขาเทียมดวย
เมื่อเขาสูปที่ 2 คนพิการขาขาดเริ่มปรับตัวใหเขากับสังคม
มีความมุงมั่นที่จะตอสูกับปญหาและอุปสรรค พยายามที่จะ
สรางบทบาทของตนเองผานกิจกรรมตาง ๆ สภาพความรูสึกทาง
ดานจิตใจเริ่มปรับสูภาวะปกติ ระดับความรุนแรงดานอารมณ

ลดลง ตอบสนองต อ สั ง คมดี ขึ้ น สามารถปรั บ ตั ว กั บ สภาพ
แวดลอมและสังคมที่ตนเองดำเนินชีวิตอยูไดในระดับปกติ จึง
เรียกชวงนี้วา ชวงยอมรับความเปนคนพิการขาขาด สิ่งที่แสดง
ใหเห็นถึงการปรับตัวและยอมรับใหตนเองกลับสูสังคม คือการ
ที่คนพิการขาขาดเริ่มกลับไปประกอบอาชีพเพื่อแสดงศักยภาพ
ของตนและแสดงบทบาทในครอบครัวดวยการเปนผูหาเลี้ยง
ครอบครัวหลัก ซึ่งกระบวนการปรับตัวของคนพิการขาขาดผาน
กระบวนการยอมรั บ โดยได แ รงสนั บ สนุ น สามารถดั ง สรุ ป ใน
แผนผังที่ 2

แผนผังที่ 2 กระบวนการปรับตัวของคนพิการขาขาดผานกระบวนการยอมรับโดยไดแรงสนับสนุน

แมปจจุบันจะกลาวถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น แตเปน
เชิ ง นโยบายมากกว า เชิ ง ปฏิ บั ติ เช น กำหนดนโยบายและ
กฎหมายดานการประกอบอาชีพ การใหการสงเคราะห การให
บริการทางการแพทย เปนตน แตในทางปฏิบัติแลว คนในสังคม
หรือแมแตภาครัฐเอง ก็ยังไมเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงลบตอ
คนพิการ ซึ่งเปนผลจากการมองภาพลักษณรางกาย (body
image) ที่ไมสมบูรณอันเปนผลจากการเรียนรูกอปรกับกระบวน
การทางจิตวิทยาใตสำนึกในการมองคุณคาของตัวเอง (self
esteem) ใหเหนือกวา (superiority) โดยการมองหาสมาชิก
สังคมที่สถานะต่ำกวา นำไปสูการสรางความรูสึกแยก “เขา”
ออกจาก “เรา” ทั้งหลายเหลานี้นำไปสูกระบวนการตีตราทาง
สังคม และคนพิการขาขาดโดนตอกย้ำรอยมลทินนี้มากขึ้น ๆ
จนอาจทำใหกระบวนการปรับตัวเชิงบวกหยุดชะงัก ไมสามารถ
พัฒนาตอไดโดยมักหยุดอยูแคเพียงเพื่อใหตัวเองฟนจากความ
ทุกขทั้งกายและใจเพื่อประคับประคองความรูสึกใหสามารถ
ดำรงชีวิตอยูในสังคมกับ “ตรา” ที่ถูกประทับไดเทานั้น ซึ่งใน
ความเปนจริงแลวยังมีคนพิการขาขาดอีกมากที่มีความสามารถ
มีสติปญญา มีสมรรถนะทางกายที่จะเขามาทำงานและพัฒนา
สังคมนี้อยูโดยเฉพาะเมื่อไดรับเครื่องมือ การกระตุนและโอกาส
ที่เหมาะสม
การวิจัยนี้ยังแสดงใหเห็นอีกวา เมื่อบุคคลเขาสูภาวะ “ความ
พิการ” นอกจากจะตองตอสูกับภาวะความทุกขแสนสาหัสทาง
ดานรางกายแลว บุคคลผูนั้นจะตองตอสูอยางทรมานเพื่อดำรง
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ชีวิตอยูใหไดกับ “ตรา” ที่ถูกประทับทั้งในใจและจากสายตา
ของผูคนในสังคมตลอดเวลา และคนพิการขาขาดทั้งรายเกา
และใหมก็จะยังคงติดอยูในวงจรอุบาทวของการปรับตัวของ
คนพิการตอเอกลักษณใหมทางสังคมเรื่อยไป ฉะนั้น สิ่งที่จะ
ตองดำเนินการตอไปคือ การเปลี่ยนแปลงมุมมองและทัศนคติ
ของสมาชิกในสังคมโดยเฉพาะผูกำหนดนโยบายตอคนพิการ
ระดับชาติ เพื่อปรับทัศนะใหขยายการยอมรับคนพิการขาขาด
ในสังคม และใหโอกาสแกคนพิการในการสรางประโยชนตอ
สังคมและประเทศชาติดังเชนคนปกติ
สรุป
การศึกษาวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นกระบวนการตีตราและการ
ปรั บ ตั ว ของกลุ ม ตั ว อย า งคนพิ ก ารขาขาดในประเทศไทยว า
จากบุคคลปกติซึ่งดำเนินชีวิตอยูในสังคมโดยปกติ เมื่อตองถูก
ตัดขา เอกลักษณทางกาย ทางจิต และทางสังคมก็จะสูญเสีย
ไป ในบริบททางสังคม สังคมจะนิยามเอกลักษณใหมใหโดย
ตี ต ราว า เป น คนพิ ก ารขาขาดซึ่ ง เป น ทั ศ นะเชิ ง ลบ ส ง ผลให
บุคคลนั้นเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเอกลักษณทางสังคมใหมและ
รับผลเชิงลบนั้น คนพิการขาขาดตองเรียนรูและปรับตัวตนโดย
สรางเอกลักษณใหมทั้งทางกาย ทางจิตและทางสังคม โดยเริ่ม
จากบุคคลแวดลอมกอนคือระดับครอบครัวและผูใกลชิด (inner
circle) ออกไปสูสังคมภายนอก เชน การปรับตัวดวยวิธีการ
ตาง ๆ ภายใตแรงสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อลดการตีตรา
และเพิ่มการยอมรับจากสังคม ใหเกิดจุดยืนใหมในสภาพความ
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เปนคนพิการขาขาดอยางภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งพิงตนเองและ
แสดงออกมาใหสังคมรับรูได
เมื่อคนพิการขาขาดสามารถพาตัวเองพนชวงปฏิเสธความ
พิการจนไดรับ”ขาเทียม” แลว คนพิการขาขาดเสมือนมีชีวิตใหม
อีกครั้งเพราะสามารถกลับมาเดินไดอีกครั้ง กลับสูการทำงาน
สรางรายไดและดำเนินบทบาทเชิงสังคมในครอบครัวดวยการ
เปนผูหาเลี้ยงหลักไดเชนเดียวกับคนปกติโดยทั่วไป และคน
พิการขาขาดบางคนยังไดทำงานที่มีเกียรติ มีคุณคา ไดรับการ
ยกยอง เชิดชูจากคนรอบขาง ฉะนั้น “ขาเทียม” เสมือนเปน
อุปกรณนำพาใหคนพิการขาขาดไดพบกับชีวิตใหมหลังจาก
ตองฟนฝามรสุมกอนใหญของชีวิต เมื่อคนพิการขาขาดนำพา
ชีวิตมาถึงจุดนี้ทำใหเกิดความรูสึกวา ขั้นตอนของ “กระบวน
การตีตรา”จากสังคมถึงจุดสิ้นสุดลง เพราะคนพิการขาขาดไม
แตกตางหรือดอยกวาคนปกติอีกตอไป
แตอยางไรก็ดี หากทัศนคติและมุมมองตอคนพิการของ
สมาชิกในสังคมและผูกำหนดนโยบายระดับชาติยังคงไมเปลี่ยน
ไป คือยังคงเนนที่การสงเคราะหมากกวาการสงเสริมเนื่องจาก
มองว า เป น บุ ค คลที่ ด อ ยสถานะทางสั ง คมกว า นั้ น “ตรา” ที่
ประทับอยูที่คนพิการก็ไมมีวันหมดไปจากสังคมไทย และคน
พิการขาขาดก็จะยังคงติดอยูในวงจรอุบาทวของการปรับตัวตอ
เอกลักษณใหมทางสังคมเรื่อยไป
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