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ทีล่ ำ� บาก คนพิการคือคนทีอ่ อ่ นแอและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จงึ มีชวี ติ ทีไ่ ม่ดี และ
คนพิการคือคนทีไ่ ม่เท่าเทียมคนทัวไปจึ
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Positive Identity with Negative Implications of the Disabled:
The Relationship between Language and Identity of the Disabled
in Thai Society5
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Abstract
This article aims to study the relationship between language strategies
and positive identity with negative implications of disabled persons from 1991 to 2011,
using critical discourse analysis. The results showed that there were six language
strategies that portrayed the positive identity with negative implications of disabled
persons. These strategies were: the use of lexical choice, modality, references,
contradictory sentences, conditional sentences and presupposition.
There were five positive identities that implied a negative attitude towards
disabilities through the language strategies. These identities were: the disabled
have potential but are not regarded as part of society; the disabled are competent
but physically impaired; the disabled are tenacious but have struggle a difficult
life; the disabled are weak and helpless so they have poor quality of life; and
the disabled are not equal to the general populace and therefore require some support.
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บทน�ำ

กฎหมายถือว่าคนพิการเป็นมนุษย์คนหนึง่ ทีม่ สี ทิ ธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม
กับ คนทัว่ ไป กฎหมายที่ใ ห้ส ิท ธิแ ละความคุ้ม ครองคนพิก ารอย่ า งแท้จ ริง เกิด ขึ้น
ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2534 ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
หลังจากนัน้ มีการปรับปรุง แก้ไข เพิม่ เติมมาตรากฎหมายเพือ่ คุม้ ครองคนพิการ ได้แก่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 นอกจากนี้ยงั มีการประกาศใช้กฎหมายและนโยบายต่างๆ เพือ่ ให้
สอดรับรัฐธรรมนูญทัง้ สามฉบับ
เมือ่ มีกฎหมายคุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของคนพิการดังกล่าวแล้ว
คนพิการควรมีสทิ ธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียมคนทัวไป
่ รวมถึงอัตลักษณ์ หมายถึง
การที่บุคคลมีความรูส้ กึ นึกคิดต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” เกิดจากการปฏิสงั สรรค์กบั
บุคคลอื่น โดยผ่านการมองตัวเองและบุคคลอื่นมองเรา เป็ นผลของวาทกรรมต่างๆ
ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์ แต่ในทีน่ ้ีอตั ลักษณ์ของคนพิการเป็ นมุมมองจาก
บุคคลทัวไปในสั
่
งคมทีม่ ตี ่อคนพิการเท่านัน้ อัตลักษณ์ของคนพิการจากมุมมองของ
บุคคลอื่นในสังคมที่มตี ่อคนพิการควรเป็ นไปในทิศทางที่ดขี ้นึ อย่างชัดเจน แต่ทว่า
ความเป็นจริงมิได้เป็นเช่นนัน้ คนทัวไปในสั
่
งคมยังคงมองคนพิการว่าเป็นคนทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน
มีการแบ่งเขาแบ่งเรา และมองคนพิการในเชิงลบ แม้วา่ จะพยายามสือ่ มุมมองในเชิงบวก
มากขึน้ ก็ตาม ทัง้ นี้ชว่ งระยะเวลาตัง้ แต่ พ.ศ. 2534-2554 มีการให้สทิ ธิคนพิการมากขึน้
แต่ยงั เป็ นช่วงเปลีย่ นผ่านอัตลักษณ์ของคนพิการ ซึง่ สะท้อนว่าวาทกรรมกระแสหลัก
ยังมิได้จางหายไปจากสังคมไทย
อัตลักษณ์ของคนพิการเป็นสิง่ ทีถ่ กู ประกอบสร้างจากคนในสังคม ซึง่ วาทกรรม
เป็นสิง่ ประกอบสร้างอัตลักษณ์ดงั กล่าว ดังที่ Chairat Charoensinolan (2000) ให้คำ� จ�ำกัดความ
ค�ำว่า “วาทกรรม” ตามแนวคิดของฟูโกต์ว่า “วาทกรรม คือ ระบบและกระบวนการ
ในการสร้าง/ผลิต (constitute) เอกลักษณ์ (identity) และความหมาย (significance)
ให้กบั สิง่ ต่างๆ ในสังคมทีห่ อ่ หุม้ ตัวเรา ทัง้ ความรู้ ความจริง อ�ำนาจ หรือตัวตนของเรา
วาทกรรมยังท�ำหน้าทีต่ รึงสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ให้ด�ำรงอยู่และเป็ นทีย่ อมรับของสังคมวงกว้าง
หรือทีเ่ รียกว่าวาทกรรมกระแสหลัก (dominant discourse หรือ episteme)”
สื่อสิง่ พิมพ์เป็ นสื่อสาธารณะประเภทหนึ่งมีอทิ ธิพลในการการผลิตซ�้ำตัวบท
เกีย่ วกับคนพิการ ซึง่ เป็ นวาทกรรมกระแสหลัก และมีอทิ ธิพลต่อความคิดความเชือ่ ของ
คนสังคมไทย เมือ่ มีการผลิตซ�้ำและตอกย�ำ้ ตัวบทเกีย่ วกับคนพิการอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้
คนทัวไปมี
่
ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับคนพิการตามที่ปรากฏในสื่อสิง่ พิมพ์เหล่านัน้
สือ่ สาธารณะทีใ่ ช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นมุมมองจากบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่คนพิการ
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ตัวบททีใ่ ช้เป็ นข้อมูล ได้แก่ ข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน นวนิยาย และบทความใน
จุ ล สาร แม้ว่ า จะมีก ารเก็บ ข้อ มูล ส่ ว นหนึ่ ง จากนวนิ ย ายที่ม ีต ัว ละครเป็ น คนพิก าร
แต่ผเู้ ขียนไม่ใช่คนพิการ ดังนัน้ จึงถือว่าข้อมูลทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นมุมมอง
จากบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่คนพิการ
ในทีน่ ้ีผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับคนพิการ 3 ประเภท ได้แก่ ความพิการ
ทางการเห็ น ความพิก ารทางการได้ ย ิน หรือ สื่อ ความหมาย และความพิก าร
ทางการเคลือ่ นไหวหรือทางร่างกา โดยใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical
Discourse Analysis: CDA) ซึง่ Fairclough (1995) เป็นผูร้ เิ ริม่ เสนอแนวคิดนี้ โดยมุง่ ศึกษา
และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทหรือภาษาทีป่ รากฏในตัวบทกับปริบททางสังคม
หรือปฏิบตั กิ ารทางสังคม
แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ดงั กล่าวข้างต้นท�ำให้เห็นว่าการวิเคราะห์
กลวิธที างภาษาทีป่ รากฏในตัวบท ช่วยเผยให้เห็นการแฝงสือ่ อัตลักษณ์ของคนพิการ
ลักษณะทีน่ ่าสนใจคือ กลวิธที างภาษาทีส่ อ่ื อัตลักษณ์เชิงบวกแต่มกี ารแฝงนัยสือ่ มุมมอง
เชิงลบต่อคนพิการ ซึง่ ปรากฏอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงเวลาตัง้ แต่ พ.ศ. 2534-2554
การศึกษาครังนี
้ ้จะช่วยให้คนในสังคมตระหนักรูเ้ กีย่ วกับความสัมพันธ์ของภาษา
ว่าสามารถสือ่ อัตลักษณ์ของคนพิการได้อย่างแยบยล ซึง่ ดูผวิ เผินแล้วเหมือนคนทัวไป
่
ในสังคมจะมองคนพิการในเชิงบวก โดยเฉพาะมองว่ามีศกั ยภาพ แต่แท้จริงแล้วยังมีนยั
ทีส่ ่อื มุมมองในเชิงลบ ยังมีการแบ่งเขาแบ่งเราและยังมองว่าคนพิการมีร่างกายหรือ
กายภาพบกพร่องแตกต่างจากคนทัวไป
่
บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตเรือ่ ง “ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์ของคนพิการในสังคมไทย พ.ศ. 2534–2554 จากมุมมอง
ของคนทัวไปและคนพิ
่
การตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์” สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวิทยานิพนธ์ของผู้วจิ ยั นอกจาก
จะปรากฏอัต ลัก ษณ์ เ ชิง บวกแฝงนัย เชิง ลบต่ อ คนพิก ารแล้ว ยัง ปรากฏอัต ลัก ษณ์
ในลักษณะอื่นอีก นอกจากนี้ยงั มีการวิเคราะห์อตั ลักษณ์ ของคนพิการอีกส่วนหนึ่ง
คือ มุมมองจากคนพิการมองตัวเอง ซึง่ จะครอบคลุมและหลากหลายกว่าในบทความนี้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธที างภาษากับอัตลักษณ์เชิงบวกแฝงนัย
เชิงลบต่อคนพิการตัง้ แต่ พ.ศ. 2534-2554
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นิ ยามศัพท์เฉพาะ
อัตลักษณ์ หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีความรูส้ กึ นึกคิดต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร”
เกิดจากการปฏิสงั สรรค์กบั บุคคลอื่น โดยผ่านการมองตัวเองและบุคคลอื่นมองเรา
เป็ นผลของวาทกรรมต่างๆ ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์ แต่ในทีน่ ้ีอตั ลักษณ์ของ
คนพิการเป็ นมุมมองจากบุคคลทัวไปในสั
่
งคมทีม่ ตี ่อคนพิการเท่านัน้
อัตลักษณ์เชิ งบวกแฝงนัยเชิ งลบ หมายถึง การคนทัวไปที
่ พ่ ยายามใช้กลวิธี
ทางภาษาเพือ่ สือ่ มุมมองเชิงบวกต่อคนพิการ แต่ขณะเดียวกันกลับมีการแฝงนัยสือ่ มุมมอง
เชิงลบ ซึง่ อาจเป็ นไปโดยเจตนาหรือไม่กไ็ ด้
คนพิการ หมายถึง บุคคลทีม่ ลี กั ษณะความพิการ 3 ประเภท 1) ตาบอด 2) หูหนวก
3) พิการทางการเคลือ่ นไหว
ขอบเขตของการวิ จยั
ผู้วจิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลงานเขียนประเภทร้อยแก้วในสื่อสิง่ พิมพ์ ตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2534-2554 โดยเบือ้ งต้นแบ่งข้อมูลเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2534-2540
ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2541-2550 และช่วงที่ 3 พ.ศ. 2551-2554 แต่ตอ้ งการท�ำให้ทราบช่วง
เวลาที่เ กิด การเปลี่ย นแปลงในเรื่อ งของการใช้ภ าษาและอัต ลัก ษณ์ ท่ีเ ปลี่ย นไป
ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ จึงแบ่งข้อมูลอย่างละเอียดเป็ น 5 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 แบ่งช่วงเวลา
เพียง 2 ปี คือ พ.ศ. 2534-2535 และช่วงที่ 2-5 มีจ�ำนวนใกล้เคียงกัน คือช่วงที่ 2
พ.ศ. 2536-2540 ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2541-2545 ช่วงที่ 4 พ.ศ. 2546-2550 ช่วงที่ 5
พ.ศ. 2551-2554
ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เริม่ เก็บข้อมูลตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2534 เนื่องจากเป็นปีทม่ี รี ฐั ธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ประกอบกับเริม่ มีพระราชบัญญัตกิ ารฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็ นกฎหมายที่เริม่ ให้สทิ ธิและคุม้ ครองคนพิการ ส่วนในปี
พ.ศ. 2540 มีร ฐั ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 และปี พ.ศ. 2550
มีรฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับมีพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั ได้แบ่งข้อมูลช่วงที่ 2
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2540 เริม่ เก็บข้อมูลช่วงที่ 3 ปี พ.ศ. 2541 ส่วนช่วงที่ 4 ข้อมูลสิ้นสุด
ปี พ.ศ. 2550 และช่วงที่ 5 เริม่ เก็บข้อมูลปี พ.ศ. 2551 เพื่อให้เห็นความแตกต่างว่า
เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนู ญซึ่งเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่เน้ น
เรื่องสิทธิมนุ ษยชน ซึง่ มีผลต่อสิทธิของคนพิการ จะท�ำให้อตั ลักษณ์ของคนพิการทีส่ อ่ื
ผ่านถ้อยค�ำภาษาทีป่ รากฏในตัวบททีใ่ ช้เป็นข้อมูลเปลีย่ นไปอย่างไร อนึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ประกาศใช้เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540
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(Constitution of the Kingdom of Thailand, 1997) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 (Constitution of
the Kingdom of Thailand, 2007) ดังนัน้ ตัวบททีใ่ ช้เป็ นข้อมูลในปี พ.ศ. 2540 และ
พ.ศ. 2550 ส่วนใหญ่ได้ถกู ผลิตก่อนทีม่ กี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ ดังนัน้ จึงแบ่งช่วงที่ 3
โดยเริม่ ปี พ.ศ. 2541 และช่วงที่ 5 เริม่ ปี พ.ศ. 2551 เพือ่ ให้เห็นตัวบทหลังทีม่ กี ารประกาศ
ใช้รฐั ธรรมนูญอย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั จะคัดเลือกเฉพาะข้อมูลเกีย่ วกับคนพิการ 3 ประเภทเท่านัน้
ได้แก่ คนตาบอด คนหูหนวก และคนพิการทางการเคลื่อนไหว และกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการวิจยั ครังนี
้ ้ ได้แก่ ข้อมูลทีน่ �ำเสนอหรือเขียนโดยบุคคลทีไ่ ม่ใช่คนพิการ มี 3 ประเภท
ดังนี้
1. ข่าวในหนังสือพิ มพ์ไทยรายวัน ในทีน่ ้ผี วู้ จิ ยั เลือกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็น
ตัวแทนข้อมูลหนังสือพิมพ์ประเภทปริมาณ เนื่องจากเป็นหนังสือพิมพ์ทม่ี ยี อดขายสูงสุด
ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนเป็ นตัวแทนหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ ทัง้ นี้หนังสือพิมพ์
ทัง้ สองรายชือ่ มีขอ้ มูลครอบคลุมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2534–2554 ทัง้ นี้การน�ำเสนอข่าวเกีย่ วกับ
คนพิการมิได้มกี ารน�ำเสนออย่างสม�่ำเสมอ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องเลือกหนังสือพิมพ์จำ� นวน
สองรายชือ่ เพือ่ ให้จำ� นวนข้อมูลเกีย่ วกับคนพิการมีปริมาณมากเพียงพอและครอบคลุม
กลุม่ ตัวอย่างประเภทข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรายวันทีใ่ ช้ในการศึกษาครังนี
้ ้ ผูว้ จิ ยั จะนับรวมเป็น
กลุ่มตัวอย่างเดียวกัน ไม่แยกน� ำเสนอในงานวิจยั เป็ นหนังสือพิมพ์ประเภทปริมาณ              
และหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ เนื่องจากไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของการวิจยั ผู้วจิ ยั
ได้เก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ทงั ้ สองรายชือ่ อย่างละ 6 เดือน โดยการสุม่ จับสลาก เพือ่
เป็ นตัวแทนให้ครอบคลุมทัง้ 12 เดือน ผลทีไ่ ด้คอื ต้องเก็บข้อมูลในหนังสือพิมพ์มติชน
ในเดือนที่มเี ลขคี่ และเก็บข้อมูลในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดือนที่มเี ลขคู่ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั
ได้คดั เลือกข่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการ โดยพิจารณาจากข่าวหน้าหนึ่งก่อน แล้วจึงสืบค้น
ในหน้ าที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น ข่าวหน้ าหนึ่งมีข่าวเกี่ยวกับคนพิการและระบุให้อ่าน
ในหน้า 23 ต่อ ผูว้ จิ ยั จึงจะสืบค้นในหน้า 23 ต่อไป เป็ นต้น ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลข่าว
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการทีป่ รากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชนทัง้ หมด
รวมทัง้ สิน้ 119 ข่าว
2. นวนิ ยาย ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เกณฑ์การเลือกนวนิยาย โดยพิจารณาจากนวนิยาย
ทีม่ ตี วั ละครเอกหรือตัวละครรองทีเ่ ป็ นคนพิการ และได้สมุ่ กลุม่ ตัวอย่างช่วงละ 1 เรือ่ ง
ดังนี้ ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2534-2535) ได้แก่ เรือ่ งชายบ้าและหญิงใบ้ ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 25362540) ได้แก่ เรือ่ งเงาจันทร์ ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2541-2545) ได้แก่ เรือ่ งพระอาทิตย์คนื แรม
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ช่วงที่ 4 (พ.ศ. 2546-2550) ได้แก่ เรือ่ งเพียงใจทีผ่ กู พัน9  และช่วงที่ 5 (พ.ศ. 2551-2554)
ได้แก่ เรือ่ ง แสงตะวันพระจันทร์แรม
3. บทความในจุลสาร ผูว้ จิ ยั ได้เลือกบทความจากจุลสาร “. . . น้อยก็หนึ่ง”
เนื่องจากเป็ นจุลสารของ “สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)” ซึง่ เป็ นหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการโดยตรงและเป็ นหน่วยงานของรัฐบาล ต้องการเปลีย่ นแปลงและ
สร้า งความรู้ค วามเข้า ใจใหม่ ๆ และทัศ นคติท่ีดีต่ อ คนพิก าร ทัง้ นี้ ข้อ มูล ประเภท
บทความในจุลสาร “. . . น้อยก็หนึ่ง” ปรากฏตัง้ แต่ พ.ศ. 2549-2554 ซึง่ ตรงกับช่วงที่ 4
(พ.ศ. 2545-2550) และช่วงที่ 5 (พ.ศ. 2551-2554) จ�ำนวนทัง้ สิน้ 18 ฉบับ โดยแต่ละฉบับ
มีบทความที่ปรากฏสม�่ำเสมอจ�ำนวน 2 ชื่อบทความ ได้แก่ บอกเล่าจาก บก. และ
โฟกัส. . .สถานการณ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกเฉพาะ 2 ชือ่ บทความนี้ในการวิเคราะห์
แนวคิ ดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิ เคราะห์
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้กรอบทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical
Discourse Analysis) ของ Fairclough (1995) ซึง่ แยกระดับการวิเคราะห์เป็ น 3 มิติ คือ
ตัวบท (text) วิถปี ฏิบตั ทิ างวาทกรรม (discursive practice) และวิถปี ฏิบตั ทิ างสังคม
วัฒนธรรม (socio–cultural practice) ดังแผนภาพต่อไปนี้
Text production
TEXT
text consumption
DISCOURSE PRACTICE
SOCIOCULTURAL PRACTICE

ภาพที ่ 1 กรอบการวิเคราะห์วาทกรรม 3 มิติ ของ Fairclough (1995)

พิมพ์ครัง้ แรกในนิตยสารสกุลไทย พ.ศ.2550-2552 และพิมพ์รวมเล่มครัง้ แรกทีส่ ำ� นักพิมพ์
อรุณ พ.ศ. 2552 ดังนัน้ ในทีน่ ผ้ี วู้ จิ ยั ได้เลือกนวนิยายเรือ่ ง “เพียงใจทีผ่ กู พัน” เป็นกลุม่ ตัวอย่างในช่วงที่ 4
(พ.ศ. 2546-2550) โดยนับจุดเริม่ ต้นของการพิมพ์ครัง้ แรกในนิตยสารสกุลไทย พ.ศ.2550 เป็ นหลัก
แต่รปู เล่มทีใ่ ช้ศกึ ษา ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เล่มทีพ่ มิ พ์รวมครัง้ แรกของส�ำนักพิมพ์อรุณ พ.ศ.2552 เพื่อสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
9
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อย่างไรก็ตามในทีน่ ้ผี วู้ จิ ยั เน้นวิเคราะห์กลวิธที างภาษาทีส่ อ่ื อัตลักษณ์คนพิการ
ในระดับวากยสัมพันธ์ ปริจเฉทวิเคราะห์ อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ ทัง้ นี้
การวิเคราะห์ผูว้ จิ ยั ไม่แจงนับความถี่ เนื่องจากงานวิจยั ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์
เชิงวิพากษ์เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ นอกจากนี้การแจงนับความถีจ่ ะใช้ได้ในระดับค�ำ 
แต่ในทีน่ ้ีจดั เป็ นรูปภาษา และการแจงนับความถีส่ ามารถบอกได้เพียงว่าอัตลักษณ์ใด
สือ่ ผ่านตัวบทมากน้อยกว่ากัน ส่วนรูปภาษาบางรูปอาจปรากฏในตัวบทไม่มาก แต่อาจปรากฏ
ในต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญเพือ่ สือ่ ถึงอัตลักษณ์คนพิการได้
ผลการวิ จยั
1. กระบวนการผลิ ตและกระจายตัวบท และกระบวนการบริ โภคและ
ตีความตัวบท
กระบวนการผลิตและกระจายตัวบทในข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน ผูผ้ ลิต คือ
ผูเ้ ขียนที่เป็ นนักข่าวและกองบรรณาธิการ ซึ่งมีอ�ำนาจในการเลือกใช้ถ้อยค�ำภาษา
ทีส่ อ่ื ถึงคนพิการ หนังสือพิมพ์วางจ�ำหน่ายทุกวัน ดังนัน้ จึงสามารถตอกย�ำ้ อัตลักษณ์ของ
คนพิการทีม่ กี ารแฝงมุมมองเชิงลบอยูท่ ุกวัน ท�ำให้มอี ทิ ธิพลต่อความคิดความเชือ่ ของ
คนในสังคม และลักษณะหรือเนื้อหาของข่าวเปลีย่ นตามช่วงเวลาและปริบททางสังคม
วัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อบอกเล่าข้อเท็จจริง ท�ำให้ผอู้ ่านทราบเรื่องราวชีวติ หรือ
กิจกรรมของคนพิการ เช่น การสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็ นต้น ซึง่ สือ่ ว่าคนพิการมีตวั ตน
ในสังคม หรือเป็ นการให้ความส�ำคัญต่อคนพิการ นอกจากนี้เน้นให้ผอู้ า่ นเห็นภาพและ
เน้นอารมณ์ความรูส้ กึ มีอารมณ์รว่ มไปกับข่าว โดยเฉพาะเกีย่ วกับเรือ่ งความบกพร่อง
ทางร่างกาย พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างจากคนทัวไป
่ ส่วนกระบวนการบริโภคและตีความตัวบท
ผูบ้ ริโภค คือ ผูอ้ า่ นข่าว ซึง่ ไม่ตอ้ งใช้ความรูม้ ากนัก เพราะเป็นข่าวทีไ่ ม่เครียด เป็นการสือ่
และตอกย�้ำว่าคนพิการด้อยกว่าคนทัวไป
่ ท�ำให้คนทัวไปสงสารและต้
่
องการช่วยเหลือ
คนทัวไป
่ ผูอ้ า่ นซึง่ เป็นผูบ้ ริโภคข้อมูลข่าวสาร หากไม่ใช่วจิ ารณญาณในการอ่าน จะได้รบั
วาทกรรมกระแสหลัก โดยไม่รู้เ ท่า ทัน ยัง คงมองว่า คนพิก ารไม่เท่า เทีย มคนทัวไป
่
ในด้านกายภาพและการด�ำเนินชีวติ แม้วา่ ในระยะหลังมีการโต้กลับวาทกรรมกระแสหลัก
มากขึน้ ก็ตาม
กระบวนการผลิตและกระจายตัวบทในนวนิยาย ผูผ้ ลิตคือผูเ้ ขียนนวนิยายและ        
กองบรรณาธิการ จ�ำหน่ายทีร่ า้ นขายหนังสือ และมีการเผยแพร่ในห้องสมุด ซึง่ สามารถ
กระจายตัวบทนวนิยายสูผ่ อู้ า่ นได้จำ� นวนมาก จุดมุง่ หมายเน้นความบันเทิง สะท้อนและ
เสียดสีคนในสังคม สะท้อนชีวติ คนพิการ พยายามโต้กลับวาทกรรมกระแสหลัก แต่ผเู้ ขียน
ได้รบั อิทธิพลจากปริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านกฎหมาย ศาสนา
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และค่านิยมเรื่องรูปร่าง ท�ำให้อตั ลักษณ์ของคนพิการทีส่ อ่ื ผ่านถ้อยค�ำภาษายังคงแฝง
มุมมองเชิงลบ ใช้ภาษาเน้นสือ่ ให้ผอู้ า่ นเห็นภาพและมีอารมณ์รว่ มไปกับผูเ้ ขียน และได้เลือกใช้
ภาษาให้เหมาะกับปริบทตัวละคร ส่วนกระบวนการบริโภคและตีความตัวบท ผูบ้ ริโภค
ตัวบทนวนิยาย คือ ผูอ้ า่ นทัวไปที
่ ช่ อบความบันเทิง และสนใจเรือ่ งราวเกีย่ วกับตัวละคร
คนพิก าร ทัง้ นี้ ผู้อ่ า นอาจรับ ข้อ มูล ความคิด ความเชื่อ ได้โ ดยไม่ท นั ตัง้ ตัว เพราะ
เป็นการสือ่ สารผ่านความบันเทิง ซึง่ แม้วา่ จะมีการโต้กลับวาทกรรมกระแสหลัก แต่สว่ นใหญ่
ก็ยงั ตอกย�้ำวาทกรรมกระแสหลัก ซึ่งเป็ นมุมมองในเชิงลบเกี่ยวกับความบกพร่อง
การแบ่งเขาแบ่งเรา ความไม่เท่าเทียมของคนพิการ ต้องได้รบั ความช่วยเหลือ
กระบวนการผลิตและกระจายตัวบทของบทความในจุลสาร สสพ. “...น้อยก็หนึง่ ”
ผูผ้ ลิตคือผูเ้ ขียนและหน่วยงาน สสพ. ทีต่ อ้ งการด�ำเนินตามนโยบายของรัฐบาล เผยแพร่
2-3 เดือนต่อครัง้ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ปรับทัศนคติเชิงลบของคนทัวไปที
่ ม่ ตี ่อคนพิการให้
เป็ นไปในทางสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับคนพิการ และช่วยเหลือให้
คนพิการได้รบั สิทธิและโอกาสเท่าเทียมคนทัวไป
่ การกระจายตัวบทมีการเผยแพร่
โดยการสังซื
่ อ้ ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต และเผยแพร่ในห้องสมุด เป็ นสารทีบ่ อกเล่า
เรือ่ งราวของคนพิการ กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการ น�ำเสนอความรู้
ผ่านงานวิจยั การจัดกิจกรรม นโยบายสาธารณะต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการ บางฉบับ
มีการสัมภาษณ์คนพิการและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการ ซึง่ ท�ำให้ผอู้ า่ นสามารถ
เข้าถึงคนพิการได้ดยี งิ่ ขึน้ ท�ำให้การพยายามโต้กลับวาทกรรมกระแสหลักเป็นไปได้งา่ ยขึน้
แต่อย่างไรก็ตามยังมีการแฝงเร้นอัตลักษณ์เชิงลบด้วย ส่วนกระบวนการบริโภคและ
ตีความตัวบท ผูบ้ ริโภคตัวบทบทความในจุลสาร สสพ. “...น้อยก็หนึง่ ” คือ ผูอ้ า่ นทีม่ คี วามรู้
สนใจเรื่องคนพิการ เปิ ดรับข้อมูลใหม่ๆ ทัง้ นี้ผเู้ ขียนเป็ นหน่ วยงานทีเ่ ป็ นตัวแทนของ
รัฐบาล ในการโต้กลับวาทกรรมกระแสหลัก และผูเ้ ขียนเป็นนักวิชาการ และขณะเดียวกัน
ก็ยงั ตอกย�ำ้ วาทกรรมกระแสหลักอย่างไม่รเู้ ท่าทัน เช่น ความไม่เท่าเทียม เป็ นต้น
2. กลวิ ธีทางภาษาที่สื่ออัตลักษณ์เชิ งบวกแฝงนัยเชิ งลบคนพิ การ
กลวิธที างภาษาทีส่ อ่ื อัตลักษณ์เชิงบวกแฝงนัยเชิงลบต่อคนพิการ พบ 6 กลวิธี ดังนี้
		2.1 การเลือกใช้คำ� ศัพท์
     
การเลือ กใช้ค�ำ ศัพ ท์ ได้แ ก่ การใช้ค�ำ เรีย กคนพิก ารและการใช้
กลุ่มค�ำกริยา ดังนี้
		2.1.1 การใช้ค�ำเรียกคนพิการ คือ เป็ นการใช้ค�ำเพื่อจัดกลุ่มหรือ
ประเภทของบุคคล ซึง่ ในทีน่ ้คี อื คนพิการ โดยพยายามสือ่ ให้เห็นว่าคนพิการเป็นกลุม่ คน
ทีค่ วามมีศกั ยภาพ แต่ขณะเดียวกันก็มกี ารแฝงนัยสือ่ ถึงการแบ่งเขาแบ่งเราหรือคนพิการ
เป็ นบุคคลทีไ่ ม่ใช่กลุม่ เดียวกับคนทัวไป
่ โดยค�ำหลักเป็ นการใช้คำ� ทีร่ ะบุวา่ เป็ นคนพิการ
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เช่น ค�ำว่า คนพิการ ผูพ้ กิ าร เป็ นต้น ซึง่ เป็ นการจัดกลุม่ คนพิการว่าเป็ นบุคคลทีไ่ ม่ใช่
กลุม่ เดียวกับคนทัวไป
่ การใช้คำ� เรียกคนพิการในลักษณะดังกล่าวปรากฏในช่วงที่ 2-5
(พ.ศ. 2536-2554) ดังนี้
ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2536-2540) เช่น คนพิการผูม้ ศี กั ยภาพ วุฒสิ มาชิก
ตัวแทนคนพิการ ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2541-2545) เช่น ผูพ้ กิ ารทีส่ ำ� เร็จการศึกษา คนตาบอด
ทีม่ คี ุณภาพ ช่วงที่ 4 (พ.ศ. 2546-2550) เช่น บุคคลพิการตัวอย่าง นักเรียนทีพ่ กิ าร
ทางสายตาที่ผ่ า นการคัด เลือ กในระบบแอดมิส ชัน่ ส์ ช่ ว งที่ 5 (พ.ศ. 2551-2554)
เช่ น คนพิการดีเด่น กลุม่ คนพิการทีม่ ศี กั ยภาพ
จะเห็นได้วา่ เมือ่ ค�ำว่า “คนพิการ” “ผูพ้ กิ าร” “คนตาบอด” “บุคคลพิการ”
“นักเรียนทีพ่ กิ าร” และ “กลุม่ คนพิการ” ปรากฏร่วมกับถ้อยค�ำอืน่ ได้แก่ “ผูม้ ศี กั ยภาพ”
“วุฒสิ มาชิกตัวแทน” “ทีส่ ำ� เร็จการศึกษา” “ทีม่ คี ุณภาพ” “ตัวอย่าง” “ทีผ่ า่ นการคัดเลือก
ในระบบแอดมิสชันส์
่ ” “ดีเด่น” “ทีม่ ศี กั ยภาพ” แม้ว่าถ้อยค�ำเหล่านี้ส่อื ความมีศกั ยภาพ
แต่ขณะเดียวกันมีการแฝงนัยสือ่ ถึงการแบ่งเขาแบ่งเรา สือ่ ว่าคนพิการเป็ นคนละกลุ่ม
คนละพวกกับคนทัวไป
่ ซึง่ เป็นการสือ่ ความคิดว่าในการจัดแบ่งกลุม่ คนโดยพิจารณาจาก
ความแตกต่างทางกายภาพ เป็นการให้ความส�ำคัญในเรือ่ งมาตรฐาน คนพิการมีรา่ งกาย
ทีบ่ กพร่อง ไม่ปกติ แตกต่างจากมาตรฐาน จึงถูกแบ่งแยกออกเป็ นอีกกลุม่ หนึ่ง ท�ำให้
เกิดความไม่เท่าเทียม และแม้ว่าจะมีค�ำเรียกคนพิการที่พยายามให้เห็นอัตลักษณ์
เชิงบวก ท�ำให้เห็นว่ามีศกั ยภาพ แต่ในความเป็นจริงยังไม่ใช่มมุ มองเชิงบวกอย่างแท้จริง
		2.1.2 การใช้กลุม่ ค�ำกริยา
การใช้กลุ่มค�ำกริยา เป็ นค�ำแสดงพฤติกรรมทีท่ ำ� ให้เห็นว่าคนพิการ
มีศกั ยภาพมีความสามารถ มีความเท่าเทียมคนทัวไป
่ แต่หากพิจารณาอย่างลึกซึง้ พบว่า
กลุ่มค�ำดังกล่าว มีการแฝงนัยเชิงลบปรากฏในทุกช่วงเวลา ดังนี้
ช่ ว งที่ 1 (พ.ศ. 2534-2535) เช่ น “มาฟ งั การประชุ ม สภาฯ ซึ่ง
มีการอภิปรายร่าง พรบ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” เป็ นต้น จากตัวอย่างได้สอ่ื ว่า
คนพิการมีสทิ ธิเข้าร่วมฟงั การประชุมสภาฯ แต่ไม่สามารถเป็ นวุฒสิ มาชิกได้ ซึง่ แฝงสือ่
ว่าคนพิการยังไม่ได้รบั ความเท่าเทียมคนทัวไปอย่
่
างแท้จริง
ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2536-2540) มีการใช้คำ� กลุม่ ค�ำทีพ่ ยายามสือ่ ให้เห็น
ว่าคนพิการมีความสามารถ แต่เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งพบว่ามีนัยสื่อถึงการแบ่งเขา
แบ่งเรา เช่น “สามารถพิชติ ทุกสิง่ ทุกอย่างได้เท่าๆ หรือดีกว่าคนธรรมดาทีไ่ ม่พกิ าร”
เป็นต้น ตัวอย่างนีใ้ ช้กลุม่ ค�ำกริยาทีพ่ ยายามสือ่ ว่าคนพิการมีความสามารถในการท�ำสิง่ ต่างๆ
แต่ขณะเดียวกันได้ใช้ค�ำกริยาแสดงการเปรียบเทียบ “ได้เท่าๆ หรือดีกว่า” ซึ่งเป็ น
การแฝงถึงการแบ่งแยกกลุ่มคนพิการออกจากคนทัวไป
่ นอกจากนี้ยงั มีการใช้กลุ่มค�ำ
ทีม่ แี ฝงนัยสือ่ ว่าคนพิการมีรา่ งกายบกพร่อง เนื่องจากต้องนังรถเข็
่
น เช่น “แต่สำ� หรับพล
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เขาเสาะหาความสุขมาใส่หู ใส่ตา และใส่อารมณ์ เรียกได้วา่ ชะลอเอา สิง่ เหล่านัน้ มาเทียบ
แทบรถเข็นเลยทีเดียว เขามีเครือ่ งไฟฟ้าเกือบทุกชนิดเท่าทีก่ ำ� ลังเงินจะสรรหา เครือ่ งเสียง
เครื่อ งฉายหนัง ระบบเลเซอร์แ ละเครื่อ งอื่น ๆ อัน เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ท่ีม ีข้อ จ�ำ กัด ”      
เป็ น ต้น ตัว อย่า งข้า งต้น ใช้ก ลุ่ ม ค�ำ กริย าที่พ ยายามให้เ ห็น ว่า คนพิก ารสามารถหา
ความสุขให้ตนเองได้ แต่การใช้กลุม่ ค�ำกริยา “มาเทียบแทบรถเข็น” เป็ นการแฝงสือ่ ว่า
คนพิก ารมีค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย ต้อ งใช้ร ถเข็น หรือ อุ ป กรณ์ ท่ีช่ ว ยเหลือ ให้
ด�ำเนินชีวติ ได้ ซึ่งพยายามโต้กลับวาทกรรมกระแสหลักว่าคนพิการมีความสามารถ
แต่ยงิ่ พยายามปกปิด กลับยิง่ เป็ นการเผยให้เห็นว่าคนพิการไม่ใช่บุคคลกลุ่มเดียวกับ
คนทัวไปและมี
่
ร่างกายบกพร่อง
ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2541-2545) มีการใช้กลุม่ ค�ำทีส่ อ่ื ให้เห็นว่าคนพิการ                  
มีความสามารถในการเขียนหนังสือ ในขณะเดียวกันแฝงนัยสื่อว่าคนพิการมีร่างกาย
ทีบ่ กพร่องด้วย เช่น “แสดงการคัดลายมือโดยใช้แขนซ้ายทีถ่ กู รถไฟทับขาดตัง้ แต่เด็ก
ยึด กับ หัว ไหล่ ข วาจับ ดิน สอ” เป็ น ต้ น ตัว อย่ า งนี้ ใ ช้ ส่ ว นขยายเผยให้ เ ห็น ภาพ
ความบกพร่องของร่างกาย แสดงให้เห็นความแตกต่างทางกายภาพและพฤติกรรมที่
แตกต่างจากคนทัวไป
่ ท�ำให้เห็นว่าคนพิการเป็ นตัวประหลาด ซึง่ เป็ นการแฝงเร้นตีตรา
คนพิการ นอกจากนีม้ กี ารใช้กลุม่ ค�ำทีพ่ ยายามสือ่ ให้เห็นว่าคนพิการมีกำ� ลังใจในการต่อสูช้ วี ติ
แต่ขณะเดียวกันแฝงนัยสือ่ ว่าคนพิการมีโชคชะตาหรือชะตาชีวติ ทีไ่ ม่ดแี ละมีรา่ งกายที่
บกพร่อง เช่น “ยังมีกำ� ลังใจทีจ่ ะต่อสูก้ บั โชคชะตาด้วยการนังรถเข็
่
นออกไป ร้องเพลง
ตามสถานบันเทิงต่างๆ” เป็ นต้น ตัวอย่างข้างต้นการใช้สว่ นขยายท�ำให้เกิดจินตภาพ
ตามผู้เขียน เป็ นการตอกย�้ำว่าคนพิการมีชวี ติ ที่ยากล�ำบากและมีสภาพร่างกายที่
บกพร่อง ต้องอาศัยรถเข็นเป็ นอุปกรณ์ชว่ ยเหลือ
ช่วงที่ 4 (พ.ศ. 2546-2550) มีการใช้กลุม่ ค�ำทีพ่ ยายามสือ่ ว่าคนพิการ
สามารถช่วยเหลือตนเอง เดินทางได้ดว้ ยตนเอง แต่กลับมีการแฝงนัยสือ่ ถึงความบกพร่อง
ของร่างกายด้วย เช่น “ฝึ กฝนใช้มอื เดินแทนเท้า” เป็ นต้น ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า
คนพิการมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนทัวไป
่ โดยคนทัวไปใช้
่
เท้าเดิน แต่คนพิการ
กลับต้องใช้มอื เดินแทนเท้า นอกจากนี้มกี ารใช้กลุม่ ค�ำทีพ่ ยายามท�ำให้เห็นว่าคนพิการ
มีศกั ดิศรี
์ มีความเท่าเทียม แต่เมือ่ พิจารณาอย่างถ่องแท้กลับแฝงนัยสือ่ ถึงการแบ่งเขา
แบ่งเรา คนพิการเป็นกลุม่ คนคนละพวกกับคนทัวไป
่ เช่น “มีศกั ดิ ์ศรีของความเป็นมนุษย์
เทียบเทียมบุคคลอืน่ ๆ ในสังคม” เป็นต้น ตัวอย่างดังกล่าวมีการใช้คำ� แสดงการเปรียบเทียบ
“เทียบเทียม” ซึง่ แสดงให้เห็นว่าคนพิการไม่ใช่กลุ่มบุคคลเดียวกับคนทัวไป
่ พยายาม
ท� ำ ให้เ ห็น ว่ า คนพิก ารมีศ ัก ดิศ์ รีค วามมนุ ษ ย์เ ท่ า เทีย มคนทัว่ ไป แต่ ก ลับ แฝงเร้น            
ความไม่เท่าเทียมอย่างแท้จริง
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ช่วงที่ 5 (พ.ศ. 2551-2554) มีกลุม่ ค�ำทีพ่ ยายามสือ่ ให้เห็นว่าคนพิการ
มีงานท�ำ แต่ขณะเดียวกันก็มกี ารแฝงนัยสื่อว่าคนพิการมีอาชีพทีไ่ ม่ค่อยดีเท่าทีค่ วร
ต้องต่อสูค้ วามยากล�ำบาก เช่น “ขายหวยสูช้ วี ติ ” เป็นต้น ตัวอย่างข้างต้นเป็นการแฝงเร้น
ว่าคนพิการมีอาชีพที่ไม่ดี มีชวี ติ ที่ยากล�ำบาก นอกจากนี้ ยงั ใช้กลุ่มค�ำที่พยายาม
ท�ำให้เห็นว่าคนพิการมีความมุง่ มัน่ แต่กลับแฝงนัยสือ่ ว่าคนพิการมีรา่ งกายบกพร่องต้องนัง่
รถเข็น และแฝงนัยสือ่ ว่าการเดินทางเป็ นเรือ่ งทีย่ ากล�ำบากส�ำหรับคนพิการ เช่น “มุง่ มัน่
จะน�ำพาตัวเองด้วยวีลแชร์ไปถึงโรงเรียนให้ได้” เป็ นต้น
จากการใช้กลุม่ ค�ำกริยาข้างต้น ในแต่ละช่วงพยายามแสดงให้เห็นว่า
คนพิการมีศกั ยภาพ มีความสามารถและมีความเท่าเทียมคนทัวไป
่ แต่ขณะเดียวกันก็
แฝงนัยสือ่ ถึงความไม่เท่าเทียมอย่างแท้จริง มีการแบ่งแยกคนพิการออกจากคนทัวไป
่
มีร่างกายบกพร่อง ต้องใช้อุปกรณ์ ช่วยเหลือ มีพฤติกรรมที่ประหลาดแตกต่างจาก
คนทัวไป
่ และมีชวี ติ ทีย่ ากล�ำบาก สิง่ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามุมมองจากคนทัวไปพยายาม
่
โต้ ก ลับ วาทกรรมกระแสหลัก แต่ ก ลุ่ ม ค� ำ กริย าที่ใ ช้ไ ม่ ส ามารถโต้ ก ลับ ได้ส�ำ เร็จ
อย่างหมดจด ยังคงแฝงมุมมองความคิดในเชิงลบ ซึง่ ยังเป็ นวาทกรรมกระแสหลักอยู่
อย่างไม่เสือ่ มคลาย
		2.2 การใช้คำ� แสดงทัศนภาวะ (modality)
การใช้คำ� แสดงทัศนภาวะ คือ รูปภาษาต่าง ๆ ทีผ่ พู้ ดู ใช้แสดงระดับ
การให้ค�ำมันหรื
่ อความเชื่อมันในประพจน์
่
นัน้ เช่น การใช้ค�ำช่วยกริยา ค�ำคุณศัพท์
ค�ำวิเศษณ์ ค�ำแสดงทัศนคติทต่ี อ้ งมีการพิสจู น์ (propositional attitude) เช่น รูว้ า่ เชือ่ ว่า
คิดว่า เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั ใช้คำ� กริยาช่วย (modal verbs) 2 ประเภท ได้แก่ ทัศนภาวะ
เกีย่ วกับระดับความรูท้ ผ่ี พู้ ดู มี (epistemic modality) และทัศนภาวะเกีย่ วกับการแสดง
ทัศนคติของผูพ้ ดู โดยผ่านปจั จัยทางสังคม เช่น ภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เป็ นต้น
(deontic modality) และการใช้รปู ประโยคเงือ่ นไขเพือ่ แสดงสถานการณ์สมมติ (Saeed,
2003: 125-128)
การใช้คำ� แสดงทัศนภาวะ ปรากฏเฉพาะช่วงที่ 4 (พ.ศ. 2546-2550)
ใช้ค�ำว่า “ต้อง” “จ�ำเป็ นต้อง” ซึ่งแฝงนัยสื่อว่าคนทัวไปยั
่ งคงมองว่าคนพิการเป็ นคน
ทีย่ งั ไม่ได้รบั ความเท่าเทียมและเป็ นคนอ่อนแอ เช่น
“บนโลกใบเดียวกันนี้ จึงจ�ำเป็ นต้องมีสงิ่ แวดล้อมทีท่ ุกคนเข้าถึงได้
อย่ า งเท่ า เทีย มกัน ที่ทุ ก คนสามารถอยู่ร่ ว มกัน อย่ า งปลอดภัย และเกิด ความสุ ข
ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต” (Health Promotion Project for Thai People with Disability,
2006: 4) ตัวอย่างนี้ใช้คำ� แสดงทัศนภาวะ “จ�ำเป็ นต้อง” ร่วมกับวลีทป่ี รากฏในปริบท
“มีสงิ่ แวดล้อมทีท่ ุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน” ตัวอย่างนี้พยายามสื่อว่าคนพิการ
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มีศกั ดิศรี
่ี เท่าเทียมคนทัวไป
่ แต่แฝงนัยสือ่ ให้เห็นว่าในความเป็นจริง
์ ความเป็นมนุษย์ท   
คนพิการยังไม่สามารถเข้าถึงสิง่ แวดล้อมได้อย่างเท่าเทียมคนทัวไป
่
“การออกแบบสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต้องค�ำนึงผูโ้ ดยสารทีอ่ ่อนแอ
ด้วยเสมอ โดยเฉพาะเด็ก สตรีมคี รรภ์ ผูส้ งู อายุ และคนพิการ. . .” (Health Promotion
Project for Thai People with Disability, 2006: 3-4) ตัวอย่างนี้แฝงนัยสื่อให้เห็นว่า
คนพิการซึง่ ถูกมองว่าเป็ นคนอ่อนแอ ยังไม่ได้รบั สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
จากการใช้ค�ำแสดงทัศนภาวะ แสดงความเชื่อมันว่
่ ามนุ ษย์ทุกคน
เท่าเทียมกัน ดังนัน้ จึงต้องสามารถเข้าถึงสิง่ แวดล้อมและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกที่
เท่าเทียมกัน ต้องให้ความส�ำคัญกับคนพิการ ซึง่ ในความเป็นจริงคนพิการทีถ่ กู จัดว่าเป็น
คนอ่อนแอ แต่ในฐานะมนุ ษย์คนหนึ่งยังไม่ได้รบั ความเท่าเทียมอย่างแท้จริง ซึง่ สือ่ ให้
เห็นว่าคนทัวไปมี
่ ความคิดทีต่ ระหนักในความเท่าเทียม แต่ในทางปฏิบตั คิ นพิการยังคง
ถูกมองข้าม ถูกละเลยจากสังคม
		2.3 การกล่าวอ้าง
การกล่าวอ้างในทีน่ ้ีเป็ นการกล่าวอ้างบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการ การกล่าวอ้างปรากฏในช่วงที่ 3-5 (พ.ศ. 2541-2554)
ซึง่ แฝงนัยตอกย�ำ้ ว่าคนพิการเป็นคนทีม่ ชี วี ติ ทีย่ ากล�ำบาก และคนพิการกับคนทัวไปเป็
่
น
คนละกลุม่ กัน มีการแบ่งเขาแบ่งเรานันเอง
่
ดังนี้
ช่ ว งที่ 3 (พ.ศ. 2541-2545) นายสุ ชิน ผู้เ ป็ น พ่อ ให้ส มั ภาษณ์ ว่ า
พาลูกสาวทีพ่ กิ ารตาบอดตัง้ แต่กำ� เนิดเข้ามากรุงเทพฯ ได้เกือบ 2 ปี มาตระเวนร้องเพลง
ตามคาเฟต่ า่ งๆ ช่วงเข้ามากรุงเทพฯ แรกๆ มีทร่ี อ้ งหลายที่ แต่พกั หลังคาเฟต่ า่ งๆ ปิดตัว
เพราะไปไม่รอด บางคืนต้องพาลูกสาวตระเวนเกือบทัง้ คืนเพื่อหาทีร่ อ้ งเพลง (‘Tidti’,
a Girl who Fights against Fate, Singing in Cafés for a Living, 1999: 1, 21) ตัวอย่าง
นี้เป็ นการกล่าวอ้างบิดาของคนพิการ ซึง่ เป็ นมุมมองจากบุคคลในครอบครัว ทีพ่ ยายาม
ท�ำให้เห็นว่าคนพิการสามารถท�ำงานหาเงินช่วยเหลือครอบครัวได้ แต่ขณะเดียวกัน
มีการตอกย�ำ้ วาทกรรมกระแสหลัก แฝงนัยสือ่ ว่าคนพิการต้องท�ำงานหาเงินอย่างยากล�ำบาก
มีชวี ติ ความเป็ นอยูท่ ไ่ี ม่ดี
ช่วงที่ 4 (พ.ศ. 2546-2550) มีการกล่าวอ้างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คนพิการ เช่น “จนน�ำไปสูส่ มมติฐานทดลองทีจ่ ะเอาคนตาบอด หูหนวก แขน–ขาขาด
ปญั ญาอ่อน และคนไม่พกิ ารมาเรียนร่วมกันตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ทีก่ ำ� หนดให้เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ คนเก่งเรียนร่วมกับคนไม่เก่ง จนเป็ นทีม่ า
ของแนวคิดจัดตัง้ มหาวิทยาลัยดังกล่าว” (Support for Founding the One and Only
University for ‘People with Disabilities’, 2004: 1, 12) ตัวอย่างนี้เป็ นการกล่าวอ้าง
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พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีแ่ ม้กล่าวว่าเด็กพิการสามารถเรียนร่วมกับ
เด็ก ปกติไ ด้ แต่ ก ลับ แฝงนั ย สื่อ ว่ า เด็ก ทัง้ สองกลุ่ ม ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม คนประเภทเดีย วกัน
ด้วยการใช้ค�ำว่า “เด็กพิการ” “เด็กปกติ” ท�ำให้เห็นความแตกต่างเหลื่อมล�้ำ ด้อยกว่า
คนทัวไป
่ แสดงถึงความไม่เท่าเทียม มีการแบ่งเขาแบ่งเรา
ช่วงที่ 5 (พ.ศ. 2551-2554) มีการกล่าวอ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
คนพิการ เช่น “ ‘ผมเคยมองว่าคนพิการนัน้ ต้องการความช่วยเหลือและดูน่าสงสาร
แต่ เ มื่อ ได้เ ข้า ร่ว มโครงการจึง รู้ว่า จริง ๆ แล้ว เขามีศ กั ยภาพมากกว่า ที่เ ราคิด เขา
มีความสามารถมากกว่าที่เราเห็น เพียงแค่เราเปิ ดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงออก’
ผูก้ ำ� กับหนุ่มกล่าว” (Health Promotion Project for Thai People with Disability, 2010:
2-3) ตัวอย่างนี้เป็ นการกล่าวอ้างผูก้ ำ� กับ พยายามโต้กลับวาทกรรมกระแสหลัก แต่กลับ
แฝงนัยสือ่ ว่าคนทัวไปตอกย�
่
ำ้ มองว่าคนพิการน่าสงสารและต้องช่วยเหลือ และเป็นกลุม่ คน
คนละพวกกับคนทัวไป
่ เนื่องจากมีการใช้สรรพนาม “เขา” และ “เรา”
จากการกล่า วอ้า งข้า งต้น สื่อว่า มุม มองของคนทัวไป
่ ทัง้ บุ ค คล
ในครอบครัวและบุคคลภายนอกหรือบุคคลในสังคม และในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คนพิการ พยายามโต้กลับวาทกรรมกระแสหลักว่าคนพิการสามารถหาเลีย้ งครอบครัว
เรีย นร่ว มกับ คนทัวไปได้
่
มีศ กั ยภาพและมีค วามสามารถมากกว่า ที่ค นทัวไปเห็
่
น
แต่ขณะเดียวกันยังคงแฝงความคิดตอกย�ำ้ ว่าคนพิการ มีชวี ติ ทีย่ ากล�ำบาก มีการแบ่งเขา
แบ่ ง เรา และเป็ น คนที่น่ า สงสารต้อ งให้ค วามช่ ว ยเหลือ ดัง นั น้ ท� ำ ให้ก ารโต้ก ลับ
วาทกรรมกระแสหลักยังไม่เห็นอย่างชัดเจน
		2.4 การใช้ประโยคขัดแย้ง
การใช้ประโยคขัดแย้ง คือ ประโยคทีม่ เี นื้อความขัดแย้งกัน มีการใช้
ค�ำเชือ่ ม เช่น ค�ำว่า แต่ หาก แม้ เป็ นต้น การใช้ประโยคขัดแย้งปรากฏทุกช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2534-2535) เช่น “นายวิรตั น์ซง่ึ ถูกยิงตายนี้มฉี ายาว่า
“เซียนด้วน” เนื่องจากข้อมือขวาขาด แต่ยงั มีความสามารถในการเขย่าไฮโลด้วยมือซ้าย
และเล่นโกงได้ทกุ อย่าง...” (Votive Tablet Amputated Expert Fatally Shot!, 1992: 1,
22) ตัวอย่างนี้แฝงนัยสือ่ ให้เห็นว่าคนพิการมีรา่ งกายบกพร่อง ในทีน่ ้ีคอื ข้อมือขวาขาด
แต่กย็ งั สามารถเล่นการพนันได้อย่างช�ำนาญ โดยใช้มอื ข้างทีเ่ หลือ ซึง่ ในความเป็ นจริง
ไม่ควรจะมีความสามารถในการเล่นพนันได้อกี
ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2536-2540) ใช้ประโยคแสดงความขัดแย้ง มีการแฝงนัย
สือ่ ให้เห็นว่า คนพิการมีรา่ งกายบกพร่อง ไม่สวยงาม แม้วา่ จะยอมรับความพิการนัน้ ได้
เช่น “สตรีกลางคนวัยไม่เกินหกสิบ นุ่งซิน่ ผ้าฝ้ายสีแดงแก่อมส้มยาวกรอมเท้าพาดขวาง
ด้วยเส้นสีเข้มทัง้ ผืน สวมเสือ้ เนื้อหยาบขาวนวลแขนเลย คอแหลม ป้ายไปผูกไว้ดา้ นข้าง
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เพียงหลวมๆ ปล่อยเอวลอย ผมทรงดอกกระทุม่ ของเธอดูเป็ นสีเทาด้วยเส้นเงินทีบ่ ดั นี้
ขึน้ แซมไปทัวศี
่ รษะ แขนขวาของเธอขาดแค่ศอก หากก็ปล่อยให้ดเู ป็ นเนื้อทีม่ รี อยรวบ
ด้วยการผ่าตัดแต่ครังก่
้ อน” (Kritsana Asoksin, 1995: 137) ตัวอย่างนีพ้ ยายามสือ่ ให้เห็นว่า
แม้วา่ มีรา่ งกายบกพร่อง แขนขวาขาดแค่ศอก แต่กส็ ามารถยอมรับสภาพนัน้ ได้ อย่างไรก็ตาม
มีการแฝงนัยสือ่ ถึงความบกพร่อง ไม่ปกติ ไม่สวยงาม ซึง่ ใช้การพรรณนา ใช้สว่ นขยาย
ท�ำให้เห็นภาพ เป็ นการตอกย�ำ้ ว่าคนพิการมีรา่ งกายทีผ่ ดิ จากมาตรฐานของคนทัวไป
่
ช่วงที่ 3 (พ.ศ.2541-2545)  มีการแฝงนัยสือ่ ว่าคนพิการเป็ นคนทีม่ ี
ร่างกายบกพร่อง ต้องด�ำเนินชีวติ ทีผ่ ดิ แปลกจากคนทัวไป
่ เช่น “พอเห็นผูส้ อ่ื ข่าวมาเยีย่ ม
ก็ได้ออกมาต้อนรับอย่างเป็ นกันเองพร้อมกับเปิ ดใจถึงการพิชติ ข้อสอบที่ผ่านมาว่า
ตนไม่ค่อยจะมันใจมากนั
่
ก ขณะนัง่ ท�ำข้อสอบรูส้ กึ ปวดหลังมาก เพราะต้องก้มลงดู
ข้อสอบบนกระดาษแล้วใช้เท้าเขียนหนังสือ แต่กท็ นเอา” (Not a Quitter! A Disabled
Young Man Open-mindedly Diverts to Ramkhamhaeng University, 1998: 1, 17)
ตัวอย่างข้างต้นพยายามสือ่ ให้เห็นว่าคนพิการมีความอดทนในการใช้เท้าเขียนหนังสือ
ซึง่ เป็นลักษณะทีผ่ ดิ แผกจากคนทัวไป
่ เป็นการแฝงนัยสือ่ ว่าคนพิการมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่าง
จากคนทัวไปในการเขี
่
ยนหนังสือ เผยให้เห็นว่ามีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างจากมาตรฐาน
ของคนทัวไปที
่ ต่ อ้ งใช้มอื เขียนหนังสือ แต่คนพิการกลับต้องฝึกฝนใช้เท้าเขียนหนังสือ
ช่ ว งที่ 4 (พ.ศ.2546-2550) เช่ น “ต้อ งตาน�้ ำ ตาไหล ขมขื่น กับ
ชะตาชีวติ ของตัวเอง ลูกร่างกายแข็งแรงดีกลับจิตใจพิการ แต่ลกู พิการกลับหัวใจเป็นทอง”
(Salikhupta, 2009: 54) ตัวอย่างดังกล่าวแฝงนัยสือ่ ถึงการแบ่งเขาแบ่งเรา คนพิการ
เป็ นกลุม่ คนคนละพวกกับคนทัวไป
่
ช่ ว งที่ 5 (พ.ศ.2551-2554) เช่ น “เขา คือ พนม ลัก ษณะพริ้ม
ฉลามหนุ่มวัย 39 ปี แม้ตามองไม่เห็น แต่เล่นกีฬาด้วยใจ” (Health Promotion Project
for Thai People with Disability, 2008: 4) ตัวอย่างนี้พยายามสือ่ ว่าคนพิการมีศกั ยภาพ
เล่นกีฬาได้ แต่ขณะเดียวกันได้เผยให้เห็นว่าคนพิการมีร่างกายบกพร่อง ไม่สามารถ
ใช้อวัยวะในการเล่นกีฬาเหมือนมาตรฐานและลักษณะเดียวกับคนทัวไป
่ แต่ใจสู้
จากการใช้ประโยคแสดงความขัดแย้งข้างต้นพยายามท�ำให้เห็นว่า
คนพิการมีความสามารถในการท�ำสิง่ ต่าง ๆ ยอมรับความพิการได้ มีจติ ใจดี และใจสู้
แต่ขณะเดียวกันได้แฝงให้เห็นว่าคนพิการมีรา่ งกายบกพร่อง ไม่ปกติ ไม่สวยงามเหมือน
มาตรฐานของคนทัวไป
่ มีการแบ่งเขาแบ่งเรา และท�ำให้เห็นว่าคนพิการมีพฤติกรรม
ที่แตกต่างจากมาตรฐานของคนทัวไป
่ ดังนัน้ การพยายามสื่อความคิดหรือมุมมอง
ในเชิงบวกยังไม่สามารถท�ำได้อย่างแท้จริง
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		2.5 การใช้ประโยคเงื่อนไข
การใช้ประโยคเงื่อนไข คือ การใช้ประโยคที่มเี นื้อความเป็ นเหตุ
เป็ นผลกัน การใช้ประโยคเงือ่ นไขปรากฏในช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2536-2540) มีการแฝงนัย
สือ่ ว่าคนพิการส่วนใหญ่ไม่มกี ำ� ลังใจ ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น “ถ้าคนพิการ
ช่วยตัวเองได้ มีกำ� ลังใจเท่าเมย์ อะไรในชีวติ เขาคงดีกว่านี้แยะนะ” นลินกล่าวต่อ (Kritsana
Asoksin, 1995: 315) ตัวอย่างนี้พยายามชืน่ ชมคนพิการ “เมย์” แต่มกี ารแฝงตอกย�ำ้ ว่า
คนพิการส่วนใหญ่ยงั เป็ นปญั หาและเป็ นภาระ
		2.6 การใช้มลู บท (presupposition)
การใช้มลู บท คือ การใช้รปู ภาษาหรือถ้อยค�ำบางชนิดทีผ่ พู้ ดู กล่าว
สามารถสือ่ มูลบทหรือความเชือ่ ทีม่ อี ยูก่ ่อน การใช้มลู บท ปรากฏช่วงที่ 2 (พ.ศ. 25362540) ดังนี้
ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2536-2540) มีการใช้มลู บททีแ่ ฝงนัยสือ่ ว่าคนพิการ
มีชวี ติ ทีต่ อ้ งต่อสูก้ บั ความพิการอย่างยากล�ำบาก เช่น “. . . พร้อมกับบทสัมภาษณ์ท่ี
พยายามเจาะลึกให้ผู้คนได้รู้จ กั ในฐานะผู้หญิง เก่ ง อีก คนหนึ่ ง ซึ่ง สามารถเอาชนะ
ชะตากรรมทีท่ ำ� ให้เธอพิการแต่กำ� เนิด ก้าวขึน้ มายืนเด่น เป็ นการประกาศความอดทน
อันได้ตอ่ สูม้ ายาวนาน” (Kritsana Asoksin, 1995: 27-29) ตัวอย่างข้างต้นเมือ่ พิจารณาทัวไป
่
เป็นการสือ่ มูลบทว่าคนพิการเป็นคนทีม่ คี วามอดทน ต่อสูช้ วี ติ กระทังประสบความส�
่
ำเร็จ
แต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วน แฝงนัยสื่อให้เห็นว่า และความส�ำเร็จที่ได้รบั แลกด้วย
การต่อสูด้ น้ิ รนกับความพิการอย่างยากล�ำบาก แสดงให้เห็นว่าคนพิการไม่ได้ดำ� เนินชีวติ
อย่างสบาย ต้องฝา่ ฟนั อุปสรรค จนกระทังประสบความส�
่
ำเร็จ
3. อัตลักษณ์เชิ งบวกมีนัยที่สื่อมุมมองแง่ลบต่อคนพิ การที่สื่อผ่านกลวิ ธี
ทางภาษา
อัต ลัก ษณ์ เ ชิง บวกมีนั ย ที่ส่ือ มุ ม มองแง่ ล บต่ อ คนพิก ารโดยสื่อ ผ่ า นกลวิธี
ทางภาษาพบ 5 อัตลักษณ์ ดังนี้
		3.1 คนพิ การคือคนที่ มีศกั ยภาพ แต่ไม่ใช่บุคคลกลุ่มเดียวกับ
คนทัวไป
่
คนทัวไปมองคนพิ
่
การว่าเป็นคนทีม่ ศี กั ยภาพ มีความสามารถ คนทัวไป
่
พยายามชื่นชมคนพิการ ซึ่งเป็ นการโต้กลับวาทกรรมกระแสหลัก แต่ขณะเดียวกัน
ก็มกี ารย้อนแย้งว่าคนพิการไม่ใช่กลุม่ บุคคลเดียวกับคนทัวไป
่ มีการแบ่งเขาแบ่งเรา ทัง้ นี้
ได้ปรากฏทุกช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2534-2535) กลวิธที างภาษาทีส่ อ่ื อัตลักษณ์น้ี
เช่น การใช้กลุม่ ค�ำแสดงศักยภาพของคนพิการ “แปลว่าตระกูลของผมได้ให้ความสนใจ
คนตาบอดมาตลอด” เป็ นต้น ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2536-2540) เช่น การใช้กลุ่มค�ำแสดง
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ศักยภาพของคนพิการ “สามารถพิชติ ทุกสิง่ ทุกอย่างได้เท่าๆ หรือดีกว่าคนธรรมดา
ทีไ่ ม่พกิ าร” เป็นต้น ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2541-2545) เช่น การใช้คำ� เรียกคนพิการ “คนตาบอด
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ” เป็นต้น ช่วงที่ 4 (พ.ศ. 2546-2550) เช่น การกล่าวอ้าง “จนน�ำไปสูส่ มมติฐาน
ั
ทดลองทีจ่ ะเอาคนตาบอด หูหนวก แขน–ขาขาด ปญญาอ่
อน และคนไม่พกิ ารมาเรียนร่วมกัน
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีก่ ำ� หนดให้เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ
คนเก่งเรียนร่วมกับคนไม่เก่ง จนเป็ นที่มาของแนวคิดจัดตัง้ มหาวิทยาลัยดังกล่าว”
เป็ นต้น และช่วงที่ 5 (พ.ศ. 2551-2554) เช่น การใช้คำ� เรียกคนพิการ “กลุ่มคนพิการ
ทีม่ ศี กั ยภาพ” เป็ นต้น
		3.2 คนพิ การคือคนที่มีความสามารถ แต่มีร่างกายบกพร่อง
คนทัว่ ไปมองคนพิก ารว่ า มีค วามสามารถ แต่ ม ีก ารย้อ นแย้ง ว่ า
คนพิการมีร่างกายบกพร่องหรือมีร่างกายไม่สมบูรณ์ ไม่ปกติ และไม่สวยงามดังเช่น
คนทัวไป
่ ทัง้ นี้เป็นการวัดจากมาตรฐานทางกายภาพหรือทางร่างกาย ปรากฏทุกช่วงเวลา
ดังนี้ ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2534-2535) เช่น การใช้ประโยคแสดงความขัดแย้ง “นายวิรตั น์
ซึง่ ถูกยิงตายนี้มฉี ายาว่า “เซียนด้วน” เนื่องจากข้อมือขวาขาด แต่ยงั มีความสามารถ
ในการเขย่าไฮโลด้วยมือซ้าย และเล่นโกงได้ทกุ อย่าง...” โดยสือ่ ว่าคนพิการมีอวัยวะบกพร่อง
ไม่สามารถใช้มอื ได้ทงั ้ สองข้าง เป็ นต้น ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2536-2540) เช่น กลุม่ ค�ำแสดง
ศักยภาพของคนพิการ “เรียกได้วา่ ชะลอเอาสิง่ เหล่านัน้ มาเทียบแทบรถเข็นเลยทีเดียว”
สือ่ ว่าคนพิการไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้สะดวก เป็ นต้น ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 25412545) เช่น การใช้ประโยคขัดแย้ง “ขณะนัง่ ท�ำข้อสอบรูส้ กึ ปวดหลังมาก เพราะต้อง
ก้ม ลงดูข้อ สอบบนกระดาษแล้ว ใช้เ ท้า เขีย นหนั ง สือ แต่ ก็ท นเอา” สื่อ ว่ า คนพิก าร
ไม่สามารถใช้มอื เขียนหนังสือได้ ต้องอดทนในการใช้อวัยวะส่วนอืน่ แทน เป็นต้น เช่นเดียวกับ
ช่วงที่ 4 (พ.ศ. 2546-2550) เช่น กลุม่ ค�ำแสดงศักยภาพของคนพิการ “ฝึกฝนใช้มอื เดิน
แทนเท้า” เป็ นต้น และช่วงที่ 5 (พ.ศ. 2551-2554) เช่น การใช้ประโยคขัดแย้ง “เขา คือ
พนม ลักษณะพริม้ ฉลามหนุ่มวัย 39 ปี แม้ตามองไม่เห็น แต่เล่นกีฬาด้วยใจ”
		3.3 คนพิ การคือคนที่ส้ชู ีวิต แต่มีชีวิตที่ลำ� บาก
คนทัว่ ไปมองว่ า คนพิก ารเป็ น คนที่ม ีชีว ิต ที่สู้ชีว ิต มีก� ำ ลัง ใจที่ดี
ในการต่อสูช้ วี ติ แต่ขณะเดียวกันมีการย้อนแย้งว่าคนพิการมีชวี ติ ทีล่ ำ� บาก มีอาชีพทีไ่ ม่ดี
ต้องดิน้ รนเพือ่ ให้ชวี ติ อยูร่ อด ต้องใช้ความอดทนในการด�ำเนินชีวติ ปรากฏในช่วงที่ 2
(พ.ศ.2536-2540) ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2541-2545) และช่วงที่ 5 (พ.ศ. 2551-2554)
ดังนี้ ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2536-2540) เช่น การใช้มูลบท “การใช้มูลบท เช่น บ.ก.หญิง
ผู้ม ขี ้อ จ�ำ กัดทางกาย หากสูง ด้วยความสามารถทางสมอง พร้อ มกับ บทสัม ภาษณ์
ทีพ่ ยายามเจาะลึกให้ผคู้ นได้รจู้ กั ในฐานะผูห้ ญิงเก่งอีกคนหนึง่ ซึง่ สามารถเอาชนะชะตากรรม
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ที่ ท� ำ ให้ เ ธอพิก ารแต่ ก� ำ เนิ ด ก้ า วขึ้น มายืน เด่ น เป็ น การประกาศความอดทน
อันได้ต่อสูม้ ายาวนาน” เป็ นต้น ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2541-2545) เช่น กลุม่ ค�ำแสดงศักยภาพ
ของคนพิการ “ยังมีก�ำลังใจทีจ่ ะต่อสูก้ บั โชคชะตาด้วยการนัง่ รถเข็นออกไปร้องเพลง
ตามสถานบันเทิงต่างๆ” เป็นต้น ช่วงที่ 5 (พ.ศ. 2551-2554) เช่น กลุม่ ค�ำแสดงศักยภาพ
ของคนพิการ “ขายหวยสูช้ วี ติ ”
		3.4 คนพิการคือคนที่อ่อนแอและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
จึงท�ำให้มีชีวิตที่ไม่ดี
คนทัวไปได้
่
ชน่ื ชมคนพิการทีส่ ามารถเป็นแบบอย่างได้ แต่ขณะเดียวกัน
เป็นการเปรียบเทียบถึงคนพิการส่วนใหญ่ โดยมองว่าคนพิการเป็นคนอ่อนแอ ไม่มกี ำ� ลังใจ
ทีด่ ี ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ท�ำให้มชี วี ติ ทีไ่ ม่ดี ปรากฏในช่วงที่ 2 (พ.ศ. 25362540) ดังนี้ ช่วงที่ 2 (พ.ศ.2536-2540) เช่น การใช้ประโยคเงื่อนไข “ถ้าคนพิการ
ช่วยตัวเองได้ มีกำ� ลังใจเท่าเมย์ อะไรในชีวติ เขาคงดีกว่านี้แยะนะ” นลินกล่าวต่อ
		3.5 คนพิการคือคนทีไ่ ม่มคี วามเท่าเทียมคนทัวไป
่ จึงต้องช่วยเหลือ
คนทัวไปมองว่
่
าคนพิการไม่ได้รบั ความเท่าเทียม โดยไม่สามารถ
เข้าถึงสิง่ แวดล้อมได้เหมือนคนทัวไป
่ ทัง้ นี้เนื่องจากคนพิการมีความบกพร่องทางร่างกาย
ดังนัน้ อาจเข้าถึงสถานทีห่ รืออุปกรณ์บางอย่างได้อย่างจ�ำกัด ดังนัน้ จึงต้องให้ความช่วยเหลือ
ปรากฏในช่วงที่ 4 (พ.ศ. 2546-2550) เช่น การใช้ค�ำแสดงทัศนภาวะ เช่น “บนโลก
ใบเดียวกันนีจ้ งึ จ�ำเป็ นต้องมีสงิ่ แวดล้อมทีท่ กุ คนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน...”
กลวิธที างภาษาสามารถสือ่ อัตลักษณ์ของคนพิการได้ ขณะเดียวกันอัตลักษณ์
ของคนพิการก็ถูกตอกย�้ำผ่านกลวิธที างภาษา กล่าวคือ ผูผ้ ลิตตัวบทพยายามโต้กลับ
วาทกรรมกระแสหลัก แต่ตงั ้ แต่ พ.ศ. 2534-2554 เป็นช่วงเปลีย่ นผ่านอัตลักษณ์คนพิการ
ท� ำ ให้ก ลวิธีท างภาษายัง ไม่ ส ามารถสื่อ อัต ลัก ษณ์ เ ชิง บวกได้อ ย่ า งแท้จ ริง ยัง คง
ถูกวาทกรรมกระแสหลักครอบความคิดอยู่
ปริบททางสังคมและวัฒนธรรมเป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวบท เกีย่ วข้องกับ
อัตลักษณ์ของคนพิการทีส่ อ่ื ผ่านกลวิธที างภาษา โดยปจั จัยทีส่ ำ� คัญ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึง่ เป็นกฎหมายทีเ่ ป็นแม่บทส�ำคัญ ได้แก่ รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช
2534 (Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2534, 1991) เกีย่ วข้องกับตัวบท
ในช่วงที่ 1-2 (พ.ศ. 2534-2540) มาตรา 24-25 กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพและความเสมอ
ภาคกันตามกฎหมาย และได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐธรรมนูญฯ ข้างต้น ท�ำให้เห็นว่า
คนพิการมีความเท่าเทียมในทางกฎหมาย ซึ่งจากตัวบทก็ตระหนักในเรื่องนี้ ท�ำให้
มีการเรียกร้อง แสดงความเชื่อมันในเรื
่
่องความเท่าเทียมของคนทัวไป
่ เช่น “บนโลก
ใบเดียวกันนี้ จึงจ�ำเป็ นต้องมีสงิ่ แวดล้อมทีท่ กุ คนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน...” เป็ นต้น
142

ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 1 พ.ศ. 2558
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มาตรา 80-81 จัดให้มสี งั คมสงเคราะห์และให้เอกชนร่วมด้วย รัฐช่วยเหลือ
และสงเคราะห์คนพิการให้มสี ุขภาพ ก�ำลังใจ และความหวังในชีวติ เพื่อให้สามารถ
ด�ำรงตนอยูไ่ ด้ตามสมควร จากมาตราดังกล่าวเป็นการตอกย�ำ 
้ แฝงเร้นว่าคนพิการมีชวี ติ
ทีไ่ ม่ดี ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง จึงต้องให้ความช่วยเหลือ มาตรา 107 จ�ำกัดสิทธิ
คนหูหนวกและเป็ นใบ้ไม่สามารถสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นวุฒสิ มาชิกได้ สอดคล้องกับ
ในตัวบทช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2534-2535) “มาฟงั การประชุมสภาฯ ซึง่ มีการอภิปรายร่าง พรบ.
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” เป็ นต้น จากตัวอย่างได้สอ่ื ว่าคนพิการมีสทิ ธิเข้าร่วมฟงั
การประชุมสภาฯ แต่ไม่สามารถเป็ นวุฒสิ มาชิกได้ ซึง่ แฝงสื่อว่าคนพิการยังไม่ได้รบั
ความเท่าเทียมคนทัวไปอย่
่
างแท้จริง
นอกจากนี้ยงั มีพระราชบัญญัตกิ ารฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
(Rehabilitation of Disabled Persons Act B.E. 2534, 1991) เกี่ยวข้องกับตัวบท
ในช่วงที่ 1-4 (พ.ศ. 2534-2549) โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“คนพิการ” เป็นคนทีม่ คี วามผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย และ “การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ” หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพและเสริมสร้างความสามารถ
ของคนพิการให้มสี ภาพทีด่ ขี น้ึ โดยอาศัยวิธที างการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคม และ
การฝึกอาชีพ เพือ่ ให้คนพิการได้มโี อกาสท�ำงาน หรือด�ำรงชีวติ ในสังคมทัดเทียมคนปกติ
จากมาตรา 4 นี้ เป็ นการตอกย�ำ้ และตีตราคนพิการในเรือ่ งความบกพร่องทางร่างกาย
ผิด ปกติแ ตกต่ า งจากมาตรฐานของคนทัวไป
่ ไม่ส วยงาม เช่น ตัว บทในช่ว งที่ 2
(พ.ศ.2536-2540) การใช้ประโยคแสดงความขัดแย้งทีส่ อ่ื ถึงความไม่สวยงามของร่างกาย
เป็ นต้น นอกจากนี้คนพิการมีความสามารถ แต่ตอ้ งได้รบั การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ให้ดขี น้ึ นอกจากนี้แฝงสื่อว่าคนพิการยังไม่ได้รบั โอกาสในการท�ำงานและด�ำรงชีวติ
ที่ท ัด เทีย มคนปกติห รือ คนทัว่ ไปในสัง คม ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ตัว บทในช่ ว งที่ 1-4
(พ.ศ. 2534-2550) เช่น การใช้กลุม่ ค�ำกริยาทีม่ กี ารเปรียบเทียบคนพิการกับคนทัวไป
่
ในสังคม “สามารถพิชติ ทุกสิง่ ทุกอย่างได้เท่าๆ หรือดีกว่าคนธรรมดาทีไ่ ม่พกิ าร” “มีศกั ดิ ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์เทียบเทียมบุคคลอืน่ ๆ ในสังคม” เป็นต้น และคนต้องผ่านการฝึกฝน
ต่ อ สู้ชีวติ เช่น การใช้มูล บทในช่วงที่ 2 ที่ส่อื ให้เห็นว่า คนพิก ารได้ฝ่า ฟ นั อุ ป สรรค
จนกระทังประสบความส�
่
ำเร็จ
ส่วนรัฐธรรมนู ญฯ พุทธศักราช 2540 (Constitution of the Kingdom of
Thailand, 1997) เกี่ย วข้องกับตัวบทในช่วงที่ 3-4 (พ.ศ. 2541-2550) เน้ นเรื่อง
สิท ธิม นุ ษ ยชนมากขึ้น ซึ่ง ปรากฏในส่ ว นที่ 8 มาตรา 55 คนพิก ารมีส ิท ธิไ ด้ ร ับ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ สอดคล้องกับ
ตัว บทในช่ว งที่ 4 (พ.ศ. 2546-2550)  ทีม่ กี ารแสดงความเชือ่ มันว่
่ าคนพิการจ�ำเป็นต้อง
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ได้รบั ความเท่าเทียมในการเข้าถึงสิง่ แวดล้อมและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก มาตรา 30
ทุกคนย่อมเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย ไม่ให้มกี ารเลือกปฏิบตั ติ ่อคนพิการ มาตรา 80
กล่าวถึง การสงเคราะห์คนพิการให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และพึง่ ตนเองได้ เช่น ตัวบท
ช่วงที่ 3 การใช้ประโยคแสดงเงือ่ นไข ทีส่ อ่ื ให้เห็นว่าคนพิการส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ท�ำให้มชี วี ติ ทีไ่ ม่ดี เป็นต้น ซึง่ สอดคล้องกับในมาตรา 80 ท�ำให้รฐั ต้องช่วยเหลือ
ในปี พ.ศ. 2550 ได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 (Constitution of the Kingdom of Thailand, 2007) ซึง่ สอดคล้องกับ
ตัวบทในช่วงที่ 5 (พ.ศ. 2551-2554) มาตราทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการ มีดงั นี้ มาตรา 80
กล่าวถึงการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ คนพิการให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และ
พึง่ พาตนเองได้ ในส่วนที่ 7 กล่าวถึงแนวนโยบายทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นสะท้อนว่า
คนพิการจึงต้องท�ำงาน เพือ่ เป็ นแรงงานส่วนหนึ่งทีท่ ำ� ให้เกิดรายได้ แต่คนพิการมีชวี ติ
ทีไ่ ม่ดี รัฐจึงต้องสงเคราะห์ สอดคล้องกับตัวบทในช่วงที่ 5 (พ.ศ. 2551-2554) เช่น
การใช้กลุ่มค�ำกริยาที่ส่อื ให้เห็นว่าคนพิการเป็ นคนที่สามารถท�ำงาน หาเลี้ยงชีพได้
แต่มชี วี ติ ทีย่ ากล�ำบาก ต้องสูช้ วี ติ อาทิ “ขายหวยสูช้ วี ติ ” เป็ นต้น
จากรัฐธรรมนู ญฯ พุทธศักราช 2550 ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.2550 (Disabled Persons Promotion and
Development Life Quality Act B.E. 2550, 2007) มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
ได้ให้คำ� จ�ำกัดความค�ำต่างๆ ได้แก่ “คนพิการ” หมายถึง บุคคลซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยนิ การเคลือ่ นไหว...ค�ำว่า “การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายถึง
การเสริม สร้า งสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิก ารให้มสี ภาพที่ดีข้นึ หรือ
ด�ำรงสมรรถภาพหรือความสามารถทีม่ อี ยูเ่ ดิมไว้...เพือ่ ให้คนพิการได้มโี อกาสท�ำงานหรือ
ด�ำรงชีวติ ในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ และค�ำว่า “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ”
หมายความว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการส่งเสริมและพิทกั ษ์สทิ ธิ
การสนับสนุ นให้คนพิการสามารถด�ำรงชีวติ อิสระ มีศกั ดิศรี
์ แห่งความเป็ นมนุ ษย์และ
เสมอภาคกับ บุ ค คลทัว่ ไป มีส่ว นร่ ว มทางสัง คมอย่า งเต็ม ที่แ ละมีป ระสิท ธิภ าพ...
จากการให้คำ� นิยามค�ำว่า คนพิการ ข้างต้น ยังคงตอกย�้ำ  กดทับ และตีตราคนพิการ
ว่ามีความบกพร่องทางร่างกาย ท�ำให้มขี อ้ จ�ำกัดในการด�ำเนินชีวติ ซึง่ ท�ำให้ความคิด
เรื่องความแตกต่างทางกายภาพยังคงเหมือนเดิม และจากการให้ค�ำนิ ยาม ค�ำว่า
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แสดงให้เห็นว่าจริงๆ แล้วคนพิการมีศกั ยภาพ แต่ตอ้ งการ        
ความช่วยเหลือและสนับสนุน ส่วนค�ำว่า การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ แสดงให้เห็นว่า
คนพิการมีตอ้ งการรับการสนับสนุนช่วยเหลือ เพือ่ ให้เท่าเทียมคนทัวไปอย่
่
างแท้จริง เช่น
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การใช้ค�ำ เรีย กคนพิก ารในตัวบทช่วงที่ 5 (พ.ศ. 2551-2554)  อาทิ กลุ่ม คนพิก าร
ทีม่ ศี กั ยภาพ บุคคลพิการตัวอย่าง เป็นต้น สือ่ ว่าคนพิการมีศกั ยภาพและมีความสามารถ
แต่ ม กี ารจัด แบ่ง กลุ่ม คนพิก ารออกจากคนทัวไป
่ สื่อ ว่า ยัง ไม่ไ ด้ร บั ความเท่า เทีย ม
อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ความเชื่อทางศาสนาก็มสี ่วนเกีย่ วข้องกับอัตลักษณ์ของคนพิการ
เพราะตามหลักพุทธศาสนาคนพิการคือคนทีม่ กี รรมเก่า คนพิการมีชะตากรรมทีไ่ ม่ดี
ท�ำให้ตอ้ งประสบกับความพิการ ดังนัน้ จึงท�ำให้คนทัวไปมองคนพิ
่
การด้วยความเวทนา
สงสาร และให้ความช่วยเหลือคนพิการ เช่น ตัวบทในช่วงที่ 5 (พ.ศ. 2551-2554)
การกล่าวอ้าง ทีส่ อ่ื ให้เห็นว่าคนพิการเคยถูกมองว่าต้องการความสงสารและน่าสงสาร
เป็ นต้น ส่วนค่านิยมเรือ่ งการมีรปู ร่างทีส่ วยงาม ตอกย�ำ้ เรือ่ งความสวยงามของร่างกาย
คนพิการมีรา่ งกายทีบ่ กพร่อง ผิดจากมาตรฐานของคนทัวไป
่ ถือว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่นา่ พึงปรารถนา
อีกทัง้ ยังมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างจากคนทัวไป
่ เช่น ตัวบทในช่วงที่ 3 (พ.ศ.2541-2545)
“แสดงการคัดลายมือโดยใช้แขนซ้ายทีถ่ ูกรถไฟทับขาดตัง้ แต่เด็กยึดกับหัวไหล่ขวาจับ
ดินสอ” ตัวบทในช่วงที่ 4 (พ.ศ. 2546-2550)  “ฝึกฝนใช้มอื เดินแทนเท้า” เป็ นต้น ท�ำให้
คนพิการถูกมองว่าเป็ นคนที่แปลกแยกแตกต่างจากคนทัวไปมากยิ
่
ง่ ขึน้ ปริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมเหล่านี้ลว้ นเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั การสื่ออัตลักษณ์เชิงบวกแฝงนัย
เชิงลบต่อคนพิการในสังคมไทย ปริบททางสังคมและวัฒนธรรมมีอทิ ธิพลต่อความคิด
ความเชื่อ ของคนในสัง คม ท�ำ ให้ค นในสัง คม โดยเฉพาะสื่อ สิ่ง พิม พ์ม ีก ารผลิต ซ�้ำ
ั นในสังคมไทย
และตอกย�ำ้ มุมมองเชิงลบต่อคนพิการ ซึง่ เป็นวาทกรรมกระแสหลักให้ฝงแน่
สรุปและอภิ ปรายผล
การใช้ภาษาเพื่อสื่ออัตลักษณ์ เชิงบวกมีนัยที่ส่อื มุมมองแง่ลบต่อคนพิการ
ในสังคมไทยปรากฏอย่างสม�่ำเสมอทุกช่วงเวลาตัง้ แต่ พ.ศ. 2534-2554 ซึง่ เป็ นช่วงที่
สังคมไทยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านมุมมองในการมองความพิการว่าแตกต่างจากอดีต
เพราะในกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้ความส�ำคัญต่อ
สิทธิของคนพิการมากขึน้ แต่ในระยะเปลีย่ นผ่านนี้ การปรับเปลีย่ นชุดค�ำและทัศนคติ
ทัง้ หลายยังไม่อาจสลัดทัศนคติเชิงลบต่อคนพิการ เนื่องจากรากเหง้าทางความคิดของ
สังคมไทยทีเ่ ชือ่ ว่าความพิการเป็นโชคร้ายเป็นกรรมเก่า ท�ำให้ความคิดเรือ่ งความเท่าเทียมกัน
ระหว่างคนทัวไปกั
่ บคนพิการก�ำลังต่อสูก้ นั อยู่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าหากผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกกฎหมายและสือ่ สาธารณะซึง่ มีอทิ ธิพลต่อ
อัต ลัก ษณ์ ข องคนพิก ารได้ม ีก ารปรับ เปลี่ย นกลวิธีก ารใช้ภ าษาที่ส่ือ ถึง อัต ลัก ษณ์
ของคนพิก ารให้เ ป็ น ไปในเชิง บวกอย่า งแท้จ ริง สื่อ ให้เ ห็น ว่า คนพิก ารมีศ กั ยภาพ
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อย่า งแท้จ ริง และเลือกใช้ค�ำศัพท์ท่ีล ดการความไม่เท่า เทีย มในสัง คม โดยเฉพาะ
การใช้คำ� เรียกคนพิการ ก็จะช่วยให้คนพิการและคนทัวไปเป็
่
นประชากรกลุ่มเดียวกัน
ในสังคมไทยอย่างแท้จริง
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