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บทคัดย่อ

บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของครอบครัวภายหลังความพิการทางการเคลื่อนไหวของทหาร 

จากเหตคุวามมัน่คงในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ทีม่ผีลต่อการปรบัตวัด้านร่างกาย จติใจและสงัคม โดยใช้แบบประเมนิ

ความสามารถในการกระท�ากิจวัตรประจ�าวัน และระดับความพิการของทหารพิการ การสังเกต และสัมภาษณ์บทบาท

ของสมาชิกในครอบครัวภายหลังความพิการ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า ขั้นตอนของการยอมรับความพิการของครอบครัวทหารพิการทางการเคลื่อนไหว แบ่งออก

เป็น ๓ ระยะ คือ

๑. ระยะการรับรู้ เกิดขึ้นเมื่อครอบครัวรับรู้ความจริงว่าทหารต้องสูญเสียความสามารถทางการเคลื่อนไหวไป

ตลอดชีวิต 

๒. ระยะการเรียนรู้ เป็นระยะที่ครอบครัวเริ่มยอมรับกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ครอบครัวจะเรียนรู้ใน

การปรับตัว และเรียนรู้บทบาทใหม่ในชีวิตของตนเอง และ 

บทบาทของครอบครัวภายหลังความพิการทางการ
เคลื่อนไหวของทหารจากเหตุความมั่นคงในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

The Mobility Disabled Military Family’s 
Roles Cause of Security Crime in 
Three Southern Border Provinces



52 บทบาทของครอบครัวภายหลังความพิการทางการเคลื่อนไหวของทหารจากเหตุความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
The Mobility Disabled Military Family’s Roles Cause of Security Crime in Three Southern Border Provinces

 ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ, พันเอก กฤษฎา วงศ์ปราชญ์, นาวาเอก กิตติพันธ์ กุลศิริปัญโญ

๓. ระยะการยอมรับ เป็นระยะของการปรับตัว

และปรับจิตใจให้ยอมรับกับสภาพของการมีทหารพิการ

ทางการเคลื่อนไหวในครอบครัว 

ส่วนการปรับตัวของครอบครัว แบ่งออกเป็น ๓ 

ด้าน คือ ๑) การปรับตัวด้านร่างกาย เป็นเป้าหมายท่ี

ส�าคัญเพื่อให้ทหารพิการทางการเคลื่อนไหวสามารถใช้

ชวีติในสภาพของความพกิารได้สะดวกทีส่ดุ ด้วยการดแูล

ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง และปรับในเรื่อง

ของพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ๒) การปรับตัว 

ด้านจิตใจ เป็นการปรับตัวที่ส�าคัญที่สุดของครอบครัว

ทหารพิการทางการเคล่ือนไหว เน่ืองจากสภาพทางด้าน

จิตใจนั้นมีผลกระทบต่อทุกด้านในการด�ารงชีวิตของ

ครอบครัว และ ๓) การปรับด้านสังคม เป็นการปรับตัว

ของครอบครัวทหารพิการทางการเคลื่อนไหวในการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกับผู้อื่น และสามารถใช้ชีวิต

ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ โดยบทบาทของครอบครัวมี

ผลต่อการยอมรับและการปรับตัวของคนพิการทางการ

เคลื่อนไหว ซ่ึงคู่สามีภรรยาของทหารพิการทางการ

เคลื่อนไหวมีบทบาทต่อการยอมรับและการปรับตัวของ

ทหารมากกว่าครอบครัวโดยสายเลือด

Abstract

The article objective was to study mobility 

disabled military family’s roles cause of security 

crime in three southern border provinces. Focus 

on adoption process on physically, mentally and 

socially after disabled military in their family. The 

used instruments were: daily life evaluation from, 

observation form, Interview, both informal and 

in-depth interview to the synthetic data.

The study found that: The adaption 

process divided into three phases. 1) Perception 

stage, when a person acknowledges that military 

is being disabled in their life. 2) The learning stage, 

when the family learns to adjust them self for 

disabled military. 3) The acceptance stage, when 

the family accepted that disabled militaryis a 

part of their life. 

After acceptance stage, family was divided 

into three partsas follows: 1) Physically, they 

adjusted themselves, for example, they tried 

to rehabilitation disabled military, adjust their 

living condition in the house to accommodate 

disabled military. 2) Mentally, lift up their spirit 

because they are aware that is related to their 

physical and mental well-being and their life.  

3) Socially, enhance their life face off the social. 

Family’s roles processwas related to adaptation 

process of disabled military. A couple of disabled 

military is responsible for the adaptation over 

the family by blood.

Keywords: Disabled Military Family’s Roles, 

Security Crime

บทน�ำ

สถานการณ ์ความไม ่ ส งบในภาคใต ้ ของ

ประเทศไทย หรือมักเรียกว่า ไฟใต้ เป็นเหตุการณ์รุนแรง

ทีเ่กดิขึน้ในสามจงัหวดัภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดัปัตตาน ียะลา 

และนราธวิาส ซ่ึงเกิดมาจากปัญหาความขดัแย้งในจงัหวดั
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ชายแดนภาคใต้ โดยมีเหตุการณ์ลอบท�าร้าย วางเพลิง 

วางระเบิด และจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะ

มีความเคลื่อนไหวในลักษณะต้องการแบ่งแยกดินแดน

บริเวณปัตตานีมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ แต่ความไม่

สงบดังกล่าวเร่ิมบานปลายขึ้นหลัง พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึง

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เหตุการณ์ที่เกิดด้านความมั่นคงยังคงมี

อย่างต่อเนื่อง จากสถิติพบว่าเหตุรุนแรงเฉพาะเหตุความ

มั่นคงต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๗ เกิดขึ้นรวม ๙,๐๐๐ 

เหตุการณ์ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทหารที่ปฏิบัติ

หน้าที่เสียชีวิต ๕๐๙ นาย บาดเจ็บ ๒,๔๕๓ นาย ที่รอด

ชีวิตเกิดการบาดเจ็บจนถึงขั้นเกิดความพิการตามมา 

(ส�านักข่าวอิศรา, ๒๕๕๘) ส่งผลให้ครอบครัวเกิดภาวะ

วิกฤติ ต้องปรับบทบาทในครอบครัวเพื่อให้สอดคล้อง

กับความพิการของสมาชิกในครอบครัว (Duvall, 1962) 

ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของความพิการว่าสามารถกระท�า

กิจวัตรหลักได้มากน้อยเพียงใด

กำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรกระท�ำกจิวตัรประจ�ำ

วันและระดับควำมพิกำรของทหำร

เม่ือทหารเกิดความพิการ ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าว

ถึงความพิการด้านการเคลื่อนไหวที่มีสาเหตุจากความ

มั่นคง เกิดการบาดเจ็บ ที่เกิดกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง

ครอบครัวจ�าเป็นต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ การปรับ

บทบาทเพื่อให้สอดคล้องกับความพิการนั้น ๆ (นราทิพย์ 

ไชยยา, ๒๕๕๕) จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถ

ในการกระท�ากจิวตัรประจ�าวนัและระดบัของความพกิาร 

โดยกิจวัตรหลักท่ีควรประเมินมีดังต่อไปน้ี ๑) การรับ

ประทานอาหาร ๒) การล้างหน้า การแปรงฟัน หวีผม ๓) 

การอาบน�า้ ๔) การใส่เสือ้ ๕) การใส่กางเกง ๖) การขับถ่าย 

๗) การเดิน หรือการใช้รถเข็นนั่ง ๘) การวิ่ง ส่วนระดับ

ความสามารถของแต่ละกิจวัตรหลักแบ่งเป็น ๗ ระดับ 

ดังต่อไปนี้

ระดับ ๗ (Complete Independent) หมายถึง 

ช่วยเหลือตนเองได้อย่างสมบูรณ์

ระดับ ๖ (Modified Independent) หมายถึง 

ช่วยเหลอืตวัเองได้แต่ต้องใช้อปุกรณ์เครือ่งช่วยบางอย่าง

ระดบั ๕ (Under Supervision) หมายถงึ ช่วยเหลือ 

ตนเองได้ แต่ต้องมีผู้ก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด

ระดบั ๔ (Minimal Assistance) หมายถงึ ช่วยเหลือ 

ตนเองได้ ร้อยละ ๗๕ ต้องการผู้ช่วยร้อยละ ๒๕

ระดับ ๓ (Moderately Assistance) หมายถึง 

ช่วยเหลือตนเองได้ ร้อยละ ๕๐ ต้องการผู้ช่วยร้อยละ ๕๐

ระดบั  ๒ (Maximal Assistance) หมายถงึ ช่วยเหลือ 

ตนเองได้ ร้อยละ ๗๕ ต้องการผู้ช่วยร้อยละ ๒๕

และ ระดับ ๑ (Total Assistance) หมายถึง 

ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลยระดับของความสามารถเหล่านี ้

สามารถพัฒนาได้หากมีก�าลังใจต่อสู้กับความพิการ และ

ได้รับการดูแลที่ดีจากครอบครัวและสังคม (ฐานะวัฒน์ 

โตชัยวัฒน์, ๒๕๕๓) 

ในส่วนของทหาร ต้องมีการปรับตัวเพื่อรับ

ความพิการที่เกิดขึ้นการปรับตัวของทหารพิการทางการ

เคลื่อนไหว แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ 

๑) การปรบัตวัด้านร่างกาย เป็นเป้าหมายทีส่�าคญั

เพื่อให้ทหารพิการทางการเคล่ือนไหวสามารถใช้ชีวิตใน

สภาพของความพิการได้สะดวกที่สุด ด้วยการดูแลฟื้นฟู

สุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง และปรับในเรื่องของ

พื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในบ้าน 

๒) การปรบัตัวด้านจติใจ เป็นการปรบัตวัทีส่�าคญั

ที่สุดของทหารพิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากสภาพ

ทางด้านจติใจนัน้มผีลกระทบต่อทกุด้านในการด�ารงชวีติ

ของทหารพิการ
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๓) การปรับตัวด้านสังคม เป็นการปรับตัวของ 

ทหารที่ทางการเคลื่อนไหวในการมีปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคมร ่วมกับผู ้อื่น และสามารถใช ้ชีวิตในสังคม 

ได้อย่างเป็นปกติ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต ท�าให้ทหาร 

พิการทุกข์ใจมากที่สุด อันดับแรกคือการไปไหนมาไหน 

ไม่สะดวก รองลงมา คอื ความรูส้กึว่าตนเองเป็นภาระผูอ้ืน่

บทบำทของครอบครัว

ครอบครวัมผีลต่อการยอมรบัและการปรบัตวัของ

ทหารพิการทางการเคลือ่นไหว ซึง่คูส่ามภีรรยาของทหาร

พิการทางการเคลื่อนไหวมีบทบาทต่อการยอมรับและ

การปรับตัวของทหารพิการทางการเคลื่อนไหวมากกว่า

ครอบครวัโดยสายเลือด (ปิยะพิมพ์ กติสิธุาธรรม, ๒๕๕๔) 

ขั้นตอนของการยอมรับความพิการทางการเคลื่อนไหว

ของสมาชิกในครอบครัว แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ 

๑) ระยะการรับรู ้ เกิดขึ้นเม่ือครอบครัวรับรู ้

ความจริงว่าสมาชิกต้องสูญเสียความสามารถทางการ

เคลื่อนไหวไปตลอดชีวิต

๒) ระยะการเรียนรู้ เป็นระยะที่ครอบครัวเริ่ม

ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดข้ึน ครอบครัวจะ

เรียนรู้ในการปรับตัว และเรียนรู้บทบาทใหม่ในชีวิตของ

ตนเอง 

๓) ระยะการยอมรับ เป็นระยะของการปรับตัว

และปรับจิตใจให้ยอมรับกับสภาพความเป็นคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหว 

เมื่อผ่านขั้นตอนการยอมรับความพิการแล้ว

สมาชิกในครอบครัวต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความ

ช่วยเหลือ หากทหารพิการเป็นหัวหน้าครอบครัว ภรรยา

ต้องมีการปรับบทบาทให้สอดคล้อง อาจต้องท�าหน้าที่

หัวหน้าครอบครัวแทน ซึ่งในระยะแรกอาจท�าให้เกิด

ความเครยีด และต้องการการสนบัสนนุทางสงัคม เพือ่ให้

ผ่านภาวะวกิฤตินีไ้ปได้ (Rowe, 1981) แรงสนบัสนนุทาง

สงัคมนีส้ามารถลดความต้องการทางการแพทย์ และช่วย

ในการฟื้นฟูสุขภาพของทหารพิการ

กำรปรบับทบำทในครอบครวัหลงัควำมพกิำรต้องอำศยั

ควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย ดังนี้

๑. ทหารพิการต้องพยายามพัฒนาตนเองก่อน

ต้องพยายามขวนขวาย กล้าเปิดเผยตัว มีก�าลังใจต่อสู้

เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น อดทนต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่ปล่อย

ให้ตนเองจมปลกัอยูกั่บความพกิาร ต้องตระหนกัว่าตนเอง

ยังมีศักยภาพอยู่ มีสิทธิที่จะคิดฝัน อย่านิ่งดูดายโอกาสที่

ได้มานั้น มิใช่รอให้คนอื่นหยิบยื่นมาให้สถานเดียว ต้องมี

ความขวนขวาย การที่จะให้ครอบครัว สังคมเข้าใจและ

ยอมรับคณุค่าของตน ต้องเร่ิมต้นทีต่วัเอง (รจุา ภูไ่พบลูย์, 

๒๕๔๑) คือมีความมานะอดทน ไม่ส้ินหวัง แสดงความ

สามารถที่มีอยู่ออกมาก่อน แล้วในที่สุดความแตกต่าง

ของสภาพร่างกายก็มิใช่ปัญหาอุปสรรคหรือเป็นตัวชี้วัด

คุณค่าของมนุษย์อีกต่อไป บางครอบครัวทหารสามารถ

ปรบัตัว ยอมรบัความพกิารได้เรว็ ก็ช่วยให้ครอบครวัผ่าน

ภาวะวกิฤตไิปได้โดยใช้เวลาไม่เกนิ ๖เดอืน บางครอบครวั 

ทหารท้อแท้ ไม่พยายามช่วยตนเอง ท�าให้ครอบครัวปรับ

ตัวล่าช้าไปด้วย

๒. ครอบครัวต้องสนับสนุนกระตุ้นให้ก�าลังใจ

ครอบครัวส�าคัญท่ีสุดต่อการพัฒนาชีวิตของทหารพิการ 

ต้องพยายามท�าความเข้าใจ ให้ก�าลงัใจ ศกึษาวธิกีารดูแล 

ให้ความช่วยเหลือ หรอืพฒันาทหารพกิารให้ถูกทาง สนใจ

เรือ่งทีอ่ยูห่ลับนอน อาหารการกนิ ส่ิงอ�านวยความสะดวก 

ปรบัสภาพทีอ่ยูอ่าศยั เช่น ประตหู้องน�า้ให้เหมาะกบัความ

พิการ (วรพันธ์ ปัญญากาศ, ๒๕๕๖) ส่งเสริมให้ได้ใช้เวลา
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ว่างให้เป็นประโยชน์ ออกก�าลังกาย ช่วยเหลือตนเอง 

พบปะผู้คนนอกบ้าน เท่าท่ีสามารถท�าได้ หากท�าได้จะ

ท�าให้ทหารพิการปรับตัวได้รวดเร็ว การเห็นคุณค่าของ 

คนในครอบครวั ย่อมน�าความสขุมาให้ การท�าให้ครอบครวั

มคีวามเข้าใจ ให้ความรกั ตระหนกั รบัผดิชอบ ให้ก�าลังใจ 

ความอบอุ่น เป็นการส่งเสริมขวัญก�าลังใจแก่ทหารพิการ

เสมือนยาขนานเอกท่ีจะท�าให้มีก�าลังใจต่อสู้อย่างมั่นใจ 

ไม่สามารถหาอะไรมาเทียบเท่าได้ หากครอบครัวเต็มใจ 

สนับสนุนย่อมเปิดโอกาสกว้างให้ชุมชนได้เข ้ามาม ี

ส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาต่อไป อัตภาพ (นราทิพย์ ไชยยา,

๒๕๕๕) ทหารพิการจะสามารถพึ่งตนเองได้และไต่เต้า 

สู่โอกาสส�าคัญยิ่งขึ้นไปอีก

๓. สังคมต้องส่งเสริม สังคมรวมถึงภาครัฐ ภาค

ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ต้องยอมรับ ไม่รังเกียจ 

กีดกัน ให้ความส�าคัญเรื่องสิทธิ โอกาส ความเสมอภาค 

สังคมต้องเข้าใจว่า “คุณค่ำของมนุษย์ใช่สิ้นสุดที่ควำม

พิกำร” พร้อมท่ีจะให้โอกาสได้แสดงศักยภาพ ปัจจุบัน

สังคมไทยเข้าใจและเห็นความส�าคัญทหารพิการมากขึ้น 

ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริม เชิดชูเกียรติและดูแลความ

เป็นอยูข่องสมาชกิในครอบครวั จดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสม

ให้เพื่อตอบแทน มีกำรติดตำมครอบครัวทหำรเหล่ำน้ี 

อย่ำงต่อเนื่อง อาจไม่สามารถทดแทนความพิการ 

ทีเ่กดิขึน้ได้ เพรำะถ้ำทหำรเหล่ำนีม้โีอกำสเลอืกคงเลอืก

ให้สมประกอบมำกกว่ำ แต่เม่ือเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว  

สิ่งต่าง ๆ ที่สังคมจัดให้เป็นสิ่งที่ท�าเพื่อเป็นการตอบแทน

ความเสียสละ ความสูญเสียของทหารเหล่านี้

แนวทำงในกำรใช้ชีวิตของทหำรพิกำรโดยกำรมี 

ส่วนร่วมของครอบครัว และกำรสนับสนุนจำกสังคม

การปรบัมมุมองทางบวกของครอบครวัและสงัคม 

จะเป็นตัวช่วยก�าหนดแนวทางในการใช้ชีวิตหลังความ

พกิาร ว่าจะไปในทศิทางใด โดยปกตคิรอบครวั สงัคมและ

ทหารพิการเอง จะมองความพิการเป็น ๒ แบบ แบบแรก

มองว่าความพกิารเป็นเวรเป็นกรรมน่าสงสาร และควรจะ

ได้รบัการสงเคราะห์ช่วยเหลอือย่างเดยีว แบบทีส่อง มอง

ทหารพิการเป็นทรัพยากรส�าคัญ เป็นมนุษย์คนหนึ่งของ

สังคมที่เราต้องลงทุนเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพ ปัจจุบันนี้

ยังมีการมองแบบแรกกันเป็นส่วนใหญ่ หน้าที่ต่อไปของ 

ทกุภาคส่วนรวมทัง้คนพกิารเองด้วยท่ี จะต้องปรบัมุมมอง 

จากแบบทีห่นึง่มาเป็นแบบทีส่องมากขึน้ ไม่ได้หมายความ

ว่าแบบใดแบบหนึง่ถกูหรอืผิด แต่ทหารพกิารจ�านวนมาก

หรอืส่วนใหญ่ในสงัคมไทยทีม่ศีกัยภาพต้องรบัการพฒันา 

เป็นทุนในการพัฒนามุมมองแบบที่สองถือว่าทหารพิการ

เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญของชาติบ้านเมือง (อัจฉรา 

พุฒิมา, ๒๕๕๕) ไม่ควรมองข้าม พวกเขาได้เสียสละเพื่อ

ประเทศชาต ิทกุฝ่ายต้องช่วยกนัพฒันา ดงัทีเ่รยีกว่า การ

ฟื้นฟูสมรรถภาพทหารพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเอง 

ให้ได้มากทีส่ดุตามสภาพร่างกาย และครอบครวัช่วยท�าแทน 

ในส่ิงที่ไม่สามารถท�าเองได้หรือท�าได้บางส่วน สังคมที่

ฉลาดย่อมส่งเสริมพัฒนาคนพิการให้เป็นพลังไม่ใช่มอง

เป็นภาระครอบครัวและสังคม

สรุป

บทบาทของครอบครัวภายหลังความพิการ 

ของทหาร จากเหตุความม่ันคงในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการกระท�ากิจวัตร

ประจ�าวัน และระดับความพิการของทหาร การยอมรับ 

ความพกิารของตนเอง และสมาชกิในครอบครวั นอกจากนี้ 

ครอบครัวที่มีการปรับบทบาท ได้เหมาะสมจะผ่านภาวะ

วิกฤตินี้ไปได้โดยเร็ว 

การให้เบี้ยยังชีพและการแจกของให้ไม่ใช่การ 

ช่วยเหลือที่ยั่งยืน การสร้างความยั่งยืนให้กับแผนงาน 

ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูทหารพิการนั้น จะต้อง

เน้นการมีส่วนร่วมของทหารพิการ ครอบครัว และสังคม

โดยมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมท�าและประสานงาน เพื่อให้

ทหารพิการสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันด้วยตนเอง 

และมคีวามสามารถท่ีจะมชีวีติอยูใ่นสังคมได้อย่างเป็นสุข

ตามสภาพความพิการของร่างกายที่เกิดขึ้น
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