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บทคัดย่อ 
 

งานวทิยานิพนธ์น้ีมีความประสงคท่ี์จะน าเสนอเร่ืองของผูห้ญิงพิการทางสายตา (ตาบอด) 
หลงัก าเนิดจ านวนสองคนโดยจะน าเสนอรายละเอียดของการต่อสู้จดัการกบัปัญหาต่างๆของพวก
เธอไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการถูกตีตราและความมีอคติของสังคม  การเก็บขอ้มูลในงานวิทยานิพนธ์
เล่มน้ีใชว้ธีิการวเิคราะห์เร่ืองเล่าของผูห้ญิงพิการทางสายตา (ตาบอด) สองคนเพื่อเรียนรู้วา่พวกเธอ
เผชิญกบัอตัลกัษณ์ท่ีถูกปิดป้ายและการเลือกปฏิบติัจากสังคมในรูปแบบใด กลุ่มคนใดท่ีปฏิบติัต่อ
เธอแตกต่างกนั พวกเธอตอ้งด าเนินชีวิตและปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มของการถูกปิดป้ายและ
การเลือกปฏิบติัอย่างไรและพวกเธอมียุทธศาสตร์ในการจดัการต่อรองกบัการถูกปิดป้าย การเลือก
ปฏิบติัและมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มคนหลากหลายแตกต่างกนัอย่างไร การใช้มโนทศัน์อตัลกัษณ์ใน
งานวทิยานิพนธ์น้ีใชค้วบคู่กบัมโนทศัน์เร่ืองยทุธศาสตร์ในการจดัวางต าแหน่งแห่งท่ีของผูถู้กศึกษา
เพื่อเรียนรู้วา่พวกเธอใชเ้คร่ืองมืออะไรบา้งในการนิยาม สร้างความหมาย และสร้างอตัลกัษณ์ใหม่
ให้กบัตนเองเพื่อต่อรอง ท าให้ตนเองเขม้แข็ง ไม่เป็นฝ่ายถูกกระท าแต่กลบัเป็นผูก้ระท า ขอ้คน้พบ
ของงานวทิยานิพนธ์มีดงัต่อไปน้ี 

ผูถู้กศึกษาทั้งสองคนตอ้งเผชิญกบัการถูกปิดป้ายและตีตราจากสังคมไม่แตกต่างกนัมาก
นกั ในสังคมลาว คนตาบอดถูกมองวา่เป็นภาระ เป็นตวัตลก ถูกตั้งขอ้สงสัยในเร่ืองความสามารถใน
การจดัการเร่ืองต่างๆ รวมถึงความสามารถในการเป็นแม่ท่ีดี รัฐบาลเองก็มิได้มีนโยบายในการ
ช่วยเหลือคนกลุ่มน้ีอยา่งจริงจงั  ความเป็นผูห้ญิงตาบอดจึงท าให้ความเป็นชายขอบมีลกัษณะซ้อน
กนัสองชั้น คือทั้งพิการและเป็นผูห้ญิง แต่ทั้งสองกรณีศึกษามีตน้ทุนทางสังคมวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
กนัท าให้ความสามารถในการปรับตวัและต่อรองแตกต่างกนั  ส าหรับวิไลผูเ้คยตาดีมาก่อน ตน้ทุน
ส าคญัท่ีสุดของเธอคือภูมิหลงัทางการศึกษาและอาชีพท่ีเคยท าก่อนตาจะบอด การไดจ้บปริญญาตรี
จากต่างประเทศและการไดเ้ป็นขา้ราชการท าให้เธอมีความมัน่ใจในตนเอง ท าให้ไดรั้บเงินอุดหนุน
จากรัฐมากกวา่กรณีศึกษาท่ีสองและท าให้ไม่มีความกดดนัทางอารมณ์ความรู้สึกมากนกั เธอสร้าง
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ภาพลกัษณ์ตนเองวา่ไม่แตกต่างจากคนตาดี และพยายามจดัการร่างกายตนเองเหมือนคนตาดี เช่น
ไปเขา้ร้านเสริมสวย เม่ือถูกดูถูกเธอตอบโตด้ว้ยค าพูดและปฏิเสธท่ีจะเป็นลูกคา้ เธอยงัใชค้วามทรง
จ าท่ีเก่ียวกบัทกัษะทางร่างกายสมยัท่ีตายงัไม่บอดท าใหใ้นบางบริบท เธอสามารถจดัการเคล่ือนไหว
ต่างๆให้ดูไม่ต่างจากคนปกติได ้และยงัเล้ียงลูกอย่างดีเพื่อลบล้างการสบประมาทจากเพื่อนบา้น 
ความเขา้ใจความส าคญัของตน้ทุนการศึกษาท าให้เธอพยายามไปเรียนอกัษรเบรลล์และ ฝึกทกัษะ
การนวด ความสามารถช่วยสามีหารายไดเ้ขา้บา้นท าใหล้ดการดูถูกจากครอบครัวสามีดว้ย 

ส่วนกรณีศึกษาท่ีสองคือปองเน่ืองจากเธอพิการทางสายตามาตั้งแต่อายุเจ็ดเดือน เธอจะ
ไม่มีตน้ทุนทางกายภาพ, การศึกษาและทางสังคมเทียบเท่าวิไล บุคลิกของเธอจึงมีความเก็บกด
มากกวา่ และมีการตอบโตท้างอารมณ์รุนแรงมากกวา่  ปองค่อนขา้งอ่อนไหวอยา่งมากหากคนเรียก
เธอวา่ “คนตาบอด” ค าเรียกน้ีท าให้เธอรู้สึกไม่ดีและมองตนเองเหมือน “สัตวเ์ดรัจฉาน” และเป็น 
“คนด้อยเกียรติ” ปองจะปฏิเสธ การประชดประชันด้วยความโกรธทุกคร้ังเม่ือถูกดูถูกจึงเป็น
ยุทธศาสตร์ปกป้องตนเองท่ีเป็นไปอย่างอตัโนมติั การเก็บขอ้มูลจากสถานท่ีท างานของเธอท าให้
เห็นสภาพท่ีคนตาบอดทั้งหญิงชายกลายเป็นตวัตลกและเคร่ืองระบายอารมณ์ของคนตาดี ความ
พยายามช่วยเหลือตนเองประการหน่ึงคือการไปเรียนเป็นหมอนวดเพื่อเพิ่มรายได ้การไม่ปฎิเสธ
ความช่วยเหลือท าให้ถูกหลอกจากแก๊งตม้ตุ๋น เราจึงเห็นสภาพความเป็นชายขอบซ ้ าซ้อนไดช้ดัเจน
ข้ึน ตน้ทุนทางสังคมเพียงนอ้ยนิดท่ีคนกลุ่มน้ีมี คือความเอ้ืออาทรจากสมาชิกครอบครัว ปองมีเพียง
แม่และสามีเป็นท่ีพึ่งและท่ีระบายความทุกข์ จะเห็นไดว้่ากรณีศึกษาท่ีมีตน้ทุนทางสังคมดีกว่าจะ
เลือกจดัวางต าแหน่งแห่งท่ีของตนใหม่และสร้างอตัลกัษณ์ตนเองใหม่เพื่อไม่ให้ถูกตีตราไดง่้ายกวา่
อีกกรณีหน่ึงซ่ึงความกดดนัท าใหเ้ธอทั้งจ  าตอ้งยอมรับและปฏิเสธอตัลกัษณ์ท่ีถูกตีตรานั้น 
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ABSTRACT 

 
This thesis aims to present life histories of two blind women in Vientian municipality 

by depicting the detail of their struggles in daily life especially how they react against social 
labeling and bias. The thesis utilizes mainly the method of narrative analysis to find out how 
different social groups treat them in different contexts, how they manage to live on, what their 
strategies against discrimination are and how they attempt to reconstruct their identities. 
Relocation of the self is a common strategy they used though in different manners.   

The thesis finds out that both have to face more or less the same kind of contempt from 
different people. In Lao society, blind people are often made fun of and considered a “burden”. 
People wondered whether they can manage things in daily life properly or whether they can 
perform the role of “good mother.” The government does not have any clear cut policy to actively 
help them. Blind women are therefore, double marginalized both in gender and physical terms. 
However, we discover that both cases have different social and cultural capitals which lead to 
difference in their bargaining strategies. For Wilai who used to be ‘normal’ person, her most 
important cultural capital was her educational background. She got her bachelor degree from 
abroad and used to work as governmental official. Such cultural capital equipped her with self 
confidence and enabled her to gain more financial aid from the government compared to our 
second case. She also did not have inferior complex as the other who has been blind in her 
babyhood. Wilai’s strategy is based on her self perception which, according to her own 
construction, is not different from the ‘normal people.’ She tried to manage her body as normal 
people do, for example, visiting a beauty salon. When faced with discrimination there, she 
verbally retorted back and came out. She also used the memory of certain bodily skills during the 
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time before getting blind which enabled her bodily movements in certain context to look like 
normal people. She also tried hard to raise her daughter very well to counteract gossips from 
neighbors. Appreciation of education urged her to learn braille language and learn how to 
massage. To be able to raise income helped to decrease negative feeling from her husband’s 
relatives. 

Pong, the second case, has become blind since her seventh month. Unlike Wilai, she 
lacked cultural and social capital. This led to complicated emotional suppression in her 
personality which exploded out from time to time. She was very sensitive of being labeled 
‘blind’. The word made her feel bad and caused negative self perception. She felt as if having no 
pride or even being like an animal. Her self defensive strategy was automatic verbal retorts. Data 
from her working place revealed how blind people both men and women were abused and made 
fun of. Though trying to equip herself with knowledge of massage, she was once cheated by 
gangsters. The doubled marginalized identity was clear. Her only social capital is love and 
understanding from her family members, her mom and her husband. To summarize, a person with 
better cultural and social capital will be able to better relocate and adjust herself than the other 
case who has both to accept and emotionally reject her labeled identity. 
 


