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หากเราลองหลับตา แล้วเดินไปรอบ ๆ ห้อง เราจะพบว่า
โลกที่คุ้นเคยและรู้จัก กลับกลายเป็นโลกใบใหม่ที่ต้องค่อย ๆ
ปรับตัวและทำาความรูจ้ กั อย่างค่อยเป็นค่อยไป เราต้องเปิดประสาท
สัมผัสรับรู้ส่วนอื่นแทนการมองเห็นด้วยสายตา นัน่ คือ การสัมผัส
ด้วยมือ การเงี่ยหูฟัังเสียง หรือการเปล่งเสียงพูดออกมา
โลกใบนี้เป็นโลกที่เพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ร่วมสังคมของเรา
ใช้ชีวิตอยู่ เป็นโลกใบเดียวกันแต่รับรู้ในอีกมิติ อีกการสัมผัส ไม่ว่า
เพื่อนกลุ่มนี้จะใช้หูและการสัมผัสเป็นหลัก ใช้สายตาหรือท่าทาง
ในการสือ่ สาร ใช้รถุเข็นแทนขา หรือแม้แต่การใช้สมั ผัสอันละเอียด
อ่อนเพือ่ รับรูจ้ ติ ใจของคนทีอ่ ยูต่ รงหน้า ไม่วา่ จะถุูกเรียกว่าอย่างไร
ทุกคน คือ เพื่อนร่วมสังคมที่มีลมหายใจ ความฝััน ความปรารถุนา
ความต้องการ ไม่แตกต่างจากเรา

1

รู้้�จััก “มนุุษย์์” ให้�รู้อบด้�านุ
มนุ ษ ย์ เ ป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ แ สนมหั ศ จรรย์ มนุ ษ ย์ มี
ความสามารถุทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ได้ตลอด
ชีวิต หากเราปรารถุนาจะเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้ง เราควรมอง
มนุษย์จากองค์ประกอบ 3 ส่วน นัน่ คือ

2

1.

ร่�งก�ย
(Body)

ร่างกายเป็นเสมือน “บ��นำ” ของมนุษย์ ทุกคนมีร่างกายที่
จับต้องมองเห็นได้ มีอวัยวะต่าง ๆ ทำางานประสานกันขับ
เคลือ่ นชีวติ ไปตัง้ แต่แรกเกิดจนสิน้ ลมหายใจ บุคคลทีม่ คี วาม
ต้องการพิเศษบางคนมี “ร่างกาย” ทีม่ คี วามแตกต่างชัดเจน
จากคนทัว่ ไป การทำางานของอวัยวะบางส่วนไม่เป็นไปตาม
ธรรมชาติหรือขาดหายไป

2.

จัิตใจั
(Soul)

เรามองไม่เห็นจิตใจแต่จิตใจแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหว
และการกระทำาต่าง ๆ ผ่านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ความ
รู้สึกนีเ้ สมือนเป็น “บ��นำภ�ยในำ” ของมนุษย์ ที่มีทั้งความ
รู้สึกตามสัญชาตญาณ เช่น โกรธ หิว กลัว ไปจนถุึงอารมณ์
ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน เช่น ความรัก ความเมตตากรุณา
ความมุ่งมั่น ความศรัทธา บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
มีจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก เช่นเดียวกับทุกคน บางคนอาจ
แสดงออกถุึงความรู้สึกนึกคิดภายในอย่างเป่�ยมพลังล้น
เหลือ ในขณะที่บางคนอาจรับรู้แต่ไม่แสดงออกมา หรือ
บางคนแสดงออกในแบบแผนเฉพาะตัวที่คนส่วนใหญ่อาจ
ไม่เข้าใจ

3.

จัิตวิิญญ�ณ
(Spirit)

จิตวิญญาณความเป็นมนุษย์นี้เปรียบเสมือน “บ��นำอัันำ
เปิ็ นำ นำิ รั นำ ดร์ ” เป็ น แสงสว่ า งภายในของชี วิ ต การ
แสดงออกของจิ ต วิ ญ ญาณ เช่ น การที่ เราคิ ด เป็ น
คิดดี คิดสร้างสรรค์ คิดด้วยปัญญาและจริยธรรม คิดด้วย
จิตบริสุทธิ์
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณซึ่งแสดงออก
ผ่านร่างกายและจิตใจ ในสภาวะที่เป็นสุข ร่างกาย จิตใจ
และจิตวิญญาณ ผสานเป็นหนึง่ เดียวกัน แต่หากสูญเสีย
สมดุลก็จะเกิดปัญหา เช่น ความไม่สบายทางกายส่งผลต่อ
ความคิดที่ติดขัดและอารมณ์ที่ขุ่นมัว อารมณ์เศร้าโศก
ส่งผลต่อร่างกายที่เหี่ยวเฉาและความคิดเชิงลบ หรือ
ความวิตกกังวล รูดอล์ฟั สไตเนอร์ นักปรัชญาและ
นักการศึกษาชาวออสเตรียกล่าวว่า

“แม้้ร่่างกายและจิิตใจิของบุุคคลที่่�ม้่ความ้ต้องการ่
พิิเศษจิะแสดงออกถึึงความ้บุกพิร่่องเพิ่ยงใด
แต่จิิตวิญญาณความ้เป็็นม้นุษย์ของเขาและเธอ
ยังบุร่ิสที่
ุ ธิ� สม้บุูร่ณ์ไม้่บุกพิร่่อง”
พ่อแม่ ครู และนักสหวิชาชีพ มีภารกิจสำาคัญ
ในการปลุ ก ศั ก ยภาพด้ า นร่ า งกาย และดู แ ลจิ ต ใจ
เพื่ อ เป็ น กระแสธารให้ จิ ต วิ ญ ญาณ ของบุ ค คลที่ มี
ความต้องการพิเศษตื่นขึ้น ซึ่งอาจไม่ส่งผลในภพชาตินี้
แต่เป็นต้นทุนสำาหรับชีวิตในภพชาติต่อไป

3

จัิตใจั

อังคำ์ปิระกอับ 3 สี่วินำ ข้อังมนำุษย์

ทุุกคนุมี “ศัักย์ภาพ” ทุี� รู้อการู้ปลุุก
เรื่องราวชีวิตของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทั้ง 12 คนนี้
จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ 3 ส่วนในความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึง้ และ
เป่�ยมชีวิตชีวา ตลอดจนเรียนรูห้ นทางแห่งการปลุกศักยภาพทั้ง
ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ และจิ ต วิ ญ ญาณให้ ตื่ น ขึ้ น ซึ่ ง ภารกิ จ นี้
ครอบครัว ญาติมติ ร และทุกคนในสังคมมีสว่ นช่วยกันด้วยความ
รัก ความเข้าใจ ความอดทน ความยืดหยุน่ ความคิดทีไ่ ม่เจืออคติ
สิ่งเหล่านี้นำาไปสู่การ “ปลุก” ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยูข่ องบุคคล
กลุ่มนี้ ขณะเดียวกันบุคคลที่มีความต้องการพิเศษก็ได้ “ปลุก”
ศักยภาพใหม่ ๆ ในตัวเราทุกคนให้ตน่ื ขึน้ เช่นกัน เมือ่ อ่านเรือ่ งราว
ของทั้ง 12 คนจบลง ลองถุามตัวเราว่าเราได้รับการ “ปลุก”
อย่างไรบ้าง
4

เอัิ�ต: ข้อังข้วิัญจั�กดวิงด�วิ
“ คนที่่�ม้่ลูกเป็็นดาวน์ก็ไม้่ได้คาดหวังว่า

คุ ณ จิะต้ อ งม้ายอม้ร่ั บุ หร่ื อ สงสาร่ เร่าไม้่ ไ ด้
ต้องการ่ความ้สงสาร่นะ แต่อย่าดูถึูกกัน

แค่นั�นพิอ อย่าใช้้สายตาม้องว่า
เร่าเป็็นคนละร่ะดับุ ม้องว่าม้่ลูกเป็็น
ดาวน์ แ ล้ ว แย่ เขาไม้่ ไ ด้ แ ย่ อ ย่ า งที่่�
คุณคิดหร่อก อย่าไป็คิดว่าม้่ลก
ู เป็็น
ดาวน์แล้วดูเหม้ือนด้อยค่า ม้ันไม้่ใช้่
ให้ ม้ องว่ า คนเป็็ น คน แค่ นั� น พิอ
ม้องว่าเขาก็คอ
ื ป็ัจิเจิกคน เป็็นป็ุถึช้
ุ น

”

เหม้ือนกัน
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เม่�อด้าวด้วงนุ�อย์ปรู้ารู้ถนุาจัะมาเกิด้
ปฎััธิภาค ภุมมะภูติ หรือ น้องเอิ�ต เกิดมาด้วยความตัง้ ใจ
ของคุณพ่อ วันปิยะ ภุมมะภูติ และคุณแม่ พัทธนันท์ ทองคำา
ในวัย 38 ป่ เอิ�ตมีอายุห่างจากพี่ชายคนโตถุึง 16 ป่ คุณพ่อเล่าว่า
เป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากเพราะทุกชีวิตมีความหมาย ในขณะ
ที่คุณแม่ใช้เวลา 3 วัน ปรับเปลี่ยนมุมมองและปรับใจ จากคำาพูด
เตือนสติของคุณพ่อ
“เราไม่่ม่ีสิิทธิิตััดสิินชีีวิิตัใคร ถ้้าเด็กคนนี�เขาม่ีกำาลัังหรือม่ีควิาม่แข็งแรงพอ เขาจะเป็็น
คนตััดสิินเอง เชี่น เขาอาจจะหลัุดก็ได้ หรือวิ่าเขาจะสิ้้กับเราตั่อ เราก็เลัยบอกแฟนวิ่าไม่่ตั้องไป็
เอาออก ให้เขาอย้่กับเรานี�แหลัะ ให้เขาเป็็นคนตััดสิินใจเอง แลั้วิหลัังจากนั�นเราก็ม่านั�งหา
ควิาม่ร้ก้ นั เพือ� เตัรียม่ตััวิทีจ� ะม่ีเขา”
“แรกเริม่� เดิม่ที พวิกพีก� ไ็ ม่่ม่คี วิาม่ร้เ้ รือ� งนีห� รอก แตั่พอเจาะนำา� ครำา� ป็ุ�บ ตัอน 4 เดือนคร่�ง
ครั�งแรกที�ร้ก็ชี็อคกันทั�งค้่ ตััดสิินใจกัน 3 วิัน เป็็น 3 วิัน ที�ทาำ ให้เราเรียนร้้ เตัรียม่ตัั�งรับ
แลั้วิก็วิางแผน”
“จำาได้วิ่าวิันไป็ฟังผลั คุณหม่อบอกวิ่า ม่ีควิาม่ผิดป็กตัิในการตัั�งครรภ์์ เด็กม่ีภ์าวิะเป็็น
ดาวิน์ซิินโดรม่ 47XY21 พี�กอ็ ่�ง ม่ันคืออะไรหรือคะ เราก็เงียบ... ม่ันชี็อค หม่อเขาให้ตััดสิินใจ
เราร้้ผลัวิันศุุกร์ คุณหม่อตั้องการคำาตัอบวิันจันทร์... ข่�นเตัียงผ่าตััดวิันพุธิเพื�อเอาออก พี�ก็เลัย
โทรหาสิาม่ี”
“พีไ� ม่่อยากม่าทำาบุญทุกป็ี ไม่่อยากร้สิ้ ก่ ผิดบาป็ทีเ� ราตััดสิินใจแบบนัน� เพียงเพือ� ตััวิเรา
ควิาม่สิบายของเรา แลั้วิเขายังไม่่ได้สิ้อะไรเลัย แตั่เราไป็ตััดสิินใจให้เขาวิ่าไม่่ตั้องเกิด”
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คุณพ่อพาคุณแม่เปลีย่ นหมอ เปลีย่ นโรงพยาบาล โดยไป
ฝัากครรภ์กับคุณหมอที่ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ซึง่ มีความเข้าใจ
จิตใจและทัศนคติของทั้งคู่ เปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ศึกษา
และค่อย ๆ ปรับอารมณ์ทั้งการอ่านหนังสือเพื่อทำาความเข้าใจ
เด็กที่มีสภาวะดาวน์ซินโดรมรูปแบบต่าง ๆ แต่คุณพ่อก็ยังมี
ความหวังลึก ๆ ว่าอาจไม่เป็นอะไรเลยก็ได้

ไม่ว่าเขาจัะเป็นุอะไรู้เรู้ามีห้นุ�าทุี�ปกป้องเขา
ในวันที่คลอด เอิ�ตมีภาวะรกพันคอ ต้องผ่าคลอด เมื่อ
เกิดมามีผิวสีชมพู นำ้าหนัก 3,070 กรัม หน้าตาน่ารัก สมบูรณ์
ทุกอย่างยกเว้น ไม่มีรูทวาร ซึ่งเป็นเรื่องปกติของเด็กที่มีภาวะ
ดาวน์ซินโดรม เอิ�ตได้รับการผ่าตัดภายในสามวัน โดยเจาะรูที่
หน้าท้องเพื่อให้ลำาไส้ใหญ่ออกมา อีกไม่กี่วันถุัดมาเกิดภาวะ
เส้ น เลื อ ดหั ว ใจเกิ น ต้ อ งเอคโค่ หั ว ใจ คุ ณ พ่ อ บอก ลู ก เป็ น
ของขวัญ เขามาเพื่อให้เราเรียนรู้ เปิดใจ เรามีหน้าที่ปกป้องเขา
“เกิดม่าป็ุ�บตั้องผ่าตััดหน้าท้อง อีก 15 วิัน
ผ่าตััดหัวิใจ ตััวิเลั็ก ๆ นีเ� ป็็นม่นุษย์ดดั แป็ลังนะ
คิดด้แลั้วิกันวิ่า ใจพ่อใจแม่่ใหญ่ขนาดไหน
ดั ง นั� น เรื� อ งคิ ด เลั็ ก คิ ด น้ อ ยไม่่ ม่ี ค รั บ เราม่ี
ควิาม่ร้้สิ่กวิ่า พอเขาเกิดม่าแลั้วิ ไม่่วิ่าเขาจะ
เป็็นอะไร เราในฐานะพ่อแม่่ม่หี น้าทีป็� กป็้องเขา”
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หลังจากที่ผ่าตัดหน้าท้องเสร็จแล้ว น้องเอิ�ตต้องเข้ารับ
การผ่าตัดหัวใจ และมีชวี ติ อยูท่ โี่ รงพยาบาล 2 เดือน จึงกลับบ้าน
ได้โดยคุณหมอจะนัดตรวจเป็นระยะ ในช่วงนั้นน้องเอิ�ตมี
ภาวะไฮโปไทรอยด์ร่วมด้วย หากขาดยาจะมีอาการเซื่องซึม
ขณะเดี ย วกั น ต้ อ งติ ด ตามเรื่ อ งหั ว ใจหาก พบรอยรั่ ว จะ
เปรียบเสมือนปั�มนำ้าที่สูบนำ้าทิ้งตลอด มีผลทำาให้ไม่เจริญเติบโต
เหนื่อยง่าย รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนของไฮโปไทรอยด์ทำาให้น้อง
เอิ� ต เซื่ อ งซึ ม ซึ่ ง สมั ย ก่ อ นเข้ า ใจว่ า เป็ น ภาวะปั ญ ญาอ่ อ น
คุณพ่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปรับตารางชีวิต เพราะลูกคนนี้
ในขณะที่คุณแม่คอยดูแลทำาแผลอย่างใกล้ชิด
“เราก็เฝ้้าด้เขาตัลัอด คือ พ้ดง่าย ๆ กิจกรรม่ทีผ� ม่
เคยทำา ผม่เลัิ ก หม่ดเลัย ไม่่ วิ่ า จะไป็กิ น เหลั้ า
เทีย� วิเตัร่ เลัิกหม่ด ม่ีคนนีค� นเดียวิ (ชีีน� วิ�ิ ไป็ทีลั� ก้ )”

หลังจากแข็งแรงก็กลับมาอยู่บ้านได้ 2 ป่ จากนั้นจึงได้
เวลาของการผ่ า ตั ด เปิ ด รู ขั บ ถุ่ า ยโดยการเชื่ อ มรู ขั บ ถุ่ า ยกั บ
ลำา ไส้ ใ หญ่ ต อนปลาย ช่ ว งพั ก “รบ” คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ต่ า งมี
ความสุข แต่ชีวิตน้อย ๆ นี้มีเรื่องท้าทายพาพ่อกับแม่ให้ได้ไป
เรียนรูต้ อ่ หลังการผ่าตัดเชื่อมรูขับถุ่าย คุณแม่ต้องคอยเอาแท่ง
ขนาดนิว้ มือสอดเข้าไปในช่องทวาร โดยทำาทุกวันวันละ 3 ครั้ง
เมื่ออายุราว 3 ขวบ การผ่าตัดต่าง ๆ สิ้นสุดลง ครอบครัวกลับ
มาใช้ชีวิตตามปรกติอีกครั้ง
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“น้องเจ็บม่าก แตั่ถ้้าเราไม่่ทำาแลั้วิใครจะทำา
เวิลัาไป็บ้านยาย บ้านย่า อา ทุกคนเดินหนี
หม่ดเลัย วิงแตักหม่ดเลัย คือ สิงสิารหลัาน
แตั่เราตั้องทำาสิวินทุกวิัน ควิ้านเอาวิาสิลัีนทา
จนเขาสิาม่ารถ้อ่ออกม่าทางร้ได้ ตัอนนั�น
เขายังใสิ่ผ้าอ้อม่อย้่ อุจจาระของเขาเป็็นก้อน
กลัม่ ๆ ไม่่ยาวิ เพราะเขาผ่าหน้าท้องแลั้วิลัำาไสิ้
ม่ันคัด เพราะฉะนั�นม่ันก็จะเป็็นก้อนกลัม่ ๆ
ก็จะเจ็บแลัะป็วิด ชี่วิงนั�นเราให้อาหารเหลัวิ
ทำาอย่างไรก็ได้ทจี� ะไม่่เป็็นอุป็สิรรคในการย่อย
อาหารของเขา ก็ ค วิ้ า นจนลัำา ไสิ้ เ ป็ิ ด จนอ่
ออกม่าได้”

คุ ณ แม่ เ ล่ า ให้ ฟัั ง ว่ า เด็ ก ดาวน์ ซิ น โดรมจะมี ภ าวะคื อ
ข้ออ่อน มือเขานิ่ม ฝั่ามือเป็นฝั่ามือตัด เพราะเป็นดีเอ็นเอเลย
ตาเฉียง นิว้ เท้าห่าง นีค่ อื คุณลักษณะของดาวน์ซนิ โดรม พอผ่านเรือ่ ง
เชือ่ มหน้าท้อง ปิดหน้าท้องเรียบร้อยแล้ว ช่วงทีช่ ว่ ยให้เขามีรกู น้
เป็นของตัวเองก็ตอ้ งแลกกับความเจ็บปวด ซึง่ คุณแม่ตอ้ งช่วยเพือ่
ให้ทุกอย่างผ่านมาได้ น้องเอิ�ตมีพัฒนาการช้ากว่าอายุจริง 2 ป่
ปัจจุบันอายุ 8 ป่ แต่อายุสมองเท่ากับเด็กอนุบาล 1
“คุณพ่อ คุณแม่่ม่ีทัศุนคตัิท�ีไม่่เร่งรัดลั้ก ไม่่พยายาม่กระตัุ้น
หรือบังคับลั้กม่ากเกินไป็ ไม่่คาดหวิังวิ่าตั้องเตัิบโตัไป็เป็็น
อย่างไร แลัะไม่่เป็รียบเทียบเขากับใคร”
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เขาค่อด้ัชนุีชี�วด้
ั ความจัรู้ิงใจั
พ่ อ แม่ ทุ ก คนปรารถุนาให้ ลู ก
มี โ อกาสเรี ย นรู้ ถุึ ง แม้ เขาจะมี ส ภาวะ
ต่างจากเด็กทั่วไป แต่ในความเป็นจริงมี
สิ่งสำาคัญกว่าการพาลูกไป “โรงเรียน”
นั่ น คื อ การทำา ทุ ก วั น ให้ มี ค วามสุ ข
มี ค วามหมาย มี ป ฏิิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น
มีความรักความอบอุ่นดังที่คุณแม่กล่าว
เสริมว่า “ตื่นมาเจอรอยยิ้ม ยิ้มให้กัน
ดูแลกัน”
คำุณพิ่อั “เขาเป็็นของขวิัญ เขาสิร้างรอยยิ�ม่ เขาโกรธิใครไม่่เป็็น เกลัียด
ใครก็ไม่่เป็็น โกรธิ งอน ก็แป็�บเดียวิ เดี�ยวิก็หาย”
คำุ ณ แม่ “แตั่ เวิลัาที� เราเศุร้ า เราทุ ก ข์ เชีื� อ ไหม่คะ เดิ น ม่าเลัยนะ
แลั้วิก็ม่าตับไหลั่เรา” (เขาสิัม่ผัสิควิาม่ร้้สิก่ เราได้)
คำุณพิ่อั “เด็กคนนี�ม่ีควิาม่สิาม่ารถ้พิเศุษ เขาร้้วิ่าคนไหนชีอบเขาหรือไม่่
ชีอบเขานะ เชี่น คนนี�แกลั้ง เขาก็จะไม่่ยุ่งด้วิย พวิกเรายังเก็บ
ควิาม่ร้้สิ่กได้ ไม่่ชีอบแตั่ก็ตั้องยิ�ม่ แตั่เขาจะร้้ทันที”
คำุณแม่ “บางคนเขาไม่่เข้าใกลั้เลัย ทั�ง ๆ ที�ด้เป็็นม่ิตัรม่าก แตั่ทำาไม่น้อง
เอิ�ตัไม่่เข้าใกลั้ อันนี�ตั้องพิจารณานะวิ่าเป็็นม่ิตัรจริงหรือเป็ลั่า
เด็กแบบนี�เหม่ือนเป็็นตััวิดัชีนีชีี�วิัดเลัย เหม่ือนเครื�องจับจีพีเอสิ
เลัยวิ่า จริง ไม่่จริง บางคนหน้าตัาดีม่าเลั่นกับน้องเอิ�ตั แตั่เขา
กลัับถ้อยหนี แตั่กับอีกคนหน่�ง หน้าตัาขี�เหร่่ กลัับไป็กอดเขา”
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นุ�องเอิ�ตมาพรู้�อมของขวัญพิเศัษ
ให้�คนุในุครู้อบครู้ัว
คุณแม่เล่าให้ฟังั ว่า จากชีวติ ทีเ่ คยอยากมีอยากได้อยากเป็น มันกลับมาตัง้ สติวา่
เราอยู่ไปเพื่ออะไร เราไปไหนเอาลูกไปด้วยตลอด เป็นความสุขง่าย ๆ ที่เงินทอง
ให้ไม่ได้คอื การมีกนั และกัน คุณพ่อมีทศั นคติทนี่ า่ สนใจว่า ชีวติ เป็นของลูก เขามีสทิ ธิ
ที่จะมีชีวิต เขาเป็นคนเลือกที่จะเกิดมาแบบนี้ แบบที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่
ภาระลูกคนนี้สอนให้พ่อเป็นคนที่ดีขึ้น เป็นหัวหน้างานทีเ่ มตตาลูกน้อง
คำุณแม่ “สิาม่ีพี�บอกวิ่า ลั้กคนนี�เป็็นของขวิัญที�พิเศุษสิำาหรับพี�แลั้วิ ไม่่ตั้องคิดวิ่าเป็็น
ภ์าระสิำาหรับพี� ถ้้าเขาสิ้้ พี�ก็สิ้ เราก็จบ ไม่่ม่ีคำาถ้าม่อีก แตั่ถ้้าถ้าม่พี�น้องก็
ค่อนข้างจะห่วิงเรา เขากลััวิวิ่า ลั้กจะเป็็นภ์าระให้เรา กระทั�งตัอนนี� ทุกคนก็
ยังคิดวิ่า พีจ� ะเลัีย� งเขาไป็จนถ้่งไหน พีบ� อกวิ่า คิดวิันนีก� อ่ นไหม่ วิันนีเ� ราเตัรียม่
พร้อม่อะไร เราตั้องม่าด้แลัร่างกายเรา ม่าด้แลัสิุขภ์าพเรา ม่าเตัรียม่ทรัพย์
ที�เราม่ี เพื�อที�จะเลัี�ยงด้เขาตั่อไป็”
คำุณพิ่อั “ในสิ่วินชีีวิตัิ การทำางาน เราก็สิาม่ารถ้เอาสิิง� ดี ๆ ทีเ� ราได้รบั สิะสิม่ม่า ม่าทำาน้น่
ทำานี� พัฒนาท้องที�ที�เราอย้่ เพราะเราไม่่คิดถ้่งแตั่ตััวิเองไง เราคิดถ้่งผ้้อื�น
ม่ันก็ขยายควิาม่ร้้สิ่กดีจากเขา (ลั้กนี�แหลัะ) ถ้้าม่องแตั่ตััวิเขา เขาไม่่ม่ีม่้ลัค่า
ทางสิังคม่เศุรษฐกิจ แตั่จริง ๆ เขาผ่านม่าทางผม่นะ เขาสิอนผม่ให้เป็็นคนดี
แลั้วิผม่ก็ม่าเป็็นหัวิหน้างาน เป็็นผ้้บังคับบัญชีา แลั้วิผม่ก็เอาควิาม่ดีจากเขา
แผ่กระจายออกไป็ คือ ทางอ้อม่ที�ม่องเห็น”

คุณพ่อเล่าว่า น้องเอิ�ตรู้เรื่องทุกอย่าง แม้ไม่สามารถุสื่อสารด้วย
คำาพูดได้ แต่เขามีวิธีการสือ่ สารแบบเฉพาะตัว
“น้องเอิ�ตัอย้่กับแม่่บ้านได้ แตั่เราจะไป็ไหนเราตั้องบอกเขา พ่อไป็ทำางานนะ
เขาก็ ‘จ๊ะ’ ก็หอม่กันแลั้วิก็ไป็ แตั่ถ้า้ ห้าโม่งเย็น ทุม่่ สิองทุม่่ ยังไม่่ม่า เขาจะม่ายืนตัรงป็ระตั้
ม่องทางวิ่า เม่ือ� ไหร่จะม่า ไม่่ใชี่เขาไม่่รเ้ รือ� งนะ เขาร้้เรื�องทุกเรื�อง แตั่เขาสิื�อบอกเราไม่่ได้
เขาร้้เรื�อง แตั่เขาจะทำาหรือไม่่ทำาก็อีกเรื�องหน่�ง (แตั่เขาสิื�อได้ด้วิยวิิธิีของเขา)”
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ย์่างก�าวต่อไปของพัฒนุาการู้
คุณพ่อคุณแม่ปรารถุนาให้นอ้ งเอิต� สามารถุดูแลตัวเองได้ ให้มพี ฒ
ั นาการอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปในเส้นทางของเขา ให้เวลา ไม่บังคับหรือคาดคั้น
คำุณแม่ “ให้เขาเรียนร้้ ค่อย ๆ ป็รับระดับข่�นตัาม่วิัย แตั่ก่อนเขาเดิน
ไม่่ได้ เขาก็เริ�ม่เดินได้ ก่อนหน้านี�เขาอ่ด้วิยตััวิเองไม่่ได้
ตัอนนี�เขาก็อ่ด้วิยตััวิเองได้ ก่อนหน้านี�เขาอยากกินนม่
เขาไม่่รจ้ ะบอกยังไง เขาเริม่� ใชี้คาำ ศุัพท์เพือ� ทีตั� วิั เองจะอย้ไ่ ด้”
“พี�สิังเกตัวิ่าเด็กดาวิน์เขาม่ีควิาม่ระม่ัดระวิังตััวิเอง คือ ถ้้า
เขาเลั่นอะไรเขาจะไม่่เสิี�ยง เชี่น ถ้้าเขายืนหน้าตั้้กระจกเขา
จะระวิัง ดังนั�นพี�เชีื�อวิ่า ยีนตััวิหน่�งในการอย้่รอดของเขา
ตั้องม่ี เขาเอาตััวิรอดได้ แตั่อย่าไป็บังคับ อย่าไป็บีบคั�น
อย่าไป็บีบเขาวิ่า จะเอาคำาตัอบ ณ ตัอนนัน� เพราะสิม่องเขา
ชี้า สิม่มุ่ตัิบอกวิ่า เอิ�ตัเลัือกสิิ สิองอันนี� เอิ�ตัจะเอาอันไหน
ไป็บอกให้เขาเลัือกเดี�ยวินั�นไม่่ได้ คุณตั้องรอสิัก 30 วิิ แลั้วิ
ค่อยถ้าม่วิ่า เอิตั� เอาอันไหนครับ”
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มองให้�สุุข ทุุกข์ก็ห้าย์
พ่อแม่ของลูกทีม่ ภี าวะดาวน์ซนิ โดรม
ต้องปรับใจตัวเอง ใจต้องใหญ่ แข็งแรง ทำาให้
ดีทสี่ ดุ ในปัจจุบนั ขณะ ความสุขก็จะเกิดขึน้ ใน
แต่ละวัน นอกจากนี้ คือการให้ความรักอย่าง
ไม่มเี งือ่ นไขไปพร้อม ๆ กับการทำาความเข้าใจ
ธรรมชาติ ข องโลก เมื่ อ เข้ า ใจชี วิต ก็ ย่ อ ม
ไม่ทุกข์
คำุณแม่ “ถ้้าเราไป็ม่องให้ทุกข์ ม่ีลัก้ แบบนี� ถ้้าเป็็นอะไรไป็ใครจะด้แลัลั้ก
ฉันจะตั้องหาเงินไวิ้ให้ลั้กเท่านั�นเท่านี� แตั่ ณ วิันนี� ทำาไม่คุณไม่่
รักลั้กวิันนี�ลั่ะ ทำาไม่คุณไม่่เตัรียม่ตััวิให้สิุขภ์าพคุณแข็งแรงลั่ะ
ทำา ไม่คุ ณ ไม่่ ข ยั น หาทรั พ ย์ ด้ วิ ยสิุ จ ริ ตั ตัาม่กำา ลัั ง ที� ม่ี บางที
เขาอาจจะไม่่เป็็นภ์าระเราก็ได้ เขาอาจจะไป็ก่อนเรา แลั้วิพอถ้่ง
ตัอนนั�น เสิียใจไหม่ ทำาไม่เราไม่่ด้แลัเขาให้ดี ตัั�งแตั่วิันนี�ไป็เลัย
อะไรจะเกิดก็ให้ม่ันเกิด อย่างน้อยไม่่ตั้องม่าเสิียใจกันทีหลััง
อย่างนั�นดีกวิ่า”
คำุณพิ่อั “ที�วิ่าอนาคตัเขาจะอย้่กับใคร ม่ันอาจเป็็นการหาเหตัุผลัเข้าข้าง
ตััวิเองเพื�อตััดสิินใจบางอย่าง เพื�อตััวิเอง ถ้้าคิดกวิ้าง ๆ คือ
เขาม่ี สิิ ท ธิิ� อ ย้่ ให้ เขาเลัื อ กเอง เราม่ี ห น้ า ที� สิ นั บ สินุ น เขา
ป็กป็้องเขา ไม่่ตั้องไป็คิดไกลั”
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สิง่ ทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่นอ้ งเอิต� ฝัากถุึง
พ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษและผู้คนในสังคม คือ ความเข้าใจ
ไม่ใช่ความสงสาร เข้าใจว่า ทุกคนเป็น
ปัจเจก มีคณ
ุ ค่า มีเกียรติ มีศกั ดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ ความรักคือ สิ่งที่สำาคัญที่สุด
คำุณแม่ “หอม่แลั้ วิ ก็ ก อด เขาเป็็ น เด็ ก ที�
พิเศุษ ใครใกลั้เขาแลั้วิจะรัก เด็กดาวิน์
คือ ดาวิจริง ๆ ดาวิในดวิงใจ ทำาให้พี�
ม่ีควิาม่สิุข ถ้้าจะให้กำาลัังใจพ่อแม่่ทม่�ี ี
ลั้กเป็็นดาวิน์ สิิ�งเดียวิที�จะบอกคือ
ให้ควิาม่รักเขาเยอะ ๆ กอดเขาเยอะ ๆ
พ้ดกับเขา กอดเขา”
คำุณพิ่อั “เราม่ีควิาม่รักไง นั�นแหลัะ ง่าย ๆ”

การสนทนาของเราจบลงด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นใน
หัวใจอย่างทีม่ อิ าจบรรยายได้ ขอบคุณการเดินทางของชีวติ ทีท่ าำ ให้
เราได้มีโอกาสมาพบกับครอบครัวของน้องเอิ�ต ครอบครัวคน
ธรรมดา ๆ ครอบครัวหนึ่งในสังคมไทย แต่กลับเต็มไปด้วยพลัง
ยิ่งใหญ่ พลังแห่งความรักอันบริสุทธิ์ เรียบง่าย และทัศนคติเชิง
บวกที่เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ของลูก ตั้งแต่มาสู่ครรภ์แม่
ทัศนคติที่เยียวยา หล่อเลี้ยง ให้น้องเอิ�ตเติบโตเป็นทั้งผู้รับและผู้
ให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัว และสร้างความหวังให้กับสังคม
ไทยว่า ความรัก คือ จุดเริม่ ต้นและเป็นสิง่ สำาคัญทีส่ ดุ ในชีวติ มนุษย์
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กเบรียล: สี�วินำ�อัยผู้้�เปิ็นำทำี�รัก
“I want to be a doctor or nurse.
I want to be like my mommy.
I want to call people, write to people
and serve people. I want to be Gabbie.”
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กเบรี ย ล แม็ ค เคย์ สาวน้ อ ยลู ก ครึ่ ง วั ย 13 ป่ เกิ ด มาพร้ อ มกั บ ภาวะ
ดาวน์ซินโดรม คือ โครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง เป็นลูกคนที่สองของครอบครัว
ขยาย สมาชิกในบ้าน ได้แก่ พ่อ แม่ พี่สาว คุณยาย และน้าสาว ด้วยความเชื่อที่ว่า
ลูกเป็นของขวัญของพระเจ้า แม่และพ่อจึงเริ่มต้นที่ “ความรัก” และตั้งใจว่าจะ
“ดูแล” กเบรียลให้ดีที่สุด เธอจึงเติบโตมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและ
ความอบอุน่
“...เราได้รบั การเรียกให้ออกเดินทางบนเสิ้นทางสิายพิเศุษ การหาข้อม่้ลั
การทำาควิาม่เข้าใจ การอย้่กับป็ัจจุบัน แลัะการเป็ิดรับควิาม่เป็็นไป็ได้
แลัะเหตัุการณ์ท�ไี ม่่คาดคิดกลัายเป็็นสิ่วินหน่�งของชีีวิิตัของเรา...”

คุณแม่สะท้อนให้เราทราบว่า การมีลูกเป็นคนพิเศษ เหมือนเป็นของขวัญที่
ทำาให้คน้ พบความหมายของการมีเขาในชีวติ เข้าใจคำาว่า “รักอย่างไม่มเี งือ่ นไข” เป็น
ความสุขอันบริสุทธิ์ และความสามารถุที่ไม่มีขีดจำากัด ได้เรียนรู้การกระตุ้นพัฒนา
การ ได้ทำาความเข้าใจองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้รู้จักมิตรภาพใหม่ ๆ ที่บริสุทธิ์และจริงใจ
ครอบครัวได้พบผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาชีพที่พร้อมเสียสละ ให้ความช่วยเหลือใน
ด้านพัฒนาการ ได้สมั ผัสและรูจ้ กั ครอบครัวอืน่ ทีม่ คี วามเข้าใจและพร้อมเดินเคียงข้าง
กัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายหรือช่วงเวลาเฉลิมฉลองความสำาเร็จ
“การม่ี ก เบรี ย ลัทำา ให้ คุ ณ แม่่ แ ลัะเพื� อ น ๆ
เห็นควิาม่สิำาคัญของการม่ีขอ้ ม่้ลัเชีิงบวิก ได้จดั
ตัั� ง ม่้ ลั นิ ธิิ เดอะ เรนโบวิ์ ร้ ม่ เพื� อ ให้ ก าร
สินับสินุนพ่อแม่่แลัะครอบครัวิ แลัะสิร้างควิาม่
ตัระหนั ก เชีิ ง บวิกที� เ กี� ย วิกั บ ควิาม่ตั้ อ งการ
พิเศุษในสิังคม่”
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กเบรียลในวันนี้สดใสร่าเริง สามารถุช่วยเหลือตนเอง และสื่อสารในชีวิต
ประจำาวันได้ ชอบอ่านหนังสือ เรียนเลข ระบายสี ว่ายนำ้า เต้นรำา ความสามารถุที่
โดดเด่น คือ ด้านดนตรี สามารถุเล่นไวโอลินและเป่ยโนได้เป็นอย่างดี มีความสามารถุ
ในการฟัังท่วงทำานอง สามารถุแกะเพลงได้เองโดยไม่มีใครสอน หรือเพียงได้ดูคนอื่น
เล่นเพลงนัน้ ไม่กรี่ อบ ก็สามารถุแกะเพลงได้ อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีก่ เบรียลยังต้องได้รบั
การพัฒนาและฝัึกฝันอย่างต่อเนือ่ ง คือ การสือ่ สาร การทำาความเข้าใจ และการเชือ่ มโยง
ความคิด การมีสมาธิจดจ่อ รวมทัง้ ถุึงการยับยั้งชั่งใจและการให้เหตุผล

“I will try again.”(หนูจิะพิยายาม้อ่กคร่ั�ง)
ประโยคทีก่ เบรียลมักพูดเวลาทีเ่ ผชิญกับปัญหา หรือต้องทำาสิง่ ที่
ยาก ๆ สิง่ ที่กเบรียลอยากบอกแก่ทุกคนในสังคม คือ อยากให้
ทุกคนมีความสุข ไม่เศร้า ไม่โกรธ และไม่กลัว ขอจงมีความอดทน
และความพยายาม สิ่งที่เราตั้งใจทำาย่อมสำาเร็จ
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ซ�นำโตสี: ผู้้�เต็มเปิ่�ยมไปิด�วิยคำวิ�มสีุข้
ปริญญา วงศ์กิตติวิรัช หรือ ซานโตส ชายหนุ่มหน้าตาดี
วัย 32 ป่ ที่มีดวงตาสุกใสและประกายระยิบระยับ พร้อม
รอยยิ้มระบายบนใบหน้าอยู่เสมอ แต่เมื่อเราพยายามสร้าง
บทสนทนา ซานโตสอาจดูตั้งใจฟัังเป็นอย่างมาก และจะได้ยิน
เสียงตอบกลับมาในทันทีทเ่ี ราจบประโยค ด้วยคำาสุดท้ายทีเ่ ราเพิง่
พูดออกไป พร้อมยกมือไม้ประกอบ ซานโตสเติบโตมาในครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว โดยคุณแม่รามล เป็นผู้เลี้ยงดูหลัก แม้ซานโตส
ไม่สามารถุพูดสือ่ สารได้ แต่ด้วยความรักความเข้าใจ ซานโตสจึง
เติบโตอย่างดี สามารถุดูแลตัวเองในกิจวัตรประจำาวันได้ทกุ อย่าง
อาบนำา้ แต่งตัวด้วยตัวเอง รู้จักเลือกอาหารที่มีประโยชน์ และ
เริม่ ที่จะสื่อสารเป็นคำาพูดมากขึ้น ในปัจจุบัน
“เขาเข้าใจที�เราพ้ดกับเขา แตั่อาจจะตัอบเป็็น
คำาพ้ดไม่่ได้ พ้ดตัาม่คำาท้าย แตั่บางอย่าง เชี่น
ให้เลัือกวิ่าจะกินองุ่นหรือถ้ั�วิ เขาตัอบได้ โดย
เลัือกสิิ�งที�ชีอบจริง ๆ ไม่่ใชี่แค่พ้ดตัาม่”

แม้ซานโตสไม่พูดแต่สามารถุเรียนรู้
และทำาความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ แม่สอนให้
รู้จักสิง่ ต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์ตรง พา
เข้าครัวเพื่อรู้จักชื่ออาหารและสิ่งของ
เครื่องใช้ในครัว ผ่านการสอนจาก
ของจริง ซานโตสค่อย ๆ พัฒนาคลัง
คำาศัพท์ขน้ึ เรือ่ ย ๆ จนสามารถุ
พูดตามและตอบคำาถุามได้
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ซานุโตสุ ค่อ ความสุุขของแม่
ซานโตสชอบฟัังเพลงและวาดรูปตัง้ แต่อายุ 2-3 ป่ แม่จะ
เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมเสมอ แรก ๆ ใช้การวาดตามแบบ
เมื่ออายุ 4 ป่ หลังจากพาไปเที่ยวกาญจนบุรี พอกลับบ้านมา ก็
วาดรูปหัวรถุจักรทีไ่ ด้เห็นมา สามารถุเก็บรายละเอียดทุกเส้นสาย
หลังจากนั้นซานโตสวาดรูปโดยไม่ต้องดูแบบอีกเลย
ตอนอายุ 8 ป่ แม่พาซานโตสเข้าร่วมกลุม่ โฮมสคูลหรือ
บ้านเรียนที่แม่ร่วมกับเพื่อนจัดตั้งขึ้น เพื่อฝัึกฝันการใช้ชีวิตใน
สังคมและการช่วยเหลือตนเองพืน้ ฐาน โดยมีกลุม่ เด็กพิเศษและ
ผู้ ดู แ ลที่ มี ก ารฝัึ ก ฝันมาเป็ น อย่ า งดี จนย่ า งเข้ า วั ย รุ่ น
ความสามารถุที่ฉายแวว คือ การทอผ้า ซานโตสสามารถุทอผ้า
ได้อย่างมีจังหวะและขั้นตอนที่ชัดเจน สมำ่าเสมอ ผลงานทอผ้า
ซาโอริ ของซานโตสมี ความสวยงาม ผ่ า นการทอผ้าทำาให้ได้
พัฒนาทักษะมือ ตา และจังหวะ

“แม่่ คิ ด วิ่ า จะให้ ลั้ ก ใชี้ ชีี วิิ ตั อย่ า งม่ี ค วิาม่สิุ ข
สิุขกายสิุขใจ แตั่สิ�ิงแรกที�ตั้องทำาคือ แม่่ตั้องม่ี
ควิาม่สิุขก่อน”
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แม่คน้ พบว่า ลูกคือครู เพราะลูกทำาให้แม่ได้พฒ
ั นาตนเอง
และพบความสุขที่แท้จริง โดยทำาชีวิตในแต่ละวันของตนเองให้
มีความสุข ความสุขนั้นย่อมถุ่ายทอดสู่ลูก เป็นวิธีของการอยู่
ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ชี วิ ต ของซานโตสเต็ ม เป่� ย มไปด้ ว ย
ความสุข ภายใต้กิจวัตรประจำาวันที่เป็นจังหวะ มั่นคง และ
สมำ่า เสมอ ทำา งานบ้ า น ออกกำา ลั ง กาย ฟัั ง เพลง และ
ไปเรียนศิลปะ เมื่อต้องการบอกความต้องการ จะใช้การมองตา
และพูดสือ่ สารคำาที่ต้องการออกมาเป็นคำาสั้น ๆ
ซานโตสเรียนวาดภาพที่มูลนิธิ
ณ กิตติคุณ อย่างต่อเนื่องจนถุึงปัจจุบัน
ผลงานวาดภาพของซานโตส ทำา ด้ ว ย
ความสุ ขไม่ ใช่ เพื่ อการแข่ งขั นหรื อโชว์
ทุ ก ภาพแสดงถุึ ง จิ ต ใจที่ ง ดงามของ
ซานโตส ซึ่งสามารถุสร้างรายได้นอก
เหนื อ จากความสุ ข ในการวาดภาพ
โดยมูลนิธิเป็นผู้จัดการลิขสิทธิ์ผลงาน
ทุกชิ้นของซานโตส
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ชุมชนุเลุ็ก ๆ ทุี�มีความเข�าใจั
เปิด้ใจั แลุะอย์้่รู้่วมกันุ
ความปรารถุนาของแม่ คือ การได้อาศัยอยูใ่ นชุมชนเล็ก ๆ
ทีม่ คี วามเข้าใจคนพิเศษ เป็นชุมชนทีช่ ว่ ยเหลือกันและกัน ฝั่าฟััน
ปัญหาและอุปสรรคด้วยกัน เกื้อกูลกันและกัน
“อยากให้ลั้กได้อย้่รวิ่ ม่ในสิังคม่ ชีุม่ชีนเลั็ก ๆ ที�ม่ี
ควิาม่เข้ า ใจเป็ิ ด ใจ ไม่่ ใชี่ ทำา ให้ เขาทุ ก อย่ า ง
แตั่เป็็นการอย้่ร่วิม่กัน ม่ีควิาม่ป็ลัอดภ์ัย ไม่่วิ่า
จะเกิดอะไรข่�นก็แก้ป็ัญหาไป็ ร่วิม่กับชีุม่ชีนแลัะ
กัลัยาณม่ิตัรที�ชี่วิยเหลัือเกื�อก้ลัในสิิ�งที�เขาทำาเอง
ไม่่ได้ ควิาม่หวิังของแม่่ คือ การได้เห็นชีุม่ชีนเชี่นนี�
แลัะอย้่กับลั้กให้นานที�สิุด”

เมือ่ แม่มีโอกาสได้พูดแทนใจลูก สิ่งที่ซานโตสอยากบอก
กับสังคม คือ อยากให้ทุกคนมีความสุข เข้าใจกัน เป็นมิตร
ช่วยกันสร้างสังคมที่ดีที่เกื้อกูลคนพิเศษ
“ผม่อยากให้คนรอบข้างคิดบวิกแลัะเข้าใจกัน
สิิ� ง ดี ดี เ หลั่ า นั� น จะสิ่ ง ผลัถ้่ ง ผม่แลัะทุ ก คนด้ วิ ย
ผม่อยากอย้่ ใ นสิั ง คม่ที� ค นสิ่ วิ นม่ากเข้ า ใจกั น
เห็นอกเห็นใจกัน เป็็นม่ิตัรตั่อกัน บางครัง� ผม่ร้สิ้ ก่
กลัั วิ คนที� ไ ม่่ ไ ด้ ทำา เชี่ น นี� แตั่ ผ ม่ก็ อ ธิิ บ ายไม่่ ไ ด้
แม่่จง่ ตั้องชี่วิยเหลัือแลัะสิร้างสิังคม่ทีด� ใี ห้ผม่อย้”่
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ปิ๋อั: ห้นำุ่มผู้้ร� ักก�รถ่่�ยภ�พิ
ภาพเบือ้ งหน้า เขาคือหนุ่มผิวพรรณดี สูง ขาว
หน้าตายิม้ แย้ม แต่งตัวดี สุขุม พูดน้อย และเอกลักษณ์
คือ มีกล้อง DSLR คล้องติดคออยู่เป็นประจำา
“ถ้่ายภ์าพม่า 4-5 ป็ีแลั้วิ ผม่จบป็ริญญาตัรีด้านถ้่ายภ์าพจาก
เทคนิคกรุงเทพ ป็กตัิก็ถ้่ายภ์าพทั�วิไป็ ภ์าพคน ภ์าพวิิวิ ตัอน
หลัังถ้้าวิ่างจากงานก็รับงานถ้่ายร้ป็ด้วิย”

ป๋อ หรือ ธีรพัทธ์ จิรวราพันธ์ เล่าถุึงสิง่ ทีช่ น่ื ชอบ
มากด้วยสายตาเป็นประกายแห่งความภูมิใจ ดูเผิน ๆ
เราสามารถุพบเจอเด็กหนุม่ อย่างป๋อได้ทั่วไป ไม่มีอะไร
บ่งบอกว่าเขาแตกต่าง

ความพิเศัษของป๋อ
“เราสมาธิสั้น ช้า แค่นั้น ที่เหลือเราปกติ ถุ้าคนทั่วไปไม่ได้คุยกับเรา
เขาดูไม่ออกว่าเราพิเศษ ภาษาทางการแพทย์เรียก ADHD อาจารย์หมอบอกว่า
เราเป็นน้อย เรารู้ว่าเราเป็นตัง้ แต่อายุ 10 กว่าขวบ ตอนช่วงที่กินยาแล้ว” ป๋อ
เล่าถุึงตัวเอง คุณแม่ของป๋อ นฤมล จิรวราพันธ์ เล่าเสริมถุึงวัยเด็กของป๋อว่า...
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“ป็๋อม่ีพัฒนาการลั่าชี้ากวิ่าวิัยม่าตัั�งแตั่เกิด ควิำ�าชี้า
นัง� ชี้า เดินชี้า พ้ดชี้า เป็็นเด็กนิง� ๆ ไม่่ซิกุ ซิน แตั่กนิ ดี
กินเก่ง พอเข้าอนุบาลั ไม่่ม่เี พือ� น เลั่นกับเพือ� นไม่่เป็็น
แตั่เขาก็เรียนรวิม่ได้ ทำาตัาม่คำาสิั�งได้ ควิบคุม่การ
ขั บ ถ้่ า ยได้ ชีั� น ป็ระถ้ม่ถ้่ ง เริ� ม่ เห็ น พั ฒ นาการวิ่ า
แตักตั่างจากเพื�อนวิัยเดียวิกันม่ากข่�น ผลัการเรียน
ไม่่ดี เลั่าเรื�องไม่่เป็็น อ่านออกเขียนได้ แตั่ตัาม่เพื�อน
ไม่่ทัน โดยเฉพาะเลัข ผลังานศุิลัป็ะด้เด็กกวิ่าวิัย
สิม่าธิิไม่่จดจ่อ ถ้ือเป็็นเด็กที�ตั้องการการด้แลัเป็็น
พิเศุษในห้องเรียน ชี่วิงม่ัธิยม่จ่งแยกไป็อย้่ห้องรวิม่
เด็กพิเศุษที�ไม่่ได้เรียนวิิชีาการตัาม่ป็กตัิ”

“เรามีความสามารถุด้านดนตรี เล่น
แซกโซโฟันได้ น ะ แต่ ปั จ จุ บั น ไม่ ไ ด้ จั บ เลย
เพราะกลัวมันหนวกหูคนอืน่ ”
“ป็๋อม่ีห้ท�ีดีม่าก แยกแยะเสิียงได้แม่่นยำา ฟังเสิียง
ลัะเอียด ๆ ได้ เขาเป็่าแซิกโซิโฟน ได้รวิ่ ม่วิงโยธิวิาทิตั
เลั่นเพลังชีาตัิหน้าเสิาธิงทุกเชี้า เป็็นควิาม่ภ์้ม่ิใจของ
ตััวิเขาเองแลัะแม่่ม่าก”

บทสนทนาของแม่และป๋อที่ผลัดกัน
เล่า ทำาให้เริ่มเข้าใจความพิเศษของป๋อมากขึ้น
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รู้ะห้ว่างก�าวของการู้เติบโต
เร่ือ
� งง่าย ๆ ของคนที่ัว
� ไป็ เป็็นเร่ือ
� งใหญ่สาำ หร่ับุป็๋อทีุ่กเร่ือ
� ง
“ถ้้าถ้าม่วิ่า แม่่ชี่วิยป็๋อให้ผ่านอุป็สิรรคตั่าง ๆ ม่าได้อย่างไร ตัลัอดเวิลัา
เราตั้องฝ้ึกป็๋อหลัายอย่าง ทางด้านร่างกายก็เป็็นกลั้าม่เนื�อม่ัดใหญ่
ม่ัดเลั็ก นิ�วิม่ือไม่่แข็งแรง การเดิน การทรงตััวิ ลั้ม่บ่อย การทำางาน
ป็ระสิานกันของตัา-ม่ือ ควิาม่สิัม่พันธิ์ซิ้าย-ขวิา ทำาให้ทุกอย่างตั้องฝ้ึก
เชี่น การใชี้กรรไกร การจับม่ีด การแกะหนังยางถุ้งแกง เรือ� งง่าย ๆ ของ
คนทั�วิไป็ เป็็นเรื�องใหญ่สิาำ หรับป็๋อ แลัะเรื�องยากของเราแม่่ลั้ก ตั้องฝ้ึก
กันไป็ ม่ีทะเลัาะ ม่ีเสิียงดัง ม่ีดื�อ โวิยวิาย เลัิกทำา ทำาของเสิียหายบ้าง
ผ่านม่าเกือบ 30 ป็ี ควิาม่พยายาม่ทุกเม่็ด ม่ันคุ้ม่ค่าม่าก”
“เราม่ีป็ม่ด้อย ตัรงตััดกระดาษไม่่ได้ ใชี้คตัั เตัอร์ไม่่คลั่อง หนักใจอย้เ่ หม่ือนกัน
ทำาไม่ตััวิเราเป็็นแบบนี� ถ้้าเป็็นไป็ได้ อยากให้คนอื�นเข้าใจวิ่า เราเป็็น
คนพิเศุษ เขาจะด้ไม่่ออกเพราะเราพิการสิม่อง คิดวิ่าป็กตัิ อยากให้
ทำาควิาม่เข้าใจกับเรา ถ้้าไม่่เข้าใจเรา ก็ไม่่เข้าใจเลัย”
“ป็ัญหาทัวิ� ไป็ของป็๋อ คือ การควิบคุม่อารม่ณ์ เพราะเขาคิดซิับซิ้อนแลัะ
จับป็ระเด็นสิำาคัญไม่่ได้ ทำาให้ดเ้ หม่ือนเอาแตั่ใจ แลัะเขาไม่่เข้าใจทักษะ
ทางสิังคม่ ไม่่วิ่าจะเป็็นการเริ�ม่ตั้นสินทนา การสิร้างควิาม่สิัม่พันธิ์
การสิานควิาม่สิัม่พันธิ์ ภ์าษากาย นำ�าเสิียง คำาพ้ด หรือการโตั้ตัอบ
อย่างเหม่าะสิม่ จนแลัด้เย็นชีา หรือตัอบโตั้รนุ แรงม่าก เหม่ือนโกรธิโดย
ไม่่ม่ีเหตัุอันควิร ทำาให้ป็๋อไม่่ม่ีเพื�อน ไม่่ม่ีกลัุ่ม่ก๊วินเพื�อนตัั�งแตั่ป็ระถ้ม่
จนถ้่งม่หาวิิทยาลััย หรือในทีท� ำางาน ซิ่ง� แม่่กไ็ ม่่ม่วิี ธิิ ชีี วิ่ ยให้ผา่ นได้สิำาเร็จ
เหม่ือนกัน”
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มห้าวิทุย์าลุัย์... ชีวิตจัรู้ิง
ทีุ่กคนม้่ศักยภาพิในตัวเอง และไม้่ม้่ใคร่เหม้ือนใคร่

“ป็๋อม่ีมุ่ม่ม่องการถ้่ายภ์าพที�ดี เราลัองทำา

portfolio ร้ป็ถ้่ายของป็๋อ ไป็ยื�นที�คณะถ้่าย
ภ์าพแลัะภ์าพยนตัร์ ม่หาวิิทยาลััยราชีม่งคลั
กรุงเทพ ป็รากฏวิ่า ป็๋อได้รับการตัอบรับเข้า
เรียน แตั่การเรียนวิิชีาการ สิายวิิทย์ หนัก
เอาเรื�องอย้่ ทั�งการทำางานกลัุ่ม่ การคบเพื�อน
การโดนรับน้อง การโดน bully (ข่ม่เหง รังแก)
เป็็นเรื�องที�ป็๋อตั้องเผชีิญตัลัอดเวิลัา 4 ป็ี”

“เพื�อน ๆ ชีอบแกลั้ง เพื�อนเทคนิคจะเยอะ
“เราเป็็นคนชี่างสิังเกตั
เราชีอบถ้่ายภ์าพ”

เป็็นสิายชี่าง ม่าจากตั่างโรงเรียน หลัายที�
ม่ันแสิบ อย้่ดี ๆ เอารองเท้าไป็ซิ่อน บางคนก็
แกลั้งเรา เอาแม่ลังสิาบม่าบ้าง เอาอะไรม่าบ้าง
เราก็กลััวิ”

แม่เล่าว่า ป๋อเรียนรู้ที่จะหลบภัยเข้าไปอยู่ในห้องพักอาจารย์
ว่างก็นวดหลัง บ่า ไหล่ ให้อาจารย์ สร้างความรักความเอ็นดู
จากผูใ้ หญ่ และตลอด 4 ป่ ป๋อเดินทางไปกลับมหาวิทยาลัยด้วย
ตัวเองทั้งแบบแม่ไปส่งครึ่งทาง และแบบลุยเดี่ยวคนเดียวจาก
บ้าน เขาค่อย ๆ เติบโตพิสูจน์ตนว่า เขาทำาได้
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“ป็๋อเรียนจบป็ริญญาตัรีด้วิยคะแนน
พอเอาตัั วิ รอด แตั่ ม่ องย้ อ นหลัั ง ไป็ แม่่ วิ่ า
เค้ า เอาตัั วิ รอดได้ ร ะดั บ ดี ที เ ดี ย วิ เพราะ
ม่หาวิิทยาลััยเป็็นชีีวิตัิ ของจริง”

หลากอุปสรรค หลายปัญหาทีป่ อ๋
เผชิ ญ หน้ า เขาได้ ล องผิ ด ลองถุู ก จน
มี ชุ ด ประสบการณ์ เ ป็ น ของตั ว เอง
“เราต้องเชื่อมั่นว่า ทุกคนมีศักยภาพใน
ตัวเอง และไม่มีใครเหมือนใคร” นี่คือ
สิง่ ทีแ่ ม่และครอบครัวของป๋อใช้เป็นอาวุธ
สำาคัญในการพาป๋อก้าวเดิน และเติบโต
จนถุึงวันนี้
“การม่ีลั้กเป็็นเด็กพิเศุษ หรือเด็กพิการ โจทย์ม่ันยากม่าก เราตั้องด้แลัเขาไป็ตัลัอด
ชีีวิิตัด้วิยควิาม่รักของพ่อแลัะแม่่ ไม่่ม่ีแรงไหนม่าชี่วิยได้ดีเท่ากับแรงพ่อแรงแม่่เท่านั�น แม่้แตั่
หม่อ คร้ นักฝ้ึกทั�งหลัาย ก็เป็็นแค่ผ้ด้นอกสินาม่ ผ้้เลั่นจริง ๆ ก็พ่อแม่่กับเจ้าตััวิเขาเองนี�แหลัะ”

โจัทุย์์ให้ม่ในุโลุกกว�าง
เร่าที่ำางานกับุคนอืน
� ได้ แต่ขอเวลาเร่าป็ร่ับุตัวหน่อย ให้โอกาสเร่า

ปัจจุบนั ป๋ออายุ 28 ป่ ทำางานเป็นเจ้าหน้าทีเ่ ดินเอกสาร
เวชระเบียนทีโ่ รงพยาบาลมนารมย์ ซึง่ เป็นความภูมใิ จอีกอย่างหนึง่
ของตัวป๋อและครอบครัว
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“ที�นี�ม่ีพนักงานอย่างเราอย้่บ้างแตั่ไม่่ม่าก เราทำางานกับคนอื�นได้นะ แตั่
ขอเวิลัาเราป็รับตััวิหน่อย ให้โอกาสิเรา งานหลัักคือ เดินแฟ้ม่ เชี้ายันเย็น
ชี่วิงบ่ายวิันศุุกร์งานจะเยอะ บางทีก็ท้อ เพราะม่ันเหนื�อย เดินทั�งวิัน วิันหน่�ง
เป็็นหม่ื�นก้าวิ ม่องในแง่ดีได้ออกกำาลัังกาย แตั่ก็เหนื�อยม่าก บางครั�งอยาก
ลัาออก แตั่เราลัาออกไม่่ได้ เพราะเขาให้โอกาสิเรา เราโชีคดีที�ที�ทำางานทุกคน
ร้้จักเราหม่ด เข้าใจเรา เจ้านายก็ใจดี ที�อื�นอาจไม่่ให้โอกาสิเราเท่านี�”

แม่ของป๋อเสริมขึน้ ด้วยความภาคภูมิใจ
“4 ป็ี ที�ทำางานที�โรงพยาบาลัทำาให้ป็๋อโตัข่�นม่าก เริ�ม่ม่ีควิาม่คิดเป็็นผ้้ใหญ่
ม่ีควิาม่รับผิดชีอบม่ากข่�น เข้าใจกฎเกณฑ์์ ม่ีเหตัุผลั อดทน แลัะร้้ควิาม่สิำาคัญ
ของคำาวิ่า หน้าที� แลัะคุณค่าของเงิน”

ตอนนี้ ป๋อเริ่มแยกบ้าน ออกไปนอนที่
คอนโดและดูแลตัวเอง 24 ชั่วโมง นับเป็น
อีกโจทย์ใหม่ของชีวิตที่กำาลังเริ่มต้นขึ้น
“แม่่วิ่า เขากำาลัังเริ�ม่ได้ดีเลัยทีเดียวิ ป็๋อจะสินิทกับแม่่ แตั่บางที แม่่อาจอบอุน่
เกินไป็จนทำาให้ป็๋อร้้สิ่กไม่่ตั้องการใครก็ได้ ยังไง ๆ ก็ยังม่ีแม่่ เราควิรถ้อยห่าง
ออกม่า ให้เขาได้เจอป็ัญหา อุป็สิรรค แลัะก้าวิผ่านด้วิยตััวิเอง แม่้จะลั้ม่ลัุกคลัุก
คลัาน ได้รับบาดแผลับ้าง ป็๋อก็จะเตัิบโตัไป็ได้อีก”
“สิิ�งสิำาคัญที�เราป็ลั้กฝ้ังให้ลัก้ คือ เม่ลั็ดพันธิุ์แห่งควิาม่ดี แตั่เขาจะรับได้แค่ไหน
เราไม่่อาจร้้ ที�ทำาได้คือ ทำาไป็ตัาม่หน้างาน สิำาเร็จหรือไม่่ ม่ีเหตัุป็ัจจัยอื�นอีก
ม่ากม่าย ดังนั�น พ่อแม่่ คนในครอบครัวิจ่งตั้องเข้ม่แข็ง ศุ่กษาหาควิาม่ร้้ หาวิิธิี
ใหม่่ ๆ เสิม่อ สิุดท้ายเขาจะสิอนเรา ทำาให้เราลัะวิางอีโก ควิาม่เป็็นตััวิเองลัง
อดทนม่ากข่�น เรียนร้้แลัะยอม่รับจิตัใจของตััวิเองแลัะผ้้อ�นื ม่ากข่�น เด็กพิเศุษ
พวิกเขาเกิดม่าเพือ� ชี่วิยขัดเกลัาควิาม่เป็็นม่นุษย์ของผ้้คนในสิังคม่ ให้ออ่ นโยน
ม่ีเม่ตัตัา เรียนร้้ควิาม่ตั่างของการอย้่ร่วิม่กัน เราจะได้รับสิิ�งนี�จากเขา”
27

ม่�อกลุางวันุกับป๋อ
การเขียนบทความนีใ้ ห้โอกาสเรารูจ้ กั กับ
ป๋ อ ได้ ชิ ม อาหารเที่ ย งที่ ป๋ อ เป็ น คน
ตระเตรี ย ม รั บ ไมตรี จ ากเด็ ก หนุ่ ม ที่
ชื่ น ชอบการถุ่ า ยภาพเช่ น เดี ย วกั น
มิตรภาพระหว่างกันงอกงามขึ้นระหว่าง
มื้อทำาให้เราได้ฟัังความรู้สึกส่วนลึกของ
ผู้ที่แนะนำาตนว่า “ผมเป็นคนพิเศษ”
“ตัอนเด็ก ๆ โดนดุป็ระจำา เพราะวิ่าดื�อ ตัอนนี�เราโตัแลั้วิ เราอยากขอพื�นที�หน่อย
ร้้วิ่าครอบครัวิห่วิงแตั่ก็อยากพ่�งตััวิเองบ้าง อยากไป็เที�ยวิเหม่ือนคนอื�น อยากม่ีเพื�อนสินิท
ไป็ม่าหาสิ้่บ้าง เวิลัาเราอ่ดอัด ไม่่สิบายใจ เราชีอบม่านั�งตัรงนี� นั�งทบทวินวิ่าจะเอาอย่างไร
ตั่อดี นั�งด้ตั้นไม่้ไป็เรื�อย”

ป๋อชีใ้ ห้เราดูมมุ โปรดทีเ่ ขาชอบมานัง่ เวลา
ไม่สบายใจ ก่อนจะแบ่งปันความรู้สึกที่
หลายคนไม่เคยรู้และอาจไม่คิดถุาม
“เวิลัาเจอคนที�พิการม่าก ๆ เชี่น แขนขาไม่่ม่ี หรือม่องไม่่เห็น เราร้้สิ่กวิ่า เขาเป็็นหนัก
ม่ากกวิ่าเราเยอะ เราโชีคดีที�เป็็นแค่น�ี ม่ีพ่อแม่่ ครอบครัวิที�เข้าใจ สินับสินุน ได้ม่ีงานทำา
ด้แลัตััวิเองได้ แม่้ไม่่ม่ากก็ตัาม่ แตั่คนพิการอีกม่ากที�ไม่่โชีคดีเหม่ือนเรา อยากให้สิังคม่เข้าใจ
คนพิการ เราม่ีตััวิตัน ให้เราได้เท่าเทียม่กับคนอื�น ไม่่ม่องวิ่าเราพิการ พิการแลั้วิยังไง ศุักยภ์าพ
เราไม่่ม่ีเลัยเหรอ ม่ันไม่่ใชี่ บางทีเราม่ีศุักยภ์าพม่ากกวิ่าคนป็กตัิด้วิยซิำ�า แตั่สิ�ิงที�เราขาด
คือ โอัก�สีและพิ้�นำทำี� ขอควิาม่กรุณาแบ่งพื�นที�ให้คนพิการตััวิน้อย ๆ คนหน่�งหน่อย อย่างน้อย
เราก็คนไทยด้วิยกัน” ป็๋อพ้ดเสิียงเรียบ ๆ ทวิ่าจริงจังแลัะหนักแน่น

28

ไม่ว่าจะมองอย่างไร ป๋อก็เป็นเด็กหนุม่ ที่สามารถุพบเจอ
ได้ทวั่ ไป และไม่มอี ะไรแตกต่างจากเรา แต่เมือ่ ทบทวนซำ้าแล้วซำ้า
เล่า กลับพบว่า ป๋อ คือ คนพิเศษ คนพิเศษในความหมายพิเศษ
ทีส่ อนให้เรามองตัวเอง และมองโลกอีกมุม นีค่ อื ข้อความในไลน์
ที่ป๋อเขียนถุึงและตรึงใจเรา
“ควิาม่ม่ีอิสิระในสิังคม่หรือมุ่ม่ของคนพิการ คือ การได้เผชีิญกับโลักกวิ้างใหญ่ที�คนธิรรม่ดา
ทั�วิไป็ไม่่เข้าใจ หม่ายควิาม่วิ่า คนทั�วิไป็ไม่่เข้าใจจินตันาการของคนพิการวิ่า ควิาม่สิวิยงาม่ของ
ท้องฟ้าในสิายตัาของเราม่ันสิวิยงาม่ม่ากแค่ไหน ขณะที�คนทั�วิไป็ม่องแค่วิ่า ท้องฟ้าวิันนี�สิวิย
ดีนะ แค่นั�น”

ผลงานภาพถุ่ายของป๋อ “ภาพนีส้ วยตรงที่ว่ามีแสงแดด
สาดส่องเข้ามาและมีธารนำ้าไหล ถุ้าชีวิตเราเหลวไหลก็เหมือน
ธารนำา้ ไหล แต่ถุา้ เราขยันก็เหมือนพระอาทิตย์ทม่ี ขี น้ึ มีลงทุกวัน”
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ธ�ม: ช�ยห้นำุม่ ร่�งเล็กห้ัวิใจัยิ�งให้ญ่
“ธาม้อยากให้ทีุ่กจิังหวัดจิัดงานสภาคนพิิเศษ
ฟัังความ้ฝัันของคนพิิการ่ แล้วช้่วยที่ำาให้ฝัน
ั เป็็นจิร่ิงคร่ับุ”
รฐนนท์ ภูวจรูญกุล หรือ ธาม เอ่ยถุ้อยคำาข้างบนอย่างช้า ๆ
ด้วยนำา้ เสียงชัดเจนและจริงจัง ชายหนุ่มร่างสันทัดวัย 28 ป่ ผู้นี้มี
เรื่องราวดี ๆ อีกมากมายที่จะบอกเล่าให้เราฟััง
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ธามมีครู้อบครู้ัวทุี�อบอุ่นุครู้ับ
“ธิาม่ม่ีพชี�ี ายหน่ง� คน ชีือ� พีภ์� ม่ี ทีบ� า้ นม่ีแม่่กบั ป็�า พีภ์� ม่ี
ธิาม่ น้าโม่่ย น้าโม่่ยชี่วิยแม่่เลัี�ยงธิาม่ม่าตัั�งแตั่เลั็ก ๆ ครับ
ตัอนเด็ก ๆ ป็�ากับแม่่พาธิาม่ไป็ฝ้ึกทีศุ� ริ ริ าชีครับ” คุณแม่่สิดุ ารัตัน์
เลั่าเสิริม่วิ่า “ตัั�งแตั่ธิาม่อายุได้ 3 เดือน เราก็พาไป็กระตัุ้น
พัฒนาการทีโ� รงพยาบาลัศุิรริ าชี เด็กกลัุม่่ อาการดาวิน์ซินิ โดรม่
สิ่วินใหญ่จะม่ีป็ัญหาเรื�องหัวิใจ ตั่อม่ไทรอยด์ แลัะสิายตัา”

ธามโชคดีไม่มปี ญ
ั หาสุขภาพใด นอกจากต่อมอดีนอยด์โต (Adenoid Gland:
ต่อมนำ้าเหลืองส่วนหลังโพรงจมูก ทำาหน้าทีท่ ำาลายเชือ้ โรคและสร้างภูมคิ มุ้ กันให้ระบบ
ทางเดินหายใจ) ทำาให้เป็นหวัดง่าย หายใจลำาบาก ธามเข้ารับการผ่าตัดเอาต่อมอดีนอยด์
ออกตอนสองขวบกว่า ธามเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่น เต็มเป่�ยมไปด้วยความรัก
ความเข้าใจ นี่เองที่ทำาให้ธามเป็นคนที่ร่าเริง แจ่มใส มีความรักให้ทุกคน

ธามรู้ักโรู้งเรู้ีย์นุ รู้ักคุณครู้้ทุุกคนุครู้ับ
“ธิาม่เรียนอนุบาลัที�โรงเรียนวิรรณสิวิ่างจิตัครับ คุณคร้ใจดี ธิาม่ชีอบไป็โรงเรียน”
คุณแม่่เลั่าตั่อวิ่า “ผ้อ้ ำานวิยการโรงเรียนวิรรณสิวิ่างจิตัใจดีม่ากค่ะ ธิาม่เป็็นนักเรียนทีม่� คี วิาม่
ตั้องการพิเศุษคนแรกของโรงเรียน ทุกอย่างใหม่่หม่ดสิำาหรับทัง� คร้แลัะนักเรียน แตั่ทกุ อย่าง
ก็ผา่ นไป็ด้วิยดีเพราะเป็็นอนุบาลัแนวิบ้รณาการ เรียนร้ด้ วิ้ ยกิจกรรม่ ให้เด็กเลั่น ให้ลังม่ือทำา”

ในวัยประถุม คุณพ่อคุณแม่พาธามไปเข้าเรียนทีโ่ รงเรียนแห่งหนึง่ ทีร่ บั “เด็กพิเศษ”
เรียนร่วม แต่กลับพบว่า ลูกถุูกแยกให้ไปนัง่ ในห้องเฉย ๆ หลายวิชา ขาดโอกาสเรียนรู้
ขณะทีห่ าโรงเรียนใหม่ทเี่ ข้าใจเด็กพิเศษอย่างแท้จริง โรงเรียนวรรณสว่างจิตประกาศ
เปิดนักเรียนระดับประถุมศึกษา ธามจึงได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนเดิมที่เป็นเสมือน
บ้านหลังทีส่ อง คุณครูให้ความเอาใจใส่เป็นรายบุคคล วิชาใดทีเ่ รียนไม่ได้ เรียนไม่ไหว
คุณครูจะพาออกมาจากห้องเพื่อทำากิจกรรมอืน่ โดยไม่บังคับ ไม่เร่งให้ธามต้องรู้
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วัยเด็กอาจเคยถุูกเพื่อนแกล้งบ้างแต่ธามไม่โกรธกลับพูดว่า...
“เพือ� นอยากเลั่นกับธิาม่ เขาเลั่นกับธิาม่น่ะแม่่” หลัายป็ีผา่ นไป็คุณแม่่เลั่าวิ่า “เม่ือ� ม่ีการเลัีย� ง
รุน่ เพือ� นคนนัน� เข้าม่าขอโทษธิาม่ แลัะบอกวิ่าตัอนนัน� เรายังเด็ก ยังคิดไม่่เป็็น ขอโทษนะ ธิาม่
ไม่่เคยถ้ือโกรธิเพื�อนคนนี�หรือใครนาน ๆ เขาเป็็นคนคิดบวิกแลัะม่องโลักในแง่ดีเสิม่อ”

โลุกมัธย์ม พ่อแม่แลุะครู้้รู้่วมกันุ
จััด้การู้ศัึกษาเพ่�อพัฒนุาลุ้ก

เครดิตั: Beam Talks
ถ้่ายภ์าพ: ศุุภ์จิตั สิิงห์พงษ์
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ไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีจ่ ะหา “โรงเรียน” ที่
ให้โอกาสเด็กพิเศษได้พฒ
ั นาศักยภาพของตน
อย่างแท้จริง หนทางแห่งการเรียนร่วมนัน้ มี
ข้อจำากัดมากมาย ปัญหาหลัก คือ วิชาต่าง ๆ
ที่ต้องเรียนในระดับมัธยม ไม่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสติปญ
ั ญา
ของผูเ้ รียน ทัง้ ขาดบุคลากรทีเ่ ข้าใจเด็กกลุม่
นี้อย่างแท้จริง ด้วยปัญหาเหล่านี้ คุณพ่อ
คุณแม่ของธามร่วมกับพ่อแม่หลายครอบครัว
ซึง่ ลูก ๆ เรียนร่วมอยูใ่ นโรงเรียนวรรณสว่างจิต
และครูผู้สนใจการศึกษาบำาบัดแนวมนุษยปรัชญา (Anthroposophic curative
education) จึงได้รวมตัวกันก่อตัง้ “มูลนิธิ
ต้นรักเพือ่ เด็กพิเศษ” ขึ้น โดยผู้อำานวยการ
โรงเรียนวรรณสว่างจิตได้บริจาคทีด่ นิ แปลง
เล็ก ๆ ข้างโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
อาคารเรียน ธามร่วมทาสีห้องเรียน ปลูก
ต้ น ไม้ ก่ อ ร่ า งสร้ า งมู ล นิ ธิ ต้ น รั ก ร่ ว มกั บ
ครอบครัวของเขาและเพื่อน ๆ

“ธิาม่เรี ย นงานไม่้ ทำา กั บ ข้ า วิ งานเกษตัร ย้ ริ ธิ ม่ี (ศุิ ลั ป็ะ
การเคลัือ� นไหวิกับภ์าษาแลัะดนตัรี) ป็ลัายเทอม่ก็ทำาลัะครทุกป็ี สินุกม่าก
เรียนเลัขก็ออกไป็ซิื�อของใชี้เงินจริง ธิาม่ทำาบัญชีีขายขยะรีไซิเคิลัของ
โรงเรียนด้วิย ตัอน ม่.6 ธิาม่กับเพื�อนไป็ฝ้ึกงาน ทำารายงาน นำาเสินองาน
ตั้องจำาเนือ� หา พ้ดให้ทป็ี� ระชีุม่ฟัง ธิาม่ฝ้ึกงานทีสิ� วินผีเสิือ� ธิาม่ชีอบดอกไม่้
ผีเสิื�อสิวิย ๆ ม่ันชี่วิยผสิม่เกสิรให้เรา ม่ีดอกไม่้ ม่ีผลัไม่้กิน ธิาม่ฝ้ึกงานที�
ม่หาวิิทยาลััยเกษตัรศุาสิตัร์ กำาแพงแสิน ทำาเรื�อง ‘ผีเสิื�อถุ้งทอง’ ตัอน
ท้ายเลั่ม่เขียนกาพย์ยานี 11 ด้วิยครับ คร้ชีวิ่ ยนิดหน่อยครับ ธิาม่คิดเอง”
ผีเสิื�อถุ้งทองจ๋า
พี�ธิาม่อยากร้้จัก
ผีเสิื�อถุ้งทองเอ๋ย
ป็ีกดำาเหลัืองงาม่ตัา

ด้ชี่างน่ารักยิ�งนัก
ม่าเกาะตัักธิาม่รีบม่า
สิวิยจังเลัยสิวิยหนักหนา
สิบายตัาธิาม่ชีอบม่อง

ย์ิ�งโต ทุางย์ิ�งแคบ
แต่ไม่มีอะไรู้เกินุความพย์าย์าม
เมื่อจบชั้นมัธยมป่ที่ 6 จากมูลนิธิต้นรักเพื่อเด็กพิเศษ โจทย์ใหม่ของชีวิตก็
เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง คุณพ่อคุณแม่พยายามมองหาหนทางที่ธามจะได้พัฒนาต่อไป
ในที่สุดธามได้โอกาสในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฝัึกอาชีพคนพิการ อำาเภอ
พระประแดง ควบคู่ไปกับการเรียนคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฝัึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
สวนลุมพินีในวันเสาร์ คุณพ่อประเสริฐเล่าว่า
“พ่ออยากให้เขาใชี้เวิลัาวิ่างเสิาร์ อาทิตัย์ ให้เกิดป็ระโยชีน์ เพราะถ้้าอย้่บ้านนาน
จะอย้่หน้าจอทัง� วิัน จ่งชีวินไป็เรียนคอม่พิวิเตัอร์ทสิ�ี วินลัุม่ ได้ออกไป็ด้โลักข้างนอก เจอผ้ค้ น
ธิาม่เขาม่ีม่นุษยสิัม่พันธิ์ดี ไป็ไหนใครก็ชีอบม่าคุยกับเขา แลัะเขาก็ชีอบคุยกับคน ธิาม่เรียน
ม่าตัั�งแตั่ม่ัธิยม่ป็ลัายจนถ้่งวิันนี� เขาก็ยังชีอบไป็เรียนที�สิวินลัุม่อย้่ แลัะใชี้คอม่พิวิเตัอร์ได้ดี
พอควิรครับ”
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แม้ทุกอย่างยังไม่ลงตัวนักในเรื่องอนาคต แต่คุณพ่อคุณแม่จัดตารางให้ธาม
ได้ทำากิจกรรมนอกบ้านเป็นประจำาเพือ่ ให้ลกู ได้เรียนรูใ้ นสิง่ ทีส่ นใจ และดีกบั สุขภาพ
เช่น ว่ายนำ้า เรียนขิม
ด้วยความพยายามของครอบครัวในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ในทีส่ ดุ ธามได้
งานทำาในบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมใกล้บ้านด้วยอัตราจ้างคนพิการ มี
ตำาแหน่งเป็นพนักงานรายวัน แผนกบรรจุหบี ห่ออะไหล่รถุยนต์ ธามชอบไปทำางานมาก
เพราะมีรถุตูม้ ารับถุึงหน้าหมู่บ้าน ชอบเพื่อนร่วมงาน ชอบงานที่ทำา ธามปรับตัวได้ดี
กับทุกอย่างแต่เมือ่ หมดสัญญาจ้าง 2 ป่ มีการเปลีย่ นผูบ้ ริหารธามก็ตอ้ งออกจากงาน

ธามได้�งานุให้ม่ ได้�เป็นุสุ่วนุห้นุึ�งของทุีมอย์่างแทุ�จัรู้ิง
ในช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่ได้รับคำาแนะนำา
จากกรมจัดหางานว่า ควรทำาเรือ่ งเปิดข้อมูลประวัติ
ไว้ที่สาำ นักงานเขต โดยคุณแม่ขอให้เป็นบริษัทใกล้
บ้าน และเป็นงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่
นานก็ได้รบั การติดต่อจาก บริษทั เทสท์ เทค จำากัด
ซึง่ อยูฝั่ ง�ั ตรงข้ามหมูบ่ า้ น เป็นบริษทั รับตรวจคุณภาพนำา้ จากหน่วยงาน โรงงานต่าง ๆ
ธามเข้าทำางานในตำาแหน่งพนักงานธุรการ มีหน้าที่ถุ่ายเอกสาร ติดฉลากหน้าขวด
ประเภทต่าง ๆ จัดใส่ถุุง รับ-ส่งเอกสารระหว่างชัน้
“ธิาม่ ถ้ือเป็็นกรณีทดลัองจ้างโควิตั้าคนพิการคนแรกของบริษัทค่ะ การม่อบหม่ายงานก็ด้
ตัาม่ควิาม่สิาม่ารถ้ ตัอนแรกคิดวิ่าทีม่อาจตั้องป็รับเรื�องการสิื�อสิาร แตั่ป็รากฏวิ่า เขาอ่าน
เขียนได้ เข้าใจงาน ทำาตัาม่ขั�นตัอนที�หัวิหน้าม่อบหม่ายได้ ทำางานลัะเอียดได้ ขยัน สิาม่ารถ้
ทำาได้เหม่ือนผ้ป็้ ฏิบตัั งิ านคนอืน� ๆ ในระดับเดียวิกัน” คุณนงนุชี คัม่ภ์ิรานนท์ ผ้จ้ ดั การแผนก
บุคคลัเลั่าถ้่งธิาม่
“เงินเดือนธิาม่ ธิาม่แบ่งให้แม่่กบั ป็�าไวิ้ใชี้จา่ ยในบ้านครับ โตัแลั้วิ ทำางานแลั้วิตั้องรับผิดชีอบ
ตัื�นสิายไม่่ได้ ตั้องไป็ให้ทัน ธิาม่ขี�จักรยานไป็จอดป็ากซิอย แลั้วิข่�นสิะพานลัอยเดินไป็
นิดเดียวิก็ถ้่งที�ทำางานแลั้วิครับ” ธิาม่เลั่าอย่างภ์้ม่ิใจ
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กิจักรู้รู้มเพ่�อสุังคม
วันนี้ชวี ิตของชายหนุ่มวัย 28 ป่ เริม่ ลงตัวแล้ว ธามเขียนกลอนเปล่าสั้น ๆ
ที่บอกเล่าถุึงชีวิตตนเองว่า...
“ธาม้ม้่บุ้าน ธาม้ม้่งาน ธาม้ม้่เพิื�อน ธาม้ม้่ความ้สุข”
ความสุขของธามในวันนี้ ไม่ได้
จำากัดอยู่เฉพาะตนเอง ธามได้เข้าร่วม
การประชุมสภาคนพิเศษ “ก้าวไปด้วย
กัน” นับตัง้ แต่ป่ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นครัง้
แรกของการประชุ ม การประชุ ม นี้ มี
จุดประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมให้
บุ ค คลที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษได้ ม า
พบปะทำากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน จัดขึ้น
ทุก ๆ สองป่ ในการประชุมครัง้ ที่ 1 ธาม
ร่วมแสดงยูริธมี ศิลปะการเคลื่อนไหวที่
เขารัก ร่วมออกแบบเสื้อเพื่อหารายได้
สนับสนุนการจัดงานในครั้งที่ 2 และขึ้น
เวทีแสดงอีกครั้ง ร่วมเป็นพิธีกรและเป็น
นั ก ดนตรี บ รรเลงขลุ่ ย เพื่ อ ต้ อ นรั บ คน
ก่อนเริม่ งาน กิจกรรมในครัง้ ต่อ ๆ มา ใน
ป่ พ .ศ. 2560 ธามได้ ร่ ว มเดิ น ทางไป
ประชุมสภาคนพิเศษโลก ณ ประเทศ
รัสเซีย ธามกล่าวถุึงความผูกพันของเขา
กับกิจกรรมสภาคนพิเศษว่า “ธามได้พบ
เพือ่ นใหม่มากมาย ได้เรียนรูจ้ ากพีจ่ ติ อาสา
วิทยากร ครูอาจารย์ที่มาบรรยายจาก
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เวิร์กชอปต่าง ๆ ธามได้ช่วยเพื่อน ๆ พี่ ๆ
ที่ เ ดิ น ไม่ ไ ด้ มองไม่ เ ห็ น ธามได้ แ สดง
ยู ริ ธ มีกับเพื่อน ๆ บนเวที ได้เจอคนที่
ลำาบากกว่าธาม คนมองไม่เห็น แต่พี่เขาก็
มี มื อ สั ม ผั ส สั ม ผั ส หั ว ใจ มี เ สี ย งไว้ พู ด
เป็นโลกอีกแบบที่ธามได้พบ ดีใจครับ”
“ความ้พิิการ่ คือ ความ้หลากหลายคร่ับุ เร่าต้องเร่่ยนรู่้
ความ้หลากหลายเพิื�ออยู่ด้วยกัน ก้าวไป็ด้วยกันคร่ับุ”

เราขอปิดท้ายการพูดคุยกับ ธาม รฐนนท์ ภูวจรูญกุล ด้วยกาพย์ยานี 11 ที่
เขาพยายามแต่งขึน้ มาจากความรู้สึกนึกคิดของเขาโดยที่เราช่วยเรียบเรียงให้
ทุกคนม่ีควิาม่ฝ้ัน
คนม่ารวิม่หลัายคน
หยุดพ้ดแลั้วิเริ�ม่ฟัง
ฟังเสิียงจากข้างใน
พิการก็เป็็นคน
พิการก็ม่ีฝ้ัน
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ม่ีเหม่ือนกันทุกทุกคน
อาจสิับสินไม่่เข้าใจ
ฟังสิิฟังอย่างตัั�งใจ
ในหัวิใจในดวิงตัา
ม่ีสิับสินม่ีสิร้างสิรรค์
ม่าชี่วิยกันสิานให้จริง

ช่�งอั้�: นำักปิะย�งแห้่งบ��นำดงจัันำทำร์
“เขาว่าหลวงจิะม้่เงินกู้ป็ลอดดอกเบุ่�ย
ให้คนพิิการ่คนละหกหม้ื�น
อู�ม้ันจิะกู้ม้าที่ำาร่้านป็ะยาง
ของม้ันเอง จิะได้เป็็นสัดส่วน
ความ้ฝัันม้ันก็ม้แ่ ค่นแ�่ หละ
ได้ม้่ร่้านป็ะยางเป็็นของตัวเอง
คนพิิการ่ฝัันไม้่เยอะหร่อก”

ช า ว บ้ า น ทุ ก ค น ใ น บ้ า น
ดงจันทน์ หมู่บ้านชนบทเล็ก ๆ ใน
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย คุ้ น เคยกั น ดี กั บ
การเรี ย กใช้ บริ การ “ตาอู� ปะยาง”
จักรยานใครยางรั่ว มอเตอร์ไซค์ใคร
เหยี ย บตะปู ห รื อ ยางแตก ทุ ก คน
ต้ อ งตามหาตั ว ช่ า งอู� ตาอู� ห รื อ พี่ อู�
ชายใบ้ขาเป๋ ผู้เป็นที่พึ่งของชาวสอง
ล้อในหมู่บ้าน
พี่อู�เป็นใบ้ ส่งเสียงเป็นคำาพูด
ไม่ได้ แต่พี่อู�สื่อสารกับเราและทุกคน
ผ่ า นแววตาและเสี ย งอู้ อี้ จ ากลำา คอ
โดยมี ป้ า หลวยผู้ เ ป็ น แม่ ทำา หน้ า ที่
ถุ่ายทอดให้เราฟััง
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พี่อู� ชื่อจริงว่า นายอำานวย บุญประดับ อายุ 55 ป่
เป็นลูกชายคนที่ 2 ในบรรดาพี่น้อง 5 คน ป้าหลวยเล่าว่า
ตอนเกิดพีอ่ กู� ด็ ปู กติเหมือนเด็กทัว่ ไป มีเพียงแขนซ้ายทีเ่ หยียดได้
ไม่สุด ดูงอ ๆ เกร็ง ๆ แต่พอได้สัก 5 เดือน เริ่มสังเกตว่า ลูกชาย
ไม่ส่งเสียงร้องเหมือนเด็กทัว่ ไป มีเพียงเสียงอือ้ ๆ อ้า ๆ ในลำาคอ
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไร จนกระทั่งเด็กแถุวบ้านรุ่นราวคราวเดียวกัน
เริ่มพูดจาชัดถุ้อยชัดคำา พี่อ�ูผู้ติดแม่หนึบและรู้เรื่องทุกอย่าง
ตามวัยก็ยังไม่พูด ป้าหลวยเริ่ มแน่ใจว่าพี่อ�ูไ ม่ ปิ กติ แต่ ด้วย
ความเป็นคนบ้านนอก ฐานะยากจน ไม่รวู้ า่ ต้องทำาอย่างไร ก็เลีย้ งดู
กันมาตามประสาเด็กบ้านนอก อายุครบ 7 ขวบ พาไปฝัาก
เข้าเรียน ป.1 เรียนได้เพียงเทอมเดียว ครูบอกว่า ไม่ต้องไป
โรงเรียนแล้ว เพราะพี่อ�ูพิ้ดไม่ได� เรียนำไม่ร้�เร้�อัง เอั�แต่เล่นำซนำ
คำอัยแกล�งเพิ้�อันำ วิิ�งไปิรอับ ๆ ห้�อัง ชีวิตนักเรียนของพี่อู�จบลง
แต่เพียงเท่านั้น
เมื่อไม่ได้ไปโรงเรียน “โลกของ
เด็กชายอู”� จึงมีเพียงบ้านและร้านของชำา
เล็ก ๆ ของแม่ พี่อ�เู ป็นเด็กซน และติดแม่
มาก เมื่อโดนแกล้ง โดนล้อเลียน ก็จะวิง่
มาหาแม่ เพราะมัน่ ใจว่าแม่ คือ ทีพ่ งึ่ เสมอ
ชีวิตวัยเด็กจึงเติบโตมาอย่างเป็นปกติสขุ
ในจักรวาลร้านของชำาเล็ก ๆ แห่งนี้
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เข้าสูว่ ยั หนุม่ พีอ่ ย�ู งั คงความโสดโดดเดีย่ วในวัยยีส่ บิ เศษ ๆ
วันหนึ่งพี่อ�ูตามเพื่อนไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ร้านในตลาด นั่งดู
ช่างเปลีย่ นยาง ปะยาง เปลีย่ นอะไหล่ ด้วยความเพลิดเพลิน เวลา
มีใครไปช่อมรถุ พี่อู�มักติดตามไปดูการซ่อมรถุ ปะยางด้วยเสมอ
ไปขลุ ก อยู่ กั บ เพื่ อ นที่ เ ป็ น ลู ก จ้ า งร้ า นมอเตอร์ ไซค์ ใ นตลาด
จนมัน่ ใจว่า ทำำ�เปิ็นำ เพิียงแต่ยังไม่มีโอัก�สีได�ลอังทำำ� บ่ายวันนึง
จึงหยิบคีมปากนกแก้วของร้านซ่อมกลับบ้านมาด้วย ตั้งใจจะมา
ลองทำาดู ยังไม่ทันถุึงบ้านก็มีตำารวจตามมาจับตัวไปสถุานีตำารวจ
เพราะเถุ้าแก่รา้ นซ่อมมอเตอร์ไชค์ไปแจ้งความว่า มีคนขโมยเครือ่ ง
มือช่าง ความเป็นคนใบ้ทาำ ให้พอ่ี ไ�ู ม่สามารถุอธิบายอะไรกับตำารวจได้
แถุมยังมีหลักฐานคามือ พีอ่ โู� ดนจับเข้าห้องขัง จนกระทัง่ มีนายดาบ
คนหนึง่ จำาได้วา่ นีค่ อื เด็กใบ้ทบี่ า้ นดงจันทน์ จึงปล่อยตัวแล้วพามา
ส่ ง บ้ า น เหตุ ก ารณ์ ค รั้ ง นี้ ทำา ให้ ค วามฝัั น ที่ จ ะเป็ น ช่ า งปะยาง
มอเตอร์ไซค์ของพี่อ�คู ่อย ๆ ริบหรี่ และมอดดับไป
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ชีวิตของ “ตาอู�ใบ้” ดำาเนินต่อมาเรื่อย ๆ จนถุึงหลัง
ฤดู เ ก็ บ เกี่ ย วอั น เงี ย บเหงา เพื่ อ นแถุวบ้ า นจะไปทำา งานเป็ น
เด็กเสิรฟั์ ทีร่ า้ นอาหารเปิดใหม่ในตัวเมือง จึงชวนสมัครพรรคพวก
ที่สนใจทำางาน ให้เตรียมตัวไว้ เถุ้าแก่จะขับรถุมารับ พี่อ�นู ึกสนุก
แต่งตัวโดดขึน้ ท้ายรถุกระบะไปด้วยความอยากรู้ อยากเห็น และ
เผื่อว่าจะมีงานอื่น ๆ ให้ทำานอกเหนือจากชีวิตอันซำ้าซาก จำาเจ
แถุวละแวกบ้านบ้าง ทว่ารถุกระบะคันนี้พาไปไม่ถุึงร้านอาหาร
เถุ้าแก่ขบั รถุควำา่ ลงข้างทาง เพือ่ นพีอ่ เู� สียชีวติ พีอ่ ส�ู ลบไป เมือ่ ฟั้น�
มาจึงรู้ว่า ตัวเองขาหักสองท่อนต้องผ่าใส่เหล็กดามขา และ
มี ฉายา “อู� ขาเป๋ ” เพิ่ ม มาจากฉายา “ตาอู� ใ บ้ ” กลายเป็ น
“คนพิการ” ในสายตาของชาวบ้านอย่างสมบูรณ์
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำาให้พี่อู�ต้องพักรักษาตัวเป็นป่กว่าจะ
เดิ น ได้ อี ก ครั้ ง ระหว่ า งนั้ น ใช้ เวลาว่ า งรื้ อ ฟั้� น งานช่ า งปะยาง
มีคนรู้จักนำาเครื่องมืออุปกรณ์เก่า ๆ มาให้ เริ่มมีเด็กนักเรียนจูง
จักรยานยางแบนมาให้ปะยาง แลกกับค่าบริการครั้งละ 5 บาท
10 บาท พี่อู�จึงได้ฝัึกปรือฝั่มือต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ รู้ตัวอีกที
กลายเป็น “ช่างอู� นักปะยางขวัญใจเด็กนักเรียน” ไปเสียแล้ว และ
ในที่สุด “ตาอู�ใบ้” กลายเป็น “ช่างอู� ช่างปะยางประจำาหมู่บ้าน
ดงจันทร์” ทีใ่ คร ๆ ก็เรียกใช้บริการไปโดยปริยาย
ในป่ พ.ศ. 2542 ทางราชการมีโครงการสำารวจและเก็บ
ข้อมูล เพื่อทำาศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากไร้ของแต่ละหมู่บ้าน พี่อู�ได้
ขึ้นทะเบียนคนพิการ มีบัตรคนพิการที่สามารถุรับสิทธิรักษา
พยาบาลฟัรี มีเบีย้ คนพิการให้รายเดือน พอมีทนุ มากขึน้ สามารถุ
ซื้ อ เครื่ อ งมื อ เพิ่ ม ขยายกิ จ การซ่ อ ม ปะยาง เปลี่ ย นยาง
มอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นด้วย โดยอาศัยมุมหนึ่งในร้านของชำาของ
แม่เป็นมุมทำางาน
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การู้ขึ�นุทุะเบีย์นุคนุพิการู้
เป็นุผลุด้ีแก่ชีวิตคนุพิการู้แลุะครู้อบครู้ัว

ป้าหลวยบอกว่า การทีท่ างการได้จดั ให้มกี ารขึน้ ทะเบียน
ทำาฐานข้อมูลคนพิการและผูด้ แู ล เพือ่ ใช้สทิ ธิขอรับสวัสดิการจาก
รัฐนัน้ เป็นผลดีแก่ชวี ติ คนพิการและผูด้ แู ล ช่วยลดภาระการดูแล
และช่วยให้ครอบครัว คลายความกังวลได้มาก
“พอได้ ข่� น ทะเบี ย นคนพิ ก ารแลั้ วิ ม่ั น ดี ม่ี
สิงเคราะห์อะไรเขาก็น่กถ้่ง”
“ป็ีนป็ี� า้ แก่แลั้วิ ไม่่รจ้ ะอย้อ่ กี นานแค่ไหน ห้ตัา
ก็ไม่่ดี เลัยไป็เป็ลัี�ยนชีื�อคนด้แลั ให้ลั้กสิาวิ
(น้องสิาวิพีอ� )้๋ เป็็นคนด้แลัแทน เวิลัาคนโทรม่า
ตัาม่ให้ป็ะยางจะได้ม่คี นรับโทรศุัพท์ให้ เจ็บไข้
ได้ป็่วิยข่�นม่าจะได้ม่ีคนเป็็นป็ากพ้ดแทน”
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แม�พิการู้แต่สุามารู้ถช่วย์เห้ลุ่อตนุเอง
แลุะด้้แลุแม่ได้�
ป้าหลวยกล่าวชื่นชมลูกชายว่า พยายามดูแลและจัดการชีวิตตนเองได้
ทั้งยังช่วยเหลือและดูแลแม่ได้
“แม่้จะข่�นทะเบียนได้รับการสิงเคราะห์ แตั่ม่ันก็ไม่่ได้งอม่ือ งอตัีน
รอสิงเคราะห์ อ ย่ า งเดี ย วิ ถ้่ ง พิ ก ารม่ั น ก็ ทำา ม่าหากิ น หลัั ง พ่ อ ตัาย
พี�ตัาย แม่่ก็ได้อ้๋น�ีแหลัะ เป็็นหลัักให้ครอบครัวิ พอไม่่ม่ีลั้ก ไม่่ม่ีเม่ีย
เลัยได้อย้่บ้าน เลัี�ยงแม่่ เลัี�ยงหลัาน”

ลุ้กพิการู้ไม่ใช่ภารู้ะแต่
เป็นุทุี�พึ�งของคนุทุั�งบ�านุ
ป้าหลวยเล่าอย่างภาคภูมวิ า่ ช่างอูน� น้ั ไม่เพียงแต่มอี าชีพ ช่วยเหลือตนเองได้
และเลี้ยงดูแม่ได้ แต่ยังเป็นที่พึ่งของคนทัง้ บ้าน
“ตัอนนี�เจอโควิิด พวิกพี�น้องผ้้หญิงที�ไป็ทำางานกรุงเทพฯ ตั้องกลัับม่า
อย้่บ้านกันหม่ด เพราะโรงงานป็ิด ก็ม่าขายลั้กชีิ�นทอด ขายไก่ย่างอย้่
หน้าบ้าน พอตักบ่าย อ้ม่๋ นั ทำางานของม่ันเสิร็จ ก็ขบั รถ้พ่วิงพาน้องออก
ไป็เร่ขายของ ใคร ๆ เขาเคยบอกวิ่า ม่ีลั้กพิการจะเป็็นภ์าระแตั่ตัอนนี�
ทุกคนในบ้านตั้องพ่�งพาอ้๋กันทั�งนั�น”
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ดุสีิต: คำนำห้้ห้นำวิกไม่ใช่คำนำใบ�
“ผม้อยากให้คนที่ั�วไป็
เป็ิ ด ใจิว่ า คนหู ห นวกอย่ า ง
เร่าก็ ม้่ อ าช้่ พิ สาม้าร่ถึที่ำา
อะไร่ได้อย่างคนอื�น อย่าป็ิด
กั� น เ ร่ า เ ห ม้ื อ น ที่่� ผ่ า น ม้ า
ว่าคนหูหนวกบุ้าใบุ้ ที่ำางาน
ไม้่ได้ที่ำาสิ�งต่าง ๆ ได้ไม้่เที่่า
คนหูด่

”

ขอแสิดงควิาม่อาลัั ย ตั่ อ การจากไป็ของ
คุณดุสิิตั สิุนทรภ์ักดี เม่ื�อวิันที� 13 พฤษภ์าคม่
2564 คุณงาม่ควิาม่ดีของคุณดุสิิตัจะอย้่ใน
ควิาม่ทรงจำาของพวิกเราตัลัอดไป็
ด้วิยควิาม่ระลั่กถ้่ง
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ในบรรดาพีน่ อ้ งสามคน ดุสติ เป็นลูกชายคนโตของครอบครัว เขาเกิดทีโ่ คราช
เมื่อ พ.ศ. ป่ 2511 ดุสิตไม่ได้หูหนวกแต่กำาเนิด ทว่าตอนอายุราว 3 ขวบ ประสบ
อุบัติเหตุหกล้ม หลังจากนั้นก็สูญเสียการได้ยิน ไม่อาจสือ่ สารกับพ่อแม่ได้อีก แม้ว่า
พยายามพูดแต่เสียงที่เปล่งออกมาไม่เป็นภาษา ไม่มีใครฟัังรู้เรื่อง ดุสิตในวัยเด็ก
ต้องอยู่แต่ในบ้าน อยากออกไปเล่นสนุกกับคนอื่นก็ทำาได้เพียงเกาะรั้ว เฝั้ามอง
เด็ก ๆ แถุวบ้านเล่นกันด้วยความน้อยใจ เพราะเขามักส่งเสียงดังออกมาโดยไม่รู้ตัว
จนคนอื่นต้องหันมามอง พ่อแม่อาย จึงไม่ให้เขาออกไปไหน
“ป็ระม่าณ 7 ขวิบ ได้ไป็ชี่วิยแม่่ที�ทำางานเป็็นแม่่ครัวิ เวิลัาจะสิื�อสิารกัน
อย่างเขาจะให้เราไป็ชีื�อนำ�าป็ลัา แม่่จะถ้ือขวิดนำ�าป็ลัาม่าให้เราด้ แลั้วิ
พยายาม่สิอนโดยการออกเสิียงแลัะทำาป็ากให้เราด้วิา่ นำา� ป็ลัา...นำา� ป็ลัา...
แลั้วิก็ให้เงินเราไป็ซิื�อ แม่่ฝ้ึกให้ออกเสิียงเยอะม่าก โดยให้เราเอาม่ือไป็
ทาบที�คอ ให้เราสิัม่ผัสิการสิั�นเวิลัาที�แม่่พ้ด เวิลัาแม่่พ้ด ก็ให้เราพยายาม่
อ้าป็ากตัาม่แม่่ แลัะฝ้ึกพ้ดออกม่าให้ได้”

การู้ศัึกษา ค่อ แรู้งผลุักด้ันุให้�ก�าวไปข�างห้นุ�า
ด้�วย์ความมั�นุใจั
พ่อแม่ของดุสิตทำางานก่อสร้างและรับจ้างทั่วไป แม้ว่าช่วงแรกอาจยังทำาใจ
ลำา บากในความผิ ด ปกติ ข องลู ก ชายคนโต แต่ ใ นที่ สุ ด พวกท่ า นก็ บ ากบั่ น
เสาะหาสถุานศึกษาทีเ่ หมาะสมให้เขาจนได้ ดุสิตได้เข้าเรียนหนังสือครั้งแรกตอนอายุ
8 ขวบ ที่โรงเรียนเศรษฐเสถุียร ซึ่งเป็นโรงเรียนสำาหรับเด็กหูหนวกในกรุงเทพ
ที่นั่นดุสิตได้เล่าเรียนวิชาต่าง ๆ และได้พบเพื่อน ๆ ที่มีความบกพร่องเช่นเดียวกัน
ที่สำาคัญคือ มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษามือ ซึ่งเป็นการสื่อสารสากลในหมู่คนหูหนวก
จนทำาให้เกิดความมั่นใจ ก้าวพ้นความรู้สึกว่า ตนเองมีปมด้อยจากความพิการ และ
กล้าออกไปเผชิญโลกภายนอกด้วยตนเอง
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“พอเข้าโรงเรียน ผม่ได้เห็นภ์าษาม่ือครั�งแรก
คือ ทุกคนไม่่พ้ด แตั่ใชี้ภ์าษาม่ือ ผม่งงม่าก
ทุกอย่างเป็็นสิิง� แป็ลักใหม่่สิำาหรับผม่ แลั้วิจะม่ี
พี� ๆ ม่าพาผม่ไป็เลั่นด้วิย ชีวินคุย ชีวินให้ใชี้
ภ์าษาม่ื อ ผม่ยั ง ร้้ สิ่ ก วิ่ า ภ์าษาม่ื อ คื อ อะไร
ผม่ไม่่ร้จัก ผม่พยายาม่จะพ้ดกับเขา เขาจะ
บอกวิ่า เอาม่ือออกม่าๆ ให้ผม่ใชี้ภ์าษาม่ือ
พยายาม่สิอนภ์าษาม่ือให้ผม่”

เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ 3 จากโรงเรียนเศรษฐเสถุียร
ดุสิตได้เข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยอาชีวะดอนบอสโก ในสาขาวิชา
การพิมพ์ กระทั่งจบการศึกษาระดับ ปวช. จึงได้เข้าทำางานที่
โรงพิมพ์อยูช่ ว่ งหนึง่ ก่อนกลับไปช่วยงานทีว่ ทิ ยาลัยดอนบอสโก
จากนัน้ ได้มโี อกาสเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีทวี่ ทิ ยาลัยราชสุดา
ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
“ถ้่งผม่จะห้หนวิก แตั่ผม่สิาม่ารถ้สิื�อสิารได้นะ ผม่ม่ีควิาม่ร้้แลัะผม่ร้้เรื�องนะ อย่าเรียกผม่วิ่า
คนใบ้เลัยครับ ผม่เป็็นคนห้หนวิก ผม่ไม่่ใชี่คนบ้าใบ้ที�ไม่่สิาม่ารถ้สิื�อสิารได้ ผม่ภ์้ม่ิใจในควิาม่
เป็็นคนห้หนวิก ผม่สิาม่ารถ้ใชี้ภ์าษาม่ือเพือ� สิือ� สิารทำาให้ผม่กลั้าก้าวิออกม่าจากควิาม่คิดเดิม่ ๆ”

ดุสิตเลือกเรียนวิชาเอกประวัติศาสตร์ของคนหูหนวก
เขาจบปริญญาตรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 ในวันรับปริญญา
เขารู้สึกภาคภูมิใจมาก จำาได้ดีว่า วันนั้นตนเองยิม้ กว้างเพียงใด
หลังจากนั้น วิทยาลัยราชสุดาทาบทามให้เข้าทำางานเป็นผู้ช่วย
สอน และต่อมาได้รบั การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
จนถุึงปัจจุบัน ดุสิตได้พิสูจน์ให้เห็นว่า คนหูหนวกอย่างเขาก็มี
ความสามารถุและศักยภาพไม่ต่างจากคนทั่วไป เขามีการงานที่
มั่นคง และมีรายได้เพียงพอสำาหรับส่งไปให้พ่อแม่เป็นค่าใช้จ่าย
ทางบ้านอีกด้วย
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นุักวิชาการู้แลุะพัฒนุาสุ่�อเพ่�อคนุห้้ห้นุวก
ดุสิตมีหน้าที่ดูแลจัดทำาสื่อการเรียน
การสอนสำาหรับนักศึกษา และยังได้รเิ ริม่
จั ด ทำา พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์์ ค นหู ห นวกขึ้ น เป็ น
แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย
ในวันหยุดที่ว่างเว้นจากงานประจำา ดุสิต
จะตระเวนไปพูดคุยกับคนหูหนวกตามที่
ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะคนหู ห นวกผู้ สู ง วั ย
จดบันทึก และเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่า
สนใจ นำามาทำาเป็นสือ่ เพือ่ เผยแพร่ความรู้
ให้กบั ทัง้ คนหูหนวกด้วยกัน และสำาหรับให้คนปกติได้เข้าใจคนหูหนวกมากขึน้ เพราะ
คนหูหนวกไม่ใช่คนใบ้ นี่คือความเข้าใจผิดของสังคม
เขาอยากให้สงั คมเข้าใจว่า คนหูหนวกไม่ใช่คนบ้าใบ้ ไร้ความสามารถุอย่างที่
บางคนคิด แม้พวกเขามีข้อจำากัดด้านการได้ยิน แต่ถุ้าได้รับการศึกษาและพัฒนา
ทักษะจำาเป็นอย่างเหมาะสมก็พร้อมก้าวไปเป็นคนทีม่ ศี กั ยภาพ และมีคณ
ุ ค่าเช่นเดียว
กับคนทัว่ ไปในสังคม
“พิพธิิ ภ์ัณฑ์์คนห้หนวิกไทยทีวิ� ทิ ยาลััยราชีสิุดา น่าจะเป็็นพิพธิิ ภ์ัณฑ์์เกีย� วิ
กับคนห้หนวิกที�แรกแลัะที�เดียวิของป็ระเทศุไทย เราเก็บรวิบรวิม่ข้อม่้ลั
เอกสิาร ป็ระวิัตัิควิาม่เป็็นม่า ตัลัอดจนสิื�อแลัะอุป็กรณ์ตั่าง ๆ ของคนห้
หนวิกตัั�งแตั่สิม่ัยก่อนจนถ้่งป็ัจจุบัน ทำาให้เห็นวิิวิัฒนาการของสิื�อ เวิลัา
คนม่าเยี�ยม่ชีม่ เชี่น เด็กจากโรงเรียนสิอนคนห้หนวิก เขาจะได้เข้าใจ
ป็ระวิัตัิแลัะวิัฒนธิรรม่ของตััวิเองม่ากข่�น ผม่แอบเสิียดายตัรงที�ห้องจัด
แสิดงค่อนข้างเลั็ก ไม่่เอื�อตั่อการจัดวิางสิิ�งของ กำาลัังหาทุนหรืองบ
ป็ระม่าณม่าสินับสินุนเพือ� ทีจ� ะขยับขยายพิพธิิ ภ์ัณฑ์์ให้ดขี น่� ม่ีสิถ้านทีเ� ป็็น
สิัดสิ่วินเหม่าะสิม่ยิ�งข่�น”
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ดุ สิ ต กล่ า วว่ า คนหู ดี ค วรได้ เรี ย นรู้ ภ าษามื อ ซึ่ ง ใน
ต่างประเทศมีการอบรมภาษามือให้คนทั่วไป แต่ในประเทศไทย
ยังขาดแคลนล่ามภาษามือ ทำาให้คนหูหนวกมีความยากลำาบาก
เวลาต้องเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถุไฟัฟั้า หรือ
การไปโรงพยาบาล เพราะหากไม่มีล่ามภาษามือ คนหูหนวกก็ไม่
สามารถุสือ่ สารกับคนอืน่ ได้ นอกจากนี้ สังคมควรให้ความเท่าเทียม
และความเป็ น ธรรมกั บ คนพิ ก าร โดยเฉพาะค่ า ตอบแทนใน
การทำางานที่เสียเปรียบคนทั่วไป
“อีกเรื�องหน่�งคือ ค่าตัอบแทนในการทำางาน คนห้ดีท�ีเรียนจบป็ริญญาตัรีม่ีฐานเงินเดือนอย้่ท�ี
15,000 บาท คนห้หนวิกทีจ� บป็ริญญาตัรีกน็ า่ จะได้รบั เท่ากัน แตั่ม่บี างบริษทั ทีไ� ม่่เข้าใจ ป็ระเม่ิน
วิ่า คนห้หนวิกทำาได้ไม่่เท่าคนห้ดี จ่งคิดอัตัราเงินเดือนให้น้อยกวิ่า ผม่เคยเจอคนห้หนวิกที�เข้า
ทำางานบริษัท เขาบอกวิ่าได้เงินเดือนแค่ 7,000 บาท ทั�งที�จริงม่ีกฎหม่าย พ.ร.บ. สิ่งเสิริม่แลัะ
พัฒนาคุณภ์าพชีีวิตัิ คนพิการ ม่าตัรา 33 คุ้ม่ครองเรื�องการป็ระกอบอาชีีพของคนพิการ”

คนหู ห นวกสามารถุมี อ าชี พ และมี ศั ก ยภาพที่ จ ะทำา
สิ่งต่าง ๆ ได้ ขอเพียงสังคมเปิดใจกว้าง ให้โอกาสคนหูหนวก
ได้ รั บ การศึ ก ษาและแสดงความสามารถุ การสร้ า งพื้ น ที่ ใ ห้
คนหูหนวกและคนหูดีมีโอกาสพบกัน พูดคุยกัน น่าจะทำาให้
ทั้งสองฝั่ายเกิดความเข้าใจกันและกันมากขึน้
“ผม่ม่ีควิาม่ภ์าคภ์้ม่ิใจม่ากครับเวิลัาออกไป็ข้างนอก เจอใครแลั้วิเขาเห็นวิ่า เราเป็็นคนห้หนวิก
แตั่เราจบป็ริญญาตัรี ลัองคิดย้อนไป็ตัอนเด็ก ๆ ยังม่ีคนแถ้วิบ้าน หรือคนทั�วิไป็ตั่อวิ่าเรา
ลั้อเลัียนเราวิ่า ไอ้บ้า ไอ้ใบ้ สิม่ัยก่อนเรายังอายเลัย ตั้องป็ิดบังวิ่า เราเป็็นคนห้หนวิก แตั่ตัอนนี�
เราแทบจะโชีวิ์ป็้ายเลัยวิ่า ผม่ทำางานอะไร เป็็นพนักงานม่หาวิิทยาลััยนะ ผม่เป็็นที�ยอม่รับของ
คนภ์ายนอกม่ากข่�น”
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อัมีนำ�: ผู้้�มอังเห้็นำแสีงสีวิ่�งในำคำวิ�มม้ด
“ที่่ผ� า่ นม้าในช้่วติ ฉััน ฉัันได้เห็นหลายอย่างที่่�
ตาเนื�อม้องเห็นไม้่ได้ ความ้สุขของเร่าคือ
ความ้อิสร่ะ ที่่�เร่าจิะเลือกช้่วิตของเร่าได้”
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เสียงอาซานจากมัสยิดทีต่ งั้ อยูไ่ ม่ไกลดังขึน้ (เสียงอาซาน
คือ เสียงเรียกเพื่อบอกชาวมุสลิมว่าถุึงเวลาที่สามารถุทำาการ
ละหมาดได้ แต่ละมัสยิดจะร้องอาซานวันละ 5 เวลา) ขณะที่
ผมกำาลังเปิดประตูรวั้ และก้าวเท้าเข้ามาสู่บริเวณบ้าน หญิงสาว
คลุมฮิญาบสีเข้ม นัง่ รอผมอยูบ่ ริเวณเฉลียง ใกล้ ๆ ทีเ่ ธอนัง่ มีถุาด
ผลไม้และนำ้าเปล่าถุูกจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อย
“บ้านหายากไหมคะ” เธอกล่าวทักทายพร้อมรอยยิ้ม
ไม่น่าเชื่อ เพียงคำาพูดสั้น ๆ แต่มันทำาลายกำาแพงข้อสงสัยในหัว
ผมอย่างหมดสิน้
อมีนา ทรงศิริ เกิดมาในครอบครัวมุสลิมที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์ทงั้ ในด้านความรัก ความอบอุน่ และฐานะทางเศรษฐกิจ
พ่อเป็นข้าราชการครู แม่เป็นแม่บา้ น และเธอเป็นลูกสาวคนเดียว
ที่ พิ ก ารทางสายตามาแต่ กำา เนิ ด โดยแพทย์ ล งความเห็ น ว่ า
เส้นประสาทตาเสือ่ มบางส่วน ไม่สามารถุรักษาได้ และอาจเสือ่ ม
ลงตามอายุ
“เราเกิดม่าในครอบครัวิทีท� กุ คนม่องเห็นป็กตัิ
ไม่่ได้ม่ีควิาม่ร้้ควิาม่เข้าใจเรื�องคนตัาบอดเลัย
ไม่่ ม่ี ใ ครร้้ วิ่ า เราผิ ด ป็กตัิ เพราะภ์ายนอก
เหม่ือนคนทัวิ� ไป็ จนกระทัง� เราคลัานได้ พ่อกับ
แม่่สิงั เกตัวิ่า เราม่องผิดป็กตัิไป็ เหม่ือนไม่่ม่อง
ตัรง เอาของเลั่นม่าให้ เราไม่่เห็น จนเราไป็เข้า
เรียนป็ระถ้ม่ถ้่งร้้วิ่า สิิ�งที�เราม่องเห็นเป็็นแค่
เสิี�ยวิน่งของภ์าพที�คนอื�นเห็น เราเห็นแค่เงา
เห็นแค่วิตัั ถุ้บางอย่าง ไม่่ได้เห็นทั�วิตัา”
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คนุพิการู้ไม่ควรู้อย์้่อย์่างแปลุกแย์ก

“สิง� ที่่เ� ร่าอยากให้ม้องแค่วา่ ในสังคม้ที่่ค� ณ
ุ อยู่ ม้่เร่าอยูด
่ ว
้ ยนะ ในโลกน่ไ� ม้่ม้่
ใคร่ป็ฏิิเสธได้ว่าป็ร่ะเที่ศไหนบุ้างที่่�ป็ร่าศจิากคนตาบุอด ม้ันเป็็นไป็ไม้่ได้
ทำำ�ไมเร�ไม่ได้้โอก�สในคว�มเป็็นมนุษย์์เหมือนกับคนอืน
� ทำ่เ� ข�เป็็น

”

ที่ำาไม้เร่าไม้่ม้่สิที่ธิที่่�จิะเข้าถึึงอะไร่ที่่�คนอื�นเข้าถึึงได้เที่่า ๆ กัน

ความเป็นคนพิการทีน่ บั ถุือศาสนาอิสลาม ทำาให้เด็กหญิง
อมีนารูส้ กึ แปลกแยกอย่างมาก ไม่รวู้ า่ จะสือ่ สาร สร้างปฏิิสมั พันธ์
กับคนอื่นอย่างไร โดยเฉพาะการสัมผัสตัวที่ไม่คุ้นชินอย่างมาก
อมีนาเรียนในระบบจนถุึง ป.2 เพราะมองไม่เห็น ตามเพือ่ นไม่ทนั
เข้ากับเพื่อนไม่ได้ และถุูกข่มเหงรังแก แต่เพราะมีพ่อเป็นครู
จึงได้เรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน อ่านหนังสือ ฟัังวิทยุ ดูโทรทัศน์
จนกระทั่งอายุ 16 ป่ ได้เข้าเรียนในศูนย์ฝัึกอาชีพเป็นเวลา 3 ป่
แม้ได้อยู่ในสังคมคนพิการเหมือนกัน แต่อมีนาก็ยังรู้สึกแตกต่าง
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“อย้่ที�ศุ้นย์ม่ันจะม่ีควิาม่คิดบางอย่างครอบเราอย้่ เหม่ือนให้เราอย้่ใน
save zone เราจะได้ยนิ คำาพ้ดวิ่า ‘คนตัาบอดจะไป็ทำาอะไรได้ นอกจาก
นวิด’ ‘ถ้่งทำาได้กไ็ ม่่ดกี วิ่าคนอืน� เขาหรอก’...นีค� อื ควิาม่เชีือ� ของคนทีน� นั�
เหม่ือนถ้้กสิ่งตั่อกันม่า ตัอนนัน� เราไม่่ได้ตัอ่ ตั้าน แตั่รสิ้ ก่ วิ่าม่ันอาจไม่่ใชี่
100 เป็อร์เซิ็นตั์ ระหวิ่างที�อย้่ในศุ้นย์ ก็เรียนกศุน. แลัะทำากิจกรรม่
ข้างนอกไป็ด้วิย การได้ออกไป็ทำาอะไรข้างนอกบ้าง ชี่วิยเป็ิดโลัก
เจอคนม่ากข่�น ทั�งดี ไม่่ดี ได้เรียนร้้ในสิิ�งที�ดี”

ความกลุ�าแลุะความมุ่งมั�นุ ค่อ
ห้นุทุางแห้่งความสุำาเรู้็จั
หลังออกมาจากศูนย์ฝักึ อาชีพ อมีนาเลือกทำากับกิจกรรม
หลายอย่างตามแต่เวลาและโอกาสจะเอื้ออำานวย ทัง้ เปิดกิจการ
ร้านนวด เรียนทำางานฝั่มือ เรียนคอมพิวเตอร์ เรียนศิลปะ
และทำากิจกรรมด้านศิลปะบำาบัดอย่างต่อเนือ่ ง แต่สงิ่ สำาคัญทีเ่ ธอ
ไม่ เ คยทิ้ ง คื อ การเรี ย น ในที่ สุ ด เธอก็ จ บปริ ญ ญาตรี จ าก
มหาวิทยาลัยรามคำาแหงตามความตั้งใจ
“เพราะฉันม่องไม่่เห็น ฉันจ่งไม่่เลัือก
วิ่า ฉันจะม่องหรือไม่่ม่องเพื�อนม่นุษย์คนไหน
ฉันรับร้้แลัะเข้าใจเฉพาะสิิ�งที�ฉันสิัม่ผัสิได้จาก
ควิาม่ร้สิ้ ก่ เท่านัน� ... ฉันยังคงม่ีควิาม่เป็็นม่นุษย์
เท่า ๆ กับคนที�ม่องเห็น แลัะได้เข้าใจคุณค่า
ของการม่ีชีีวิตัิ การเป็็นผ้้รับ แลัะการเป็็นผ้้ให้
เชีื�อม่โยงควิาม่สิัม่พันธิ์จากชีีวิิตัหน่�งไป็สิ้่ชีีวิิตั
หน่�ง หรืออีกหลัายชีีวิิตั”
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ขอเพีย์งสุังคมเข�าใจั ให้�โอกาสุ แลุะสุนุับสุนุุนุ
สมนึก ทรงศิริ พ่อของอมีนากล่าวถุึงลูกสาวอย่างภาคภูมิใจว่า เป็นคน
ที่ยอมรับความจริง รู้จักและเข้าใจตัวเอง มีความมานะพยายาม อดทน ไม่ย่อท้อ
ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา มุ่งสู่เป้าหมายที่ตนตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม สังคมต้องเข้าใจ
ให้โอกาส และสนับสนุนคนที่ไม่พร้อมเช่นนี้ด้วย
“ตัอนที�น้องเรียนที�ศุ้นย์ฝ้ึกอาชีีพที�นครป็ฐม่ เขาเรียน กศุน. ที�วิัดไร่ขิง
ควิบค้่ไป็ด้วิย ทุกวิันอาทิตัย์ ถ้้าไม่่ตัิดธิุระสิำาคัญ ผม่ตั้องขับรถ้จาก
กรุงเทพฯ ไป็รับไป็สิ่งตัลัอด นั�นหม่ายควิาม่วิ่า ถ้้าคนรอบข้างชี่วิย
สินับสินุน เขาก็ม่ีกำาลัังใจ บางคนที�เกิดม่าม่ีป็ม่ด้อยแลั้วิคนรอบข้างไม่่
ให้การสินับสินุนหรือไม่่ชี่วิยเหลัือ เขาก็ลัำาบาก เขาก็ท้อ เพราะฉะนั�น
ถ้้าสิังคม่รับร้้ก็ควิรคอยชี่วิยเหลัือ คอยสิ่งเสิริม่ คอยให้โอกาสิกับเขา”

อมีนาเล่าให้ฟัังว่า การคมนาคมขนส่งมีความทันสมัยขึ้น สะดวกมากขึ้น
เอื้ อ ต่ อ คนพิ ก าร รวมทั้ ง คนรุ่ น ใหม่ ก็ มี ค วามเข้ า ใจคนพิ ก ารมากขึ้ น ช่ ว ยให้
การเดินทางในชีวิตประจำาวันของเธอสะดวกสบายเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ที่รู้สึก
ลำาบากมาก ต้องใช้ไม้เท้า ต้องหาคนคอยช่วยเหลือ ขาดอิสระในการดำาเนินชีวิต
“จริง ๆ เราไม่่อยากให้คนม่องวิ่าเราพิเศุษ แค่ม่องวิ่าเราเป็็นเพื�อน
ม่นุษย์ธิรรม่ดาที�ม่ีสิิทธิิเสิรีภ์าพเท่า ๆ กับคนอื�น ควิาม่ผิดป็กตัิของเรา
เป็็นควิาม่ผิดป็กตัิทางร่างกาย แตั่สิิ�งที�ทำาให้เราใชี้ชีีวิิตัเหม่ือนคนครบ
32 ไม่่ได้ เพราะวิ่าสิาธิารณ้ป็โภ์คในสิังคม่ แลัะทัศุนคตัิของคนไม่่เอื�อ
ให้เรา คนสิ่วินใหญ่ที�ไม่่ร้จักเราจะม่องวิ่า เราไม่่จำาเป็็นตั้องไป็ใชี้ชีีวิิตั
ร่วิม่กับเขา พอเขาคิดแบบนี� สิิ�งที�เขาทำาออกม่าเลัยไม่่ได้เอื�อกับเรา ไม่่
ได้พ้ดถ้่งแค่คนตัาบอด แตั่หม่ายถ้่งทุกคนที�พิการทุกป็ระเภ์ท ไม่่วิ่าจะ
นั�งวิีลัแชีร์ ห้หนวิก เขาม่ีควิาม่ลัำาบากในการเข้าถ้่งบางสิิ�งบางอย่าง
เนื�องจากคนที�คิดระบบทั�งหม่ดเป็็นคนไม่่ได้ลัาำ บาก”
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สุังคมทุี�คุณอย์้่ มีเรู้าอย์้่ด้�วย์นุะ
อมีนามองโลกด้วยทัศนคติที่น่าสนใจมาก เธอมองว่า ความพิการจะไม่ใช่
ความเสี ย เปรี ย บ ถุ้ าสิ่งแวดล้ อมเอื้ ออำานวย และคนในสั งคมเข้ าใจ ให้ เกี ย รติ
และยอมรับในความแตกต่าง ในที่ที่คนพิการสามารถุเข้าถุึงสิ่งอำานวยความสะดวก
ได้ สามารถุใช้ชีวติ ได้ ความพิการก็ไม่เป็นอุปสรรค วันนีค้ ณ
ุ ไม่พกิ าร วันหน้าคุณอาจ
ตืน่ มาแล้วพบว่า มองไม่เห็นก็เป็นไปได้ ความปกติหรือผิดปกติอยูใ่ กล้ตวั เรามากกว่า
ที่คุณคิด อย่าให้ความพิการเป็นอุปสรรคในความเป็นมนุษย์ ทุกคนมีความสามารถุ
มีศักยภาพภายในตน
“...พอเราไป็อย้่ในที�ที�สิิ�งแวิดลั้อม่พิการ แลัะทัศุนคตัิของคนในสิังคม่
พิการด้วิย เราเลัยเป็็นคนพิการ ควิาม่ป็กตัิหรือผิดป็กตัิ ม่ันไม่่ได้ไกลัตััวิ
ขนาดนั�น เพราะเราม่ีเพื�อนที�วิันนี�เป็็นคนตัาดีอย้่ พอนอนตัื�นข่�นม่าอีกที
เป็็นคนตัาบอดก็ม่ี แลั้วิคุณร้ไ้ ด้ไงวิ่าชีีวิตัิ คุณจะไม่่เกิดแบบนัน� แลั้วิถ้้าเกิด
แบบนั�นคุณจะทิ�งทุกอย่างไป็เลัยเหรอ ควิาม่ร้้ ควิาม่สิาม่ารถ้ที�คุณเคยม่ี
เคยเขียนหนังสิือได้ เคยขับรถ้ได้ เคยใชี้ชีีวิตัิ ม่ีเงินเดือน ทำาอะไรได้ป็กตัิ
คุ ณ จะเอาสิิ� ง เหลั่ า นี� ควิาม่สิาม่ารถ้เหลั่ า นี� ทิ� ง ไป็กั บ ควิาม่พิ ก าร
ของคุณเหรอ หรือม่ันเป็็นเพราะวิ่าสิิ�งแวิดลั้อม่ไม่่ได้อำานวิยให้คนเอา
ควิาม่สิาม่ารถ้ของตัั วิ เองออกม่าใชี้ ไ ด้ ตั าม่ป็กตัิ เหม่ื อ นกั บ วิ่ า
ถ้้าสิิ�งแวิดลั้อม่อำานวิยให้เราได้ใชี้ควิาม่สิาม่ารถ้ที�เราม่ีอย้่อย่างเตั็ม่ที�
เราก็จะไม่่ได้ร้สิ่กวิ่าเราพิการ ไม่่ตั้องเชีื�อเราทั�งหม่ดก็ได้ แตั่ขอโอกาสิให้
เราได้พ้ด แลัะรับฟังเรา”

ปัจจุบัน อมีนากำาลังศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกับ
ทำางานเป็นผู้ตรวจสอบเสียงบรรยายภาพ และเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
นอกจากนัน้ เธอยังมีความฝัันว่า อยากทำางานที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
“อยากให้ทกุ คนเห็นคุณค่าของตััวิเอง อยากเป็็นกระบอกเสิียงให้คนในสิังคม่ม่ีควิาม่เสิม่อภ์าค
เพราะเธิอเชีือ� ม่าตัลัอดวิ่า เราทุกคนลั้วินเป็็นม่นุษย์ แลัะม่นุษย์ทกุ คนลั้วินม่ีควิาม่เท่าเทียม่กัน”
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ดร.รุจัิร�: นำักวิิช�ก�ร
ผู้้�มุ่งพิัฒนำ�ก�รศึกษ�เพิ้�อัคำนำต�บอัด
“ความ้รู่้ด้านอักษร่เบุร่ลล์
ยังไม้่ได้ขยายไป็ที่ั�วป็ร่ะเที่ศ
อย่างที่่�เร่าต้องการ่ แล้วยิ�งเศร่้า
เม้ื�อได้ยินม้าว่า เด่�ยวน่�ครู่ใน
โร่งเร่่ยนสอนคนตาบุอด
บุางแห่งไม้่รู่้เบุร่ลล์แที่นที่่�
จิะให้เด็กอ่าน-เข่ยนเบุร่ลล์
กลับุกลายเป็็นอ่าน
หนังสือให้เด็กฟััง”
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ย้อนเวลากลับไปราว 50 ป่ก่อน เมื่อป่ พ.ศ. 2514 เด็ก
หญิ ง รุ จิ ร าเกิ ด ในหมู่ บ้ า นชนบทแห่ ง หนึ่ ง ทางภาคใต้ สิ่ ง ที่
แตกต่างจากคนอืน่ คือ เธอเป็นเด็กตาบอดเพียงคนเดียวในตำาบล
ถุึงอย่างนั้นอาจารย์รจุ ิราจำาได้ดีว่า ในวัยเยาว์เธอไม่มีความทุกข์
ใด ๆ หรือรู้สึกว่า ตนแปลกแตกต่างจากคนอืน่
“ตัอนยังเลั็กคุณพ่อคุณแม่่ยังไม่่ทราบวิ่าเราตัาบอดตัั�งแตั่เกิด แค่สิงสิัยเท่านั�น เพราะดวิงตัา
จะม่ีสิีฟ้า ไม่่เหม่ือนคนอื�น คิดวิ่าเหม่ือนตัาของเด็กฝ้รั�ง พอเราคลัานได้ นั�งได้ จะม่ีอาการ
คลัานถ้อยหลััง หรือไม่่เอื�อม่ม่ือควิ้าสิิ�งของ เวิลัาใครอุ้ม่ก็จะกัด ตั้องให้คนที�จะอุ้ม่สิ่งเสิียงจะ
ได้ร้วิ่าเป็็นใคร จนพ่อแม่่เริ�ม่ร้้จากอาการเหลั่านี�วิ่า เราเป็็นคนตัาบอดม่าแตั่กำาเนิด”

อาจารย์รุจิราเล่าว่า เธอโชคดีที่มีพ่อแม่และญาติ ๆ
คอยโอบอุม้ ดูแล ทัง้ ยังฝัากเข้าโรงเรียนประจำาตำาบลเมือ่ เธออายุ
ได้ 6-7 ขวบ ได้เรียนร่วมกับเด็กตาดี ขณะนั้นดวงตาเธอยังไม่
บอดสนิท แต่เห็นได้ลาง ๆ คุณพ่อซึง่ เป็นตำารวจพยายามสอนให้
เธออ่านหนังสือโดยเขียนตัวอักษรกลับหลังบนกระดาษ ใช้วธิ กี ด
ปากกาลงเส้นหนัก ๆ เมื่อพลิกกระดาษกลับมาอีกด้านก็ได้
ตัวอักษรเส้นนูนให้เด็กหญิงฝัึกอ่านโดยใช้นวิ้ ลูบคลำา
“พออายุ ไ ด้ 6-7 ขวิบ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่่ ฝ้ ากเข้ า โรงเรี ย นในตัำา บลั
อ่านเขียนไม่่ได้หรอก เพราะเราม่องเห็นแค่ขาวิดำา กับเห็นใกลั้ ๆ
เท่านั�น แตั่คุณคร้ก็ให้เขียนด้วิยป็ากกาคลั้ายป็ากกาเคม่ี แลั้วิให้เขียน
ตััวิใหญ่ ๆ สิองบรรทัดตั่อหน่�งตััวิอักษร…พอม่องเห็นลัาง ๆ ก็เรียนได้
นิดหน่อย แค่ม่ีกิจกรรม่วิ่าได้ไป็โรงเรียน”
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จัากบ�านุสุ้่สุังคมโรู้งเรู้ีย์นุคนุตาบอด้ในุเม่องกรูุ้ง
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญในชีวิตของเด็กหญิงรุจิรา
เกิดขึ้นในวันที่โรงเรียนจัดให้เด็ก ๆ ออกมาแข่งขันตอบปัญหา
หน้าเสาธง เด็กหญิงรุจิราตอบปัญหาของครูไม่ได้เลย เธอเล่าให้
พ่อฟัังทั้งนำ้าตา บอกว่าเพราะตนตาบอด จึงเรียนไม่ทันคนอื่น
ทำาให้พ่อไม่อาจนิ่งเฉยอยูไ่ ด้
พ่อของเธอเดินทางจากภาคใต้เข้ากรุงเทพเพื่อเสาะหา
สถุานที่เรียนให้ลูกสาว ทั้งที่ไม่เคยรู้เลยว่ามีโรงเรียนสอนคน
ตาบอดอยู่ที่ใดบ้าง โชคดีที่บังเอิญได้พบคนรู้จัก ซึ่งแนะนำาให้
ท่านไปติดต่อทีโ่ รงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้สำาเร็จ
เด็กหญิงรุจิราเข้ามาเป็นนักเรียนประจำาในโรงเรียนสอน
คนตาบอดกรุงเทพ ระหว่างป่ พ.ศ. 2521-2532 เธอได้ใช้ชีวิต
ร่วมกับเพือ่ น ๆ ตาบอดด้วยกัน นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้
ที่มีค่า ทั้งการเรียนหนังสือ ฝัึกอ่านเขียนอักษรเบรลล์ และได้รับ
การอบรมให้รจู้ กั การช่วยเหลือตนเอง รวมทัง้ การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่
ในสังคม
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“เราอย้่ท�โี รงเรียนสิอนคนตัาบอด 11 ป็ี เป็็นเด็กป็ระจำา กลัับ
บ้านชี่วิงป็ิดเทอม่ ชีีวิิตัชี่วิงนั�นดีม่าก ม่ีแขกม่าเลัี�ยง เอาอาหารการกิน
แลัะของเลั่นม่าให้ เวิลัากลัับบ้านก็เอาของเลั่นพวิกนี�ไป็ฝ้ากน้อง น้องก็
ดีใจ สิม่ัยนั�นเด็กในโรงเรียนสิอนคนตัาบอดกรุงเทพได้รับการด้แลัโดย
คณะซิิสิเตัอร์คาทอลัิก คณะธิิดาแม่่พระอุป็ถ้ัม่ภ์์ หรือคณะชีาเลัเชีียน
เหม่ือนอย้่โรงเรียนคริสิตั์ท�ัวิไป็ ม่ีกฎระเบียบสิอนคุณธิรรม่ จริยธิรรม่
เราจ่งถ้้กหลั่อหลัอม่ม่าค่อนข้างเข้ม่ข้น ได้รับการอบรม่ทั�งด้านวิิชีาการ
แลัะด้านจิตัใจ ฝ้ึกการชี่วิยเหลัือตันเอง ควิาม่คิดพัฒนาข่น� โรงเรียนสิอน
เสิม่อวิ่า...”

“คนตาบุอดไม้่ใช้่เป็็นผูร่้ บุ
ั อย่างเด่ยว ต้องรู่จิ
้ ก
ั เป็็นผูใ้ ห้ดว้ ย
เร่าต้องช้่วยเหลือตัวเองได้ และรู่้จิักช้่วยเหลือผู้อ�น
ื ด้วย”

ชีวิตวัย์รูุ้่นุเรู้ิ�มเรู้ีย์นุรู้้� “ความทุุกข์”
ย์ามเข�าสุ้่สุังคมภาย์นุอก
ต่อมาเมือ่ ได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กตาดีอกี ครัง้ ในช่วงมัธยม
ปลายที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เธอต้องพบความหนักใจจาก
การเรียนไม่ทนั เพือ่ น ช่องว่างเกิดจากการทีเ่ ด็กตาบอดต้องเรียน
รูผ้ า่ นอักษรเบรลล์ ถุึงอย่างไร การอ่านหนังสือผ่านการสัมผัสด้วย
ปลายนิ้ว ย่อมช้ากว่าเพือ่ นตาดีที่อ่านหนังสือด้วยสายตา
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“ตัอนอย้โ่ รงเรียนสิอนคนตัาบอด เราม่ีควิาม่สิุข เพราะทุกคนตัาบอด
เหม่ือนกัน แตั่พอจบแลั้วิไป็เข้าโรงเรียนของคนตัาดี เริ�ม่เห็นควิาม่
แตักตั่างระหวิ่างคนตัาดีกบั คนตัาบอดชีัดเจนข่น� เจอควิาม่ทุกข์ จาก
เด็กเรียนดีในโรงเรียนสิอนคนตัาบอด เกรด 3 กวิ่าม่าตัลัอด ตัอน ม่.4
เราพยายาม่สิุดควิาม่สิาม่ารถ้แลั้วิ แตั่สิเ้ พือ� นตัาดีไม่่ได้เลัย ม่ีอป็ุ สิรรค
หลัายอย่าง อ่านเขียนอักษรเบรลัลั์ม่นั ชี้ากวิ่าคนตัาดีอา่ นเขียนหนังสิือ
อย้แ่ ลั้วิ เวิลัาคร้แจกชีีท เราตั้องรอฟังเพือ� นอ่าน ตั้องม่ีคนชี่วิยทำาการ
บ้าน ตั้องม่ีอาจารย์คอยแป็ลัอักษรเบรลัลั์ให้ ทำาอะไรไม่่ได้ดังใจ ม่ัน
อ่ดอัดม่าก ไม่่ม่ีควิาม่สิุข ชีั�น ม่.4-ม่.6 เกรดเฉลัี�ยไม่่เคยเกิน 2.6 คิด
วิ่าเรียนให้ม่ันจบ ๆ ไป็ คร้บางท่านเข้าใจ ให้เด็กตัาดีม่านั�งค้่เรา แตั่
พ่อแม่่เพื�อนตัาดีบางคนบอกวิ่า ไม่่ยุตัิธิรรม่ที�จับค้่ลั้กเขากับเด็ก
ตัาบอด ลั้กเขาจะเรียนอ่อนลัง เพราะตั้องคอยชี่วิยเด็กตัาบอด...”
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สุ้่เสุ�นุทุางนุักวิชาการู้
“อักษรู้เบรู้ลุลุ์” เพ่�อคนุตาบอด้
ภายหลังเรียนจบชั้นมัธยมปลาย อาจารย์รุจิรามีโอกาส
เดินทางไปต่างประเทศ ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ ๆ
แก่ชีวิต มีโอกาสได้พัฒนาทักษะจำาเป็นหลายอย่าง สามารถุ
พึ่งตนเอง มีรายได้ จึงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต คณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นหลักสูตร
สำาหรับผู้ทเี่ รียนจบไปเป็นครูสอนเด็กพิการ
“ชี่วิงเรียนม่หาวิิทยาลััยป็ี 2 ได้รับคัดเลัือกให้ไป็
เรียนคอม่พิวิเตัอร์ท�ี Overbrook School for
the Blind ที�สิหรัฐอเม่ริกาเป็็นเวิลัา 9 เดือน
ทำา ใ ห้ ม่ี ทั ก ษ ะ ภ์ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ลั ะ ก า ร ใชี้
คอม่พิวิเตัอร์ ตัอนนัน� คือ ป็ี พ.ศุ. 2537 คอม่พิวิเตัอร์
ยังเป็็นของใหม่่สิำาหรับคนตัาบอด จ่งเริ�ม่สิอน
พิเศุษตัอนเย็น รับถ้อดเทป็ แลัะรับจ้างพิม่พ์งาน
ทำา งานสิอนคอม่พิ วิ เตัอร์ ชีี วิิ ตั เริ� ม่ เป็ลัี� ย นไป็
เริม่� ออกสิ้สิ่ งั คม่ ม่ีรายได้ เริม่� ร้สิ้ ก่ วิ่าตััวิเองม่ีคณ
ุ ค่า
ชี่วิยทางบ้านได้”

ด้วยความมุ่งมั่นทางการศึกษา อาจารย์รุจิราเรียนต่อ
ระดับปริญญาโทที่วิทยาลัยราชสุดา และขวนขวายจนได้รับทุน
รัฐบาล ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทควบปริญญาเอกที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา หลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งความท้าทายอยูห่ ลายป่
ดร. รุ จิ ร า สงขาว สำา เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกจาก
สหรัฐอเมริกา กลับมาทำางานที่วิทยาลัยราชสุดาในตำาแหน่ง
นักวิชาการอักษรเบรลล์ถุึงปัจจุบัน
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“งานของนักวิิชีาการอักษรเบรลัลั์ที�วิิทยาลััยราชีสิุดา เกี�ยวิข้องกับ
การสิ่งเสิริม่การอ่านแลัะการเขียนอักษรเบรลัลั์ในป็ระเทศุไทย เชี่น ทำา
อย่างไงคนตัาบอดจ่งจะอ่านอักษรเบรลัลั์ได้เร็วิ ใชี้อกั ษรเบรลัลั์ได้อย่าง
ม่ีป็ระสิิทธิิภ์าพ เม่ือ� เรียนจบป็ริญญาเอกจากอเม่ริกา ขอบข่ายของงาน
ขยายเป็็นการวิิจัยอักษรเบรลัลั์เพื�อสิ่งเสิริม่การสิอนอักษรเบรลัลั์
สิำาหรับคร้ให้ม่ป็ี ระสิิทธิิภ์าพ ไม่่ได้สิอนกับเด็กโดยตัรง แตั่สิร้างบุคลัากร
ทีจ� ะไป็สิอนเบรลัลั์อกี ทีหน่ง� ”

ดร.รุจิรา มีมุมมองและความเข้าใจความคิด ความรู้สึก และโลกของผู้พิการ
ทางสายตาด้วยกันเป็นอย่างดี เธอมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ความสามารถุพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตาในสังคมให้ดีขึ้น ผ่านการวิจัย คิดค้น พัฒนาการใช้
อักษรเบรลล์ ด้วยเป็นหนทางทีจ่ ะช่วยให้ผพู้ กิ ารทางสายตาให้สามารถุอ่านออกเขียน
ได้ ยกระดับสติปัญญา ให้มีวถุิ ีชีวิตปกติ ทัดเทียมกับคนทัว่ ไปในสังคม
“อั ก ษรเบรลัลั์ เ ที ย บเท่ า กั บ ตัั วิ อั ก ษรอ่ า นเขี ย นของคนตัาดี
ถ้้าคนตัาบอดไม่่ร้เบรลัลั์ก็เท่ากับเขาไม่่ร้หนังสิือ อ่านเขียนไม่่ได้
ป็ั จ จุ บั น ยั ง ไม่่ ม่ี วิิ ธิี ใ ดม่าแทนการอ่ า นการเขี ย นด้ วิ ยอั ก ษรเบรลัลั์
หนังสิือเสิียงก็สิไ้ ม่่ได้ เพราะถ้้าเราฟังแตั่หนังสิือเสิียง เราก็ไม่่รตั้ วิั สิะกด
เบรลัลั์ไม่่ได้ม่แี ตั่ตัวิั อักษรภ์าษาไทย ภ์าษาอังกฤษ เท่านัน� แตั่ยงั ม่ีโน้ตั
ดนตัรี ม่ีเครื�องหม่ายทางคณิตัศุาสิตัร์ เครื�องหม่ายทางวิิทยาศุาสิตัร์
ดังนั�น เวิล�ทำี�เด็กต�บอัดไปิเรียนำร่วิมกับเด็กต�ดี คำร้ทำ�สีี อันำวิิช�นำั�นำ
คำวิรจัะร้�โคำ�ดเบรลล์ด�วิย เพิ้�อัเด็กต�บอัดจัะได�มีโอัก�สีเรียนำทำันำเด็ก
ต�ดี เชี่น วิิชีาคณิตัศุาสิตัร์ เม่ื�อเขียนเครื�องหม่ายให้เด็กตัาดีได้ด้บน
กระดานดำาแลั้วิ เขาตั้องสิาม่ารถ้บอกจุดในอักษรเบลัลั์ให้เด็กตัาบอด
ร้้ไป็พร้อม่ ๆ กัน นั�นคือ เป็้าหม่ายที�ควิรจะเป็็น แตั่ไม่่ทราบวิ่าเม่ื�อไร
จะไป็ถ้่งตัรงนั�น”
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เสุีย์งทุี�อย์ากให้�คนุในุสุังคมได้�ย์ินุ
ดร.รุจริ า เป็นตัวแทนผูพ้ กิ ารทาง
สายตาสือ่ สารความในใจทีจ่ ะทำาให้คนใน
สังคมเข้าใจความคิด ความรู้สึกของผู้ที่
สูญเสียประสาทสัมผัสในการมองเห็น
แต่ไม่ควรเสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง
และแบ่ ง บั น ศั ก ยภาพที่ มี ใ ห้ แ ก่ สั ง คม
คำนำต�บอัดคำวิรได�รับโอัก�สีในำก�รอัย้่
ร่วิมกับคำนำทำั�วิไปิในำสีังคำม มิใช่ถุูกจำากัด
เพียงบางอาชีพ ความพิการไม่ควรถุูก
มองว่าเป็นความเสียเปรียบ แต่ควรมี
เครื่ อ งอำา นวยความสะดวกที่ จ ะขจั ด
ข้ อ จำา กั ด ให้ ห มดไป ไม่ ว่ า จะเป็ น
สิ่งอำานวยความสะดวกในการเดินทาง
หรือวิถุีชีวิตประจำาวันของคนพิการ
“การยอม่รับก็สิำาคัญ เวิลัาคนตัาบอดเข้าไป็อย้ใ่ นสิังคม่ เชี่น ไป็ทำางาน
อย่าม่องวิ่าเพราะม่ีโควิตัาของคนตัาบอด เขาถ้่งเข้าม่าทำาตัรงนี�ได้
อย่างนี�เป็็นการเอาควิาม่พิการม่าแบ่งแยก ทำาไม่ไม่่ม่องควิาม่สิาม่ารถ้
ของเขา คนตัาบอดม่ีควิาม่สิาม่ารถ้หลัายอย่าง เชี่น พ้ดภ์าษาอังกฤษ
ได้ อ่ า นได้ เขี ย นได้ หรื อ การตัิ ด ตั่ อ สิื� อ สิารด้ วิ ยอี เ ม่ลั ถ้้ า คุ ณ ม่ี
คอม่พิวิเตัอร์ที�สิ่งเสิียงพ้ดได้ แลั้วิให้เขาฝ้ึกใชี้จนคุ้นแลัะคลั่อง เขาก็ใชี้
คอม่พิวิเตัอร์ตัิดตั่อสิื�อสิารได้เหม่ือนคนตัาดี”
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“เรือ� งการใชี้ชีวิี ตัิ ป็ระจำาวิันของคนตัาบอด เชี่น การเดินทาง
รถ้ไฟฟ้าดีแลั้ วิ รถ้เม่ลั์ ก็ดีข่�น แตั่วิ่าพื�นผิ วิถ้นนไม่่โอเค
ขรุขระ ข่�น ๆ ลัง ๆ ฝ้าท่อกระดกบ้าง ม่ีนำ�าขังสิกป็รก เราก็
ขาดควิาม่ม่ั�นใจในการเดินทาง อย่างเวิลัารถ้เม่ลั์จอดริม่
ฟุตับาทที�ม่ีนำ�าขัง คนตัาดีอาจข้าม่ไป็ได้ แตั่คนตัาบอดม่อง
ไม่่เห็น รองเท้าเหยียบลังไป็ก็ตั้องเหม่็นทั�งวิัน ครั�นจะนั�ง
แท็กซิี�ตัลัอดเวิลัาก็ไม่่ม่ีรายได้ม่ากพอ ถ้้าป็รับป็รุงถ้นนให้
เรียบร้อยป็ลัอดภ์ัย ก็จะเป็็นผลัดีกับคนตัาบอดม่าก”

คนพิิการ่ไม้่ได้ต้องการ่ความ้สงสาร่
หากเป็นการเข้าใจความรูส้ กึ ของพวกเขา และการส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้เขาสามารถุลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเอง ทุกคนมี
ความต้องการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ความมั่นคงในชีวิต
และปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เฉพาะคนพิการที่ต้องการ
ดำารงชีพได้ด้วยตนเอง มีงานทำา มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีที่ยืน
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ
“คนทั�วิไป็ม่องวิ่า คนพิการน่าสิงสิาร ควิาม่สิงสิารเป็็น
ควิาม่ร้้สิ่กดี ๆ ที�ควิรม่ีอย้่ในหัวิใจคนทั�วิไป็ แตั่ไม่่ใชี่สิงสิาร
แบบสิงเคราะห์ ควิรสิ่งเสิริม่ชี่วิยคนพิการให้เขาชี่วิยเหลัือ
ตันเองได้ ชี่ วิ ยสินั บ สินุ น ในสิิ� ง ที� เขาตั้ อ งการแลัะเป็็ น
ป็ระโยชีน์กับเขาจริง ๆ ควิรถ้าม่วิ่า คนพิการอยากได้อะไร
อยากให้ ชี่ วิ ยแบบไหน จะได้ ตั รงกั บ ควิาม่ตั้ อ งการเขา
คนพิการแตั่ลัะคนม่ีควิาม่ตั้องการตั่างกัน ตั้องการควิาม่ม่ัน� คง
ในชีีวิิตั เหม่ือนคนตัาดีทั�วิไป็ ตั้องการม่ีรายได้พอเลัี�ยงชีีพ
ตั้องการสินับสินุนด้านอาชีีพ”
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คนตาบอดอยู่ในโลกของการสัมผัสและความรู้สึก ซึ่ง
แตกต่างจากโลกที่คนตาดีมองเห็น โลกแห่งความจริงอันงดงาม
ตามที่คนอื่นบอก อาจไม่สวยงามในความรู้สึกของคนตาบอด
ความงามของสวนดอกไม้ และแผ่นหินทีเ่ รียงตัวทอดยาวตามทาง
เดิน อาจเป็นความรู้สึกที่ไม่มั่นคง และความยากลำาบากของ
คนตาบอดในการเข้าถุึง
“เราจะชีอบกลัิ�นหอม่ สิิ�งของที�ม่ีกลัิ�นหอม่
หรื อ พื� น ผิ วิ ที� เ รี ย บสิะอาด อย่ า งพื� น โตั๊ ะ
คนตัาบอดบางคนจะชีอบพื�นเรียบ ๆ ร้้สิ่กวิ่า
สิวิย แตั่คนตัาดีอาจม่องวิ่าม่ันจืดไป็ หรือวิัสิดุ
ที�ม่ีควิาม่สิาก เชี่น กระดาษวิาดร้ป็ เวิลัาลังสิี
แลั้วิม่ันเหม่ือนกระดาษสิกป็รก เราคลัำาป็ุ�บ
เหม่ือนกระดาษตัิดคราบอยากข้ดออกม่ากเลัย
คนตัาดีเห็นอาจวิ่า สิวิย ม่ีสิตัี ่าง ๆ แตั่เราจับ
แลั้วิไม่่ได้ร้สิ่กถ้่งควิาม่สิวิย”

ความฝัันของ ดร.รุจริ า ไม่ได้แตกต่างไปจากความฝัันของ
คนทั่วไป สิ่งที่เธออยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดมี 3 สิ่ง คือ ครูใน
โรงเรียนสอนคนตาบอดที่มีคุณภาพ สามารถุพัฒนาการสอนได้
ตรงจุด สอนถุูกต้องตามความต้องการจำาเป็นของนักเรียนตาบอด
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ ดี ความฝัั น ประการที่ ส อง คื อ
อยากให้ลกู ทัง้ สองคนประสบความสำาเร็จในการเรียนและหน้าที่
การงาน ซึ่งเป็นความฝัันของคนเป็นแม่ และความฝัันประการ
สุดท้าย คือ ความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่การงาน
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สีย�ม: นำักร�อังริมฝั่่�งโข้ง
“จิากช้่างซ่่อม้เคร่ื�องใช้้ไฟัฟั้าที่่�หม้กตัวอยูแ่ ต่ในบุ้าน
สยาม้เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ จิากการ่เข้าร่่วม้วงร่้องเพิลงกับุ
เพิือ
� น ๆ ที่ำาให้เขากล้าพิาตัวเองออกไป็เผช้ิญกับุโลก
ภายนอกม้ากขึ�น และการ่ร่้องเพิลงยังเป็็นงานที่่ที่
� ำาร่ายได้

เล่ย
� งช้่วต
ิ เพิิม้
� ขึน
� อ่กช้่องที่างหนึง
� ด้วย”
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นายสยาม ฝั่ายรักษา ชายหนุม่ วัยสามสิบต้น ๆ เกิดมาพร้อมกับร่างกายที่ไม่
เหมือนใคร เขามีแขน และขาสัน้ มีนวิ้ มือข้างละสามนิว้ ชีวติ ของเขามีทงั้ สุขและทุกข์
คละเคล้า ปะปนเหมือนคนทั่วไป เขาเกิดในหมู่บ้านที่ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬ
ประมาณ 30 กิโลเมตร สยามเป็นลูกคนสุดท้องในจำานวนพี่น้องทั้งหมด 5 คน
ห่างจากพี่ชายคนก่อนหน้า 9 ป่ ตอนที่เขาเกิด แม่อายุประมาณ 40 ป่ และเป็น
ผู้คอยรับส่งเขาไปโรงเรียนใกล้บ้านมาตลอด

ได้�เรู้ีย์นุเพีย์ง ป.3 เพรู้าะอุปสุรู้รู้คทุางรู้่างกาย์
“บ้านผม่กับโรงเรียนห่างกันป็ระม่าณ 800 เม่ตัร แม่่ใชี้รถ้เข็นนำ�า
เข็นผม่ไป็โรงเรียน ตััง� แตั่อนุบาลัถ้่ง ป็.3 ในมุ่ม่ม่องของแม่่คงคิดวิ่า เรียน
ไป็ก็ทำาอะไรไม่่ได้ พอเขียนได้อ่านออกก็พอ เวิลัาไป็โรงเรียนลัำาบากม่าก
เพราะไป็ม่าเองไม่่ได้ เดินไป็ไม่่ถ้ง่ ม่ันไกลั วิันไหนแม่่ทาำ งานก็ไป็รับคำา� บ้าง”

ด้วยสภาพร่างกายที่เป็นอุปสรรค ทำาให้เด็กชายสยามต้องออกจากโรงเรียน
ตอน ป.3 แต่ทางครอบครัว คือ พ่อ แม่ และพี่ ๆ ก็ช่วยกันประคับประคองดูแล
และมองหาลู่ทางที่เขาพอจะทำาได้เพื่อมีอาชีพเลี้ยงชีวิตของตัวเอง จึงได้ฝัึกเป็น
ช่างซ่อมไฟัฟั้า รับงานอยู่ที่บ้าน พอมีรายได้เลีย้ งตัว

ด้นุตรู้ี ค่อ จัุด้เปลุี�ย์นุ:
ก�าวสุ้่การู้ใช�ชีวิตปกติเห้ม่อนุคนุอ่�นุ
จุดเปลี่ยนในชีวิตของสยามเกิดขึ้น เมื่อเพื่อนรุน่ เดียวกันในหมู่บ้านเริม่ ตั้งวง
ดนตรีโรงเรียนช่วงมัธยมปลาย และชวนเขาไปร่วมด้วย
“ชี่วิงนัน� เพือ� นเลั่นดนตัรี อาจารย์ทโี� รงเรียนหัดให้รอ้ งเพลัง ผม่เลัยไป็เลั่น
กับเพื�อน อาจารย์ชีวินให้ไป็ร้องเพลังกับเพื�อน ผม่ก็หัดไป็เรื�อย ๆ
เพือ� นม่ารับไป็เรือ� ย ๆ เลัยเริม่� กลั้าออกจากบ้าน ไป็เลั่นกับเพือ� นข้างนอก
แตั่ก่อนผม่จะเป็็นคนไม่่ค่อยไป็ไหน อย้่แตั่บ้าน”
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จากช่ า งซ่ อ มเครื่ อ งใช้ ไ ฟัฟั้ า ที่ ห มกตั ว อยู่ แ ต่ ใ นบ้ า น
การเข้าร่วมวงร้องเพลงกับเพื่อน นอกจากจะทำาให้สยามกล้า
พาตั ว เองก้ า วออกไปเผชิ ญ กั บ โลกภายนอกมากขึ้ น แล้ ว
การร้องเพลงยังเป็นงานทีส่ ามารถุเลีย้ งชีวติ ได้เพิม่ ขึน้ อีกช่องทาง
หนึ่งด้วย
“…ครั�งแรกก็ไป็ร้องเลัย ตัอนนักร้องตััวิจริงไม่่
อย้่ พอร้องได้สิักพักน่ง อาจารย์ผม่เป็ิดร้าน
อาหารทีอ� าำ เภ์อป็ากคาด ใกลั้ ๆ บ้านผม่ เลัยหัด
ให้ร้องแลั้วิก็ให้ผม่ไป็ร้องที�ร้านอาหาร ตัั�งแตั่
นั�น ผม่ก็เลัยเริ�ม่ใชี้ชีีวิิตัป็กตัิเหม่ือนคนทั�วิไป็
กลั้าออกข้างนอก ทุกอย่างป็กตัิหม่ด”

ช่วง 2-3 ป่หลังมานี้ เศรษฐกิจเริม่ ซบเซา งานจ้างวงดนตรี
เริ่มน้อยลงทั้งจำานวนงาน และราคาค่าจ้างต่องาน ทำาให้ต้อง
ยุบวง รวมทัง้ งานร้องเพลงตามร้านอาหารก็เริม่ ลดน้อยลง สยาม
จึงเริ่มมาร้องเพลงเปิดหมวกตามถุนนคนเดิน ตลาด และแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ
พิการู้ก็สุรู้�างครู้อบครู้ัวแลุะเป็นุทุี�พ�ง
ึ ของพ่อแม่ได้�
สยาม แต่งงานกับ ฝัน ซึง่ เคยเป็นนักร้องในร้านอาหาร
เหมือนกันเมื่อ 8 ป่ก่อน และมีลูกสาววัยกำาลังน่ารักหนึ่งคน
ครอบครัวของสยามยังอยู่บ้านเดียวกับพ่อและแม่ สยามบอก
อย่างภาคภูมใิ จว่า เขาเป็นคนดูแลพ่อแม่ทอ่ี ายุมากแล้ว เพราะพี่ ๆ
แยกครอบครัวไปหมดแล้ว สยามและครอบครัวยังคงอาศัยอยูใ่ น
บ้านทีเ่ ขาเกิดและเติบโตมา เป็นบ้านชัน้ เดียวไม่ได้มกี ารดัดแปลง
อะไรเพื่อเขาเป็นพิเศษ สามารถุใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ทำากิจวัตร
ประจำาวันได้ด้วยตนเอง
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“เราทำาในจุดจุดนี�ให้ดีที�สิุดเท่านั�น เพราะวิ่า
คนม่ันก็ไม่่แตักตั่างกันหรอก ภ์ายนอกอาจด้
แตักตั่ า งกั น อย้่ แตั่ ถ้้ า พ้ ด ถ้่ ง อี ก ด้ า นหน่� ง
เราตั่างใชี้ชีีวิิตัเหม่ือนกัน ผม่ทำาได้แบบผม่
ในแนวิทางของผม่ คุณอาจเดินเร็วิกวิ่าก็จริง
ผม่เดินชี้ากวิ่า แตั่ผม่ก็ถ้่งเหม่ือนกัน ผม่เป็็น
คนคิดแบบนี� เราไม่่ตั้องไป็แข่งขันกับคนอื�น
คิดในแง่บวิกไวิ้ ไม่่ตั้องคิดในแง่ลับ”

เปิด้ใจั ให้�โอกาสุ
อย์่าด้่วนุตัด้สุินุคนุเพีย์งภาย์นุอก
เพื่ อ นบ้ า นในหมู่ บ้ า นยอมรั บ
สยามเป็นเหมือนคนทั่วไป ทักทายกัน
มีไมตรีจิตต่อกัน สยามได้เล่าความในใจ
ของเขาที่มีต่อสังคมว่า...
“ผม่อยากให้คนสิ่วินม่ากอย่าเพิ�งตััดสิินกันที�ภ์ายนอกครับ เพราะวิ่า
คนทุกวิันนี�จะม่องกัน แลั้วิก็ตััดสิินกันภ์ายนอกโดยที�ไม่่ได้ด้ข้างใน
อย่างผม่เป็็นคนพิการ นี�คือป็ัญหาหลััก ๆ ของการใชี้ชีีวิตัิ เลัย เพราะ
วิ่าคนภ์ายนอกเห็นป็ุ�บก็จะตััดสิินเราแลั้วิ โดยที�ไม่่ทันได้ก้าวิเข้าไป็
แม่้กระทัง� ได้ลัองอะไรเลัย ก็ตัดั สิินก่อนแลั้วิ คนสิ่วินม่ากจะตััดสิินก่อน
ไม่่วิ่าจะทำาอะไร”
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การตั ด สิ น คนจากการมองแค่ ภ ายนอก
เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยทั่ ว ไป พบเห็ น ได้ ร อบตั ว
แม้ ในบางครั้ ง เราเองก็ อาจเผลอตั ดสิ น ใครไป
อย่างง่ายดายโดยไม่ทันคิด และไม่ทันไตร่ตรองว่า
มันเป็นการสร้างรอยแยกของ ‘เรา’ กับ ‘เขา’
ให้เกิดขึน้ อย่างทีไ่ ม่นา่ จะเป็น ข้อคิดทีไ่ ด้จาก สยาม
ฝั่ า ยรั ก ษา ชายหนุ่ ม ผู้ มี ร่ า งกายแตกต่ า ง แต่
สามารถุก้ า วข้ า มความแตกต่ า งนั้ น จนสามารถุ
ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความคิดบวก จึงเป็นข้อคิดที่
ควรค่าแก่การรับฟัังไว้คอยรำาลึกเตือนใจเราไว้เสมอ

“ถ้้าถ้าม่ผม่วิ่า ผม่คือใคร ผม่เป็็นคนทีชี� อบให้ควิาม่สิุขคน ให้กำาลัังใจคนทีท� อ้ แท้
ในชี่วิงชี่วิงหน่�งได้ ทุกที�ที�ผม่ร้องเพลัง ผม่จะพยายาม่ให้กำาลัังใจคน เพราะเรา
ผ่านจุดหน่�งม่าได้ เราให้กำาลัังใจคนอื�นได้”
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แนำนำ: สี�วิก�ยพิิก�รห้ัวิใจัแกร่ง
“คนพิิการ่ที่ั�วไป็จิะช้อบุม้องว่า

เร่าเกิดม้าพิิการ่ก็ได้แค่น่�แหละ
หนูค่อนข้างที่่จิ
� ะต่อต้านความ้คิดนัน
� ที่่ว� า่
ช้่วิตคนเร่าก็เที่่าน่�... เฮ้้ย! ไม้่ได้!
ช้่วิตคนเร่าสาม้าร่ถึหาโอกาสได้
จิะได้หร่ือไม้่ได้ก็แล้วแต่
แต่ม้ันก็ม้่หลาย ๆ ที่างให้เร่าเลือก”
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ในช่วงป่ พ.ศ. 2561 มีคลิปสั้น ๆ ที่ถุูกส่งต่อในสังคม
ออนไลน์อยูค่ ลิปหนึง่ เป็นไวรัลคลิปทีท่ ำาให้นกั ศึกษาหญิงคนหนึง่
กลายเป็นที่รู้จักของคนจำานวนมากเพียงชั่วข้ามคืน ไม่เพียง
เท่านั้น สำานักข่าวหลายสำานักยังทำาข่าวและเขียนถุึงเธอ
นักศุ่กษาหญิงผ้้พิการแขนแลัะขากลัายเป็็น
แรงบันดาลัใจให้กับทุกคนทันที หลัังสิาม่ารถ้
ควิ้าเกรดเฉลัี�ย 3.67 ซิ่�งถ้ือวิ่าเป็็นอันดับหน่�ง
ในระดับชีัน� ป็ี 3 สิาขาการจัดการธิุรกิจไซิเบอร์
วิิทยาลััยนวิัตักรรม่สิือ� สิารสิังคม่ ม่หาวิิทยาลััย
ศุรีนครินทรวิิโรฒ (ม่ศุวิ)

“เรื่องราวของนักศึกษาสาวพิการผู้นี้สะท้อนให้เห็นว่า
ความบกพร่องทางด้านร่างกายไม่ใช่อุปสรรคต่อการดำารงชีวิต
การศึกษา ความมุ่งมั่นแรงกล้า และหัวใจไม่คิดยอมแพ้ต่างหาก
คือ กุญแจนำาทางสูค่ วามสำาเร็จทีแ่ ท้จริง” เว็บไซต์ posttoday.com
อีกหนึง่ สำานักข่าว เคยเขียนถุึงเธอไว้แบบนั้น ผ่านไปเกือบ 3 ป่
เราอยากทำาความรูจ้ กั และติดตามชีวติ ของ ทิพภาวรรณ พลล่องช้าง
หรือ แนน เพือ่ เป็นแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครอีกครั้ง
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เด้็กด้่�อทุี�อย์ากมีอิสุรู้ะ
แนนเล่าว่า เธอเกิดมาในครอบครัว
ชนบทที่จังหวัดนครสวรรค์ ใช้ชีวิตเหมือน
เด็ ก บ้ า นนอกทั่ ว ไป ต่ า งกั น เพี ย งเธอมี
ร่างกายไม่เหมือนคนอืน่
“ไม่่เคยถ้าม่หม่อ ไม่่เคยถ้าม่ที�บ้านเลัย ไม่่ร้เป็็นศุัพท์วิิทยาศุาสิตัร์วิ่า
อย่างไร ร่างกายหน้นา่ จะหยุดเจริญเตัิบโตั หน้ม่แี ขนแค่คร่ง� เดียวิ ม่ีขา
ข้างหน่�งป็กตัิกับอีกข้างที�สิั�นระดับเข่า แตั่วิ่าม่ีเท้า หน้ใสิ่ขาเทียม่ข้าง
ซิ้าย คิดวิ่าไม่่นา่ จะเป็็นพวิกโรคกัดกินอะไร แตั่นา่ จะเป็็นการหยุดเจริญ
เตัิบโตั อย่างแขนก็เหม่ือนจะกำาลัังสิร้างนิ�วิ แตั่กม่็ ีแค่คร่�งเดียวิ”

เธอเล่าว่า เกือบไม่ได้เข้ามาเรียนใน
กรุงเทพฯ ด้วยความที่คนรอบตัวเป็นห่วง
ไม่อยากให้ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน แต่ด้วย
ความเป็นคนลุย ๆ และดื้อรั้นของเธอจึงได้
มาเรียนและทำางานที่นี่
“เราม่ัน� ใจวิ่าเราทำาได้ ทัง� ทีตั� อนม่ัธิยม่เค้ายังแตั่งตััวิให้อย้เ่ ลัย ใสิ่ขาเทียม่
ให้ เราใสิ่เองได้ แตั่ชี้ากวิ่า เราคิดวิ่าเราทำาได้ ด้แลัตััวิเองได้ อีกข้อคือ
เราไม่่อยากใชี้ชีวิี ตัิ แบบนัน� เราไม่่อยากใชี้ชีวิี ตัิ ทีเ� ราตั้องรอคนอืน� เพราะ
อย้ตั่ า่ งจังหวิัด เราตั้องรอพ่อรอแม่่ หรือรอใครก็ได้ทม่ี� รี ถ้ไป็สิ่งไป็รับเรา
ร้สิ้ ก่ ไม่่ม่อี สิิ ระ แลัะไม่่สิาม่ารถ้ทำาอะไรได้เองเลัย แตั่การม่าอย้ก่ รุงเทพฯ
เราไป็ไหนม่าไหนเองได้ ม่ีขนสิ่งสิาธิารณะ ถ้่งจะไม่่ค่อยสิะดวิกก็เถ้อะ
แตั่วิา่ ทางเลัือกม่ันม่ีม่ากกวิ่า หน้เลัือกทีจ� ะเอาตััวิเองไป็อย้่ในทีท� ม่�ี ที าง
เลัือกเยอะ ๆ ดีกวิ่าไม่่ม่ีทางเลัือกอะไร”
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อิสรภาพที่ไม่ต้องถุูกจำากัด และพึ่งพาคนอื่นเป็นความปรารถุนา
ของแนน ความกล้าเสีย่ ง และกล้าออกจากพืน้ ทีป่ ลอดภัยแสดงให้
เห็นความเป็นนักสูช้ วี ติ ของเธอ
“คนพิการทัวิ� ไป็ม่ักชีอบม่องวิ่า เราเกิดม่าพิการก็ได้แค่นี� ชีีวิิตัคนเรา
สิาม่ารถ้หาโอกาสิได้ ม่ันม่ีหลัายทางเลัือก เราเลัือกได้ แค่ยอม่รับ
ควิาม่เสิี�ยงนั�น อย่างเราเลัือกที�จะม่าอย้่กรุงเทพฯ คนเดียวิ แน่นอน
เสิี�ยงม่าก ๆ เสิี�ยงอุบัตัิเหตัุ เสิี�ยงด้แลัตััวิเอง เสิี�ยงม่ิจฉาชีีพ แตั่เรา
ยอม่รั บ ควิาม่เสิี� ย งนั� น ได้ เพราะเราตั้ อ งการโอกาสิม่ากที� สิุ ด ใน
การทำางาน ใชี้ชีีวิตัิ ได้โดยพ่�งคนอื�นน้อยที�สิุด”
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สุ้�กับตนุเองนุี�ย์ากทุี�สุุด้ ต�องคิด้ให้�เป็นุ
ต�องรู้้�จัักเลุ่อกให้�เห้มาะกับตนุเอง
เธอบอกกับเราว่า นอกจากจะเป็นเด็กดื้อแล้ว การเป็นนักสู้
การเป็นคนไม่ยอมคน ก็เป็นอีกคุณสมบัตหิ นึง่ ทีต่ ดิ ตัวมาตัง้ แต่เด็ก
“คือร่างกายเราเป็็นอย่างนี� ไป็ที�ไหนก็ม่ีคนม่อง ม่ีคนถ้าม่ ม่ีคนแซิวิ ม่ีคนแกลั้ง ม่ีคนบ้ลัลัี�
(ข่ม่เหง รังแก) สิารพัด จะโดยตััง� ใจหรือไม่่เราก็ไม่่ร้ เราโดนตััง� แตั่เด็ก โดนจนชีิน ถ้้าอารม่ณ์ดี ๆ
ก็ป็ลั่อยผ่าน ถ้้าบางวิันม่ีอารม่ณ์ข่�นม่าก็ตั้องเอาคืนกันบ้าง เราตั้องสิ้้หลัายอย่าง แตั่สิ้กับ
ตััวิเองนีย� ากสิุดแลั้วิ ถ้้าผ่านขัน� ตััวิเองม่าได้ ทุกอย่างม่ันจะง่ายเลัย คนพิการสิ่วินใหญ่ม่กั คิด
ลับ ใครอย้ใ่ กลั้ ๆ เหม่ือนม่ีรงั สิีหม่่น ๆ อย้ร่ อบตััวิ ใครก็ไม่่อยากอย้ใ่ กลั้ เราวิ่าตัรงนีตั� อ้ งป็รับ
ร่างกายเราแย่อย้แ่ ลั้วิ ถ้้าเรายิ�งคิดแย่ไป็อีก ม่ันจะไป็กันใหญ่”

เมื่ อ ถุามถุึ ง การเรี ย นหรื อ การใช้ ชี วิ ต ที่ ผ่ า นมา เธอเล่ า ว่ า
เมื่อร่างกายไม่พร้อมเหมือนคนอื่น แต่อยากทำาได้ดีกว่าคนอื่น
ไม่มที างลัดอะไรเลยนอกจากต้องพยายามเป็น 2 หรือ 3 เท่าของ
คนอืน่ เพือ่ ให้ตวั เองประสบความสำาเร็จ หรือไปอยูใ่ นทีท่ ต่ี ง้ั ใจจะ
ไปอยู่
“ม่ั น เป็็ น พื� น ฐานอย้่ แ ลั้ วิ คนทั� วิ ไป็ที� อ ยากป็ระสิบควิาม่สิำา เร็ จ ก็ ตั้ อ งม่ี ค วิาม่พยายาม่
ควิาม่อดทน ควิาม่ขยันกวิ่าคนทัวิ� ไป็ แตั่เราพิการ ร่างกายเราไม่่สิม่บ้รณ์ เราก็ตัอ้ งเพิม่� ตัรง
นั�นเข้าไป็ม่ากกวิ่าคนป็กตัิ อย่างตัอนเรียนม่ัธิยม่ แค่เรื�องการเขียนธิรรม่ดา คนอื�นเขาใชี้นิ�วิ
จับป็ากกากันสิบาย ๆ แตั่เราไม่่ใชี่ นิ�วิเราม่ีเท่านี� จับป็ากกานานเราก็เจ็บ เขียนได้ระยะหน่�ง
ก็ตั้องพัก แลั้วิเขียนใหม่่ อดทน หยุดไม่่ได้ เพราะกตัิกาเขาเป็็นอย่างนั�น”
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แนนเสริมอีกว่า มากกว่าความ
อดทน ความพยายาม คือ ต้องคิดให้เป็น
รูว้ า่ อะไรทีถุ่ นัด ไม่ถุนัด หาเทคนิควิธกี าร
ที่เหมาะกับตัวเรา เหมาะกับร่างกายเรา
ต้องเพิ่มทักษะให้กับตัวเรา หาวิธีการที่
เหมาะกับตัวเอง อย่าไปใช้วิธีการตาม
คนอื่น ที่สำาคัญต้องรู้ว่า ตัวเรามีจุดอ่อน
จุดแข็งอะไร
“ชี่วิงม่ัธิยม่ป็ลัาย เรียนโรงเรียนรวิม่กับคน
ป็กตัิ เสิี ย พลัั ง งานไป็กั บการเดิ นเรี ย นม่าก
ม่ันเหนื�อยม่าก เสิียพลัังงานชีีวิิตัม่าก สิะพาย
เป็้เดินข้าม่ตั่ก ไม่่ม่ีลัฟิ ตั์ ห้องนำา� แบบนัง� ยอง ๆ
หน้ เข้ า ไม่่ ไ ด้ เ ลัย ตั้ อ งวิิ� ง ไป็ขอเข้ า ห้ อ งนำ�า
อาจารย์ตัลัอด ตัอนหาม่หาลััยเพื�อเรียนตั่อ
เราตััดสิินใจเลัยวิ่าตั้องไม่่เดินเยอะ การเดิน
ทางเข้าออกม่หาลััยก็ตัอ้ งไม่่ยาก ม่ีระบบขนสิ่ง
ม่วิลัชีนที� ดี เพื� อ ที� เ ราจะสิาม่ารถ้ใชี้ ชีี วิิ ตั
คนเดียวิได้ พ่�งคนอื�นให้น้อยที�สิุด ที� ม่ศุวิ
ทุกอย่างลังตััวิ ตัิดที�ม่ันไกลับ้าน แตั่เม่ื�อเรา
ตััดสิินใจแลั้วิ เราก็เลัือกเดินตั่อไป็”
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ความปกติ ค่อ ความพิเศัษ
เมื่อถุูกถุามว่าอยากให้คนทั่วไปมองเราอย่างไร และต้องการ
ความช่วยเหลืออะไรจากสังคมบ้าง เธอตอบคำาถุามได้อย่าง
น่าสนใจ
“...คำนำพิิก�รไม่ได�ตอั� งก�รคำวิ�มช่วิยเห้ล้อัข้ันำ� พิ้นำ� ฐ�นำเทำ่�ไห้ร่ เพิร�ะเร�ทำำ�เอังได�อัย้่
แล�วิ ยิ�งอย้่ในพื�นที�ของเรา เรายิ�งม่ั�นใจวิ่า เราทำาได้ หน้เคยเดตักับบางคน เขาแทบป็ระคองหน้
ลังบันได หน้แบบ…บ้าป็่ะเนี�ย! เราลังบันไดเองคนเดียวิม่าทั�งชีีวิิตั จะม่าป็ระคองทำาไม่ ม่ันไม่่ได้
สิ้งหรือชีันอะไรขนาดนั�น”
“เร�ไม่ได�ตอั� งก�รคำวิ�มพิิเศษ อัย�กได�แคำ่คำวิ�มปิกติธรรมด�ทำีใ� ห้�กนำั หยิบยืน� เหม่ือน
เราเป็็นคนป็กตัิแค่นั�นพอ สิิ�งหน่�งที�เราอยากให้คนพิการ แลัะคนป็กตัิทั�วิไป็ทำาควิาม่เข้าใจคือ
เราคือ คนคนหน่�งที�ป็กตัิเหม่ือนกับคุณ มีคำุณคำ่� มีคำักดิ�ศรีเทำ่�กันำ ไม่ต�อังมีม�กกวิ่�ห้ร้อันำ�อัย
กวิ่� ถ้้าเค้าไม่่ให้เกียรตัิเรา เราก็ไม่่ให้เกียรตัิเค้า ถ้้าเค้าให้เกียรตัิเรา เราก็ให้เกียรตัิเค้า หน้ร้สิ่ก
วิ่าม่ันเป็็นสิิง� ทีม่� นุษย์ทกุ คนควิรตั้องทำา สิ่วินควิาม่ชี่วิยเหลัือทีอ� ยากจะชี่วิยกันเรายินดี ง่ายทีสิ� ดุ
คือ ถ้าม่ตัรง ๆ ให้ชี่วิยอะไรไหม่คะ เรายินดีม่าก”

ปัจจุบันเธอเป็นอาจารย์ประจำาวิชาเอกการจัดการธุรกิจไชเบอร์
ทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แนนยังคงยิม้ สดใส พูดจาตรงไป
ตรงมา บางครั้ ง ดู ขั ด กั บ หน้ า ตาออกแนวหวาน ๆ ของเธอ
นอกเวลางาน มักหาเวลาเดินทางท่องเทีย่ ว นัดเพือ่ นร่วมกิจกรรม
สนุก ๆ กับผูค้ น ทีส่ ำาคัญเธอยังเป็นเด็กดือ้ คนเดิม ทีค่ วามผิดปกติ
ทางร่างกายไม่สามารถุหยุดรัง้ ความกระตือรือร้นทีจ่ ะใช้ชวี ติ ตาม
ต้องการ ใคร ๆ มองเธอว่าเป็นคนกระตือรือร้นเสมอ
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อั�อั: จั�กชีวิิตติดเตียงสี้แ่ ม่คำ��อัอันำไลนำ์
“...ม้ันที่้อ อยากตาย ด้วยอาร่ม้ณ์ที่อ้ แที่้ น้อยใจิ ก็เลยงอแง ฟัุง้ ซ่่าน
ถึึ งจิะที่ำาใจิได้ แล้ วก็จิร่ิ งนะ แต่ว่าความ้ฟัุ้ งซ่่ านยั งไม้่ หยุ ดคิ ดนู่ นน่�
คิด ๆ ไป็ บุางที่่ม้ันก็เศร่้า แต่สุดที่้ายเร่าก็ต้องที่ำาใจิ ม้ันไม้่สาม้าร่ถึ

”

กลับุไป็เป็็นคนไม้่พิิการ่ได้แล้ว

ฝัันุรู้�าย์ในุชีวิตจัรู้ิง
อ้อ พัชรีภรณ์ นพรัตน์จิรวงศ์ หญิงสาววัยกลางคนนั่งรอ
แขกแปลกหน้าผูม้ าเยือนอยูบ่ นรถุเข็น รอยยิม้ ทักทายแต้มอยูบ่ น
ใบหน้าขาวกระจ่างอย่างคนที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในร่ม ไม่โดนแดดมา
นาน... นานมากกว่าครึง่ หนึ่งของชีวิตเธอ
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เมื่อ 26 ป่ก่อน สาว 18 วัยแรกรุน่ กำาลังเรียนอยู่ ปวส.
ชั้นป่ที่ 3 นั่งรถุกระบะไปกับแฟันหนุ่ม จังหวะที่จอดรอเลี้ยว
ตรงสามแยกที่แม่กลอง มีรถุเก�งตัดหน้ารถุสิบล้อบรรทุกไม้
เสียหลักพุ่งชนรถุกระบะคันนัน้ จนพลิกหงายท้อง หญิงสาวที่นั่ง
ข้างคนขับไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย หัวปักกระแทกพื้นจนคอพับ
เธอไม่ ไ ด้ ส ลบ แค่ มึ น หั ว นิ ด เดี ย ว แล้ ว ก็ รู้ สึ ก ชาขึ้ น มาตั้ ง แต่
ปลายเท้าจนถุึงต้นคอ นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ร่างกายของเธอ
สามารถุรั บ ความรู้ สึ ก ใด ๆ ได้ หลั ง ถุู ก นำา ส่ ง โรงพยาบาล
แพทย์วินิจฉัยว่า กระดูกคอหัก ไขสันหลังขาด 100 เปอร์เซ็นต์
ส่งผลให้ไม่มคี วามรูส้ กึ ตัง้ แต่รกั แร้ลงไปยันปลายเท้า หลังจากรักษา
ตัวทีโ่ รงพยาบาลนานกว่าเดือนจนอาการบาดเจ็บหายดี เธอถุูก
ส่งกลับบ้าน และนอนอยูบ่ นเตียงนับตั้งแต่นั้น ยาวนานถุึง 16 ป่
“ตัอนนัน� เรียนอย้่ ป็วิชี. ฝ้ึกงานเดือนสิุดท้ายแลั้วิ พอม่าเจออย่างนีแ� ย่เลัย
กวิ่าจะทำาใจได้จริง ๆ นะ 3 ป็ี ที�เลัิกร้องไห้ 3 ป็ีเตั็ม่ ๆ ทำาใจนานม่าก”
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อ้อเล่าให้ฟัังถุึงฝัันร้ายที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเธอว่า
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำาให้สูญเสียระบบประสาทและการควบคุม
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทั้งหมด
“ตัอนผ่ า ตัั ด หม่อพั น หั วิ หม่ดเหม่ื อ นม่ั ม่ ม่ี�
ใสิ่เฝ้ือกคร่�งตััวิร่วิม่ 2 เดือน นอนพลัิกจนเฝ้ือก
แตัก ผม่ร่วิง ตััวิลัอกเป็็นง้ เกือบจะเน่า ร้อนม่าก
ทรม่านม่าก เพราะวิ่ า ร้ ขุ ม่ ขนใชี้ ไ ม่่ ไ ด้ แ ลั้ วิ
ถ้้าร้อนก็จะร้อนม่าก ถ้้าหนาวิก็จะหนาวิม่าก
เวิลัาร้อนม่าก ๆ จะแสิบหม่ดเลัย ทนแทบไม่่ไหวิ
ถ้้าฝ้นตักนิดเดียวิ หน้ตั้องใสิ่เสิื�อกันหนาวิแลั้วิ
ม่ันหนาวิม่าก เป็็นเพราะระบบป็ระสิาทของเรา
สิ้ญเสิียการควิบคุม่ทั�งตััวิ นิ�วิม่ือสิิบนิ�วิเสิียหม่ด
แขนที�เห็นลัีบ ๆ นี�คือเสิียแลั้วิ แตั่ตัรงที�ม่ีเนื�อนี�
ร้สิ้ ก่ เป็็นป็กตัิ เหลัือควิาม่ร้สิ้ ก่ แค่นี� ขับถ้่ายไม่่ได้
ไม่่รสิ้ ก่ ตั้องใสิ่สิายป็ัสิสิาวิะ ถ้่ายอุจจาระตั้องให้
แม่่ทำาให้”

ครู้ึ�งห้นุึ�งของชีวิตทุี�ห้าย์ไป
อ้อ เป็นลูกสาวคนเล็กในจำานวนพีน่ อ้ ง 4 คน ปัจจุบนั พี่ ๆ
มีครอบครัวกันไปหมดแล้ว หลังพ่อจากไปก็มีเพียงแต่แม่ที่คอย
ดูแลเรื่อยมาจนถุึงทุกวันนี้ วันที่เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้เพราะ
การฟั้�นฟัูร่างกาย
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“หลัังออกจากโรงพยาบาลั คุณหม่อให้ไป็กายภ์าพบำาบัด แตั่ไม่่ได้ไป็
เพราะไม่่สิะดวิก ไม่่ม่ีถ้นน ตั้องยกลังเรือไป็ข่�นฝ้ั�ง ลัำาบากม่าก แม่่เลัย
ตั้องเป็็นคนทำากายภ์าพให้ทกุ เชี้า ทุกเย็น ยกขา นวิด ป็ระคบ ทุกอย่าง
ซิือ� เครือ� งกระตัุกไฟฟ้ากลัับม่าบ้าน แม่่ทำาให้ วิันนีข� อ้ เข่า ข้อแขนถ้่งไม่่
ย่ดตัิด”

อ้อเล่าว่า เธอต้องนอนอยู่กับที่มายาวนานถุึง 16 ป่เต็ม เคยคิดอยากฆ่่า
ตัวตาย อยากทำาร้ายตัวเอง แต่ไม่กล้า อ้อมีโอกาสได้ฟังั รายการธรรมะของท่านจันทร์
และได้โทรศัพท์เข้าไปสนทนาในรายการสด ท่านทราบว่าเป็นคนพิการ และแนะนำา
ให้เขียนจดหมายถุึงท่านทุกสัปดาห์ โดยให้บันทึกธรรมะที่ ได้ฟััง เขียนไปกว่า
150 ฉบับ ก่อนทีจ่ ะมีโอกาสได้รู้จักคุณหมอวิวัฒน์ซงึ่ ทำาโครงการร่วมกับท่านจันทร์
เพื่อช่วยเหลือคนคิดอยากฆ่่าตัวตาย นีเ่ ป็นโชคชะตาที่ทำาให้มีโอกาสช่วยเหลือคนที่
ท้อแท้ อยากฆ่่าตัวตาย ซึ่งกลับทำาให้เราได้รับโอกาสในการฟั้�นฟัูร่างกายเพื่อให้
ใช้ชีวิตประจำาวันได้สะดวกมากขึ้น
“เป็ิดไป็เจอเอง ฟังแลั้วิสิบายใจดี จนได้ร้จักกับคุณหม่อ ท่านม่ีเครือ
ข่ายชี่วิยเหลัือคนทีท� อ้ แท้อยากฆ่่าตััวิตัาย หน้กเ็ ลัยร่วิม่เป็็นหน่ง� ในนัน�
พอดีม่ีคนหน่�งอยากฆ่่าตััวิตัาย ใครพ้ดเขาก็ไม่่ฟัง คนบอกให้ลัองโทร
ม่าคุยกับหน้ พอเขาโทรม่า หน้ก็เลั่าชีีวิิตัหน้ให้ฟัง จนสิุดท้ายเขา
เป็ลัี�ยนแป็ลังควิาม่คิด จนกระทั�งดีข่�น พี�คนที�แนะนำาบอกให้หน้เขียน
จดหม่ายไป็เลั่าเรือ� งนีใ� ห้คณ
ุ หม่อวิิวิฒ
ั น์ฟงั พอคุณหม่อได้รบั จดหม่าย
ก็เลัยโทรกลัับม่าหาหน้ เขาฟังนำ�าเสิียงเราไม่่ทอ้ แท้ เลัยให้หน้ไป็ฟืน� ฟ้
ร่างกายให้สิาม่ารถ้ใชี้ชีีวิิตัป็ระจำาวิัน ให้พอชี่วิยเหลัือตััวิเองได้ นั�งรถ้
เข็นได้ ทานข้าวิเองได้ เพราะตัอนนั�นยังนอนตัิดเตัียงอย้่ นั�งรถ้เข็นยัง
ไม่่เป็็นเลัย”

79

อ้อจึงมีโอกาสได้ไปฟั้น� ฟัูรา่ งกาย
ที่ ศู น ย์ สิ ริ น ธร กระทรวงสาธารณสุ ข
ฝัึกนั่งรถุเข็น เข็นรถุ ใส่เสื้อผ้า อาบนำ้า
แปรงฟััน ทานข้าว ทำาให้สามารถุขยับ
ตัวเองได้ ดูแลตัวเองได้มากขึ้น ชีวิตดีขึ้น
กว่าเดิม อ้อเพิง่ จะนั่งรถุเข็นได้ประมาณ
10 ป่หลังมานี่เอง

ชีวิตทุี�เห้ม่อนุเกิด้ให้ม่อีกครู้ั�ง
เม่�อเวลุาผ่านุไปกว่าสุิบปี...
หลังจากอุบตั เิ หตุผา่ นไป 16 ป่ ผ่าน
วัยสาวสู่วัยกลางคน ชีวิตของอ้อเหมือนได้
กลั บ มาเริ่ ม นั บ หนึ่ ง ใหม่ อี ก ครั้ ง ด้ ว ย
การเรียนรูว้ ธิ ชี ว่ ยเหลือตัวเองในชีวติ ประจำา
วัน รวมไปถุึงการหารายได้ผา่ นโลกออนไลน์
ที่เหมือนเป็นการเปิดโลกใหม่ให้กับเธอ
“หลัังจากไป็ฟื�นฟ้ที�ศุ้นย์สิิรินธิร คุณหม่อซิื�อคอม่พิวิเตัอร์ให้ตััวิน่ง
ตัอนนั�นเพิ�งม่ีเฟสิบุ๊กใหม่่ ๆ การขายของออนไลัน์ยังไม่่ม่ี คุณหม่อ
บอกวิ่าตั้องหารายได้จากออนไลัน์นะ ก็ยงั ไม่่รวิ้ า่ จะหาอย่างไร จนสิอง
ป็ีตั่อม่า... ไป็เรียนวิาดร้ป็ที�สิม่าคม่คนพิการจังหวิัดนครป็ฐม่ พอดี
ม่ีพคี� นน่งเขาขายม่ะขาม่แชี่อม่�ิ หน้กเ็ ลัยเอาม่าโพสิตั์ขาย เขาให้กโิ ลัลัะ
20 บาท ก็ขายได้เรื�อย ๆ เป็็นจุดเริ�ม่ตั้น พอม่ะขาม่เริ�ม่ซิาเราจะขาย
อะไรตั่อดี หน้ก็เป็ิดหาตัาม่เพจ เจออะไรที�คิดวิ่าพอขายได้ก็คุยกับ
เจ้าของเขาพอจะเอาม่าโพสิตั์ขายได้ไหม่ ถ้้าได้ เขาจะม่ีราคาให้เรา
หรือถ้้าไม่่ม่ีราคา เราก็บวิกเพิ�ม่นิดหน่อย”
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ทุกวันนี้อ้อมีอิสระมากขึ้นจากการหาเงินได้ด้วยตัวเอง
ไม่ต้องพึ่งพาพี่น้อง หรือคนอื่นในครอบครัว สามารถุซื้อของที่
อยากได้ให้แม่ และทำาบุญ ความยากลำาบากในชีวิตทุกวันนี้มี
เพียงสิ่งเดียว คือ ข้อจำากัดทางร่างกาย

“เวิลัาไป็ไหนม่าไหนม่ันก็ลัาำ บากนะคะ เพราะวิ่า
ม่ือหน้เสิียไม่่สิาม่ารถ้ควิบคุม่ได้ อย่างเวิลัาถ้่ายหนัก
ก็ตั้องให้แม่่ชี่วิย ถ้้าเรื�องอื�นหน้ไม่่ทุกข์ กังวิลั
เรือ� งเดียวิแหลัะ เรือ� งการขับถ้่าย เรือ� งเดียวิเลัยที�
หน้ยังไม่่สิาม่ารถ้ทำาเองได้ ถ้้าวิันน่งไม่่ม่ีแม่่... ก็
คงจะลัำาบากข่�นไป็อีก แม่่อายุ 71 ป็ี แลั้วิ”
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เมือ่ พูดถุึงแม่ อยู่ ๆ ใบหน้าทีแ่ ต้ม
ด้วยรอยยิม้ และประกายตาวาวของอ้อก็
พลันรื้นขึน้ มาด้วยหยาดนำ้าใส
“แม่่ทุกข์ม่ากเม่ื�อเห็นหน้ร้องไห้ แม่่เคยบอกวิ่าไม่่อยากให้ร้อง แม่่คือ
กำาลัังใจหลัักของหน้ ตัอนนั�นที�งอแง จม่อย้่กับทุกข์ บางทีกด็ ื�อ บางทีก็
ท้อ ถ้้าหน้ท้อ ถ้้าหน้ทุกข์ แม่่กย็ ิ�งทุกข์ แม่่กย็ ิ�งเครียด พอนาน ๆ ไป็
หน้ร้สิ่กแลั้วิ ไม่่ได้นะ! เราจะทำาตััวิแบบนี�ไม่่ได้ คนอื�นเขาจะไม่่รักเรา
เขาจะเบือ� เรา แลั้วิแม่่เราก็ทกุ ข์ ก็เลัยตั้องป็รับควิาม่คิดใหม่่ กวิ่าจะทำาได้
ใชี้เวิลัา 3 ป็ี ถ้่งจะทำาใจได้จริง ๆ ตััง� ใจเลัยวิ่า เราจะไม่่รอ้ งไห้อกี ”

จากวันที่เคยอ่อนแอจนถุึงที่สุด
มาสู่ วั น ที่ ส ามารถุทำา ใจให้ รู้ สึ ก มั่ น คง
ภ า ย ใ น ไ ด้ เ มื่ อ ช ว น ม อ ง ย้ อ น ถุึ ง
ประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมาเพื่ อ ให้ ช่ ว ย
ประเมินถุึงระบบการช่วยเหลือจากรัฐ
และสังคมต่อคนพิการ อ้อเล่าว่า...
“ตัอนหน้เป็็นแบบนี�ใหม่่ ๆ พัฒนาสิังคม่แลัะควิาม่ม่ั�นคงของ
ม่นุษย์ป็ระจำาจังหวิัดม่าเยี�ยม่ ม่าสิอบถ้าม่สิภ์าพควิาม่เป็็นอย้ข่ องเรา
แตั่ก็ยังไม่่ได้ให้ควิาม่ชี่วิยเหลัืออะไร ด้วิยเหตัุผลัวิ่าเราด้แลัตััวิเองได้
บ้านเราม่ีเงิน ไม่่ม่ีค่ะพี� ไม่่ได้ม่ี”
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“ความ้ช้่วยเหลือม้ันม้าช้้า
จินกร่ะที่ั�งผ่านไป็ 13 ป็ี
หลังจิากนั�น หนูถึึงจิะได้ร่ับุเงิน
ช้่วยเหลือเดือนละ 300 บุาที่
ตอนหลังป็ร่ับุเป็็น 500 บุาที่”
“ตัอนนั�นหน้ไม่่ม่ีควิาม่ร้้ ไม่่ได้คิดวิ่าตััวิ
เองจะนัง� วิีลัแชีร์ ไม่่ได้คดิ วิ่าตััวิเองจะไป็กายภ์าพ
อีก คือคิดวิ่า ตั้องนอนอย่างนี�แหลัะจนตัาย ม่ัน
ยังไม่่ม่โี ลักออนไลัน์ โลักยังแคบ ชี่วิงนัน� ไม่่ม่คี วิาม่ร้้
อะไรเลัย จนร้้จักคุณหม่อวิิวิัฒน์ ท่านพาไป็ถ้่งได้
ร้้วิ่าม่ันม่ีแบบนี�นะ คนพิการรุนแรงสิาม่ารถ้นั�ง
วิีลัแชีร์ได้ เราสิาม่ารถ้ชี่วิยเหลัือตััวิเองได้ เพิง� จะร้้
10 ป็ี หลัังจากที�ไป็ศุ้นย์สิริ ินธิร”

เวลุาช่วย์เย์ีย์วย์าความจัรู้ิงทุี�เจั็บปวด้
เป็นการยากที่คนทั่วไปจะจินตนาการได้ว่า ชีวิตจะเป็น
อย่างไรเมื่อต้องนอนนิง่ อยู่ถุึง 16 ป่ ไม่สามารถุควบคุมร่างกาย
ได้ มีเพียงใจเท่านัน้ ทีย่ งั โลดแล่น และเป็นสิง่ เดียวทีต่ วั เองพอจะ
สามารถุควบคุมได้ ความคิดของอ้อในวันนีจ้ งึ เป็นความคิดทีผ่ า่ น
การใคร่ครวญมาแล้วเป็นอย่างดี และนี่คือคำาตอบของคำาถุาม
ที่ว่า ณ วันนี้ อ้อ คิดว่าตัวเองคือใคร
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“หน้คอื ใคร หน้กค็ อื คนพิการทีสิ� าม่ารถ้ยอม่รับ
ควิาม่เป็็นจริงได้ เม่ื�อก่อนไม่่คิดเลัย ไม่่เรียกตััวิ
เองเลัยวิ่าเราเป็็นคนพิการ ไม่่รบั คำานีเ� ลัยค่ะ จะ
คิดวิ่าเราแค่เดินไม่่ได้ ฉันไม่่ใชี่คนพิการ ฉันแค่
เดิ น ไม่่ ไ ด้ แตั่ ทุ ก วิั น นี� ใชี้ คำา วิ่ า คนพิ ก ารก็ ไ ด้
นะคะ”

สำาหรับอ้อทำาไมถุึงเป็นคนพิการทีย่ อมรับความจริงได้แล้ว
“เวิลัาค่ะ ม่ันตั้องยอม่รับควิาม่จริงนะ เวิลัาม่ัน
เดินไป็ ถ้้าเรายังจม่ป็ลัักอย้่อย่างนั�นม่ันไม่่ใชี่
เพราะชีีวิิตัเราเป็็นแบบนี�แลั้วิ เป็ลัี�ยนไม่่ได้แลั้วิ
ม่ันเป็็นแลั้วิ เราตั้องเดินหน้า เราตั้องอย้่ เพราะ
ม่ันไม่่ตัายไงคะ ม่ันไม่่ตัาย เราตั้องอย้่ แลั้วิเดี�ยวิ
นี�โลักเป็ิดกวิ้างแลั้วิ ในป็ระเทศุไทยม่ีคนพิการ
เกือบสิองลั้านคน ม่ีคนเก่ง ๆ เยอะแยะเลัย”

สุิ�งทุี�อ�ออย์ากบอกคนุในุสุังคม
ในฐานะคนพิการ สีิ�งทำี�อั�อัอัย�กบอักคำนำในำสีังคำม คำ้อั
คำนำพิิก�รไม่ได�ต�อังก�รคำวิ�มสีงสี�ร ข้อัเพิียงคำวิ�มเข้��ใจั
ในความรู้สึกของคนพิการที่บาดเจ็บทั้งกายและใจ คนพิการมี
ความคิด มีจิตใจ มีความเป็นมนุษย์ไม่ต่างจากคนอื่น ให้กำาลังใจ
กัน สนับสนุนกันและกัน นี่คือสิ่งที่คนในสังคมสามารถุหยิบยื่น
ให้กันได้

84

“อยากฝ้ากวิ่า คนพิการเขาก็คอื คน แตั่เขาโชีคร้าย เขาบาดเจ็บม่าก
ทั�งร่างกายแลัะจิตัใจ กวิ่าเขาจะสิาม่ารถ้ม่าดำารงชีีวิิตัได้ ม่ันไม่่ง่ายเลัย
ชี่วิยกันให้กำาลัังใจดีกวิ่า คนพิการเขาไม่่ได้ตัอ้ งการอะไรม่ากนะคะ แค่ให้
เขาอย้่ได้ ชี่วิยสินับสินุนอาชีีพของเขาคนลัะนิดหน่อย เขาก็สิาม่ารถ้
อย้่ได้แลั้วิค่ะ ให้เขาม่ีกิน ไม่่ขัดสิน เขาก็ม่ีกาำ ลัังใจสิาม่ารถ้อย้่ได้แลั้วิ”
“แลั้ วิ ก็ อ ย่ า ด้ ถ้้ ก เลัย เพราะวิ่ า
การด้ถ้้กม่ันเป็็นการบั�นทอนจิตัใจกันเป็ลั่า ๆ
เขาก็เป็็นม่นุษย์เหม่ือนคุณ เขาก็ม่ีควิาม่คิดม่ี
จิตัใจเหม่ือนคุณ แตั่เพียงแค่รา่ งกายเขาไม่่เท่า
คุณแค่นนั� เอง ให้เห็นใจ ให้เข้าใจ ไม่่ตัอ้ งสิงสิาร
หรอกค่ะ สิงสิารก็ดีถ้้าม่ันเป็็นควิาม่เม่ตัตัา
แตั่เขาไม่่ตัอ้ งการให้สิงสิารแบบสิม่เพชีเวิทนา
แค่ให้เขาเป็็นสิ่วินหน่�งในสิังคม่ ชี่วิยกันทำาให้
โลักม่ันน่าอย้่ ให้เขาม่ีกาำ ลัังใจ เขาจะไม่่ได้เป็็น
ป็ั ญ หาสิั ง คม่ ไม่่ เ ป็็ น ป็ั ญ หาตั่ อ ครอบครั วิ
แค่นั�นเอง เขาตั้องการแค่นั�น”

อ้ อ ตอบคำา ถุามสุ ด ท้ า ยด้ ว ยรอยยิ้ ม และดวงตาเป็ น
ประกาย ถุ้าใครอยากเพิม่ รอยยิม้ ให้เธอ ลองเข้าไปทีเ่ พจเฟัสบุก๊
“น้องอ้อ ปุ๋ยมูลไส้เดือน” แล้วเลือกสั่งซื้อของกินของใช้ที่ชอบ
คนละนิดหน่อย ก็จะทำาให้ชวี ติ ของหญิงสาวคนหนึง่ ในบ้านไม้รมิ
คลองมีรอยยิ้มที่สดใส และช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นไปด้วย
พร้อม ๆ กัน
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บทำสี่งทำ��ย

“ปลุุก” ศัักย์ภาพคนุพิเศัษ
“ปลุุก” ศัักย์ภาพสุังคม
นับตัง้ แต่พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ ป่ พ.ศ. 2550 (รวมทั้งฉบับแก้ไข เพิ่มเติมป่ พ.ศ. 2556)
มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านการช่วยเหลือและ
สนับสนุนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม และ
รอบด้านมากขึ้น อาทิ มาตรา 33 ที่กาำ หนดให้สถุานประกอบการ
นายจ้าง หน่วยงานรัฐรับคนพิการเข้าทำางานตามอัตราส่วนที่
กฎัหมายกำาหนด มาตรา 34 การส่งเงินเข้ากองทุนในกรณีที่ไม่
ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำางาน และมาตรา 35 การให้สมั ปทาน
จัดสถุานที่จำาหน่ายสินค้า หรือบริการจัดจ้างเหมา ฝัึกงาน จัดสิ่ง
อำานวยความสะดวก จัดล่ามภาษามือ ในกรณีที่สถุานประกอบ
การไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำางาน หรือไม่สง่ เงินเข้ากองทุน
พระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวได้กอ่ ให้เกิดความเปลีย่ นแปลง
ในการขยายสำานึกความรับผิดชอบการช่วยเหลือ การสนับสนุนบุคคล
ที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป อีกทั้ง
มุ่งเน้นการส่งเสริมกลุ่มที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ วัยที่เป่�ยมด้วยพละกำาลัง
ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ให้ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
ขยายโอกาสในการพึง่ ตนเอง มีรายได้ และมีสว่ นร่วมในสังคมมากขึน้
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของสังคมไทยเกีย่ วกับคนพิการ
หรือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษมิใช่อยู่ทกี่ ฎัหมาย หากแต่อยู่ที่
“ทัศนคติ” ของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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คำวิ�มเช้�อัข้อังคำนำสี่วินำให้ญ่
บุคคลกลุ่มนี้ไม่มีความสามารถุ

คำวิ�มจัริงทำี�สีังคำมคำวิรร้�
มีความสามารถุมากมายหากได้รบั โอกาส
ในการพัฒนา (หลายคนมีความสามารถุ
โดดเด่นกว่าคนทั่วไป)

เป็นภาระสังคม

เป็ น ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาสั ง คม และเป็ น ผู้
สะท้อนถุึงคุณภาพชีวิตของสังคมนั้น

ไม่เกี่ยวอะไรกับเรา

ความพิการนัน้ ใกล้ตวั เรามากกว่าทีห่ ลาย
คนคิด สาเหตุความพิการมีหลากหลาย
เช่น อุบัติเหตุบนท้องถุนน โรคฉับพลัน
และเรื้อรัง เราไม่อาจรู้ได้ว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นกับตัวเรา หรือคนในครอบครัว

เป็นหน้าที่ของรัฐ

เป็นเรือ่ งของเราทุกคน เพียงรอยยิ้มและ
การเกื้อกูลเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อพบเจอเขา
เราก็ได้ทำาหน้าทีใ่ นฐานะเพือ่ นมนุษย์แล้ว

การรับเข้าทำางานทำาให้ต้องลงทุนแบบ
เสี่ยงว่าจะไม่คุ้มทุน ทั้งประสิทธิภาพ ศึกษามาตรา 35 การจ้างงานเชิงสังคม :
งาน การปรับสถุานที่ อุปกรณ์ ภาวะ https://ejob.dep.go.th/
สุขภาพ อุบัติเหตุจากการทำางานลุ่ม
ทุกคนโตได้ คิดได้ ทำาได้ ถุ้าเราปฏิิบัติต่อ
เขาแบบผู้ใหญ่ เขามีความอ่อนไหวต่อสิง่
พิการทางสติปัญญา คือ เด็กไม่มีวันโต
แวดล้ อ ม และหลายคนมี สั ม ผั ส รู้ ท่ี
ละเอียดอ่อนถุึงความรู้สึกนึกคิดของคน
ที่อยู่ตรงหน้า
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ปลุุกคนุในุสุังคมให้�มีสุ่วนุรู้่วม
สุรู้�างสุังคมบำาบัด้ (Social Therapy)
สังคมบำาบัด คือ การเยียวยาโดยใช้กระบวนการมีปฏิิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทั่วไปในสังคมกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีฐานคิดมาจากมุมมองมนุษย์
ใน 3 ส่วน และมุ่งหมายที่จะตอบสนองความต้องการทัง้ 3 ส่วน ในความเป็นมนุษย์
นั่นคือ

จัิตวิิญญ�ณ

จัิตใจั

ร่�งก�ย

3 อังคำ์ปิระกอับข้อังมนำุษย์
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สังคมบำาบัดเป็นการสนับสนุน “ผู้ใหญ่” ที่มีความต้องการพิเศษทั้งด้าน
กายภาพ จิตวิทยา และกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการใช้เหตุผล การเป็นผูใ้ หญ่
นั้นมิใช่ “สถุานะ” ที่เกิดขึ้น และดำารงอยู่ตลอดไปอย่างสมบูรณ์พร้อมแต่เป็น
“กระบวนการ” ของการพั ฒ นาที่ ดำา เนิ น ไปตลอดชี วิ ต เฉกเช่ น คนทั่ ว ไป
ซึ่งกระบวนการนี้เติบโตตามประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน งานสังคมบำาบัดจึง
มุง่ สนใจ “ความเข้มแข็ง” ในตัวมนุษย์มากกว่า “ความบกพร่อง” และพยายามเข้าใจ
ปัจเจกภาวะของมนุษย์ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความพิการนั้น เนือ่ งจากมนุษยปรัชญา
มองว่า
“ม่นุษย์ทกุ คนม่ีควิาม่สิม่บ้รณ์ในจิตัวิิญญาณ ไม่่ม่จี ตัิ วิิญญาณ
ของใครเจ็บป็่วิย ไม่่ม่ีสิ�ิงใดสิาม่ารถ้ทำาลัายจิตัวิิญญาณในตััวิม่นุษย์ได้
ด้วิยมุ่ม่ม่องเชี่นนี� ทุกคนจ่งม่ี ‘ศุักดิศุ� รี’ แห่งควิาม่เป็็นม่นุษย์เท่าเทียม่กัน”

ไม่มใี ครด้อยกว่าใคร ทุกคนมี “ปัจเจกภาวะ” ของตน เพียงเปิดใจและเข้าใจว่า
บุคคลทีม่ คี วามต้องการพิเศษมี “ความท้าทาย” ในชะตาชีวติ ชัดเจนกว่าบุคคลทัว่ ไป
จากการสอบถุามบุคคลที่มีความต้องการพิเศษวัย 18 ป่ขึ้นไป จำานวน 50 คน
โดยคละความพิการ พบว่า ความต้องการทางจิตใจของบุคคลกลุม่ นี้ คือ ต้องการเพื่อน
ต้องการคนที่เข้าใจไม่ตัดสิน เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ความสัมพันธ์กับแม่ และครอบครัวที่
แนบแน่นมักทำาให้บุคคลกลุ่มนี้รู้สึกขาดอิสระเมื่อเติบโตขึ้น และด้วยข้อจำากัด
บางด้านที่ต้อง “พึ่งพิง” คนในครอบครัวสูงมีผลให้มองตนเป็นผู้รับ และได้รับ
การปฏิิบตั เิ สมือนเด็กในสายตาของครอบครัวไม่วา่ จะอายุเท่าใด โดยเฉพาะกลุม่ ทีม่ ี
ความต้องการพิเศษด้านสติปัญญา การเรียนรู้ การแสวงหา “เพื่อน” หรือ “กลุ่ม
สังคมใหม่” จึงเป็นธรรมชาติของวัยซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิตของบุคคลกลุ่มนี้เป็น
อย่างยิง่ และเป็นผลดีตอ่ สุขภาพจิตของครอบครัวบุคคลทีม่ คี วามต้องการพิเศษด้วย
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หากผู้ ค นในสั ง คมไม่ ว่ า จะเป็ น บุ ค คลทั่ ว ไป นายจ้ า ง
เพื่ อ นร่ ว มงาน เจ้ า ของสถุานประกอบการมี ทั ศ นคติ ว่ า
ตน ยอมรับ-เข้าใจ-ให้โอกาส บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
“3 แนวคิดนี้มีส่วนช่วยให้เราก้าวข้ามกำาแพงทัศนคติเก่า ๆ”
ที่คุ้นชินสู่การสนับสนุนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษโดยมิใช่
กระทำาตามกฎัหมายกำาหนด แต่ด้วย “ใจ” ของเรา

ยอม้ร่ับุ

เข้าใจิ

ยอัมรับ
เข้��ใจั
ให้�โอัก�สี
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ให้โอกาส

ในความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
ในความแตกต่าง ไม่มองแต่ด้านด้อย
“เขาปลุกเรา” “เราปลุกเขา”
ทุกคนต่างมีหน้าทีภ่ ารกิจชีวิตต่างกัน
ในการใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั น ในสั ง คมทั้ ง ด้ า นสั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง

ทั้ ง สามแนวคิ ด สำา คั ญ ข้ า งต้ น เชื่ อ มโยงเป็ น พลวั ต ที่
สนับสนุน และเกื้อกูลกันและกันให้เกิดปัจจัยที่นำาไปสู่ส่วนอื่น ๆ
อาจเริ่มต้นที่การยอมรับในใจ หรืออาจเริ่มต้นจากการให้โอกาส
แล้ ว ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจจนยอมรั บ ในที่ สุ ด หรื อ อาจ
เริ่มจากความเข้าใจในหลักคิดแล้วทำาให้เกิดการยอมรับ และ
ให้โอกาสตนเองได้มปี ฏิิสมั พันธ์กบั บุคคลทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
ด้วยทัศนคติใหม่
สีังคำมบำ�บัด ใช้ “ใจ” รักษา “ใจ”
ใช้ “คน” รักษา “คน”
ไม่จำาเป็นต้องใช้งบประมาณใด
นอกจากการเริม่ ต้นด้วย “ใจ” ทีใ่ ส่ใจผูอ้ น่ื
ร้ปิแบบง�นำสีังคำมบำ�บัด อาจเริม่ จากการพบปะในชีวติ ประจำาวัน
ในสถุานที่ ส าธารณะ การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ด้ ว ยนำา้ ใจไมตรี
จากมิตรภาพเรียบง่ายของคนทั่วไปกับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ ไปจนถุึงรูปแบบทีม่ กี ารบูรณาการชีวติ ทุกด้าน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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ชุมชนุบำาบัด้
ในหลายประเทศทั่ ว โลกได้ มี ก ารก่ อ ตั้ ง ชุ ม ชนบำา บั ด สำา หรั บ บุ ค คลที่ มี
ความต้องการพิเศษ โดยใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลทั่วไปในลักษณะ “ครอบครัว” หรือ
“ผู้ดูแลประจำาบ้าน” แต่ละบ้านมีจำานวนสมาชิกแตกต่างคละความพิเศษ ในชุมชน ทุก
คนมีส่วนร่วมทัง้ ด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ ทุกคนมีงานที่มีความ
หมายในฐานะสมาชิกชุมชน เช่น งานสวน งานครัว งานผลิตสินค้าหัตถุกรรม เกษตรกรรม
ในชุมชน งานทำาความสะอาด
มุมมองทีส่ ำาคัญของงานสังคมบำาบัด
ตามแนวทางมนุษยปรัชญา คือ ทัศนคติของ
ผูท้ าำ หน้าทีด่ แู ลผูซ้ ง่ึ มีความสนใจ มีความชืน่ ชม
ในคุณค่าของมนุษย์และงานที่รับผิดชอบ มี
ความเป็นมิตร และมีความจริงใจ ทั้งผู้ดูแล
และผู้ได้รับการดูแล มีความเท่าเทียมกัน
ไม่มีใครเหนือกว่าใคร ไม่มีใครเป็นผู้ให้ฝั่าย
เดียวหรือรับฝั่ายเดียว ผูไ้ ด้รบั การดูแลใช้ชวี ติ
ร่วมกับคนอื่นในชุมชน มีการทำางานและ
ความรับผิดชอบซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือ
หรือสนับสนุน ฝัึกฝันทักษะเฉพาะทาง เพื่อ
ให้สามารถุใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ที�ม่า: Camphill foundation. (2021). https://camphill
foundation.org/wp-content/uploads/2016/11/
International-Slideshow-Ceske-Kopisty-CzechRepublic-2.jpg

การช่วยเหลือสนับสนุนมิได้เป็นไปในรูปแบบที่มีเกณฑ์์การประเมินหรือกฎัระเบียบ
เข้มงวด แต่เป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศทางสังคมทีเ่ ต็มไปด้วยการช่วยเหลือทีม่ คี วามหมาย
เช่น การจัดสภาพทีอ่ ยู่อาศัย การสร้างชุมชนบำาบัดที่บุคคลที่มีความต้องการพิเศษอาศัย
อยูร่ ว่ มกับบุคคลทัว่ ไป การทำางาน การร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม รูปแบบงานสังคมบำาบัด
มีลักษณะ “เปิด” มิได้มีลักษณะตายตัว ตราบใดที่งานนั้นตระหนักถุึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมก็เป็นรูปแบบหนึง่ ของงานสังคมบำาบัด
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ที�ม่า: The Camphill School. (2021). Transition program. https://camphillschool.org/school/programs/transition-program/

ตัวอย่างชุมชนบำาบัดที่ประสบความสำาเร็จ เช่น ชุมชนบำาบัดแนวมนุษยปรัชญา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย กลุ่มสแกนดิเนเวีย และ
สหราช-อาณาจักร ชุมชนเหล่านี้มีหลักคิดว่า...
“ชีุม่ชีนที�ม่ีสิุขภ์าวิะจะเกิดข่�นได้ก็ตั่อเม่ื�อในดวิงจิตัของทุกคน
ม่ีภ์าพสิะท้อนของชีุม่ชีนนัน� แลัะในชีุม่ชีนนัน� ม่ีควิาม่ดีงาม่ของทุกคนดำารงอย้”่
(ร้ดอลั์ฟ สิไตัเนอร์ ค.ศุ. 1861-1925)
“A healthy social life is found only
when, in the mirror of each soul, the whole community
finds its reflection, and when, in the whole community,
the virtue of each one is living”
(Rudolf Steiner, 1861-1925)

ชุมชนเหล่านี้ให้ความสำาคัญกับความต้องการทางร่างกาย จิตใจ และจิต
วิญญาณ ของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมี
ความเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์ และให้ความสำาคัญกับการดูแล กาย จิตใจ และจิต
วิญญาณของผืนดินทีช่ มุ ชนตัง้ อยูเ่ พราะมองว่า โลกและแผ่นดินมี “ชีวติ ”ไม่ตา่ งจาก
คน และต้องการการดูแลเอาใจใส่เช่นกัน เกษตรกรรมชีวพลวัต (biodynamic
farming) จึงเป็นฐานรากของการเยียวยาผืนดิน บุคคลที่มีความต้องการพิเศษและ
ทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนไปพร้อม ๆ กัน
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นอกจากนี้ ยั ง มี รู ป แบบงานสั ง คมบำา บั ด อื่ น ๆ เช่ น
การรวมกลุ่มใช้ชีวิตอิสระในเมือง ภายใต้การดูแลของรัฐหรือ
องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การจั ด ประชุ ม สั ม มนาในหมู่ บุ ค คลที่ มี
ความต้องการพิเศษ การจัดกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมร่วมกับ
จิตอาสาในท้องถุิ่น
เราทุกคนตั่างม่ีพลัังเยียวิยาอย้่ภ์ายใน
แลัะม่ีสิวิ่ นทีตั� อ้ งการ “การเยียวิยา” เชี่นกัน ด้วิย
การใชี้ชีีวิตัิ ร่วิม่กับเพื�อน ๆ ผ้้ม่ีศุักยภ์าพแตักตั่าง
เราทุ ก คนย่ อ ม่ได้ รั บ โอกาสิในการพั ฒ นา
ควิาม่เป็็นม่นุษย์อย่างสิม่บ้รณ์
ขอขอบุพิร่ะคุณ เพิื�อนพิ้องพิ่�น้องที่ั�ง 12 คน และ
คร่อบุคร่ัวของเขาและเธอที่่�ร่่วม้แบุ่งป็ันเร่ื�องร่าวช้่วิต
ความ้คิดฝััน ให้สังคม้ไที่ยได้ร่ับุรู่้ เร่่ยนรู่้ เพิื�อนำาไป็สู่การ่
ป็ร่ับุเป็ล่ย
� นที่ัศนคติ และการ่ป็ฏิิบุต
ั ต
ิ อ
่ กันอย่างเที่่าเที่่ยม้
ในฐานะม้นุษย์
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