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คำำ�นำำ�

	 คู่มือสังคมไทยเข้าใจบุคคลพิเศษ	 ประกอบด้วยหนังสือ	
3	 เล่ม	 “ความในใจจากพวกเรา”	 เป็นหนังสือลำาดับท่ี	 3	 มี
วัตถุุประสงค์เพ่ือช่วยเยียวยาและสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่ผู้ท่ี
เก่ียวข้องกับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ	 และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับทัศนะ	 และการปฏิิบัติท่ีเหมาะสมต่อบุคคล
ที่มีความต้องการพิเศษในสังคมไทย	 เนื้อหาในหนังสือเล่ม	 3	
นำาเสนอประสบการณ์ชีวิตของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ
หลากหลายช่วงวัยและภูมิหลัง	รวมท้ังความคิด	อารมณ์	ความรู้สึก	
ความปรารถุนาและความฝััน	ท่ีต้องการส่ือสารให้สังคมได้รับรู้

	 หนังสือเล่มน้ีเป็นเสมือนสะพานเช่ือมให้คนในสังคมรู้จัก
และได้ยินเสียงของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ	ผ่านเร่ืองราวของ	
12	 ชีวิต	 เป็นชีวิตท่ีควรค่าแก่การเรียนรู้จากกันและกัน	 เป็น	
ชีวิตท่ีเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้าน	 ต้องอาศัย	
ความวิริยะอุตสาหะ	ความอดทน	ปัญญา	และทัศนคติท่ีเหมาะสม
ของครอบครัวและตนเอง	 ในการก้าวข้ามอุปสรรคท้ังหลายใน
ชีวิต	 แต่ละช่วงวัยล้วนต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทาย	
ท่ีแตกต่าง	 ซ่ึงนำาไปสู่การค้นพบศักยภาพใหม่	 และการต่ืนรู้	
ในฐานะปัจเจก…	เป็นแสงสว่างนำาทางการก้าวต่อไป



	 คณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเล่มนี้จะเป็น
แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและเป็นพลังใจในการต่อสู้อุปสรรค
ให้กับผู ้อ่าน	 ด้วยสภาพสังคมที่มุ ่งเน้นการพัฒนาทางวัตถุุ	
แต่ขาดพ้ืนท่ีในการพฒันามิติด้านจิตใจและจติวิญญาณใหส้มดุล	
การดำารงอยู่ของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษเรียกได้ว่า	
เป็น	“ของขวัญทางจิตวิญญาณ”	ของสังคม	เพราะเราทุกคนจะ
ได้ฝึักฝันการเปิดใจ	 เรียนรู้	 และยอมรับในความแตกต่าง	 ด้วย
หัวใจท่ีเก้ือกูลกันและกัน	คณะผู้จัดทำาเช่ือม่ันว่า	เร่ืองราวของ	12	
เส้นทางชีวิตท่ีนำาเสนอไว้ในหนังสือเล่มน้ี	จะทำาให้ผู้อ่านตระหนัก
ถึุงคุณค่าท่ีแท้จริงในความเป็นมนุษย์
	
	 	 ขอขอบคุณ	 “คนต้นเร่ืองและครอบครัว”	 ท่ีแบ่งปัน	
เร่ืองราวชีวิตให้สังคมได้รับรู้	 เรียนรู้	 และปรับเปล่ียนทัศนคติ		
วิธีคิด	 มุมมอง	 และวิธีการปฏิิบัติอย่างเท่าเทียมและเคารพ	
ในความเป็นมนุษย์	 	 เพราะทุกคนล้วนมีเกียรติ	 มีศักด์ิศรี	 และ	
มีความเป็นมนุษย์ไม่แตกต่างกัน

		
	 	 	 																													คำณะผู้้�จััดทำำ�
	 	 	 	 กันยายน	2564
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บทำนำำ�: เปิิดให้�เข้��ใจั
	 หากเราลองหลับตา	แล้วเดินไปรอบ	ๆ	ห้อง	เราจะพบว่า	
โลกท่ีคุ้นเคยและรู้จัก	 กลับกลายเป็นโลกใบใหม่ท่ีต้องค่อย	 ๆ		
ปรับตัวและทำาความรู้จกัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป	เราต้องเปิดประสาท
สัมผัสรับรู้ส่วนอ่ืนแทนการมองเห็นด้วยสายตา	น่ันคือ	การสัมผัส
ด้วยมือ	การเง่ียหูฟัังเสียง	หรือการเปล่งเสียงพูดออกมา

	 โลกใบน้ีเป็นโลกท่ีเพ่ือนพ้องน้องพ่ีผู้ร่วมสังคมของเรา	
ใช้ชีวิตอยู่	เป็นโลกใบเดียวกันแต่รับรู้ในอีกมิติ	อีกการสัมผัส	ไม่ว่า
เพ่ือนกลุ่มน้ีจะใช้หูและการสัมผัสเป็นหลัก	 ใช้สายตาหรือท่าทาง
ในการส่ือสาร	ใช้รถุเข็นแทนขา	หรือแม้แต่การใช้สัมผัสอันละเอียด
อ่อนเพ่ือรับรู้จิตใจของคนท่ีอยูต่รงหน้า	ไม่ว่าจะถูุกเรียกว่าอย่างไร	
ทุกคน	คือ	เพ่ือนร่วมสังคมท่ีมีลมหายใจ	ความฝััน	ความปรารถุนา	
ความต้องการ	ไม่แตกต่างจากเรา
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รู้้�จััก “มนุุษย์์” ให้�รู้อบด้�านุ

	 ม นุ ษ ย์ เ ป็ น ส่ิ ง มี ชี วิ ต ท่ี แ ส น ม หั ศ จ ร ร ย์ 	 ม นุ ษ ย์ มี	
ความสามารถุท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านต่าง	ๆ 	ได้ตลอด
ชีวิต	 หากเราปรารถุนาจะเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซ้ึง	 เราควรมอง
มนุษย์จากองค์ประกอบ	3	ส่วน	น่ันคือ

ร่างกายเป็นเสมือน	“บ��นำ” ของมนุษย์	ทุกคนมีร่างกายท่ี
จับต้องมองเห็นได้	 มีอวัยวะต่าง	ๆ	ทำางานประสานกันขับ
เคล่ือนชีวิตไปต้ังแต่แรกเกิดจนส้ินลมหายใจ	บุคคลท่ีมีความ
ต้องการพิเศษบางคนมี	 “ร่างกาย”	 ท่ีมีความแตกต่างชัดเจน
จากคนท่ัวไป	 การทำางานของอวัยวะบางส่วนไม่เป็นไปตาม
ธรรมชาติหรือขาดหายไป

เรามองไม่เห็นจิตใจแต่จิตใจแสดงออกด้วยการเคล่ือนไหว
และการกระทำาต่าง	ๆ 	ผ่านร่างกาย	จิตใจและอารมณ์ความ
รู้สึกน้ีเสมือนเป็น	“บ��นำภ�ยในำ”	ของมนุษย์	 ท่ีมีท้ังความ
รู้สึกตามสัญชาตญาณ	เช่น	โกรธ	หิว	กลัว	ไปจนถึุงอารมณ์
ความรู้สึกท่ีละเอียดอ่อน	เช่น	ความรัก	ความเมตตากรุณา	
ความมุ่งมั่น	ความศรัทธา	บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
มีจิตใจ	อารมณ์ความรู้สึก	เช่นเดียวกับทุกคน	บางคนอาจ
แสดงออกถึุงความรู้สึกนึกคิดภายในอย่างเป่�ยมพลังล้น
เหลือ	 ในขณะที่บางคนอาจรับรู้แต่ไม่แสดงออกมา	 หรือ
บางคนแสดงออกในแบบแผนเฉพาะตัวท่ีคนส่วนใหญ่อาจ
ไม่เข้าใจ

1. ร่�งก�ย 
 (Body)

2. จิัตใจั 
 (Soul)
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3. จิัตวิิญญ�ณ 
 (Spirit)

จิตวิญญาณความเป็นมนุษย์น้ีเปรียบเสมือน	 “บ��นำอัันำ
เป็ินำนิำรันำดร์”	 เป็นแสงสว่างภายในของชีวิต	 การ
แสดงออกของจิตวิญญาณ	 เช่น	 การท่ีเราคิดเป็น		
คิดดี	คิดสร้างสรรค์	คิดด้วยปัญญาและจริยธรรม	คิดด้วย
จิตบริสุทธ์ิ	
	 มนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีจิตวิญญาณซ่ึงแสดงออก
ผ่านร่างกายและจติใจ	ในสภาวะท่ีเป็นสุข	ร่างกาย	จิตใจ	
และจิตวิญญาณ	ผสานเป็นหน่ึงเดียวกัน	แต่หากสูญเสีย
สมดุลก็จะเกิดปัญหา	เช่น	ความไม่สบายทางกายส่งผลต่อ
ความคิดท่ีติดขัดและอารมณ์ท่ีขุ่นมัว	 อารมณ์เศร้าโศก	
ส่งผลต่อร่างกายท่ีเห่ียวเฉาและความคิดเชิงลบ	 หรือ
ความวิตกกังวล	 รูดอล์ฟั	 สไตเนอร์	 นักปรัชญาและ	
นักการศึกษาชาวออสเตรียกล่าวว่า	

 “แม้้ร่่างกายและจิิตใจิของบุุคคลท่ี่�ม่้ความ้ต้องการ่
พิิเศษจิะแสดงออกถึึงความ้บุกพิร่่องเพ่ิยงใด

แต่จิิตวิญญาณความ้เป็็นม้นุษย์ของเขาและเธอ 

ยังบุริ่สุที่ธิ� สม้บูุร่ณ์ไม่้บุกพิร่่อง”

	 พ่อแม่	 ครู	 และนักสหวิชาชีพ	 มีภารกิจสำาคัญ	
ในการปลุกศักยภาพด้านร่างกาย	 และดูแลจิตใจ		
เพ่ือเป็นกระแสธารให้จิตวิญญาณ	 ของบุคคลท่ีม	ี
ความต้องการพิเศษต่ืนข้ึน	 ซ่ึงอาจไม่ส่งผลในภพชาติน้ี
แต่เป็นต้นทุนสำาหรับชีวิตในภพชาติต่อไป	
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ทุุกคนุมี “ศัักย์ภาพ” ทีุ�รู้อการู้ปลุุก
เรื่องราวชีวิตของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทั้ง	 12	 คนนี้
จะช่วยให้เราได้เรียนรู้	3	ส่วนในความเปน็มนุษย์อย่างลึกซ้ึงและ
เป่�ยมชีวิตชีวา	ตลอดจนเรียนรู้หนทางแห่งการปลุกศักยภาพท้ัง
ด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และจิตวิญญาณให้ต่ืนข้ึน	 ซ่ึงภารกิจน้ี
ครอบครัว	ญาติมิตร	และทุกคนในสังคมมีส่วนช่วยกันด้วยความ
รัก	ความเข้าใจ	ความอดทน	ความยดืหยุน่	ความคิดท่ีไม่เจืออคติ	
ส่ิงเหล่าน้ีนำาไปสู่การ	“ปลุก”	ศักยภาพท่ีซ่อนเร้นอยูข่องบุคคล
กลุ่มน้ี	 ขณะเดียวกันบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษก็ได้	 “ปลุก”	
ศักยภาพใหม่	ๆ	ในตัวเราทุกคนให้ต่ืนข้ึนเช่นกัน	เม่ืออ่านเร่ืองราว
ของท้ัง	 12	 คนจบลง	 ลองถุามตัวเราว่าเราได้รับการ	 “ปลุก”	
อย่างไรบ้าง

อังค์ำปิระกอับ 3 ส่ีวินำ ข้อังมนุำษย์

จิัตใจั

4



เอิั�ต: ข้อังข้วัิญจั�กดวิงด�วิ

    แค่นั�นพิอ อย่าใช้้สายตาม้องว่า
เร่าเป็็นคนละร่ะดับุ ม้องว่าม่้ลูกเป็็น
ดาวน์แล้วแย่ เขาไม่้ได้แย่อย่างท่ี่� 
คุณคิดหร่อก อย่าไป็คิดว่าม่้ลูกเป็็น
ดาวน์แล้วดูเหมื้อนด้อยค่า มั้นไม่้ใช่้ 
ให้ม้องว่า คนเป็็นคน แค่นั�นพิอ  
ม้องว่าเขาก็คือปั็จิเจิกคน เป็็นปุ็ถุึช้น
เหมื้อนกัน”

 “คนท่ี่�ม่้ลูกเป็็นดาวน์ก็ไม่้ได้คาดหวังว่า
คุณจิะต้องม้ายอม้ร่ับุหร่ือสงสาร่ เร่าไม้่ได้
ต้องการ่ความ้สงสาร่นะ แต่อย่าดูถูึกกัน 
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เม่�อด้าวด้วงนุ�อย์ปรู้ารู้ถนุาจัะมาเกิด้
	 ปฎััธิภาค	ภุมมะภูติ	หรือ	น้องเอิ�ต	เกิดมาด้วยความต้ังใจ
ของคุณพ่อ	 วันปิยะ	 ภุมมะภูติ	 และคุณแม่	 พัทธนันท์	 ทองคำา		
ในวัย	38	ป่	เอิ�ตมีอายุห่างจากพ่ีชายคนโตถึุง	16	ป่	คุณพ่อเล่าว่า	
เป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากเพราะทุกชีวิตมีความหมาย		ในขณะ
ท่ีคุณแม่ใช้เวลา	3	วัน	ปรับเปล่ียนมุมมองและปรับใจ	จากคำาพูด
เตือนสติของคุณพ่อ

	 “เราไม่่มี่สิิทธิิตััดสิินชีีวิิตัใคร	ถ้้าเด็กคนนี�เขามี่กำาลัังหรือมี่ควิาม่แข็งแรงพอ	เขาจะเป็็น
คนตััดสิินเอง	เช่ีน	เขาอาจจะหลุัดก็ได้	หรือว่ิาเขาจะส้้ิกับเราต่ัอ	เราก็เลัยบอกแฟนว่ิาไม่่ต้ัองไป็
เอาออก	 ให้เขาอย้่กับเรานี�แหลัะ	 ให้เขาเป็็นคนตััดสิินใจเอง	 แล้ัวิหลัังจากนั�นเราก็ม่านั�งหา 

ควิาม่ร้้กันเพื�อเตัรียม่ตััวิที�จะมี่เขา”
 

	 “แรกเริ�ม่เดิม่ที	 พวิกพี�ก็ไม่่มี่ควิาม่ร้้เรื�องนี�หรอก	 แต่ัพอเจาะนำ�าครำ�าปุ็�บ	 ตัอน	 4	 เดือนคร่�ง	
ครั�งแรกที�ร้้ก็ช็ีอคกันทั�งค่้	 ตััดสิินใจกัน	 3	 วัิน	 เป็็น	 3	 วัิน	 ที�ทำาให้เราเรียนร้้	 เตัรียม่ตัั�งรับ	 
แล้ัวิก็วิางแผน”	
	 “จำาได้ว่ิาวัินไป็ฟังผลั	คุณหม่อบอกว่ิา	มี่ควิาม่ผิดป็กติัในการตัั�งครรภ์์	เด็กมี่ภ์าวิะเป็็น
ดาวิน์ซิินโดรม่	47XY21	พี�ก็อ่�ง	มั่นคืออะไรหรือคะ	เราก็เงียบ...	มั่นช็ีอค	หม่อเขาให้ตััดสิินใจ	
เราร้้ผลัวัินศุุกร์	 คุณหม่อต้ัองการคำาตัอบวัินจันทร์...	 ข่�นเตีัยงผ่าตััดวัินพุธิเพื�อเอาออก	 พี�ก็เลัย
โทรหาสิามี่”	
	 “พี�ไม่่อยากม่าทำาบุญทุกปี็	ไม่่อยากร้้ส่ิกผิดบาป็ที�เราตััดสิินใจแบบนั�น	เพียงเพื�อตััวิเรา	
ควิาม่สิบายของเรา	แล้ัวิเขายังไม่่ได้ส้้ิอะไรเลัย	แต่ัเราไป็ตััดสิินใจให้เขาว่ิาไม่่ต้ัองเกิด”
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	 คุณพ่อพาคุณแม่เปล่ียนหมอ	เปล่ียนโรงพยาบาล	โดยไป
ฝัากครรภ์กับคุณหมอท่ีศูนย์อนามัยแม่และเด็ก	ซ่ึงมีความเข้าใจ
จิตใจและทัศนคติของท้ังคู่	 เปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ศึกษา
และค่อย	 ๆ	 ปรับอารมณ์ท้ังการอ่านหนังสือเพ่ือทำาความเข้าใจ
เด็กท่ีมีสภาวะดาวน์ซินโดรมรูปแบบต่าง	 ๆ	 แต่คุณพ่อก็ยังมี	
ความหวังลึก	ๆ	ว่าอาจไม่เป็นอะไรเลยก็ได้

ไม่ว่าเขาจัะเป็นุอะไรู้เรู้ามีห้นุ�าทีุ�ปกป้องเขา
	 ในวันท่ีคลอด	 เอิ�ตมีภาวะรกพันคอ	 ต้องผ่าคลอด	 เม่ือ	
เกิดมามีผิวสีชมพู	 นำ้าหนัก	 3,070	 กรัม	 หน้าตาน่ารัก	 สมบูรณ์	
ทุกอย่างยกเว้น	 ไม่มีรูทวาร	 ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติของเด็กท่ีมีภาวะ	
ดาวน์ซินโดรม	 เอิ�ตได้รับการผ่าตัดภายในสามวัน	 โดยเจาะรูท่ี
หน้าท้องเพ่ือให้ลำาไส้ใหญ่ออกมา	 อีกไม่ก่ีวันถัุดมาเกิดภาวะ
เส้นเลือดหัวใจเกิน	 ต้องเอคโค่หัวใจ	 คุณพ่อบอก	 ลูกเป็น	
ของขวัญ	เขามาเพ่ือให้เราเรียนรู้	เปิดใจ	เรามีหน้าท่ีปกป้องเขา

“เกิดม่าปุ็�บต้ัองผ่าตััดหน้าท้อง	 อีก	 15	 วัิน	
ผ่าตััดหวัิใจ	ตััวิเล็ัก	ๆ 	นี�เป็็นม่นษุยดั์ดแป็ลังนะ	
คิดด้แล้ัวิกันว่ิา	 ใจพ่อใจแม่่ใหญ่ขนาดไหน	 
ดังนั�นเรื�องคิดเล็ักคิดน้อยไม่่มี่ครับ	 เรามี่ 

ควิาม่ร้้ส่ิกว่ิา	 พอเขาเกิดม่าแล้ัวิ	 ไม่่ว่ิาเขาจะ
เป็็นอะไร	เราในฐานะพ่อแม่่มี่หน้าที�ป็กป้็องเขา”	
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	 หลังจากท่ีผ่าตัดหน้าท้องเสร็จแล้ว	 น้องเอิ�ตต้องเข้ารับ
การผ่าตัดหัวใจ	และมีชีวิตอยูท่ี่โรงพยาบาล	2	เดือน	จึงกลับบ้าน
ได้โดยคุณหมอจะนัดตรวจเป็นระยะ	 	 ในช่วงน้ันน้องเอิ�ตมี	
ภาวะไฮโปไทรอยด์ร่วมด้วย	 หากขาดยาจะมีอาการเซ่ืองซึม		
ขณะเดียวกันต้องติดตามเร่ืองหัวใจหาก	 พบรอยร่ัวจะ	
เปรียบเสมือนปั�มนำ้าท่ีสูบนำ้าท้ิงตลอด	 มีผลทำาให้ไม่เจริญเติบโต	
เหน่ือยง่าย	 รวมท้ังภาวะแทรกซ้อนของไฮโปไทรอยด์ทำาให้น้อง
เอิ�ตเซ่ืองซึม	 ซ่ึงสมัยก่อนเข้าใจว่า	 เป็นภาวะปัญญาอ่อน		
คุณพ่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรม	 ปรับตารางชีวิต	 เพราะลูกคนน้ี	
ในขณะท่ีคุณแม่คอยดูแลทำาแผลอย่างใกล้ชิด

“เราก็เฝ้้าด้เขาตัลัอด	คือ	พ้ดง่าย	ๆ 	กิจกรรม่ที�ผม่
เคยทำาผม่เลิักหม่ดเลัย	 ไม่่ว่ิาจะไป็กินเหล้ัา	 
เที�ยวิเตัร่	เลิักหม่ด	มี่คนนี�คนเดียวิ	(ชีี�นิ�วิไป็ที�ล้ัก)”

	 หลังจากแข็งแรงก็กลับมาอยู่บ้านได้	 2	 ป่	 จากน้ันจึงได้
เวลาของการผ่าตัดเปิดรูขับถุ่ายโดยการเช่ือมรูขับถุ่ายกับ
ลำาไส้ใหญ่ตอนปลาย	 	 ช่วงพัก	 “รบ”	 คุณพ่อคุณแม่ต่างมี	
ความสุข	 แต่ชีวิตน้อย	 ๆ	 น้ีมีเร่ืองท้าทายพาพ่อกับแม่ให้ได้ไป	
เรียนรู้ต่อ	 หลังการผ่าตัดเช่ือมรูขับถุ่าย	 คุณแม่ต้องคอยเอาแท่ง
ขนาดน้ิวมือสอดเข้าไปในช่องทวาร	 โดยทำาทุกวันวันละ	 3	 คร้ัง	
เม่ืออายุราว	3	ขวบ	การผ่าตัดต่าง	ๆ	ส้ินสุดลง	ครอบครัวกลับ
มาใช้ชีวิตตามปรกติอีกคร้ัง	
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“คุณพ่อ	 คุณแม่่มี่ทัศุนคติัที�ไม่่เร่งรัดล้ัก	 ไม่่พยายาม่กระตุ้ัน
หรือบังคับล้ักม่ากเกินไป็	 ไม่่คาดหวัิงว่ิาต้ัองเติับโตัไป็เป็็น
อย่างไร	แลัะไม่่เป็รียบเทียบเขากับใคร”

“น้องเจ็บม่าก	 แต่ัถ้้าเราไม่่ทำาแลั้วิใครจะทำา	
เวิลัาไป็บ้านยาย	 บ้านย่า	 อา	 ทุกคนเดินหนี
หม่ดเลัย	 วิงแตักหม่ดเลัย	 คือ	 สิงสิารหลัาน	 
แต่ัเราต้ัองทำาสิวินทุกวัิน	 คว้ิานเอาวิาสิลีันทา	 
จนเขาสิาม่ารถ้อ่ออกม่าทางร้ได้	 	 ตัอนนั�น 

เขายังใสิ่ผ้าอ้อม่อย้่	 อุจจาระของเขาเป็็นก้อน
กลัม่	ๆ 	ไม่่ยาวิ	เพราะเขาผ่าหน้าท้องแล้ัวิลัำาไส้ิ
มั่นคัด	 เพราะฉะนั�นมั่นก็จะเป็็นก้อนกลัม่	 ๆ	 
ก็จะเจ็บแลัะป็วิด	 ชี่วิงนั�นเราให้อาหารเหลัวิ 

ทำาอยา่งไรก็ได้ที�จะไม่่เป็็นอุป็สิรรคในการยอ่ย
อาหารของเขา	 ก็คว้ิานจนลัำาไส้ิเปิ็ดจนอ่ 

ออกม่าได้”	

	 คุณแม่เล่าให้ฟัังว่า	 เด็กดาวน์ซินโดรมจะมีภาวะคือ		
ข้ออ่อน	 มือเขาน่ิม	 ฝ่ัามือเป็นฝ่ัามือตัด	 เพราะเป็นดีเอ็นเอเลย		
ตาเฉียง	น้ิวเท้าห่าง	น่ีคือคุณลักษณะของดาวน์ซินโดรม	พอผ่านเร่ือง
เช่ือมหน้าท้อง	ปิดหน้าท้องเรียบร้อยแล้ว	ช่วงท่ีช่วยให้เขามีรูก้น
เป็นของตัวเองก็ต้องแลกกับความเจ็บปวด	ซ่ึงคุณแม่ต้องช่วยเพ่ือ
ให้ทุกอย่างผ่านมาได้	 น้องเอิ�ตมีพัฒนาการช้ากว่าอายุจริง	 2	 ป่	
ปัจจุบันอายุ	8	ป่	แต่อายุสมองเท่ากับเด็กอนุบาล	1
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เขาค่อดั้ชนีุชี�วัด้ความจัริู้งใจั

	 พ่อแม่ทุกคนปรารถุนาให้ลูก	
มีโอกาสเรียนรู้ถึุงแม้เขาจะมีสภาวะ	
ต่างจากเด็กท่ัวไป	 แต่ในความเป็นจริงมี
ส่ิงสำาคัญกว่าการพาลูกไป	 “โรงเรียน”	
น่ันคือ	 การทำา ทุก วันให้ มีความสุข		
มีความหมาย	 มีปฏิิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน		
มีความรักความอบอุ่นดังท่ีคุณแม่กล่าว
เสริมว่า	 “ต่ืนมาเจอรอยยิ้ม	 ยิ้มให้กัน	
ดูแลกัน”	

คุำณพ่ิอั	 “เขาเป็็นของขวัิญ	 เขาสิร้างรอยยิ�ม่	 เขาโกรธิใครไม่่เป็็น	 เกลีัยด 

	 ใครก็ไม่่เป็็น	โกรธิ	งอน	ก็แป็�บเดียวิ	เดี�ยวิก็หาย”	
คุำณแม่	 “แต่ัเวิลัาที�เราเศุร้า	 เราทุกข์	 เชืี�อไหม่คะ	 เดินม่าเลัยนะ	 
	 แล้ัวิก็ม่าตับไหล่ัเรา”	(เขาสัิม่ผัสิควิาม่ร้้ส่ิกเราได้)		
คุำณพ่ิอั	 “เด็กคนนี�มี่ควิาม่สิาม่ารถ้พิเศุษ	 เขาร้้ว่ิาคนไหนชีอบเขาหรือไม่่ 

	 ชีอบเขานะ	 เช่ีน	 คนนี�แกล้ัง	 เขาก็จะไม่่ยุ่งด้วิย	 พวิกเรายังเก็บ 

	 ควิาม่ร้้ส่ิกได้	ไม่่ชีอบแต่ัก็ต้ัองยิ�ม่	แต่ัเขาจะร้้ทันที”	
คุำณแม่	“บางคนเขาไม่่เข้าใกล้ัเลัย	ทั�ง	ๆ	ที�ด้เป็็นมิ่ตัรม่าก	แต่ัทำาไม่น้อง 
	 เอิ�ตัไม่่เข้าใกล้ั	 อันนี�ต้ัองพิจารณานะวิ่าเป็็นมิ่ตัรจริงหรือเป็ล่ัา		 
	 เด็กแบบนี�เหมื่อนเป็็นตััวิดัชีนีชีี�วัิดเลัย	 เหมื่อนเครื�องจับจีพีเอสิ 

	 เลัยว่ิา	 จริง	 ไม่่จริง	 บางคนหน้าตัาดีม่าเล่ันกับน้องเอิ�ตั	 แต่ัเขา 

	 กลัับถ้อยหนี	แต่ักับอีกคนหน่�ง	หน้าตัาขี�เหร่่	กลัับไป็กอดเขา”
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นุ�องเอิ�ตมาพรู้�อมของขวัญพิเศัษ
ให้�คนุในุครู้อบครัู้ว

	 คุณแม่เล่าให้ฟัังว่า	จากชีวิตท่ีเคยอยากมีอยากได้อยากเป็น	มันกลับมาต้ังสติว่า
เราอยู่ไปเพ่ืออะไร	 เราไปไหนเอาลูกไปด้วยตลอด	 เป็นความสุขง่าย	 ๆ	 ท่ีเงินทอง	
ให้ไม่ได้คือ	การมกัีนและกัน	คุณพ่อมีทัศนคติท่ีน่าสนใจวา่	ชีวิตเป็นของลูก	เขามีสิทธิ
ท่ีจะมีชีวิต	 เขาเป็นคนเลือกท่ีจะเกิดมาแบบน้ี	 แบบท่ีไม่เหมือนคนส่วนใหญ่	 ไม่ใช่
ภาระลูกคนน้ีสอนให้พ่อเป็นคนท่ีดีข้ึน	เป็นหัวหน้างานท่ีเมตตาลูกน้อง

คุำณแม่	“สิามี่พี�บอกว่ิา	ล้ักคนนี�เป็็นของขวัิญที�พิเศุษสิำาหรับพี�แล้ัวิ	ไม่่ต้ัองคิดว่ิาเป็็น 

	 ภ์าระสิำาหรับพี�	 ถ้้าเขาสิ้้	 พี�ก็ส้้ิ	 เราก็จบ	 ไม่่มี่คำาถ้าม่อีก	 แต่ัถ้้าถ้าม่พี�น้องก็ 

	 ค่อนข้างจะห่วิงเรา	เขากลััวิว่ิา	ล้ักจะเป็็นภ์าระให้เรา	กระทั�งตัอนนี�	ทุกคนก็ 

	 ยงัคิดว่ิา	พี�จะเลีั�ยงเขาไป็จนถ่้งไหน	พี�บอกว่ิา	คิดวัินนี�ก่อนไหม่	วินันี�เราเตัรียม่ 

	 พร้อม่อะไร	 เราต้ัองม่าด้แลัร่างกายเรา	 ม่าด้แลัสุิขภ์าพเรา	 ม่าเตัรียม่ทรัพย ์

	 ที�เรามี่	เพื�อที�จะเลีั�ยงด้เขาต่ัอไป็”	
คุำณพ่ิอั	“ในส่ิวินชีีวิิตัการทำางาน	เราก็สิาม่ารถ้เอาสิิ�งดี	ๆ	ที�เราได้รับสิะสิม่ม่า	ม่าทำาน่้น 

	 ทำานี�	 พัฒนาท้องที�ที�เราอย้่	 เพราะเราไม่่คิดถ่้งแต่ัตััวิเองไง	 เราคิดถ่้งผ้้อื�น	 
	 มั่นก็ขยายควิาม่ร้้ส่ิกดีจากเขา	(ล้ักนี�แหลัะ)	ถ้้าม่องแต่ัตััวิเขา	เขาไม่่มี่ม้่ลัค่า 

	 ทางสัิงคม่เศุรษฐกิจ	แต่ัจริง	ๆ	เขาผ่านม่าทางผม่นะ	เขาสิอนผม่ให้เป็็นคนดี	 
	 แล้ัวิผม่ก็ม่าเป็็นหัวิหน้างาน	เป็็นผ้้บังคับบัญชีา	แล้ัวิผม่ก็เอาควิาม่ดีจากเขา 

	 แผ่กระจายออกไป็	คือ	ทางอ้อม่ที�ม่องเห็น”

	 คุณพ่อเล่าว่า	 น้องเอิ�ตรู้เร่ืองทุกอย่าง	 แม้ไม่สามารถุส่ือสารด้วย	
คำาพูดได้	แต่เขามีวิธีการส่ือสารแบบเฉพาะตัว

		 “น้องเอิ�ตัอย้่กับแม่่บ้านได้	 แต่ัเราจะไป็ไหนเราต้ัองบอกเขา	 พ่อไป็ทำางานนะ	
เขาก็	‘จ๊ะ’	ก็หอม่กันแล้ัวิก็ไป็	แต่ัถ้้าห้าโม่งเย็น	ทุ่ม่สิองทุ่ม่	ยังไม่่ม่า	เขาจะม่ายืนตัรงป็ระต้ั
ม่องทางว่ิา	เมื่�อไหร่จะม่า	ไม่่ใช่ีเขาไม่่ร้้เรื�องนะ	เขาร้้เรื�องทุกเรื�อง	แต่ัเขาสืิ�อบอกเราไม่่ได้	
เขาร้้เรื�อง	แต่ัเขาจะทำาหรือไม่่ทำาก็อีกเรื�องหน่�ง	(แต่ัเขาสืิ�อได้ด้วิยวิิธีิของเขา)”	
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	 คุณพ่อคุณแม่ปรารถุนาใหน้้องเอิ�ตสามารถุดแูลตัวเองได	้ให้มีพัฒนาการอยา่ง
ค่อยเป็นค่อยไปในเส้นทางของเขา	ให้เวลา	ไม่บังคับหรือคาดค้ัน

ย่์างก�าวต่อไปของพัฒนุาการู้

คุำณแม่		“ให้เขาเรียนร้้	ค่อย	ๆ 	ป็รับระดับข่�นตัาม่วัิย	แต่ัก่อนเขาเดิน 

	 ไม่่ได้	 เขาก็เริ�ม่เดินได้	 	 ก่อนหน้านี�เขาอ่ด้วิยตััวิเองไม่่ได้	 
	 ตัอนนี�เขาก็อ่ด้วิยตััวิเองได้	 ก่อนหน้านี�เขาอยากกินนม่	 
	 เขาไม่่ร้้จะบอกยังไง	เขาเริ�ม่ใช้ีคำาศัุพท์เพื�อที�ตััวิเองจะอย่้ได้”	
 

	 “พี�สัิงเกตัว่ิาเด็กดาวิน์เขามี่ควิาม่ระมั่ดระวัิงตััวิเอง	คือ	ถ้้า 

	 เขาเล่ันอะไรเขาจะไม่่เสีิ�ยง	เช่ีน	ถ้้าเขายืนหน้าต้้ักระจกเขา 

	 จะระวัิง	 ดังนั�นพี�เชืี�อว่ิา	 ยีนตััวิหน่�งในการอย้่รอดของเขา 

	 ต้ัองมี่	 เขาเอาตััวิรอดได้	 แต่ัอย่าไป็บังคับ	 อย่าไป็บีบคั�น	 
	 อยา่ไป็บีบเขาว่ิา	จะเอาคำาตัอบ	ณ	ตัอนนั�น	เพราะสิม่องเขา 

	 ช้ีา	สิม่มุ่ติับอกว่ิา	เอิ�ตัเลืัอกสิิ	สิองอันนี�	เอิ�ตัจะเอาอันไหน		
	 ไป็บอกให้เขาเลืัอกเดี�ยวินั�นไม่่ได้	คุณต้ัองรอสัิก	30	วิิ	แล้ัวิ	
	 ค่อยถ้าม่ว่ิา	เอิ�ตัเอาอันไหนครับ”
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มองให้�สุุข ทุุกข์ก็ห้าย์  

	 พ่อแม่ของลูกท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรม
ต้องปรับใจตัวเอง	ใจต้องใหญ่	แข็งแรง	ทำาให้
ดีท่ีสุดในปัจจุบันขณะ	ความสุขก็จะเกิดข้ึนใน
แต่ละวัน	 นอกจากน้ี	 คือการให้ความรักอย่าง
ไม่มีเง่ือนไขไปพร้อม	ๆ 	กับการทำาความเข้าใจ
ธรรมชาติของโลก	 เม่ือเข้าใจชีวิตก็ย่อม	
ไม่ทุกข์	

คุำณแม่ “ถ้้าเราไป็ม่องให้ทุกข์	มี่ล้ักแบบนี�	ถ้้าเป็็นอะไรไป็ใครจะด้แลัล้ัก 

	 ฉันจะต้ัองหาเงินไว้ิให้ล้ักเท่านั�นเท่านี�	แต่ั	ณ	วัินนี�	ทำาไม่คุณไม่่ 

	 รักล้ักวัินนี�ล่ัะ	 ทำาไม่คุณไม่่เตัรียม่ตััวิให้สุิขภ์าพคุณแข็งแรงล่ัะ 

	 ทำาไม่คุณไม่่ขยันหาทรัพย์ด้วิยสุิจริตัตัาม่กำาลัังที�มี่	 บางที 

	 เขาอาจจะไม่่เป็็นภ์าระเราก็ได้	เขาอาจจะไป็ก่อนเรา	แล้ัวิพอถ่้ง 
	 ตัอนนั�น	 เสีิยใจไหม่	 ทำาไม่เราไม่่ด้แลัเขาให้ดี	 ตัั�งแต่ัวัินนี�ไป็เลัย	 
	 อะไรจะเกิดก็ให้มั่นเกิด	 อย่างน้อยไม่่ต้ัองม่าเสีิยใจกันทีหลััง	 
	 อย่างนั�นดีกว่ิา”
คุำณพ่ิอั	“ที�ว่ิาอนาคตัเขาจะอย้่กับใคร	มั่นอาจเป็็นการหาเหตุัผลัเข้าข้าง 
	 ตััวิเองเพื�อตััดสิินใจบางอย่าง	 เพื�อตััวิเอง	 ถ้้าคิดกว้ิาง	 ๆ	 คือ	 
	 เขามี่สิิทธิิ�อย้่ 	 ให้เขาเลืัอกเอง	 เรามี่หน้าที�สินับสินุนเขา 

	 ป็กป้็องเขา	ไม่่ต้ัองไป็คิดไกลั”	
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	 ส่ิงท่ีคุณพ่อคุณแม่น้องเอิ�ตฝัากถึุง
พ่อแม่ท่ีมีลูกเป็นเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษและผู้คนในสังคม	 คือ	 ความเข้าใจ
ไม่ใช่ความสงสาร	 เข้าใจว่า	 ทุกคนเป็น
ปัจเจก	 มีคุณค่า	 มีเกียรติ	 มีศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์	ความรักคือ	ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุด

คุำณแม่	 “หอม่แล้ัวิก็กอด	 เขาเป็็นเด็กที� 
	 พิเศุษ	ใครใกล้ัเขาแล้ัวิจะรัก	เด็กดาวิน์ 

	 คือ	ดาวิจริง	ๆ	ดาวิในดวิงใจ	ทำาให้พี� 
	 มี่ควิาม่สุิข	ถ้้าจะให้กำาลัังใจพ่อแม่่ที�มี่ 

	 ล้ักเป็็นดาวิน์	 สิิ�งเดียวิที�จะบอกคือ 

	 ให้ควิาม่รักเขาเยอะ	ๆ	กอดเขาเยอะ	ๆ	 
	 พ้ดกับเขา	กอดเขา”	
คุำณพ่ิอั	 “เรามี่ควิาม่รักไง	นั�นแหลัะ	ง่าย	ๆ”	

	 การสนทนาของเราจบลงด้วยรอยย้ิมและความอบอุ่นใน
หัวใจอย่างท่ีมิอาจบรรยายได้	ขอบคุณการเดินทางของชีวิตท่ีทำาให้
เราได้มีโอกาสมาพบกับครอบครัวของน้องเอิ�ต	 ครอบครัวคน
ธรรมดา	 ๆ	 ครอบครัวหน่ึงในสังคมไทย	 แต่กลับเต็มไปด้วยพลัง	
ยิ่งใหญ่	 พลังแห่งความรักอันบริสุทธ์ิ	 เรียบง่าย	 และทัศนคติเชิง
บวกท่ีเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ของลูก	 ต้ังแต่มาสู่ครรภ์แม่	
ทัศนคติท่ีเยียวยา	 หล่อเล้ียง	 ให้น้องเอิ�ตเติบโตเป็นท้ังผู้รับและผู้
ให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัว	และสร้างความหวังให้กับสังคม
ไทยว่า		ความรัก	คือ	จุดเร่ิมต้นและเป็นส่ิงสำาคัญท่ีสุดในชีวิตมนุษย์
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กเบรียล: สี�วินำ�อัยผู้้�เป็ินำทีำ�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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	 กเบรียล	 แม็คเคย์	 สาวน้อยลูกคร่ึงวัย	 13	 ป่	 เกิดมาพร้อมกับภาวะ	
ดาวน์ซินโดรม	คือ	โครโมโซมคู่ท่ี	21	เกินมา	1	แท่ง	เป็นลูกคนท่ีสองของครอบครัว
ขยาย	สมาชิกในบ้าน	ได้แก่	พ่อ	แม่	พ่ีสาว	คุณยาย	และน้าสาว	ด้วยความเช่ือท่ีว่า	
ลูกเป็นของขวัญของพระเจ้า	 แม่และพ่อจึงเร่ิมต้นท่ี	 “ความรัก”	 และต้ังใจว่าจะ	
“ดูแล”	 กเบรียลให้ดีท่ีสุด	 เธอจึงเติบโตมาในครอบครัวท่ีเต็มไปด้วยความรักและ
ความอบอุ่น

“...เราไดรั้บการเรียกให้ออกเดินทางบนเสิน้ทางสิายพิเศุษ	การหาขอ้ม้่ลั	
การทำาควิาม่เข้าใจ	 การอย้่กับปั็จจุบัน	 แลัะการเป็ิดรับควิาม่เป็็นไป็ได ้

แลัะเหตุัการณ์ที�ไม่่คาดคิดกลัายเป็็นส่ิวินหน่�งของชีีวิิตัของเรา...”

	 คุณแม่สะท้อนให้เราทราบว่า	การมีลูกเป็นคนพิเศษ	เหมือนเป็นของขวัญท่ี
ทำาให้ค้นพบความหมายของการมเีขาในชวิีต	เข้าใจคำาว่า	“รักอยา่งไมมี่เง่ือนไข”	เป็น
ความสุขอันบริสุทธ์ิ	 และความสามารถุท่ีไม่มีขีดจำากัด	 ได้เรียนรู้การกระตุ้นพัฒนา
การ	ได้ทำาความเข้าใจองค์ความรู้ใหม่	ๆ	ได้รู้จักมิตรภาพใหม่	ๆ	ท่ีบริสุทธ์ิและจริงใจ	
ครอบครัวได้พบผู้เช่ียวชาญและนักวิชาชีพท่ีพร้อมเสียสละ	 ให้ความช่วยเหลือใน	
ด้านพัฒนาการ	ได้สัมผัสและรู้จกัครอบครวัอ่ืนท่ีมีความเข้าใจและพรอ้มเดินเคียงข้าง
กัน	ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีท้าทายหรือช่วงเวลาเฉลิมฉลองความสำาเร็จ

“การมี่กเบรียลัทำาให้คุณแม่่แลัะเพื�อน	 ๆ	 
เห็นควิาม่สิำาคัญของการมี่ข้อม้่ลัเชิีงบวิก	ได้จัด
ตัั�งม้่ลันิธิิ	 เดอะ	 เรนโบว์ิ	 ร้ม่	 เพื�อให้การ
สินับสินุนพ่อแม่่แลัะครอบครัวิ	แลัะสิร้างควิาม่
ตัระหนักเชิีงบวิกที�เกี�ยวิกับควิาม่ต้ัองการ
พิเศุษในสัิงคม่”
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	 กเบรียลในวันน้ีสดใสร่าเริง	 สามารถุช่วยเหลือตนเอง	 และส่ือสารในชีวิต
ประจำาวันได้	ชอบอ่านหนังสือ	 เรียนเลข	ระบายสี	 ว่ายนำ้า	 เต้นรำา	ความสามารถุท่ี
โดดเด่น	คือ	ด้านดนตรี	สามารถุเล่นไวโอลินและเป่ยโนได้เป็นอยา่งดี	มีความสามารถุ
ในการฟัังท่วงทำานอง	สามารถุแกะเพลงได้เองโดยไม่มีใครสอน	หรือเพียงได้ดูคนอ่ืน
เล่นเพลงน้ันไม่ก่ีรอบ	ก็สามารถุแกะเพลงได้	อยา่งไรก็ตาม	ส่ิงท่ีกเบรียลยังต้องได้รับ
การพัฒนาและฝึักฝันอย่างต่อเน่ือง	คือ	การส่ือสาร	การทำาความเข้าใจ	และการเช่ือมโยง
ความคิด	การมีสมาธิจดจ่อ	รวมท้ังถึุงการยับยั้งช่ังใจและการให้เหตุผล

“I will try again.”(หนูจิะพิยายาม้อ่กครั่�ง) 
ประโยคท่ีกเบรยีลมักพูดเวลาท่ีเผชญิกับปัญหา	หรือต้องทำาส่ิงท่ี
ยาก	 ๆ	 ส่ิงท่ีกเบรียลอยากบอกแก่ทุกคนในสังคม	 คือ	 อยากให้
ทุกคนมคีวามสขุ	ไม่เศร้า	ไม่โกรธ	และไมก่ลัว	ขอจงมคีวามอดทน	
และความพยายาม	ส่ิงท่ีเราต้ังใจทำาย่อมสำาเร็จ
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ซ�นำโตสี: ผู้้�เต็มเป่ิ�ยมไปิด�วิยคำวิ�มสุีข้
	 ปริญญา	วงศ์กิตติวิรัช	หรือ	ซานโตส	ชายหนุ่มหน้าตาดี	
วัย	 32	 ป่	 ท่ีมีดวงตาสุกใสและประกายระยิบระยับ	 พร้อม	
รอยยิ้มระบายบนใบหน้าอยู่เสมอ	 แต่เม่ือเราพยายามสร้าง	
บทสนทนา	 ซานโตสอาจดูต้ังใจฟัังเป็นอย่างมาก	 และจะได้ยิน
เสียงตอบกลับมาในทันทีท่ีเราจบประโยค	ด้วยคำาสุดท้ายท่ีเราเพ่ิง
พูดออกไป	พร้อมยกมือไม้ประกอบ	ซานโตสเติบโตมาในครอบครัว
เล้ียงเด่ียว	 โดยคุณแม่รามล	 เป็นผู้เล้ียงดูหลัก	 แม้ซานโตส	
ไม่สามารถุพูดส่ือสารได้	แต่ด้วยความรักความเข้าใจ	ซานโตสจึง
เติบโตอย่างดี	 สามารถุดูแลตัวเองในกิจวัตรประจำาวันได้ทุกอย่าง	
อาบนำา้	 แต่งตัวด้วยตัวเอง	 รู้จักเลือกอาหารท่ีมีประโยชน์	 และ	
เร่ิมท่ีจะส่ือสารเป็นคำาพูดมากข้ึน	ในปัจจุบัน

“เขาเข้าใจที�เราพ้ดกับเขา	 แต่ัอาจจะตัอบเป็็น
คำาพ้ดไม่่ได้	 พ้ดตัาม่คำาท้าย	 แต่ับางอย่าง	 เช่ีน	
ให้เลืัอกว่ิาจะกินองุ่นหรือถั้�วิ	 เขาตัอบได้	 โดย
เลืัอกสิิ�งที�ชีอบจริง	ๆ	ไม่่ใช่ีแค่พ้ดตัาม่”

	 แม้ซานโตสไม่พูดแต่สามารถุเรียนรู้
และทำาความเข้าใจส่ิงต่าง	ๆ	ได้	แม่สอนให้
รู้จักส่ิงต่าง	ๆ	ด้วยประสบการณ์ตรง	พา
เข้าครัวเพ่ือรู้จักช่ืออาหารและส่ิงของ
เคร่ืองใช้ในครัว	ผ่านการสอนจาก
ของจริง	ซานโตสค่อย	ๆ	พัฒนาคลัง
คำาศัพท์ข้ึนเร่ือย	ๆ	จนสามารถุ
พูดตามและตอบคำาถุามได้
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ซานุโตสุ ค่อ ความสุุขของแม่

	 ซานโตสชอบฟัังเพลงและวาดรูปต้ังแต่อายุ	2-3	ป่	แม่จะ
เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมเสมอ	 แรก	 ๆ	 ใช้การวาดตามแบบ		
เม่ืออายุ	4	ป่	หลังจากพาไปเท่ียวกาญจนบุรี	พอกลับบ้านมา	ก็
วาดรปูหัวรถุจักรท่ีได้เห็นมา	สามารถุเกบ็รายละเอยีดทุกเส้นสาย	
หลังจากน้ันซานโตสวาดรูปโดยไม่ต้องดูแบบอีกเลย	
	 ตอนอายุ	8	 ป่	แม่พาซานโตสเข้าร่วมกลุ่มโฮมสคูลหรือ
บ้านเรียนท่ีแม่ร่วมกับเพ่ือนจัดต้ังข้ึน	 เพ่ือฝึักฝันการใช้ชีวิตใน
สังคมและการช่วยเหลือตนเองพ้ืนฐาน	โดยมีกลุ่มเด็กพิเศษและ
ผู้ ดู แ ล ท่ี มี ก า ร ฝัึ ก ฝั น ม า เ ป็ น อ ย่ า ง ดี 	 จ น ย่ า ง เข้ า วั ย รุ่ น		
ความสามารถุท่ีฉายแวว	คือ	การทอผ้า	ซานโตสสามารถุทอผ้า
ได้อย่างมีจังหวะและข้ันตอนท่ีชัดเจน	 สมำ่าเสมอ	 ผลงานทอผ้า
ซาโอริของซานโตสมีความสวยงาม	 ผ่านการทอผ้าทำาให้ได้
พัฒนาทักษะมือ	ตา	และจังหวะ	

“แม่่คิดว่ิาจะให้ล้ักใช้ีชีีวิิตัอย่างมี่ควิาม่สุิข	 
สุิขกายสุิขใจ	 แต่ัสิิ�งแรกที�ต้ัองทำาคือ	 แม่่ต้ัองมี่
ควิาม่สุิขก่อน”	
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	 ซานโตสเรียนวาดภาพท่ีมูลนิธิ		
ณ	 กิตติคุณ	 อย่างต่อเน่ืองจนถึุงปัจจุบัน	
ผลงานวาดภาพของซานโตส	 ทำาด้วย
ความสุขไม่ใช่เพ่ือการแข่งขันหรือโชว	์	
ทุกภาพแสดงถึุงจิตใจท่ีงดงามของ	
ซานโตส	 ซ่ึงสามารถุสร้างรายได้นอก
เหนือจากความสุขในการวาดภาพ	
โดยมูลนิธิเป็นผู้จัดการลิขสิทธ์ิผลงาน	
ทุกช้ินของซานโตส

	 แม่ค้นพบวา่	ลูกคือครู	เพราะลกูทำาให้แม่ได้พัฒนาตนเอง
และพบความสุขท่ีแท้จริง	 โดยทำาชีวิตในแต่ละวันของตนเองให้	
มีความสุข	 ความสุขน้ันย่อมถุ่ายทอดสู่ลูก	 เป็นวิธีของการอยู่	
ร่วมกันอย่างมีความสุข	 ชีวิตของซานโตสเต็มเป่�ยมไปด้วย	
ความสุข	 ภายใต้กิจวัตรประจำาวันท่ีเป็นจังหวะ	 ม่ันคง	 และ
สมำ่า เสมอ	 ทำางานบ้าน	 ออกกำา ลังกาย	 ฟัังเพลง	 และ	
ไปเรียนศิลปะ	เม่ือต้องการบอกความต้องการ	จะใช้การมองตา
และพูดส่ือสารคำาท่ีต้องการออกมาเป็นคำาส้ัน	ๆ	
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ชุมชนุเล็ุก ๆ ทีุ�มีความเข�าใจั 
เปิด้ใจั แลุะอย่้์รู่้วมกันุ

“อยากให้ล้ักได้อย้่ร่วิม่ในสัิงคม่	ชุีม่ชีนเล็ัก	ๆ	ที�มี่
ควิาม่เข้าใจเปิ็ดใจ	 ไม่่ใช่ีทำาให้เขาทุกอย่าง	 
แต่ัเป็็นการอย้่ร่วิม่กัน	 มี่ควิาม่ป็ลัอดภั์ย	 ไม่่ว่ิา 

จะเกิดอะไรข่�นก็แก้ปั็ญหาไป็	 ร่วิม่กับชุีม่ชีนแลัะ
กัลัยาณมิ่ตัรที�ช่ีวิยเหลืัอเกื�อก้ลัในสิิ�งที�เขาทำาเอง
ไม่่ได้	ควิาม่หวัิงของแม่่	คือ	การได้เห็นชุีม่ชีนเช่ีนนี�	
แลัะอย้่กับล้ักให้นานที�สุิด”

	 ความปรารถุนาของแม่	คือ	การได้อาศัยอยู่ในชุมชนเล็ก	ๆ 	
ท่ีมีความเข้าใจคนพิเศษ	เป็นชุมชนท่ีช่วยเหลือกันและกัน	ฝ่ัาฟััน
ปัญหาและอุปสรรคด้วยกัน	เก้ือกูลกันและกัน

	 เม่ือแม่มีโอกาสได้พูดแทนใจลูก	 ส่ิงท่ีซานโตสอยากบอก
กับสังคม	 คือ	 อยากให้ทุกคนมีความสุข	 เข้าใจกัน	 เป็นมิตร		
ช่วยกันสร้างสังคมท่ีดีท่ีเก้ือกูลคนพิเศษ	

“ผม่อยากให้คนรอบข้างคิดบวิกแลัะเข้าใจกัน	 
สิิ�งดีดีเหล่ัานั�นจะส่ิงผลัถ่้งผม่แลัะทุกคนด้วิย	 
ผม่อยากอย้่ในสัิงคม่ที�คนส่ิวินม่ากเข้าใจกัน 

เห็นอกเห็นใจกัน	เป็็นมิ่ตัรต่ัอกัน	บางครั�งผม่ร้้ส่ิก
กลััวิคนที�ไม่่ได้ทำาเช่ีนนี�	 แต่ัผม่ก็อธิิบายไม่่ได้	 
แม่่จ่งต้ัองช่ีวิยเหลืัอแลัะสิร้างสัิงคม่ที�ดีให้ผม่อย้”่
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ป๋ิอั: ห้นุ่ำมผู้้�รักก�รถ่่�ยภ�พิ 

ความพิเศัษของป๋อ
		 “เราสมาธิสั้น	 ช้า	 แค่นั้น	 ที่เหลือเราปกติ	 ถุ้าคนทั่วไปไม่ได้คุยกับเรา	
เขาดูไม่ออกว่าเราพิเศษ	ภาษาทางการแพทย์เรียก	ADHD	อาจารย์หมอบอกว่า
เราเป็นน้อย	เรารู้ว่าเราเป็นต้ังแต่อายุ	10	กว่าขวบ	ตอนช่วงท่ีกินยาแล้ว”		ป๋อ
เล่าถึุงตัวเอง	คุณแม่ของป๋อ	นฤมล	จิรวราพันธ์	เล่าเสริมถึุงวัยเด็กของป๋อว่า...	

	 ภาพเบ้ืองหน้า	เขาคือหนุ่มผิวพรรณดี		สูง	ขาว	
หน้าตายิม้แย้ม	แต่งตัวดี	สุขุม	พูดน้อย	และเอกลักษณ์	
คือ	มีกล้อง	DSLR	คล้องติดคออยู่เป็นประจำา

“ถ่้ายภ์าพม่า	 4-5	 ปี็แล้ัวิ	 ผม่จบป็ริญญาตัรีด้านถ่้ายภ์าพจาก
เทคนิคกรุงเทพ	 ป็กติัก็ถ่้ายภ์าพทั�วิไป็	 ภ์าพคน	 ภ์าพวิิวิ	 ตัอน
หลัังถ้้าว่ิางจากงานก็รับงานถ่้ายร้ป็ด้วิย”	

	 ป๋อ		หรือ	ธีรพัทธ์		จิรวราพันธ์		เล่าถึุงส่ิงท่ีช่ืนชอบ
มากด้วยสายตาเป็นประกายแห่งความภูมิใจ	 ดูเผิน	 ๆ		
เราสามารถุพบเจอเด็กหนุ่มอย่างป๋อได้ท่ัวไป	ไม่มีอะไร
บ่งบอกว่าเขาแตกต่าง		
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“ป๋็อมี่พัฒนาการล่ัาช้ีากว่ิาวัิยม่าตัั�งแต่ัเกิด	 ควิำ�าช้ีา	
นั�งช้ีา	เดินช้ีา	พ้ดช้ีา	เป็็นเด็กนิ�ง	ๆ	ไม่่ซุิกซิน	แต่ักินดี	
กินเก่ง		พอเข้าอนุบาลั	ไม่่มี่เพื�อน	เล่ันกับเพื�อนไม่่เป็็น	
แตั่เขาก็เรียนรวิม่ได้	 ทำาตัาม่คำาสิั�งได้	 ควิบคุม่การ
ขับถ้่ายได้	 ชีั �นป็ระถ้ม่ถ้่งเริ �ม่เห็นพัฒนาการวิ่า	
แตักต่ัางจากเพื�อนวัิยเดียวิกันม่ากข่�น	 ผลัการเรียน
ไม่่ดี	เล่ัาเรื�องไม่่เป็็น	อ่านออกเขียนได้	แต่ัตัาม่เพื�อน
ไม่่ทัน	 โดยเฉพาะเลัข	 ผลังานศุิลัป็ะด้เด็กกว่ิาวัิย	
สิม่าธิิไม่่จดจ่อ	 ถื้อเป็็นเด็กที�ต้ัองการการด้แลัเป็็น
พิเศุษในห้องเรียน	 ช่ีวิงมั่ธิยม่จ่งแยกไป็อย้่ห้องรวิม่
เด็กพิเศุษที�ไม่่ได้เรียนวิิชีาการตัาม่ป็กติั”		

	 “เรามีความสามารถุด้านดนตรี	 เล่น
แซกโซโฟันได้นะ	 แต่ปัจจุบันไม่ได้จับเลย	
เพราะกลัวมันหนวกหูคนอ่ืน”	

“ป๋็อมี่ห้ที�ดีม่าก	 แยกแยะเสีิยงได้แม่่นยำา	 ฟังเสีิยง
ลัะเอียด	ๆ 	ได้	เขาเป่็าแซิกโซิโฟน	ได้ร่วิม่วิงโยธิวิาทิตั	
เล่ันเพลังชีาติัหน้าเสิาธิงทุกเช้ีา	เป็็นควิาม่ภ้์มิ่ใจของ
ตััวิเขาเองแลัะแม่่ม่าก”

	 บทสนทนาของแม่และป๋อท่ีผลัดกัน
เล่า	ทำาให้เร่ิมเข้าใจความพิเศษของป๋อมากข้ึน
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รู้ะห้ว่างก�าวของการู้เติบโต

เรื่�องง่าย ๆ ของคนทัี่�วไป็ เป็็นเรื่�องใหญ่สำาหรั่บุป๋็อทุี่กเรื่�อง
“ถ้้าถ้าม่ว่ิา	แม่่ช่ีวิยป๋็อให้ผ่านอุป็สิรรคต่ัาง	ๆ 	ม่าได้อย่างไร	ตัลัอดเวิลัา
เราต้ัองฝึ้กป๋็อหลัายอย่าง	 ทางด้านร่างกายก็เป็็นกล้ัาม่เนื�อมั่ดใหญ่	 
มั่ดเล็ัก	 นิ�วิมื่อไม่่แข็งแรง	 การเดิน	 การทรงตััวิ	 ล้ัม่บ่อย	 การทำางาน
ป็ระสิานกันของตัา-มื่อ	ควิาม่สัิม่พันธ์ิซ้ิาย-ขวิา		ทำาให้ทุกอย่างต้ัองฝึ้ก	
เช่ีน	การใช้ีกรรไกร	การจับมี่ด	การแกะหนังยางถุ้งแกง	เรื�องง่าย	ๆ 	ของ
คนทั�วิไป็	เป็็นเรื�องใหญ่สิำาหรับป๋็อ	แลัะเรื�องยากของเราแม่่ล้ัก	ต้ัองฝึ้ก
กันไป็	มี่ทะเลัาะ	มี่เสีิยงดัง	มี่ดื�อ	โวิยวิาย	เลิักทำา	ทำาของเสีิยหายบ้าง	
ผ่านม่าเกือบ	30	ปี็	ควิาม่พยายาม่ทุกเม็่ด	มั่นคุ้ม่ค่าม่าก”	

“เรามี่ป็ม่ด้อย	ตัรงตััดกระดาษไม่่ได้	ใช้ีคัตัเตัอร์ไม่่คล่ัอง	หนักใจอย่้เหมื่อนกัน	
ทำาไม่ตััวิเราเป็็นแบบนี�	 ถ้้าเป็็นไป็ได้	 อยากให้คนอื�นเข้าใจว่ิา	 เราเป็็น 

คนพิเศุษ	 เขาจะด้ไม่่ออกเพราะเราพิการสิม่อง	 คิดว่ิาป็กติั	 อยากให้
ทำาควิาม่เข้าใจกับเรา	ถ้้าไม่่เข้าใจเรา	ก็ไม่่เข้าใจเลัย”

“ปั็ญหาทั�วิไป็ของป๋็อ	คือ	การควิบคุม่อารม่ณ์	เพราะเขาคิดซัิบซ้ิอนแลัะ
จับป็ระเด็นสิำาคัญไม่่ได้	ทำาให้ด้เหมื่อนเอาแต่ัใจ	แลัะเขาไม่่เข้าใจทักษะ
ทางสัิงคม่	 ไม่่ว่ิาจะเป็็นการเริ�ม่ต้ันสินทนา	 การสิร้างควิาม่สัิม่พันธ์ิ	 
การสิานควิาม่สัิม่พันธ์ิ	 ภ์าษากาย	 นำ�าเสีิยง	 คำาพ้ด	 หรือการโต้ัตัอบ 

อยา่งเหม่าะสิม่	จนแลัด้เยน็ชีา	หรือตัอบโตัรุ้นแรงม่าก	เหม่อืนโกรธิโดย
ไม่่มี่เหตุัอันควิร		ทำาให้ป๋็อไม่่มี่เพื�อน	ไม่่มี่กลุ่ัม่ก๊วินเพื�อนตัั�งแต่ัป็ระถ้ม่
จนถ่้งม่หาวิิทยาลััย	หรือในที�ทำางาน	ซ่ิ�งแม่่ก็ไม่่มี่วิิธีิช่ีวิยให้ผ่านได้สิำาเร็จ
เหมื่อนกัน”		
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มห้าวิทุย์าลัุย์... ชีวิตจัริู้ง
ทุี่กคนม่้ศักยภาพิในตัวเอง และไม่้ม่้ใคร่เหมื้อนใคร่

“เราเป็็นคนช่ีางสัิงเกตั
เราชีอบถ่้ายภ์าพ”

“ป๋็อมี่มุ่ม่ม่องการถ่้ายภ์าพที�ดี	 เราลัองทำา	
portfolio	 ร้ป็ถ่้ายของป๋็อ	 ไป็ยื�นที�คณะถ่้าย
ภ์าพแลัะภ์าพยนตัร์	 ม่หาวิิทยาลััยราชีม่งคลั
กรุงเทพ	 ป็รากฏวิ่า	 ป๋็อได้รับการตัอบรับเข้า
เรียน	 แต่ัการเรียนวิิชีาการ	 สิายวิิทย์	 หนัก 

เอาเรื�องอย้่	 ทั�งการทำางานกลุ่ัม่	 การคบเพื�อน	
การโดนรับน้อง	การโดน	bully	(ข่ม่เหง	รังแก)	
เป็็นเรื�องที�ป็๋อตั้องเผชีิญตัลัอดเวิลัา	4	ป็ี” 

“เพื�อน	 ๆ	 ชีอบแกล้ัง	 เพื�อนเทคนิคจะเยอะ	
เป็็นสิายช่ีาง	 ม่าจากต่ัางโรงเรียน	 หลัายที�	 
มั่นแสิบ	อย้่ดี	ๆ	เอารองเท้าไป็ซ่ิอน	บางคนก็
แกล้ังเรา	เอาแม่ลังสิาบม่าบ้าง	เอาอะไรม่าบ้าง	 
เราก็กลััวิ”  

แม่เล่าว่า	 ป๋อเรียนรู้ท่ีจะหลบภัยเข้าไปอยู่ในห้องพักอาจารย์		
ว่างก็นวดหลัง	 บ่า	 ไหล่	 ให้อาจารย์	 	 สร้างความรักความเอ็นดู
จากผู้ใหญ่		และตลอด	4	ป่	ป๋อเดินทางไปกลับมหาวิทยาลัยด้วย
ตัวเองท้ังแบบแม่ไปส่งคร่ึงทาง	 และแบบลุยเด่ียวคนเดียวจาก
บ้าน	เขาค่อย	ๆ	เติบโตพิสูจน์ตนว่า	เขาทำาได้	
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	 “ป๋็อเรียนจบป็ริญญาตัรีด้วิยคะแนน
พอเอาตััวิรอด	 แต่ัม่องย้อนหลัังไป็	 แม่่ว่ิา	 
เค้าเอาตััวิรอดได้ระดับดีทีเดียวิ	 เพราะ
ม่หาวิิทยาลััยเป็็นชีีวิิตัของจริง”

	 หลากอปุสรรค	หลายปัญหาท่ีปอ๋
เผชิญหน้า	 เขาได้ลองผิดลองถูุกจน	
มี ชุดประสบการณ์ เ ป็น ของ ตัว เอง		
“เราต้องเช่ือม่ันว่า	 ทุกคนมีศักยภาพใน
ตัวเอง	 และไม่มีใครเหมือนใคร”	 น่ีคือ		
ส่ิงท่ีแม่และครอบครัวของป๋อใช้เป็นอาวุธ
สำาคัญในการพาป๋อก้าวเดิน	 และเติบโต
จนถึุงวันน้ี	

	 “การมี่ล้ักเป็็นเด็กพิเศุษ	 หรือเด็กพิการ	 โจทย์มั่นยากม่าก	 เราต้ัองด้แลัเขาไป็ตัลัอด
ชีีวิิตัด้วิยควิาม่รักของพ่อแลัะแม่่	 	 ไม่่มี่แรงไหนม่าช่ีวิยได้ดีเท่ากับแรงพ่อแรงแม่่เท่านั�น	 แม้่แต่ั	
หม่อ	คร้	นักฝึ้กทั�งหลัาย	ก็เป็็นแค่ผ้้ด้นอกสินาม่	ผ้้เล่ันจริง	ๆ 	ก็พ่อแม่่กับเจ้าตััวิเขาเองนี�แหลัะ”		

โจัทุย์์ให้ม่ในุโลุกกว�าง 
เร่าที่ำางานกับุคนอื�นได้  แต่ขอเวลาเร่าป็รั่บุตัวหน่อย ให้โอกาสเร่า 

	 ปัจจุบัน	ป๋ออายุ	28	ป่	ทำางานเป็นเจ้าหน้าท่ีเดินเอกสาร	
เวชระเบียนท่ีโรงพยาบาลมนารมย์	ซ่ึงเป็นความภูมิใจอีกอย่างหน่ึง
ของตัวป๋อและครอบครัว
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	 “ที�นี�มี่พนักงานอย่างเราอย้่บ้างแต่ัไม่่ม่าก	 เราทำางานกับคนอื�นได้นะ	 แต่ั 

ขอเวิลัาเราป็รับตััวิหน่อย	 ให้โอกาสิเรา	 งานหลัักคือ	 เดินแฟ้ม่	 เช้ีายันเย็น	 
ช่ีวิงบ่ายวัินศุุกร์งานจะเยอะ	บางทีก็ท้อ	เพราะมั่นเหนื�อย	เดินทั�งวัิน	วัินหน่�ง
เป็็นหมื่�นก้าวิ	 ม่องในแง่ดีได้ออกกำาลัังกาย	 แต่ัก็เหนื�อยม่าก	 บางครั�งอยาก 

ลัาออก	แต่ัเราลัาออกไม่่ได้	เพราะเขาให้โอกาสิเรา	เราโชีคดีที�ที�ทำางานทุกคน
ร้้จักเราหม่ด	เข้าใจเรา	เจ้านายก็ใจดี	ที�อื�นอาจไม่่ให้โอกาสิเราเท่านี�”

“4	 ปี็	 ที�ทำางานที�โรงพยาบาลัทำาให้ป๋็อโตัข่�นม่าก	 เริ�ม่มี่ควิาม่คิดเป็็นผ้้ใหญ่	 
มี่ควิาม่รับผิดชีอบม่ากข่�น		เข้าใจกฎเกณฑ์์	มี่เหตุัผลั	อดทน	แลัะร้้ควิาม่สิำาคัญ
ของคำาว่ิา	หน้าที�	แลัะคุณค่าของเงิน”	

แม่ของป๋อเสริมข้ึนด้วยความภาคภูมิใจ

ตอนน้ี	ป๋อเร่ิมแยกบ้าน	ออกไปนอนท่ี	
คอนโดและดูแลตัวเอง	24	ช่ัวโมง	นับเป็น

อีกโจทย์ใหม่ของชีวิตท่ีกำาลังเร่ิมต้นข้ึน	

“แม่่ว่ิา	เขากำาลัังเริ�ม่ได้ดีเลัยทีเดียวิ	ป๋็อจะสินิทกับแม่่	แต่ับางที	แม่่อาจอบอุ่น
เกินไป็จนทำาให้ป๋็อร้้ส่ิกไม่่ต้ัองการใครก็ได้		ยังไง	ๆ	ก็ยังมี่แม่่	เราควิรถ้อยห่าง
ออกม่า	ให้เขาได้เจอปั็ญหา	อุป็สิรรค	แลัะก้าวิผ่านด้วิยตััวิเอง	แม้่จะล้ัม่ลุักคลุัก
คลัาน	ได้รับบาดแผลับ้าง	ป๋็อก็จะเติับโตัไป็ได้อีก”				
“สิิ�งสิำาคัญที�เราป็ล้ักฝั้งให้ล้ักคือ	เม่ล็ัดพันธ์ุิแห่งควิาม่ดี	แต่ัเขาจะรับได้แค่ไหน	
เราไม่่อาจร้้	 	 ที�ทำาได้คือ	ทำาไป็ตัาม่หน้างาน	สิำาเร็จหรือไม่่	 มี่เหตุัปั็จจัยอื�นอีก
ม่ากม่าย	ดังนั�น	พ่อแม่่	คนในครอบครัวิจ่งต้ัองเข้ม่แข็ง	ศุ่กษาหาควิาม่ร้้	หาวิิธีิ
ใหม่่	ๆ	เสิม่อ	สุิดท้ายเขาจะสิอนเรา	ทำาให้เราลัะวิางอีโก	ควิาม่เป็็นตััวิเองลัง	
อดทนม่ากข่�น	เรียนร้้แลัะยอม่รับจิตัใจของตััวิเองแลัะผ้้อื�นม่ากข่�น		เด็กพิเศุษ	
พวิกเขาเกิดม่าเพื�อช่ีวิยขัดเกลัาควิาม่เป็็นม่นุษย์ของผ้้คนในสัิงคม่	ให้อ่อนโยน	
มี่เม่ตัตัา	เรียนร้้ควิาม่ต่ัางของการอย้่ร่วิม่กัน		เราจะได้รับสิิ�งนี�จากเขา”
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ม่�อกลุางวันุกับป๋อ
การเขียนบทความน้ีให้โอกาสเรารู้จักกับ
ป๋อ	 ได้ชิมอาหารเท่ียงท่ีป๋อเป็นคน	
ตระเตรียม	 รับไมตรีจากเด็กหนุ่มท่ี	
ช่ื นชอบการ ถุ่าย ภาพเช่น เ ดี ย ว กั น	
มิตรภาพระหว่างกันงอกงามข้ึนระหว่าง
ม้ือทำาให้เราได้ฟัังความรู้สึกส่วนลึกของ	
ผู้ท่ีแนะนำาตนว่า	“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”

ป๋อช้ีให้เราดูมุมโปรดท่ีเขาชอบมาน่ังเวลา
ไม่สบายใจ	 ก่อนจะแบ่งปันความรู้สึกท่ี
หลายคนไม่เคยรู้และอาจไม่คิดถุาม

	 “เวิลัาเจอคนที�พิการม่าก	ๆ 	เช่ีน	แขนขาไม่่มี่	หรือม่องไม่่เห็น	เราร้้ส่ิกว่ิา	เขาเป็็นหนัก
ม่ากกว่ิาเราเยอะ	 	 เราโชีคดีที�เป็็นแค่นี�	 มี่พ่อแม่่	 ครอบครัวิที�เข้าใจ	 สินับสินุน	 ได้มี่งานทำา	 
ด้แลัตััวิเองได้	แม้่ไม่่ม่ากก็ตัาม่	แต่ัคนพิการอีกม่ากที�ไม่่โชีคดีเหมื่อนเรา		อยากให้สัิงคม่เข้าใจ
คนพิการ	เรามี่ตััวิตัน	ให้เราได้เท่าเทียม่กับคนอื�น	ไม่่ม่องว่ิาเราพิการ	พิการแล้ัวิยังไง	ศัุกยภ์าพ
เราไม่่มี่เลัยเหรอ	 มั่นไม่่ใช่ี	 บางทีเรามี่ศัุกยภ์าพม่ากกวิ่าคนป็กติัด้วิยซิำ�า	 แต่ัสิิ�งที�เราขาด	 
คือ โอัก�สีและพ้ิ�นำทีำ�	ขอควิาม่กรุณาแบ่งพื�นที�ให้คนพิการตััวิน้อย	ๆ	คนหน่�งหน่อย	อย่างน้อย
เราก็คนไทยด้วิยกัน”		ป๋็อพ้ดเสีิยงเรียบ	ๆ	ทว่ิาจริงจังแลัะหนักแน่น
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“ควิาม่ม่ีอิสิระในสิังคม่หรือมุ่ม่ของคนพิการ	 คือ	 การได้เผชิีญกับโลักกวิ้างใหญ่ที�คนธิรรม่ดา
ทั�วิไป็ไม่่เข้าใจ	หม่ายควิาม่ว่ิา	คนทั�วิไป็ไม่่เข้าใจจินตันาการของคนพิการว่ิา	ควิาม่สิวิยงาม่ของ
ท้องฟ้าในสิายตัาของเรามั่นสิวิยงาม่ม่ากแค่ไหน	 ขณะที�คนทั�วิไป็ม่องแค่ว่ิา	 ท้องฟ้าวัินนี�สิวิย
ดีนะ	แค่นั�น”

	 ผลงานภาพถุ่ายของป๋อ		“ภาพน้ีสวยตรงท่ีว่ามีแสงแดด
สาดส่องเข้ามาและมีธารนำ้าไหล	 ถุ้าชีวิตเราเหลวไหลก็เหมือน	
ธารนำา้ไหล	แต่ถุ้าเราขยันก็เหมือนพระอาทิตย์ท่ีมีข้ึนมีลงทุกวัน”

	 ไม่ว่าจะมองอย่างไร	ป๋อก็เป็นเด็กหนุ่มท่ีสามารถุพบเจอ
ได้ท่ัวไป	และไมมี่อะไรแตกตา่งจากเรา	แต่เม่ือทบทวนซำ้าแล้วซำ้า
เล่า	กลับพบว่า	ป๋อ	คือ	คนพิเศษ	คนพิเศษในความหมายพิเศษ
ท่ีสอนให้เรามองตัวเอง	และมองโลกอีกมุม	น่ีคือ	ข้อความในไลน์
ท่ีป๋อเขียนถึุงและตรึงใจเรา	
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ธ�ม: ช�ยห้นุ่ำมร่�งเล็กหั้วิใจัยิ�งให้ญ่
“ธาม้อยากให้ทุี่กจัิงหวัดจัิดงานสภาคนพิิเศษ  

ฟัังความ้ฝัันของคนพิิการ่ แล้วช่้วยที่ำาให้ฝัันเป็็นจิริ่งครั่บุ”
	 รฐนนท์	ภูวจรูญกุล	หรือ	ธาม	เอ่ยถุ้อยคำาข้างบนอย่างช้า	ๆ	
ด้วยนำา้เสียงชัดเจนและจริงจัง	ชายหนุ่มร่างสันทัดวัย	28	ป่	ผู้น้ีมี
เร่ืองราวดี	ๆ	อีกมากมายท่ีจะบอกเล่าให้เราฟััง
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ธามมีครู้อบครัู้วทีุ�อบอุ่นุครัู้บ
	 “ธิาม่มี่พี�ชีายหน่�งคน	ชืี�อ	พี�ภี์ม่	ที�บ้านมี่แม่่กับป็�า	พี�ภี์ม่	
ธิาม่	 น้าโม่่ย	 น้าโม่่ยช่ีวิยแม่่เลีั�ยงธิาม่ม่าตัั�งแต่ัเล็ัก	 ๆ	 ครับ	 
ตัอนเด็ก	ๆ 	ป็�ากับแม่่พาธิาม่ไป็ฝึ้กที�ศิุริราชีครับ”	คุณแม่่สุิดารัตัน์
เล่ัาเสิริม่ว่ิา	 “ตัั�งแต่ัธิาม่อายุได้	 3	 เดือน	 เราก็พาไป็กระตุ้ัน
พัฒนาการที�โรงพยาบาลัศิุริราชี	เด็กกลุ่ัม่อาการดาวิน์ซิินโดรม่
ส่ิวินใหญ่จะมี่ปั็ญหาเรื�องหัวิใจ	ต่ัอม่ไทรอยด์	แลัะสิายตัา”

	 ธามโชคดีไม่มีปัญหาสุขภาพใด	นอกจากตอ่มอดีนอยด์โต	(Adenoid		Gland:	
ต่อมนำ้าเหลืองส่วนหลังโพรงจมูก	ทำาหน้าท่ีทำาลายเช้ือโรคและสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบ
ทางเดินหายใจ)	ทำาให้เป็นหวัดง่าย	หายใจลำาบาก	ธามเข้ารับการผ่าตัดเอาต่อมอดีนอยด์
ออกตอนสองขวบกว่า	 ธามเกิดมาในครอบครัวท่ีอบอุ่น	 เต็มเป่�ยมไปด้วยความรัก	
ความเข้าใจ	น่ีเองท่ีทำาให้ธามเป็นคนท่ีร่าเริง	แจ่มใส	มีความรักให้ทุกคน

ธามรัู้กโรู้งเรีู้ย์นุ รัู้กคุณครู้้ทุุกคนุครัู้บ
	 “ธิาม่เรียนอนุบาลัที�โรงเรียนวิรรณสิว่ิางจิตัครับ	 คุณคร้ใจดี	ธิาม่ชีอบไป็โรงเรียน”	
คุณแม่่เล่ัาต่ัอว่ิา	“ผ้้อำานวิยการโรงเรียนวิรรณสิว่ิางจิตัใจดีม่ากค่ะ	ธิาม่เป็็นนักเรียนที�มี่ควิาม่
ต้ัองการพิเศุษคนแรกของโรงเรียน	ทุกอยา่งใหม่่หม่ดสิำาหรับทั�งคร้แลัะนักเรียน	แต่ัทุกอยา่ง
ก็ผ่านไป็ด้วิยดีเพราะเป็็นอนุบาลัแนวิบ้รณาการ	เรียนร้้ด้วิยกิจกรรม่	ให้เด็กเล่ัน	ให้ลังมื่อทำา”	

	 ในวัยประถุม	คุณพ่อคุณแม่พาธามไปเข้าเรียนท่ีโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ีรับ	“เด็กพิเศษ”	
เรียนร่วม	แต่กลับพบว่า	ลูกถูุกแยกให้ไปน่ังในห้องเฉย	ๆ	หลายวิชา	ขาดโอกาสเรียนรู้	
ขณะท่ีหาโรงเรียนใหมท่ี่เข้าใจเดก็พิเศษอยา่งแท้จริง	โรงเรียนวรรณสวา่งจิตประกาศ
เปิดนักเรียนระดับประถุมศึกษา	 ธามจึงได้กลับมาเรียนท่ีโรงเรียนเดิมท่ีเป็นเสมือน
บ้านหลังท่ีสอง	 คุณครูให้ความเอาใจใส่เป็นรายบุคคล	 วิชาใดท่ีเรียนไม่ได้	 เรียนไม่ไหว	
คุณครูจะพาออกมาจากห้องเพ่ือทำากิจกรรมอ่ืน	โดยไม่บังคับ	ไม่เร่งให้ธามต้องรู้
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โลุกมัธย์ม พ่อแม่แลุะครู้้รู่้วมกันุ 
จััด้การู้ศึักษาเพ่�อพัฒนุาลุ้ก

	 ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะหา	“โรงเรียน”	ท่ี
ให้โอกาสเด็กพิเศษได้พัฒนาศักยภาพของตน
อยา่งแท้จริง	หนทางแห่งการเรียนร่วมน้ันมี
ข้อจำากัดมากมาย	ปัญหาหลัก	คือ	วิชาต่าง	ๆ 	
ท่ีต้องเรียนในระดับมัธยม	ไม่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางรา่งกาย	จิตใจ	และสติปัญญา
ของผู้เรียน	ท้ังขาดบุคลากรท่ีเข้าใจเด็กกลุ่ม
น้ีอย่างแท้จริง	 ด้วยปัญหาเหล่าน้ี	 คุณพ่อ	
คุณแม่ของธามร่วมกับพ่อแม่หลายครอบครัว
ซ่ึงลูก	ๆ 	เรียนร่วมอยู่ในโรงเรียนวรรณสว่างจิต
และครูผู้สนใจการศึกษาบำาบัดแนวมนุษย-
ปรัชญา	 (Anthroposophic	 curative	
education)	จึงได้รวมตัวกันก่อต้ัง	“มูลนิธิ
ต้นรักเพ่ือเด็กพิเศษ”	ข้ึน	โดยผู้อำานวยการ
โรงเรียนวรรณสว่างจิตได้บริจาคท่ีดินแปลง
เล็ก	 ๆ	 ข้างโรงเรียนเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง
อาคารเรียน	 ธามร่วมทาสีห้องเรียน	 ปลูก
ต้นไม้	 ก่อร่างสร้างมูลนิธิต้นรักร่วมกับ
ครอบครัวของเขาและเพ่ือน	ๆ

“เพื�อนอยากเล่ันกับธิาม่	เขาเล่ันกับธิาม่น่ะแม่่”	หลัายปี็ผ่านไป็คุณแม่่เล่ัาว่ิา	“เมื่�อมี่การเลีั�ยง
รุ่น	เพื�อนคนนั�นเข้าม่าขอโทษธิาม่	แลัะบอกว่ิาตัอนนั�นเรายังเด็ก	ยังคิดไม่่เป็็น	ขอโทษนะ	ธิาม่
ไม่่เคยถื้อโกรธิเพื�อนคนนี�หรือใครนาน	ๆ	เขาเป็็นคนคิดบวิกแลัะม่องโลักในแง่ดีเสิม่อ”

	 วัยเด็กอาจเคยถูุกเพ่ือนแกล้งบ้างแต่ธามไม่โกรธกลับพูดว่า...

เครดิตั:	Beam	Talks
ถ่้ายภ์าพ:	ศุุภ์จิตั	สิิงห์พงษ์
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	 “ธิาม่เรียนงานไม้่	 ทำากับข้าวิ	 งานเกษตัร	 ย้ริธิมี่	 (ศิุลัป็ะ	 
การเคลืั�อนไหวิกับภ์าษาแลัะดนตัรี)	ป็ลัายเทอม่ก็ทำาลัะครทุกปี็	สินุกม่าก	
เรียนเลัขก็ออกไป็ซืิ�อของใช้ีเงินจริง	 ธิาม่ทำาบัญชีีขายขยะรีไซิเคิลัของ
โรงเรียนด้วิย	ตัอน	ม่.6	ธิาม่กับเพื�อนไป็ฝึ้กงาน	ทำารายงาน	นำาเสินองาน
ต้ัองจำาเนื�อหา	พ้ดให้ที�ป็ระชุีม่ฟัง	ธิาม่ฝึ้กงานที�สิวินผีเสืิ�อ	ธิาม่ชีอบดอกไม้่	
ผีเสืิ�อสิวิย	ๆ	มั่นช่ีวิยผสิม่เกสิรให้เรา	มี่ดอกไม้่	มี่ผลัไม้่กิน	ธิาม่ฝึ้กงานที�
ม่หาวิิทยาลััยเกษตัรศุาสิตัร์	 กำาแพงแสิน	 ทำาเรื�อง	 ‘ผีเสืิ�อถุ้งทอง’	 ตัอน
ท้ายเล่ัม่เขียนกาพยย์านี	11	ด้วิยครับ	คร้ช่ีวิยนิดหน่อยครับ	ธิาม่คิดเอง”	

	 ผีเสืิ�อถุ้งทองจ๋า	 ด้ช่ีางน่ารักยิ�งนัก
พี�ธิาม่อยากร้้จัก	 	 ม่าเกาะตัักธิาม่รีบม่า
ผีเสืิ�อถุ้งทองเอ๋ย	 	 สิวิยจังเลัยสิวิยหนักหนา
ปี็กดำาเหลืัองงาม่ตัา	 สิบายตัาธิาม่ชีอบม่อง

ยิ์�งโต ทุางยิ์�งแคบ
แต่ไม่มีอะไรู้เกินุความพย์าย์าม

	 เม่ือจบช้ันมัธยมป่ท่ี	 6	 จากมูลนิธิต้นรักเพ่ือเด็กพิเศษ	 โจทย์ใหม่ของชีวิตก็
เร่ิมต้นข้ึนอีกคร้ัง	 คุณพ่อคุณแม่พยายามมองหาหนทางท่ีธามจะได้พัฒนาต่อไป		
ในท่ีสุดธามได้โอกาสในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ท่ีศูนย์ฝึักอาชีพคนพิการ	 อำาเภอ
พระประแดง	 ควบคู่ไปกับการเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีศูนย์ฝึักอาชีพกรุงเทพมหานคร	
สวนลุมพินีในวันเสาร์	คุณพ่อประเสริฐเล่าว่า	

	 “พ่ออยากให้เขาใช้ีเวิลัาว่ิางเสิาร์	 อาทิตัย์	 ให้เกิดป็ระโยชีน์	 เพราะถ้้าอย้่บ้านนาน
จะอย้่หน้าจอทั�งวัิน	จ่งชีวินไป็เรียนคอม่พิวิเตัอร์ที�สิวินลุัม่	ได้ออกไป็ด้โลักข้างนอก	เจอผ้้คน	
ธิาม่เขามี่ม่นุษยสัิม่พันธ์ิดี	ไป็ไหนใครก็ชีอบม่าคุยกับเขา	แลัะเขาก็ชีอบคุยกับคน	ธิาม่เรียน
ม่าตัั�งแต่ัมั่ธิยม่ป็ลัายจนถ่้งวัินนี�	 เขาก็ยังชีอบไป็เรียนที�สิวินลุัม่อย้่	 แลัะใช้ีคอม่พิวิเตัอร์ได้ดี
พอควิรครับ”
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ธามได้�งานุให้ม่ ได้�เป็นุสุ่วนุห้นึุ�งของทีุมอย่์างแทุ�จัริู้ง
	 ในช่วงน้ันคุณพ่อคุณแม่ได้รับคำาแนะนำา
จากกรมจัดหางานว่า	ควรทำาเร่ืองเปิดข้อมูลประวัติ
ไว้ท่ีสำานักงานเขต	 โดยคุณแม่ขอให้เป็นบริษัทใกล้
บ้าน	และเป็นงานท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ไม่
นานก็ได้รับการติดต่อจาก	บริษัท	เทสท์	เทค	จำากัด	

	 แม้ทุกอย่างยังไม่ลงตัวนักในเร่ืองอนาคต	 แต่คุณพ่อคุณแม่จัดตารางให้ธาม
ได้ทำากิจกรรมนอกบ้านเป็นประจำาเพ่ือให้ลูกได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีสนใจ	และดีกับสุขภาพ	
เช่น	ว่ายนำ้า	เรียนขิม	
	 ด้วยความพยายามของครอบครัวในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร	ในท่ีสุด	ธามได้
งานทำาในบริษัทแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมใกล้บ้านด้วยอัตราจ้างคนพิการ	 มี
ตำาแหน่งเป็นพนักงานรายวัน		แผนกบรรจุหีบห่ออะไหล่รถุยนต์	ธามชอบไปทำางานมาก
เพราะมีรถุตู้มารับถึุงหน้าหมู่บ้าน	ชอบเพ่ือนร่วมงาน	ชอบงานท่ีทำา	ธามปรับตัวได้ดี
กับทุกอย่างแต่เม่ือหมดสัญญาจ้าง	2	ป่	มีการเปล่ียนผู้บริหารธามก็ต้องออกจากงาน

“ธิาม่	 ถื้อเป็็นกรณีทดลัองจ้างโควิต้ัาคนพิการคนแรกของบริษัทค่ะ	 การม่อบหม่ายงานก็ด้
ตัาม่ควิาม่สิาม่ารถ้	 ตัอนแรกคิดว่ิาทีม่อาจตั้องป็รับเรื�องการสืิ�อสิาร	 แต่ัป็รากฏวิ่า	 เขาอ่าน
เขียนได้	เข้าใจงาน	ทำาตัาม่ขั�นตัอนที�หัวิหน้าม่อบหม่ายได้	ทำางานลัะเอียดได้	ขยัน	สิาม่ารถ้
ทำาได้เหมื่อนผ้้ป็ฏิบัติังานคนอื�น	ๆ 	ในระดบัเดียวิกัน”	คุณนงนุชี	คัม่ภิ์รานนท์	ผ้้จัดการแผนก
บุคคลัเล่ัาถ่้งธิาม่

“เงินเดือนธิาม่	ธิาม่แบ่งให้แม่่กับป็�าไว้ิใช้ีจ่ายในบ้านครับ	โตัแล้ัวิ	ทำางานแล้ัวิต้ัองรับผิดชีอบ 

ตืั�นสิายไม่่ได้	 ต้ัองไป็ให้ทัน	 ธิาม่ขี�จักรยานไป็จอดป็ากซิอย	 แล้ัวิข่�นสิะพานลัอยเดินไป็ 

นิดเดียวิก็ถ่้งที�ทำางานแล้ัวิครับ”	ธิาม่เล่ัาอย่างภ้์มิ่ใจ

ซ่ึงอยู่ฝัั�งตรงข้ามหมู่บ้าน	เป็นบริษัทรับตรวจคุณภาพนำา้จากหน่วยงาน	โรงงานต่าง	ๆ	
ธามเข้าทำางานในตำาแหน่งพนักงานธุรการ	 มีหน้าท่ีถุ่ายเอกสาร	 ติดฉลากหน้าขวด
ประเภทต่าง	ๆ	จัดใส่ถุุง	รับ-ส่งเอกสารระหว่างช้ัน
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กิจักรู้รู้มเพ่�อสัุงคม
	 วันน้ีชีวิตของชายหนุ่มวัย	 28	 ป่	 เร่ิมลงตัวแล้ว	 ธามเขียนกลอนเปล่าส้ัน	 ๆ		
ท่ีบอกเล่าถึุงชีวิตตนเองว่า...

“ธาม้ม่้บุ้าน  ธาม้ม่้งาน  ธาม้ม่้เพืิ�อน ธาม้ม่้ความ้สุข”

	 ความสุขของธามในวันน้ี	 ไม่ได้
จำากัดอยู่เฉพาะตนเอง	 ธามได้เข้าร่วม	
การประชุมสภาคนพิเศษ	 “ก้าวไปด้วย
กัน”	นับต้ังแต่ป่	พ.ศ.	2555	ซ่ึงเป็นคร้ัง
แรกของการประชุม	 การประชุมน้ีมี	
จุดประสงค์เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีทางสังคมให้
บุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษได้มา
พบปะทำากิจกรรมต่าง	ๆ	ร่วมกัน	จัดข้ึน
ทุก	 ๆ	 สองป่	 ในการประชุมคร้ังท่ี	 1	 ธาม	
ร่วมแสดงยูริธมี	 ศิลปะการเคล่ือนไหวท่ี
เขารัก	 ร่วมออกแบบเส้ือเพ่ือหารายได้
สนับสนุนการจัดงานในคร้ังท่ี	2	และข้ึน
เวทีแสดงอีกคร้ัง	ร่วมเป็นพิธีกรและเป็น
นักดนตรีบรรเลงขลุ่ยเพ่ือต้อนรับคน	
ก่อนเร่ิมงาน	กิจกรรมในคร้ังต่อ	ๆ	มา	ใน	
ป่พ.ศ.	 2560	 ธามได้ร่วมเดินทางไป	
ประชุมสภาคนพิเศษโลก	 ณ	 ประเทศ
รัสเซีย	 ธามกล่าวถึุงความผูกพันของเขา
กับกิจกรรมสภาคนพิเศษว่า	“ธามได้พบ
เพ่ือนใหม่มากมาย	ได้เรียนรู้จากพ่ีจิตอาสา	
วิทยากร	 ครูอาจารย์ท่ีมาบรรยายจาก	
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“ความ้พิิการ่ คือ ความ้หลากหลายครั่บุ เร่าต้องเร่่ยนรู้่ 

ความ้หลากหลายเพืิ�ออยู่ด้วยกัน ก้าวไป็ด้วยกันครั่บุ” 

	 เราขอปิดท้ายการพูดคุยกับ	ธาม	รฐนนท์	ภูวจรูญกุล	ด้วยกาพย์ยานี	11	ท่ี
เขาพยายามแต่งข้ึนมาจากความรู้สึกนึกคิดของเขาโดยท่ีเราช่วยเรียบเรียงให้

	 ทุกคนมี่ควิาม่ฝั้น		 มี่เหมื่อนกันทุกทุกคน
คนม่ารวิม่หลัายคน	 	 อาจสัิบสินไม่่เข้าใจ
	 หยุดพ้ดแล้ัวิเริ�ม่ฟัง	 ฟังสิิฟังอย่างตัั�งใจ
ฟังเสีิยงจากข้างใน	 	 ในหัวิใจในดวิงตัา
	 พิการก็เป็็นคน	 	 มี่สัิบสินมี่สิร้างสิรรค์
พิการก็มี่ฝั้น	 	 	 ม่าช่ีวิยกันสิานให้จริง

เวิร์กชอปต่าง	ๆ 	ธามได้ช่วยเพ่ือน	ๆ 	พ่ี	ๆ 	
ท่ีเดินไม่ได้	 มองไม่เห็น	 ธามได้แสดง	
ยูริธมีกับเพ่ือน	 ๆ	 บนเวที	 ได้เจอคนท่ี	
ลำาบากกว่าธาม	คนมองไม่เห็น	แต่พ่ีเขาก็
มีมือสัมผัส	 สัมผัสหัวใจ	 มีเสียงไว้พูด		
เป็นโลกอีกแบบท่ีธามได้พบ	ดีใจครับ”	
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ช่�งอ้ั�: นัำกปิะย�งแห่้งบ��นำดงจัันำทำร์
“เขาว่าหลวงจิะม่้เงินกู้ป็ลอดดอกเบุ่�ย 

ให้คนพิิการ่คนละหกหมื้�น 
อู�มั้นจิะกู้ม้าที่ำาร้่านป็ะยาง
ของมั้นเอง จิะได้เป็็นสัดส่วน
ความ้ฝัันมั้นก็ม่้แค่น่�แหละ 
ได้ม่้ร้่านป็ะยางเป็็นของตัวเอง 
คนพิิการ่ฝัันไม่้เยอะหร่อก”

	 ช า ว บ้ า น ทุ ก ค น ใ น บ้ า น	
ดงจันทน์	 หมู่บ้านชนบทเล็ก	 ๆ	 ใน
จังหวัด สุ โขทัย	 คุ้น เคยกัน ดี กับ	
การเรียกใช้บริการ	 “ตาอู�ปะยาง”	
จักรยานใครยางร่ัว	 มอเตอร์ไซค์ใคร
เหยียบตะปูหรือยางแตก	 ทุกคน
ต้องตามหาตัวช่างอู�	 ตาอู�หรือพ่ีอู�		
ชายใบ้ขาเป๋	 ผู้เป็นท่ีพ่ึงของชาวสอง
ล้อในหมู่บ้าน
	 พ่ีอู�เป็นใบ้	ส่งเสียงเป็นคำาพูด
ไม่ได้	แต่พ่ีอู�ส่ือสารกับเราและทุกคน	
ผ่านแววตาและเสียงอู้อ้ีจากลำาคอ	
โดยมีป้าหลวยผู้เป็นแม่ทำาหน้าท่ี
ถุ่ายทอดให้เราฟััง
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	 พ่ีอู�	 ช่ือจริงว่า	 นายอำานวย	 บุญประดับ	 อายุ	 55	 ป่		
เป็นลูกชายคนท่ี	 2	 ในบรรดาพ่ีน้อง	 5	 คน	 ป้าหลวยเล่าว่า		
ตอนเกิดพ่ีอู�ก็ดูปกติเหมือนเด็กท่ัวไป	มีเพียงแขนซ้ายท่ีเหยยีดได้
ไม่สุด	ดูงอ	ๆ	เกร็ง	ๆ	แต่พอได้สัก	5	เดือน	เร่ิมสังเกตว่า	ลูกชาย
ไม่ส่งเสียงร้องเหมือนเด็กท่ัวไป	มีเพียงเสียงอ้ือ	ๆ 	อ้า	ๆ 	ในลำาคอ	
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไร	 จนกระท่ังเด็กแถุวบ้านรุ่นราวคราวเดียวกัน
เร่ิมพูดจาชัดถุ้อยชัดคำา	 พ่ีอู�ผู้ติดแม่หนึบและรู้เร่ืองทุกอย่าง	
ตามวัยก็ยังไม่พูด	 ป้าหลวยเร่ิมแน่ใจว่าพ่ีอู�ไม่ปิกติ	 แต่ด้วย	
ความเป็นคนบ้านนอก	ฐานะยากจน	ไม่รู้ว่าต้องทำาอย่างไร	ก็เล้ียงดู
กันมาตามประสาเด็กบ้านนอก	 อายุครบ	 7	 ขวบ	 พาไปฝัาก	
เข้าเรียน	 ป.1	 เรียนได้เพียงเทอมเดียว	 ครูบอกว่า	 ไม่ต้องไป
โรงเรียนแล้ว	 เพราะพ่ีอู�พ้ิดไม่ได� เรียนำไม่ร้�เร้�อัง เอั�แต่เล่นำซนำ 
คำอัยแกล�งเพ้ิ�อันำ วิิ�งไปิรอับ ๆ ห้�อัง	ชีวิตนักเรียนของพ่ีอู�จบลง
แต่เพียงเท่าน้ัน

	 เม่ือไม่ได้ไปโรงเรียน	 “โลกของ
เด็กชายอู�”	จึงมีเพียงบ้านและรา้นของชำา
เล็ก	ๆ 	ของแม่	พ่ีอู�เป็นเด็กซน	และติดแม่
มาก	เม่ือโดนแกล้ง	โดนล้อเลียน	ก็จะว่ิง
มาหาแม่	เพราะม่ันใจว่าแม่	คือ	ท่ีพ่ึงเสมอ	
ชีวิตวัยเด็กจึงเติบโตมาอย่างเป็นปกติสุข
ในจักรวาลร้านของชำาเล็ก	ๆ	แห่งน้ี
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	 เข้าสู่วัยหนุ่ม	 พ่ีอู�ยังคงความโสดโดดเด่ียวในวัยย่ีสิบเศษ	 ๆ	
วันหน่ึงพ่ีอู�ตามเพ่ือนไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ท่ีร้านในตลาด	 น่ังดู	
ช่างเปล่ียนยาง	ปะยาง	เปล่ียนอะไหล่	ด้วยความเพลิดเพลิน	เวลา
มีใครไปช่อมรถุ	 พ่ีอู�มักติดตามไปดูการซ่อมรถุ	 ปะยางด้วยเสมอ	
ไปขลุกอยู่ กับเพ่ือนท่ีเป็นลูกจ้างร้านมอเตอร์ไซค์ในตลาด		
จนม่ันใจว่า	ทำำ�เป็ินำ เพีิยงแต่ยังไม่มีโอัก�สีได�ลอังทำำ�	บ่ายวันนึง
จึงหยิบคีมปากนกแก้วของร้านซ่อมกลับบ้านมาด้วย	 ต้ังใจจะมา
ลองทำาดู	 ยังไม่ทันถึุงบ้านก็มีตำารวจตามมาจับตัวไปสถุานีตำารวจ	
เพราะเถุ้าแก่ร้านซ่อมมอเตอร์ไชค์ไปแจ้งความว่า	มีคนขโมยเคร่ือง
มือช่าง	 ความเป็นคนใบ้ทำาให้พ่ีอู�ไม่สามารถุอธิบายอะไรกับตำารวจได้	
แถุมยังมีหลักฐานคามอื	พ่ีอู�โดนจับเข้าห้องขัง	จนกระท่ังมีนายดาบ
คนหน่ึงจำาได้ว่า	น่ีคือเด็กใบ้ท่ีบ้านดงจันทน์	จึงปล่อยตัวแล้วพามา
ส่งบ้าน	 เหตุการณ์คร้ังน้ีทำาให้ความฝัันท่ีจะเป็นช่างปะยาง
มอเตอร์ไซค์ของพ่ีอู�ค่อย	ๆ	ริบหร่ี	และมอดดับไป
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	 ชีวิตของ	 “ตาอู�ใบ้”	 ดำาเนินต่อมาเร่ือย	 ๆ	 จนถึุงหลัง	
ฤดูเก็บเก่ียวอันเงียบเหงา	 เพ่ือนแถุวบ้านจะไปทำางานเป็น	
เด็กเสิร์ฟัท่ีร้านอาหารเปดิใหม่ในตัวเมือง	จึงชวนสมคัรพรรคพวก
ท่ีสนใจทำางาน	ให้เตรียมตัวไว้	เถุ้าแก่จะขับรถุมารับ	พ่ีอู�นึกสนุก
แต่งตัวโดดข้ึนท้ายรถุกระบะไปดว้ยความอยากรู้	อยากเห็น	และ
เผ่ือว่าจะมีงานอ่ืน	 ๆ	 ให้ทำานอกเหนือจากชีวิตอันซำ้าซาก	 จำาเจ	
แถุวละแวกบ้านบ้าง	 ทว่ารถุกระบะคันน้ีพาไปไม่ถึุงร้านอาหาร	
เถุ้าแก่ขับรถุควำา่ลงข้างทาง	เพ่ือนพ่ีอู�เสียชีวิต	พ่ีอู�สลบไป	เม่ือฟ้ั�น
มาจึงรู้ว่า	 ตัวเองขาหักสองท่อนต้องผ่าใส่เหล็กดามขา	 และ	
มีฉายา	 “อู�ขาเป๋”	 เพ่ิมมาจากฉายา	 “ตาอู�ใบ้”	 กลายเป็น		
“คนพิการ”	ในสายตาของชาวบ้านอย่างสมบูรณ์

	 อุบัติเหตุคร้ังน้ีทำาให้พ่ีอู�ต้องพักรักษาตัวเป็นป่กว่าจะ	
เดินได้อีกคร้ัง	 ระหว่างน้ันใช้เวลาว่างร้ือฟ้ั�นงานช่างปะยาง		
มีคนรู้จักนำาเคร่ืองมืออุปกรณ์เก่า	 ๆ	 มาให้	 เร่ิมมีเด็กนักเรียนจูง
จักรยานยางแบนมาให้ปะยาง	 แลกกับค่าบริการคร้ังละ	 5	 บาท	
10	 บาท	 พ่ีอู�จึงได้ฝึักปรือฝ่ัมือต่อเน่ืองมาเร่ือย	 ๆ	 รู้ตัวอีกที		
กลายเป็น	“ช่างอู�	นักปะยางขวัญใจเด็กนักเรียน”	ไปเสียแล้ว	และ
ในท่ีสุด	“ตาอู�ใบ้”	กลายเป็น	“ช่างอู�	ช่างปะยางประจำาหมู่บ้าน
ดงจันทร์”	ท่ีใคร	ๆ	ก็เรียกใช้บริการไปโดยปริยาย	
	 ในป่	พ.ศ.	2542		ทางราชการมีโครงการสำารวจและเก็บ
ข้อมูล	 เพ่ือทำาศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากไร้ของแต่ละหมู่บ้าน	 พ่ีอู�ได้	
ข้ึนทะเบียนคนพิการ	 มีบัตรคนพิการท่ีสามารถุรับสิทธิรักษา
พยาบาลฟัร	ีมีเบ้ียคนพิการให้รายเดือน	พอมีทุนมากข้ึน	สามารถุ
ซ้ือเคร่ืองมือเพ่ิม	 ขยายกิจการซ่อม	 ปะยาง	 เปล่ียนยาง		
มอเตอร์ไซค์เพ่ิมข้ึนด้วย	 โดยอาศัยมุมหน่ึงในร้านของชำาของ	
แม่เป็นมุมทำางาน
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การู้ขึ�นุทุะเบีย์นุคนุพิการู้
เป็นุผลุดี้แก่ชีวิตคนุพิการู้แลุะครู้อบครัู้ว

	 ป้าหลวยบอกวา่	การท่ีทางการไดจั้ดให้มีการข้ึนทะเบยีน
ทำาฐานข้อมูลคนพิการและผู้ดแูล	เพ่ือใช้สิทธิขอรับสวัสดิการจาก
รัฐน้ัน	เป็นผลดีแก่ชีวิตคนพิการและผู้ดูแล	ช่วยลดภาระการดูแล
และช่วยให้ครอบครัว	คลายความกังวลได้มาก	

“พอได้ข่�นทะเบียนคนพิการแล้ัวิมั่นดี	 มี่
สิงเคราะห์อะไรเขาก็น่กถ่้ง”
“ปี็นี�ป้็าแก่แล้ัวิ	ไม่่ร้้จะอย้อี่กนานแค่ไหน	ห้ตัา
ก็ไม่่ดี	 เลัยไป็เป็ลีั�ยนชืี�อคนด้แลั	 ให้ล้ักสิาวิ	 
(น้องสิาวิพี�อ๋้)	เป็็นคนด้แลัแทน	เวิลัาคนโทรม่า
ตัาม่ใหป้็ะยางจะไดมี้่คนรับโทรศุพัท์ให้	เจ็บไข้
ได้ป่็วิยข่�นม่าจะได้มี่คนเป็็นป็ากพ้ดแทน”
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แม�พิการู้แต่สุามารู้ถช่วย์เห้ลุ่อตนุเอง
แลุะด้้แลุแม่ได้� 
	 ป้าหลวยกล่าวช่ืนชมลูกชายว่า	 พยายามดูแลและจัดการชีวิตตนเองได้		
ท้ังยังช่วยเหลือและดูแลแม่ได้

“แม้่จะข่�นทะเบียนได้รับการสิงเคราะห์	 แต่ัมั่นก็ไม่่ได้งอมื่อ	 งอตีัน	 
รอสิงเคราะห์อย่างเดียวิ	 ถ่้งพิการมั่นก็ทำาม่าหากิน	 หลัังพ่อตัาย	 
พี�ตัาย	 แม่่ก็ได้อ๋้นี�แหลัะ	 เป็็นหลัักให้ครอบครัวิ	 พอไม่่มี่ล้ัก	 ไม่่มี่เมี่ย	 
เลัยได้อย้่บ้าน	เลีั�ยงแม่่	เลีั�ยงหลัาน”	

ลุ้กพิการู้ไม่ใช่ภารู้ะแต่
เป็นุทีุ�พึ�งของคนุทัุ�งบ�านุ
	 ป้าหลวยเล่าอย่างภาคภูมิว่า	ช่างอู�น้ัน	ไม่เพียงแต่มีอาชีพ	ช่วยเหลือตนเองได้	
และเล้ียงดูแม่ได้	แต่ยังเป็นท่ีพ่ึงของคนท้ังบ้าน

“ตัอนนี�เจอโควิิด	พวิกพี�น้องผ้้หญิงที�ไป็ทำางานกรุงเทพฯ	ต้ัองกลัับม่า
อย้่บ้านกันหม่ด	เพราะโรงงานปิ็ด		ก็ม่าขายล้ักชิี�นทอด	ขายไก่ย่างอย้่
หน้าบ้าน	พอตักบ่าย	อ๋้มั่นทำางานของม่นัเสิร็จ	ก็ขับรถ้พ่วิงพาน้องออก
ไป็เร่ขายของ	ใคร	ๆ	เขาเคยบอกว่ิา	มี่ล้ักพิการจะเป็็นภ์าระแต่ัตัอนนี�
ทุกคนในบ้านต้ัองพ่�งพาอ๋้กันทั�งนั�น”
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ขอแสิดงควิาม่อาลััยตั่อการจากไป็ของ
คุณดุสิิตั	สุินทรภั์กดี	เมื่�อวัินที�	13	พฤษภ์าคม่	
2564	 คุณงาม่ควิาม่ดีของคุณดุสิิตัจะอย้่ใน
ควิาม่ทรงจำาของพวิกเราตัลัอดไป็	
	 	 	 ด้วิยควิาม่ระล่ักถ่้ง

ดุสิีต: คำนำห้้ห้นำวิกไม่ใช่คำนำใบ�
 “ผม้อยากให้คนทัี่�วไป็
เปิ็ดใจิว่าคนหูหนวกอย่าง
เร่าก็ม่้อาช่้พิ สาม้าร่ถึที่ำา
อะไร่ได้อย่างคนอื�น อย่าปิ็ด
กั�น เร่า เห มื้อนท่ี่� ผ่ านม้า 

ว่าคนหูหนวกบุ้าใบุ้ ที่ำางาน
ไม่้ได้ที่ำาสิ�งต่าง ๆ ได้ไม่้เท่ี่า
คนหูด่”
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การู้ศึักษา ค่อ แรู้งผลัุกดั้นุให้�ก�าวไปข�างห้นุ�า
ด้�วย์ความมั�นุใจั
	 พ่อแม่ของดุสิตทำางานก่อสร้างและรับจ้างท่ัวไป	 แม้ว่าช่วงแรกอาจยังทำาใจ
ลำาบากในความผิดปกติของลูกชายคนโต	 แต่ในท่ี สุดพวกท่านก็บากบ่ัน	
เสาะหาสถุานศึกษาท่ีเหมาะสมให้เขาจนได้	 ดุสิตได้เข้าเรียนหนังสือคร้ังแรกตอนอายุ		
8	 ขวบ	 ท่ีโรงเรียนเศรษฐเสถีุยร	 ซ่ึงเป็นโรงเรียนสำาหรับเด็กหูหนวกในกรุงเทพ		
ท่ีน่ันดุสิตได้เล่าเรียนวิชาต่าง	 ๆ	 และได้พบเพ่ือน	 ๆ	 ท่ีมีความบกพร่องเช่นเดียวกัน		
ท่ีสำาคัญคือ	 มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษามือ	 ซ่ึงเป็นการส่ือสารสากลในหมู่คนหูหนวก		
จนทำาให้เกิดความม่ันใจ	ก้าวพ้นความรู้สึกว่า	ตนเองมีปมด้อยจากความพิการ	และ
กล้าออกไปเผชิญโลกภายนอกด้วยตนเอง

	 ในบรรดาพ่ีน้องสามคน	ดุสิตเป็นลูกชายคนโตของครอบครัว	เขาเกิดท่ีโคราช
เม่ือ	พ.ศ.	 ป่	2511	 ดุสิตไม่ได้หูหนวกแต่กำาเนิด	ทว่าตอนอายุราว	3	ขวบ	ประสบ
อุบัติเหตุหกล้ม	หลังจากน้ันก็สูญเสียการได้ยิน	ไม่อาจส่ือสารกับพ่อแม่ได้อีก	แม้ว่า
พยายามพูดแต่เสียงท่ีเปล่งออกมาไม่เป็นภาษา	 ไม่มีใครฟัังรู้เร่ือง	 ดุสิตในวัยเด็ก	
ต้องอยู่แต่ในบ้าน	 อยากออกไปเล่นสนุกกับคนอ่ืนก็ทำาได้เพียงเกาะร้ัว	 เฝ้ัามอง	
เด็ก	ๆ	แถุวบ้านเล่นกันด้วยความน้อยใจ	เพราะเขามักส่งเสียงดังออกมาโดยไม่รู้ตัว	
จนคนอ่ืนต้องหันมามอง	พ่อแม่อาย	จึงไม่ให้เขาออกไปไหน	

“ป็ระม่าณ	7	ขวิบ	ได้ไป็ช่ีวิยแม่่ที�ทำางานเป็็นแม่่ครัวิ	 เวิลัาจะสืิ�อสิารกัน	
อย่างเขาจะให้เราไป็ชืี�อนำ�าป็ลัา	 แม่่จะถื้อขวิดนำ�าป็ลัาม่าให้เราด้	 แล้ัวิ
พยายาม่สิอนโดยการออกเสีิยงแลัะทำาป็ากให้เราด้ว่ิา	นำ�าป็ลัา...นำ�าป็ลัา...
แล้ัวิก็ให้เงินเราไป็ซืิ�อ	 แม่่ฝึ้กให้ออกเสีิยงเยอะม่าก	 โดยให้เราเอามื่อไป็
ทาบที�คอ		ให้เราสัิม่ผัสิการสัิ�นเวิลัาที�แม่่พ้ด	เวิลัาแม่่พ้ด	ก็ให้เราพยายาม่
อ้าป็ากตัาม่แม่่	แลัะฝึ้กพ้ดออกม่าให้ได้”
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“พอเข้าโรงเรียน	 ผม่ได้เห็นภ์าษามื่อครั�งแรก	
คือ	 ทุกคนไม่่พ้ด	 แต่ัใช้ีภ์าษาม่ือ	 ผม่งงม่าก	 
ทุกอย่างเป็็นสิิ�งแป็ลักใหม่่สิำาหรับผม่	แล้ัวิจะมี่
พี�	 ๆ	 ม่าพาผม่ไป็เล่ันด้วิย	 ชีวินคุย	 ชีวินให้ใช้ี
ภ์าษามื่อ	 ผม่ยังร้้ส่ิกว่ิา	 ภ์าษามื่อคืออะไร	 
ผม่ไม่่ร้้จัก	 ผม่พยายาม่จะพ้ดกับเขา	 เขาจะ
บอกว่ิา	 เอามื่อออกม่าๆ	 ให้ผม่ใช้ีภ์าษามื่อ	
พยายาม่สิอนภ์าษามื่อให้ผม่”

	 เม่ือจบช้ันมัธยมศึกษาป่ท่ี	 3	 จากโรงเรียนเศรษฐเสถีุยร	
ดุสิตได้เข้าเรียนต่อท่ีวิทยาลัยอาชีวะดอนบอสโก	 ในสาขาวิชา	
การพิมพ์	 กระท่ังจบการศึกษาระดับ	 ปวช.	 จึงได้เข้าทำางานท่ี	
โรงพิมพ์อยูช่่วงหน่ึง	ก่อนกลับไปช่วยงานท่ีวิทยาลัยดอนบอสโก	
จากน้ันได้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยราชสุดา	
ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

“ถ่้งผม่จะห้หนวิก	แต่ัผม่สิาม่ารถ้สืิ�อสิารได้นะ	ผม่มี่ควิาม่ร้้แลัะผม่ร้้เรื�องนะ	อย่าเรียกผม่ว่ิา	
คนใบ้เลัยครับ	ผม่เป็็นคนห้หนวิก	ผม่ไม่่ใช่ีคนบ้าใบ้ที�ไม่่สิาม่ารถ้สืิ�อสิารได้	ผม่ภ้์มิ่ใจในควิาม่
เป็็นคนห้หนวิก	ผม่สิาม่ารถ้ใช้ีภ์าษามื่อเพื�อสืิ�อสิารทำาให้ผม่กล้ัาก้าวิออกม่าจากควิาม่คิดเดิม่	ๆ ”

	 ดุสิตเลือกเรียนวิชาเอกประวัติศาสตร์ของคนหูหนวก		
เขาจบปริญญาตรี	 ด้วยเกียรตินิยมอันดับ	 2	 	 ในวันรับปริญญา	
เขารู้สึกภาคภูมิใจมาก	 จำาได้ดีว่า	 วันน้ันตนเองยิม้กว้างเพียงใด	
หลังจากน้ัน	 วิทยาลัยราชสุดาทาบทามให้เข้าทำางานเป็นผู้ช่วย
สอน	และต่อมาได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
จนถึุงปัจจุบัน	 ดุสิตได้พิสูจน์ให้เห็นว่า	 คนหูหนวกอย่างเขาก็มี
ความสามารถุและศักยภาพไม่ต่างจากคนท่ัวไป	 เขามีการงานท่ี
ม่ันคง	 และมีรายได้เพียงพอสำาหรับส่งไปให้พ่อแม่เป็นค่าใช้จ่าย
ทางบ้านอีกด้วย
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นัุกวิชาการู้แลุะพัฒนุาสุ่�อเพ่�อคนุห้้ห้นุวก 
	 ดุสิตมีหน้าท่ีดูแลจัดทำาส่ือการเรียน
การสอนสำาหรับนักศึกษา	และยงัได้ริเร่ิม
จัดทำาพิพิธภัณฑ์์คนหูหนวกข้ึนเป็น	
แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย	
ในวันหยุดท่ีว่างเว้นจากงานประจำา	ดุสิต
จะตระเวนไปพูดคุยกับคนหูหนวกตามท่ี
ต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะคนหูหนวกผู้สูงวัย		
จดบันทึก	 และเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีน่า
สนใจ	นำามาทำาเป็นส่ือเพ่ือเผยแพร่ความรู้

ให้กับท้ังคนหูหนวกด้วยกัน	และสำาหรับให้คนปกติได้เข้าใจคนหูหนวกมากข้ึน	เพราะ
คนหูหนวกไม่ใช่คนใบ้	น่ีคือความเข้าใจผิดของสังคม
	 เขาอยากให้สังคมเข้าใจว่า	คนหูหนวกไม่ใช่คนบ้าใบ้	ไร้ความสามารถุอยา่งท่ี
บางคนคิด	 แม้พวกเขามีข้อจำากัดด้านการได้ยิน	 แต่ถุ้าได้รับการศึกษาและพัฒนา
ทักษะจำาเป็นอย่างเหมาะสมก็พร้อมก้าวไปเป็นคนท่ีมีศักยภาพ	และมีคุณค่าเช่นเดียว
กับคนท่ัวไปในสังคม

“พิพิธิภั์ณฑ์์คนห้หนวิกไทยที�วิิทยาลััยราชีสิดุา	น่าจะเป็็นพพิิธิภั์ณฑ์์เกี�ยวิ
กับคนห้หนวิกที�แรกแลัะที�เดียวิของป็ระเทศุไทย	 เราเก็บรวิบรวิม่ข้อม้่ลั
เอกสิาร	ป็ระวัิติัควิาม่เป็็นม่า	ตัลัอดจนสืิ�อแลัะอุป็กรณ์ต่ัาง	ๆ	ของคนห้
หนวิกตัั�งแต่ัสิมั่ยก่อนจนถ่้งปั็จจุบัน	 ทำาให้เห็นวิิวัิฒนาการของสืิ�อ	 เวิลัา
คนม่าเยี�ยม่ชีม่	 เช่ีน	 เด็กจากโรงเรียนสิอนคนห้หนวิก	 เขาจะได้เข้าใจ
ป็ระวัิติัแลัะวัิฒนธิรรม่ของตััวิเองม่ากข่�น	 ผม่แอบเสิียดายตัรงที�ห้องจัด
แสิดงค่อนข้างเล็ัก	 ไม่่เอื�อต่ัอการจัดวิางสิิ�งของ	 กำาลัังหาทุนหรืองบ
ป็ระม่าณม่าสินบัสินุนเพื�อที�จะขยบัขยายพิพิธิภั์ณฑ์์ให้ดีข่�น	มี่สิถ้านที�เป็็น
สัิดส่ิวินเหม่าะสิม่ยิ�งข่�น”
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	 ดุสิตกล่าวว่า	 คนหูดีควรได้เรียนรู้ภาษามือ	 ซ่ึงใน	
ต่างประเทศมีการอบรมภาษามือให้คนท่ัวไป	แต่ในประเทศไทย
ยังขาดแคลนล่ามภาษามือ	 ทำาให้คนหูหนวกมีความยากลำาบาก
เวลาต้องเดินทางไปในท่ีต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นการข้ึนรถุไฟัฟ้ัา	หรือ
การไปโรงพยาบาล	เพราะหากไม่มีล่ามภาษามือ	คนหูหนวกก็ไม่
สามารถุส่ือสารกับคนอ่ืนได้	นอกจากน้ี	สังคมควรให้ความเท่าเทียม
และความเป็นธรรมกับคนพิการ	 โดยเฉพาะค่าตอบแทนใน	
การทำางานท่ีเสียเปรียบคนท่ัวไป

“อีกเรื�องหน่�งคือ	 ค่าตัอบแทนในการทำางาน	 คนห้ดีที�เรียนจบป็ริญญาตัรีมี่ฐานเงินเดือนอย้่ที�	
15,000	บาท	คนห้หนวิกที�จบป็ริญญาตัรก็ีน่าจะไดรั้บเท่ากัน	แต่ัมี่บางบรษัิทที�ไม่่เข้าใจ	ป็ระเม่นิ
ว่ิา	คนห้หนวิกทำาได้ไม่่เท่าคนห้ดี	จ่งคิดอัตัราเงินเดือนให้น้อยกว่ิา	ผม่เคยเจอคนห้หนวิกที�เข้า
ทำางานบริษัท	เขาบอกว่ิาได้เงินเดือนแค่	7,000	บาท	ทั�งที�จริงมี่กฎหม่าย	พ.ร.บ.	ส่ิงเสิริม่แลัะ
พัฒนาคุณภ์าพชีีวิิตัคนพิการ	ม่าตัรา	33	คุ้ม่ครองเรื�องการป็ระกอบอาชีีพของคนพิการ”

	 คนหูหนวกสามารถุมีอาชีพ	 และมีศักยภาพท่ีจะทำา	
ส่ิงต่าง	 ๆ	 ได้	 ขอเพียงสังคมเปิดใจกว้าง	 ให้โอกาสคนหูหนวก	
ได้รับการศึกษาและแสดงความสามารถุ	 การสร้างพ้ืนท่ีให้	
คนหูหนวกและคนหูดีมีโอกาสพบกัน	 พูดคุยกัน	 น่าจะทำาให้	
ท้ังสองฝ่ัายเกิดความเข้าใจกันและกันมากข้ึน

“ผม่มี่ควิาม่ภ์าคภ้์มิ่ใจม่ากครับเวิลัาออกไป็ข้างนอก	เจอใครแล้ัวิเขาเห็นว่ิา	เราเป็็นคนห้หนวิก
แต่ัเราจบป็ริญญาตัรี	 ลัองคิดย้อนไป็ตัอนเด็ก	 ๆ	 ยังมี่คนแถ้วิบ้าน	 หรือคนทั�วิไป็ต่ัอว่ิาเรา 

ล้ัอเลีัยนเราว่ิา	ไอ้บ้า	ไอ้ใบ้	สิมั่ยก่อนเรายังอายเลัย	ต้ัองปิ็ดบังว่ิา	เราเป็็นคนห้หนวิก	แต่ัตัอนนี�
เราแทบจะโชีว์ิป้็ายเลัยว่ิา	ผม่ทำางานอะไร	เป็็นพนักงานม่หาวิิทยาลััยนะ	ผม่เป็็นที�ยอม่รับของ
คนภ์ายนอกม่ากข่�น”
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อัมีนำ�: ผู้้�มอังเห็้นำแสีงสีว่ิ�งในำคำวิ�มม้ด

“ท่ี่�ผ่านม้าในช่้วิตฉััน ฉัันได้เห็นหลายอย่างท่ี่�
ตาเนื�อม้องเห็นไม่้ได้ ความ้สุขของเร่าคือ 
ความ้อิสร่ะ ท่ี่�เร่าจิะเลือกช่้วิตของเร่าได้”
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	 เสียงอาซานจากมัสยดิท่ีต้ังอยูไ่ม่ไกลดังข้ึน	(เสียงอาซาน	
คือ	 เสียงเรียกเพ่ือบอกชาวมุสลิมว่าถึุงเวลาท่ีสามารถุทำาการ
ละหมาดได้	 แต่ละมัสยิดจะร้องอาซานวันละ	 5	 เวลา)	 ขณะท่ี	
ผมกำาลังเปิดประตูร้ัว	และก้าวเท้าเข้ามาสู่บริเวณบ้าน	หญิงสาว
คลุมฮิญาบสีเข้ม	น่ังรอผมอยูบ่ริเวณเฉลียง	ใกล้	ๆ 	ท่ีเธอน่ังมีถุาด
ผลไม้และนำ้าเปล่าถูุกจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อย	
	 “บ้านหายากไหมคะ”	 เธอกล่าวทักทายพร้อมรอยยิ้ม	
	ไม่น่าเช่ือ	เพียงคำาพูดส้ัน	ๆ	แต่มันทำาลายกำาแพงข้อสงสัยในหัว
ผมอย่างหมดส้ิน
	 อมีนา	 ทรงศิริ	 เกิดมาในครอบครัวมุสลิมท่ีค่อนข้าง
สมบูรณ์ท้ังในด้านความรัก	ความอบอุ่น	และฐานะทางเศรษฐกิจ	
พ่อเป็นข้าราชการครู	แม่เป็นแม่บ้าน	และเธอเป็นลูกสาวคนเดียว
ท่ีพิการทางสายตามาแต่กำาเนิด	 โดยแพทย์ลงความเห็นว่า		
เส้นประสาทตาเส่ือมบางส่วน	ไม่สามารถุรักษาได้	และอาจเส่ือม
ลงตามอายุ

“เราเกดิม่าในครอบครวัิที�ทุกคนม่องเหน็ป็กติั	
ไม่่ได้มี่ควิาม่ร้้ควิาม่เข้าใจเรื�องคนตัาบอดเลัย	
ไม่่มี่ใครร้้ว่ิา	 เราผิดป็กติั	 เพราะภ์ายนอก
เหมื่อนคนทั�วิไป็	จนกระทั�งเราคลัานได้	พ่อกับ
แม่่สัิงเกตัว่ิา	เราม่องผดิป็กติัไป็	เหม่อืนไม่่ม่อง
ตัรง	เอาของเล่ันม่าให้	เราไม่่เห็น	จนเราไป็เข้า
เรียนป็ระถ้ม่ถ่้งร้้ว่ิา	 สิิ�งที�เราม่องเห็นเป็็นแค่
เสีิ�ยวิน่งของภ์าพที�คนอื�นเห็น	 เราเห็นแค่เงา	
เห็นแค่วัิตัถุ้บางอย่าง	ไม่่ได้เห็นทั�วิตัา”

49



คนุพิการู้ไม่ควรู้อย่้์อย่์างแปลุกแย์ก

“สิ�งท่ี่�เร่าอยากใหม้้องแคว่่าในสงัคม้ท่ี่�คุณอยู่ ม่้เร่าอยู่ดว้ยนะ ในโลกน่�ไม่้ม่้
ใคร่ป็ฏิิเสธได้ว่าป็ร่ะเที่ศไหนบุ้างท่ี่�ป็ร่าศจิากคนตาบุอด มั้นเป็็นไป็ไม่้ได้ 
	 ทำำ�ไมเร�ไมไ่ด้้โอก�สในคว�มเป็็นมนษุย์์เหมือนกับคนอื�นท่ำ�เข�เป็็น
ที่ำาไม้เร่าไม่้ม่้สิที่ธิท่ี่�จิะเข้าถึึงอะไร่ท่ี่�คนอื�นเข้าถึึงได้เท่ี่า ๆ กัน”

	 ความเป็นคนพิการท่ีนับถืุอศาสนาอิสลาม	ทำาให้เด็กหญิง
อมีนารู้สึกแปลกแยกอย่างมาก	ไม่รู้ว่าจะส่ือสาร	สร้างปฏิิสัมพันธ์
กับคนอ่ืนอย่างไร	 โดยเฉพาะการสัมผัสตัวท่ีไม่คุ้นชินอย่างมาก	
อมีนาเรียนในระบบจนถุงึ	ป.2	เพราะมองไมเ่ห็น	ตามเพ่ือนไมทั่น	
เข้ากับเพ่ือนไม่ได้	 และถูุกข่มเหงรังแก	 แต่เพราะมีพ่อเป็นครู		
จึงได้เรียนรู้ด้วยตนเองท่ีบ้าน	 อ่านหนังสือ	 ฟัังวิทยุ	 ดูโทรทัศน์		
จนกระท่ังอายุ	16	ป่	ได้เข้าเรียนในศูนย์ฝึักอาชีพเป็นเวลา	3	ป่	
แม้ได้อยู่ในสังคมคนพิการเหมือนกัน	แต่อมีนาก็ยังรู้สึกแตกต่าง
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ความกลุ�าแลุะความมุ่งมั�นุ ค่อ 
ห้นุทุางแห่้งความสุำาเร็ู้จั

	 หลังออกมาจากศนูยฝึ์ักอาชีพ	อมีนาเลือกทำากับกิจกรรม
หลายอย่างตามแต่เวลาและโอกาสจะเอ้ืออำานวย	ท้ังเปิดกิจการ
ร้านนวด	 เรียนทำางานฝ่ัมือ	 เรียนคอมพิวเตอร์	 เรียนศิลปะ		
และทำากิจกรรมด้านศิลปะบำาบัดอยา่งต่อเน่ือง	แต่ส่ิงสำาคัญท่ีเธอ
ไม่เคยท้ิง	 คือ	 การเรียน	 ในท่ีสุดเธอก็จบปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยรามคำาแหงตามความต้ังใจ

	 “เพราะฉันม่องไม่่เห็น	ฉันจ่งไม่่เลืัอก
ว่ิา	ฉันจะม่องหรือไม่่ม่องเพื�อนม่นุษย์คนไหน																															
ฉันรับร้้แลัะเข้าใจเฉพาะสิิ�งที�ฉันสัิม่ผัสิได้จาก
ควิาม่ร้้ส่ิกเท่านั�น...	 ฉันยังคงมี่ควิาม่เป็็นม่นุษย์
เท่า	 ๆ	 กับคนที�ม่องเห็น	 แลัะได้เข้าใจคุณค่า
ของการมี่ชีีวิิตั	การเป็็นผ้้รับ	แลัะการเป็็นผ้้ให้	
เชืี�อม่โยงควิาม่สัิม่พันธ์ิจากชีีวิิตัหน่�งไป็ส่้ิชีีวิิตั
หน่�ง	หรืออีกหลัายชีีวิิตั”

“อย้่ที�ศุ้นย์มั่นจะมี่ควิาม่คิดบางอย่างครอบเราอย้่	 เหมื่อนให้เราอย้่ใน	
save	zone	เราจะได้ยนิคำาพ้ดว่ิา	‘คนตัาบอดจะไป็ทำาอะไรได้	นอกจาก
นวิด’	‘ถ่้งทำาได้ก็ไม่่ดีกว่ิาคนอื�นเขาหรอก’...นี�คือควิาม่เชืี�อของคนที�นั�น	
เหมื่อนถ้้กส่ิงต่ัอกันม่า	ตัอนนั�นเราไม่่ได้ต่ัอต้ัาน	แต่ัร้้ส่ิกว่ิามั่นอาจไม่่ใช่ี	
100	เป็อร์เซิ็นตั์	ระหวิ่างที�อย้่ในศุ้นย์	ก็เรียนกศุน.	แลัะทำากิจกรรม่
ข้างนอกไป็ด้วิย	 การได้ออกไป็ทำาอะไรข้างนอกบ้าง	 ช่ีวิยเปิ็ดโลัก	 
เจอคนม่ากข่�น	ทั�งดี	ไม่่ดี	ได้เรียนร้้ในสิิ�งที�ดี”
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“ตัอนที�น้องเรียนที�ศุ้นย์ฝึ้กอาชีีพที�นครป็ฐม่	เขาเรียน	กศุน.	ที�วัิดไร่ขิง
ควิบค่้ไป็ด้วิย	 ทุกวัินอาทิตัย์	 ถ้้าไม่่ติัดธุิระสิำาคัญ	 ผม่ต้ัองขับรถ้จาก
กรุงเทพฯ	 ไป็รับไป็ส่ิงตัลัอด	 นั�นหม่ายควิาม่ว่ิา	 ถ้้าคนรอบข้างช่ีวิย
สินับสินุน	เขาก็มี่กำาลัังใจ	บางคนที�เกิดม่ามี่ป็ม่ด้อยแล้ัวิคนรอบข้างไม่่
ให้การสินับสินุนหรือไม่่ช่ีวิยเหลืัอ	เขาก็ลัำาบาก	เขาก็ท้อ	เพราะฉะนั�น	
ถ้้าสัิงคม่รับร้้ก็ควิรคอยช่ีวิยเหลืัอ	คอยส่ิงเสิริม่	คอยให้โอกาสิกับเขา”

	 อมีนาเล่าให้ฟัังว่า	 การคมนาคมขนส่งมีความทันสมัยข้ึน	 สะดวกมากข้ึน		
เอ้ือต่อคนพิการ	 รวมท้ังคนรุ่นใหม่ก็มีความเข้าใจคนพิการมากข้ึน	 ช่วยให้	
การเดินทางในชีวิตประจำาวันของเธอสะดวกสบายเม่ือเทียบกับสมัยก่อน	 ท่ีรู้สึก
ลำาบากมาก	ต้องใช้ไม้เท้า	ต้องหาคนคอยช่วยเหลือ	ขาดอิสระในการดำาเนินชีวิต

“จริง	 ๆ	 เราไม่่อยากให้คนม่องว่ิาเราพิเศุษ	 แค่ม่องว่ิาเราเป็็นเพื�อน
ม่นุษย์ธิรรม่ดาที�มี่สิิทธิิเสิรีภ์าพเท่า	ๆ	กับคนอื�น	ควิาม่ผิดป็กติัของเรา
เป็็นควิาม่ผิดป็กติัทางร่างกาย	 แต่ัสิิ�งที�ทำาให้เราใช้ีชีีวิิตัเหมื่อนคนครบ	
32	ไม่่ได้	เพราะว่ิาสิาธิารณ้ป็โภ์คในสัิงคม่	แลัะทัศุนคติัของคนไม่่เอื�อ
ให้เรา	 คนส่ิวินใหญ่ที�ไม่่ร้้จักเราจะม่องว่ิา	 เราไม่่จำาเป็็นต้ัองไป็ใช้ีชีีวิิตั
ร่วิม่กับเขา	พอเขาคิดแบบนี�	สิิ�งที�เขาทำาออกม่าเลัยไม่่ได้เอื�อกับเรา	ไม่่
ได้พ้ดถ่้งแค่คนตัาบอด	แต่ัหม่ายถ่้งทุกคนที�พิการทุกป็ระเภ์ท	ไม่่ว่ิาจะ
นั�งวีิลัแชีร์	 ห้หนวิก	 เขามี่ควิาม่ลัำาบากในการเข้าถ่้งบางสิิ�งบางอย่าง	
เนื�องจากคนที�คิดระบบทั�งหม่ดเป็็นคนไม่่ได้ลัำาบาก”

ขอเพีย์งสัุงคมเข�าใจั ให้�โอกาสุ แลุะสุนัุบสุนุุนุ
	 สมนึก	 ทรงศิริ	 พ่อของอมีนากล่าวถึุงลูกสาวอย่างภาคภูมิใจว่า	 เป็นคน	
ท่ียอมรับความจริง	 รู้จักและเข้าใจตัวเอง	 มีความมานะพยายาม	 อดทน	 ไม่ย่อท้อ		
ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา	 มุ่งสู่เป้าหมายท่ีตนต้ังไว้	 อย่างไรก็ตาม	 สังคมต้องเข้าใจ	
	ให้โอกาส	และสนับสนุนคนท่ีไม่พร้อมเช่นน้ีด้วย
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สัุงคมทีุ�คุณอย่้์ มีเรู้าอย่้์ด้�วย์นุะ
	 อมีนามองโลกด้วยทัศนคติท่ีน่าสนใจมาก	 เธอมองว่า	 ความพิการจะไม่ใช่
ความเสียเปรียบ	 ถุ้าส่ิงแวดล้อมเอ้ืออำานวย	 และคนในสังคมเข้าใจ	 ให้เกียรติ		
และยอมรับในความแตกต่าง	 ในท่ีท่ีคนพิการสามารถุเข้าถึุงส่ิงอำานวยความสะดวก
ได้	สามารถุใช้ชีวิตได้	ความพิการก็ไม่เป็นอุปสรรค	วันน้ีคุณไม่พิการ	วันหน้าคุณอาจ
ต่ืนมาแล้วพบว่า	มองไม่เห็นก็เป็นไปได้	ความปกติหรือผิดปกติอยูใ่กล้ตัวเรามากกว่า
ท่ีคุณคิด	อย่าให้ความพิการเป็นอุปสรรคในความเป็นมนุษย์	 ทุกคนมีความสามารถุ	
มีศักยภาพภายในตน

	 ปัจจุบัน	อมีนากำาลังศึกษาปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พร้อมกับ
ทำางานเป็นผู้ตรวจสอบเสียงบรรยายภาพ	 และเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง	
นอกจากน้ัน	เธอยังมีความฝัันว่า	อยากทำางานท่ีทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลง	

“...พอเราไป็อย่้ในที�ที�สิิ�งแวิดล้ัอม่พิการ	 แลัะทัศุนคติัของคนในสัิงคม่
พิการด้วิย	เราเลัยเป็็นคนพิการ	ควิาม่ป็กติัหรือผิดป็กติั	มั่นไม่่ได้ไกลัตััวิ
ขนาดนั�น	เพราะเรามี่เพื�อนที�วัินนี�เป็็นคนตัาดีอย้่	พอนอนตืั�นข่�นม่าอีกที
เป็็นคนตัาบอดก็มี่	แล้ัวิคุณร้้ได้ไงว่ิาชีีวิิตัคณุจะไม่่เกิดแบบนั�น	แล้ัวิถ้้าเกิด
แบบนั�นคุณจะทิ�งทุกอย่างไป็เลัยเหรอ	ควิาม่ร้้	ควิาม่สิาม่ารถ้ที�คุณเคยมี่	
เคยเขียนหนังสืิอได้	เคยขับรถ้ได้	เคยใช้ีชีีวิิตั	มี่เงินเดือน	ทำาอะไรได้ป็กติั	
คุณจะเอาสิิ�งเหล่ัานี� 	 ควิาม่สิาม่ารถ้เหลั่านี� ทิ�งไป็กับควิาม่พิการ 

ของคุณเหรอ	 หรือมั่นเป็็นเพราะว่ิาสิิ�งแวิดล้ัอม่ไม่่ได้อำานวิยให้คนเอา
ควิาม่สิาม่ารถ้ของตััวิเองออกม่าใช้ีได้ตัาม่ป็กตัิ 	 เหม่ือนกับว่ิา	 
ถ้้าสิิ�งแวิดล้ัอม่อำานวิยให้เราได้ใช้ีควิาม่สิาม่ารถ้ที�เรามี่อย้่อย่างเต็ัม่ที�	 
เราก็จะไม่่ได้ร้้ส่ิกว่ิาเราพิการ	ไม่่ต้ัองเชืี�อเราทั�งหม่ดก็ได้	แต่ัขอโอกาสิให้
เราได้พ้ด	แลัะรับฟังเรา”

“อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของตััวิเอง	อยากเป็็นกระบอกเสีิยงให้คนในสัิงคม่มี่ควิาม่เสิม่อภ์าค	
เพราะเธิอเชืี�อม่าตัลัอดว่ิา	เราทุกคนล้ัวินเป็็นม่นุษย์	แลัะม่นุษย์ทุกคนล้ัวินมี่ควิาม่เท่าเทียม่กัน”
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ดร.รุจิัร�: นัำกวิิช�ก�ร
ผู้้�มุ่งพัิฒนำ�ก�รศึกษ�เพ้ิ�อัคำนำต�บอัด
 “ความ้รู้่ด้านอักษร่เบุร่ลล์
ยังไม่้ได้ขยายไป็ทัี่�วป็ร่ะเที่ศ
อย่างท่ี่�เร่าต้องการ่ แล้วยิ�งเศร้่า
เมื้�อได้ยินม้าว่า เด่�ยวน่�ครู่ใน
โร่งเร่่ยนสอนคนตาบุอด
บุางแห่งไม่้รู้่เบุร่ลล์แที่นท่ี่�
จิะให้เด็กอ่าน-เข่ยนเบุร่ลล์ 
กลับุกลายเป็็นอ่าน
หนังสือให้เด็กฟััง”
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	 ย้อนเวลากลับไปราว	50	ป่ก่อน	เม่ือป่	พ.ศ.	2514	เด็ก
หญิงรุจิราเกิดในหมู่บ้านชนบทแห่งหน่ึงทางภาคใต้	 ส่ิงท่ี	
แตกต่างจากคนอ่ืนคือ	เธอเป็นเด็กตาบอดเพยีงคนเดียวในตำาบล	
ถึุงอย่างน้ันอาจารย์รุจิราจำาได้ดีว่า	ในวัยเยาว์เธอไม่มีความทุกข์
ใด	ๆ	หรือรู้สึกว่า	ตนแปลกแตกต่างจากคนอ่ืน

“ตัอนยังเล็ักคุณพ่อคุณแม่่ยังไม่่ทราบว่ิาเราตัาบอดตัั�งแต่ัเกิด	แค่สิงสัิยเท่านั�น	เพราะดวิงตัา
จะม่ีสีิฟ้า	 ไม่่เหมื่อนคนอื�น	 คิดว่ิาเหมื่อนตัาของเด็กฝ้รั�ง	 พอเราคลัานได้	 นั�งได้	 จะม่ีอาการ
คลัานถ้อยหลััง	หรือไม่่เอื�อม่มื่อคว้ิาสิิ�งของ	เวิลัาใครอุ้ม่ก็จะกัด	ต้ัองให้คนที�จะอุ้ม่ส่ิงเสีิยงจะ
ได้ร้้ว่ิาเป็็นใคร	จนพ่อแม่่เริ�ม่ร้้จากอาการเหล่ัานี�ว่ิา	เราเป็็นคนตัาบอดม่าแต่ักำาเนิด”

	 อาจารย์รุจิราเล่าว่า	 เธอโชคดีท่ีมีพ่อแม่และญาติ	 ๆ		
คอยโอบอุ้มดูแล	ท้ังยงัฝัากเข้าโรงเรียนประจำาตำาบลเม่ือเธออายุ
ได้	 6-7	 ขวบ	 ได้เรียนร่วมกับเด็กตาดี	 ขณะน้ันดวงตาเธอยังไม่
บอดสนิท	แต่เห็นได้ลาง	ๆ 	คุณพ่อซ่ึงเป็นตำารวจพยายามสอนให้
เธออ่านหนังสือโดยเขียนตัวอักษรกลับหลังบนกระดาษ	ใช้วิธีกด
ปากกาลงเส้นหนัก	 ๆ	 เม่ือพลิกกระดาษกลับมาอีกด้านก็ได้	
ตัวอักษรเส้นนูนให้เด็กหญิงฝึักอ่านโดยใช้น้ิวลูบคลำา

“พออายุได้	 6-7	 ขวิบ	 คุณพ่อคุณแม่่ฝ้ากเข้าโรงเรียนในตัำาบลั	 
อ่านเขียนไม่่ได้หรอก	 เพราะเราม่องเห็นแค่ขาวิดำา	 กับเห็นใกล้ั	 ๆ	
เท่านั�น	แต่ัคุณคร้ก็ให้เขียนด้วิยป็ากกาคล้ัายป็ากกาเคมี่	แล้ัวิให้เขียน
ตััวิใหญ่	ๆ	สิองบรรทัดต่ัอหน่�งตััวิอักษร…พอม่องเห็นลัาง	ๆ	ก็เรียนได้
นิดหน่อย	แค่มี่กิจกรรม่ว่ิาได้ไป็โรงเรียน”
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จัากบ�านุสุ่้สัุงคมโรู้งเรีู้ย์นุคนุตาบอด้ในุเม่องกรุู้ง
	 การเปล่ียนแปลงคร้ังสำาคัญในชีวิตของเด็กหญิงรุจิรา	
เกิดข้ึนในวันท่ีโรงเรียนจัดให้เด็ก	 ๆ	 ออกมาแข่งขันตอบปัญหา
หน้าเสาธง	เด็กหญิงรุจิราตอบปัญหาของครูไม่ได้เลย	เธอเล่าให้
พ่อฟัังท้ังนำ้าตา	 บอกว่าเพราะตนตาบอด	 จึงเรียนไม่ทันคนอ่ืน	
ทำาให้พ่อไม่อาจน่ิงเฉยอยูไ่ด้

	 พ่อของเธอเดินทางจากภาคใต้เข้ากรุงเทพเพ่ือเสาะหา	
สถุานท่ีเรียนให้ลูกสาว	 ท้ังท่ีไม่เคยรู้เลยว่ามีโรงเรียนสอนคน
ตาบอดอยู่ท่ีใดบ้าง	 	 โชคดีท่ีบังเอิญได้พบคนรู้จัก	 ซ่ึงแนะนำาให้
ท่านไปติดต่อท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้สำาเร็จ

	 เด็กหญิงรุจิราเข้ามาเป็นนักเรียนประจำาในโรงเรียนสอน
คนตาบอดกรุงเทพ	 ระหว่างป่	 พ.ศ.	 2521-2532	 เธอได้ใช้ชีวิต
ร่วมกับเพ่ือน	ๆ	ตาบอดด้วยกัน	นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้
ท่ีมีค่า	ท้ังการเรียนหนังสือ	ฝึักอ่านเขียนอักษรเบรลล์	และได้รับ
การอบรมให้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง	รวมท้ังการอยูร่่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคม
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	 “เราอย้่ที�โรงเรียนสิอนคนตัาบอด	 11	 ปี็	 เป็็นเด็กป็ระจำา	 กลัับ
บ้านช่ีวิงปิ็ดเทอม่	 ชีีวิิตัช่ีวิงนั�นดีม่าก	 มี่แขกม่าเลีั�ยง	 เอาอาหารการกิน
แลัะของเล่ันม่าให้	 เวิลัากลัับบ้านก็เอาของเล่ันพวิกนี�ไป็ฝ้ากน้อง	 น้องก็
ดีใจ	 สิมั่ยนั�นเด็กในโรงเรียนสิอนคนตัาบอดกรุงเทพได้รับการด้แลัโดย
คณะซิิสิเตัอร์คาทอลิัก	 คณะธิิดาแม่่พระอุป็ถั้ม่ภ์์	 หรือคณะชีาเลัเชีียน
เหมื่อนอย้่โรงเรียนคริสิต์ัทั�วิไป็	 มี่กฎระเบียบสิอนคุณธิรรม่	 จริยธิรรม่ 

เราจ่งถ้้กหล่ัอหลัอม่ม่าค่อนข้างเข้ม่ข้น	 ได้รับการอบรม่ทั�งด้านวิิชีาการ	
แลัะด้านจิตัใจ	ฝึ้กการช่ีวิยเหลืัอตันเอง	ควิาม่คิดพัฒนาข่�น	โรงเรียนสิอน
เสิม่อว่ิา...”

“คนตาบุอดไม่้ใช่้เป็็นผู้รั่บุอย่างเด่ยว ต้องรู้่จัิกเป็็นผู้ให้ด้วย 
เร่าต้องช่้วยเหลือตัวเองได้ และรู้่จัิกช่้วยเหลือผู้อื�นด้วย”

ชีวิตวัย์รุู่้นุเริู้�มเรีู้ย์นุรู้้� “ความทุุกข์” 
ย์ามเข�าสุ่้สัุงคมภาย์นุอก

	 ต่อมาเม่ือได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กตาดีอีกคร้ังในช่วงมัธยม
ปลายท่ีโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย	 เธอต้องพบความหนักใจจาก	
การเรียนไม่ทันเพ่ือน	ช่องว่างเกิดจากการท่ีเด็กตาบอดต้องเรียน
รู้ผ่านอักษรเบรลล์	ถึุงอยา่งไร	การอ่านหนังสือผ่านการสัมผัสด้วย
ปลายน้ิว	ย่อมช้ากว่าเพ่ือนตาดีท่ีอ่านหนังสือด้วยสายตา
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“ตัอนอย้โ่รงเรียนสิอนคนตัาบอด	เรามี่ควิาม่สุิข	เพราะทุกคนตัาบอด
เหมื่อนกัน	 แต่ัพอจบแล้ัวิไป็เข้าโรงเรียนของคนตัาดี	 เริ�ม่เห็นควิาม่
แตักต่ัางระหว่ิางคนตัาดีกับคนตัาบอดชัีดเจนข่�น	เจอควิาม่ทุกข์	จาก
เด็กเรียนดีในโรงเรียนสิอนคนตัาบอด	เกรด	3	กว่ิาม่าตัลัอด	ตัอน	ม่.4	
เราพยายาม่สุิดควิาม่สิาม่ารถ้แล้ัวิ	แต่ัส้้ิเพื�อนตัาดีไม่่ได้เลัย	มี่อุป็สิรรค
หลัายอยา่ง	อ่านเขียนอักษรเบรลัล์ัมั่นช้ีากว่ิาคนตัาดีอ่านเขียนหนังสืิอ
อย้แ่ล้ัวิ	เวิลัาคร้แจกชีีท	เราต้ัองรอฟังเพื�อนอ่าน	ต้ัองมี่คนช่ีวิยทำาการ
บ้าน	ต้ัองมี่อาจารย์คอยแป็ลัอักษรเบรลัล์ัให้	ทำาอะไรไม่่ได้ดังใจ	มั่น
อ่ดอัดม่าก	ไม่่มี่ควิาม่สุิข	ชัี�น	ม่.4-ม่.6	เกรดเฉลีั�ยไม่่เคยเกิน	2.6	คิด
ว่ิาเรียนให้มั่นจบ	ๆ	ไป็	คร้บางท่านเข้าใจ	ให้เด็กตัาดีม่านั�งค่้เรา	แต่ั
พ่อแม่่เพื�อนตัาดีบางคนบอกว่ิา	 ไม่่ยุติัธิรรม่ที�จับค่้ล้ักเขากับเด็ก
ตัาบอด	ล้ักเขาจะเรียนอ่อนลัง	เพราะต้ัองคอยช่ีวิยเด็กตัาบอด...”
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สุ่้เสุ�นุทุางนัุกวิชาการู้ 
“อักษรู้เบรู้ลุล์ุ” เพ่�อคนุตาบอด้

	 ภายหลังเรียนจบช้ันมัธยมปลาย	 อาจารย์รุจิรามีโอกาส
เดินทางไปต่างประเทศ	 ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่	 ๆ		
แก่ชีวิต	 มีโอกาสได้พัฒนาทักษะจำาเป็นหลายอย่าง	 สามารถุ	
พ่ึงตนเอง	มีรายได้	จึงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต	คณะครุศาสตร์	 เอกการศึกษาพิเศษ	 ซ่ึงเป็นหลักสูตร
สำาหรับผู้ท่ีเรียนจบไปเป็นครูสอนเด็กพิการ

“ช่ีวิงเรียนม่หาวิิทยาลััยปี็	2	ได้รับคัดเลืัอกให้ไป็
เรียนคอม่พิวิเตัอร์ที�	 Overbrook	 School	 for	
the	 Blind	 ที�สิหรัฐอเม่ริกาเป็็นเวิลัา	 9	 เดือน	
ทำา ใ ห้ มี่ ทั ก ษ ะ ภ์ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ลั ะ ก า ร ใ ช้ี
คอม่พิวิเตัอร์	ตัอนนั�นคือ	ปี็	พ.ศุ.		2537	คอม่พิวิเตัอร์ 

ยังเป็็นของใหม่่สิำาหรับคนตัาบอด	 จ่งเริ�ม่สิอน
พิเศุษตัอนเย็น	รับถ้อดเทป็	แลัะรับจ้างพิม่พ์งาน	
ทำางานสิอนคอม่พิวิเตัอร์	 ชีีวิิตัเริ�ม่เป็ลีั�ยนไป็	 
เริ�ม่ออกส่้ิสัิงคม่	มี่รายได้	เริ�ม่ร้้ส่ิกว่ิาตััวิเองมี่คุณค่า	
ช่ีวิยทางบ้านได้”

	 ด้วยความมุ่งม่ันทางการศึกษา	 อาจารย์รุจิราเรียนต่อ
ระดับปริญญาโทท่ีวิทยาลัยราชสุดา	 และขวนขวายจนได้รับทุน
รัฐบาล	 ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทควบปริญญาเอกท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา	หลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งความท้าทายอยู่หลายป่	
ดร.	 รุจิรา	 สงขาว	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก
สหรัฐอเมริกา	 กลับมาทำางานท่ีวิทยาลัยราชสุดาในตำาแหน่ง	
นักวิชาการอักษรเบรลล์ถึุงปัจจุบัน		
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“งานของนักวิิชีาการอักษรเบรลัล์ัที�วิิทยาลััยราชีสุิดา	 เกี�ยวิข้องกับ 

การส่ิงเสิริม่การอ่านแลัะการเขียนอักษรเบรลัล์ัในป็ระเทศุไทย	เช่ีน	ทำา
อยา่งไงคนตัาบอดจ่งจะอ่านอักษรเบรลัล์ัได้เร็วิ	ใช้ีอักษรเบรลัล์ัได้อยา่ง
มี่ป็ระสิิทธิิภ์าพ	เมื่�อเรียนจบป็ริญญาเอกจากอเม่ริกา	ขอบข่ายของงาน
ขยายเป็็นการวิิจัยอักษรเบรลัล์ัเพื�อส่ิงเสิริม่การสิอนอักษรเบรลัล์ั
สิำาหรับคร้ให้มี่ป็ระสิิทธิิภ์าพ	ไม่่ได้สิอนกับเด็กโดยตัรง	แต่ัสิร้างบุคลัากร
ที�จะไป็สิอนเบรลัล์ัอีกทีหน่�ง”

	 ดร.รุจิรา	มีมุมมองและความเข้าใจความคิด	ความรู้สึก	และโลกของผู้พิการ
ทางสายตาด้วยกันเป็นอย่างดี	 เธอมีความมุ่งม่ันท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถุพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตาในสังคมให้ดีข้ึน	 ผ่านการวิจัย	 คิดค้น	 พัฒนาการใช้
อักษรเบรลล์	ด้วยเป็นหนทางท่ีจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาให้สามารถุอ่านออกเขียน
ได้	ยกระดับสติปัญญา	ให้มีวิถีุชีวิตปกติ	ทัดเทียมกับคนท่ัวไปในสังคม

“อักษรเบรลัล์ัเ ทียบเท่ากับตััวิอักษรอ่านเขียนของคนตัาดี	 
ถ้้าคนตัาบอดไม่่ร้้เบรลัล์ัก็เท่ากับเขาไม่่ร้้หนังสืิอ	 อ่านเขียนไม่่ได้	
ปั็จจุบันยังไม่่มี่วิิธีิใดม่าแทนการอ่านการเขียนด้วิยอักษรเบรลัล์ั	
หนังสืิอเสีิยงก็ส้้ิไม่่ได้	เพราะถ้้าเราฟงัแต่ัหนังสืิอเสีิยง	เราก็ไม่่ร้้ตััวิสิะกด	
เบรลัลัไ์ม่่ได้มี่แต่ัตััวิอักษรภ์าษาไทย	ภ์าษาอังกฤษ	เท่านั�น	แต่ัยงัมี่โน้ตั
ดนตัรี	 มี่เครื�องหม่ายทางคณิตัศุาสิตัร์	 เครื�องหม่ายทางวิิทยาศุาสิตัร์	
ดังนั�น		เวิล�ทีำ�เด็กต�บอัดไปิเรียนำร่วิมกับเด็กต�ดี คำร้ทีำ�สีอันำวิิช�นัำ�นำ 
คำวิรจัะร้�โคำ�ดเบรลล์ด�วิย เพ้ิ�อัเด็กต�บอัดจัะได�มีโอัก�สีเรียนำทัำนำเด็ก
ต�ดี 	เช่ีน	วิิชีาคณิตัศุาสิตัร์	เมื่�อเขียนเครื�องหม่ายให้เด็กตัาดีได้ด้บน
กระดานดำาแล้ัวิ	เขาต้ัองสิาม่ารถ้บอกจุดในอักษรเบลัล์ัให้เด็กตัาบอด
ร้้ไป็พร้อม่	ๆ	กัน	นั�นคือ	เป้็าหม่ายที�ควิรจะเป็็น	แต่ัไม่่ทราบว่ิาเมื่�อไร
จะไป็ถ่้งตัรงนั�น”
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เสีุย์งทีุ�อย์ากให้�คนุในุสัุงคมได้�ยิ์นุ
	 ดร.รจิุรา	เป็นตัวแทนผู้พกิารทาง
สายตาส่ือสารความในใจท่ีจะทำาให้คนใน
สังคมเข้าใจความคิด	 ความรู้สึกของผู้ท่ี
สูญเสียประสาทสัมผัสในการมองเห็น		
แต่ไม่ควรเสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง	
และแบ่งบันศักยภาพท่ีมีให้แก่สังคม	
คำนำต�บอัดคำวิรได�รับโอัก�สีในำก�รอัย่้
ร่วิมกับคำนำทัำ�วิไปิในำสัีงคำม มิใช่ถูุกจำากัด
เพียงบางอาชีพ	 ความพิการไม่ควรถูุก
มองว่าเป็นความเสียเปรียบ	 แต่ควรมี
เคร่ืองอำานวยความสะดวกท่ีจะขจัด	
ข้ อ จำา กั ด ใ ห้ ห ม ด ไ ป 	 ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น	
ส่ิงอำานวยความสะดวกในการเดินทาง
หรือวิถีุชีวิตประจำาวันของคนพิการ

“การยอม่รับก็สิำาคัญ	เวิลัาคนตัาบอดเข้าไป็อย้ใ่นสัิงคม่	เช่ีน	ไป็ทำางาน	
อย่าม่องว่ิาเพราะมี่โควิตัาของคนตัาบอด	 เขาถ่้งเข้าม่าทำาตัรงนี�ได้	 
อย่างนี�เป็็นการเอาควิาม่พิการม่าแบ่งแยก	ทำาไม่ไม่่ม่องควิาม่สิาม่ารถ้
ของเขา	คนตัาบอดมี่ควิาม่สิาม่ารถ้หลัายอย่าง	เช่ีน	พ้ดภ์าษาอังกฤษ
ได้	 อ่านได้	 เขียนได้	 หรือการติัดต่ัอสืิ�อสิารด้วิยอีเม่ลั	 ถ้้าคุณมี่
คอม่พิวิเตัอร์ที�ส่ิงเสีิยงพ้ดได้	แล้ัวิให้เขาฝึ้กใช้ีจนคุ้นแลัะคล่ัอง	เขาก็ใช้ี
คอม่พิวิเตัอร์ติัดต่ัอสืิ�อสิารได้เหมื่อนคนตัาดี”
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“เรื�องการใช้ีชีีวิิตัป็ระจำาวัินของคนตัาบอด	เช่ีน	การเดินทาง	
รถ้ไฟฟ้าดีแล้ัวิ	 รถ้เม่ล์ัก็ดีข่�น	 แต่ัว่ิาพื�นผิวิถ้นนไม่่โอเค	
ขรุขระ	ข่�น	ๆ	ลัง	ๆ	ฝ้าท่อกระดกบ้าง	มี่นำ�าขังสิกป็รก	เราก็
ขาดควิาม่มั่�นใจในการเดินทาง	 อย่างเวิลัารถ้เม่ล์ัจอดริม่
ฟุตับาทที�มี่นำ�าขัง	คนตัาดีอาจข้าม่ไป็ได้	แต่ัคนตัาบอดม่อง
ไม่่เห็น	 รองเท้าเหยียบลังไป็ก็ต้ัองเหม็่นทั�งวัิน	 ครั�นจะนั�ง
แท็กซีิ�ตัลัอดเวิลัาก็ไม่่มี่รายได้ม่ากพอ	 ถ้้าป็รับป็รุงถ้นนให้
เรียบร้อยป็ลัอดภั์ย	ก็จะเป็็นผลัดีกับคนตัาบอดม่าก”

คนพิิการ่ไม่้ได้ต้องการ่ความ้สงสาร่
 	 หากเป็นการเข้าใจความรู้สึกของพวกเขา	และการส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้เขาสามารถุลุกข้ึนยืนได้ด้วยตัวเอง	 ทุกคนมี
ความต้องการท่ีแตกต่างกัน	 อย่างไรก็ตาม	 ความม่ันคงในชีวิต
และปัจจัยพ้ืนฐานเป็นส่ิงท่ีทุกคนไม่เฉพาะคนพิการท่ีต้องการ
ดำารงชีพได้ด้วยตนเอง	 มีงานทำา	 มีเกียรติ	 มีศักด์ิศรี	 มีท่ียืน		
เป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องการ

“คนทั�วิไป็ม่องว่ิา	 คนพิการน่าสิงสิาร	 ควิาม่สิงสิารเป็็น 

ควิาม่ร้้ส่ิกดี	ๆ	ที�ควิรมี่อย้่ในหัวิใจคนทั�วิไป็	แต่ัไม่่ใช่ีสิงสิาร
แบบสิงเคราะห์	ควิรส่ิงเสิริม่ช่ีวิยคนพิการให้เขาช่ีวิยเหลืัอ
ตันเองได้	 ช่ีวิยสินับสินุนในสิิ�งที�เขาต้ัองการแลัะเป็็น
ป็ระโยชีน์กับเขาจริง	ๆ	ควิรถ้าม่ว่ิา	คนพิการอยากได้อะไร	
อยากให้ช่ีวิยแบบไหน	 จะได้ตัรงกับควิาม่ต้ัองการเขา 

คนพิการแต่ัลัะคนมี่ควิาม่ต้ัองการต่ัางกัน	ต้ัองการควิาม่มั่�นคง
ในชีีวิิตั	 เหมื่อนคนตัาดีทั�วิไป็	 ต้ัองการมี่รายได้พอเลีั�ยงชีีพ	
ต้ัองการสินับสินุนด้านอาชีีพ”
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	 คนตาบอดอยู่ในโลกของการสัมผัสและความรู้สึก	 ซ่ึง	
แตกต่างจากโลกท่ีคนตาดีมองเห็น	 โลกแห่งความจริงอันงดงาม
ตามท่ีคนอ่ืนบอก	 อาจไม่สวยงามในความรู้สึกของคนตาบอด	
ความงามของสวนดอกไม	้และแผน่หินท่ีเรียงตัวทอดยาวตามทาง
เดิน	 อาจเป็นความรู้สึกท่ีไม่ม่ันคง	 และความยากลำาบากของ	
คนตาบอดในการเข้าถึุง	

“เราจะชีอบกลิั�นหอม่	 สิิ�งของที�มี่กลิั�นหอม่	
หรือพื�นผิวิที� เรียบสิะอาด	 อย่างพื�นโต๊ัะ	 
คนตัาบอดบางคนจะชีอบพื�นเรียบ	 ๆ	 ร้้ส่ิกว่ิา	
สิวิย	แต่ัคนตัาดีอาจม่องว่ิามั่นจืดไป็	หรือวัิสิดุ
ที�มี่ควิาม่สิาก	เช่ีน	กระดาษวิาดร้ป็	เวิลัาลังสีิ
แล้ัวิมั่นเหมื่อนกระดาษสิกป็รก	 เราคลัำาปุ็�บ
เหมื่อนกระดาษติัดคราบอยากข้ดออกม่ากเลัย	
คนตัาดีเห็นอาจว่ิา	สิวิย	มี่สีิต่ัาง	ๆ	แต่ัเราจับ	
แล้ัวิไม่่ได้ร้้ส่ิกถ่้งควิาม่สิวิย”

	 ความฝัันของ	ดร.รุจิรา	ไม่ได้แตกต่างไปจากความฝัันของ
คนท่ัวไป	 ส่ิงท่ีเธออยากให้เกิดข้ึนมากท่ีสุดมี	 3	 ส่ิง	 คือ	 ครูใน
โรงเรียนสอนคนตาบอดท่ีมีคุณภาพ	 สามารถุพัฒนาการสอนได้
ตรงจุด	สอนถูุกต้องตามความต้องการจำาเป็นของนักเรียนตาบอด	
เพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษาท่ีดี	 ความฝัันประการท่ีสอง	 คือ		
อยากใหลู้กท้ังสองคนประสบความสำาเร็จในการเรียนและหนา้ท่ี
การงาน	 ซ่ึงเป็นความฝัันของคนเป็นแม่	 และความฝัันประการ
สุดท้าย	คือ	ความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าท่ีการงาน	
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สีย�ม: นัำกร�อังริมฝ่ั่�งโข้ง
“จิากช่้างซ่่อม้เครื่�องใช้้ไฟัฟ้ัาท่ี่�หม้กตัวอยู่แต่ในบุ้าน 

สยาม้เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ จิากการ่เข้าร่่วม้วงร้่องเพิลงกับุ
เพืิ�อน ๆ ที่ำาให้เขากล้าพิาตัวเองออกไป็เผชิ้ญกับุโลก

ภายนอกม้ากขึ�น และการ่ร้่องเพิลงยังเป็็นงานท่ี่�ที่ำาร่ายได้
เล่�ยงช่้วิตเพิิ�ม้ขึ�นอ่กช่้องที่างหนึ�งด้วย”
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	 นายสยาม	ฝ่ัายรักษา	ชายหนุ่มวัยสามสิบต้น	ๆ 	เกิดมาพร้อมกับร่างกายท่ีไม่
เหมอืนใคร	เขามีแขน	และขาส้ัน	มีน้ิวมือข้างละสามน้ิว	ชีวิตของเขามท้ัีงสุขและทกุข์	
คละเคล้า	 ปะปนเหมือนคนท่ัวไป	 เขาเกิดในหมู่บ้านท่ีห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬ
ประมาณ	 30	 กิโลเมตร	 สยามเป็นลูกคนสุดท้องในจำานวนพ่ีน้องท้ังหมด	 5	 คน		
ห่างจากพ่ีชายคนก่อนหน้า	 9	 ป่	 ตอนท่ีเขาเกิด	 แม่อายุประมาณ	 40	 ป่	 และเป็น	
ผู้คอยรับส่งเขาไปโรงเรียนใกล้บ้านมาตลอด

ได้�เรีู้ย์นุเพีย์ง ป.3 เพรู้าะอุปสุรู้รู้คทุางรู่้างกาย์
“บ้านผม่กับโรงเรียนห่างกันป็ระม่าณ	 800	 เม่ตัร	 แม่่ใช้ีรถ้เข็นนำ�า	 
เข็นผม่ไป็โรงเรียน	ตัั�งแต่ัอนุบาลัถ่้ง	ป็.3	ในมุ่ม่ม่องของแม่่คงคิดว่ิา	เรียน
ไป็ก็ทำาอะไรไม่่ได้	พอเขียนได้อ่านออกก็พอ	เวิลัาไป็โรงเรียนลัำาบากม่าก	
เพราะไป็ม่าเองไม่่ได้	เดินไป็ไม่่ถ่้ง	มั่นไกลั	วัินไหนแม่่ทำางานก็ไป็รับคำ�าบ้าง”

	 ด้วยสภาพร่างกายท่ีเป็นอุปสรรค	ทำาให้เด็กชายสยามต้องออกจากโรงเรียน
ตอน	 ป.3	 แต่ทางครอบครัว	 คือ	 พ่อ	 แม่	 และพ่ี	 ๆ	 ก็ช่วยกันประคับประคองดูแล		
และมองหาลู่ทางท่ีเขาพอจะทำาได้เพ่ือมีอาชีพเล้ียงชีวิตของตัวเอง	 จึงได้ฝึักเป็น	
ช่างซ่อมไฟัฟ้ัา	รับงานอยู่ท่ีบ้าน	พอมีรายได้เล้ียงตัว

ด้นุตรีู้ ค่อ จุัด้เปลีุ�ย์นุ: 
ก�าวสุ่้การู้ใช�ชีวิตปกติเห้ม่อนุคนุอ่�นุ

	 จุดเปล่ียนในชีวิตของสยามเกิดข้ึน	เม่ือเพ่ือนรุ่นเดียวกันในหมู่บ้านเร่ิมต้ังวง
ดนตรีโรงเรียนช่วงมัธยมปลาย	และชวนเขาไปร่วมด้วย

“ช่ีวิงนั�นเพื�อนเล่ันดนตัรี	อาจารย์ที�โรงเรียนหัดให้ร้องเพลัง	ผม่เลัยไป็เล่ัน
กับเพื�อน	 อาจารย์ชีวินให้ไป็ร้องเพลังกับเพื�อน	 ผม่ก็หัดไป็เรื�อย	 ๆ	 
เพื�อนม่ารับไป็เรื�อย	ๆ 	เลัยเริ�ม่กล้ัาออกจากบ้าน	ไป็เล่ันกับเพื�อนข้างนอก	
แต่ัก่อนผม่จะเป็็นคนไม่่ค่อยไป็ไหน	อย้่แต่ับ้าน”
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	 ช่วง	2-3	ป่หลังมาน้ี	เศรษฐกจิเร่ิมซบเซา	งานจ้างวงดนตรี
เร่ิมน้อยลงท้ังจำานวนงาน	 และราคาค่าจ้างต่องาน	 ทำาให้ต้อง	
ยบุวง	รวมท้ังงานร้องเพลงตามร้านอาหารก็เร่ิมลดน้อยลง	สยาม
จึงเร่ิมมาร้องเพลงเปิดหมวกตามถุนนคนเดิน	 ตลาด	 และแหล่ง
ท่องเท่ียวต่าง	ๆ

พิการู้ก็สุรู้�างครู้อบครัู้วแลุะเป็นุทีุ�พึ�งของพ่อแม่ได้�
	 สยาม	 แต่งงานกับ	 ฝัน	 ซ่ึงเคยเป็นนักร้องในร้านอาหาร
เหมือนกันเม่ือ	 8	 ป่ก่อน	 และมีลูกสาววัยกำาลังน่ารักหน่ึงคน	
ครอบครัวของสยามยังอยู่บ้านเดียวกับพ่อและแม่	 สยามบอก
อย่างภาคภูมิใจว่า	เขาเป็นคนดูแลพ่อแม่ท่ีอายุมากแล้ว	เพราะพ่ี	ๆ 	
แยกครอบครวัไปหมดแลว้	สยามและครอบครวัยงัคงอาศยัอยูใ่น
บ้านท่ีเขาเกิดและเติบโตมา	เป็นบ้านช้ันเดียวไม่ได้มีการดัดแปลง
อะไรเพ่ือเขาเป็นพิเศษ	 สามารถุใช้ชีวิตได้อย่างปกติ	 ทำากิจวัตร
ประจำาวันได้ด้วยตนเอง	

“…ครั�งแรกก็ไป็ร้องเลัย	 ตัอนนักร้องตััวิจริงไม่่
อย้่	 พอร้องได้สัิกพักน่ง	 อาจารย์ผม่เปิ็ดร้าน
อาหารที�อำาเภ์อป็ากคาด	ใกล้ั	ๆ 	บ้านผม่	เลัยหัด
ให้ร้องแล้ัวิก็ให้ผม่ไป็ร้องที�ร้านอาหาร	 ตัั�งแต่ั
นั�น	 ผม่ก็เลัยเริ�ม่ใช้ีชีีวิิตัป็กติัเหมื่อนคนทั�วิไป็	
กล้ัาออกข้างนอก	ทุกอย่างป็กติัหม่ด”

	 จากช่างซ่อมเคร่ืองใช้ไฟัฟ้ัาท่ีหมกตัวอยู่แต่ในบ้าน		
การเข้าร่วมวงร้องเพลงกับเพ่ือน	 นอกจากจะทำาให้สยามกล้า	
พาตัวเองก้าวออกไปเผชิญกับโลกภายนอกมากข้ึนแล้ว		
การร้องเพลงยงัเป็นงานท่ีสามารถุเล้ียงชีวิตได้เพ่ิมข้ึนอีกช่องทาง
หน่ึงด้วย
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“เราทำาในจุดจุดนี�ให้ดีที�สุิดเท่านั�น	 เพราะว่ิา
คนม่ันก็ไม่่แตักตั่างกันหรอก	 ภ์ายนอกอาจด้
แตักต่ัางกันอย้่ 	 แต่ัถ้้าพ้ดถ่้งอีกด้านหน่�ง	 
เราต่ัางใช้ีชีีวิิตัเหม่ือนกัน	 ผม่ทำาได้แบบผม่	 
ในแนวิทางของผม่	 คุณอาจเดินเร็วิกว่ิาก็จริง	
ผม่เดินช้ีากว่ิา	 แต่ัผม่ก็ถ่้งเหมื่อนกัน	 ผม่เป็็น
คนคิดแบบนี�	 เราไม่่ต้ัองไป็แข่งขันกับคนอื�น	
คิดในแง่บวิกไว้ิ	ไม่่ต้ัองคิดในแง่ลับ”

เปิด้ใจั ให้�โอกาสุ
อย่์าด่้วนุตัด้สิุนุคนุเพีย์งภาย์นุอก

	 เพ่ือนบ้านในหมู่บ้านยอมรับ
สยามเป็นเหมือนคนท่ัวไป	 ทักทายกัน		
มีไมตรีจิตต่อกัน	 สยามได้เล่าความในใจ
ของเขาท่ีมีต่อสังคมว่า...

“ผม่อยากให้คนส่ิวินม่ากอย่าเพิ�งตััดสิินกันที�ภ์ายนอกครับ	 เพราะว่ิา
คนทุกวัินนี�จะม่องกัน	 แล้ัวิก็ตััดสิินกันภ์ายนอกโดยที�ไม่่ได้ด้ข้างใน	
อย่างผม่เป็็นคนพิการ	นี�คือปั็ญหาหลััก	ๆ	ของการใช้ีชีีวิิตัเลัย	เพราะ
ว่ิาคนภ์ายนอกเห็นปุ็�บก็จะตััดสิินเราแล้ัวิ	 โดยที�ไม่่ทันได้ก้าวิเข้าไป็	 
แม้่กระทั�งได้ลัองอะไรเลัย	ก็ตััดสิินกอ่นแล้ัวิ	คนสิว่ินม่ากจะตััดสิินกอ่น
ไม่่ว่ิาจะทำาอะไร”
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	 การตัดสินคนจากการมองแค่ภายนอก		
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไป	 พบเห็นได้รอบตัว		
แม้ในบางคร้ัง	 เราเองก็อาจเผลอตัดสินใครไป	
อย่างง่ายดายโดยไม่ทันคิด	และไม่ทันไตร่ตรองว่า	
มันเป็นการสร้างรอยแยกของ	 ‘เรา’	 กับ	 ‘เขา’		
ให้เกิดข้ึนอยา่งท่ีไม่น่าจะเป็น	ข้อคิดท่ีได้จาก	สยาม	
ฝ่ัายรักษา	 ชายหนุ่มผู้มีร่างกายแตกต่าง	 แต่
สามารถุก้าวข้ามความแตกต่างน้ันจนสามารถุ	
ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความคิดบวก	 จึงเป็นข้อคิดท่ี	
ควรค่าแก่การรับฟัังไว้คอยรำาลึกเตือนใจเราไว้เสมอ

“ถ้้าถ้าม่ผม่ว่ิา	ผม่คือใคร	ผม่เป็็นคนที�ชีอบให้ควิาม่สุิขคน	ให้กำาลัังใจคนที�ท้อแท้
ในช่ีวิงช่ีวิงหน่�งได้	ทุกที�ที�ผม่ร้องเพลัง	ผม่จะพยายาม่ให้กำาลัังใจคน	เพราะเรา
ผ่านจุดหน่�งม่าได้	เราให้กำาลัังใจคนอื�นได้”
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แนำนำ: สี�วิก�ยพิิก�รหั้วิใจัแกร่ง
“คนพิิการ่ทัี่�วไป็จิะช้อบุม้องว่า 
เร่าเกิดม้าพิิการ่ก็ได้แค่น่�แหละ  

หนูค่อนข้างท่ี่�จิะต่อต้านความ้คิดนั�นท่ี่�ว่า  
ช่้วิตคนเร่าก็เท่ี่าน่�... เฮ้้ย! ไม่้ได้!

 ช่้วิตคนเร่าสาม้าร่ถึหาโอกาสได้ 
จิะได้หรื่อไม่้ได้ก็แล้วแต่

แต่มั้นก็ม่้หลาย ๆ ที่างให้เร่าเลือก”
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	 ในช่วงป่	 พ.ศ.	 2561	 มีคลิปส้ัน	 ๆ	 ท่ีถูุกส่งต่อในสังคม
ออนไลนอ์ยูค่ลิปหน่ึง	เป็นไวรัลคลิปท่ีทำาให้นักศึกษาหญงิคนหน่ึง
กลายเป็นท่ีรู้จักของคนจำานวนมากเพียงช่ัวข้ามคืน	 ไม่เพียง
เท่าน้ัน	สำานักข่าวหลายสำานักยังทำาข่าวและเขียนถึุงเธอ

นักศุ่กษาหญิงผ้้พิการแขนแลัะขากลัายเป็็น
แรงบันดาลัใจให้กับทุกคนทันที	 หลัังสิาม่ารถ้
คว้ิาเกรดเฉลีั�ย	3.67	 ซ่ิ�งถื้อว่ิาเป็็นอันดับหน่�ง
ในระดบัชัี�นปี็	3	สิาขาการจดัการธุิรกิจไซิเบอร์	
วิิทยาลััยนวัิตักรรม่สืิ�อสิารสิงัคม่	ม่หาวิิทยาลััย	
ศุรีนครินทรวิิโรฒ	(ม่ศุวิ)

	 “เร่ืองราวของนักศึกษาสาวพิการผู้น้ีสะท้อนให้เห็นว่า	
ความบกพร่องทางด้านร่างกายไม่ใช่อุปสรรคต่อการดำารงชีวิต	
การศึกษา	 ความมุ่งม่ันแรงกล้า	 และหัวใจไม่คิดยอมแพ้ต่างหาก	
คือ	กุญแจนำาทางสู่ความสำาเร็จท่ีแท้จริง”	เว็บไซต์	posttoday.com	
อีกหน่ึงสำานักข่าว	 เคยเขียนถึุงเธอไว้แบบน้ัน	 ผ่านไปเกือบ	 3	 ป่	
เราอยากทำาความรู้จัก	และติดตามชีวิตของ	ทิพภาวรรณ	พลล่องช้าง	
หรือ	แนน	เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครอีกคร้ัง
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“ไม่่เคยถ้าม่หม่อ	 ไม่่เคยถ้าม่ที�บ้านเลัย	 ไม่่ร้้เป็็นศัุพท์วิิทยาศุาสิตัร์วิ่า
อย่างไร	ร่างกายหน้น่าจะหยุดเจริญเติับโตั	หน้มี่แขนแค่คร่�งเดียวิ	มี่ขา
ข้างหน่�งป็กติักับอีกข้างที�สัิ�นระดับเข่า	 แต่ัว่ิามี่เท้า	 หน้ใส่ิขาเทียม่ข้าง
ซ้ิาย	คิดว่ิาไม่่น่าจะเป็็นพวิกโรคกดักินอะไร	แต่ัน่าจะเป็็นการหยดุเจริญ
เติับโตั	อย่างแขนก็เหมื่อนจะกำาลัังสิร้างนิ�วิ	แต่ัก็มี่แค่คร่�งเดียวิ”

เด็้กด่้�อทีุ�อย์ากมีอิสุรู้ะ 
	 แนนเล่าว่า	เธอเกิดมาในครอบครัว
ชนบทท่ีจังหวัดนครสวรรค์	 ใช้ชีวิตเหมือน
เด็กบ้านนอกท่ัวไป	 ต่างกันเพียงเธอมี
ร่างกายไม่เหมือนคนอ่ืน

	 เธอเล่าว่า	เกือบไม่ได้เข้ามาเรียนใน
กรุงเทพฯ	 ด้วยความท่ีคนรอบตัวเป็นห่วง	
ไม่อยากให้ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน	แต่ด้วย
ความเป็นคนลุย	ๆ	และด้ือร้ันของเธอจึงได้
มาเรียนและทำางานท่ีน่ี	

“เรามั่�นใจว่ิาเราทำาได้	ทั�งที�ตัอนมั่ธิยม่เค้ายงัแต่ังตััวิให้อย้เ่ลัย	ใส่ิขาเทียม่
ให้	เราใส่ิเองได้	แต่ัช้ีากว่ิา	เราคิดว่ิาเราทำาได้	ด้แลัตััวิเองได้	อีกข้อคือ	
เราไม่่อยากใช้ีชีีวิิตัแบบนั�น	เราไม่่อยากใช้ีชีีวิิตัที�เราตัอ้งรอคนอื�น	เพราะ
อย้ต่่ัางจังหวัิด	เราต้ัองรอพ่อรอแม่่	หรือรอใครก็ได้ที�มี่รถ้ไป็ส่ิงไป็รับเรา	
ร้้ส่ิกไม่่ม่อิีสิระ	แลัะไม่่สิาม่ารถ้ทำาอะไรได้เองเลัย	แต่ัการม่าอย้ก่รุงเทพฯ	
เราไป็ไหนม่าไหนเองได้	มี่ขนส่ิงสิาธิารณะ	ถ่้งจะไม่่ค่อยสิะดวิกก็เถ้อะ	
แต่ัว่ิาทางเลัอืกมั่นมี่ม่ากกวิา่	หน้เลืัอกที�จะเอาตััวิเองไป็อย้่ในที�ที�มี่ทาง
เลืัอกเยอะ	ๆ	ดีกว่ิาไม่่มี่ทางเลืัอกอะไร”
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อิสรภาพท่ีไม่ต้องถูุกจำากัด	 และพ่ึงพาคนอ่ืนเป็นความปรารถุนา
ของแนน	ความกล้าเส่ียง	และกล้าออกจากพ้ืนท่ีปลอดภัยแสดงให้
เห็นความเป็นนักสู้ชีวิตของเธอ

“คนพิการทั�วิไป็มั่กชีอบม่องว่ิา	 เราเกิดม่าพิการก็ได้แค่นี�	 ชีีวิิตัคนเรา
สิาม่ารถ้หาโอกาสิได้	 มั่นมี่หลัายทางเลืัอก	 เราเลืัอกได้	 แค่ยอม่รับ 

ควิาม่เสีิ�ยงนั�น	 อย่างเราเลัือกที�จะม่าอย่้กรุงเทพฯ	 คนเดียวิ	 แน่นอน
เสีิ�ยงม่าก	 ๆ	 เสีิ�ยงอุบัติัเหตุั	 เสีิ�ยงด้แลัตััวิเอง	 เสีิ�ยงมิ่จฉาชีีพ	 แต่ัเรา
ยอม่รับควิาม่เสีิ�ยงนั�นได้	 เพราะเราต้ัองการโอกาสิม่ากที�สุิดใน 

การทำางาน	ใช้ีชีีวิิตัได้โดยพ่�งคนอื�นน้อยที�สุิด”
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สุ้�กับตนุเองนีุ�ย์ากทีุ�สุุด้ ต�องคิด้ให้�เป็นุ 
ต�องรู้้�จัักเลุ่อกให้�เห้มาะกับตนุเอง

เธอบอกกับเราว่า	 นอกจากจะเป็นเด็กด้ือแล้ว	 การเป็นนักสู้		
การเป็นคนไม่ยอมคน	ก็เป็นอีกคุณสมบัติหน่ึงท่ีติดตัวมาต้ังแต่เด็ก

“คือร่างกายเราเป็็นอย่างนี�	 ไป็ที�ไหนก็มี่คนม่อง	 มี่คนถ้าม่	 มี่คนแซิวิ	 มี่คนแกล้ัง	 มี่คนบ้ลัลีั�	
(ข่ม่เหง	รังแก)	สิารพัด	จะโดยตัั�งใจหรือไม่่เราก็ไม่่ร้้	เราโดนตัั�งแต่ัเด็ก	โดนจนชิีน	ถ้้าอารม่ณ์ดี	ๆ	
ก็ป็ลั่อยผ่าน	ถ้้าบางวิันม่ีอารม่ณ์ข่�นม่าก็ตั้องเอาคืนกันบ้าง	เราตั้องสิ้้หลัายอย่าง	แตั่สิ้้กับ
ตััวิเองนี�ยากสุิดแล้ัวิ	ถ้้าผ่านขั�นตััวิเองม่าได้	ทุกอย่างมั่นจะง่ายเลัย	คนพิการส่ิวินใหญ่มั่กคิด
ลับ	ใครอย้ใ่กล้ั	ๆ 	เหมื่อนมี่รังสีิหม่่น	ๆ 	อย้ร่อบตััวิ	ใครก็ไม่่อยากอย้ใ่กล้ั	เราว่ิาตัรงนี�ต้ัองป็รับ	
ร่างกายเราแย่อย้แ่ล้ัวิ	ถ้้าเรายิ�งคิดแย่ไป็อีก	มั่นจะไป็กันใหญ่”

เม่ือถุามถึุงการเรียนหรือการใช้ชีวิตท่ีผ่านมา	 เธอเล่าว่า		
เม่ือร่างกายไม่พร้อมเหมือนคนอ่ืน	 แต่อยากทำาได้ดีกว่าคนอ่ืน	
ไม่มีทางลัดอะไรเลยนอกจากต้องพยายามเป็น	2	หรือ	3	เท่าของ
คนอ่ืน	 เพ่ือให้ตัวเองประสบความสำาเร็จ	 หรือไปอยู่ในท่ีท่ีต้ังใจจะ
ไปอยู่

“มั่นเป็็นพื�นฐานอย้่แล้ัวิ	 คนทั�วิไป็ที�อยากป็ระสิบควิาม่สิำาเร็จก็ต้ัองมี่ควิาม่พยายาม่	 
ควิาม่อดทน			ควิาม่ขยนักว่ิาคนทั�วิไป็	แต่ัเราพกิาร	ร่างกายเราไม่่สิม่บ้รณ์	เราก็ต้ัองเพิ�ม่ตัรง
นั�นเข้าไป็ม่ากกว่ิาคนป็กติั	อย่างตัอนเรียนมั่ธิยม่	แค่เรื�องการเขียนธิรรม่ดา	คนอื�นเขาใช้ีนิ�วิ
จับป็ากกากันสิบาย	ๆ 	แต่ัเราไม่่ใช่ี	นิ�วิเรามี่เท่านี�	จับป็ากกานานเราก็เจ็บ	เขียนได้ระยะหน่�ง
ก็ต้ัองพัก	แล้ัวิเขียนใหม่่	อดทน	หยุดไม่่ได้	เพราะกติักาเขาเป็็นอย่างนั�น”
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	 แนนเสริมอีกว่า	 มากกว่าความ
อดทน	ความพยายาม	คือ	ต้องคิดให้เป็น		
รู้ว่าอะไรท่ีถุนัด	ไม่ถุนัด	หาเทคนิควิธีการ
ท่ีเหมาะกับตัวเรา	 เหมาะกับร่างกายเรา
ต้องเพ่ิมทักษะให้กับตัวเรา	 หาวิธีการท่ี
เหมาะกับตัวเอง	 อย่าไปใช้วิธีการตาม	
คนอ่ืน	 ท่ีสำาคัญต้องรู้ว่า	 ตัวเรามีจุดอ่อน
จุดแข็งอะไร	
“ช่ีวิงมั่ธิยม่ป็ลัาย	 เรียนโรงเรียนรวิม่กับคน
ป็กติั	 เสีิยพลัังงานไป็กับการเดินเรียนม่าก 

มั่นเหนื�อยม่าก	เสีิยพลัังงานชีีวิิตัม่าก	สิะพาย
เป้็เดินข้าม่ต่ัก	ไม่่มี่ลิัฟต์ั	ห้องนำ�าแบบนั�งยอง	ๆ 	
หน้เข้าไม่่ได้เลัย	 ต้ัองวิิ�งไป็ขอเข้าห้องนำ�า
อาจารย์ตัลัอด	 ตัอนหาม่หาลััยเพื�อเรียนต่ัอ	 
เราตััดสิินใจเลัยว่ิาต้ัองไม่่เดินเยอะ	 การเดิน
ทางเข้าออกม่หาลััยกต้็ัองไม่่ยาก	มี่ระบบขนส่ิง
ม่วิลัชีนที� ดี	 เพื�อที� เราจะสิาม่ารถ้ใช้ีชีีวิิตั 

คนเดียวิได้	 พ่�งคนอื�นให้น้อยที�สุิด	 ที�	 ม่ศุวิ 

ทุกอย่างลังตััวิ	 ติัดที�มั่นไกลับ้าน	 แต่ัเมื่�อเรา
ตััดสิินใจแล้ัวิ	เราก็เลืัอกเดินต่ัอไป็”
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ความปกติ ค่อ ความพิเศัษ
เม่ือถูุกถุามว่าอยากให้คนท่ัวไปมองเราอย่างไร	 และต้องการ	
ความช่วยเหลืออะไรจากสังคมบ้าง	 เธอตอบคำาถุามได้อย่าง	
น่าสนใจ

 “...คำนำพิิก�รไมไ่ด�ต�อังก�รคำวิ�มชว่ิยเห้ล้อัขั้�นำพ้ิ�นำฐ�นำเทำ�่ไห้ร ่เพิร�ะเร�ทำำ�เอังได�อัย่้
แล�วิ	ยิ�งอย้่ในพื�นที�ของเรา	เรายิ�งมั่�นใจว่ิา	เราทำาได้	หน้เคยเดตักับบางคน	เขาแทบป็ระคองหน้
ลังบันได	หน้แบบ…บ้าป่็ะเนี�ย!	เราลังบันไดเองคนเดียวิม่าทั�งชีีวิิตั	จะม่าป็ระคองทำาไม่	มั่นไม่่ได้
ส้ิงหรือชัีนอะไรขนาดนั�น”

 “เร�ไมไ่ด�ต�อังก�รคำวิ�มพิิเศษ อัย�กได�แค่ำคำวิ�มปิกตธิรรมด�ทีำ�ให้�กันำ	หยบิยื�นเหมื่อน
เราเป็็นคนป็กติัแค่นั�นพอ	 สิิ�งหน่�งที�เราอยากให้คนพิการ	 แลัะคนป็กติัทั�วิไป็ทำาควิาม่เข้าใจคือ	
เราคือ	คนคนหน่�งที�ป็กติัเหมื่อนกับคุณ	มีคุำณค่ำ� มีคัำกดิ�ศรีเท่ำ�กันำ ไม่ต�อังมีม�กกว่ิ�ห้ร้อันำ�อัย
กว่ิ�	ถ้้าเค้าไม่่ให้เกียรติัเรา	เราก็ไม่่ให้เกียรติัเค้า	ถ้้าเค้าให้เกียรติัเรา	เราก็ให้เกียรติัเค้า	หน้ร้้ส่ิก
ว่ิามั่นเป็็นสิิ�งที�ม่นุษยทุ์กคนควิรต้ัองทำา	ส่ิวินควิาม่ช่ีวิยเหลืัอที�อยากจะช่ีวิยกันเรายินดี	ง่ายที�สุิด
คือ	ถ้าม่ตัรง	ๆ	ให้ช่ีวิยอะไรไหม่คะ	เรายินดีม่าก”

ปัจจุบันเธอเป็นอาจารย์ประจำาวิชาเอกการจัดการธุรกิจไชเบอร์	
ท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	แนนยังคงย้ิมสดใส	พูดจาตรงไป
ตรงมา	 บางคร้ังดูขัดกับหน้าตาออกแนวหวาน	 ๆ	 ของเธอ	
นอกเวลางาน	มกัหาเวลาเดนิทางทอ่งเท่ียว	นัดเพ่ือนรว่มกิจกรรม
สนุก	ๆ 	กับผู้คน	ท่ีสำาคัญเธอยงัเป็นเด็กด้ือคนเดิม	ท่ีความผิดปกติ
ทางร่างกายไม่สามารถุหยุดร้ังความกระตือรือร้นท่ีจะใช้ชีวิตตาม
ต้องการ	ใคร	ๆ	มองเธอว่าเป็นคนกระตือรือร้นเสมอ	
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อั�อั: จั�กชีวิิตติดเตียงส่้ีแม่คำ��อัอันำไลน์ำ
“...มั้นท้ี่อ อยากตาย ด้วยอาร่ม้ณ์ที่อ้แท้ี่ น้อยใจิ ก็เลยงอแง ฟุ้ังซ่่าน 
ถึึงจิะที่ำาใจิได้แล้วก็จิริ่งนะ แต่ว่าความ้ฟุ้ังซ่่านยังไม่้หยุดคิดนู่นน่� 
คิด ๆ ไป็ บุางท่ี่มั้นก็เศร้่า แต่สุดท้ี่ายเร่าก็ต้องที่ำาใจิ มั้นไม่้สาม้าร่ถึ
กลับุไป็เป็็นคนไม่้พิิการ่ได้แล้ว”

ฝัันุรู้�าย์ในุชีวิตจัริู้ง
	 อ้อ	พัชรีภรณ์	นพรัตน์จิรวงศ์	หญิงสาววัยกลางคนน่ังรอ
แขกแปลกหน้าผู้มาเยือนอยูบ่นรถุเข็น	รอยยิม้ทักทายแต้มอยู่บน
ใบหน้าขาวกระจ่างอย่างคนท่ีใช้ชีวิตอยู่แต่ในร่ม	 ไม่โดนแดดมา
นาน...	นานมากกว่าคร่ึงหน่ึงของชีวิตเธอ	
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“ตัอนนั�นเรียนอย่้	ป็วิชี.	ฝึ้กงานเดือนสุิดท้ายแล้ัวิ	พอม่าเจออย่างนี�แย่เลัย	
กว่ิาจะทำาใจได้จริง	ๆ 	นะ	3	ปี็	ที�เลิักร้องไห้	3	ปี็เต็ัม่	ๆ 	ทำาใจนานม่าก”	

		 เม่ือ	26	ป่ก่อน	สาว	18	วัยแรกรุ่น	กำาลังเรียนอยู่	ปวส.	
ช้ันป่ท่ี	 3	 น่ังรถุกระบะไปกับแฟันหนุ่ม	 จังหวะท่ีจอดรอเล้ียว	
ตรงสามแยกท่ีแม่กลอง	 มีรถุเก�งตัดหน้ารถุสิบล้อบรรทุกไม้		
เสียหลักพุ่งชนรถุกระบะคันน้ันจนพลิกหงายท้อง	หญิงสาวท่ีน่ัง
ข้างคนขับไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย	 หัวปักกระแทกพ้ืนจนคอพับ		
เธอไม่ได้สลบ	 แค่มึนหัวนิดเดียว	 แล้วก็รู้สึกชาข้ึนมาต้ังแต่	
ปลายเท้าจนถึุงต้นคอ	 น่ันเป็นคร้ังสุดท้ายท่ีร่างกายของเธอ
สามารถุรับความรู้สึกใด	 ๆ	 ได้	 หลังถูุกนำาส่งโรงพยาบาล	
แพทย์วินิจฉัยว่า	กระดูกคอหัก	ไขสันหลังขาด	100	เปอร์เซ็นต์	
ส่งผลให้ไม่มีความรู้สึกต้ังแต่รักแร้ลงไปยันปลายเท้า	หลังจากรักษา
ตัวท่ีโรงพยาบาลนานกว่าเดือนจนอาการบาดเจ็บหายดี	 เธอถุูก
ส่งกลับบ้าน	และนอนอยูบ่นเตียงนับต้ังแต่น้ัน	ยาวนานถึุง	16	ป่
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	 อ้อเล่าให้ฟัังถึุงฝัันร้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตของเธอว่า	
อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนทำาให้สูญเสียระบบประสาทและการควบคุม
ส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกายท้ังหมด

“ตัอนผ่าตััด	 หม่อพันหัวิหม่ดเหมื่อนมั่ม่มี่�	 
ใส่ิเฝื้อกคร่�งตััวิร่วิม่	2	เดือน	นอนพลิักจนเฝื้อก
แตัก	ผม่ร่วิง	ตััวิลัอกเป็็นง้	เกือบจะเน่า	ร้อนม่าก	
ทรม่านม่าก	 เพราะว่ิาร้ขุม่ขนใช้ีไม่่ได้แล้ัวิ	 
ถ้้าร้อนก็จะร้อนม่าก	 ถ้้าหนาวิก็จะหนาวิม่าก	
เวิลัาร้อนม่าก	ๆ 	จะแสิบหม่ดเลัย	ทนแทบไม่่ไหวิ	
ถ้้าฝ้นตักนิดเดียวิ	 หน้ต้ัองใส่ิเสืิ�อกันหนาวิแล้ัวิ	 
มั่นหนาวิม่าก	เป็็นเพราะระบบป็ระสิาทของเรา
ส้ิญเสีิยการควิบคุม่ทั�งตััวิ	 นิ�วิมื่อสิิบนิ�วิเสีิยหม่ด	
แขนที�เห็นลีับ	ๆ	นี�คือเสีิยแล้ัวิ	แต่ัตัรงที�มี่เนื�อนี�
ร้้ส่ิกเป็็นป็กติั	เหลืัอควิาม่ร้้ส่ิกแค่นี�	ขับถ่้ายไม่่ได้	
ไม่่ร้้ส่ิก	ต้ัองใส่ิสิายปั็สิสิาวิะ	ถ่้ายอุจจาระต้ัองให้
แม่่ทำาให้”

ครึู้�งห้นึุ�งของชีวิตทีุ�ห้าย์ไป
	 อ้อ	เป็นลูกสาวคนเล็กในจำานวนพ่ีน้อง	4	คน	ปัจจุบันพ่ี	ๆ	
มีครอบครัวกันไปหมดแล้ว	 หลังพ่อจากไปก็มีเพียงแต่แม่ท่ีคอย
ดูแลเร่ือยมาจนถึุงทุกวันน้ี	 วันท่ีเร่ิมช่วยเหลือตัวเองได้เพราะ	
การฟ้ั�นฟูัร่างกาย	
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	 อ้อเล่าว่า	 เธอต้องนอนอยู่กับท่ีมายาวนานถึุง	 16	 ป่เต็ม	 เคยคิดอยากฆ่่า	
ตัวตาย	อยากทำาร้ายตัวเอง	แต่ไม่กล้า	อ้อมีโอกาสได้ฟัังรายการธรรมะของทา่นจันทร์
และได้โทรศัพท์เข้าไปสนทนาในรายการสด	ท่านทราบว่าเป็นคนพิการ	และแนะนำา
ให้เขียนจดหมายถึุงท่านทุกสัปดาห์	 โดยให้บันทึกธรรมะท่ีได้ฟััง	 เขียนไปกว่า		
150	ฉบับ	ก่อนท่ีจะมีโอกาสได้รู้จักคุณหมอวิวัฒน์ซ่ึงทำาโครงการร่วมกับท่านจันทร์
เพ่ือช่วยเหลือคนคิดอยากฆ่่าตัวตาย	 น่ีเป็นโชคชะตาท่ีทำาให้มีโอกาสช่วยเหลือคนท่ี
ท้อแท้	 อยากฆ่่าตัวตาย	 ซ่ึงกลับทำาให้เราได้รับโอกาสในการฟ้ั�นฟูัร่างกายเพ่ือให้	
ใช้ชีวิตประจำาวันได้สะดวกมากข้ึน

“เปิ็ดไป็เจอเอง	ฟังแล้ัวิสิบายใจดี	จนได้ร้้จักกับคุณหม่อ	ท่านมี่เครือ
ข่ายช่ีวิยเหลืัอคนที�ท้อแท้อยากฆ่่าตััวิตัาย	หน้ก็เลัยร่วิม่เป็็นหน่�งในนั�น	
พอดีมี่คนหน่�งอยากฆ่่าตััวิตัาย	ใครพ้ดเขาก็ไม่่ฟัง	คนบอกให้ลัองโทร
ม่าคุยกับหน้	 พอเขาโทรม่า	 หน้ก็เล่ัาชีีวิิตัหน้ให้ฟัง	 จนสุิดท้ายเขา
เป็ลีั�ยนแป็ลังควิาม่คิด	จนกระทั�งดีข่�น	พี�คนที�แนะนำาบอกให้หน้เขียน
จดหม่ายไป็เล่ัาเรื�องนี�ให้คุณหม่อวิิวัิฒน์ฟัง	พอคุณหม่อได้รับจดหม่าย
ก็เลัยโทรกลัับม่าหาหน้	เขาฟังนำ�าเสีิยงเราไม่่ท้อแท้	เลัยให้หน้ไป็ฟื�นฟ้
ร่างกายให้สิาม่ารถ้ใช้ีชีีวิิตัป็ระจำาวัิน	ให้พอช่ีวิยเหลืัอตััวิเองได้	นั�งรถ้
เข็นได้	ทานข้าวิเองได้	เพราะตัอนนั�นยังนอนติัดเตีัยงอย้่	นั�งรถ้เข็นยัง
ไม่่เป็็นเลัย”	

“หลัังออกจากโรงพยาบาลั	คุณหม่อให้ไป็กายภ์าพบำาบัด	แต่ัไม่่ได้ไป็	
เพราะไม่่สิะดวิก	ไม่่มี่ถ้นน	ต้ัองยกลังเรือไป็ข่�นฝั้�ง	ลัำาบากม่าก	แม่่เลัย
ต้ัองเป็็นคนทำากายภ์าพให้ทุกเช้ีา	ทุกเยน็	ยกขา	นวิด	ป็ระคบ	ทุกอยา่ง	
ซืิ�อเครื�องกระตุักไฟฟ้ากลัับม่าบ้าน	แม่่ทำาให้	วัินนี�ข้อเข่า	ข้อแขนถ่้งไม่่
ย่ดติัด”
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	 อ้อจึงมีโอกาสได้ไปฟ้ั�นฟูัร่างกาย
ท่ีศูนย์สิรินธร	 กระทรวงสาธารณสุข		
ฝึักน่ังรถุเข็น	 เข็นรถุ	 ใส่เส้ือผ้า	 อาบนำ้า	
แปรงฟััน	 ทานข้าว	 ทำาให้สามารถุขยับ	
ตัวเองได้	ดูแลตัวเองได้มากข้ึน	ชีวิตดีข้ึน
กว่าเดิม	 อ้อเพ่ิงจะน่ังรถุเข็นได้ประมาณ		
10	ป่หลังมาน่ีเอง

ชีวิตทีุ�เห้ม่อนุเกิด้ให้ม่อีกครัู้�ง
เม่�อเวลุาผ่านุไปกว่าสิุบปี...
	 หลังจากอุบัติเหตุผ่านไป	16	ป่	ผ่าน
วัยสาวสู่วัยกลางคน	 ชีวิตของอ้อเหมือนได้
กลับมาเร่ิมนับหน่ึงใหม่ อีกค ร้ัง 	 ด้วย	
การเรียนรู้วิธีช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำา
วัน	รวมไปถุงึการหารายไดผ่้านโลกออนไลน์
ท่ีเหมือนเป็นการเปิดโลกใหม่ให้กับเธอ

“หลัังจากไป็ฟื�นฟ้ที�ศุ้นย์สิิรินธิร	 คุณหม่อซืิ�อคอม่พิวิเตัอร์ให้ตััวิน่ง	 
ตัอนนั�นเพิ�งมี่เฟสิบุ๊กใหม่่	 ๆ	 การขายของออนไลัน์ยังไม่่มี่	 คุณหม่อ 

บอกว่ิาต้ัองหารายได้จากออนไลัน์นะ	ก็ยงัไม่่ร้้ว่ิาจะหาอยา่งไร	จนสิอง
ปี็ต่ัอม่า...	 ไป็เรียนวิาดร้ป็ที�สิม่าคม่คนพิการจังหวัิดนครป็ฐม่	 พอดี 

มี่พี�คนน่งเขาขายม่ะขาม่แช่ีอิ�ม่	หน้ก็เลัยเอาม่าโพสิตัข์าย	เขาให้กิโลัลัะ	
20	บาท	ก็ขายได้เรื�อย	ๆ	เป็็นจุดเริ�ม่ต้ัน	พอม่ะขาม่เริ�ม่ซิาเราจะขาย
อะไรต่ัอดี	 หน้ก็เปิ็ดหาตัาม่เพจ	 เจออะไรที�คิดว่ิาพอขายได้ก็คุยกับ
เจ้าของเขาพอจะเอาม่าโพสิตั์ขายได้ไหม่	 ถ้้าได้	 เขาจะมี่ราคาให้เรา	
หรือถ้้าไม่่มี่ราคา	เราก็บวิกเพิ�ม่นิดหน่อย”	
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“เวิลัาไป็ไหนม่าไหนมั่นก็ลัำาบากนะคะ	เพราะว่ิา
มื่อหน้เสีิยไม่่สิาม่ารถ้ควิบคุม่ได้	อย่างเวิลัาถ่้ายหนัก
ก็ต้ัองให้แม่่ช่ีวิย	 ถ้้าเรื�องอื�นหน้ไม่่ทุกข์	 กังวิลั 

เรื�องเดียวิแหลัะ	เรื�องการขับถ่้าย	เรื�องเดียวิเลัยที�
หน้ยังไม่่สิาม่ารถ้ทำาเองได้	 ถ้้าวัินน่งไม่่มี่แม่่...	 ก็
คงจะลัำาบากข่�นไป็อีก	แม่่อายุ	71	ปี็	แล้ัวิ”

	 ทุกวันน้ีอ้อมีอิสระมากข้ึนจากการหาเงินได้ด้วยตัวเอง	
ไม่ต้องพ่ึงพาพ่ีน้อง	 หรือคนอ่ืนในครอบครัว	 สามารถุซ้ือของท่ี
อยากได้ให้แม่	 และทำาบุญ	 ความยากลำาบากในชีวิตทุกวันน้ีมี	
เพียงส่ิงเดียว	คือ	ข้อจำากัดทางร่างกาย
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	 เม่ือพูดถึุงแม่	อยู	่ๆ 	ใบหน้าท่ีแต้ม
ด้วยรอยยิม้	และประกายตาวาวของอ้อก็
พลันร้ืนข้ึนมาด้วยหยาดนำ้าใส

“แม่่ทุกข์ม่ากเมื่�อเห็นหน้ร้องไห้	 แม่่เคยบอกว่ิาไม่่อยากให้ร้อง	 แม่่คือ
กำาลัังใจหลัักของหน้	ตัอนนั�นที�งอแง	จม่อย้่กับทุกข์	บางทีก็ดื�อ	บางทีก็
ท้อ	 ถ้้าหน้ท้อ	 ถ้้าหน้ทุกข์	 แม่่ก็ยิ�งทุกข์	 แม่่ก็ยิ�งเครียด	 พอนาน	 ๆ	 ไป็ 

หน้ร้้ส่ิกแล้ัวิ	 ไม่่ได้นะ!	 เราจะทำาตััวิแบบนี�ไม่่ได้	 คนอื�นเขาจะไม่่รักเรา	
เขาจะเบื�อเรา	แล้ัวิแม่่เราก็ทุกข์	ก็เลัยต้ัองป็รับควิาม่คิดใหม่่	กว่ิาจะทำาได้
ใช้ีเวิลัา	3	ปี็	ถ่้งจะทำาใจได้จริง	ๆ		ตัั�งใจเลัยว่ิา	เราจะไม่่ร้องไห้อีก”

	 “ตัอนหน้เป็็นแบบนี�ใหม่่	ๆ 	พัฒนาสัิงคม่แลัะควิาม่มั่�นคงของ
ม่นุษย์ป็ระจำาจังหวัิดม่าเยี�ยม่	 ม่าสิอบถ้าม่สิภ์าพควิาม่เป็็นอย้ข่องเรา	
แต่ัก็ยังไม่่ได้ให้ควิาม่ช่ีวิยเหลืัออะไร	 ด้วิยเหตุัผลัว่ิาเราด้แลัตััวิเองได้	
บ้านเรามี่เงิน	ไม่่มี่ค่ะพี�	ไม่่ได้มี่”	

	 จากวันท่ีเคยอ่อนแอจนถึุงท่ีสุด
มาสู่วันท่ีสามารถุทำาใจให้รู้สึกม่ันคง
ภ า ย ใ น ไ ด้ 	 เ ม่ื อ ช ว น ม อ ง ย้ อ น ถึุ ง
ประสบการณ์ ท่ี ผ่านมาเ พ่ือใ ห้ ช่วย
ประเมินถึุงระบบการช่วยเหลือจากรัฐ
และสังคมต่อคนพิการ	อ้อเล่าว่า...
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เวลุาช่วย์เยี์ย์วย์าความจัริู้งทีุ�เจ็ับปวด้
	 เป็นการยากท่ีคนท่ัวไปจะจินตนาการได้ว่า	 ชีวิตจะเป็น
อย่างไรเม่ือต้องนอนน่ิงอยู่ถึุง	16	ป่	ไม่สามารถุควบคุมร่างกาย
ได้	มีเพียงใจเท่าน้ันท่ียังโลดแล่น	และเปน็ส่ิงเดียวท่ีตัวเองพอจะ
สามารถุควบคมุได้	ความคิดของออ้ในวันน้ีจึงเป็นความคดิท่ีผ่าน
การใคร่ครวญมาแล้วเป็นอย่างดี	 และน่ีคือคำาตอบของคำาถุาม	
ท่ีว่า	ณ	วันน้ี	อ้อ	คิดว่าตัวเองคือใคร

“ความ้ช่้วยเหลือมั้นม้าช้้า 
จินกร่ะทัี่�งผ่านไป็ 13 ปี็

หลังจิากนั�น หนูถึึงจิะได้รั่บุเงิน
ช่้วยเหลือเดือนละ 300 บุาที่ 

ตอนหลังป็รั่บุเป็็น 500 บุาที่”

	 “ตัอนนั�นหน้ไม่่มี่ควิาม่ร้้	 ไม่่ได้คิดว่ิาตััวิ
เองจะนั�งวีิลัแชีร์	ไม่่ได้คิดว่ิาตััวิเองจะไป็กายภ์าพ
อีก	คือคิดว่ิา	ต้ัองนอนอย่างนี�แหลัะจนตัาย	มั่น
ยังไม่่มี่โลักออนไลัน์	โลักยังแคบ	ช่ีวิงนั�นไม่่มี่ควิาม่ร้้
อะไรเลัย	จนร้้จักคุณหม่อวิิวัิฒน์	ท่านพาไป็ถ่้งได้
ร้้ว่ิามั่นมี่แบบนี�นะ	 คนพิการรุนแรงสิาม่ารถ้นั�ง 
วีิลัแชีร์ได้	เราสิาม่ารถ้ช่ีวิยเหลืัอตััวิเองได้	เพิ�งจะร้้	
10	ปี็	หลัังจากที�ไป็ศุ้นย์สิิรินธิร”
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“หน้คือใคร	หน้ก็คือคนพิการที�สิาม่ารถ้ยอม่รับ
ควิาม่เป็็นจริงได้	เมื่�อก่อนไม่่คิดเลัย	ไม่่เรียกตััวิ
เองเลัยว่ิาเราเป็็นคนพิการ	ไม่่รับคำานี�เลัยค่ะ	จะ
คิดว่ิาเราแค่เดินไม่่ได้	 ฉันไม่่ใช่ีคนพิการ	 ฉันแค่
เดินไม่่ได้	 แต่ัทุกวัินนี�ใช้ีคำาว่ิาคนพิการก็ได้
นะคะ”	

สำาหรับอ้อทำาไมถึุงเป็นคนพิการท่ียอมรับความจริงได้แล้ว

“เวิลัาค่ะ	 มั่นต้ัองยอม่รับควิาม่จริงนะ	 เวิลัามั่น
เดินไป็	 ถ้้าเรายังจม่ป็ลัักอย้่อย่างนั�นมั่นไม่่ใช่ี	
เพราะชีีวิิตัเราเป็็นแบบนี�แล้ัวิ	 เป็ลีั�ยนไม่่ได้แล้ัวิ	
มั่นเป็็นแล้ัวิ	เราต้ัองเดินหน้า	เราต้ัองอย้่	เพราะ
มั่นไม่่ตัายไงคะ	มั่นไม่่ตัาย	เราต้ัองอย้่	แล้ัวิเดี�ยวิ
นี�โลักเปิ็ดกว้ิางแล้ัวิ	 ในป็ระเทศุไทยมี่คนพิการ
เกือบสิองล้ัานคน	มี่คนเก่ง	ๆ	เยอะแยะเลัย”

สิุ�งทีุ�อ�ออย์ากบอกคนุในุสัุงคม
	 ในฐานะคนพิการ	 สิี�งทีำ�อั�อัอัย�กบอักคำนำในำสีังคำม ค้ำอั  
คำนำพิิก�รไม่ได�ต�อังก�รคำวิ�มสีงสี�ร ข้อัเพีิยงคำวิ�มเข้��ใจั		
ในความรู้สึกของคนพิการท่ีบาดเจ็บท้ังกายและใจ	 คนพิการมี
ความคิด	มีจิตใจ	มีความเป็นมนุษย์ไม่ต่างจากคนอ่ืน	ให้กำาลังใจ
กัน	 สนับสนุนกันและกัน	 น่ีคือส่ิงท่ีคนในสังคมสามารถุหยิบยื่น
ให้กันได้
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	 อ้อตอบคำาถุามสุดท้ายด้วยรอยยิ้ม	 และดวงตาเป็น
ประกาย	 ถุ้าใครอยากเพ่ิมรอยย้ิมให้เธอ	 ลองเข้าไปท่ีเพจเฟัสบุ๊ก	
“น้องอ้อ	 ปุ๋ยมูลไส้เดือน”	 แล้วเลือกส่ังซ้ือของกินของใช้ท่ีชอบ
คนละนิดหน่อย	ก็จะทำาให้ชีวิตของหญิงสาวคนหน่ึงในบ้านไม้ริม
คลองมีรอยยิ้มท่ีสดใส	 และช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ข้ึนไปด้วย
พร้อม	ๆ	กัน

	 “อยากฝ้ากว่ิา	คนพิการเขาก็คือคน	แต่ัเขาโชีคร้าย	เขาบาดเจ็บม่าก
ทั�งร่างกายแลัะจิตัใจ	 กว่ิาเขาจะสิาม่ารถ้ม่าดำารงชีีวิิตัได้	 มั่นไม่่ง่ายเลัย	
ช่ีวิยกันให้กำาลัังใจดีกว่ิา	คนพิการเขาไม่่ได้ต้ัองการอะไรม่ากนะคะ	แค่ให้
เขาอย้่ได้	 ช่ีวิยสินับสินุนอาชีีพของเขาคนลัะนิดหน่อย	 เขาก็สิาม่ารถ้ 

อย้่ได้แล้ัวิค่ะ	ให้เขามี่กิน	ไม่่ขัดสิน	เขาก็มี่กำาลัังใจสิาม่ารถ้อย้่ได้แล้ัวิ”	

		 “แล้ัวิก็อย่า ด้ ถ้้กเลัย	 เพราะว่ิา 

การด้ถ้้กมั่นเป็็นการบั�นทอนจิตัใจกันเป็ล่ัา	 ๆ	
เขาก็เป็็นม่นุษย์เหมื่อนคุณ		เขาก็มี่ควิาม่คิดมี่
จิตัใจเหมื่อนคุณ	แต่ัเพียงแค่ร่างกายเขาไม่่เท่า
คุณแค่นั�นเอง	ให้เห็นใจ	ให้เข้าใจ	ไม่่ต้ัองสิงสิาร
หรอกค่ะ	 สิงสิารก็ดีถ้้ามั่นเป็็นควิาม่เม่ตัตัา	 
แต่ัเขาไม่่ต้ัองการให้สิงสิารแบบสิม่เพชีเวิทนา	
แค่ให้เขาเป็็นส่ิวินหน่�งในสัิงคม่	 ช่ีวิยกันทำาให้
โลักมั่นน่าอย้่	ให้เขามี่กำาลัังใจ	เขาจะไม่่ได้เป็็น
ปั็ญหาสัิงคม่	 ไม่่เป็็นปั็ญหาต่ัอครอบครัวิ	 
แค่นั�นเอง	เขาต้ัองการแค่นั�น”
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บทำส่ีงทำ��ย
“ปลุุก” ศัักย์ภาพคนุพิเศัษ 
“ปลุุก” ศัักย์ภาพสัุงคม
	 นับต้ังแต่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ	ป่	พ.ศ.	2550	(รวมท้ังฉบับแก้ไข	เพ่ิมเติมป่	พ.ศ.	2556)	
มีผลบังคับใช้	ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านการช่วยเหลือและ
สนับสนุนบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม	 และ
รอบด้านมากข้ึน	อาทิ	มาตรา	33	ท่ีกำาหนดให้สถุานประกอบการ	
นายจ้าง	 หน่วยงานรัฐรับคนพิการเข้าทำางานตามอัตราส่วนท่ี
กฎัหมายกำาหนด	 มาตรา	 34	 การส่งเงินเข้ากองทุนในกรณีท่ีไม่
ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำางาน	และมาตรา	35	การให้สัมปทาน	
จัดสถุานท่ีจำาหน่ายสินค้า	หรือบริการจัดจ้างเหมา	ฝึักงาน	จัดส่ิง
อำานวยความสะดวก	 จัดล่ามภาษามือ	 ในกรณีท่ีสถุานประกอบ
การไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำางาน	หรือไม่ส่งเงินเข้ากองทุน
	 พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง
ในการขยายสำานึกความรับผิดชอบการช่วยเหลือ	การสนับสนุนบุคคล
ท่ีมีความต้องการพิเศษ	ท้ังภาครัฐ	เอกชนและบุคคลท่ัวไป	อีกท้ัง
มุ่งเน้นการส่งเสริมกลุ่มท่ีเข้าสู่วัยผู้ใหญ่	วัยท่ีเป่�ยมด้วยพละกำาลัง
ท้ังร่างกาย	จิตใจ	และจิตวิญญาณ	ให้ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ	
ขยายโอกาสในการพ่ึงตนเอง	มีรายได้	และมีส่วนร่วมในสังคมมากข้ึน
	 อยา่งไรก็ตาม	ปัญหาหลักของสังคมไทยเก่ียวกับคนพิการ
หรือบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษมิใช่อยู่ท่ีกฎัหมาย	หากแต่อยู่ท่ี	
“ทัศนคติ”	 ของคนส่วนใหญ่ในสังคมท่ีขาดความรู้	 ความเข้าใจ	
ดังตัวอย่างต่อไปน้ี
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คำวิ�มเช้�อัข้อังคำนำส่ีวินำให้ญ่                              คำวิ�มจัริงทีำ�สัีงคำมคำวิรร้�

บุคคลกลุ่มน้ีไม่มีความสามารถุ																																	

มีความสามารถุมากมายหากได้รับโอกาส
ในการพัฒนา	 (หลายคนมีความสามารถุ
โดดเด่นกว่าคนท่ัวไป)	

เป็นส่วนร่วมพัฒนาสังคม	 และเป็นผู้
สะท้อนถึุงคุณภาพชีวิตของสังคมน้ัน

ความพิการน้ันใกล้ตัวเรามากกว่าท่ีหลาย
คนคิด	 สาเหตุความพิการมีหลากหลาย	
เช่น	 อุบัติเหตุบนท้องถุนน	 โรคฉับพลัน
และเร้ือรัง	 เราไม่อาจรู้ได้ว่าจะเกิดอะไร
ข้ึนกับตัวเรา	หรือคนในครอบครัว			

เป็นเร่ืองของเราทุกคน	เพียงรอยยิ้มและ
การเก้ือกูลเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	เม่ือพบเจอเขา	
เราก็ได้ทำาหนา้ท่ีในฐานะเพ่ือนมนษุยแ์ล้ว

ศึกษามาตรา	35	การจ้างงานเชิงสังคม	:	
https://ejob.dep.go.th/

ทุกคนโตได้	คิดได้	ทำาได้	ถุ้าเราปฏิิบัติต่อ
เขาแบบผู้ใหญ่	เขามีความออ่นไหวตอ่ส่ิง
แวดล้อม	 และหลายคนมีสัมผัส รู้ ท่ี
ละเอียดอ่อนถึุงความรู้สึกนึกคิดของคน
ท่ีอยู่ตรงหน้า						

เป็นภาระสังคม																																																																												

ไม่เก่ียวอะไรกับเรา																																																																							

เป็นหน้าท่ีของรัฐ																																																																										

การรับเข้าทำางานทำาให้ต้องลงทุนแบบ
เส่ียงว่าจะไม่คุ้มทุน	ท้ังประสิทธิภาพ
งาน	การปรับสถุานท่ี	อุปกรณ์	ภาวะ
สุขภาพ	อุบัติเหตุจากการทำางานลุ่ม

พิการทางสติปัญญา	คือ	เด็กไม่มีวันโต																																			
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ปลุุกคนุในุสัุงคมให้�มีสุ่วนุรู่้วม
สุรู้�างสัุงคมบำาบัด้ (Social Therapy) 
	 สังคมบำาบัด	คือ	การเยียวยาโดยใช้กระบวนการมีปฏิิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ท่ัวไปในสังคมกับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ	 โดยมีฐานคิดมาจากมุมมองมนุษย์	
ใน	3	ส่วน	และมุ่งหมายท่ีจะตอบสนองความต้องการท้ัง	3	ส่วน	ในความเป็นมนุษย์
น่ันคือ

จิัตใจั

จิัตวิิญญ�ณ        

ร่�งก�ย

3 อังค์ำปิระกอับข้อังมนุำษย์
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	 สังคมบำาบัดเป็นการสนับสนุน	 “ผู้ใหญ่”	 ท่ีมีความต้องการพิเศษท้ังด้าน
กายภาพ	จิตวิทยา	และกระบวนการคิด	การตัดสินใจ	และการใช้เหตุผล	การเป็นผู้ใหญ่
น้ันมิใช่	 “สถุานะ”	 ท่ีเกิดข้ึน	 และดำารงอยู่ตลอดไปอย่างสมบูรณ์พร้อมแต่เป็น	
“กระบวนการ”	 ของการพัฒนาท่ีดำาเ นินไปตลอดชี วิตเฉกเช่นคนท่ัวไป		
ซ่ึงกระบวนการน้ีเติบโตตามประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน	 งานสังคมบำาบัดจึง	
มุ่งสนใจ	“ความเข้มแข็ง”	ในตวัมนุษยม์ากกวา่	“ความบกพรอ่ง”	และพยายามเข้าใจ
ปัจเจกภาวะของมนุษย์ทุกคนท่ีอยู่เบ้ืองหลังความพิการน้ัน	เน่ืองจากมนุษยปรัชญา
มองว่า	

	 “ม่นุษย์ทุกคนมี่ควิาม่สิม่บ้รณ์ในจิตัวิิญญาณ	ไม่่มี่จิตัวิิญญาณ
ของใครเจ็บป่็วิย	 ไม่่มี่สิิ�งใดสิาม่ารถ้ทำาลัายจิตัวิิญญาณในตััวิม่นุษย์ได้	
ด้วิยมุ่ม่ม่องเช่ีนนี�	ทุกคนจ่งมี่	‘ศัุกดิ�ศุรี’	แห่งควิาม่เป็็นม่นุษย์เท่าเทียม่กัน”

		 ไม่มีใครด้อยกว่าใคร	ทุกคนมี	“ปัจเจกภาวะ”	ของตน	เพียงเปิดใจและเข้าใจว่า	
บุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษมี	“ความทา้ทาย”	ในชะตาชวิีตชัดเจนกว่าบุคคลท่ัวไป	
จากการสอบถุามบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษวัย	 18	 ป่ข้ึนไป	 จำานวน	 50	 คน		
โดยคละความพิการ	พบว่า	ความต้องการทางจิตใจของบุคคลกลุ่มน้ี	คือ	ต้องการเพ่ือน	
ต้องการคนท่ีเข้าใจไม่ตัดสิน	เม่ือเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ความสัมพันธ์กับแม่	และครอบครัวท่ี
แนบแน่นมักทำาให้บุคคลกลุ่มน้ีรู้สึกขาดอิสระเม่ือเติบโตข้ึน	 และด้วยข้อจำากัด	
บางด้านท่ีต้อง	 “พ่ึงพิง”	 คนในครอบครัวสูงมีผลให้มองตนเป็นผู้รับ	 และได้รับ	
การปฏิิบัติเสมือนเด็กในสายตาของครอบครัวไม่ว่าจะอายุเท่าใด		โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมี	
ความต้องการพิเศษด้านสติปัญญา	 การเรียนรู้	 การแสวงหา	 “เพ่ือน”	 หรือ	 “กลุ่ม
สังคมใหม่”	 จึงเป็นธรรมชาติของวัยซ่ึงมีผลต่อสุขภาพจิตของบุคคลกลุ่มน้ีเป็น	
อยา่งยิง่	และเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตของครอบครัวบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษด้วย
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ยอัมรับ		 ในความเป็นมนุษย์ท่ีมีศักด์ิศรีเท่าเทียมกัน
เข้��ใจั	 	 ในความแตกต่าง	ไม่มองแต่ด้านด้อย	
	 	 “เขาปลุกเรา”	“เราปลุกเขา”
	 	 ทุกคนต่างมีหน้าท่ีภารกิจชีวิตต่างกัน		
ให้�โอัก�สี	 ในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมท้ังด้านสังคม	
	 	 วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	การเมือง		

ยอม้รั่บุ

เข้าใจิ ให้โอกาส

	 หากผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นบุคคลท่ัวไป	 นายจ้าง		
เ พ่ือนร่วมงาน	 เจ้าของสถุานประกอบการมีทัศนคติว่า		
ตน	 ยอมรับ-เข้าใจ-ให้โอกาส	 บุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ			
“3	 แนวคิดน้ีมีส่วนช่วยให้เราก้าวข้ามกำาแพงทัศนคติเก่า	 ๆ”		
ท่ีคุ้นชินสู่การสนับสนุนบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษโดยมิใช่
กระทำาตามกฎัหมายกำาหนด	แต่ด้วย	“ใจ”	ของเรา
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	 ท้ังสามแนวคิดสำาคัญข้างต้นเช่ือมโยงเป็นพลวัตท่ี
สนับสนุน	และเก้ือกูลกันและกันให้เกิดปัจจัยท่ีนำาไปสู่ส่วนอ่ืน	ๆ 	
อาจเร่ิมต้นท่ีการยอมรับในใจ	 หรืออาจเร่ิมต้นจากการให้โอกาส
แล้วก่อให้ เ กิดความเข้าใจจนยอมรับในท่ีสุด	 หรืออาจ	
เร่ิมจากความเข้าใจในหลักคิดแล้วทำาให้เกิดการยอมรับ	 และ	
ให้โอกาสตนเองได้มีปฏิิสัมพันธ์กับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ
ด้วยทัศนคติใหม่

สัีงคำมบำ�บัด	 ใช้	“ใจ”	รักษา	“ใจ”
	 	 ใช้	“คน”	รักษา	“คน”		
	 	 ไม่จำาเป็นต้องใช้งบประมาณใด
	 	 นอกจากการเร่ิมต้นด้วย	“ใจ”	ท่ีใส่ใจผู้อ่ืน

ร้ปิแบบง�นำสัีงคำมบำ�บัด	อาจเร่ิมจากการพบปะในชีวิตประจำาวัน
ในสถุานท่ีสาธารณะ	 การช่วยเหลือเก้ือกูลด้วยนำา้ใจไมตรี		
จากมิตรภาพเรียบง่ายของคนท่ัวไปกับบุคคลท่ีมีความต้องการ
พิเศษ	ไปจนถึุงรูปแบบท่ีมีการบูรณาการชีวิตทุกด้าน	ดังตัวอย่าง
ต่อไปน้ี
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	 ในหลายประเทศท่ัวโลกได้ มีการก่อ ต้ัง ชุมชนบำา บัดสำาหรับบุคคลท่ี มี	
ความต้องการพิเศษ	 โดยใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลท่ัวไปในลักษณะ	 “ครอบครัว”	 หรือ		
“ผู้ดูแลประจำาบ้าน”	 แต่ละบ้านมีจำานวนสมาชิกแตกต่างคละความพิเศษ	 ในชุมชน	 ทุก
คนมีส่วนร่วมท้ังด้านสังคมวัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	การบริหารจัดการ	ทุกคนมีงานท่ีมีความ
หมายในฐานะสมาชิกชุมชน	เช่น	งานสวน	งานครัว	งานผลิตสินค้าหัตถุกรรม	เกษตรกรรม
ในชุมชน	งานทำาความสะอาด		

ชุมชนุบำาบัด้ 

	 มุมมองท่ีสำาคัญของงานสงัคมบำาบัด
ตามแนวทางมนษุยปรชัญา	คือ	ทัศนคตขิอง
ผู้ทำาหน้าท่ีดูแลผู้ซ่ึงมีความสนใจ	มีความช่ืนชม
ในคุณค่าของมนุษย์และงานท่ีรับผิดชอบ	 มี
ความเป็นมิตร	 และมีความจริงใจ	 ท้ังผู้ดูแล
และผู้ได้รับการดูแล	 มีความเท่าเทียมกัน	
ไม่มีใครเหนือกว่าใคร	 ไม่มีใครเป็นผู้ให้ฝ่ัาย
เดียวหรือรับฝ่ัายเดียว	ผู้ได้รับการดูแลใช้ชีวิต
ร่วมกับคนอ่ืนในชุมชน	 มีการทำางานและ
ความรับผิดชอบซ่ึงต้องได้รับการช่วยเหลือ
หรือสนับสนุน	ฝึักฝันทักษะเฉพาะทาง	เพ่ือ
ให้สามารถุใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

	 การช่วยเหลือสนับสนุนมิได้เป็นไปในรูปแบบท่ีมีเกณฑ์์การประเมินหรือกฎัระเบียบ
เข้มงวด	แต่เป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศทางสังคมท่ีเต็มไปด้วยการช่วยเหลือท่ีมีความหมาย	
เช่น	 การจัดสภาพท่ีอยู่อาศัย	 การสร้างชุมชนบำาบัดท่ีบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษอาศัย
อยูร่่วมกับบุคคลท่ัวไป	การทำางาน	การร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม	รูปแบบงานสังคมบำาบัด
มีลักษณะ	 “เปิด”	 มิได้มีลักษณะตายตัว	 ตราบใดท่ีงานน้ันตระหนักถึุงศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์	ท้ังน้ี	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมก็เป็นรูปแบบหน่ึงของงานสังคมบำาบัด

ที�ม่า:	Camphill	foundation.	(2021).	https://camphill
foundation.org/wp-content/uploads/2016/11/
International-Slideshow-Ceske-Kopisty-Czech-
Republic-2.jpg
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	 ตัวอย่างชุมชนบำาบัดท่ีประสบความสำาเร็จ	เช่น	ชุมชนบำาบัดแนวมนุษยปรัชญา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา	เยอรมนี	สวิตเซอร์แลนด์	ออสเตรีย	กลุ่มสแกนดิเนเวีย	และ
สหราช-อาณาจักร	ชุมชนเหล่าน้ีมีหลักคิดว่า...

“ชุีม่ชีนที�มี่สุิขภ์าวิะจะเกิดข่�นได้ก็ต่ัอเมื่�อในดวิงจิตัของทุกคน
มี่ภ์าพสิะท้อนของชุีม่ชีนนั�น	แลัะในชุีม่ชีนนั�นมี่ควิาม่ดีงาม่ของทุกคนดำารงอย่้”

		 	 	 (ร้ดอล์ัฟ	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)

	 ชุมชนเหล่าน้ีให้ความสำาคัญกับความต้องการทางร่างกาย	 จิตใจ	 และจิต
วิญญาณ	 ของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ	 ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักด์ิศรีมี
ความเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย	์และให้ความสำาคัญกับการดูแล	กาย	จิตใจ	และจิต
วิญญาณของผืนดินท่ีชุมชนต้ังอยูเ่พราะมองว่า	โลกและแผ่นดินมี	“ชีวิต	”ไม่ต่างจาก
คน	 และต้องการการดูแลเอาใจใส่เช่นกัน	 เกษตรกรรมชีวพลวัต	 (biodynamic	
farming)	จึงเป็นฐานรากของการเยียวยาผืนดิน	บุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษและ
ทุกคนท่ีอาศัยอยูใ่นชุมชนไปพร้อม	ๆ	กัน

ที�ม่า:	The	Camphill	School.	(2021).	Transition	program.	https://camphillschool.org/school/programs/transition-program/
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		 นอกจากน้ี	 ยังมีรูปแบบงานสังคมบำาบัดอ่ืน	 ๆ	 เช่น		
การรวมกลุ่มใช้ชีวิตอิสระในเมือง	 ภายใต้การดูแลของรัฐหรือ
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง	 	 การจัดประชุมสัมมนาในหมู่บุคคลท่ีมี	
ความต้องการพิเศษ	การจัดกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมร่วมกับ
จิตอาสาในท้องถ่ิุน	

	 เราทุกคนต่ัางมี่พลัังเยียวิยาอย้่ภ์ายใน	
แลัะมี่ส่ิวินที�ตัอ้งการ	“การเยยีวิยา”	เชีน่กัน	ด้วิย
การใช้ีชีีวิิตัร่วิม่กับเพื�อน	ๆ 	ผ้้มี่ศัุกยภ์าพแตักต่ัาง	
เราทุกคนย่อม่ได้ รับโอกาสิในการพัฒนา 

ควิาม่เป็็นม่นุษย์อย่างสิม่บ้รณ์

 ขอขอบุพิร่ะคุณ เพืิ�อนพ้ิองพ่ิ�น้องทัี่�ง 12 คน และ
คร่อบุคร่ัวของเขาและเธอท่ี่�ร่่วม้แบุ่งปั็นเรื่�องร่าวช่้วิต 
ความ้คิดฝััน ให้สังคม้ไที่ยได้รั่บุรู้่ เร่่ยนรู้่ เพืิ�อนำาไป็สู่การ่
ป็รั่บุเป็ล่�ยนทัี่ศนคติ และการ่ป็ฏิิบัุติต่อกันอย่างเท่ี่าเท่ี่ยม้
ในฐานะม้นุษย์
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