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“ยังไม่เคยดูเหรอ หนังเรื่องนั้นสนุกมากนะ”
 ประโยคนีเ้ป็นประโยคท่ีเพือ่นสาวผู้ดวงตา
พิการของฉันเอื้อนเอ่ยถึงหนังเร่ืองโปรดที่เพิ่งดูจบ
ไป ฉันหันขวับเพราะไม่คิดว่าเธอจะพูดว่า เคยดู 
ได้อย่างเต็มปากเต็มค�า “เธอมองไม่เห็นสักหน่อย 
เธอจะดูหนังได้ยังไงกัน” นี่คือความคิดของฉันใน
ตอนนั้น
 ในตอนนี้ ฉันมีเพื่อนท่ีเป็นคนพิการอยู่
รายรอบ คนเหล่านั้นเป็นท้ังคนรู้จัก เป็นครูบา
อาจารย์ เป็นคนที่ฉันรัก หลายครั้งเรามองว่าพวก
เขาบกพร่อง ไม่สมบูรณ์  ปิดประตูที่ชื่อว่าโอกาส
ทั้งที่พวกเขายังไม่ทันได้ก้าวเข้ามาด้วยซ�้า หลาย
ครั้งเราคดิว่าพวกเขา ‘ขาด’ หรอืไม่สามารถท�าสิง่
ทีค่นปกตทิ�าได้ เมือ่ฉนัได้เรยีนรูช้วีติพวกเขาอย่าง
ใกล้ชิด ความคิด ความเชื่อที่ฉันเคยมีเกี่ยวกับคน
พิการแทบจะผิดท้ังหมด พวกเขาก็เหมือนๆ เรา 
เพยีงแค่แต่ละคนมีการรบัรูต่้อสิง่รอบข้างต่างกนัไป
 คงเหมือนกับการเข้าใจและยอมรับว่า 
การดหูนงัโดยไม่ต้องมองเหน็ ไม่ต้องใช้ดวงตา มนั
ก็สนุกได้เหมือนๆ กันนั่นแหละ  

พิมพ์พญา  เจริญศิริพันธ์
บรรณาธิการ

This able, not disable 
ภาพวงกลมท่ีมีเส ้นโค้งลากผ่านกึ่งกลางแบ่ง
ระหว่างสีด�าขาวพร้อมจุดกลมเล็กๆ สีตัดกันใน
แต่ละฟาก หรือท่ีเรารู ้จักกันดีว่าหยินหยางน้ัน 
ดไีซน์เรยีบๆ ท่ีหากจะบอกว่าเป็นมนิมิอลยคุแรกๆ 
เลยก็ไม่ผิดนี้ ยังคงเป็นภาพท่ีมีพลังเสมอ การ
รกัษาสมดลุของธรรมชาตทิีส่รรค์สร้างสิง่ต่างๆ ให้
มด้ีานตรงข้ามกนั ไม่ใช่เพือ่สร้างความขดัแย้ง แต่
เป็นการเติมเต็มให้สมบูรณ์ 
เราเชื่อในการจัดระเบียบของโลก เชื่อวลีที่ได้ยิน
บ่อยๆ ท่ีว่าธรรมชาตมีิเหตผุลของมันเสมอ หากสิง่
หนึง่หายไปกม็กัจะมอีกีสิง่มาทดแทน เพราะอย่าง
นั้นเลยไม่แปลกหากในความ ‘พิการ’ จะมีความ 
‘พิเศษ’ ซ่อนอยู่ ไม่สิ ความพิเศษไม่ได้ซ่อนอยู่
หรอก แต่เรามักจะปล่อยให้ความบกพร่องบดบัง
ความมหัศจรรย์เหล่านั้นเสียมากกว่า
ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมองมันเป็น Disable หรือ This 
able เท่านั้นเอง

พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ
บรรณาธิการ
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ผู้คนทั้งหลายเป็นทุกข์ร้อนเรื่องความพิการยิ่งกว่าคนพิการเองเสียอีก
-  W A R W I C K  D A V I S

(แปลเป็นอักษรเบรลล์โดย สโรชา กิตติสิริพันธุ์)
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เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์



เมื่อเอ่ยถึงค�ว่า ‘พิการ’ คุณมีภาพแบบไหนผุดขึ้นมาในหัว
 ไม่ใช่เร่ืองผิดแปลกถ้าคุณจะเห็นภาพคนตาบอด หู
หนวก หรอืคนทีข่าดอวยัวะบางส่วนไป ภาพความไม่สมบรูณ์
ของร่างกายมักเป็นสิ่งแรกที่คนทั่วไปมองเห็น แต่หากมอง
ข้ามความไม่สมบูรณ์ทั้งหมดทั้งมวลไป เราก็ยังเป็นมนุษย์
เหมือนๆ กันมิใช่หรือ
 ในสังคมไทย คนทั่วไปรับรู้และเข้าใจความพิการด้วย
ชุดความรู้ที่จ�กัด ท�ให้การให้คุณค่าและและความหมายกับ
ความพกิารเกดิผดิเพ้ียนไปจากท่ีควรจะเป็น และความเข้าใจ
ในกระแสหลักมองว่าความพิการเป็นภาวะไร้ความสามารถ 
และคนพิการก็น�มาซ่ึงภาระทั้งต่อครอบครัวและสังคม นั่น
หมายความว่าต้นทนุของความเป็นมนษุย์ของคนคนหนึง่ถกู
ละเลยและถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย
แท้จริงแล้วคนพิการไม่ได้รู้สึกด้อยค่าหรือไร้ความสามารถ
แต่อย่างใด พวกเขากลับพร้อมที่จะเปิดใจและบอกให้สังคม
เชือ่มัน่ในศกัยภาพของคนพิการ ว่าสามารถท�ส่ิงต่างๆ และ
มีพลังสร้างสรรค์ไม่ต่างจากคนปกติท่ีสมบูรณ์พร้อม และ
เรื่องราวจากความรู้สึกของผู้ดูแลใกล้ชิดพวกเขา ที่จะมา
เผยมุมที่คนทั่วไปไม่เคยได้เห็น 
ร่วมค้นหาความหมายใหม่ของค�ว่า ‘พิการ’ ในอีกแง่มุม ไม่
แน่ว่าความเชื่อเกี่ยวกับคนพิการที่คุณเคยมี อาจเปลี่ยนไป
ตลอดกาล

ความพิการที่เห็น
กับความพิการที่เป็น
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ส�หรับคนทั่วไป คงรู้จัก ‘ภาวะตาบอดสี’ ว่าเป็นความ
บกพร่องทางการมองเหน็รปูแบบหนึง่ เกดิจากเซลล์ประสาท
ในดวงตาท�งานผิดปกติ ท�ให้การรับรู้สีผิดเพี้ยนไป ถึงแม้
ภาวะตาบอดสีจะไม่ใช่ความบกพร่องร้ายแรง แต่ก็ส่งผล
ต่อการชีวิตประจ�วัน อย่าง การมองสัญญาณไฟ รวมไป
ถึงการประกอบอาชีพที่ต้องใช้สีต่างๆ อย่าง ทหาร นักบิน 
หรือนักวาด 
 แต่โลกของพวกเขาประกอบด้วยสสีนัต่างๆ แตกต่าง
จากโลกของเรา หากได้เข้าไปส�รวจแล้ว ก็จะพบว่าสีสันที่
ต่างไปนั้น มีความงดงามในตัวของมันเอง และกลายเป็น
เรื่องสนุกสนานไปเสียอย่างนั้น
 เป็นโชคดขีองเราทีไ่ด้มีโอกาสเข้าไปส�รวจในโลกของ
บุคคลในโลกต่างสี อย่าง อาจารย์กิติ ยิ่งยงใจสุข อาจารย์
ภาควชิาปรชัญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้เกียรติเราเข้าไปส�รวจในโลกของ
อาจารย์ตั้งแต่โลกที่มองเห็น แม้กระทั่งในตู้เสื้อผ้า!

เรือ่ง : รจุรว ีนาเอก / ภาพ : วชิญ์พล พลพทิกัษ์ชยั
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โลกที่ไม่เหมือนใคร

มองโลกต่าง ‘สีสัน’ 
ของ ‘คนตาบอดสี’
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อาจารย์รู้ตัวตอนไหนว่ามีอาการตาบอดสี
 เริม่เป็นมาตัง้แต่เมือ่ไรไม่ทราบ ทราบตอนอยู ่ม.5 จดันทิรรศการ
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน พอดีมีกลุ่มเพื่อนที่ท�าฐานตาบอดสี ก็จะมีแบบ
ทดสอบธรรมดา ทีเ่ป็นวงกลมนีแ่หละ กเ็ลยถงึบ้างอ้อว่าท�าไมทีผ่่านถงึมอง
อะไรประหลาดๆ อย่างเช่นสมยัตอน ป.4 ผมกค็ยุเล่นกบัเพือ่น แถวบ้านมี
หมาอยู่ตัวหนึ่ง ผมก็ไปเล่าให้เพื่อนฟัง หมาที่บ้านน่ะสีส้ม เพื่อนมันก็บอก
เราโม้ ไม่เชื่อ เรา หมาบ้าอะไรสีส้ม ตอนนั้นไม่แน่ใจ เลยกลับมาดูใหม่ 
ไม่ใช่ว่ะ ที่จริงมันสีแดง เราเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันคงจะเป็นสีน�้าตาล แต่เรา
เห็นมันเป็นสีส้ม หรือผิวคนผมเห็นเป็นสีเขียว แล้วถ้าคนผิวเข้มก็คงเป็น
สีเขียวคล�้าๆ จริงๆ ผมไม่เคยไปหาหมอนะ แต่ผมเป็นประเภทตาบอดสี
เขียว - แดง

แลว้ถา้เปน็สีเขยีวอยา่งต้นไม้ อาจารย์มองเห็นเป็นสีอะไร
  ผมเห็นต้นไม้เป็นสีส้มนะ สนามหญ้า หญ้าเป็นสีส้มตลอด ท่ี
หนักไปทางเขียวคือผิวคน อย่างเขาบอกทหารใส่เขียว ผมก็คิดว่าคงจะ
ใกล้เคียงกับสีผิวคนละมั้ง ส�าหรับผมเนี่ยถ้าสีเข้มกับอ่อน ผมจะเห็นเป็น
คนละสี อย่างเช่นน�้าเงินอ่อน ผมจะเห็นเป็นสีฟ้า สีน�้าเงินเป็นสีม่วง 

แล้วพอรูต้วัว่าเป็นตาบอดส ีมปัีญหาในการเรยีนบ้างไหม
 มีนะ อย่างตอนม.ปลาย ผมอยากจะเรียนเภสัช แต่พอรู้ว่าเป็น
ตาบอดส ีกเ็รยีนเภสชัไม่ได้ กเ็ลยไปเรยีนวศิวะ พอจบตรกีไ็ปเรยีนปรชัญา
ที่อักษร เรื่องต่อสายไฟก็มีปัญหานะ จะต่อสายไฟก็ต้องเรียกคนมาดู อัน
ไหนสายแดง อนัไหนสายเขยีว ถ้าไม่มคีนช่วยกด็เูอาจากความเข้ม ถ้าเข้ม
หน่อย น่าจะเป็นสีแดงนะ จางหน่อยกน่็าเป็นสีเขยีว เป็นเรือ่งธรรมดาทีจ่ะ
มองเห็นผิด แต่ถ้ามีสองสีก็ไม่เป็นไร ใช้หลักเข้มอ่อนในการจ�าแนก 

แล้วในชีวิตประจ�วันมีปัญหาอะไรไหม
  ผมมปัีญหาเรือ่งแต่งตวัตลอด อย่างผมจะใส่ชดุด�าไปงานศพ ผม
เคยใส่สอีะไรกไ็ม่รู ้เรากถ็ามตลอดว่านีส่อีะไร เหมาะแล้วใช่ไหม หรอือย่าง
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ถ้าสีพื้นเป็นสีแดง ผมจะไม่เห็นอะไรเลย จะเห็น
เป็นเงาลางๆ เป็นชีวิตที่สนุกสนาน ผมภูมิใจในโลกที่มองสีไม่เหมือนชาว
บ้านเขา

สีสันของคนใกล้ตัว
 ด้วยความสงสัยในเรื่องตู้เสื้อผ้า เราเลยขออนุญาตล้วงลึกลงไปถึง
เรื่องส่วนตัวกับ พี่แมว ภรรยาของอาจารย์กิติที่เล่าให้ฟังอย่างสนุกสนานผ่าน
โทรศัพท์ ถึงขั้นตอนในการจัดตู้ เลือกซื้อเสื้อผ้า รวมไปถึงเรื่องวุ่นๆ เกี่ยวกับ
สีเสื้อในงานศพ

ตอนที่รู้ว่าอาจารย์เป็นตาบอดสี รู้สึกอย่างไร
  ตอนแรกท่ีเพิง่ท�าความรูจั้กกนั เรากถ็ามเลยว่า เราต้องแต่งหน้าไหม 
เพราะเราไม่ใช่คนชอบแต่งหน้า อาจารย์กบ็อกเลยว่า ไม่ต้องแต่งเพราะถ้าเรา
แต่ง ถ้าเราทาแก้มเป็นสีชมพู ทาปากแดง เขาจะเห็นเป็นสีด�า

ปกติจัดเสื้อผ้าให้อาจารย์ยังไงบ้าง
  จะใช้วธิแียกโซนให้ อย่างสกีอ็ยูฝ่ั่งหนึง่ ไปงานชดุด�าอยูฝ่ั่งนีน้ะ เพราะ
ว่าอาจารย์แกมีปัญหาเรื่องสี อย่างตอนที่ไปงานศพแล้วเคยใส่สีม่วงไปเลยก็มี

อย่างตอนไปซื้อเสื้อผ้า เป็นคนเลือกให้เลยหรือเปล่า 
  เลือกให้เลย (หัวเราะ) อย่างอาจารย์ไม่ชอบลาย ไม่ชอบลายสก็อต 
เราก็จะเลือกแบบสีพื้นๆ โทนสีสบายตา อย่าง สีฟ้า สีชมพู สีน�้าตาลอ่อน 
น�้าตาลเข้ม สีส้ม เพราะแกชอบสีเหลือง แต่แกไม่ชอบสีแดง เพราะเห็นเป็น
สีด�า

แล้วนอกจากเรื่องเสื้อผ้าแล้ว พี่แมวยังช่วยเรื่องอะไรบ้าง
 เลือกของใช้ในบ้าน เลือกเฟอร์นิเจอร์ แล้วก็จะมีเรื่องงาน ท�า pre-
sentation มันต้องมีไฮไลต์ ถ้าสีจม ก็ต้องเปลี่ยนสี ระบุไปเลยว่าอันนี้อ่านไม่
ออก ก็คือช่วยเขาดูก่อน
 
ท้ายที่สุดพี่แมวยังบอกกับเราด้วยอีกว่า “คนเราก็ต้องปรับตัวเข้าหากันหมด” 
เป็นเคล็ดลบัในการอยูร่่วมกนัระหว่าง โลกของคนปกตแิละโลกของคนตาบอด
สีที่มีความแตกต่างกัน แต่ถึงอย่างไร ทั้งสองโลกเดียวก็เป็นโลกที่เราอยู่ด้วย
กัน โลกที่อุดมไปด้วยความแตกต่างอันสวยงาม 
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เรื่อง: อุรัสยา อุ่นละม้าย / ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

ฉัน / อยู่ / ที่ น่ี

บรรยากาศ ณ สวนหลวง ร.๙ ในวันธรรมดาช่วงสายๆ ช่างเงยีบสงบ ใบไม้
พริ้วไปตามลม ดอกลีลาวดีบานสะพร่ัง นกกระยางสีขาวก�ลังบินโฉบข้าง
แอ่งน�้า ผู้คนมาออกก�ลังกายบ้าง ถีบเรือเป็ดบ้าง คือความงามแบบเรียบ
ง่ายที่ธรรมชาติรังสรรค์ จู่ๆ ความเงียบก็ถูกท�ลายลงด้วยเสียงพูดคุยกัน
อย่างออกรสออกชาติ เรามองหาต้นตอของเสยีงทีว่่าแล้วกพ็บเดก็สาวสอง
คน เรายิ้มและโบกมือให้พวกเธอ
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ออย - วีรดา สินศักด์ิจรุงเดช และ แป้ง - ธัญญพร 
รัตนวิสิฏฐโชต ิสองสาวเพื่อนซี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
มหาวทิยาลัยกรงุเทพ เราชวนพวกเธอมานัง่คยุท่ามกลาง
บรรยากาศอันร่มรื่นในสวนหลวง ร.๙ ที่ไม่ไกลจากบ้าน
ของทัง้สองมากนกั สองสาวสนทิสนมกนัมาก ออยกบัแป้ง
บอกเราว่า “อยู่ด้วยกันแทบจะ 24 ชั่วโมงเลยค่ะ บ้านก็
ใกล้กัน เรียนที่เดียวกัน คณะเดียวกัน อยู่หอด้วยกันอีก 
ตัวติดกันตลอดจนเบื่อกันแล้วค่ะ (หัวเราะ)”  
 ย้อนกลับไปตอนท่ีพวกเธอข้ึนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองรู้จักกัน แม้จะเรียนกันคนละ
ห้อง แต่ก็มีโอกาสได้พบปะกันบ้างผ่านเพื่อนของทั้งสอง
ฝาย แป้งบอกกับเราว่า “ครั้งแรกที่เจอออย คิดในใจว่า
ท�าไมคนนีห้ย่ิงจัง พดูด้วยกไ็ม่สนใจ” ความประทบัใจแรก
ของแป้งที่มีต่อออยจึงไม่ค่อยดีเท่าไร ในตอนนั้นแป้งไม่รู้
เลยว่าเพือ่นใหม่ทีช่ือ่ ออย คนนี ้มบีางอย่างพิเศษกว่าคน
ทั่วไป 
 ออย เด็กสาวธรรรมดาคนหนึ่ง ที่ดูเหมือนไม่มี
อะไรพิเศษ แต่จริงๆ แล้วเธอมีบางสิ่งที่ต่างออกไป ออย
เกิดมาเหมือนเด็กปกติทุกประการ แต่เมื่ออายุได้ 2 ขวบ 
แพทย์วินิจฉัยว่าเธอมีความผิดปกติทางการได้ยินเป็นผล
จากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ในตอนนั้นออยที่ยังจ�าความ
ไม่ได้ เธอได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากพ่อแม่ และเติบโต
ขึน้มาเหมอืนเดก็ธรรมดาทัว่ไป ออยได้ยนิเสยีงแต่จะเป็น
โทนเดียวกันทั้งหมด ไม่สามารถแยกออกได้ว่าเสียงอะไร
เป็นเสียงอะไร ส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางการพูดไป
ด้วย เธอถูกส่งไปเรียนฝึกพูดกับครูผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เด็ก 
ท�าให้ไม่ต้องใช้ภาษามือ เพราะสามารถสื่อสารกับคนอื่น
ได้ด้วยการอ่านปาก และสามารถพูดได้ แม้จะพูดไม่ชัด
และค่อนข้างฟังยากไปบ้าง 
 ออยเติบโตมาในโรงเรียนปกติตั้งแต่อนุบาล 
“ตอนเด็กๆ ก็โดนเพื่อนล้อเหมือนกัน ไม่กล้าฟ้องครู
ด้วย ก็ได้แต่ร้องไห้ เพราะไม่มีแรงไปสู้กับเขา” แม้จะ
ยากล�าบากนิดหน่อยแต่ออยก็เติบโตขึ้นมาเป็นคนร่าเริง
สดใส เธอบบอกกับเราอีกว่า 
 “มันก็มีเสียใจ น้อยใจบ้างนะที่เราไม่เหมือน
คนอื่น แต่พอโตขึ้นความคิดก็เปลี่ยนไป โลกนี้ยังมีคนที่
ล�าบากกว่าเราอีกเยอะ เขายังสู้เลย เขายังอยู่ได้เลย” 
 การเรยีนของออยอยูใ่นระดบัดมีาตลอด ออยย�า้
กับเราว่า “แน่นอนว่าเวลาเรียนเพื่อนและครูก็มีส่วนช่วย
เรา แม้จะดูเหมือนเราต้องพึ่งพาคนอื่นเสมอ แต่จริงๆ 
แล้วเราพึ่งตัวเองนะ เราพยายามมากกว่าคนปกติด้วยซ�้า 
เวลาเรียนไม่ทันเพื่อน ก็กลับไปอ่านหนังสือทบทวนเอง 
ท�างาน ท�าการบ้านด้วยตัวเอง” 
 นอกเหนือจากการเรียนแล้ว งานอดิเรกของออ
ยก็คือการดูหนัง ซึ่งแป้งเองก็ชอบเช่นกัน การดูหนังและ

พูดคุยวิจารณ์หนังจึงเป็นกิจกรรมท่ีทั้งสองท�าร่วมกัน
บ่อยๆ ออยชอบดหูนงัฝรัง่โดยอ่านซบัไตเติล้ ท�าให้เข้าใจ
เนือ้เรือ่งได้เหมอืนคนทัว่ไป แต่ถ้าเป็นหนงัไทยกต้็องอาศยั
การอ่านปาก จึงเป็นอุปสรรคบ้างเหมือนกัน แม้จะเข้าใจ
เนือ้หาโดยรวมแต่กไ็ม่สามารถเข้าถงึทุกบทสนทนาได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์ เราถามต่อไปถึงเรื่องการฟังเพลง “ออยไม่
สามารถฟังเพลงได้เพราะแยกเสียงไม่ออก แต่เราก็เต้น
ได้และมีความสุขร่วมกับคนอื่นได้นะ” 
 เนื่องจากการพูดของออยค่อนข้างฟังยาก มี
หลายค�าที่เราฟังไม่ออก แต่แป้งก็แปลทุกค�าพูดที่ออยสื่อ
ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ด้วยความสงสัยเราถามแป้งว่า
ท�าได้ยังไง “คงเพราะเราเป็นเพื่อนกัน อยู่ด้วยกันตลอด 
เลยเริ่มชินและสื่อสารกันรู้เรื่องไปเองตามธรรมชาติ แต่
พอไม่เจอกันนานๆ อย่างตอนปิดเทอม 2-3 เดือน ก็
ต้องจูนกันใหม่เหมือนกัน” ส�าหรับการสื่อสารผ่านมือ
ถือ แน่นอนว่าการโทรศัพท์พูดคุยเป็นเรื่องที่ท�าไม่ได้ จึง
สื่อสารกันผ่าน LINE หรือ Facebook Messenger
 ด้วยความที่ออยกับแป้งเป็นเพื่อนสนิทกันก็มี
เรือ่งทะเลาะกนับ้างเลก็ๆ น้อยๆ เคยมีเหตกุารณ์ท่ีท้ังสอง
น้อยใจไม่พูดกันต่างคนต่างร้องไห้ แต่สุดท้ายก็กลับมาดี
กันและตกลงกันว่ามีอะไรต้องบอกกันต้องพูดกัน ทั้งสอง
จึงค่อยๆ เรียนรู้กันไป แม้บางครั้งแป้งจะตีความค�าพูดที่
ออยสื่อผิดบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ถึงจะล�าบากบ้างแต่ก็
ไม่เป็นปัญหา แป้งยงัเล่าเหตกุารณ์ตลกๆ ให้ฟังว่า “เคยมี
ตอนท่ีไปเดนิเทีย่วด้วยกนัแล้วเชอืกรองเท้าแป้งหลดุ แป้ง
ก็เรียกออยนะแต่ลืมไปออยไม่ได้ยิน สุดท้ายก็ต้องรีบผูก
แล้ววิ่งตามไปให้ทัน เวลาจะเรียกไล่หลังอะไรอย่างนี้ ท�า
ไม่ได้เลยนอกจากจะหาอะไรขว้างให้ออยรู้ตัว”
 เม่ือถามถึงความประทับใจท่ีมีต่อกัน ท้ังคู ่ก็
หัวเราะ มองหน้ากันเขินๆ และนิ่งคิดสักพัก แป้งตอบ
กลบัมาก่อนว่า “ออยเป็นเพ่ือนท่ีไว้ใจได้ เป็นเพือ่นทีส่นทิ
มาก เป็นคนท่ีเรากล้าเปิดใจด้วย ถ้าไม่มีออยก็คงไม่มี
คนมาฟังเราบ่น เราชื่นชมออยในความกล้าแสดงออก
และความพยายาม ถึงออยจะเป็นแบบนี้ก็กล้าที่จะแสดง
ความเป็นตัวเองออกมา เช่นเวลาพรีเซนต์งานก็พยายาม
พูดด้วยตัวเองอย่างม่ันใจ เป็นความม่ันใจท่ีมากกว่าเรา
ซึ่งเป็นคนปกติด้วยซ�้า เราสองคนจะคอยช่วยเหลือแลก
เปล่ียนกันในเรื่องท่ีแต่ละคนถนัดเสมอ เป็นการเติมเต็ม
ข้อบกพร่องของกันและกัน”  แป้งยังเสริมอีกว่า
  “การมเีพือ่นเป็นคนพกิารท�าให้เรารูว่้า คนพกิาร
กเ็หมอืนคนปกตนิัน่แหละ แค่มสีิง่ทีพ่เิศษขึน้มา พวกเขา
ไม่ต้องการความสงสาร แค่อยากให้เข้าใจเปิดใจรับฟัง
พวกเขาบ้าง” 
 ขณะที่ออยบอกกับเราว่า “แป้งเป็นคนมีน�้าใจ 
ช่วยเหลือ และดูแลเพื่อนเสมอ ถึงพวกเราจะเรียนจบ
และต้องแยกกันไปมีชีวิตตามทางที่เราเลือกแต่เราก็ยัง



เป็นเพื่อนกัน และคงได้เจอกันบ่อยๆ” 
 นักศึกษาปี 4 ที่ก�าลังจะผ่านพ้นชีวิตช่วงมหาวิทยาลัยและกลายเป็น
ผู้ใหญ่เต็มตัว ความฝันและแผนการในอนาคตของพวกเธอเป็นอย่างไร แป้ง
บอกว่ายังไม่แน่ใจแต่อาจจะเรียนต่อและค้นหาตัวเองต่อไป ขณะที่ออยอยาก
ท�างานด้านกราฟิก CI (Corporate Identity หมายถึงการออกแบบแบรนด์ให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร) ตรงตามสายที่เรียนมา ถึงกระนั้นออยก็
ยังกังวลอยู่บ้าง เพราะพ่อแม่เป็นห่วงจึงไม่เคยท�างานมาก่อน และกลัวว่าจะ
มีบริษัทที่เปิดโอกาสให้คนพิการแบบเธอไหม
 “อยากให้สังคมหรือบริษัทต่างๆ มองคนพิการเท่าเทียมกับคนทั่วไป 
อยากให้โอกาสพวกเราได้พสิจูน์ตวัเองก่อน เราไม่ต้องการให้ใครมาสงสาร แต่
อยากให้มองที่ความสามารถของเราจริงๆ”
 ก่อนจบการศึกษาทั้งสองคนต่างต้องผ่านช่วงเวลาหฤโหดของชีวิต
นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ซึง่กค็อืการท�าธสีสิ งานชิน้ใหญ่ชิน้สดุท้ายทีจ่ะเป็นตวัพิสจูน์
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาบวกกับความคิดสร้างสรรค์
ในแนวทางที่แต่ละคนถนัด ซึ่งสองสาวก็ได้ปล่อยของกันเต็มที่ 
 ‘คู่มือสีจากดอกไม้และสมุนไพรไทย’ คือธีสิสของแป้ง ด้วยความที่
เป็นคนรักธรรมชาติ และสังเกตเห็นว่าวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนั้นห่างเหิน
จากธรรมชาตมิากขึน้เรือ่ยๆ สินค้าส่วนใหญ่กมี็ส่วนประกอบจากสารเคมเีป็น
หลัก จึงอยากให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ผลผลิตจาก
ธรรมชาติรอบตัวโดยไม่ต้องพ่ึงสารเคมีดูบ้าง ส่วนธีสิสของออยก็น่าสนใจไม่
แพ้กัน เพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเธอเอง
 เนื่องจากออยมีความพิเศษอยู่กับตัว เธอจึงเปลี่ยนจุดด้อยให้กลาย
เป็นจุดเด่นเพื่อใช่ในงานของเธอ ‘HEAR I AM ฉัน / อยู่ / ที่นี่’ ชื่อธีสิสขอ
งออยท่ีบอกเล่าเรื่องราวของคนพิการทางการได้ยิน เพื่อให้คนปกติเข้าใจสิ่ง
ที่พวกเขาเป็นมากขึ้น ออยได้เล่าเน้ือหาโดยสังเขปว่าเป็นเรื่องราวชีวิตของ
ตัวเอง และไขข้อสงสัยของคนทั่วไปที่ว่า เสียงที่คนหูหนวกได้ยินเป็นอย่างไร  
ถ้าไม่ได้ยินเสียงต่างๆ จะระวังสิ่งที่เป็นอันตรายได้อย่างไร มีปัญหาในการ
ใช้ชีวิตอะไรบ้าง ใช้วิธีไหนสื่อสารกับคนท่ัวไป กลุ่มเพื่อนและการเข้าสังคม
เป็นอย่างไร เหล่านี้คือตัวอย่างท่ีออยเล่าคร่าวๆ โดยธีสิสของเธอจะออกมา
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหา ภาพประกอบ รวมถึงลูกเล่นต่างๆ เป็นธีสิสที่ดึงความ
เป็นตวัเองกบัความสามารถทางการออกแบบกราฟิกท่ีได้ร�า่เรยีนมา ทัง้ยงัเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อคนพิการทางการได้ยินและคนทั่วไปอีกด้วย 
 ‘HEAR I AM ฉัน /อยู่ / ที่นี่’ ก�าลังบอกพวกเราว่าคนพิการก็มีตัวคน 
คนพิการก็เหมือนเราทุกคน
 ใกล้เทีย่งแล้ว อากาศเริม่ร้อนขึน้ ค�าถามของเราหมดลงพอด ีแต่กไ็ม่
ได้ท�าให้ความเงยีบมาเยือน เดก็สาวสองคนยังคงพดูคยุเฮฮากนัต่อไป ส�าหรบั
คนอ่ืนอาจเป็นบทสนทนาทีย่ากจะเข้าใจ แต่ส�าหรบัพวกเธอมนัเป็นบทสนทนา
ง่ายๆ แสนธรรมดา เพราะแค่มองตาก็รู้ใจแล้ว
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เรื่อง: อธิชา ไชยจิโรจ / 
ภาพ: ภณิตา ชวภัทรธนากุล, อธิชา ไชยจิโรจ

ความผิดปกติของร่างกาย คือสิ่งภายนอกที่คนทั่วไปใช้ตัดสินว่าคนเหล่า
น้ันไม่ปกติ แต่น้อยคนนักจะรู้ว่า พวกเขาเหล่าน้ันไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองผิด
ปกติ เพราะเกณฑ์การตัดสินความผิดปกติของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่ภายนอก 
แต่อยู่ที่ภายในจิตใจต่างหาก 
 รถเม - ภณิตา ชวภัทรธนากุล สาวผู้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง แต่ใจ
ของเธอไม่ได้อ่อนแอตาม ความเป็นตัวของตัวเองและความมั่นใจในการใช้
ชีวิตท�ให้เธอไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติไปจากคนอื่นเลย 
 และต่อไปนี้คือเร่ืองราวชีวิตของหญิงสาวที่ได้ชื่อว่าผิดปกติ ที่กลายเป็น
แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับคนปกติอีกหลายคน 

กล้ามเนื้ออ่อนแรง 
แต่ใจไม่อ่อนแอ



1

3

2

4
Wภณิตาจบมาจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษา
อังกฤษ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ชีวิตการเรียน
ในรั้วมหาลัยของภณิตานั้นก็มีล�าบากบ้างจากการ
ที่เธอเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA  นี้และต้อง
อยู่กับวีลแชร์ตลอดเวลา แต่เธอก็ชินกับมัน อย่าง
ตอนไปเรียนที่ตึกไม่มีทางลาด เวลาไปเรียนก็ต้อง
เรยีกยามหรอืเรยีกนักศกึษาคนอ่ืนช่วยยก และเธอ
ก็ไม่นิ่งดูดายกับปัญหานี้ ภณิตาพยายามร้องเรียน
เพื่อขอทางลาด และผลของการพยายามนั้น ช่วง
ปีทีเ่รยีนเธอก�าลงัจะเรยีนจบกเ็ริม่มกีาร่อสร้างทาง
ลาดเพื่อให้รุ่นน้องของเธอได้ใช้  
 แต่ถึงจะยากบ้างเหนื่อยบ้าง แต่ภณิตา
ก็บอกถึงชีวิตในมหาวิทยาลัยว่า “เป็นช่วงเวลาที่
สนุกมาก ขอแค่เรามีความกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิต 
ทุกอย่างก็จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเรา” นั่นคือสิ่ง
ที่เธอตกตะกอนออกมาจากชีวิตในมหาวิทยาลัย 
ปัจจุบันภณิตาท�างานให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ใน
ต�าแหน่ง Support Digital Marketing และใช้ชีวิต
การท�างานเช่นคนปกติทั่วไป
 เธอมงีานอดเิรกคอืเป็นหนึง่ในแอดมนิเพจ 
‘กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคของเรา โลกของเรา’ เพจ
ทีม่จีดุประสงค์เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัโรคกล้ามเนือ้
อ่อนแรง เป็นเหมือนชุมชนที่แบ่งปันประสบการณ์
กบัผูท้ีเ่ป็นโรคนีแ้ละคนใกล้ชดิ เพือ่แสดงให้เหน็ว่า
คนที่เป็นโรคนี้สามารถท�าอะไรได้อย่างคนปกติ

ความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตของภณิตาคือการคอส
เพลย์ ที่ไม่เพียงแต่เป็นงานอดิเรก แต่ยังเป็นแรง
ผลักดันส่วนหนึ่งท่ีท�าให้เธอสามารถยิ้มสู้ได้กับทุก
ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้ 
 จุดเริ่มต้นการคอสเพลย์ของภณิตาเกิด
จากการดูอนิเมะ   และได้แรงบันดาลใจมาจากอ
นิเมะเรื่อง Code Geass มีตัวละครน้องสาวของ
พระเอกที่นั่งวีลแชร์ ท�าให้เธอชอบตัวละครน้ีมาก 
เพราะเธอเองก็นั่งวีลแชร์เหมือนกัน การคอสเป็น
ตัวละครนี้ก็น่าจะตรงกับเธอมากที่สุดแล้ว ซึ่งการ
คอสครั้งแรกก็ท�าให้เธอเองก็ประหลาดใจที่มีคน
เข้ามาขอถ่ายรูปมากมาย แต่ความรู้สึกสุดท้ายคือ
ท�าให้เธอรู้สึกสนุกที่ได้มีเพื่อนใหม่ 
 แม้บางคนที่เห็นภณิตาจะเข้ามาถามว่า
ท�าไมถึงกล้ามาคอส แต่ถึงจะโดนถามเช่นนั้นเธอ

ก็ยังคงท�าตามสิ่งที่รัก จนกลายเป็นแรงบันดาลใจ
ให้คนอื่นมีความกล้าเช่นเดียวกับเธอบ้าง โดยไม่
ได้มองว่าร่างกายคืออุปสรรคในการท�าในสิ่งที่รัก
เลย “เราจะเปรียบเทียบกับกับคนอื่นไม่ได้ ถ้าเรา
อยากคอสเพลย์จริงๆ ก็พยายามปรับทุกอย่างให้
เข้ากับตัวเราเอง”

จากความชื่นชอบในการคอสเพลย์ ท�าให้ภณิตา
ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่เพียงแต่ชื่นชอบอะไร
เหมือนกัน แต่ยังเป็นเหมือนเพื่อนรู้ใจที่อยู่เคียง
ข้างเธอเสมอ 
 เธอได้รู้จักกับ บี - พลอยขวัญลดา ยอด
อาจ ผ่านเฟซบุ๊กของไอดอลคอสเพลย์ ก่อนท่ีท้ัง
สองบงัเอิญไปพบเจอในงานคอสเพลย์ จงึได้พดูคยุ
ท�าความรู้จักกัน ก่อนท่ีจะมารู้ภายหลังว่า เพื่อน
คนนี้มีงานอดิเรกคล้ายกัน บ้านอยู่ใกล้กัน อีกทั้ง
ยังเรียนที่เดียวกัน คณะเดียวกันอีกด้วย ทั้งสองจึง
สนิทสนมกันมากขึ้น ภณิตากล่าวเปิดใจถึงพลอย
ขวัญลดาว่า “บีจะคอยช่วยทุกอย่าง เวลาไปเที่ยว
งานคอสเพลย์ก็จะคอยช่วยถ่ายรูปให้ หรือผมตรง
นี้ไม่เป๊ะก็ช่วยจัดให้” ความใส่ใจของพลอยขวัญ
ลดาท�าให้เพื่อนคนนี้แตกต่างจากคนอื่น 
 ครั้งหนึ่ง พลอยขวัญลดาชวนให้เธอไป
ประกวดร้องเพลงงานหนึ่ง ซึ่งเวทีในงานสูงมาก 
ภณิตาจึงตั้งใจว่าจะไม่ขึ้นเวที ขอร้องเพลงอยู่ข้าง
ล่างดีกว่า แต่อยู่ๆ พลอยขวัญลดากลับเดินไป
คุยกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ช่วยยกวีลแชร์ขึ้นไปบนเวที 
เพราะบนเวทถ่ีายรูปสวยกว่าอยูข้่างล่าง “คอืบเีขา
เป็นคนที่นึกถึงรายละเอียด ว่าตอนอยู่ข้างล่างเรา
จะถ่ายรูปสวยไหม บางทีตัวเราก็จะนึกห่วงคนอื่น
เหมือนกัน ว่าการยกเรามันจะล�าบากไหม” 
 พลอยขวัญลดาเองก็เผยความรู้สึกออก
มาว่า “ชีวิตนี้ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีเพื่อนสนิท
นั่งรถเข็น ด้วยความที่ไม่เคยมีเพื่อนแบบนี้มา
ก่อน แต่พอมาสนิทกัน สนิทจนบางครั้งเราก็ลืม
ว่าเขาเป็นคนพิการนั่งรถเข็น รู้สึกว่าเขาปกติแบบ
เราเลย” เพื่อนสนิทคนนี้ยังบอกอีกว่าภณิตาเป็น
คนที่อ่อนโยนมาก ไม่มองคนในแง่ลบ ท�าให้อยู่
ด้วยแล้วรู้สึกผ่อนคลาย “ปกติคนท่ัวไปเวลาเจอ
กับปัญหา มักจะชอบบ่นถึงเรื่องแย่ๆ ในชีวิต แต่
เมจัง (ภณิตา) เป็นขนาดนี้ แต่กลับไม่เคยบ่น ไม่
เคยบอกว่าล�าบากเลย เราเป็นคนปกติกลับบ่นว่า
เหนื่อย” เวลาที่ได้อยู่กับภณิตา พลอยขวัญลดาจึง

รูส้กึเหมอืนได้รบัพลงัและแรงบนัดาลใจจากภณติา
อยู่เสมอ 

ก่อนที่พลอยขวัญลดาจะรู้จักกับภณิตา เวลาที่เธอ
ได้เห็นคนใช้วีลแชร์มักมีความรู้สึกสงสาร เพราะ
คดิว่าเขาน่าจะล�าบากในการใช้ชวีติ เคยมคีรัง้หนึง่
ท่ีพลอยขวัญลดาเล่าว่า “เคยไปยืนเป็นเพื่อนเขา
เพราะเห็นเขาอยู่คนเดียว ท้ังท่ีไม่รู้จักกัน เพราะ
กลวัเขาเหงา” เธอหลดุข�าออกมากับตวัเองและเล่า
ต่อ “แต่พอเรามีเมเป็นเพือ่นกลับไม่ค่อยรูส้กึสงสาร 
มนัแปลกมากทีไ่ม่สงสารเพ่ือน แต่จะไปรูส้กึสงสาร
คนแปลกหน้า (หัวเราะ) และหลงัๆ พอสนทิกันมนั
จะข้ามช่องที่ว่าคนพิการหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงไป 
เรามองว่าเขาเป็นเพื่อนปกติคนหนึ่ง ไปเท่ียวกัน
ปกติ แซวกันปกติ คุยกันปกติ” 
หลังจากท่ีได้สนิทกับภณิตาแล้ว พลอยขวัญลดา
อยากแนะน�าทุกคนเมื่อต้องพบกับคนพิการว่า 
“ถ้าเกิดเจอคนท่ีเขาเป็นแบบนี้ สิ่งแรกท่ีไม่อยาก
ให้ท�าคือจ้องเขามองเหมือนเขาเป็นคนผิดปกติ ก็
คือมองและหันไปมองท่ีอ่ืนเหมือนเขาเป็นคนปกติ  
เพราะถ้าเป็นเราเราก็คงไม่ชอบเช่นกัน ถ้าเกิดว่า
เขาต้องการความช่วยเหลือก็ค่อยเข้าไปช่วย และ
ไม่อยากให้ซุบซิบหรือพูดถึงเวลาที่เห็น อยากให้
ท�าเหมือนเขาเป็นคนปกติคนหนึ่ง”
ภณิตามกัถกูมองว่าผดิปกตเิป็นประจ�า แต่เธอก็ชนิ
เสียแล้ว โดยมากจะเป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อาจจะ
เป็นเพราะไม่เคยสัมผัสกับคนที่ป่วยเป็นโรคน้ีมา
ก่อน สิง่ทีเ่ธออยากบอกคอืให้ผู้ใหญ่ท�าความเข้าใจ
และอธิบายให้เด็กเข้าใจได้ด้วย แทนที่จะบอกเด็ก
ว่าห้ามทัก ก็อยากให้ผู้ใหญ่สอนหรือบอกอธิบาย
มากกว่าการพูดกับลูกเช่นนั้น เพราะเป็นเหมือน
เป็นการไปปิดกั้นเด็ก จะยิ่งท�าให้ไม่เข้าใจ และผู้
ที่เป็นโรคนี้ก็ถูกแบ่งแยกจากคนทั่วไปอีก
 “ท่ีว่าชินเพราะคือเราก็เองเข้าใจ แต่ก็มี
ความรู้สึกบ้างว่า โห ต้องมองขนาดน้ันเลยเหรอ 
แต่เราก็เข้าใจว่าเราเป็นของเราแบบนี้ และในชีวิต
เขาอาจจะไม่เคยเจอนัง่รถเขน็มาก่อนเลยก็ได้ มัน
เป็นปัญหาที่อยากให้ทุกคนเข้าใจ” 
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‘โอกาส’ 

ค�าสองพยางค์ที่สร้างความ
หวังให้กับผู ้คนได้เสมอ

เรื่อง: กนกวรรณ  พวันนา 



แววตาท่ีเต็มไปด้วยความหวังคู่นั้น ยังคงตราตรึงในใจเราเสมอ ค�สอง
พยางค์สั้นๆ ที่เรียกว่า ‘โอกาส’ เป็นค�ธรรมดาที่เราอยากกลับมาหาความ
หมายมันอย่างลึกซึ้ง หลังจากได้ไปพูดคุยกับ เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปิน
ผู้พิการแขนขาและมิตรสหายของเขา หลายเรื่องที่พวกเขาบอกเราในวันนั้น
ท�ให้เรากลับครุ่นคิดอย่างหนักหน่วงและตั้งค�ถามกับตัวเองว่า ‘โอกาส’ 
ส�หรับคนพิการ คือการที่เรามองเขาด้วยสายตาของความเป็น เพ่ือน พ่ี
น้อง หรือเป็นเหมือนคนในครอบครัวที่คอยช่วยเหลือกันและกันเสมอ ไม่
ว่าเขาจะเจอกับอุปสรรคอะไรก็ตามในชีวิต 

ในเช้าวันนั้นบรรยากาศการสนทนาพาเราไปค้นหาจุด
เริ่มต้นของการเป็นศิลปินสร้างแรงบันดาลใจของ เอกชัย 
วรรณแก้ว อะไรที่ท�าให้คนๆ หนึ่ง มีความหวังในชีวิต
ถึงขนาดที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนได้มากถึง
เพียงนี้ 
 เอกชยัเริม่ต้นเล่าทีม่าทีไ่ปของงานทีเ่ขาก�าลงัท�า
อยู่ นั่นคือการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ “พูดตรงๆ 
คือการเป็นวิทยากรมันเป็นเรื่องไกลตัวผมมาก คนสร้าง
ศิลปะเป็นคนมีโลกส่วนตัว ขี้อาย ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อ
ก่อนเป็นคนที่กลัวไมค์ ชอบแค่พูดกับเพื่อน แต่จับพลัด
จับผลูจนได้ข้ึนเวทีพูดเดี่ยวเลย พอพูดครั้งหนึ่งก็มีงาน
ตดิต่อเข้ามา พอพดูสักประมาณสองงานผมกร็ูส้กึว่ามผีล
ตอบรับที่โอเค สิ่งที่เราพูดท�าให้คนที่ท�างานมีแรงบันดาล
ใจในการท�างานมากขึน้ แล้วกต่็อยอดมาเรือ่ยๆ จนผมมา
พิจารณาว่าถ้าเราจะมาด้านนี้ เราต้องท�าให้สุด ผมก็เลย
มาศึกษาดูคลิปนักพูดต่างๆ ที่เขาเคยพูดไว้”
 เอกชัยเล่าต่อไปถึงรุ่นพี่คนหนึ่งที่ช่ือว่า โน้ต - 
อุดม แต้พานิช เดี่ยวไมโครโฟนชื่อดัง ซึ่งก็คือรุ่นพี่ของ
เขาที่เพาะช่าง “ผมมาจับแนวความคิดของเขาดู การท่ี
คนเรานัง่ฟังใครคนหนึง่ประมาณสองถงึสามชัว่โมงโดยที่
เขาต้องเสยีตงัค์เข้ามาฟัง ไม่ใช่เร่ืองง่ายนะ กเ็ลยมาเรยีน
รู้และเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆ เนื้อหาที่พูดส่วนใหญ่ก็
เกีย่วกบัชวีติผมโดยตรง เกีย่วกบัการคดินอกกรอบ เพราะ
คนเราจะตดิอยูใ่นความคดิเฉพาะในกรอบ เช่น คนท�างาน
ออฟฟิศท่ีเบือ่กบัการท�างานจ�าเจ แล้วกเ็จอปัญหาจนรูส้กึ
ว่า งานที่ท�ามันคุ้มไหมกับเงินเดือนที่ได้
 “คนที่ประสบความส�าเร็จ ไม่ว่าจะในระดับ
ประเทศหรือระดับโลกหรือว่าอีกหลายๆ คน เขาก็ล้ม
เหลวมาก่อน แต่เขาเจียระไนตัวเองออกมาได้ว่าเขาเจ๋ง 
ทุกคนเคยผิดหวังหมด แต่คุณจะลุกยังไงอย่างสง่างาม 
ท�ายังไงให้คนอ่ืนเขาเห็นว่า เฮ้ย! คุณเจ๋งว่ะ ถ้าคุณยืน
ด้วยขาของคุณเองได้ คุณประสบความส�าเร็จด้วยตัวคุณ
เองได้” เขาเล่าถึงสิ่งที่พูดอยู่เสมอๆ บนเวที 
 นอกจากเอกชัยจะได้บอกเล่าประสบการณ์และ
บทบาทเป็นวิทยากรพูดสร้างแรงบันดาลใจแล้ว เขายัง
แนะน�าให้รู้จักกับมิตรสหายคนสนิทอย่าง สมศักดิ์ โพธิ์
มณี “เราได้เรียนรู้จากเขาเยอะมาก อย่างความพยายาม 
เราแขนขาดยีงัท�าไม่ได้แบบเขาเลย แต่เขาไปถงึไหนหมด

แล้ว เขาใช้ชีวิตปกติไม่ติดขัดอะไร ไม่เป็นภาระใคร เขา
ก็อยู่ได้” เขากล่าวถึงเอกชัย
 และอีกหนึ่งคนใกล้ชิดท่ีเป็นเหมือนผู้ที่คอย
สนับสนนุการท�างานศลิปะของเอกชยัมาตลอดอย่าง จารุ
วรรณ เวชตระกูล ที่กล่าวถึงเอกชัยในแง่มุมที่เราไม่เคยรู้
ว่า “ประทบัใจเขาตัง้แต่เขาไปออกรายการ คนค้นฅน เรา
ดแูล้วกร้็องไห้ ไม่คดิว่าชวีติจรงิจะได้มาเจอเขา พอมาเจอ
กันก็ได้ท�างานด้วยกัน จนเติบโตถึงทุกวันนี้ อะไรที่ช่วย
เหลือกันได้ก็ช่วย เกื้อหนุนกันมาตลอด เขายังสามารถ
จะไปต่อได้อีกในอนาคต เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมาก
 “นอกจากการท�างานแล้วมันคือความผูกพัน 
เป็นเหมือนครอบครัว ญาติพี่น้องเขาเราก็รักเหมือนญาติ
พี่น้องเรา และเราประทับใจตรงที่เขาสามารถใช้ชีวิตได้
ปกติเหมือนคนท่ัวไป เรามองข้ามความพิการไปเลยนะ 
เหมือนเป็นเรื่องที่ลืมไปเลย เพราะว่าเขาท�าได้ยิ่งกว่าเรา
อีก ท่ีส�าคัญคือเขาก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน เขาท�า
ตามเป้าหมายได้ตามขั้นตอน มีความตรงต่อเวลาสูง จุด
นี้คือจุดที่พาเขาก้าวต่อไปเรื่อยๆ เขาท�าตัวเองให้พ่ึงพา
ตัวเองได้ ไม่ได้อยู่ในภาวะพึ่งคนอื่น แล้วเขาก็ท�าตาม
เป้าหมายเขาได้ ท�าตามฝันเขาได้ เพราะฉะนั้นนอกจาก
การเป็นศิลปินแล้ว เขาเป็นอะไรได้อีกมากมายเลย กาย
ไม่ใช่อุปสรรค ทุกอย่างอยู่ที่ใจ อยู่ที่ความคิด” 
 จารุวรรณเล่าถึงโครงการอาสาศิลป์ ซึ่งเป็น
โครงการเพื่อบ่มเพาะและให้พื้นที่ศิลปิน โดยมีเอกชัย
อาสาเป็นประธานโครงการ ให้คนท่ัวไปได้มีโอกาสใน
การแสดงผลงาน “เรามองว่าคนเก่งมีเยอะ แต่คนส�าเร็จ
คือคนท่ีได้รับโอกาส ทุกวันน้ีเขาเป็นตัวแทนหลักในการ
เลี้ยงดูครอบครัว เพราะฉะนั้นอยากให้คนทั่วไปมองเขา
เป็นแบบอย่าง เอกจะพูดเสมอว่า อย่าบอกตัวเองว่าท�า
ไม่ได้ ถ้าไม่ได้ลงมือท�า”
 การสนทนาครั้งนี้ดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้เรา
ได้กลบัมามองย้อนดคูวามคดิและทศันคตติวัเอง ต่อชวีติ
ท่ีก�าลังจะก้าวต่อไปในอนาคต ความพิการทางร่างกาย
เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตจริงๆ หรือไม่ หากมีโอกาส
ในการท�าความเข้าใจชีวิตคนๆ หนึ่งอย่างเปิดใจ สายตา
ที่เรามองเขา อาจไม่ใช่แค่ร่างกายที่ไม่สมประกอบ
 แต่อาจเป็นการมองท่ีหัวใจและความคดิของเขา
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ในนาทีแรกท่ีเราได้เข้าไปใน โรงเรยีนโสตศกึษาทุง่มหาเมฆ ซึง่
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสส�หรบัสอนเยาวชนผู้พกิารหหูนวก
และเดก็พเิศษ เสียงเพลงลกูทุง่เบาๆ จากวทิยตุวัเก่าดังเบาๆ 
แต่มันก็ดังพอที่จะกลบเสียงของโรงเรียนที่เคยวุ่นวายได้ไม่
ยาก เพราะในวนันีส้ถานทีท่ีเ่คยเตม็ไปด้วยเด็กๆ ความคกึคกั 
ชีวิตชีวา เหลือเพียงครูไม่กี่คนกับแม่บ้านที่ก�ลังท�ความ
สะอาดโรงเรียนเป็นวันสุดท้าย เพราะพรุ่งนี้ครูจะได้หยุดปิด
เทอมเพื่อเตรียมพร้อมกลับมาสอนในเทอมต่อไป
 และในความเงียบนั้นก็เหมือนจะเงียบลงไปอีก เมื่อ
ครูคนหนึ่งก�ลังพาเราไปพบครูที่เราติดต่อขอสัมภาษณ์
ไว้ ระหว่างทางครูได้พูดคุยกับครูอีกคน ในบทสนทนาที่เรา
ท�ได้แต่มองด้วยความไม่เข้าใจ ในความหมายท่ีเขาสื่อสาร 
ในภาษาท่ีเราไม่เคยท�ความรู้จักอย่าง ‘ภาษามือ’ ประสาท
ทางการได้ยินดูเหมือนจะไร้ค่า ประสาททางการมองเห็นก็
มิอาจตีความ ในจังหวะนั้นเรากลับยิ่งรู้สึกว่าโรงเรียนมัน
เงียบกว่าที่ผ่านมา เสียงวิทยุถูกกลบหายไปกับบทสนทนาที่
เราไม่เข้าใจ ณ เวลานั้นเรากลายเป็น ‘คนนอก’ ที่อยู่ภายใน
โรงเรียน 

ออทิสติก: 
ความเข้าใจที่เปลี่ยนแปลงไป  

หลังบทสนทนานั้นจบลง ครูก็พาเราเดินผ่านอาคาร สระน�้า สนาม
บอล และเรากไ็ด้มาพบกบั อมุาพร รงัสยิานนท์ หรอื ครอูอ หัวหน้า
ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับบุคคลออทิสติกในมูลนิธิคุณพุ่ม ครูเข้ามา
ตอนรับเราด้วยรอยยิ้มที่สัมผัสได้ถึงความจริงใจ ในห้องท�างานท่ี
เต็มไปด้วยเอกสารและหน้าจอที่อยู่ในหน้าต่างท่ีก�าลังพิมพ์งานท่ี
คั่งค้าง บทสนทนาก็เร่ิมข้ึนบนโต๊ะที่เต็มไปด้วยสมุดพกและงาน
เอกสารมากมาย 
 “อะไรที่เป็นเหตุผลท�าให้ครูตัดสินใจมาสอนเด็กๆ ท่ีนี่” 
เราถามค�าถามแรก
 “ที่จริงตอนแรกต้ังใจจะเป็นครูแนะแนว แต่บังเอิญมาส
อบบรรจุติดที่นี่และก็อยู่ยาวจนมาถึงปัจจุบัน” ครูออยังเล่าให้ฟัง
อีกว่า การที่ไม่ได้จบเอกการศึกษาพิเศษมาตั้งแต่แรก และในช่วง
แรกต้องมาสอนเด็กพิการทางการได้ยิน ท�าให้ต้องเริ่มเรียนภาษา
มือใหม่หมด โดยที่ในช่วงแรกก็จะต้องเรียนกับครูพี่เลี้ยง “ในช่วง
นี้เราก็ก็จะได้เห็นความน่ารักของเด็กๆ เขาจะมาช่วยสอนภาษาให้

เรา ตอนทีม่าบรรจแุรกๆ เขากอ็ายใุกล้ๆ แล้วเราเองกเ็พิง่เร่ิมเรียน
ภาษามือใหม่ด้วย แต่เขาก็ไม่ได้มองว่าครูจะสอนเขาได้ไหม”  
 แล้วหลังจากที่ครูออได้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินมานับสิบปี จะเรียกว่าความบังเอิญหรือโชคชะตา ท�าให้ต้อง
มาเริม่สอนเดก็ออทสิตกิ เรยีกได้ว่าเริม่เรยีนรูเ้ดก็ออทสิตกิตัง้แต่ต้น
เลยก็ว่าได้ 
 “ทแีรกเราคดิว่าเดก็ออทสิตกิน่ากลัว ภาพทีต่ดิตากค็อืเขา
จะอาละวาด พูดจาไม่รู้เรื่อง ท�าอะไรก็ตามใจตัวเอง แต่พอเรามา
สอนจริงมันผิดกับที่เราคิดไว้หมดเลย เขาก็ยังอยู่ในกฎกติกา เชื่อ
ฟังเรา บางคนอาจมีที่จะต้องทานยาบ้าง มีอารมณ์รุนแรงบ้าง แต่
เขากย็งัฟัง เดก็ออทสิตกิจะมคีวามพเิศษกว่าเดก็พกิารประเภทอืน่ๆ 
คือเด็กออทิสติกร้อยคนก็มีร้อยแบบ เด็กทุกคนแตกต่างกันในทุก
รายละเอียด ทั้งในแง่ของการดูแล แม้แต่การใช้ค�าพูดบางคนต้อง
พดูเสยีงดงั บางคนพดูเสียงดงัไม่ได้ ซึง่เรือ่งเหล่านีค้รตู้องใส่ใจเป็น
พิเศษ”

เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์ / 
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย



 นอกจากความใส่ใจเป็นพิเศษแล้วการสอนเด็กกลุ่มนี้ยังมี
ส่วนทีย่ากทีส่ดุคอื การควบคมุพฤตกิรรมกบัอารมณ์ของเด็ก เพราะ
ในแต่ละวันอารมณ์จะมาไม่เหมอืนกนั เพียงแค่บางทีอุณหภมูเิปลีย่น
อารมณ์ก็เปลี่ยน อย่างถ้าอากาศร้อนมากๆ จะมีอีกอารมณ์หนึ่ง 
เวลาหิวก็จะมีอีกอารมณ์หนึ่ง หรือถ้าตอนเช้าถ้าเด็กโดนดุมาจาก
บ้านก็จะมีอาการหงุดหงิดติดมาด้วย ซึ่งครูต้องสังเกตเวลาเด็กมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป จะต้องติดต่อผู้ปกครองเพ่ือสอบถามอย่าง
ใกล้ชิดว่าที่บ้านมีปัญหามาหรือไม่ เพื่อจะได้เตรียมรับมือทัน เรียก
ได้ว่าปัจจยัแวดล้อมทัง้หมดสามารถส่งผลต่อเดก็ได้ ซึง่ครตู้องใส่ใจ
สิ่งเหล่านี้เป็นพิเศษ 
 และนอกจากความใส่ใจที่พิเศษแล้ว เราก็ยังสงสัยว่าเด็ก
กลุ่มนี้จะสามารถใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานพิเศษอย่างไรเพื่อเป็นตัว
วัดถึงพัฒนาการและความสามารถของเด็กๆ กลุ่มนี้
 ครูออให้ค�าตอบว่า เด็กกลุ่มนี้จะมี IEP (Individualized 
Education Program) เป็นมาตรฐานตัวชี้วัดของบุคคล คือจะตั้ง
เกณฑ์เอาไว้และประเมินเป็นระยะโดยการสังเกตพฤติกรรมและ
ประเมินโดยการท�างาน รวมถึงแล้วแต่สถานการณ์ด้วย ซึ่งเป็น
เกณฑ์ที่เฉพาะตัวบุคคล เพราะจุดประสงค์ของการสอนเด็กออทิ
สติกคือการที่เด็กอยู่ได้ด้วยตัวเอง รวมถึงฝึกอาชีพให้เขาสามารถ
ใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ 
 “ตอนแรกสารภาพตามตรง เราก็มีความคาดหวังว่าจะให้
เขาออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ แต่ถาม
ว่าประสบความส�าเร็จไหม ก็ไม่ เพราะชีวิตการท�างาน มีทั้งคนที่
ท�างาน บรรยากาศในการท�างาน ในที่ท�างานอาจมีคนสัก 10 คน
อาจมีคนเข้าใจเขาสัก 5 คน อีก 5 คนที่ไม่เข้าใจ อย่างแค่ทักเขา
ด้วยค�าพูด ท�าไมวันน้ีมาสาย คนธรรมดาอย่างเราก็รู้สึกธรรมดา
แต่เด็กเขาก็จะอู้หู ท�าไมว่าเขารุนแรง หรือบางทีไปล้อเล่นกับเขา
ไปหลอกเขาว่าวันนี้กลับบ้านไม่ได้นะ ต้องนอนท่ีท�างาน ส�าหรับ
คนปกติเขาก็จะเข้าใจว่านี้คือการล้อกันเล่น แต่ส�าหรับเด็กออทิสติ
ก เขาคิดจริงจะให้เขานอนที่ท�างานอารมณ์เขาก็จะเปลี่ยนทันที” 
 “แล้วมีท้อบ้างไหมที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดไว้” เราถาม
 “ก็เคยมีท้อบ้าง ในความรู้สึกเราอยากให้เป็นอย่างหนึ่ง
แต่มันเป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่เราก็ต้องตั้งสติเอาใหม่ เด็กเขาก็บอก
เรานะเขาท�าได้แค่นี้เขาท�าเต็มท่ีแล้ว ตอนแรกท่ีเขามาคาดหวังสูง
มาก คาดหวงัว่าเดก็เราเรยีน 3 ปีนะ จบไปจะต้องไปท�างานทีส่ถาน
ประกอบการ เด็กเราจะต้องมีงานท�าทุกคน แต่พอถึงสถานการณ์
จริงอุปสรรคมีมากกว่านั้น ด้วยสภาพของสถานประกอบการด้วย 
ด้วยสภาพของครอบครัวด้วย
 “แต่ถึงอย่างนั้นเพียงแค่การได้สอนเด็กกลุ่มนี้ก็มีความสุข
แล้ว สุขกับการเป็นผู้ให้ ได้เห็นพัฒนาการเขาดีขึ้น อย่างเด็กบาง
คนที่มาอยู่กับเราทีแรกเขาท�าอะไรไม่ได้เลย พอเราสอนเขาเขาก็ดี
ขึ้นท�าอะไรเป็นมากขึ้น เขามีความสุขกับการมาโรงเรียน จากการ
พูดคุยกับผู้ปกครองเด็กเขาไม่เคยบ่นว่าไม่อยากมาโรงเรียน ปิด
เทอมเขาก็จะโทรมาหาครูว่าจะเปิดเทอมเมื่อไร เขามองว่าเราเป็น
ที่พึ่งของเขาด้วยนอกจากครอบครัวของเขาแล้ว เด็กพวกนี้เขาจะ
นกึถงึเรา อย่างเวลาเขาไปไหนเขากจ็ะมาบอกว่าอยากให้ครอูยูต่รง
นัน้ด้วย หรอืเวลาท่ีบ้านเขามงีานอะไรเขากจ็ะนกึถงึเราเป็นคนแรกๆ 

แล้วเขากจ็ะเป็นห่วงเรา อย่างถงึเวลาทานข้าวเขากจ็ะเดนิมาตามครู 
หรอืเวลาเราไปประชมุหลายๆ วนัเขากจ็ะบ่นคดิถงึ สงสัยว่าครหูาย
ไปไหน” ครูออเล่าให้ฟังด้วยรอยยิ้มมุมมากตลอดเวลา
 คนทั่วไปอาจมองว่าเด็กออทิสติกเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ยาก 
เข้าใจได้ยาก แม้แต่ตัวครูออเองก็ไม่ปฏิเสธ มีต�าราตั้งมากมาย 
มีทฤษฎีท่ีหลากหลาย แต่พอมาถึงตอนสอนจริง ทฤษฎีที่เรียน
มาท้ังหมดครึ่งหนึ่งใช้ไม่ได้ เพราะเด็กออกทิสติกร้อยคนก็มีร้อย
พฤติกรรม ทฤษฎีเป็นแค่แนวทาง ซึ่งอาจท�าได้ดีที่สุดเพียงแค่ปรับ
ในกรณท่ีีมีความคล้ายกนัแต่ ในวธิกีารเดยีวกนัแต่เป็นเดก็แต่ละคน
ผลลัพธ์ก็ไม่เหมือนกัน 
 “ในหลายๆ ครั้งพวกเราก็ท�าเกินไป มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไป
ขึ้นรถไฟฟ้าเขาลุกให้ผู้หญิงนั่ง แต่ผู้หญิงไม่นั่ง เขาก็เกิดค�าถาม
ว่า ท�าไมเขาลุกนั่งแล้วท�าไมไม่นั่ง เขาก็จะกลับมาถามเราว่าเขา
ท�าความดีแล้วท�าไมคนนั้นไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาท�า” ครูออเล่า
สถานการณ์ในห้องเรียนให้ฟัง
 “เรากต้็องมานัง่อธบิายให้เขาฟัง ว่าคนนัน้เขาอาจมองเหน็
ว่าเราเด็กกว่าก็เลยอยากให้เรานั่งแทน เราก็ต้องคอยอธิบายให้เขา
เข้าใจ ต้องเป็นความจริงและท่ีส�าคัญต้องพูดในมุมบวก เราต้อง
ใช้ค�าพูดในเชิงงบวก เพราะว่าค�าพูดที่ติดลบก็จะติดอยู่ในใจเขาไป
ตลอด” 
 สิ่งส�าคัญท่ีสุดท่ีครูออพยายามเน้นย�้า คือการท�าความ
เข้าใจว่าเด็กๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นกัน “อยากให้
เข้าใจว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เขาก็มีตัวคนมีความสามารถ
เหมือนคนทั่วๆ ไป เพียงแต่ให้โอกาสเขาสักนิดหนึ่ง ที่เรากลัวพวก
เขาอาจเพราะพฤติกรรมของเขา เวลาเขาโกรธหรือเขาหิว เขาก็จะ
คบคุมพฤติกรรมของตัวเองไม่ได้ บางทีถ้าเขาไม่อยากจะกินข้าว 
หรืออาหารที่เขาไม่ชอบ เขาอาจโยนจานทิ้งลงไปเลยก็ได้ แต่อยาก
ให้มองเขาว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง บางพฤติกรรมเขาไม่สามารถ
ทีจ่ะควบคมุได้จรงิๆ เนือ่งจากสารเคมใีนสมอง เรือ่งของสมองทีม่นั
ไม่สมดลุกนั กค็อืเขากมี็ความรูสึ้กเหมอืนพวกเราทกุคน การทีไ่ปใช้
ค�าพูดที่เรามักคิดไปเองว่าเขาไม่รู้เรื่อง แต่จริงๆ เขารู้เรื่อง การใช้
ค�าพดูทีร่นุแรงหรอือาจเป็นเพยีงสายตาท่ีมองเขา หรอืว่าการปฏเิสธ
เขา หารกนัเขาออกไปจากสงัคมนีก้ค็อืการสร้างบาดแผลในจิตใจให้
เขาแล้ว” 
  `หลังจากจบบทสนทนาเราร�่าลาและเดินจากครูมา 
พร้อมกบัความรูส้กึใหม่และความเข้าใจใหม่ทีเ่ราไม่ได้มองพวกเขา
ด้วยสายตาที่สงสาร แต่มองด้วยสายตาปกติ ไม่ต่างไปจากเราซึ่งก็
เป็นส่วนหนึ่งในสังคมเหมือนกัน  

 

ขอขอบคุณ
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
คุณอุมาพร รังสิยานนท์, คุณวรางคณา รามฤทธิ์, คุณวิรัช ภู่เล็ก
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เด็กปิดตาผู ้เปิดใจ
ให้การเติบโต: 

S P E A K E R

เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์ / ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย



จะดีแค่ไหน หากมีใครสักคนให้เราเรียกว่า ‘บ้าน’
 ความสัมพันธ์ของครอบครัว โดยเฉพาะความเป็นพี่
เป็นน้องนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น แสนพิเศษ และ
ไม่อาจตัดขาดได้โดยง่าย รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ กระทั่งน�้าตา 
มักหลั่งท้นขึ้นมาในความทรงจ�ยามเราถวิลหา ไม่ว่าเราจะ
เติบโตแค่ไหน เรื่องราวความสัมพันธ์ของความเป็นพี่น้อง
มักเป็นสิ่งที่กลับมาเรียกรอยยิ้มและสร้างความอ่ิมเอมใจได้
เสมอ
 พลอย - สโรชา กิตติสิริพันธุ์ บัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง เอกภาษาไทย จากคณะอักษรศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นกัเขยีนและบรรณาธกิารฝึกหดั 
วัย 24 ปี ผู้พิการทางสายตาตั้งแต่ก�เนิดด้วยโรคมะเร็งใน
จอประสาทตา ควงคู่มาพร้อมพี่สาวสุดซี้ ส้ม - รวิพร กิตติ
สิริพันธุ์ ผู้เป็นมากกว่าพี่สาว ส้มพาเราไปเห็นทั้งในมุมของ
พี่น้องและอีกมุมในฐานะผู้ดูแลน้องสาวซึ่งมองไม่เห็น
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แม้พลอยจะเตบิโตขึน้มาด้วยดวงตาทีบ่อดสนทิทัง้สองข้าง แต่ครอบครัวกเ็ลีย้ง
ดเูธอให้เตบิโตขึน้มาไม่ต่างจากลกูคนตาดทีัว่ไป ตอนนีพ้ลอยมทีกัษะชีวติครบ
ถ้วนและช่วยเหลือตวัเองได้ไม่ต่างจากคนอ่ืนๆ โดยมคีรอบครวัและพีส่าวอย่าง
ส้ม คอยเป็นก�าลังใจและคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ
 “ตั้งแต่ส้มจ�าความได้ก็มีน้องอยู่ข้างๆ แล้ว เกิดมาน้องก็เป็นแบบนี้
แล้ว พ่อแม่ก็จะบอกว่าส้มต้องรักน้องมากๆ นะ ต้องดูแลน้องดีๆ เพราะน้อง
พิเศษกว่าคนอื่น จริงๆ เราก็ไม่ได้ดูแลอะไรพิเศษ เพราะเกิดมาก็จ�าได้เลยว่า
น้องเป็นแบบนี ้ส่วนตวัน้องเองกจ็�าได้ว่าเกดิมาเป็นแบบนี ้มนักเ็ป็นธรรมชาติ 
เหมอืนคู่พีน้่องทัว่ไป มทีะเลาะกนัตามประสาเดก็ และสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่พลอย
มองไม่เห็น คือเขาจะเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจ เราก็จะเป็นฝ่ายยอม เราก็เหมือน
พีน้่องทัว่ไปทีเ่วลาทะเลาะกนั งอนกนั แป๊บเดยีวกห็าย” พ่ีสาวกล่าวอย่างยิม้ๆ 
ว่าแม้น้องสาวของเธอจะไม่เหมอืนคนอืน่ แต่เธอกด็แูลน้องและเล่นกบัน้องไม่
ต่างกับคู่พี่น้องทั่วไป
 ส่วนตัวพลอยเองที่พิการทางสายตาตั้งแต่ก�าเนิด ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่อง
นี้เป็นปัญหาในชีวิตมากเท่าหลายคนเป็นกังวล ในวัยเด็ก พลอยเข้าเรียนชั้น
อนุบาลในฝ่ายบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเด็กพิการและครอบครัว (Early 
Intervention Center: EI) ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
จากนัน้จงึเริม่เรยีนอักษรเบรลล์ในขณะทีเ่ดก็อนบุาลทัว่ไปเริม่คดั ก. ไก่ พลอย
เรียนรู้การช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นและเรียนรู้การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ต่อมาในระดับประถมศึกษาจึงได้เข้าเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
เนื่องจากท่ีนี่มีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ เช่น 
หลักสูตรศิลปะ แล้วจึงย้ายมาเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นมัธยมศึกษา
 พลอยเล่าความรูส้กึของการไปโรงเรยีนวนัแรก และเป็นครัง้แรกทีเ่ธอ
ต้องเรียนรวมกับเด็กปกติ ภาพความฝันวัยเด็กของพลอยที่จะได้ท�ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนๆ ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างแจ่มชัดในความทรงจ�า “ตอนเข้าไป
เรียนรวมกับเพื่อนๆ ที่เป็นเด็กปกติ ตอนนั้นจ�าได้ว่าตื่นเต้นมาก เพราะมัน
เป็นความฝันของเราตอนประถมทีจ่ะได้เล่นกฬีา เราเคยฝันทีจ่ะได้ท�ากจิกรรม
กับเพื่อนๆ ฝันว่าอยากจะเรียนโรงเรียนเดียวกับพี่ คิดว่าถ้าพี่น้องอยู่โรงเรียน
เดียวกันน่าจะสนุกดี แต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกัน การขึ้นมัธยมเลย
เป็นครั้งแรกที่ต้องปรับตัวหลายอย่าง” 
 เมือ่พลอยต้องย้ายโรงเรยีนเป็นครัง้แรก ความเปลีย่นแปลงต่างๆ ได้
เกดิขึน้กบัเธอในชนดิทีพ่ลกิจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื จากเดมิทีเ่คยอยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่คุ้นเคย มีแต่เพื่อนที่มองไม่เห็นเหมือนกัน มีอักษรเบรลล์ที่เธอคุ้น
เคยและใช้อ่านเขยีนมาตลอดชวีติ มคีรทูีเ่ข้าใจความต้องการ และไม่เคยรูส้กึ
แปลกแยกกับคนอื่นๆ มาก่อน แต่เมื่อต้องมาอยู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ สิ่งที่เธอ
พอจะท�าได้คือการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 “เราต้องปรับตัวมากเหมือนกัน เพิ่งเคยรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าตัวเราไม่
เหมือนคนอื่น ทุกคนดูตื่นเต้นมากที่เจอเรา ต้องปรับตัวเรื่องเอกสารการเรียน
การสอน เพราะโรงเรยีนไม่มสีือ่ส�าหรบันกัเรยีนทีพ่กิารทางสายตามาก่อน เรา
ต้องมานัง่คดิร่วมกบัครวู่า แต่ละวชิาต้องใช้วธิไีหนในการเรยีนด ีอีกเรือ่งทีต้่อง
ปรบัตวัคอืเรือ่งเพือ่น เราไม่เคยมเีพ่ือนทีม่องเหน็อยูด้่วยกนัตลอดทัง้วนัขนาด
นีม้าก่อน เราต้องปรบัตวัว่าเราจะสือ่สารกบัคนอืน่ยงัไง เพือ่นกป็รบัตัวเข้าหา
เราด้วย ค่อยๆ เรียนรู้กัน”
 ส่วนเรือ่งการบ้านหรอืรายงาน มบีางส่วนทีต้่องอาศยัความช่วยเหลอื
จากครอบครัวและคนรอบข้าง ปัญหาหลักคือเอกสารการเรียนการสอนใน
โรงเรียนไม่มีอักษรเบรลล์ แต่ภายหลังเมื่อพลอยหัดใช้คอมพิเตอร์ ก็สามารถ

เราไม่เคยมีเพ่ือนที่มอง
เห็นอยู ่ด ้วยกันตลอด
ทั้งวันขนาดน้ีมาก ่อน 
เราต้องปรับตัวว ่าเรา
จ ะ สื่ อ ส า ร กั บ คนอื่ น
ยังไง เพื่อนก็ปรับตัว
เข้าหาเราด้วย ค่อยๆ 
เรียนรู ้กัน 

“

“
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รบัผดิชอบงานในส่วนทีเ่ธอรบัผดิชอบเองได้ ส่วนงานทีต้่องใช้สายตาอย่างการ
วาดรูปก็จะใช้พี่สาวช่วย
 ส้มผูเ้ป็นพีส่าวทีต้่องดแูลทัง้งานของตวัเองและการบ้านของน้องเปิด
ใจว่า “ช่วงนั้นค่อนข้างหนัก เราอยู่ประมาณ ม.3 เราหลับที่โรงเรียนทุกวัน
เพราะท�าการบ้านสองโรงเรียน จนครูเรียกผู้ปกครองไปพบ ตอนนั้นก็ท้อนะ 
แต่กผ่็านมาแล้ว” ส้มทิง้ท้ายด้วยเสยีงหวัเราะ ส่วนมากงานทีส้่มต้องช่วยเหลอื
น้องเป็นพิเศษมักเป็นงานวาดเขียนที่ต้องใช้สายตาเป็นหลัก 
 พลอยเริม่ฝึกการวาดรปูโดยอาศยัการสัมผสัและจดจ�ารปูทรงของสิง่
ต่างๆ ว่ามีเหลี่ยมมุม หรือกลมมนอย่างไร แล้วแปลงสิ่งที่เป็นรูปทรงให้ออก
มาเป็นรูปภาพ ถ่ายทอดสิ่งที่คิดไว้ที่เป็นรูปทรงให้ออกมาบนกระดาษ จริงๆ 
มนัเป็นสิง่ทีเ่ราเริม่ต้นพฒันาได้ ถงึแม้จะไม่มคีอนเซป็ต์เกีย่วกบัภาพในหัวเลย 
จากเดมิทีไ่ม่กล้าคดิ ไม่กล้าออกความเหน็เพยีงเพราะคดิว่าไม่มทีางท�าได้ แต่
แท้จริงแล้วก็เป็นเพียงอีกสิ่งหนึ่งที่เธอสามารถท�าได้เพียงแค่สลัดความ ‘ไม่
กล้า’ ออก
 นอกจากเรือ่งวาดรปูแล้ว การเตบิโตได้มอบหลายสิง่หลายอย่าง และ
ท�าให้พลอยเรียนรู้ว่ามีอีกหลายเรื่องที่คนมองไม่เห็นก็สามารถท�าได้ไม่ต่าง
จากคนอื่น “พอโตขึ้นก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถท�าได้เองร้อย
เปอร์เซ็นต์ อย่างเช่นการท�างานบ้าน ดูแลบ้านช่อง เพียงแต่ว่าเราจะท�ามัน
หรือเปล่า อยู่ที่ว่าเราจะฝึกที่จะท�ามันหรือเปล่า”
 รวมไปถงึเรือ่งการเดนิทางไปไหนมาไหน  พลอยยนืยนัว่าเธอสามารถ
ท�าได้ แต่มักจะเป็นปัญหาและเป็นที่กังวลของคนรอบข้างเสมอ ในการเดิน
ทางด้วยขนส่งสาธารณะก็ไม่เป็นปัญหา “อย่างเช่นในรถไฟฟ้าจะมีประกาศ
ทุกสถานี มีเจ้าหน้าที่คอยอ�านวยสะดวกเป็นอย่างดี จะติดปัญหาแค่ตอน

ขึ้นรถเมล์ที่ต้องขอให้คนช่วยดูให้ว่ารถเมล์สายที่รอมาถึงป้ายหรือยัง ความ
ห่วงของเขามันมากกว่าที่เราห่วงตัวเองด้วยซ�้า บางครั้งเราไม่รู้ว่ารอบข้างมัน
อันตรายเท่าไร เราไม่เห็นท่อ เสา แต่เขาเห็น”
 ส้มเล่าย้อนกลบัไปตอนทีพ่ลอยฝึกเดินทางด้วยตวัเองครัง้แรกๆ “พอ
ตอนพลอยใกล้เรยีนจบ เรากเ็ริม่มาคยุกนัแล้วว่าจะท�ายังไงให้พลอยเริม่ออกไป
ชีวิตด้วยตนเอง เช่น ให้พลอยออกไปเดินเอง แล้วส้มแอบดู หรือแอบดูตอน
น้องขึ้นรถไฟฟ้าเอง ท�าเขาท�าได้เราก็ดีใจ โล่งใจ”
 ตวัพลอยเองกเ็ข้าใจพีส่าวดว่ีาอยากให้เธอดแูลตัวเองและใช้ชวีติด้วย
ตัวเองได้ “พี่ส้มคิดว่าต้องท�าอะไรกับเราสักอย่างให้เราโตขึ้น พี่ส้มหัดให้เรา
เดินทางเอง ตัวเราก็อยากพัฒนาตัวเองอยู่แล้ว มันดีที่มีคนมากระตุ้น ผลัก
ดันเราให้ออกไปท�าอะไร แต่ก่อนเพื่อนๆ ก็ถามว่าท�าไมเราไม่เดินทางเองสัก
ที แต่พอเราลองท�าจริงๆ เพื่อนกลับถามว่าท�าไมเราเดินเองเป็นเร็วขนาดนี้ 
  “เวลาเราเดนิออกมาในสงัคม มนัไม่ได้มแีค่ครอบครวัทีห่่วงเราเท่านัน้ 
แต่มคีนอืน่ท่ีห่วงเราด้วย บางครัง้เวลาเราเดนิบนทางเท้ากจ็ะมคีนร้องเตอืนให้
ระวงัเสา ระวงัต้นไม้ แต่จรงิๆ เรากห็ลบเองได้ เพราะไม้เท้าเราจะชนก่อน แต่
เขาจะบอกเราตลอดทางว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า เมื่อก่อนเราไม่เคยเจอคนเยอะ
ขนาดนี้ พอได้เดินทางเอง เราถึงได้รู้ว่ามีคนที่เป็นห่วงมาเยอะขนาดนี้ มีคน
ที่เป็นช่วยเหลือเรามากขนาดไหน” 
 การทีพ่ลอยมองไม่เหน็กลับท�าให้เธอเหน็ได้น�า้ใจของเพือ่น ครอบครัว
และคนทีพ่ร้อมจะช่วยเหลอืเธออย่างแท้จรงิ ใช่ว่าการทีเ่กดิมาตาพกิารจะต้อง
หมายถงึความโชคร้ายเพยีงอย่างเดยีว พลอยเล่าถงึความโชคดใีนชวีติของเธอ 
ว่าการท่ีเธอเกดิมาเป็นคนทีม่องไม่เหน็ช่วยคดัสรรแต่คนจรงิใจให้เข้ามาในชวีติ
เธอ 



“เรารู้สึกว่าถ้าจะพูดถึงข้อดีของมัน มันก็มี คนที่ไม่พร้อมจะช่วยเหลือเราเขา
ก็จะตีตัวออกห่างอยู่แล้ว มันคัดคนที่จะมาอยู่ใกล้เราระดับหนึ่ง จะมีแต่คนดี
เท่านั้นที่จะอยู่กับเราได้ ถ้าเขาไม่อดทน ไม่มีใจ เขาก็ไม่มาอยู่แล้ว แต่ก็อาจ
จะมบีางทว่ีาบางคนอาจจะช่วยเพราะคดิว่าท�าบญุ แต่พอเขามารูจ้กัจรงิๆ เขา
ก็จะได้เพื่อน ได้เรียนรู้กันไป”
 ประสาทสัมผัสท่ีพลอยฝึกฝนและใช้ทดแทนการมองเห็นคือการฟัง
เสียง พลอยใช้การแยกแยะสิ่งต่างๆ จากเสียง อย่างเช่น เล่นเกมโปเกมอน
โก พลอยก็จะอาศัยการฟังเสียงเป็นหลัก เช่นเดียวกับการเล่นดนตรี พลอย
แยกแยะโน้ตต่างๆ จากการฟังเสียง เครื่องดนตรีช้ินแรกท่ีเธอรู้จักและได้
ลองเล่นคือเปียโน พลอยอาศัยครูช่วยบอกโน้ต และจดจ�าว่าโน้ตแต่ละตัว
ต้องเล่นด้วยนิ้วไหน จากนั้นจึงเริ่มเรียนโน้ตเบรลล์ซึ่งไม่ได้วาดอยู่บนบรรทัด
หน้าเส้นปกติ แต่จะเหมือนอักษรเบรลล์ทั่วไปที่เป็นบรรทัดเรียงกันลงมา แต่
จะมีการแยกเป็นห้องเสียง มีสัญลักษณ์บอกความยาวแต่ละจังหวะ และจะมี
เครือ่งหมายก�ากบัว่าให้เล่นสัน้ ยาว เบา หนกั ไม่ต่างจากโน้ตเพลงปกต ิและ
มีสัญลักษณ์บอกว่าโน้ตแต่ละตัวต้องเล่นด้วยนิ้วไหน โน้ตเพลงปกติอาจจะมี
แค่สองหน้า แต่พอพิมพ์ออกมาเป็นโน้ตเบรลล์แล้วอาจจะหนาเป็นเล่ม
 นอกจากจะเล่นเปียโนแล้ว เธอยังชอบอ่านชอบเขียนเป็นงานอดิเรก 
และท�าได้ดีถึงขนาดตีพิมพ์ออกมาเป็นเล่มและได้รับรางวัลรางวัลชมเชย
ประเภทสารคดีส�าหรับเด็กวัยรุ่น จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน ประจ�าปี 2559 ซึง่กค็อืเรือ่ง จนกว่าเดก็ปิดตาจะโต ทีร่วบรวมมาจาก
บนัทกึประจ�าวนัของตวัพลอยเอง พลอยเล่าถงึทีม่าของหนงัสอืเล่มนีว่้า “ตอน

พี่ส ้มคิดว่าต้องท�าอะไร
กับเราสักอย่างให้เราโต
ขึ้น พี่ส ้มหัดให ้ เราเดิน
ทางเอง ตัวเราก็อยาก
พัฒนาตัว เองอยู ่ แล ้ว 
มันดี ที่ มี คนมากร ะตุ ้ น 
ผลักดันเราให้ออกไปท�า
อะไร

“

“
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ห า ว ่ า อ ะ ไ ร เ ป ็ น แ ร ง
บั นดาล ใจ ให ้ เ ร าท� ามั น 
เ ร า เ ชื่ อ ว ่ า มี อี ก ห ล า ย
อย่างที่ เราท�าได ้ พอเรา
ท�าไปแล้ว มันจะมีคนเห็น 
เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนความ
เช่ือเก่ียวกับเรา มีหลาย
อย่างท่ีเราท�าได ้ แต ่แค ่
อาจจะยั งหาวิธี ไม ่ เจอ
เท่านั้นเอง
 

“

“
แรกเราไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะกลายมาเป็นหนังสือ และไม่คิด
ว่าวันหนึ่งเราจะรวมบันทึกของตัวเองมารวมเป็นหนังสือ
ได้ มันเลยค่อนข้างกระจัดกระจาย” แต่เล่มที่สอง คือ
เรื่อง ก ไก่เดินทาง นิทานระบายสี ซึ่งได้รับรางวัลหนังสือ
ดีเด่น ประจ�าปี 2560 หนังสือส�าหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 
ปี ประเภทบทร้อยกรอง โดยส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ส้มกล่าวถงึหนงัสอืของน้องสาวว่า “อ่านหลายรอบ
มาก เล่มนี้อยู่มาตั้งแต่สร้างตัวละครแต่ละตัวขึ้นมา” ส่วน
พลอยเองกร็ูส้กึว่าการเขยีนหนงัสอืเล่มนีเ้ป็นคร้ังแรกทีท่�าให้
เธอรู้สึกว่าเธอก�าลังจะเป็นนักเขียนจริงๆ พลอยต้ังใจแต่ง
เป็นบทร้อยกรองส�าหรับเด็ก โดยการน�าเรื่องพยัญชนะ 44 
ตัวมาผูกเป็นนิทาน จึงสามารถใช้เป็นหนังสือสอนเรื่องบท
ร้อยกรองก็ได้ ฝึกจ�าพยัญชนะก็ได้ หรือฝึกวาดรูประบายสี
ก็ได้
 “เล่มนี้เราตั้งใจคิด ตั้งใจว่าจะเขียนหนังสือให้คน
อื่นอ่านจริงๆ แล้วก็คิดว่าคนอ่านจะได้อะไร จะเข้าใจไหม 
ต่างกบัเล่มแรกทีเ่ขยีนให้เราเข้าใจพอ แค่อยากเก็บบางเรือ่ง
ไว้ให้ตวัเองอ่านในวนัข้างหน้า” พลอยบอกถงึความแตกต่าง
ของที่มาหนังสือแต่ละเล่มที่เธอเขียน
 และที่ส�าคัญคือพลอยไม่ได้มองว่าการที่ผู้พิการ
ทางสายตาจะลุกขึ้นมาเขียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องพิเศษ น่า
ตื่นตะลึงหรือชวนอัศจรรย์ใจแต่อย่างใด 
“เราคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องเขียนหนังสืออย่างเดียวสังคมบอก
ว่าคนตาบอดท�าไม่ได้  แต่เรื่องอื่นๆ ก็ด้วยที่สังคมมักจะ
บอกว่าเราท�าไม่ได้หรอก  ทั้งๆ ที่มีอีกหลายอย่างที่เรา
ท�าได้ แค่เราลองลงมือท�ามันก่อน แค่เราลองคิดจะท�า มัน
จะหน้าตาออกมาเป็นยังไง ถ้าเราไม่พยายามที่จะเริ่มเลย 
มันจะไม่เกิดผลอะไรขึ้นเลย หาว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เราท�ามัน เราเชื่อว่ามีอีกหลายอย่างที่เราท�าได้ พอเรา
ท�าไปแล้ว มันจะมีคนเห็น เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนความเชื่อ
เกี่ยวกับเรา มีหลายอย่างที่เราท�าได้ แต่แค่อาจจะยังหาวิธี
ไม่เจอเท่านั้นเอง”
 ส่วนส้มซึ่งเป็นทั้งพ่ีสาวซึ่งใกล้ชิดกับพลอยมาก
ที่สุดคนหนึ่งมองว่า “ในมุมของเราที่เป็นผู้ดูแล คืออาจจะ
เป็นเราเองท่ีมีก�าแพง อาจจะห่วงเขาในทุกเร่ืองมากเกิน
ไป เราต้องข้ามไปด้วยกันกับเขา มันคือการเสี่ยงไปด้วย
กัน บางเรื่องต้องสนับสนุนในเรื่องที่เราช่วยได้ เราแค่ต้อง
ช่วยๆ กัน ท้ังพ่อแม่ คนดูแล ถ้าเราไม่พยายามด้วยกัน
มันก็จะช้าไปหมด ถ้าเราเปิดใจเราเองก่อน ต้องเชื่อว่าเขา
ท�าได้ แล้วช่วยผลักดันเขาไป ถ้าเราไม่กล้าให้เขาไปเสี่ยง
อะไรเลย เขาก็จะต้องพึ่งเราตลอดไป ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดี
หรอก น้องต้องดูแลตัวเองได้ บางคนอาจจะคิดว่าส้มโหด
ไปหรือเปล่า ท�าไมไม่ดูแลน้องดีๆ แต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้น 
น้องมสิีทธิท์ีจ่ะดแูลตวัเองโดยทีไ่ม่มเีรา เราต้องเสีย่งไปด้วย
กันตอนที่เรายังดูแลกันไหว”
 มอีีกหลายความฝันอีกหลายๆ อย่างทีพ่ลอยอยาก
ท�าแต่ยังไม่ได้ท�า “เราอยากไปเที่ยวคนเดียว เราอยากเปิด

ร้านกาแฟ มันจะเป็นยังไงถ้าเราต้ม เราชงเอง เราอยาก
สัมผัสโมเมนต์ที่เราชงกาแฟเองและเอาไปเสิร์ฟ พลอยคิด
ขนาดอยากไปต่างประเทศคนเดียว เราอยากไปถึงจุดท่ี
เราดูแลตัวเองได้ อย่างน้อยคือเราดูแลตัวเองได้ สองคือ
เราดูแลคนอ่ืนได้ ท�ายังไงที่เราจะมั่นคงพอที่เราจะคิดถึง
คนอื่น คิดถึงสังคม คิดถึงคนที่มองไม่เห็นคนอื่นๆ ว่าเรา
จะท�าอะไร ท�ายังไงให้คนในสังคมเชื่อในศักยภาพของคน
ที่มองไม่เห็นเพิ่มขึ้น ท�ายังให้คนที่มองไม่เห็นเชื่อในตัวเอง 
และได้เจอสิง่ทีท่�าได้แล้ว เราท�าให้ทกุวนัมนัเป็นวนัแห่งการ
ทดลอง เป็นวันแห่งการเติบโตว่าเราท�าอะไรได้บ้าง เราคิด
ว่าคนมองไม่เห็นหลายคนก็พยายามท�าสิ่งนี้อยู่เหมือนกัน
“จริงๆ เราว่าคนมองไม่เห็นท�าได้หลายอย่างมาก อยู่ท่ี
ว่าเขากล้าที่จะฝันมันไหม แล้วคนรอบข้างกล้าที่จะให้เขา
ฝันไหม”
 ประตทูีช่ือ่ว่าโอกาสอาจปิดลงตัง้แต่ทีส่งัคมไม่เชือ่
ว่าคนพิการมีศักยภาพในการท�าส่ิงต่างๆ ก�าแพงที่หลอม
สร้างจากมายาคติว่าคนพิการคือคนไร้ความสามารถได้
ก่อสูงจนเกินกว่าจะปีนข้ามไป ทั้งสังคมและตัวคนพิการ
อาจต้องลองปรับมุมมองและพากันก้าวข้ามก�าแพงท่ีพราง
ตาเราอยู่ เพื่อให้คนพิการและคนที่มองไม่เห็นคนอื่นๆ ได้
มีโอกาสที่จะส่องประกายไม่ต่างจากพลอยน�้างามเม็ดนี้ 
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ไม่มีส่ิงใดแน่นอนและเที่ยงแท้ เราไม่สามารถคาดการณ์
อนาคตได้ว่าเราอาจจะต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนไปหรือ
ไม่ และในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติที่เราเรียนกันอยู่ทุก
วัน ก็ไม่มีบทเรียนใดแนะน�ถึงการรับมือความเปลี่ยนแปลง
ทีจ่ะเกดิข้ึน คอลมัน์นีจ้ะช่วยน�เสนอคูม่อืการปรบัตัวทีผ่่าน
การพูดคุย กลั่นกรองจากผู้พิการที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้
มาแล้ว 

คู ่มือรับความเปลี่ยนแปลง: 

How to 
การปรับตัวของผู้พิการมือใหม่

เรื่อง: กรกมล ศรีวัฒน์

C O V E R
S T O R Y

บทเรียนที่ 

1 

จงมีจิตใจที่เข้มแข็ง
หากเราประสบอุบตัเิหตหุรอืเกดิเหตกุารณ์ไม่คาดฝัน พอ
รู้ตัวอีกทีเราก็สูญเสียอวัยวะบางส่วนไปแล้ว ขอให้เริ่มต้น
ด้วยการตัง้สตแิละคดิกบัตวัเองว่า โชคดีแค่ไหนทีเ่รายงัมี
ชีวิตอยู่ ผู้พิการหลายคนบอกกับเราว่าจิตใจและมุมมอง
ความคิดท่ีมองตนเองส�าคัญมากต่อการรักษาและการใช้
ชีวิตต่อไปในอนาคต ท�าใจให้เข้มแข็งเข้าไว้ หากตอน
นั้นเราสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มองเห็น
หรอืได้ยนิ ทางแพทย์จะพยายามท�าการรกัษาก่อน มีการ
ท�ากายภาพ ขอให้ตั้งใจกับขั้นตอนการรักษา แต่ถ้าหาก
สุดท้าย พออยู่ในกระบวนการรักษาไปสักพัก เราจะเริ่ม
รู้ตัวเองแล้วว่าร่างกายเราจะกลับมาปกติหรือไม่ ในช่วง
นี้เป็นช่วงท่ีจิตใจจะต้องแกร่งมากพอท่ีจะต้องยอมรับกับ
สิ่งท่ีเกิดขึ้น คิดไว้เสมอว่าคุณค่าความเป็นคนของเรายัง
เท่าเดิม ในโลกนี้ยังมีสิ่งสวยงามอีกมากมาย เลือกมอง
โลกในแง่บวก อย่าจมปลักเสียใจนานเกินควร จงรีบลุก
ขึน้มาเป็นตัวของตวัเองและท�าจติใจให้เข้มแขง็ให้เร็วทีส่ดุ 
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ท�ความเข้าใจกับ
ร่างกายของตัวคุณเอง

เรียนรู้การใช้อุปกรณ์

เราจะเริม่ท�าความเข้าใจร่างกายตนเองต้ังแต่อยูใ่นช่วงของ
การรักษา การท�ากายภาพ เพื่อดูศักยภาพของร่างกาย
ตนเอง สิ่งไหนท�าได้ สิ่งไหนท�าไม่ได้ ขยับอวัยวะบางส่วน
หรือท่าไหนอาจเกิดอาการเจ็บ มองไม่เห็นแต่ใช้อวัยวะอื่น
ในการช่วยรับสัมผัสได้ไหมหรือเมื่อร่างกายไม่เหมือนเดิม
มีอะไรแปลกไป หากเราเข้าใจร่างกายก็จะช่วยในการใช้
ชวีติประจ�าวนัมากยิง่ขึน้ โดยส่วนใหญ่ในเรือ่งการท�าความ
เข้าใจร่างกายเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เราจ�าเป็นต้องเรียนรู้
เอง เพราะร่างกายและลักษณะความพิการของแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน 
 ตัวอย่างการท�าความเข้าใจร่างกายของผู้พิการ 
ยกตัวย่าง ผู้พิการแต่ก�าเนิดคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่ม
อาการของผู้ป่วยเด็กที่มีความพิการอย่างถาวรของสมอง
หรอืทีเ่รยีกว่าเดก็ซพี ี(Cerebral Palsy หรอื C.P.) ท�าให้เขา
มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายที่ผิดปกติ การทรงตัว
ที่ผิดปกติ ได้ให้ข้อมูลกับเราว่า เขาเริ่มเรียนรู้ร่างกายของ
ตนเองตั้งแต่เด็กว่าร่างกายซีกซ้ายเขาปกติ ขาข้างซ้าย
รับน�้าหนักได้มากกว่า ท�าให้ร่างกายเลือกใช้งานด้านซ้าย
มากกว่า เขาเลยจ�าเป็นต้องฝืนมาใช้ขาข้างขวามากขึ้น 
รวมไปถึงเขาจ�าเป็นต้องเดินหรือออกก�าลังกายตลอด เพื่อ
กระตุน้ให้กล้ามเนือ้ขาได้ท�างาน ไม่อย่างนัน้กล้ามเนือ้อาจ
จะมีลักษณะลีบหรือฝ่อลงไปได้ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการ
เรยีนรูร่้างกายตนเอง มีส่วนช่วยในการแสดงพฤตกิรรมการ
เคลื่อนไหวในการใช้ชีวิตประจ�าวันเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันเรามักจะเห็นอุปกรณ์ท่ีเอื้ออ�านวยความสะดวกให้
แก่ผู้พิการหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นรถเข็น (Wheel-
chair) ส�าหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เครื่องช่วยฟัง
ส�าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน รวมไปถึงไม้เท้าของผู้
พกิารทางสายตา ซึง่มวีธิกีารใช้งานทีแ่ตกต่างกนัไปจ�าเป็น
ต้องผ่านเรยีนรูก้ารใช้งานของอปุกรณ์ เพือ่ใช้ในการด�าเนนิ
ชีวิตประจ�าวัน  
 อย่างผู ้พิการทางการเคลื่อนไหวในการฝึกใช้
อุปกรณ์จะมีหลายสถาบันหรือโรงพยาบาลเปิดสอนการใช้
อุปกรณ์ โดยฝึกต้ังแต่การข้ึนรถเข็นด้วยตนเอง การเข็น
รถเข็นด้วยตนเอง การเคลื่อนย้ายตนเองจากรถเข็นไปยัง
เตียงหรือเก้าอ้ี ผู้พิการทางการมองเห็นก็จ�าเป็นต้องผ่าน
การฝึกฝนการใช้ไม้เท้าจากผู้สอนท่ีได้ศึกษาวิชาความคุ้น
เคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวมาโดยตรงเพ่ือ
ให้สามารถใช้งานไม้เท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใน
การเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ 
 เหมอืนกบัการฝึกฝนส่ิงอืน่ ทีย่ิง่เราฝึกฝนมาก ให้
เวลากับมันก็จะยิ่งมีความคุ้นเคย คล่องแคล่วมากขึ้นตาม
ล�าดับจนสามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ต่างกับอวัยวะ
ส่วนหนึ่งของร่างกาย
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เข้าสู่สังคม
แห่งความเข้าอกเข้าใจ

จงเรียนรู้สิ่งใหม่
ที่จะท�ให้เรา

มองโลกกว้างเดิม

จากบทเรยีนทีแ่ล้วทีพ่ดูถงึการเรยีนรูก้ารใช้อปุกรณ์ บทนี้
เราจะมาพูดถึงการปรับตัวในการใช้ชีวิตประจ�าวัน ส่วน
หนึ่งของการปรับตัวอาจได้รับความรู้มาจากการเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมที่มีผู้พิการลักษณะใกล้เคียงกันอาศัย
อยู ่อย่างโรงเรยีนสอนคนตาบอด โรงเรยีนสอนคนหหูนวก 
หรอืสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวมทัง้สถานทีอ่ืน่ใดทีท่�าให้ผู้
พกิารได้ท�ากจิกรรมด้วยกนั ซึง่สถานทีเ่หล่านีม้กัสอนเรือ่ง
การปรบัตวัในชวีติประจ�าวนัและการอยูร่่วมกบัคนปกติใน
สังคม การที่ผู้พิการที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่ด้วยกัน เข้า
อกเข้าใจและช่วยให้ค�าปรึกษา จึงเอื้อต่อการปรับตัวของ
ผู้พิการเป็นอย่างมาก ตัวอย่างจากประสบการณ์ของ
พี่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้แบ่งปันว่า หลังจากท�า
กายภาพและเรียนรู้การใช้รถเข็นแล้ว ด้วยความเป็นห่วง 
ทีบ้่านของเขายงัคงจ้างนางพยาบาลประจ�าเพือ่ช่วยเหลอื
ตัวเขาเองโดยเฉพาะ ท�าให้เขาดูแลตัวเองน้อยมาก แต่
โอกาสอนัดกีเ็กดิขึน้เมือ่เขาถกูหยบิยืน่โอกาสเป็นนกักฬีา
ทีมชาติ ข้อแม้ก็คือที่ฝึกซ้อมเขาต้องไปคนเดียว ซึ่งหลัง
จาก ได้อยู่กับรุ่นพี่ผู้พิการที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน ท�าให้
เขาได้รับค�าแนะน�าและช่วยเหลือตัวเองได้ จนกระทั่ง
ปัจจุบนัไม่จ�าเป็นต้องจ้างพยาบาลอกีแล้ว นอกจากนีก้าร
เข้าไปอยู่ในสังคมนั้นยังท�าให้มีแบบอย่างในการด�าเนิน
ชีวิต มองเห็นโอกาสและโลกที่กว้างไปกว่าเดิม ‘การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด’ เป็นข้อความที่เป็นจริง โดยไม่

แบ่งเพศ ภาษา อายุและลักษณะของความพิการ หลัง
จากผ่านการปรับตัวในการใช้ชีวิตประจ�าวันไปแล้ว หาก
เราเป็นผู้พิการก็ควรศึกษาวิธีท่ีจะท�าให้เราเข้าถึงข้อมูล 
รวมไปถึงส่ือสารกับคนในสังคมได้ สิ่งเหล่าน้ีเป็นหนึ่ง
ในวิธีการปรับตัวท่ีจะช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวทัน 
เข้าใจสังคมและมองโลกท่ีกว้างไปกว่าเดิม โดยผู้พิการ
ท่ีมีลักษณะความพิการท่ีแตกต่าง ก็มีวิธีการเรียนรู้และ
สื่อสารท่ีต่างกัน หากเป็นผู้พิการทางสายตาจ�าเป็นต้อง
เรียนรู้อักษรเบรลล์ เพื่อใช้ในการอ่านและเขียนหนังสือ 
ในขณะท่ีผู้พิการทางการได้ยินจ�าเป็นต้องเรียนรู้จากการ
อ่านปากและการใช้ภาษามือเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
นอกจากนีเ้รายังควรเรยีนรูส้ิง่อืน่ๆ เพือ่สร้างประสบการณ์
การเรยีนรูแ้ละทักษะท่ีจะตดิตวั เริม่ลองท�ากจิกรรมใหม่ๆ 
ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับชีวิต ท้าทายตัวเอง กล้าที่จะ
ทะลายเกราะและข้อจ�ากัดที่มีอยู่ให้ได้



1 .  
อย ่ า ตัดสินว ่ าช ่วย เหลือ
ตนเองไม่ได้ อย่าปิดก้ันโอกาส
ของผู้พิการก่อนที่จะได้ลอง 

2 .  
ผู้พิการมีศักยภาพที่ไม่ด้อย
กว ่าคนปกติ แม ้จะพิการ
แต่ก็ยังมีความสามารถอื่น
มาทดแทนส่ิงท่ีผู ้พิการขาด 
อยากได้รับโอกาสให้ผู้พิการ
ได้แสดงศักยภาพ

3 .  
ผูพ้กิารเหมอืนกบัคนทกุคนใน
สังคม สิ่งท่ีผู้พิการต้องการ
คือสิทธิที่เท่าเทียมกับคนอื่น 

4 .  
อยากให ้สิ่ งอ�นวยความ
สะดวกส�หรับคนพิการมี
มาตรฐานมากขึน้ ให้คนพกิาร
ใช้งานได้จริงและท่ัวถึงมาก
ขึ้น

5 .  
ความเข้าใจ คือสิ่งท่ีผู้พิการ
ต้องการมากที่สุด

สิ่งที่ผู ้พิการ
อยากฝาก
กับคนในสังคม
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“ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ” ค�ที่คุ้นหูใครหลายๆ คน และมักได้
ยินบ่อยๆ ในเวลาที่ผิดหวัง พ่ายแพ้ และอ่อนแอ ในวันที่เรา
ท�ได้เพียงร้องไห้กับเรื่องเดิมๆ และโทษโชคชะตาที่พัดพาให้
ต้องทนทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เป็นอยู่ 
 มคีนอยู่กลุ่มหนึง่ทีส่ามารถจะพูดประโยคนีไ้ด้เตม็ปาก
กว่าใคร นั่นคือ ‘คนพิการ’ ซึ่งมีคนพิการอีกหลายคนที่ไม่
ได้ป่าวประกาศถึงความไม่สมบูรณ์ของตน ไม่ได้อ้อนวอน
หรือร้องขอให้ใครมาสงสารในความพิการ แต่เขาเลือกที่จะ
ใช้ชวีติแบบทีไ่ม่สนใจว่า ความสมบรูณ์แบบคอือะไร พวกเขา
เลอืกทีจ่ะก้าวข้ึนไป ไขว่คว้าหาความฝัน พสิจูน์ตนเองว่าไม่มี
อุปสรรคหรือโชคชะตาใดๆ จะมาขวางกั้นเขาไว้ได้ และไม่แน่
ว่าพวกเขาเหล่านีอ้าจเป็นคนพเิศษทีไ่ม่ยอมแพ้ให้กบัความไม่
สมบูรณ์ และนี่คือเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้น

Disable - Thisable 
พิการ - พิเศษ

เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์, นฤพล เปาอินทร์



Disable - Thisable 
พิการ - พิเศษ

N I C K  V U J I C I C 

นักสร้างแรงบันดาลใจจากความไม่สมบูรณ์

“No arms, No legs, No worries” คือค�ากล่าวของ Nick Vujicic นักพูดสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลก นิคเกิดมาไร้แขนทั้งสองข้าง มีเพียงแต่ขาสั้นๆ 
ข้างเดียวที่มีนิ้วโผล่ออกมาสองนิ้วเท่านั้น แต่เขาก็มิได้ปล่อยให้ชีวิตเดินไปตาม
โชคชะตา และไม่พร�า่บ่นถงึความไม่ยตุธิรรมทีเ่กดิขึน้กบัชวีติของตวัเอง นคิมอง
โลกในแง่ดีและคิดเสมอว่า ความบกพร่องทางร่างกายของเขา คือการทดลองที่
พระเจ้ามอบให้ แม้ว่าคนในครอบครวัของเขาต่างเสยีใจทีน่คิเกดิมาด้วยสภาพนี้ 
แต่นคิกลับท�าให้ทกุคนเหน็ว่าเขาไม่ต่างจากคนปกต ิมร่ีางกายแขง็แรง เพยีงแต่
ไม่มีแขนและขาเท่านั้น เขาใช้วิธีการสื่อสารกับคนทั่วโลกผ่านการพูดที่เขาถนัด
และช�านาญ รวมถึงเขียนหนังสือไว้กว่าสิบเล่ม แถมยังได้รับรางวัลนักแสดงน�า
ชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The Butterfly Circus และยังก่อตั้งองค์กรไม่
แสวงหาผลก�าไร Life Without Limbs อีกด้วย 

ชายหนุ่มผู้เหินเวหา ตีลังกาด้วยวีลแชร์!

Aaron Fotheringham หนุ่มชาวอเมริกันที่ต้องนั่งรถเข็นตั้งแต่อายุ 3 ขวบ 
เน่ืองจากมีปัญหาท่ีไขสันหลังตั้งแต่ก�าเนิด จนท�าให้ขาท้ังสองข้างไม่สามารถ
ใช้งานได้อีกต่อไป ทว่าแอรอนก็มีหัวใจที่เข้มแข็งและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้
เหมือนเด็กคนอื่นๆ จนกระทั่งเมื่ออายุได้ 8 ขวบ แอรอนนั่งดูพี่ชายของเขาขี่
จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์เล่นในลานสเก็ต แล้วได้แรงบันดาลใจจนเกิดไอเดียว่าเขา
น่าจะใช้รถเข็นมาท�าอะไรท่ีมันน่าตื่นเต้นมากกว่าเข็นเฉยๆ ต้ังแต่น้ันเป็นต้น
มาเขาลงมือดัดแปลงรถเข็นของตัวเองเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะกับการเล่นทริค
ต่างๆ ที่ใช้กันในกีฬาผาดโผน และไม่ว่าเขาต้องเจ็บตัวจากการฝึกฝนการเล่น
ด้วยรถเข็นมากแค่ไหนก็ตาม แอรอนก็ไม่เคยท้อ จนกระทั่งในปี 2005 เขาชนะ
การแข่งขัน Vegas AmJam BMX finals รวมทั้งรายการอื่นๆ อีก 2-3 รายการ 
การันตีได้เลยว่าลีลาการเหินเวหาและตีลังกาด้วยรถเข็นวีลแชร์ของพ่อหนุ่มคน
นี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ

A A R O N  F O T H E R I N G H A M
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J E A N - D O M I N I Q U E 
B A U B Y
เมื่อผีเสื้อสยายปีกบนร่างชายในชุดประดาน�้า
ความคิดนั้นเปรียบเสมือนผีเสื้อที่โบยบินได้อิสระอย่างใจต้องการ ผีเสื้ออยู่ใน
ตัวของเราทุกคน  กระทั่งร่างที่ไม่สามารถขยับเขยื้อนไปไหนได้ก็ด้วย
        Jean-Dominique Bauby อดีตบรรรณาธิการนิตยสาร ELLE ผู้เขียน
หนังสือ ชุดประด�าน�้าและผีเสื้อ ป่วยเป็นอัมพาตท้ังตัวจากโรค Locked-in 
Syndrome กลายเป็นคนพิการที่ไม่สามารถขยับอวัยวะใดๆ ได้เลยนอกจาก
เปลอืกตาซ้าย เขาจงึต้องเขยีนหนงัสอืเล่มนีข้ึน้มาด้วยการขยบัเปลอืกตาซ้าย
นับแสนครั้ง ด้วยข้อจ�ากัดทางร่างกาย โบบี้ต้องเรียบเรียงตัวอักษรทั้งหมดใน
หวัเสยีก่อน แล้วจึงเลกิเปลอืกตาขึน้ให้พยาบาลบนัทกึตวัอักษรในชดุตวัอักษรที่
ประดษิฐ์ขึน้เพือ่ไว้สือ่สารโดยเฉพาะ ความมหัศจรรย์จงึมใิช่แค่เนือ้หาท่ีบันทึก
ความเป็นไปของตวัเขาในช่วงทีพ่กัรกัษาตวัเท่าน้ัน แต่กระบวนการทีก่ว่าจะได้
ตัวหนังสือแต่ละตัวมาเรียงร้อยกันเป็นค�า เป็นประโยค เป็นย่อหน้า และเป็น
เนื้อเรื่องทั้งหมดนี้ ช่างน่าทึ่งเกินกว่าจะจินตนาการได้
      ชุดประดาน�า้ในจนิตนาการทีก่�าลังรดัรงึร่างของโบบีไ้ม่ให้ขยับไปไหน 
เป็นอุปสรรคในการท�ากิจวัตรประจ�าวันของเขา เช่น การท�ากายภาพบ�าบัด 
การอาบน�า้ การเดนิเล่น ล่าเป็ด ฯลฯ โดยจะต้องมพียาบาลเป็นผูช่้วยในทกุๆ 
กิจกรรม
        โบบี้ท่องเที่ยวไปในความทรงจ�าของตน ด้วยทักษะการเป็นนักเขียน
และบรรณาธกิารมาก่อนเขาจงึเป็นคนช่างจดจ�า สะสมผสัสะต่างๆ ไว้มากจน
จ�าได้ขึ้นใจ ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์จะถูกบรรยายออก
มาอย่างแจ่มชัด ราวกับว่าเพิ่งได้ไปสัมผัสสถานที่แห่งนั้น ซึ่งสดใหม่และน่า
ประทับใจ แม้เขาจะนอนคิดอยู่บนเตียงคนป่วยก็ตาม
            ถึงโลกนี้จะไม่มีกุญแจใดที่สามารถไขชุดประดาน�้าของโบบี้ได้ 
ไม่มีเงินตราค่าสูงพอจะซื้อเสรีภาพ แต่ผีเสื้อที่บินสยายปีกอยู่ในความคิดของ
เขาน้ันสวยงามและช่างน่ามหศัจรรย์ และโบบีไ้ด้สร้างสรรค์วรรณกรรมชิน้ยอด
เยี่ยมที่สุดชิ้นหนึ่งไว้ให้แก่โลกแล้ว

L U D W I G 
V A N  B E E T H O V E N 
ในโลกที่เงียบงันและเสียงดนตรีที่ดังไปก้องโลก

 Ludwig van Beethoven เป็นพี่ชายคนรองของครอบครัวเบโธเฟน 
ทีม่พีีน้่องรวมกนัถงึ 7 คน เขาเตบิโตมาในครอบครวัของนกัดนตรทีีมี่ฐานะไม่
ดีนัก โดยผู้เป็นพ่อมีอาชีพเป็นนักร้องในวงดนตรีประจ�าเมือง และแม่ที่คอยดู
แลลูกๆ ชวีติวยัเดก็ของเบโธเฟนจงึหาความสขุสบายยากเตม็ที แต่พ่อของเขา
กพ็ยายามเคีย่วกร�าให้ลกูทกุคนฝึกดนตรอีย่างเข้มงวดทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท�าได้ ด้วย
วัย 8 ขวบเบโธเฟนต้องแสดงคอนเสิร์ตต่อหน้าผู้คนครั้งแรก และในครั้งแรกนี้
เขาก็ได้เสียงปรบมือและค�าชมจากผู้คนเป็นอย่างมาก ในวัย 12 ขวบเขาก็ได้
ประจ�าต�าแหน่งนกัออร์แกนประจ�าโบสถ์ และต่อมากเ็ป็นนกัเปียโนและไวโอลนิ 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งยืนยันถึงอัฉริยะภาพทางด้านดนตรีเป็นอย่างดี 
 และในช่วงวัยรุ่นเขาก็ได้เข้าเรียนดนตรีอย่างจริงจัง จากนักดนตรี
มีชื่อเสียงในยุคนั้นอย่าง Haydni ทว่าในเวลาต่อมาก็เกิดความเห็นไม่ลงรอย
และต้องแยกทางกันในท่ีสุด ต่อมาเบโธเฟนก็ได้พิสูจน์แนวทางดนตรีของตัว
เอง ซึ่งเป็นแนวดนตรีที่แหวกแนวในยุคสมัยนั้นและได้ท�าลายขนบทางดนตรี
เก่าๆ ไปหมดสิ้น และได้รับความนิยมจากผู้คนอย่างล้นหลาม และในช่วง
เวลาเดียวกันนั้นเองเขาก็เริ่มมีอาการปวดหูและหูอื้ออยู่บ่อยครั้ง 
 เมื่อหมอวินิจฉัยก็บอกให้เขาไปพักผ่อนในเมืองท่ีชนบทที่ปราศจาก
เสียงรบกวนเพ่ือรักษาอาการ และในระหว่างนั้นเองลูกศิษย์คนหนึ่งของเขา
ก็พยายามเป่าขลุ่ยให้ฟัง ในนาทีนั้นเขาก็ได้พบแล้วว่าหูเขาหนวกอย่างสนิท
แล้ว! หูที่ไม่สามารถจะรับฟังอะไรได้เลย ไม่สามารถที่จะพูดหรือสนทนากับ
ใครๆ ได้อีกต่อไป ต้องใช้วิธีการเขียนเพื่อโต้ตอบกันไปมา โลกของเขาเงียบ
งันอย่างฉับพลัน แต่ในเวลาไม่นานเขาก็ลุกขึ้นมาได้อีกครั้ง ดั่งที่เขาได้เขียน
ไว้ในบันทึกส่วนตัวว่า “ฉันจะไม่ยอมสยบให้แก่ความเคราะห์ร้ายเป็นอันขาด 
และความพกิารจะดงึตวัฉนัให้ตกต�า่ไม่ได้” ด้วยการตดัสนิใจนีท้�าให้เขาตดัสนิ
ใจกลับไปในฐานะนักตรีอีกครั้ง ในฐานะนักดนตรีที่ไม่ได้ยินเสียงใดๆ
 เมื่อเขากลับมาก็ได้แต่งซิมโฟนีอันดับที่ 3 ที่มีชื่อว่า The Eroica 
Symphony ซึ่งบทเพลงนี้เองนับได้ว่าเป็นบทเพลงที่พาวงการดนตรีเข้าสู่ยุค
ใหม่ โดยละท้ิงแนวทางของโมสาร์ทและไฮเดินไปเสียส้ิน และเกิดแนวเพลง
ใหม่ท่ีเรียกว่าแนวเพลงแบบโรแมนติกขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นทุกผลงา
นของเบโธเฟนก็ถูกจับตาและได้รับความนิยมและเสียงปรบมือจากผู้ฟังเสมอ
มา แม้ล่วงเวลามาแล้วกว่า 200 ปี เสียงปรบมือนั้นก็ยังไม่เงียบลงเลย 



S T E P H E N  H A W K I N G 
ไขความลับของจักรวาลและท่องไปในหลุมด�บนรถเข็น

 Stephen Hawking เป็นลกูคนโตของครอบครวั โดยมพ่ีออย่าง Frank 
Hawking นกัวชิาการทางการแพทย์ทีไ่ด้รบัการยกย่องว่าเป็นผูเ้ชีย่วชาญเก่ียว
กบัโรคในเขตร้อน และแม่ทีเ่ป็นหนึง่ในผูห้ญงิไม่กีค่นทีส่ามารถเข้าเรยีนทีม่หา
วทิยาลยัออ็กซ์ฟอร์ดได้ในยคุนัน้ ครอบครวัของเขาเป็นครอบครวัทีร่กัการอ่าน
มาก ขนาดที่ว่าขณะกินข้าวทุกคนจะอ่านหนังสือไปด้วย แต่ถึงกระนั้นช่วงที่
สตีเฟนเกิดมาก็เป็นช่วงท่ีครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน บวกเข้ากับเป็นช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง 
 ในวัยเด็กสตีเฟ่นมีผลการเรียนของเขาก็ไม่สู้ดีเท่าไรนัก แต่ถึงอย่าง
นั้นเมื่อพ่อได้ชวนไปดูดาว สตีเฟ่นก็ฉายแววความสนใจและใฝ่รู้ในเร่ือง
ของดวงดาวเป็นอย่างยิ่ง และฉายแววนอกห้องด้วยการร่วมกับเพื่อสร้าง
คอมพิวเตอร์ขึน้เพือ่แก้ปัญหาคณติศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน ก่อนท่ีในวยัสบิเจด็ปีเขา
ก็สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดได้ ส่วนตัวแล้วสตีเฟ่นเป็นคน
ที่สนใจและท�าอะไรหลายอย่าง แต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาไปกับการเรียน
มากเท่าไรนัก เขาจะตั้งใจเรียน 1 ชั่วโมงต่อวันและหลังจากนั้นเขาก็เอาเวลา
ไปท�ากจิกรรมอย่างอื่น จนกระทั้งในปี 1962 เขาจบการศึกษาด้วยเกียรตินยิม
ในสาขา Natural Science และได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เพื่อ
ศึกษาจักรวาลวิทยาในระดับปริญญาเอก
 ในช่วงนีเ้องท่ีเขาเริม่มีอาการของโรค Amyotrophic Lateral Sclerosis 
หรอืโรคกล้ามเนือ้อ่อนแรงชนดิหนึง่ หมอบอกกบัเขาว่าเขาจะมีเวลาอยูไ่ด้เพยีง 
2 ปีครึง่เท่านัน้ และในระหว่างท่ีรกัษาตวันัน้เอง เขาได้พบกบัเดก็ท่ีป่วยเป็นโรค
ลูคีเมีย ท�าให้เขารู้สึกว่าตนเองยังโชคดีกว่าเด็กคนนี้นัก เขาจึงกลับมาใช้ชีวิต
อย่างจริงจัง โดยเลือกที่จะให้ความส�าคัญกับชีวิตที่เหลืออย่างเต็มที่ ด้วยการ
เริม่ศกึษาศาสตร์ด้านวทิยาศาสตร์อย่างจรงิจงั โดยหวงัว่าจะสามารถฝากอะไร
ไว้กับโลกนี้ก่อนจะจากไป ตลอดเวลาท่ีผ่านมาเขาก็ท�าให้โลกได้เห็นและตื่น
ตะลึงไปกับทฤษฎีที่พลิกวงการวิทยาศาสตร์ จนท�าให้เขาได้รับรางวัล Albert 
Einstein Award รวมถงึเขยีนหนงัสอืท่ีสร้างยอดขายได้กว่าสบิล้านเล่มทัว่โลก
อย่าง ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History of Time) ปัจจุบันสตีเฟ่นก็ยัง
คงค้นคว้าและน�าเสนอผลงานที่วงการวิทยาศาสตร์ได้ตื่นเต้นอยู่เสมอ แม้ว่า
เขาจะพูดไม่ได้และขยับได้เพียงนิ้วและเปลือกตาเท่านั้น

ที่มา
en.wikipedia.org/wiki/Nick_Vujicic#Books_and_publications
men.mthai.com/infocus/32993.html
men.kapook.com/view77096.html
www.aaronfotheringham.com
www.bluerollingdot.org/articles/inspiration/269
www.yimsu.com
www.matichon.co.th 
นักดนตรีเอกของโลก โดย ทวี  มุขธระโกษา



   R
E

A
D

 M
E

 -  3
6

  

แอปพลิเคชันสุดเจ๋งส�าหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
ทัว่โลกทีส่ามารถเรยีกว่าเกาได้ถกูทีค่นั เพราะปัญหาใหญ่
ในชีวิตของผู้พิการทางสายตานั้นคือการมองไม่เห็น แม้
กระท่ังสิง่เลก็ๆ น้อยๆ ทีค่นทัว่ไปสามารถท�าได้ตามปกติ 
แต่ส�าหรับผู้พิการทางสายตาอาจเป็นปัญหาใหญ่และไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หากขาดคนตาดีช่วยเหลือ 
เช่น การอ่านฉลากยา วันหมดอายุบนอาหารกระป๋อง 
ข้อความบนจดหมาย ฯลฯ เมื่อใดก็ตามที่มีผู้พิการทาง
สายตาต้องการความช่วยเหลือ จะมีข้อความ Notifica-
tion ส่งมาทันที หากคุณตอบตกลงช่วยเหลือ ภาพจาก
กล้องสมาร์ตโฟนของผูพ้กิาร จะปรากฏอยู่บนหน้าจอเรา
ด้วย ผู้พิการและผู้ท่ีช่วยเหลือสามารถพูดคุยโต้ตอบกัน
ได้ ท�าให้คนตาดีสามารถเป็นดวงตาแทนผู้พิการได้สม
ชื่อ Be My Eyes และข่าวดีคือระบบรองรับภาษาไทยด้วย 

เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์,
 ธีสุวรรณ ปิติภากร, พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ

1
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B E  M Y  E Y E S

S M A R T
G L A S S E S

 
จากข้อมลูขององค์การอนามยัโลกพบว่ามคีนกว่า 39 ล้าน
คนบนโลกทีพ่กิารทางสายตา แต่ประมาณ 90 เปอร์เซน็ต์ 
ยังคงมีการรับรู้ความสว่างเพียงเล็กน้อยได้ ดร.สตีเฟ่น 
ฮิกส์ นักประสาทวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟ
อร์ด จึงได้พยายามประดิษฐ์ Smart glasses หรือ แว่นตา
อัจฉริยะ มาต้ังแต่ปี 2010 ซ่ึงแว่นนี้จะช่วยแสดงความ
แตกต่างระหว่างวัตถุที่มีแสงสว่างและมืดทึบให้เด่นชัด
ขึน้ ภาพอยูใ่กล้จะสว่าง ในขณะทีส่่วนทีเ่หลอืจะเป็นสดี�า 
ท�าให้สองสิ่งนี้ตัดกันจนแตกต่างมากท่ีสุดเพื่อให้เห็นเป็น
เค้าโครงวัตถุอย่างชัดเจน  สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ได้รับรางวัล 
Google Impact Challenge อีกด้วย ความท้าทายของ
เขาคือการท�าให้น�้าหนักของแว่นนั้นเบาลง เพราะหาก
หนักมากกว่า 120 กรัม จะท�าให้ผู้สวมใส่ปวดศีรษะ จึง
ต้องน�าแบตเตอร่ีและหน่วยประมวลผลย้ายลงในเครื่อง
มือขนาดเล็กเพื่อเชื่อมต่อกับแว่นตาผ่านสายเคเบิลต่าง
หากอีกทีหนึ่ง

9 นวัตกรรมสุดล�้า
ส�าหรับผู ้พิการ
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G L O V E
นวัตกรรมนี้ออกแบบมาเพื่อผู้พิการทั้งทางสายตาและ
ทางการได้ยิน เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดย
การใช้ตัวอักษร หรือการกดหรือบีบที่ส่วนต่างๆ ของมือ 
ซึ่งแต่ละส่วนจะสื่อถึงตัวอักษรที่ต่างกัน นิโคลัส คาร์โป
รุสโซ ชาวอิตาลี ได้พัฒนาวิธีที่จะแปลงการเคลื่อนไหว
และสัมผัสดังกล่าวให้เป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ถุงมือพิเศษ โดยระบบเซ็นเซอร์ใน dB GLOVE จะแปลง
ข้อความตัวอักษรที่มาจากการกดและสัมผัสเหล่านั้นไป
ยงัคอมพวิเตอร์เพือ่แสดงเป็นข้อความให้คนปกตสิามารถ
อ่านได้ และยังแปลงข้อความตัวหนังสือส่งกลับมายัง
ถุงมือผ่านระบบสั่นได้อีกด้วย ผู้พิการทั้งทางสายตาและ
ทางการได้ยินสามารถใช้อุปกรณ์นี้ร่วมกับคอมพิวเตอร์
และสมาร์ตโฟนเพื่อติดต่อกับคนอื่นๆ ได้

4
S Q R
แอปพลิเคชันส�าหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน
ส�าหรับผู้พิการทางการได้ยินและพัฒนาหนังสือที่ทุกคน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ มีลักษณะเป็นหนังสือเรียน
และเอกสารความรู้ที่ติดบาร์โค้ดสองมิติส�าหรับการใช้
งานผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน ซ่ึงจะรองรับการใช้
งานพื้นฐานของผู้พิการทางการได้ยินและตอบสนองต่อ
ผู้ใช้ในกรณีท่ีผู้ใช้ต้องการเข้าถึงข้อมูลท่ีมีวิดีโอภาษามือ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
เอกสารทางราชการได้สะดวกมากย่ิงข้ึน นวัตกรรมน้ียัง
ช่วยให้นักเรียนท่ีพิการทางการได้ยินได้เข้าใจเนื้อหาของ
ข้อความจากการดูวิดีโอภาษามือ ได้เห็นคู่ภาษาระหว่าง
ข้อความและภาษามือไปพร้อมกัน ท�าให้เกิดการเรียนรู้
ไวยากรณ์ภาษาเขียนได้ดีย่ิงขึ้น ทั้งยังช่วยให้คุณครูท่ีมี
สอนนักเรียนพิการทางการได้ยินมีเครื่องมือในการผลิต
สื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีกด้วย
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S I G N E M O J I

H E A D
C O N T R O L

D Y S L E X I E
F O N T

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศจีน (China Association 
of the Deaf) ผุดโปรเจ็กต์สร้างสรรค์ Signemoji ด้วย
การน�าไอเดยีของ emoji ซึง่เป็นรปูภาพทีใ่ช้แสดงอารมณ์
และสัญลักษณ์ต่างๆ บนสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน มา
ประยุกต์ใหม่ร่วมกับเหล่าบรรดาอาจารย์สอนภาษามือ
ให้เป็น emoji รูปแบบใหม่ เพื่อใช้แสดงความหมายของ
ภาษามือนั่นเอง เมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อความ Signemoji ที่สื่อ
ความหมายของข้อความน้ันๆ ก็จะปรากฏขึน้ นบัเป็นจดุ
เริม่ต้นทีด่ทีีช่่วยกระตุน้ให้ผูค้นเห็นความส�าคญัของภาษา
มือ เข้าใจความหมายของภาษามือมากขึ้น และสามารถ
น�าไปใช้สื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยินได้อย่างดี

กล้องติดตามการเคลื่อนไหวจากหน้าผากผู้ใช้ ซ่ึงท�า
หน้าทีเ่ป็นตวัควบคมุเคอร์เซอร์คอมพิวเตอร์ ไม่ต่างจากก
การขยับของเมาส์ที่ใช้กันปกติ โดยการเลือกหรือดับเบิล
คลิก จะท�าได้โดยการดูดหรือเป่าปากสลับกัน หรือจะ
อาศยัระยะเวลาในการแช่ศรีษะค้างคงทีไ่ว้จดุใดจดุหนึง่ ผู้
ใช้อุปกรณ์จึงจ�าเป็นต้องมีความสามารถในการเคล่ือนไหว
ได้บ้าง นวตักรรมนีจ้ะช่วยอ�านวยความสะดวกให้ผูพ้กิาร
ที่ร่างกายท่อนบนไม่สามารถขยับได้ เพื่อให้สามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ฟอนต์รูปแบบใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาส�าหรับผู้ที่เป็น Dyslexia 
(ผู้มีภาวะเสียการอ่านรู้ความ) ที่มักมีปัญหากับการแปร
ผลตัวอักษร โดยเวลาอ่านหนังสือ ในหัวของพวกเขานั้น
จะแปรผลตัวอักษรแตกต่างจากคนทั่วไป คือพวกเขา
ไม่สามารถแยกแยะตัวอักษรท่ีคล้ายๆ กันได้ เช่น ไม่
สามารถแยกแยะตัวอักษร b d p q ออกจากกันได้ หรือ
ไม่สามารถหาความแตกต่างระหว่างตัว I กับ j ได้ Dys-
lexie Font จงึเป็นฟอนต์ทีอ่อกแบบให้อกัษรภาษาองักฤษ
ทุกตัวให้มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ไม่ท�าให้
สับสนเวลาอ่าน เช่น ท�าให้หางตัว j ยาวกว่า I มากๆ 
หรือท�าให้ตัว b p d q บิดเบี้ยวโย้เย้จนมีลักษณะต่างกัน
มากๆ แม้ในขณะนี้ฟอนต์ยังรองรับแค่ภาษาอังกฤษ แต่
กเ็ป็นก้าวส�าคญัเพือ่ให้ชาว Dyslexia สามารถอ่านหนงัสอื
ได้สะดวกขึ้น
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H E A R  Y O U  N O W

 
ผู้ป่วยเด็กออทิสติกมักไม่สามารถเช่ือมโยงความคิดต่างๆ 
ของตนเข้ากับค�าที่อยากสื่อได้ บริษัท Avaz Inc. จึงคิดค้น
แอปพลเิคชนั Avaz ทีเ่ชือ่มโยงค�ากบัภาพเข้าด้วยกนัเหมอืน
บตัรค�า เพือ่ให้เดก็ออทสิตกิท่ีเพิง่เริม่เรยีนรูค้�าสามารถสร้าง
รูปประโยคง่ายๆ เพ่ือสื่อสารกับคนอ่ืนได้ ขณะเดียวกัน
ยังช่วยให้คนรอบข้างสื่อสารกับเด็กออทิสติกได้ด้วยการ
สร้างรูปประโยคง่ายๆ จากภาพในการพูดคุยโต้ตอบได้อีก
ด้วย Avaz ยังมีส่วนที่ใช้สอนศัพท์ต่างๆ ให้กับเด็กออทิ
สติกเพื่อใช้ควบคู่กับการรักษา ด้วยเกมการสื่อสารในชีวิต
ประจ�าวนัให้เดก็ออทสิตกิเล่นโดยจ�าลองสถานการณ์ประจ�า
วันที่พวกเขาต้องพูดคุยสื่อสารกับคนอื่นๆ เพื่อฝึกฝนให้ใน
สถานการณ์ต่างๆ พวกเขาจะสื่อสารสิ่งที่ตัวเองต้องการ
ได้อย่างไร

แอปพลิเคชันที่เหมาะส�าหรับผู้มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินที่จ�าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง แต่ขาดแคลนเงินทุน  
บริษัท ExSilent บริษัทผลิตเครื่องช่วยฟังยักษ์ใหญ่สัญชาติ
เนเธอร์แลนด์ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่จะเปลี่ยนสมาร์ท
โฟนให้เป็นเครื่องช่วยฟัง เมื่อผู้ใช้เสียบหูฟังเข้ากับสมาร์ท
โฟน แอปพลิเคชันจะช่วยขยายเสียงให้ได้ยินชัดขึ้นและ
สามารถปรับแต่งเสยีงได้ตามความต้องการ ทัง้ระดบัความ
ดงัของเสยีงในหซู้าย-ขวา ย่านเสยีงสงู-กลาง-ต�า่ทีต้่องการ
ได้ยิน หรือแม้แต่โฟกัสใกล้ไกล ช่วยให้ผู้มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมปกติได้
โดยไม่พลาดสิ่งที่คนรอบข้างก�าลังคุยกัน

ที่มา: 
www.macthai.com/2015/03/20/be-my-eyes-app-help-blind-
people-work-in-thai-language gigaom.com/2015/01/15/
be-my-eyes-app-harnesses-volunteers-to-help-sight-im-
paired-people
www.smithsonianmag.com/innovation/these-glasses-could-
help-blind-see-180955797
www.dbglove.com/pages/en/home
www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/
sqr.html
creativecitizen.com/signemoji
www.bbc.com/news/business-35427933
www.makeuseof.com/tag/enable-dyslexics-to-read-bet-
ter-with-dyslexie
www.avazapp.com
itunes.apple.com/us/app/hearyounow-your-personal-sound/
id569522474?mt=8
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เข ้า ใจความพิการ
ในสื่อร่วมสมัย

ในยุคท่ีเทคโนโลยีก้าวไกล สือ่อนัหลากหลายกถ็กูผลติขึน้มา
เพือ่ตอบสนองคนหลากหลายกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นสือ่ทีใ่ห้ความ
รู้หรือสื่อให้ความบันเทิง อย่างไรก็ตามท่ามกลางพ้ืนที่ส่ือ
ส่วนใหญ่ที่สร้างเพื่อคนทั่วไป ก็ยังคงมีพื้นที่เล็กๆ ของสื่อ
ทีบ่อกเล่าเรือ่งราวของผูพ้กิาร หรอืผูท้ีอ่ยูร่อบข้างผู้พิการ
อยูด้่วยเช่นกนั แม้ว่าพืน้ทีข่องผูพ้กิารบนสือ่ต่างๆ จะมเีพียง
พืน้ทีเ่ลก็ๆ ทีอ่าจไม่ได้ผ่านตาคนส่วนใหญ่ แต่อย่างน้อยหาก
มคีนท่ีได้รบัรู้ เข้ามาสมัผสัเพิม่ขึน้อย่างน้อยสกัคน กจ็ะมีคน
ที่เข้าใจผู้พิการเพิ่มขึ้นมาอีกก็เป็นได้ 



วณิพก: 
เสียงเพลงแห่งความหวัง

เรื่อง: กนกวรรณ พวันนา

สายๆ วันแดดคล้อย ขณะที่คุณเดินขึ้นสะพานลอยอย่าง
เหนื่อยหอบ หูก็ได้ยินเสียงเพลงจากล�าโพงเคลื่อนที่ ชาย
ใส่แว่นด�าก�าลังร้องเพลง คุณหยุดมองด้วยแววตาสงสาร 
เห็นใจ หรืออะไรมากกว่านั้น ก่อนจะล้วงหาเศษเหรียญ
ในกระเป๋ากางเกง และหยอดเงินบริจาคให้เขาในท่ีสุด 
รอยยิ้มปรากฏขึ้นช้าๆ บนใบหน้าของทั้งคู่
 บุคคลที่เราพบเจอบ่อยๆ ตามข้างถนน เราอาจ
คุน้ตาเขาอยูบ้่าง เพราะเป็นสิง่ทีเ่ราเหน็กนับ่อยๆ ในชวีติ
ประจ�าวัน เขาคือคนร้องเพลงเพ่ือขอแลกเศษเงิน หรือ
เรียกสั้นๆ ได้ว่า วณิพก
 เรื่องราวชีวิตคนพิการที่ออกมาขายเสียงเพลง
ตามข้างถนนเกดิเป็นแรงบนัดาลใจของบทเพลงเพือ่ชวีติท่ี
ชื่อว่า วณิพก เพลงฮิตจากอัลบั้มชุดที่ 3 ของวงคาราบาว 
ออกจ�าหน่ายเดือน มีนาคม พ.ศ. 2526 ถือเป็นเพลงแจ้ง
เกิดซ่ึงท�าให้คาราบาวเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากขึ้น อาจ
เป็นเพราะเนื้อหาของเพลงที่เข้าถึงจิตใจของคนฟัง เป็น
เอกลกัษณ์ซึง่สะท้อนภาพของสงัคมไทยได้อย่างลกึซึง้ ซึง่
เพลงนีเ้ป็นหนึง่ในผลงานแรกๆ ทีน่�าเสนอเนือ้หาเกีย่วกบั
คนตาบอดที่ร้องเพลงหาเล้ียงตัวเอง โดยมีเป้าหมายใน
ชวีติคอืการเกบ็เงนิ เพ่ือรกัษาดวงตา นอกจากนัน้บทเพลง
ยังพรรณนามุมมองของคนพิการได้อย่างลึกซึ้ง ให้ความ
รู้สึกเห็นอกเห็นใจ ส่วนในภาคดนตรีกลับออกแบบดนตรี
เป็นจังหวะสนุกสนาน ซ่ึงผสมผสานดนตรีแนวชะ ชะ 
ช่า จากลาตินอเมริกาเข้ากับดนตรีร�าวงของไทยได้อย่าง
ลงตวั เป็นความย้อนแย้งของงานศลิปะทีท่�าให้สาวกเพลง
เพ่ือชวีติและบคุคลทัว่ไปได้เข้าอกเข้าใจในมมุมองของคน
พิการทางสายตามากขึ้น 

 นอกจากนั้น วณิพก ก็ได้ถูกน�ามาถ่ายทอดผ่าน
รูปแบบภาพเคลื่อนไหวใน คาราบาว เดอะซีรีส์ ตอน 
วณิพก ออกอากาศเมื่อกันยายน พ.ศ. 2556 โดยได้เติม
แต่งเนื้อหาต่อยอดจากบทเพลงสู่จอแก้ว น�าแสดงโดย
หนุ่ม กันต์ กันตถาวร ที่สามารถแสดงเป็นชายตาบอด
ได้ออกมาอย่างสมบทบาท บอกเล่าเรือ่งราวการขายเสยีง
เพลงเพื่อรักษาดวงตา การต่อสู้และความหวังในการมี
ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุข เป็นการต่อยอดบทเพลงสู่
เรื่องราวที่จะให้เราเข้าใจคนพิการได้เป็นอย่างดี  
 สิ่งเหล่านั้นล้วนท�าให้เรากลับมาตั้งค�าถามกับ
ตวัเองและชวีติว่า เราสามารถมส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอื
บุคคลเหล่านั้นได้อย่างไร อย่างน้อยการให้เพียงเศษเห
รียญเล็กๆ น้อยๆ ของคุณอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
กับชีวิตของเขาก็เป็นได้
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The Black Book 
of Colours: 
เม่ือโลกของเรามาบรรจบกัน

เรื่อง: รุจรวี นาเอก

 ในโลกที่มีความแตกต่างหลากหลาย การท�าให้
เด็กเข้าใจในความแตกต่าง เรียกได้ว่าเป็นภารกิจหน่ึง
ของนักเขียนหนังสือส�าหรับเด็ก โดยเฉพาะนิทาน ที่เป็น
หนังสือเล่มแรกของเด็กหลายคน เป็นประตูบานแรกท่ี
ท�าให้เด็กรู้จักกับโลกภายนอก แต่ส�าหรับเด็กผู้พิการทาง
สายตาแล้ว หนังสือนิทานจะยังเป็นประตูได้หรือไม่ ใน
เมื่อพวกเขาไม่สามารถมองเห็นแม้กระทั่งโลกในหนังสือ
 อักษรเบรลล์ คือประตูส�าหรับโลกภายนอกของ
เด็กพิการทางสายตา แต่ถึงอย่างนั้น พวกเขาก็รับรู้ได้
เพียงเร่ืองราว ส่วนภาพซ่ึงเป็นหัวใจส�าคัญของนิทาน
ภาพนั้น พวกเขากลับไม่ได้เห็น ซึ่งเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเลย
ส�าหรับนักเขียนหนังสือส�าหรับเด็ก และเป็นการท้าทาย
ศักยภาพของหนังสืออีกด้วย
 แต่ส�าหรับหนังสือภาพเรื่อง The Black Book of 
Colours โดยนักเขียนชาวอาร์เจนตินา Menena Cottin 
และศิลปินภาพประกอบ Rosana Faria ได้ท�าลายกรอบ
การท�าหนังสือภาพส�าหรับเด็กในรูปแบบเดิมๆ สร้างการ
เชือ่มต่อโลกระหว่างเดก็ปกติและเดก็พิการทางสายตาเข้า
ด้วยกันได้อย่างลงตัว จนได้รับรางวัล 10 หนังสือที่มีภาพ
ประกอบยอดเยี่ยม ในปี 2008 จาก นิวยอร์กไทม์ และได้
รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลก  
นกัท�าภาพประกอบอย่างโรซาน่าเลอืกท่ีจะใช้กระดาษสดี�า
เป็นพื้นหลังของเรื่อง โดยเล่าถึงประสบการณ์คนผู้พิการ
ทางสายที่บรรยายถึงสีสันต่างๆ โดยเปรียบกับส่ิงของ
รอบตัว มีการใช้เทคนิคภาพพิมพ์ลายนูนในการท�าภาพ
ประกอบ และใช้ความหนาบาง สั้นยาว ความโค้งงอของ

พืน้ผวิกระดาษ สร้างเป็นภาพให้เดก็ทีพ่กิารทางสายตาได้
สมัผสัโลกในหนงัสอื ส�าหรบัเดก็ตาดกีส็ามารถเหน็ภาพได้
จากแสงสะท้อนบนกระดาษสดี�า และสามารถใช้กล้ามเนือ้
มัดเล็กบนฝ่ามือ หยิบจับ สัมผัส เรียนรู้ภาพบนหนังสือ
ได้ไม่ต่างกับเด็กพิการทางสายตา อีกท้ังยังสร้างความ
เข้าใจให้เดก็ปกต ิให้เข้าใจถงึโลกของผูพ้กิารได้เป็นอย่าง
ด ีภายในเล่มจงึมทีัง้ตวัอกัษรปกตแิละตวัอกัษรเบรลล์เล่า
เรื่องราวควบคู่กันไปทุกหน้า ซ่ึงหัวใจส�าคัญของหนังสือ
เล่มนี้ คือการที่เด็กสายตาดีและเด็กพิการทางสายตา 
สามารถสนุกไปกับหนังสือเล่มนี้ได้พร้อมๆ กัน โดยไม่มี
ก�าแพงใดๆ มาขวางกั้น 



รักไร้เสียง: 
บาดแผลของความไม่เข้าใจ

เรื่อง: อภิลักษณ์ ธัญประทีป

 เพราะความไม่คุ้นชินต่อเพ่ือนร่วมชั้นคนใหม่
แสนแตกต่าง และความคึกคะนองในการแกล้งเพื่อนที่
เกินกว่าเหตุ จึงท�าให้ชีวิตของคนสองคนต้องเปลี่ยนไป
โดยสิ้นเชิง 
 รักไร้เสียง (Koe no Katachi) คือผลงานมังงะ
ชือ่ดงัของ Yoshitoki Oima บอกเล่าเรือ่งราวของมติรภาพ 
การพยายามแก้ไขความผดิพลาด การให้โอกาส และการ
เติบโตร่วมกันของผู้บกพร่องทางการได้ยิน
 โชโกะ นักเรียนหญิงที่เพิ่งย้ายมาใหม่ผู้มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน การสื่อสารกับเพ่ือนท�าได้ทาง
เดียวคือการเขียนลงบนสมุด แม้ช่วงแรกเพื่อนๆ จะดูแล
เธอด ีแต่ไม่นานทกุคนกเ็กิดความเบือ่หน่ายจนมองว่าเธอ
เป็นภาระ ขณะเดียวกัน โชยะ เด็กหนุ่มหัวโจกของห้อง 
กลับมองเห็นว่าความแตกต่างของโชโกะน่าสนุกพอท่ีจะ
ให้เขาแกล้งได้ การกลั่นแกล้งต่างๆ นานาด้วยความคึก
คะนองจึงเริ่มขึ้น ทั้งตะโกนเสียงดังๆ ใส่หู ฉีดน�้าใส่ เท
ขยะใส่จากที่สูง แกล้งดึงเครื่องช่วยฟังไปโยนทิ้งน�้า แต่ก็
ไม่มีเพื่อนคนไหนห้าม ซ�้ายังเห็นเป็นเรื่องสนุก 
การกลั่นแกล้งหนักขึ้นจนโชโกะต้องย้ายโรงเรียน ทุกคน
จงึพุ่งเป้าความผดิไปทีโ่ชยะ แต่เขาเองกลบัพยายามกล่าว
โทษว่าคนอื่นเองก็ผิดเหมือนกัน หลังจากนั้นโชยะกลับ
ต้องถูกสงัคมทีโ่รงเรยีนตราหน้าว่าเป็นอนัธพาลทีร่งัแกคน
หหูนวกจนต้องย้ายโรงเรยีนหน ีเจ้าตวัจงึต้องรบัผลกรรม
ด้วยการถกูทอดทิง้โดดเดีย่วและตกเป็นเป้ารงัแกแทน ท�า
ให้โชยะรับรู้ความขมขื่นของการถูกกระท�า และอยากจะ
ไถ่โทษกับโชโกะอีกครั้ง

 ในเรื่องยังแฝงไว้ด้วยพฤติกรรมของคนรอบข้าง
ทีท่ัง้เข้าใจและไม่เข้าใจผูพ้กิารอย่างหลากหลาย อย่างแม่
ของโชโกะท่ีพยายามท�าทุกวถิทีางให้ลกูอยู่ร่วมกบัคนปกติ
ให้ได้ พ่อที่ทิ้งครอบครัวไปเมื่อรู้ว่าลูกไม่ได้ยินเสียง น้อง
สาวของโชโกะท่ีพยายามท�าตวัเป็นผูช้ายเพือ่ปกป้องพีส่าว
ท่ีถูกรังแก โชยะวัยเด็กท่ีไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องพยายาม
ดูแลเพื่อนร่วมชั้นคนนี้เป็นพิเศษ เพื่อนร่วมชั้นบางคนที่
พยายามเข้าหา ท�าความเข้าใจ และเรียนภาษามือเพื่อ
สื่อสารกับโชโกะ หรือแม้แต่คนที่ร�าคาญโชโกะและคิดว่า
ความบกพร่องทางการได้ยินคือปัญหา
 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีผู้พิการสักคนเข้ามาใน
ชวีตินัน้ท�าให้ชวีติของผูค้นท่ีอยู่รอบข้างต้องเปล่ียนไป ไม่
ว่าจะเป็นในทางดีหรือทางร้าย แต่หากใจเรายอมรับและ
เรยีนรูซ้ึง่กันและกนั โลกนีก้จ็ะน่าอยูข่ึน้และเป็นโลกทีป่กติ
ธรรมดาได้ส�าหรับทุกคน 





T H E  O N L Y  D I S A B I L I T Y  I N  L I F E 
I S  A  B A D  A T T I T U D E .

ความพิการอย่างเดียวในชีวิตคือทัศนคติที่แย่
-  S C O T T  H A M I L T O N 

(แปลเป็นอักษรเบรลล์โดย สโรชา กิตติสิริพันธุ์)
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 ท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุในเวลาเที่ยงกว่า เราก�ลัง
เดนิลัดเลาะตามตรอกซอกซอยเพือ่ตามหาโฮสเทลแห่งหนึง่ท่ี
ซุกตวัอยู่ท่ามกลางชมุชนย่านพระนคร ระหว่างทีเ่ปิด Goo-
gle Map เราก็ชกัไม่มัน่ใจทีพ่กิดับนหน้าจอและตดัสนิใจถาม
พีท่ี่ขายธปูเทยีนอยู่หน้าวัดเทพธิดารามว่า “ใช่ตรงนีจ้รงิๆ เห
รอ” เพราะในบรรยากาศ สิง่แวดล้อม ผูค้น ไม่มอีะไรบ่งบอก
ได้เลยว่าบรเิวณนีจ้ะเป็นโฮสเทลทีน่กัท่องเทีย่วต่างชาตนิยิม
มากนั ซึง่จากข้อมลูจากเวบ็ไซต์ Booking.com ให้คะแนน
ห้องพักที่นี้ถึง 9.1 เต็ม 10 คะแนน

Once Again Hostel 
โฮสเทลและรอยยิ้ม
ของชุมชน 

เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์ / 
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

M Y
S P A C E



 “ใช่น้อง! เดินตรงไปในซอยนี้เลย” เสียงค�าตอบปลุก
ให้เราตื่นจากภวังค์ และเราก็เดินเข้าไปในซอยข้างวัด
เทพธดิาราม ทีร่วงร้านข้างทางมคีวามคกึคกั ทัง้ร้านขาย
ของช�า ร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว โรงพิมพ์ ร้าน
ขายอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ในระยะเพียง 200 เมตร 
ที่เราไม่คิดว่าจะมีร้านต่างๆ อัดแน่นได้มากมายขนาดนี้
 ขณะที่เราก�าลังเดินอยู่นั้นเองก็ได้พบกับภาพ
แปลกตา จนเราต้องยกมุมปากเรยีกรอยย้ิม ภาพทีเ่หน็คอื
อาม่าผมขาวโพลน อายุน่าจะหกสิบปลายๆ ก�าลังอธบิาย
เมนูอาหารให้ฝรั่งตัวโตสองคนท่ีก�าลังจะสั่งอาหาร หน้า
ร้านอาหารตามสั่ง “No chicken, this is pork.” อาม่า
ตอบกลบัด้วยส�าเนยีงบ้านๆ ทีฝ่รัง่น่าจะฟังเข้าใจ “อร่อย
มาก” เสียงจาก Siri ตอบกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มของคน
กิน ในบรรยากาศที่แปลกตาและความรู้สึกแปลกใจ เรา
ชักเริ่มสงสัยอะไรที่น�าพาให้พวกเขาได้มาพบกัน
 ตลอดทางเดินเราก็เก็บค�าถามมาครุ่นคิดในใจ 
จนกระทั้งเจอกับสิ่งปลูกสร้างที่ดูน�าสมัยที่สุดเมื่อเทียบ
กับบ้านคนหรือร้านรวงในละแวกเดียวกัน แต่ในความ
น�าสมัยนั้นก็ไม่ได้ท�าให้รู้สึกถึงความแปลกแยกแต่อย่าง
ใด นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินเข้าออกกันอย่างคึกคัก 
และเราก็รู้ได้ในทันทีว่าน่ีคือสถานที่ที่เราตามหาในวันนี้ 
Once Again Hostel 
 ภาพแรกทีเ่ราเปิดเข้าไปพบเลยกค็อืลอ็บบีรั้บรอง
ขนาดย่อมท่ีแทบทุกท่ีนัง่เตม็ไปด้วยนกัท่องเท่ียวทัง้ตะวนั
ตกและเอเชยี การตกแต่งทีภ่ายในตวัอาคารทีข้่างหน้าใช้
กระจกขนาดใหญ่ให้แสงเข้ามาได้ เพดานสูงท�าให้รู้สึก
โปร่งโล่งสบาย ทางด้านขวามือจากทางเข้าจะเป็นโซน
คาเฟ่มีบริการกาแฟ เค้ก ไว้บริการ ส่วนทางผนังด้าน
ซ้ายตกแต่งด้วยอลูมิเนียมทรงกลม ซึ่งเราทราบภายหลัง
ว่ามนัคอื ‘ฝาบาตร’ เพราะในสมยัก่อนบรเิวณชมุชนน้ีเป็น
ชุมชนตีบาตร จึงเป็นที่มาในการน�าเรื่องราวเหล่านี้มาใช้
ในการตกแต่งสถานท่ีท่ีแสดงถึงความเก่ียวโยงกับชุมชน 
ซึ่งนั่นคือคอนเซ็ปต์ของโฮสเทลแห่งนี้ 
 นอกจากห้องรบัรองในบรเิวณชัน้ 1 แล้ว ทีน่ีแ่บ่ง
ออกเป็น 3 ชั้นด้วยกัน โดยชั้น 2 จะเป็นบริเวณห้องพัก
ทั้งหมด ซึ่งในตัวห้องพักเองก็จะแบ่งออกเป็นหลายเตียง 
ตามรปูแบบของห้องพกัแบบโฮสเทล โดยแบ่งห้องพกัออก
เป็นห้องรวมชายหญงิกบัห้องพกัหญงิล้วน ภายในห้องจะ
เป็นเตยีงสองชัน้ทีเ่รยีบๆ แต่ท่ีน่ารกัคอืการเอาเลขไทยมา
เป็นเลขในการบอกเตียงหรือบอกเลขท่ีห้อง แต่ก็ยังคงมี
เลขอารบิคเขยีนก�ากบัไว้ด้านล่าง รวมถงึแผงกัน้เตียงก็น�า
เอารปูแบบประตบูานพบัซีเ่หลก็ทีส่ามารถพบเห็นตามร้าน
ของช�าทั่วไปมาประยุกต์ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในวิถีชีวิต
แบบบ้านๆ อีกด้วย และบริเวณชั้น 3 จะเป็นดาดฟ้าที่
จะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่ง เป็นที่ท�ากิจกรรม
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ต่างๆ ของแขก ตั้งแต่นั่งเล่นชิลล์ๆ เล่นโยคะ ไปจนถึง
นอนอาบแดดกันตอนกลางวัน และในบางสัปดาห์ยังก็มี
การจัดปาร์ตี้อีกด้วย   
 คุณภัททกร ธนสารอักษร หนึ่งในผู้ก่อตั้งเล่า
ความเป็นมาให้ฟังว่า “ท่ีตรงนี้เป็นเป็นโรงพิมพ์เก่าและ
ถูกทิ้งรกร้างมานานหลายสิบปี และจากหาข้อมูลก็พบ
ว่าที่บริเวณนี้เป็นชุมชน ซ่ึงนี่คือจุดขายที่เราอยากจะชู
ขึ้นมาเพื่อให้แตกต่างจากที่อ่ืน เพื่อให้แขกที่มาได้รับ
ประสบการณ์ของวิถีชีวิตแบบชาวบ้านๆ” ต่อมาคุณคุณ
ภัททกรจึงได้ชวน คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ เพื่อนสมัย
ประถม มาเป็นหุ้นส่วนที่เข้ามาช่วยในด้านโมเดลธุรกิจ 
 หลังจากท่ี Once Again Hostel เปิดบริการ 
ท�าให้ร้านค้าแถวนี้ก็เริ่มปรับตัวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่
เข้ามา “ร้านขายของช�าแถวน้ีเขาปรับตัวเพ่ือรับนักท่อง
เที่ยว มีเมนูภาษาอังกฤษ และน่าจะเป็นร้านขายของช�า
ทีเ่ดยีวทีข่ายคราฟเบยีร์” คณุศานนท์เล่าให้เราฟัง “อย่าง
ร้านเข้าต้มเป็ดก็ตกแต่งร้านใหม่ เจ้าของร้านเดินมาที่
นี่เลยนะมาชี้ท่ีก�าแพงปูนเปลือยบอกช่างจะเอาอย่างนี้ 
แล้วตอนน้ีก็กลายเป็นร้านเข้าต้มเป็ดที่มีผนังปูนเปลือย
เรียบร้อยแล้ว” 
ด้านการบรหิารจดัการ มกีารดงึคนในชมุชนเข้ามามส่ีวน
ร่วมในการท�างานกับโฮสเทล อย่างการคัดเลือกพนักงาน
ก็จะพยายามเน้นคนที่อยู่ในชุมชนนี้ รวมทั้งบริการเสริ
มอื่นๆ อย่างเรื่องการซักรีดก็มีการไปติดต่อชุมชนใกล้ๆ 
“เขาท�าจนตอนนีต้้องซือ้เครือ่งซกัผ้าเพิม่อกีหลายเครือ่ง” 
ทั้งคู่เล่าพร้อมรอยยิ้ม   
 นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมของโฮสเทลที่ใน
สัปดาห์หนึ่งจะมี walking tour เป็นหนึ่งวันที่พนักงานจะ
พานักท่องเที่ยวไปทัวร์ในชุมชน อย่างพาไปวัดภูเขาทอง 
เที่ยวย่านพระนคร หรือวิถีชุมชนที่น่าสนใจในบริเวณนี้ 
ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ทางโฮสเทลไม่คิดค่าบริการ
 และเราก็พบค�าตอบที่ตามหาว่าอะไรน�าพาให้
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนมาเจอกัน นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนจริงๆ ชาวบ้านในชุมชนก็ได้เงิน
มาหมุนเวียนขับเคลื่อนวิถีชีวิตต่อไป ท�าให้เราเห็นว่าใน
โลกของทุนนิยมไม่จ�าเป็นต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะเสมอไป 
ถ้าเราคดิให้รอบด้านและใส่ใจกนัมากพอ อาจจะไม่มใีคร
แพ้เลยก็ได้ อย่างที่ Once Again Hostel ได้แสดงให้เรา
เห็นแล้ว
 

Once Again Hostel 
22 ซอยส�าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
ติดต่อ 09-2620-5445 
www.onceagainhostel.com
www.facebook.com/onceagainhostel



เรื่อง / ภาพ: อภิลักษณ์ ธัญประทีป
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ถ้าท�าอะไรได้สักอย่างหน่ึง
อยากจะท�าอะไรเพ่ือผู้พิการ
  ในฐานะที่เราเป็นคนปกติคนหนึ่ง การช่วยเหลือและท�ความ

เข้าใจคือสิ่งที่พึงกระท�ต่อผู้พิการ เพื่อให้เราทุกคนสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างเท่าเทียม ลองไปฟังกันว่า ชาว TK park อยากจะ
ท�อะไรเพื่อผู้พิการบ้าง

“อยากท�าอาหารให้เขากินแล้วมีความสุข และ
อยากสร้างเครื่องอ�านวยความสะดวกท่ีจะท�าให้
เขาใช้ชีวิตกันได้สะดวกขึ้น”

-
นฤมล ควรประกอบกิจ อายุ 19 ปี

“อยากพัฒนาระบบขนส่งให้ดีกว่านี้ เพื่อที่ผู้พิการ
จะได้เดินทางสะดวก”

-
กชกร อนันตเมฆ อายุ 21 ปี

 “รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ น�าสิ่งของไปให้ บริจาค
เงิน และจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ออทิสติกและผู้
พิการอื่นๆ”

-
ณัฐพล กลิ่นเกษร อายุ 17 ปี

“ไม่อยากจะท�าอะไรในฐานะคนปกติท่ีคิดแทนผู้
พิการ แต่อยากจะเข้าไปถามว่าเขาต้องการอะไร 
และช่วยเท่าที่เขาต้องการ”

-
เอกชัย โอภาสเมธีกุล อายุ 45 ปี

“อยากอ่านหนังสือเสียงให้ผู้พิการฟัง”

-
นลินภัสร์ ชัยพิทักษ์สกุล อายุ 36 ปี

 “อยากลองอ่านหนังสือเสียงให้เขาฟัง เผื่อว่าผู้
พิการท่ีอยากอ่านหนังสือเล่มน้ีแต่ไม่สามารถอ่าน
ได้ ได้อ่านหนังสือที่เป็นเสียงของเรา”

-
กรกนก ตันติเมฆบุตร อายุ 22 ปี
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เรื่อง: อุรัสยา อุ่นละม้าย

R E V I E W

สุนทรียภาพคือความรู ้สึกถึงความงดงามท้ังที่อยู ่ ใน
ธรรมชาติหรือเกิดจากการสร้างสรรค์ เป็นความสัมพันธ์
ของอารมณ์และจิตใจที่มีต่อการรับรู้และชื่นชมความงาม 
มนษุย์ทุกคนล้วนมสีนุทรยีะในหวัใจ แม้บางคนจะสญูเสยีการ
รับรูห้รอืความสามารถบางอย่างไป แต่กไ็ม่ได้หมายความว่า
จะสูญเสียการเข้าถึงสุนทรียศาสตร์แขนงต่างๆ 
 เราจึงอยากพาทุกคนไปรู้จักภาพยนตร์ เพลง และ
หนังสือ ที่จะท�ให้คุณผ่อนคลาย เพลิดเพลิน และสัมผัสได้
ถึงแง่งามต่างๆ บนโลกใบนี้ 

S O U L  S U R F E R 
หัวใจกระแทกคลื่น 
( 2 0 1 1 )  [ M O V I E ]
กำ กับโดย: 
S E A N  M C N A M A R A 

 "Surfing isn't the most important thing in life. Love is. I've had 
the chance to embrace more people with one arm than I ever could 
with two." - Bathany Hamilton 
 Soul Surfer สร้างจากเรื่องจริงของ Bathany Hamilton สาวน้อยนัก
โต้คลื่นดาวรุ่งที่เติบโตในเมือง Kaui รัฐ Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่
แล้ววันหนึ่งขณะที่เธอก�าลังเล่นเซิร์ฟกับเพื่อนๆ กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น 
Bathany ถูกฉลามจู่โจมจนสูญเสียแขนซ้ายไป 
 ทว่าด้วยศรัทธาในพระเจ้าและก�าลังใจจากคนรอบข้าง โดยเฉพาะ
พ่อกับแม่ท่ีเชื่อม่ันในตัวลูกสาวเสมอ ท�าให้เธอพยายามก้าวผ่านช่วงเวลาอัน
เลวร้ายและลกุขึน้มาเล่นเซร์ิฟอกีครัง้ เธอเริม่เรยีนโต้คลืน่ และกลบัไปเข้าแข่ง
อกีครัง้ แต่กไ็ม่ส�าเรจ็ ขณะทีเ่ธอเกอืบจะถอดใจ ภาพข่าวเหตกุารณ์คลืน่ยกัษ์
สึนามิปี 2004 ท�าให้เธอตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและความสามารถของตัว
เอง Bathany ตัดสินใจเดินทางมาเมืองไทยเพื่อช่วยสอนการใช้ชีวิตอยู่กับน�้า
แก่ผู้ประสบภัยที่จังหวัดภูเก็ต ขณะเดียวกันเธอก็ได้เยียวยาจิตใจตัวเอง มอง
โลกในมุมใหม่และกลับมาเข้มแข็งขึ้น
      เธอจะกลบัคืนวงการกฬีาโต้คลื่นได้หรอืไม่ ความรกัจากคนรอบข้าง
จะสามารถเอาชนะอุปสรรคทางร่างกายได้อย่างไร ความพกิารได้เปลีย่นอะไร
ในตวัเธอบ้าง มาร่วมกนัเอาใจช่วยสาวน้อยหวัใจแกร่งผูไ้ม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
คนนี้ ไม่แน่ว่าอาจจะพบคุณค่าของชีวิตในมุมมองใหม่ก็เป็นได้



S T A N D I N G  E G G  – 
V O I C E  /  M I N I  A L B U M 
[ M U S I C ]
ศิลปิน:  S T A N D I N G  E G G

 Standing Egg วงอะคูสติก อินดี้ป๊อปจากเกาหลีใต้ เปิดเมื่อปี 2010 
ภายใต้สังกัด Von Entertainment ประกอบด้วยสามสมาชิก ซึ่งเรียกตัวเอง
ว่า Egg 1, Egg 2 และ Egg 3 โดยสมาชิกทั้งสามคนเป็นทั้งโปรดิวเซอร์ นัก
ร้องและนักแต่งเพลง จุดเด่นของวงนี้คือการเชิญศิลปินดังๆ มากมายมาร่วม
เล่นดนตรีและขับร้องเพลงต่างๆ ในอัลบั้ม 
 มินิอัลบั้ม Voice ประกอบด้วย 10 เพลง โดยแบ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อ
ร้อง 5 เพลง และเพลงบรรเลงจากเพลงเดียวกันอีก 5 เพลง ซึ่งมีตั้งแต่เพลง
จังหวะช้าๆ ให้อารมณ์เศร้าปนเหงา ไปจนถึงเพลงเร็วให้ได้โยกเบาๆ และซิง
เกิ้ลเปิดตัวที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับได้อย่างล้นหลามก็คือเพลง Voice 
ชื่อเดียวกันกับอัลบั้ม ด้วยดนตรีแนวบัลลาดเศร้าๆ  เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก
ที่แม้ฝ่ายหนึ่งจะตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายและยากล�าบากเพียงใด อีกฝ่าย
กพ็ร้อมจะอยูเ่คยีงข้างเสมอ ประกอบกบัมวิสกิวดิโีอบรรยากาศสวยๆ ยิง่เพิม่
เสน่ห์ให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงฮิตในเวลาอันสั้น 
ถงึแม้ว่า Standing Egg จะเป็นวงอนิดีแ้ต่เพลงของพวกเขากส็ามารถเข้าไปอยู่
ในใจชาวเกาหลหีลายๆ คน รวมทัง้แฟนคลบัชาวไทยทีม่จี�านวนเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

เราจะจดจำ บางสิ่งได้นานเท่าไหร่ [ B O O K ]
เขียนโดย:  บาสเต็ท 
ภาพประกอบ:  นายอะติม 
สำ นักพิมพ:์  S P R I N G B O O K S

'บางประโยค
ถูกสร้างขึ้นเพื่อหวังเพียงให้คนคนเดียว
ได้อ่าน'
ข้อความสั้นๆ สามบรรทัด ไม่ต้องการสัมผัส ไม่มีรูปแบบตายตัว แต่เปี่ยมไป
ด้วยความรู้สึก คือเสน่ห์ของแคนโต้บทกวีสามบรรทัดท่ีบอกเล่าเรื่องราวแสน
เรียบง่าย จริงใจ ตรงไปตรงมา ท่ีผู้เขียนได้บรรจงรวบรวมเรียบเรียงเรื่องราว
ต่างๆ ใกล้ตัวขึ้นมา 
เราจะจดจ�าบางสิ่งได้นานเท่าไหร่ จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์ Springbooks ภายใต้
โครงการก้าวแรกสูส่งัเวยีนนกัเขยีน ซึง่เปิดโอกาสให้นกัเขยีนหน้าใหม่ได้มหีนังสอื
เป็นของตวัเอง โดยผ่านการคดัเลอืกอย่างเข้มข้นจากกองบรรณาธกิาร โครงการนี้
เป็นโครงการดีๆ  ทีเ่ปลีย่นความฝันของคนอยากท�าหนงัสอืให้กลายเป็นความจรงิ 
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทกวีสามบรรทัดส่วนหนึ่งจากเพจ Bastet's Canto ที่มี
ผู้ติดตามกว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคน ในเล่มประกอบไปด้วยแคนโต้สองร้อยกว่าบท
จะพาเราไปส�ารวจชีวิต ความรัก ความฝัน และความทรงจ�า บางบทอาจท�าให้
สุข บางบทอาจท�าให้เศร้า บางบทอาจท�าให้มีความหวัง หรือฉุกคิดถึงใครบาง
คนท่ีติดค้างในความทรงจ�า พร้อมด้วยภาพประกอบลายเส้นพลิ้วไหว อ่อนโยน 
ท�าให้หนังสือเล่มนี้กลมกล่อมและน่าประทับใจยิ่งขึ้น
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เรื่อง: อธิชา ไชยจิโรจ
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ก้อนกลมที่หายไป
ครอบครัวเล็กๆ ของเราอบอุ่นและมีความสุข เริ่มแรกจากสองเธอเขา ผู้ที่รับผมมาเลี้ยง ผมเคย
ขาดหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงครอบครัว ครั้งแรกท่ีเห็นพวกเขามายังศูนย์พักพิง ท่ีท่ีเป็นศูนย์
รวมเหล่าเรามากมายที่ไร้คนต้องการ บ้างก็ขาดบ้าน บ้างก็ขาดเจ้าของ บ้างก็ขาดความรัก บ้าง
ก็ขาดความต้องการ บ้างก็ขาดอวัยวะ และไม่ต่างกัน ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ขาดหลายสิ่งและ
ไม่สมบูรณ์พร้อม แต่เธอและเขากลับไม่ถือสาในความขาดนั้น
สถานที่แห่งนี้เมื่อมองไปมักจะเห็นแต่กลิ่นอายความเศร้า ผมเองก็เศร้า บาดแผลล้วนจารึกในตัว
พวกเรา บรรยากาศมันเป็นเช่นนั้นเสมอ ยกเว้นก็ต่อเมื่อคนที่นี่เข้ามา พวกเขาจะน�าอาหารมาให้ 
หรอือาจพาเราไปเดนิเล่น อาบน�า้ ซ่ึงแน่นอนว่านัน่กน็านแสนนานครัง้ หรอือาจเพราะผมคาดหวงั 
มันเลยดูแสนนานกว่าจะเวียนมาก็ไม่รู้
 มหีลายครัง้ทีม่กีลิน่แปลกหน้าเข้ามา หลายตวัพยายามตะกายพืน้คอนกรตี หลายตวัหอน
ออกมา หลายตัวหวาดกลัว และอีกหลายตัวที่มีพฤติกรรมต่างกันไป ส่วนผมนะเหรอ ผมหนีเข้า
มมุไปนอนหันหลงัและเพกิเฉยต่อสิง่น้ัน หลายครัง้ท่ีมีกลิน่ใหม่เข้ามากลิน่เดมิมักจะหายไป ขอแค่
ผมซ่อนตัวไว้ในโลกของผม ผมก็จะรอด
 ผมยังไม่พร้อมจะเปิดรับกับอนาคตที่ไม่แน่นอน อยู่ที่นี่พวกเขาใจดี มีอาหารให้กิน บาง
คร้ังก็เล่นด้วย ท�าไมผมต้องออกไปเสี่ยงกับโลกท่ีแสนน่ากลัวและวันเวลาแสนหิวโหยข้างนอกอีก
ครั้ง 
 แต่แล้วคลืน่เสยีงทีด่งักว่าปกตน้ัินกด็งัมากขึน้เรือ่ยๆ ผมถกูพาออกไป ผมพยายามดือ้ดงึ 
สุดท้ายพวกเขาก็ทอดทิ้งผมอีกครั้ง ผมเศร้าใจ เสียใจ และหวาดกลัว 
บ้านใหม่ นั่นคือสิ่งที่พวกเขาสองคนพยายามจะบอกผม กว้างกว่า สะอาดกว่า อิสระกว่า แต่ผม
อยากเลือกจะอยู่ท่ีเดิมมากกว่ามากกว่า แต่ตอนนี้กลับท�าได้เพียงแอบในมุมแคบๆ ณ ท่ีไร้แสง
ของบ้านใหม่ที่ไม่คุ้นชิน 
 ผมไม่ชนิกบัการได้รบัความรกั เพราะผมรูว่้าเมือ่ไรทีผ่มได้รบัมนั ท้ายสดุแล้วผมกจ็ะสญู
เสียมันไป สู้อย่าไปใกล้ชิดอีกเลยไม่ดีกว่าเหรอ
 พวกเขายังคงดื้อดึงสม�่าเสมอ พาผมที่หวาดกลัวออกจากมุมไปหาหมอ ฉีดยา ท�าแผล
สม�่าเสมอไม่ว่าผมจะกัดจะเห่ายังไงก็ยังคงพาผมออกไป ไม่ว่าผมจะไปอาละวาดพังห้องสีขาวที่มี
กลิ่นฉุน เขาก็ยังคงพาไปหลายต่อหลายหน พวกเขาน�าอาหารมาให้ทานพร้อมคอยกล่าวชมหรือ
ลบูหวัเป็นระยะ ทัง้พาไปนอนบนเตยีงนุ่มๆ ทีผ่มไม่ไดส้มัผสัสัมผสัเชน่นี้มาแสนนาน ทัง้พาผมไป
อาบน�้าและคอยเช็ดเป่าไดร์ให้ หรือกระทั่งพาผมไปวิ่งเล่น
 ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร ที่ผมก้าวออกมาจากความมืด
 ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร ที่ผมไม่ได้กลับไปขดในมุมนั้นและโหยหาที่แคบ
 ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร ที่ผมเริ่มชินที่จะนอนบนพรม โซฟา หรือแม้กระทั่งตักของพวกเขา
 ไม่รูต้ัง้แต่เมือ่ไร ทีผ่มเริม่ทีจ่ะรอคอยเวลาเดมิทกุวนัเพือ่วิง่ไปรอทีห่น้าประต ูเมือ่รูว่้าเขา
จะกลับมา
 ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร ที่ผมที่รอคอยเวลาที่จะได้ไปเดินเล่นและยอมให้ผูกเชือกจูงอย่างว่าง่าย
 ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร ที่เขาและเธอกลายเป็นคนส�าคัญที่ผมรอคอย…
 แต่แล้ววันหนึ่งก็มีบางอย่างแปลกไป เธอที่แสนใจดีเริ่มมีเสียงแปลกๆ มาจากในตัว ผม
เห่าใส่เธอที่มีสิ่งแปลกปลอมปะปนมาด้วย มือหนึ่งเธอลูบหัวผม มือหนึ่งลูบบริเวณท้อง และบอก
ผมว่า ครอบครัวเราก�าลังจะมีสมาชิกใหม่
 ผมมองเจ้าจดุบนท้องทีม่คีลืน่เสียงประหลาด หรอืบางครัง้กท็�าเสยีงออกมาได้ด้วยความ
ประหลาดใจ



 มคีรัง้หนึง่ท่ีเธอร้องโอดครวญ ผมเห่าใส่เจ้าก้อนน้ันทนัที เพราะดเูหมอืนว่าจะเป็นสาเหตุ
ที่ท�าให้เธอร้อง เขาปลอบผมให้ใจเย็น ส่วนเธอยิ้มให้พร้อมลูบหัวผมบอกว่า ไม่เป็นไร น้องก�าลัง
ดิ้น น้องแข็งแรงมาก
 ผมไม่เข้าใจอะไรพวกนัน้หรอก รูเ้พยีงแค่ว่าท้ังสองให้ความรกักบัเจ้าก้อนนีม้ากเหลอืเกนิ 
ผมก�าลังอิจฉา อิจฉาที่ผมก�าลังจะสูญเสียพวกเขาไปอีกครั้ง… ใช่ไหม
 เธอไม่มีเวลามาเล่นกับผมเท่าไรแล้ว เธอเดินน้อยลง ออกจากบ้านน้อยลง ผมเลยอยู่กับ
เขามากข้ึน เขาดูมีความสุขมากท้ังๆ ท่ีเธอจะดูเหมือนว่าจะไม่สบายและนอนอยู่ท่ีบ้านเสียส่วน
ใหญ่ ต่างจากเมื่อก่อนที่เธอจะออกไปข้างนอกและกลับมาในตอนเย็น
 ผมไม่เข้าใจเลยสักนิด ผมเลยตัดสินใจไปนอนข้างๆ เธอ เฝ้าดูแลเธอให้มากขึ้น เฝ้าไม่
ให้ใครมาท�าร้าย โดยเฉพาะสิ่งนั้น ผมนอนมองดูก้อนกลมที่นับวันก็ขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ 
 จนวันหนึ่งที่เธอร้องออกมาอย่างเจ็บปวดและมีของเหลวแฉะออกมาเปียกตัวผม ผมเห่า
ไม่หยุดและวิ่งไปหาเขา ดึงกระชากชายเสื้อของเขาอย่างแรงและพามาหาเธอ เขาตกใจ ลนลาน
จนผมรู้สึกได้ ผมก็ตกใจมากเช่นกัน
 ไม่นานหลงัเขากดเครือ่งสีเ่หลีย่มทีม่เีสยีงดงัได้ในบางครัง้ เพยีงไม่นานทกุอย่างกเ็กดิขึน้
อย่างรวดเร็ว
 เกิดเสียงที่ดังเอะอะจากภายนอก ผู้คนมากมายแห่เข้าในบ้าน พวกเขามาจากไหนไม่
อาจทราบ ผมมองดูสถานการณ์วุ่นวายตรงหน้าและตัดสินใจไม่เห่าไล่พวกเขา เพราะทุกคนก�าลัง
ร้อนรนและก�าลงัช่วยเธอทีเ่จบ็ปวด ผมได้แต่เดนิวนไปมาจนพบว่าตวัเองขวางทางถกูชนหลายครัง้ 
จึงหาที่หลบ แต่ยังคงมองเห็นและนั่งจ้องดูพวกเขาไม่คลาดสายตา ไม่ให้เขาท�าอะไรเธอ
 เสยีงดงัอีกแล้ว แต่คราวนีเ้สยีงนัน้เป็นเสยีงท่ีแหลมและน่าร�าคาญทีส่ดุในโลกของผมเลย 
ผมเห่าด้วยความไม่ชอบเสียงนี้อีกแล้วเสียงที่จะมาแย่งที่ของผมไป และจะท�าให้ผมถูกทอดทิ้งอีก
ครั้ง
 แต่ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่า หลังได้มองเห็นเจ้าของเสียงนั้น เสียงของผมจะหยุดลง ความ
รู้สึกเดิมของผมค่อยๆ สลายหายไปดังเช่นก้อนกลมที่ท้องของเธอ
 ผมตกหลุมรักเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่ชอบมาก่อกวน ดึงหางบ้าง หูบ้าง ตีบ้าง นอนทับบ้าง
อย่างถอนตวัไม่ขึน้อาจเพราะสญัชาตญาณหรอือะไรไม่รู ้รูแ้ค่ตอนน้ีเจ้าตวัเลก็นีเ้หมอืนท�าให้หวัใจ
ที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยบาดแผล มืดบอด ปิดกั้น หวาดระแวง และไม่เคยไว้ใจครั้งแล้วครั้งเล่า
กลับสว่างขึ้นมาใหม่มากกว่าครั้งใดๆ ที่ผมเคยสัมผัส
 เจ้าตวัเล็กทีน่่าเป็นห่วง ผมส่ายหวั ลกุขึน้ และเดนิตามร่างกลมป้อมทีส่่งเสยีงอ้อแอ้ พลกิ
ตัวลงมาจากที่นอนและคลานไปเร่ือยๆ ผมกัดผ้าท่ีพันรอบช่วงตัวล่างของเธอและดึงขึ้นมาจาก
บันไดสูง พาไปไกลจากบันได แล้วนอนขวางเธอไว้ พร้อมเห่าเรียกพวกเขาให้มาดูยายเด็กแสบ
คนนี้
 เสียงฝีเท้าตึงตังพร้อมเสียงโอดครวญด้วยความตกใจบ่นถึงความซนของเธอตัวน้อย
 เธอตวัโตเข้ามากอดผมไว้พร้อมเสยีงหนึง่ทีด่งัเป็นจงัหวะถ่ีรวัออกมาจากร่างของเธอ เธอ
พดูอะไรบางอย่างไม่หยดุกบัผม ก่อนท่ีเขาจะมาอุม้ยายตวัเลก็ไปให้ไกลจากบันได ผมจึงแตะปลอบ
เธอที่ก�าลังเสียขวัญ
 ครอบครัวของเราก็มีกันสามคน และผมอีกหนึ่งตัว เรื่องราวโลกของผมและเธอตัวน้อยก็
เริ่มจากตรงนี้
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