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เด็กพิเศษ
หนูเป็ นใคร มาจากไหน
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
“หนูเป็ นใคร มาจากไหนจ๊ะ มาอยูก่ บั พวกเรานานแค่ไหนแล้วล่ะ เมื่อไหร่หนูจะกลับบ้านไปจ๊ะ”
เป็ นคําถามที่หลายคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับเด็กพิเศษ ซึ่งเริ่มใกล้ตวั พวกเรามากขึ้ นเรื่อยๆ
“หนูก็เป็ นเด็กคนหนึ่ ง เหมือนกับเด็กคนอื่นๆ ที่ตอ้ งการความรัก ความเอาใจใส่ และการดูแล
เช่นเดียวกับเด็กคนอื่น หนูไม่ใช่ตวั ประหลาดหลอกนะ เพียงแค่มีบางสิ่งบางอย่างที่หนูไม่รู ้ หนูไม่เข้าใจ
ต้องการการดูแลช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เพื่อที่จะได้ไปโรงเรียน เมื่อโตขึ้ นก็จะได้ทาํ งาน เหมือนๆ กับคน
อื่น หนูอยากมาอยูก่ บั ทุกคน อย่าไล่หนูกลับบ้านไปเลยนะจ๊ะ” อาจเป็ นความในใจบางอย่างที่พวกเราไม่
มีโอกาสได้ยนิ จากเด็กกลุ่มนี้

เด็กพิเศษเป็ นใคร

เด็กพิเศษ คือ เด็กที่ตอ้ งการความดูแลช่วยเหลือเป็ นพิเศษ ซึ่งเรียกย่อมาเรื่อยๆ จนกลายมา
เป็ น “เด็กพิเศษ” ในที่สุด คํานี้ มีความหมายกว้าง ครอบคลุมเด็กที่มีความบกพร่องหรือพิการทุกกลุ่ม
ปั ญหา เด็กที่เป็ นอัจฉริยะหรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน รวมถึงเด็กยากจนหรือด้อยโอกาสทาง
การศึกษาด้วย แต่ในปั จจุบนั เมื่อพูดถึงเด็กพิเศษ มักนึ กถึงกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางการเรียนรู ้ และกลุ่มออทิสติก สเปกตรัม เป็ นหลัก
กลุ่มเด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา (ID - Intellectual Disabilities) คือกลุ่มเด็กที่มีระดับ
สติปัญญาตํา่ กว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยสําคัญ คือมีระดับสติปัญญาตํา่ กว่า 70 จากการวัดโดย
แบบทดสอบมาตรฐาน จนส่งผลกระทบทําให้เด็กไม่สามารถเรียนรู ้ และปรับตัวในชีวติ ประจําวันได้
เต็มที่เหมือนทัว่ ไป มีเพดานในการเรียนรู ้ แต่ก็สามารถเข้าใจในเรื่องที่ไม่ยุง่ ยากซับซ้อนมากจนเกินไป
กลุ่มเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู ้ หรือที่เรียกว่า แอลดี (LD - Learning Disabilities) คือเด็กที่
ดูลกั ษณะฉลาด คล่องแคล่ว รูเ้ รื่องดี แต่เวลาให้อ่าน เขียน หรือคิดคํานวณ กลับทําไม่ได้ดีเหมือนความ
ฉลาดที่สงั เกตเห็น แล้วแต่วา่ ใครจะบกพร่องด้านไหนเป็ นการเฉพาะ การอ่าน การเขียน หรือการ
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คํานวณ อาจมีปัญหาด้านเดียว สองด้าน หรือทั้งสามด้านเลยก็ได้ เด็กกลุ่มนี้ เมื่อสอบข้อเขียนมักทํา
ไม่ได้ แต่ถา้ สอบปากเปล่าจะทําได้ดี
กลุ่มออทิสติก สเปกตรัม (ASD – Autism Spectrum Disorders) คือเด็กที่มคี วามบกพร่องใน
พัฒนาการทางสังคม ไม่สบตา เล่นไม่เป็ น มีพฒ
ั นาการด้านภาษาและการสื่อสารบกพร่องด้วย ไม่พดู
หรือพูดภาษาที่ฟังแล้วไม่เข้าใจ สนทนาไม่ต่อเนื่ องเป็ นเรื่องเดียวกัน และมีพฤติกรรมซํ้าๆ ความ
หมกมุน่ ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างมากเป็ นพิเศษ ไม่ยดื หยุน่
ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย และเด็กพิเศษในกลุ่มอื่นๆ อีก ซึ่งจะขอไม่กล่าวถึงในที่นี้
แต่เชื่อว่าทุกคนจะได้มีโอกาสสัมผัส เรียนรู ้ และเข้าใจเด็กพิเศษในโอกาสต่อๆ ไปแน่ นอน เพราะว่าพวก
เขามาอยูร่ ่วมกับพวกเราในสังคมแล้ว

เด็กพิเศษมาจากไหน

เด็กพิเศษมาจากไหน มาอยูบ่ นโลกใบนี้ ตั้งแต่เมื่อไหร่ มาอยูก่ บั พวกเรานานแค่ไหนแล้ว เป็ น
คําถามที่ตอบไม่ยาก แต่ไม่ค่อยมีใครรู ้ เด็กพิเศษก็มาจากท้องแม่เหมือนกัน เพียงแค่เขามีบางอย่างที่
พิเศษแตกต่างไปเท่านั้น
มีตาํ นานเล่าว่าเด็กพิเศษบางคนถูกอุม้ สลับตัวกับลูกของนางฟ้ ามา ทําให้เขามีหน้าตาน่ ารัก แต่
พูดเป็ นเฉพาะภาษานางฟ้ า คุยกับคนอื่นไม่เข้าใจ
มีแม่คนหนึ่ งเคยเล่าให้ฟังว่า ที่เขาได้ลกู เป็ นเด็กพิเศษนั้น เป็ นเพราะว่าพระเจ้าเลือกเขาให้ดแู ล
เด็กคนนี้ แล้ว พระเจ้าเชื่อว่าเขาสามารถดูแลเด็กคนนี้ ได้ดีที่สุด จึงยอมให้มาเกิดเป็ นลูกของเขา ถ้าไป
เกิดที่อื่นจะไม่ดีเท่านี้ เมื่อเขามีโอกาสเช่นนี้ แล้ว เขาก็ตอ้ งทําหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด
เด็กพิเศษมีมานานแล้วและมีมากด้วย อยูค่ ่กู บั การกําเนิ ดของมนุ ษย์เลยก็วา่ ได้ เขาอยูก่ บั เรามา
นานแล้ว แต่อยูก่ นั แบบคู่ขนาน ไม่ค่อยได้เจอกัน จึงไม่รจู ้ กั กัน เวลาเจอเขา บางครั้งเราก็กลัว คิดว่าเขา
แปลกประหลาด ในทางกลับกัน เขาก็กลัวเราเช่นเดียวกัน คิดว่าเราแปลกประหลาด
สาเหตุของการเกิดปั ญหา ยังไม่สามารถระบุได้แน่ ชดั เชื่อว่าอาจมีความผิดปกติในทาง
พันธุกรรม ซึ่งในที่นี้อาจไม่ใช่การถ่ายทอดจากพ่อแม่ แต่เป็ นการกลายพันธุข์ องยีนก็ได้ รวมถึงอิทธิพล
จากสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม ทั้งในช่วงตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอดออกมาแล้ว

เด็กพิเศษหายไปไหนมา

เมื่อก่อนนี้ เราจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอเด็กพิเศษ เนื่ องจากพวกเขาถูกดูแลอยูใ่ นสถาบันหรือ
โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง หรือไม่ก็ถกู ล่ามโซ่อยูก่ บั บ้าน
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เนื่ องจากในอดีตความรูใ้ นด้านนี้ ยังไม่มากพอ ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ ก็มีไม่
เพียงพอ ทําให้การดูแลช่วยเหลือถูกจํากัดอยูใ่ นวงแคบ มีเพียงไม่กี่แห่งที่ดแู ลได้ ทําให้มผี เู้ ข้าถึงบริการ
น้อยมาก เมื่อเวลาผ่านไป ทรัพยากรการดูแลช่วยเหลือมีความพร้อมมากขึ้ น พร้อมๆ กับปริมาณเด็ก
พิเศษที่เพิ่มขึ้ นอย่างมากมายมหาศาล ทําให้แนวคิดการดูแลเปลี่ยนแปลงไป
การดูแลเด็กพิเศษโดยแยกออกมาดูแลช่วยเหลือเป็ นการเฉพาะ เริ่มไม่ใช่แนวทางที่ถกู ต้องและ
เพียงพอเสียแล้ว จําเป็ นต้องนําเด็กกลับเข้าสู่สงั คมจริงๆ ให้เขาอยูไ่ ด้จริงๆ ในครอบครัว ให้เขาสามารถ
ไปโรงเรียนทัว่ ๆ ไปได้ เพื่อที่เขาจะได้เติบโตและพัฒนาในสังคมจริง และทุกคนเข้าใจเขา
ปั จจุบนั นี้ เปลี่ยนแปลงไปมาก เด็กในยุคสมัยนี้ รูจ้ กั เด็กพิเศษกันมากขึ้ น เพราะว่าเขามีเพื่อน
เป็ นเด็กพิเศษ มีเพื่อนเป็ นดาวน์ซินโดรม มีเพื่อนเป็ นออทิสติก มีเพื่อนเป็ นแอลดี และอื่นๆ อีกมากมาย
เมื่อเด็กรุ่นนี้ โตขึ้ น เขาก็จะมีเพื่อนร่วมงานเป็ นบุคคลพิเศษที่หลากหลายเช่นกัน พวกเขาไม่ตอ้ งกลัวกัน
แล้ว เพราะรูจ้ กั กัน เป็ นเพื่อนกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน
เด็กรุ่นนี้ นับว่าโชคดี ได้เรียนรูก้ ารช่วยเหลือเกื้ อกูลกัน ได้เรียนรูก้ ารปรับตัวอยูร่ ่วมกันในสังคม
กับผูค้ นที่มคี วามแตกต่างหลากหลาย ได้เรียนรูจ้ ากของจริงที่ไม่ใช่การพรํา่ บอกโดยไม่เคยลงมือทํา เมื่อ
ลูกบอกว่ามีเพื่อนเป็ นเด็กพิเศษ นับว่าโชคดีแล้วที่เขาจะได้เรียนรูส้ ิ่งเหล่านี้ อย่าไปกังวลเลย เด็กพิเศษ
ไม่มีพิษภัยอะไร ควรระวังไม่ให้ลกู ไปรังแกเด็กพิเศษมากกว่าที่จะกลัวเด็กพิเศษมารังแกลูก
แล้วผูใ้ หญ่อย่างเราล่ะ จะไม่ไปทําความรูจ้ กั กับเด็กพิเศษเลยหรือ เพราะว่าเขามาอยูก่ บั เราใน
สังคมแล้ว และจะอยูก่ บั เราตลอดไปด้วย

เด็กพิเศษกลับมาทําไม

เด็กพิเศษไม่ได้ตอ้ งการความเห็นใจ และความสงสารจากผูค้ นรอบข้าง เพราะสิ่งเหล่านี้ ไม่
สามารถทําให้เขาพัฒนาได้เลย แต่เขาต้องการความเข้าใจและโอกาสเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่การร้องขอ
แต่เป็ นความยุติธรรมที่ควรเกิดขึ้ นในสังคม
ความเข้าใจเป็ นจุดเริ่มต้นของการอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข เข้าใจว่าเด็กพิเศษแตกต่างจากเด็ก
คนอื่นในเรื่องใดบ้าง เด็กพิเศษแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไร อะไรที่ทาํ ได้มาก อะไรที่ทาํ ได้นอ้ ย อะไรที่
ทําไม่ได้ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเกื้ อกูลได้ถกู ทาง และระวังในบางเรื่องที่จะกระตุน้ ให้เขาแย่ลง
โอกาสในการเรียนรูก้ ็เป็ นสิ่งที่เด็กพิเศษทุกคนต้องการเช่นเดียวกับเด็กทุกคน ถ้าเขาได้โอกาสนี้
เขาก็จะพัฒนา แต่ถา้ เขาไม่ได้โอกาสนี้ เขาก็จะถดถอยเช่นกัน อะไรที่เคยทําได้แล้วก็ควรมีโอกาสได้ทาํ
บ่อยๆ อะไรที่ยงั ทําไม่ได้ก็ควรมีโอกาสในการฝึ กฝน อะไรที่ไม่เหมาะสมก็ควรมีโอกาสในการ
ปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน โอกาสเหล่านี้ เป็ นสิ่งที่ทุกคนสามารถหยิบยืน่ ให้ได้ ถ้ามีความเข้าใจ
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ดังนั้นพวกเขาต้องกลับเข้ามาอยูใ่ นสังคมร่วมกับพวกเรา เพื่อแสวงหาโอกาสเหล่านี้ จากพวกเรา
ทุกคน ถ้าเขาถูกแยกออกไป เขาก็จะกลายเป็ นเด็กพิเศษที่ไม่รเู ้ รื่อง ไม่ได้พฒ
ั นาเสียที
หวังว่าคงได้เริ่มรูจ้ กั เด็กพิเศษกันพอสมควรแล้ว ถ้าอยากรูจ้ กั เพิ่มขึ้ นก็ตอ้ งเข้าไปสัมผัสเรียนรู ้
หยิบยืน่ โอกาสต่างๆ ให้ เพื่อให้เขาเป็ นเด็กพิเศษที่มีคุณภาพ
ปล. ถ้าเข้าใจเด็กพิเศษแล้ว ให้ลืมคําว่าเด็กพิเศษไปเลยนะ เพราะเด็กพิเศษทุกคนก็มีชื่อเฉพาะ
ของตัวเอง ทั้งชื่อเล่นและชื่อจริง เรียกชื่อเขาเถอะนะ อย่าเรียกเขาว่าเด็กพิเศษอีกเลย อย่าทําให้เขารูส้ ึก
แตกต่างจากเด็กคนอื่น พวกเขาก็มีจิตใจเหมือนกัน

ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. เด็กพิเศษ...หนูเป็ นใคร มาจากไหน. [Online] 2552; Available from: URL:
http://www.happyhomeclinic.com/a11-specialchild-who.htm
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