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	 คู่มือสังคมไทยเข้าใจบุคคลพิเศษ	ประกอบด้วยหนังสือ	3	เล่ม	“อยู่ตรงนั้น
กับฉันได้ไหม”	เป็นหนังสือลำาดับท่ี	2	มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเยียวยาและสร้างทัศนคติ
เชิงบวกแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับทัศนะและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษในสังคมไทย	
เน้ือหาในเล่ม	2	นำาเสนอมุมมองในการมาเกิดพร้อมกับสภาวะท่ีมีความแตกต่างและ
แนวทางการดูแลบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ	ต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุ	21	ปี	โดยแบ่งเป็น
3	ช่วงวัย	ๆ	ละ	7	ปี	ซ่ึงเป็นวัยพ้ืนฐานท่ีเป็นเสมือน	“ย�” และ	“ก�รบำ�บัดเยียวย�”
ที่สำาคัญยิ่งต่อการเติบโตในอนาคตของเด็ก
	 นอกจากน้ี	ผู้เขียนได้ชักชวนให้พ่อแม่ฝึก	“สังเกตก�ยท้ัง 4 ของลูก”	เพราะ
ไม่มีใครจะรู้จักลูกดีไปกว่าพ่อแม่	เพื่อให้พ่อแม่ได้ฝึกใช้การสังเกตแบบไม่นำาความรู้สึก
ส่วนตัว	หรือทัศนคติส่วนตัวไปตีความอันจะนำาไปสู่	“คว�มจริงและคว�มเข้�ใจท่ีลึกซ้ึง” 
ต่อลูกในฐานะ	“มนุษย์คนหน่ึง”	มิใช่เพ่งมองเพียงข้อบกพร่อง	มองเพียงกลุ่มอาการ	
หรือมุ่งเพียงปรับพฤติกรรม	แต่การสังเกตลูกผ่านกายแต่ละชั้นอย่างสนใจและ
ไม่ตัดสิน	จะนำาพาพ่อแม่ไปสู่บทบาทเชิงรุกในการช่วยเหลือ	และสื่อสารข้อมูลเชิง
คุณภาพกับนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูก	
	 การเกิดมาของเด็กคนหนึ่งบนโลกใบนี้นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์	เป็นสัญลักษณ์
แห่งการเริ่มต้น	ความรัก	ความหวังของครอบครัว	เด็กทุกคนนำา	“ของขวัญ”	มา
มอบให้โลกใบนี้	เด็กทุกคนต่างมี	“ภ�รกิจ”	บนโลกที่แตกต่างกัน	และด้วยความรัก		
ความวิริยะอุตสาหะของพ่อแม่เท่าน้ันท่ีจะช่วยให้เด็กแต่ละคน	“ค้นพบของขวัญ”
ที่นำาติดตัวมา



	 ในยุคสมัยท่ีเด็กมากมายเกิดมาพร้อมกับสภาวะท่ีมีความต้องการพิเศษหรือ
ด้วยเหตุอ่ืนใดในหนทางชีวิตท่ีทำาให้พวกเขาต้องการ	“ก�รดูแลพิเศษ” จากครอบครัว		
พ่อแม่อาจมองเห็นเพียง	“อุปสรรค” จนลืมค้นหา	“ของขวัญ” ที่ซ่อนอยู่ภายใน		
หลายครั้งหลายคราพ่อแม่อาจเหนื่อยล้ากับภารกิจมากมายที่ต้องรับผิดชอบจนไม่มี
เวลาน่ิงที่จะอยู่ตรงนั้นกับลูกอย่างแท้จริง	
	 ผู ้เขียนหวังว่า	หนังสือเล่มนี ้จะเป็นดังสะพานเชื ่อมความเข้าใจจาก
พ่อแม่สู่ลูก	และเป็นเสมือน	“เพื่อน”	คนหนึ่งที่ยืนอยู่เคียงข้างพ่อแม่่ในยามที่
ต้องการความช่วยเหลือท้ังด้านความรู้	มุมมองการช่วยเหลือสนับสนุน	และศิลปะแห่ง
การเยียวยาตนเองและลูก	หรือเพียงแค่เปิดหนังสือเล่มน้ีเพ่ือดูภาพประกอบสักภาพ	
และอยู่กับภาพน้ันอย่างแท้จริง	ให้เวลาน่ิง	ๆ 	กับตนเองเพื่อบ่มเพาะพลังจากภายใน
แล้วหยัดยืนขึ้นอีกครั้งด้วยรอยยิ้มเพื่อก้าวต่อไปบนหนทางชีวิตอันยาวไกลของลูก
	 สุดท้ายน้ีผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคุณแม่และครอบครัวของผู้เขียนท่ีได้
ให้กำาลังใจในการทำางานชิ้นนี้มาโดยตลอด	และขอขอบพระคุณคณาจารย์	คุณพอ่	
คุณแม่ของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษทุกท่านท่ีได้แบ่งปันข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ย่ิงในการจัดทำาเน้ือหาตลอดจนขอขอบคุณกัลยาณมิตรและคณะทำางานทุกท่านท่ี
ได้ให้คำาแนะนำาอันมีค่าในการจัดทำาหนังสือเล่มน้ีจนเสร็จสมบูรณ์	 หากมีข้อผิดพลาด
ประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานในลำาดับต่อไป
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หนู คือ ดวงจิตอันบริสุทธิ์

1



พ่อจ๋าแม่จ๋า
“หนู” จะมาเกิดเป็นลูกของพ่อแม่

2



หนู คือ นักเดินทาง
ผู้ผ่านชีวิตมาหลายครั้ง มาเกิดบนโลกครั้งแล้วครั้งเล่า

เพื่อพัฒนาความเป็น “มนุษย์” ของหนู
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“หนู”	จึงมิใช่เพียงตัวอ่อนท่ีเกิดจากการผสมของ
“ไข่”	จากแม่และ	“อสุจิ”	จากพ่อ

แต่	“หนู”	เป็นชีวิตท่ีก่อเกิดจากสองสายธารมาพานพบกัน
สายธารแห่งพันธุกรรมจากพ่อแม่	ปู่ย่า	ตายาย

ท่ีมอบร่างกายน้ีให้หนู	และ
สายธารแห่งจิตวิญญาณของ	“หนู”

ท่ีต้องการจะมาเกิดอีกคร้ังบนโลกใบน้ี
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หนูมีเป้าหมายในการมาเกิดบนโลก	ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีไม่เหมือนใคร											
หนูเลือกท่านท้ังสองเพ่ือมาเป็นพ่อแม่หนูในชาติภพน้ี
เพราะปรารถนาท่ีจะเรียนรู้บางส่ิงบางอย่างจากท่าน

											
หนูเลือกคนคู่หน่ึง	ครอบครัวหน่ึง	ผู้คนกลุ่มหน่ึง	ณ	ดินแดนหน่ึง

เพ่ือมาพบกันในช่วงเวลาหน่ึง	เป็นช่วงเวลาท่ีเราได้เรียนรู้
และพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเราไปด้วยกัน
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ด้วยความต้ังม่ันของหนูและความรักจากพ่อกับแม่
											

หนูจึงมาสู่ครรภ์ของแม่...	
ช่วงเวลา	9	เดือนในครรภ์อันอบอุ่นน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีแสนละเอียดอ่อน
	ร่างกายของหนูค่อย	ๆ	ก่อรูปข้ึนอย่างอัศจรรย์	จิตใจก็เช่นเดียวกัน	
แม่จ๋า...	อารมณ์แจ่มใส	อากาศสดช่ืน	อาหารพ้ืนถ่ินปลอดสารพิษ

ท่ีแม่รับประทาน	ความรู้สึกนึกคิดตลอดจนการกระทำาของแม่
ล้วนมีผลต่อการก่อรูปกาย	อวัยวะ	และจิตใจของหนู		
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ในช่วง	3	 เดือนแรกของการก่อร่างสร้าง
อวัยวะ	หากเกิดโรคบางชนิด	เช่น	โรค
หัดเยอรมัน	 อาจทำาให้หนูเกิดมาพร้อม
ความบกพร่องทางร่างกาย	 เช่น	 ตามอง
ไม่เห็น	หูไม่ได้ยิน	หัวใจรั่ว

เมื ่อรู ้ตัวว่าท้อง	แม่ต้องไปฝากครรภ์
กับคุณหมอที่โรงพยาบาลทันทีนะ	เพราะ
การดูแลครรภ์ตลอด	9	เดือน	อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน	ทำาให้หนูเกิดมาแข็งแรง	แม่
ต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	สุรา	 เบียร	์
เพราะล้วนมีผลต่อพัฒนาการท้ังร่างกาย
และสติปัญญาของหนู	เช่น	ศีรษะอาจมี
ขนาดเล็ก	ตัวเล็กกว่าปรกติ	ตื่นตัวมาก
เกินไป		มีปัญหาด้านสติปัญญา

ในช่วงเดือนท้าย	ๆ 	ของการตั้งครรภ์
หากแม่ได้รับเชื้อซิฟิลิส	(โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์)	จากพ่อหรือ
โรคติดเชื้ออื่น	ๆ	อาจทำาให้หนู
สมองพิการ	ตับหรือม้ามโตได	้

การดูแลครรภ์
ตลอด 9 เดือน
อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

จะช่วยทำาให้หนู
เกิดมาแข็งแรง

“

”
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อีกเรื่องที่สำาคัญมากสำาหรับการพัฒนาอารมณ์และสติปัญญาของหน	ู

พ่อกับแม่หลีกเลี่ยงการปลุกเร้า	กระตุ้นหนู
ด้วยเทคโนโลยีต่าง	ๆ	ได้ไหมจ๊ะ

หนูอยากได้ยินเสียงของแม่ขับกล่อมมากกว่าเสียงจากเทคโนโลยี
เพราะเสียงของแม่มีพลังความรัก	ความอบอุ่นเปี่ยมล้น		โลกทุกวันนี้
เคล่ือนไหวรวดเร็วมาก	สวนทางกับจังหวะการเคล่ือนไหวในธรรมชาติ
หนูยังเล็ก	ขอเวลาก่อร่างสร้างกายช้า	ๆ 	ค่อยเป็นค่อยไปได้ไหม	อย่าเพ่ิง
เร่งให้หนูเรียนรู้มากนัก
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แล้วในวันหนึ่ง เมื่อถึงเวลาที่หนูและแม่พร้อม 
เรามารวมพลังส่งหนูออกมาดูโลกกัน

หนูขอยำ้�ว่� “เม่ือหนูพร้อม” 
พลังของหนูก็จะเต็มเปี่ยม

นี่คือนาทีสำาคัญของชีวิตหนู
ซึ่งมีผลอย่างยิ่งกับสุขภาพของหนู
	ให้หนูได้ใช้	“พลัง” ของตนเอง	

เคลื่อน	บิด	เบียด	เหยียด	ดันตัวออกมา
ผสานกับการเบ่งของแม่ที่ช่วยนวดตัวหนู

ด้วยกล้ามเนื้อช่องคลอดของแม่

กระบวนการนี้ช่วยให้ทั้งเนื้อตัวของหนู

“มีชีวิตด้วยเลือดที่ไหลเวียน
ไปตามการเคลื่อนไหวระหว่างเรา” 

การคลอดธรรมชาติและการรอจนถึงนาทีที่หนูพร้อมจริง	ๆ	
จึงเป็น “พื้นฐานสุขภาพ” ที่สำาคัญที่สุด

ที่แม่จะมอบให้หนูได้ตั้งแต่แรกคลอด
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เมื่อหนูคลอดออกมาดูโลก
หนูมาถึงโลกแล้ว	
พ่อจ๋า	แม่จ๋า	หนูอาจมิได้เป็นดังภาพฝันของพ่อกับแม่
หนูต้องการความช่วยเหลือมากมายจากแพทย์และพยาบาล
เพื่อมีชีวิตรอดบนโลกใบนี้

อาจมีสภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ต้องการ
การดูแลใกล้ชิดมากกว่าเด็กทั่วไป	อาจเป็น
สภาวะพิเศษที่เกิดขึ้นภายหลัง	และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ	ไม่ว่าจะเกิดจากความเจ็บป่วย
พันธุกรรม	การแพ้ยา	อุบัติเหตุหรือการเลี้ยงดู
ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้อง	พ่อกับแม่ต้องคอย
“สังเกต” พัฒนาการของหนูให้ดี
ถ้าสงสัยหรือไม่แน่ใจต้องพาหนู
ไปพบแพทย์ทันทีนะ
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แม่จ๋า	หนูอยากเช็ดนำ้าตาอุ่น	ๆ 	ของแม่
พ่อจ๋า	หนูอยากบอกพ่อว่า	พ่อจะร้องไห้ก็ได้นะจ๊ะ

หนูอยากกระซิบบอกว่า	
“หนูเชื่อมั่นว่า เราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันได้”
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พ่อกับแม่อาจถามตัวเองว่า

“ทำาไมถึงต้องเป็นฉััน”
“ฉัันทำาอะไรผิดพลาดไป”

โปรดอย่าทำาร้ายตนเองด้วยความคิดแบบนั้น
มิใช่พ่อกับแม่	แต่เป็น	“หนู”	ท่ีเลือกจะพิเศษแบบน้ี	

หนูเลือกความท้าทายแบบนี้ในชาติภพนี้
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หนูขอถามพ่อกับแม่เพียงว่า...
“อยู่ตรงนั้นกับหนูได้ไหม” 
ตรงที่ที่หนูเป็น	ยอมรับหนูอย่างที่หนูเป็น

พ่อจ๋าแม่จ๋า...	มีสิ่งสำาคัญมาก	
ซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิต

พ่อกับแม่สามารถช่วยหนูได้
ไม่ว่าหนูจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอะไร	
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สิ่งสำ�คัญที่สุดสำ�หรับชีวิตหนู
คือ คว�มรักจ�กพ่อกับแม่

เพราะความรัก	คือ	
พลังบำาบัดเยียวยาที่สำาคัญที่สุดสำาหรับหนู
ความรักนำามาซึ่ง
“ความหวัง พลัง และความอบอุ่น”
ยิ้มสู้แล้วก้าวไปกับหนูทีละก้าวนะจ๊ะ
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4 ก้าวย่าง ของการช่วยเหลือ

ก้�วที่ 1 “สังเกต” ด้วยสองต�
พัฒนาการของหนูเป็นอย่างไร		พ่อกับแม่คอยสังเกตอย่างรอบด้าน	น่ีคือบันไดข้ันแรก
ของการพึ่งตนเอง	และสร้างพื้นฐานความมั่นคงภายในใจ	การสังเกตอย่างละเอียด
จะช่วยให้พ่อกับแม่	“มีข้อมูล”	เก่ียวกับหนูอย่างชัดเจนสำาหรับการปรึกษาและสอบถาม
ข้อสงสัยต่อไป	เพราะไม่มีเด็กคนใดท่ีเหมือนกัน

ก้�วที่ 2 “ปรึกษ�” แพทย์-ผู้รู้
รับฟังคำาแนะนำา	คำาวินิจฉัย	และหนทางในการช่วยเหลือ	พ่อกับแม่พาหนูไปพบแพทย์
หลายท่านด้วยความหวังว่า....	อาจมีคำาวินิจฉัยอ่ืน	มุมมองอ่ืน	คำ�วินิจฉัยไม่ใช่คำ�ตัดสิน
แต่เป็นประตูสู่คว�มช่วยเหลือ	นั่นคือการขอเอกสารการวินิจฉัยจากแพทย์ประกอบ
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อรับสิทธิ์การช่วยเหลือ	(ดูภาคผนวก)	เป็นหนทางเลือก
สำาหรับพ่อแม่หลายคน	หากพ่อกับแม่ไม่ต้องการให้หนูทำาบัตรคนพิการด้วยเหตุผล
ใด	ๆ	หนูเข้าใจดีว่า	บัตรนี้อาจสร้างความสะเทือนใจให้พ่อกับแม่	และหนูก็เคารพ
การตัดสินใจของพ่อกับแม่จ้ะ		

ก้�วที่ 3 “ว�งแผน” สู่ก�รช่วยเหลือ
เขียนแผนการช่วยเหลือ	ซึ่งประกอบด้วย	จุดมุ่งหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
สถานที่	ค่าใช้จ่าย	โดยจัดทำาร่วมกับนักวิชาชีพในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานรัฐและ
เอกชน	มูลนิธิ	และองค์กรอิสระท่ีให้้บริการด้านส่งเสริมพัฒนาการ	พ่อกับแม่อย่าลืม
ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล	เบี้ยรายเดือน	สิทธิ์ผู้ดูแล	เพื่อประมาณการ
ค่าใช้จ่ายจากการจดทะเบียนคนพิการหรือปรึกษาญาติพี่น้องในการเปิดบัญชีเพื่อ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนที่จำาเป็นต่อครอบครัวด้วยนะจ๊ะ	
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ก้�วที่ 4 จัดต�ร�งชีวิตเพื่อ “ลงมือทำ�” 
ก้าวน้ีพ่อกับแม่ต้องให้เวลา	“ทดลอง”	และ	“ประเมิน”	ว่าควรปรับแผนอย่างไรให้
ดีที่สุดกับสุขภาพของพ่อกับแม่	ทั้งบทบาทหน้าที่ในการดูแลหนู	การหารายได้	ดูแล
ค่าใช้จ่าย	การจัดเวลา	การมีตารางกิจกรรมและงานบำาบัดมากเกินไป	อาจนำา
ความเครียดมาสู่ทั้งพ่อแม่และเด็กตัวเล็ก	ๆ	อย่างหนูได้นะจ๊ะ	

“สังเกต”	ดูด้วยตา	

“ปรึกษ�”แพทย์ผู้รู้

	

“ว�งแผน”	สู่การช่วยเหลือ	

จัดตารางเพื่อ	“ลงมือทำ�”
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ทำ�คว�มเข้�ใจพื้นฐ�นพัฒน�ก�รเด็ก
ก่อนก้�วไปกับหนู

ชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์และละเอียดอ่อน	ร่างกาย	จิตใจ	
และตัวตนของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุก	7	ปี

อัตราการเจริญเติบโตทางร่างกายสูงสุดในช่วง	21	ปีแรกของชีวิต
ประสบการณ์ทั้งหมดในช่วงแรกนี้จะเป็นพื้นฐานของพัฒนาการ

ด้านจิตใจ	สังคม	วุฒิภาวะ	และการแสวงหาตัวตนในช่วงวัยผู้ใหญ่

“พ่อกับแม่
ต้องรักษาสุขภาพตนเองให้ดีนะจ๊ะ 

เพราะมีเรื่องน่าตื่นเต้น ท้าทาย
รออยู่มากมายในวัยเริ่มต้นของหนู”
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กายทั้ง 4 ของมนุษย์

หนูอยากชวนพ่อกับแม่มองหนูผ่านประตู	4	บาน	นั่นคือ	ร่�งก�ย ก�ยพลังชีวิต 
ก�ยอ�รมณ์คว�มรู้สึก และตัวตน	มุมมองนี้ช่วยให้เห็นภาพของมนุษย์ที่ลึกลงไป
กว่าสองตาที่เรามองเห็น	และยังช่วยให้พ่อกับแม่เข้าใจ	ช่วยเหลือ	และสนับสนุน
พัฒนาการของหนูได้รอบด้านมากขึ้น

ร่�งก�ย
Physical body ร่างกาย	 หมายถึง	 ทุกส่วนท่ีเป็นสสารจับต้องได้	

วัดขนาด	 ช่ังนำา้หนักได้ต้ังแต่เส้นผมจรดปลายเท้า	
ต้ังแต่กระดูก	 กล้ามเน้ือจนถึงอวัยวะภายในท้ังหมด
และเซลล์เล็ก	ๆ	ในร่างกาย	

ในวัยนี้ีสัดส่วนศีรษะของหนูโตกว่าส่วนอื่น	ๆ 	ของร่างกาย	อัตราส่วนศีรษะต่อลำาตัว
เป็น	1	ต่อ	3	“ทรงกลม”	คือ	รูปทรงเอกลักษณ์ของวัยนี้

อ�ยุร�ว 3 ป	ีลำาตัวหนูยืดขึ้น	ลำาคอเริ่มปรากฏ	แต่ช่วงอกกับท้องยังไม่แยกจากกัน	

อ�ยุร�ว 6 ปี	อัตราส่วนระหว่างศีรษะกับลำาตัวเป็น	1	ต่อ	6	แขนขาจะยืดออกชัดเจน	
และท้องป่อง	ๆ	ของหนูจะเริ่มหายไป
					
ร่างกายของหนูเติบโตด้วยอัตราเร็วสูงสุด
ในช่วงแรกเกิด	-	7	ปี	และระบบประสาท		
รวมทั้งสมองเติบโตมากที่สุดในช่วง	2	ปีแรก
ของชีวิต	ร่างกายนี้เป็นเหมือน	“บ้าน”	
ของหนู	ที่หนูจะอาศัยอยู่ตั้งแต่แรกเกิด
จนวันสุดท้ายของชีวิต

1
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ก�ยพลังชีวิต
Etheric body

กายพลังชีวิต	หมายถึง	พลังท่ีหล่อเล้ียง	ขับเคล่ือน
	บำารุง	ซ่อมแซมร่างกายทุกส่วนให้	“มีชีวิต”2

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่จนวาระสุดท้ายของชีวิต	พ่อแม่ไม่อาจมองเห็นกายนี้ของหนู
แต่สังเกตจากสุขภาพของหนูได้	เช่น	จังหวะการหลับต่ืน	การหายใจ	การรับประทาน
การขับถ่าย	การขับเหง่ือ	ความอบอุ่นในร่างกาย	กายพลังชีวิตทำางานเป็นจังหวะและ
อยู่ในรูปของเหลวในร่างกาย	เช่น	เลือด	นำ้าเหลือง	นำ้าเหง่ือ	นำ้าเมือก	นำ้าในไขสันหลัง
กายน้ีทำางานไปเงียบ	ๆ 	ตลอดชีวิตเรา	เม่ือไม่สบายเราจะสัมผัสกายน้ีได้ละเอียดข้ึน	

กายพลังชีวิตของหนูแนบแน่นอยู่กับกายพลังชีวิตของแม่	ถ้าหนูได้กินนมแม่	หนูจะมี
พลังชีวิตแข็งแรง	นำา้นมแม่เสมือนวัคซีนตัวแรกและเป่ียมไปด้วยคุณค่าอาหารท่ีจำาเป็น
ต่อชีวิตในขวบปีแรก	(ดูภาคผนวก)	กายพลังชีวิตน้ีปั�นแต่ง	สร้างอวัยวะต่าง	ๆ 	ในช่วง
แรกเกิด	-	7	ปีอย่างแข็งขัน	จังหวะการหายใจ	จังหวะการหลับต่ืน	จังหวะการขับถ่าย
ของหนูจะค่อย	ๆ 	เปล่ียนแปลงไป	

การหลุดของฟันนำา้นมเป็นสัญญาณบอกว่า	พลังชีวิตได้ทำางานสร้างร่างกาย	สร้างอวัยวะ
ในช่วงแรกเสร็จส้ินแล้ว
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ภ�พพัฒน�ก�รท�งก�รเคลื่อนไหวของเด็กแรกเกิด - 1 ปี

ภ�พอัตร�ส่วนหัวต่อลำ�ตัว 3 ปี - 12 ปี
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ก�ยอ�รมณ์
คว�มรู้สึก

Astral body

ตัวตน
I

กายอารมณ์ความรู้สึก	หมายถึง	กายท่ีซ่อนอยู่ภายใน
และช่วยให้หนูรู้สึกต่อโลกภายนอก	การเคล่ือนไหว
และกิริยาอาการต่าง	ๆ	ที่หนูแสดงออกทั้งทาง
ร่างกาย	 สีหน้า	และทางเสียง	หนูแสดงความรู้สึก
ชัดเจน	เช่น	หิวก็ร้องไห้	อิ่มก็ยิ้ม	พ่อแม่เล่นด้วย
ก็หัวเราะ	 ชอบใจ	 บางคร้ังหนูอาจร้องไห้บ่อยมาก	
หรือกรีดร้องเสียงดัง	พ่อกับแม่อดทนหน่อยนะจ๊ะ

ตัวตน	หมายถึง	การตระหนักรู ้ในตัวเอง	มนุษย์
ทุกคนไม่มีใครเหมือนกัน	ต่างคนต่างมีเอกลักษณ์
เฉพาะตน	แต่ละคนนำาของขวัญติดตัวมามอบให้
โลกไม่เหมือนกัน	หนูยังเล็กมากพ่อแม่ไม่อาจสัมผัส
ตัวตนของหนูได้ชัดเจนนัก	แต่ทุกส่ิงท่ีเป็นรอยประทับ
เป็นประสบการณ์ทางร่างกาย	กายพลังชีวิตและ
กายอารมณ์ความรู้สึกของหนูเป็นเสมือนนำา้หล่อเล้ียง
ตัวตนให้เติบโตในวัยผู้ใหญ่	

3

4
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สิ่งสำาคัญสำาหรับหนูในวัย 0–7 ปี

หนูต้องก�ร “คว�มรักและก�รเอ�ใจใส่”
ในวัย	0-7	ปี	ร่างกายมีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด	เป็นช่วงเวลาสำาคัญในการวาง
รากฐานชีวิตท้ังด้านสุขภาพกาย	สุขภาพจิต	หนูต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่
จากพ่อแม่อย่างยิ่ง	ลูกเป็ดว่ายนำ้าได้ในวันแรกของชีวิต	ลูกช้างเดินได้ในวันแรกของ
ชีวิต	แต่ลูกมนุษย์ใช้เวลาราว	1	ปี	ในการยืน	“ลูกมนุษย์”	ต้องการ “มนุษย์ท่ีรักเข�
เพ่ือเป็นแบบอย่�งในก�รเรียนรู้โลก”		เพราะพัฒนาการของมนุษย์ใช้เวลายาวนาน
กว่าสัตว์โลกใด	ๆ 	

พ่อจ๋�... หนูขอกระซิบบอกพ่อว่�
พ่อมีบทบ�ทสำ�คัญต่อพัฒน�ก�รของหนูไม่น้อยไปกว่�แม่
พ่อทำางานหารายได้	ช่วยแม่คิด	วางแผน	ตัดสินใจเรื่อง
การรักษาเยียวยา	พ่อจัดเวลาช่วยแม่ดูแลหนูในวันหยุด	รับฟัง
ปัญหาที่แม่พบเจอและช่วยเปิดมุมมองใหม	่	ๆ 	การเล่นของพ่อ
สนุกสนาน	ท้าทาย	พ่อแปลงกายเป็นเครื่องบิน	เป็นม้า	เป็นอัศวิน
พาหนูผจญภัย	พาหนูออกไปสู่โลกกว้าง	พ่อชอบทำาตลกให้แม่
ผ่อนคลาย	ฝ�กพ่อไปบอกพ่อทุก ๆ  คนนะจ๊ะว่� เด็กทุกคน
ต้องก�ร “พ่อ” เพื่อพัฒน�ก�รทุกด้�นไม่ว่�จะเกิดม�
มีสภ�วะอย่�งไร

หนูต้องก�ร “อ�ห�รปลอดภัย”
ร่างกายหนูเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	อวัยวะต่าง	ๆ	รวมไปถึง
กระดูก	ต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์มาหล่อเลี้ยง	หนูต้องการ
อาหารที่แม่ทำาเอง	สด	สะอาดจากแหล่งผลิตที่ปลอดภัย	ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
สารกันบูด	สารเคมี	สารแต่งสี	แต่งกลิ่นสังเคราะห์
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หนูต้องก�ร “คน” ม�กกว่� “เครื่อง”
พ่อจ๋า	แม่จ๋า...โลกทุกวันนี้พึ่งพิง	“เครื่อง” แทน “คน”	มากเหลือเกิน	โปรดอย่า
ปล่อยหนูไว้หน้าจอโทรทัศน์	คอมพิวเตอร์	และโทรศัพท์มือถือ	เพราะหนูยังเล็กมาก
กะโหลกบาง	ๆ 	ของหนูยังอ่อนอยู่	เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มอีันตรายต่อสุขภาพ
ของหนูในระยะยาว	(ดูภาคผนวก)		ภาพในจอเป็นภาพเสมือนจริงท่ีเคล่ือนไหวต่อเน่ือง	
เปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็วกว่าภาพในโลกความจริงส่งผลโดยตรงกับกล้ามเนื้อ	“ต�”
และระบบประสาทของหนู	ทำาให้หนูหมดโอกาสเคล่ือนไหวตามธรรมชาติเพราะมัวแต่
จ้องจอแคบ	ๆ

พ่อจ๋� แม่จ๋�
ปิดโทรศัพท์มือถือของท่�น

หยุด “เล่น” มือถือม� “เล่น” กับหนูเถอะ
หนูต้องก�รพ่อกับแม่ม�กกว่�สิ่งใดในโลก
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หนูต้องก�ร “ก�รเยียวย�” 
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการส่งเสริมพัฒนาการเฉพาะด้านตามที่แพทย์
แนะนำาเป็นส่ิงจำาเป็นกับหนูมาก	 พ่อกับแม่สามารถช่วยกันวางแผน	 “ก�รเยียวย�”	
ประกอบด้วย	 การส่งเสริมทักษะที่บ้าน	 โรงพยาบาล	 ศูนย์การศึกษาพิเศษ	 มูลนิธิ	
สมาคม	รวมถึงญาติมิตรที่พ่อแม่ไว้วางใจ

หนูต้องก�ร “จังหวะชีวิตประจำ�วันที่มั่นคง”
เมื่อวางแผนการเยียวยาแล้ว	ทบทวนดูว่า	“อะไรจำ�เป็นจริง ๆ ”	ในขณะนี้	รวมถึง
ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นไปได้ในการดูแลหนู	ปรึกษาเร่ืองสิทธ์ิกับแพทย์และโรงพยาบาล	 ขณะท่ี
หนูยังเล็กมากควรหลีกเล่ียงการบำาบัด “นอกบ้�น” เพราะอาจนำาไปสู่ความเครียด
สะสมท้ังพ่อแม่	และหนู	ปรึกษาแพทย์ประจำาตัวหนูและขอคำาแนะนำาถึงส่ิงท่ีนำามา
ฝึกฝนให้หนูได้ท่ี	“บ้�น”	ดังน้ัน	จังหวะชีวิตประจำาวันท่ีสมำ่าเสมอคือ	พ้ืนฐานสำาคัญ
ของการเยียวยา
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• ช่วยสร้�งจังหวะที่ดีต่อสุขภ�พก�ยและใจของทุกคนในครอบครัว
• ช่วยให้หนูเรียนรู้และพัฒน�ทักษะต่�ง ๆ ได้ต่อเนื่อง 
• ช่วยให้พ่อแม่สังเกตพัฒน�ก�รของหนูได้ง่�ยขึ้น

พัฒนาการของหนูแตกต่างจากเด็กทั่วไป	บางอย่าง
ในตัวหนูอาจพัฒนาช้ามาก	บางอย่างก้าวกระโดด
ก่อนวัย	ดังนั้น	ช่วยจัดตารางชีวิตประจำาวันให้หนู	
และทำาตามจังหวะอย่างต่อเน่ือง	สมำ่าเสมอ
เฝ้าดูหนูเรียนรู้ทักษะต่าง	ๆ	แบบค่อยเป็นค่อยไป
ในแต่ละวัน	หนูต้องการความชัดเจน	เนิบช้า	
และการทำาซำ้า	เพ่ือเรียนรู้ทักษะต่าง	ๆ 	
การเปล่ียนแปลงบ่อย	ๆ 	หรือการตามใจให้หนู	
เลือกว่า	จะเล่นหรือจะนอน	จะกินข้าวต้ม
หรือกินไข่ต้มไม่ใช่ส่ิงท่ีดีสำาหรับวัยหนู		

	 	 	 	 	 หนูยังเล็กมาก	ต้องการวิจารณญาณจาก	
	 	 	 	 	 ผู้ใหญ่ว่า	เวลาไหนควรนอน	เวลาไหนควร	
	 	 	 	 	 กินและกินอะไร	ซ่ึงจะดีต่อสุขภาพของหนู

จังหวะชีวิตประจำาวัน
สำาคัญอย่างไร

ขอให้หนูได้หายใจ	ด่ืม	กิน	เล่น	เพลิดเพลิน
ไปกับจังหวะของกลางวัน	กลางคืน	สัปดาห์		
เดือน	ปี	และฤดูกาล	ซึ่งเป็นของขวัญจาก
ธรรมชาติท่ีโลกน้ีมอบให้นะจ๊ะ
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หนูทำาตามผู้ใหญ่ท่ีดูแลหนู	พาหนูทำา	ทำาซำา้	ทำาเป็นจังหวะท่ีสมำา่เสมอในทุกวัน	ทุกสัปดาห์	
ทุกเดือน	ทุกปี

ช1 ทำาอย่าง	ช้� ๆ 	สบาย	ๆ	ผ่อนคลาย

ช2 ทำาอย่าง	ชัดเจน	มี	“สติ”	เป็นข้ันตอน

ช3 ทำาอย่าง	ช่ืนบ�น และมีศิลปะ	เช่น	ก่อนรับประทานอาหารแม่อาจร้องเพลง
ชวนหนูมารับประทานอาหารเป็นสัญญาณแทนการใช้ถ้อยคำามากมาย	เพ่ือเรียกให้หนู
มากินข้าว	ร้องเพลงเดิมทุกวัน	เสียงเพลงช่วยให้หนูผ่อนคลาย	เรียนรู้ภาษา	รู้จังหวะ
เวลาและกิจวัตรอ่ืน	ๆ	ท่ีพ่อแม่พรำา่สอน	ลองคิดบทกลอนหรือเพลงง่าย	ๆ	โน้มน้าวใจหนู	
เช่น	เพลงแปรงฟัน	บทกลอนเก็บของเล่น	แม้ดูเหมือนหนูไม่รับรู้ ไม่เข้�ใจ ไม่ส่งเสียง
โต้ตอบ ทว่�... หนูสัมผัสได้ถึงส่ิงท่ีอยู่ในใจคนรอบข้�ง หนูไม่ใช่หุ่นยนต์ ไม่ใช่ตุ๊กต� 
หนูเพียงแตกต่�งจ�กเด็กส่วนใหญ่ หนูเป็นหนู และเป็นมนุษย์เหมือนทุกคน

ช4 อย่าลืมกล่าว	ชื่นชม	ในความพยายามของหนู	แม้หนูทำาไม่ได้แต่คำาชื่นชม
เล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	คำาขอบคุณในความต้ังใจช่วยให้หนูมีกำาลังใจเรียนรู้	ฝึกฝน	แต่คำาช่ืนชมน้ัน
ขอให้มาจากใจพ่อแม่อย่างแท้จริงนะจ๊ะ	หากช่ืนชมหนูมากหรือบ่อยเกินไปอาจไม่เป็น
ผลดี	การช่ืนชมน้ันเกิดข้ึนได้อย่างเป็นธรรมชาติท้ังจากสายตา	รอยย้ิมอบอุ่น	การสัมผัส	
เช่น	ลูบศีรษะ	ลูบหลัง	ตบไหล่เบา	ๆ	กอด	ภาษาแห่งความช่ืนชมจากใจจริงน้ันส่งกระแส
ความรักความอบอุ่นสู่หัวใจหนูเสมอ

4ช
เพื่อช่วยพัฒนาการของหนู
ช้� ๆ  ชัดเจน ช่ืนบ�น ช่ืนชม
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หนูเพ่ิงมาถึงโลก	หนูอยากรู้จักโลก
อยากใช้ประสาทสัมผัส	“สัมผัส”	โลก

โดยเฉพาะโลกธรรมชาติ	สวน	สนามเด็กเล่น	ทะเล	ป่าเขา	
ดิน	นำ้า	ลม	ไฟ	(ความอบอุ่น)	ในธรรมชาติมีพลังบำาบัดเยียวยาสำาหรับทุกคน

พ่อจ๋า	แม่จ๋า	อย่ากลัวจนเกินไปท่ีจะพาหนูออกไปเล่นในธรรมชาติ	

ความหมายลึกซึ้ง
ของการลงมือทำา
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ก�รยืน ก�รพูด ก�รคิด
ในช่วงแรกเกิด	-	3	ปี	มนุษย์กระทำาส่ิงสำาคัญ	3	ข้ันตอน	ในพัฒนาการ	น่ันคือ	ยืนต้ังฉาก
กับผืนโลกในขวบปีแรก	 พูดในขวบปีที่	 2	 และคิดในขวบปีที่	 3	 การยืน	 การพูด	
การคิด	ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มี	“มนุษย์”	ผู้ใหญ่อยู่เคียงข้าง	เด็กที่ถูกเลี้ยง
โดยฝูงหมาป่าในประเทศอินเดีย	คลานและส่งเสียงแบบหมาป่า	น่ีคือตัวอย่างท่ีชัดเจน
ว่า	“ลูกมนุษย์ต้องก�รมนุษย์” ท่ีจะเป็นแบบอย่างในการพัฒนาทุกด้านของ
ความเป็นมนุษย์	แม้หนูอาจใช้เวลาในการเรียนรู้ท่ีจะยืน	พูด	และคิด	แตกต่างจากเด็ก
ส่วนใหญ่	แต่ขอให้พ่อกับแม่อดทนและให้เวลาหนู
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พ่อกับแม่ คือ ผู้เยียวย�
ที่สำ�คัญที่สุด

ทุกกิจวัตรประจำ�วัน
 ทุกง�นบ้�น

คือ ก�รบำ�บัดเยียวย�

พ�หนูเรียนรู้
ด้วยก�รลงมือทำ�

หนูเป็นเหมือนท่ี 
“พ่อแม่เป็น”

 ไม่ได้เป็นอย่�งท่ี
 “พ่อแม่พูด”

 พรำ่�สอน

เด็กในวัยนี้เรียนรู้ได้ดี
จ�กก�รซึมซับ
ทำ�ต�มผู้ใหญ่

ทำ�ซำ้� ทำ�ช้� 
ทำ�อย่�งช่ืนบ�นไปกับหนู
และช่ืนชมคว�มพย�ย�ม

ของหนู

หนูม�เพื่อเปลี่ยนบ�งสิ่ง
บ�งอย่�งในตัวพ่อกับแม่

พ่อกับแม่พร้อมจะอยู่
ตรงนั้นกับหนูไหม
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บ้�น คือ องค์ประกอบสำ�คัญที่สุด 
เป็นจุดเริ่มต้นที่จะพ�หนูให้มีพัฒน�ก�รที่ก้�วหน้�ขึ้น

โดยคว�มร่วมมือกับหน่วยต่�ง ๆ ในสังคม

4 ก้�วแรก เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการหนู	ได้แก่	
สังเกต - ปรึกษ�แพทย์ - ว�งแผน - ลงมือทำ� และ	ก้�วท่ี 5	คือ	ประเมินผล

เพื่อติดตามพัฒนาการของหนูอย่างต่อเนื่องและเท่าทันสถานการณ์จริง

บ้าน

โรงพยาบาล

สถานรับเลี้ยงเด็ก	/
โรงเรียนอนุบาล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ	/
โรงเรียนเรียนรวม
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หนูเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในวัยประถม

 
    พัฒน�ก�รท�ง “ร่�งก�ย” (Physical body)
ร่างกายของหนูเหยียดตรง	ความกลมและท้องป่อง	ๆ	แบบเด็กเล็กหายไป	คอ	อก	
และท้องแยกออกจากกันชัดเจน	 ระบบจังหวะโดยเฉพาะปอดและหัวใจมีขนาดและ
นำ้าหนักเพ่ิมข้ึน	ส่ิงพิเศษของการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย	ได้แก่
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ฟันแท้
	
คือ	สัญลักษณ์บ่งบอกการเปล่ียนผ่านจากวัยเด็กท่ีผูกพันและพ่ึงพาพ่อแม่อย่างลึกซ้ึง
สู่การก่อเกิดของ	“ตัวฉัน” ฟันเป็นอวัยวะท่ีแข็งท่ีสุดและเป็นสัญญาณบอกว่าพลังชีวิต
ของร่างกายได้ทำาหน้าที่สร้างอวัยวะต่าง	ๆ 	เสร็จสิ้นแล้วในขั้นต้น		พลังแห่งชีวิตนี้
พร้อมทำาหน้าท่ีใหม่	น่ันคือ	การเสริมสร้างความคิดจินตนาการ	ซ่ึงเป็นธรรมชาติของ
เด็กวัยน้ี	

“ก�รนึกคิดเป็นก�รเคล่ือนไหวภ�ยใน
 ต้องใช้พลังไม่ต่�งจ�กก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ย

ที่มองเห็นจ�กภ�ยนอก”
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    พัฒน�ก�รของ “ก�ยพลังชีวิต” (Etheric body)
การเต้นของชีพจรและจังหวะการหายใจจะช้าลง	และเท่ากับผู้ใหญ่เมื่อถึง
อายุ	14	ปี	

เด็กแรกเกิด			 				ชีพจรเต้น			125		ครั้ง/นาท	ี			หายใจ		30		ครั้ง/นาที
เด็ก			2	ปี			 				ชีพจรเต้น			110		ครั้ง/นาที				หายใจ		28		ครั้ง/นาที
เด็ก			8	ปี	 				ชีพจรเต้น					90		ครั้ง/นาที					หายใจ		22		ครั้ง/นาที
เด็ก	14	ปี	 				ชีพจรเต้น					85		ครั้ง/นาที					หายใจ		18		ครั้ง/นาที

ส่วนจังหวะการหลับของหนูในช่วงวัยนี้	ประมาณ	10	ชั่วโมง/คืน

         พัฒน�ก�รของก�ยอ�รมณ ์
         คว�มรู้สึก (Astral body)
โลกภายในหรือโลกของอารมณ์ความรู้สึกก่อ
ตัวข้ึนชัดเจนในวัยนี้	 หนูมีจินตนาการ	ความคิด	
ความฝัน	มีความชอบ	ไม่ชอบสิ่งของ	ผู้คน	และ	
สถานการณ์	
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พลังแห่งคว�มนึกคิดและจินตน�ก�ร
	
วัยนี้เป็นวัยที่เต็มเป่ียมไปด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นท่ี
จะเรียนรู้โลกกว้าง	พ่อแม่ช่วยหล่อเลี้ยงพลังตามธรรมชาติ
ของหนูด้วยการมองหา “โรงเรียน” ที่เข้าใจเรื่องสุขภาพ
องค์รวมและสอนวิชาต่าง	ๆ 	ให้นักเรียนอย่างมี	“ชีวิตชีว�”	
และมี	“ศิลปะ” อย่าเร่งรีบนำาความคิดแห้งแล้งไร้ชีวิตมา
ให้หนูโดยท่ีร่างกายแทบไม่ได้เคล่ือนไหว	ไม่ได้ใช้ประสาทสัมผัส
เรียนรู้
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“ศิลปะ” สำาคัญอย่างไร

การนำาศิลปะแขนงต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นการวาด	ระบายสี	ปั�น	ร้องเพลง	ร่ายรำา	เคล่ือนไหว
ร่างกาย	เล่นละคร	มาเป็นสะพานในการเรียนรู้น้ันก่อให้เกิดการซึมซับความรู้อย่างมี
ชีวิตชีวา	เพราะ	“ศิลปะ”	ทำางานกับความรู้สึกของมนุษย์	และไม่ว่ามนุษย์ผู้น้ันจะ
รับรู้และเรียนรู้โลกได้มากน้อยเพียงใด	ทุกคนมีความรู้สึกท่ีส่งผลต่อจังหวะการหายใจ
และการไหลเวียนโลหิต	เด็กวัย	7-14	ปี	หัวใจและปอดเติบโตอย่างรวดเร็ว	อวัยวะ
ท้ังสองน้ี	เก่ียวข้องลึกซ้ึงกับความรู้สึก	“ศิลปะ”	จึงเป็นอาหารสำาคัญท่ีจะช่วยส่งเสริม
พัฒนาการทั้งทางกายและใจ	นอกจากนั้น	ศิลปะยังเปิดเผยโลกภายในของมนุษย์
ซึ่งเป็นหนทางสู่การเข้าใจหนทูี่ลึกซึ้งขึ้น	การทำางานศิลปะมิใช่มีเป้าหมายให้หนูเป็น
ศิลปิน	 แต่เป็นการให้ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสด้านต่าง	 ๆ	 และสร้างสมดุลใน
การคิด	 (Thinking)	 ความรู้สึก	 (Feeling)	 และพลังมุ่งม่ันท่ีนำาสู่การลงมือทำา	 (Willing)	
กิจกรรมท้ัง	 3	 น้ี	 ช่วยให้ระบบประสาท	 (Nerve-sense	 system)	 ระบบจังหวะ	
(Rhythmic	 system)	 ซึ่งประกอบด้วยระบบไหลเวียนโลหิต-ระบบทางเดินหายใจ
และระบบย่อยอาหาร	(Metabolic	system)	ต่ืนตัวและทำางานประสานกันดีข้ึน
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โรงเรียนนั้นสำาคัญไฉัน

ในช่วง	 7	 ปีที่สองของชีวิต	 สิ่งแวดล้อมใหม่ที่สำาคัญต่อพัฒนาการของหนูคือ	
“โรงเรียน” หนูอยากไปโรงเรียน	อยากมีเพื่อน	มีสังคม	อยากเรียนรู้	แต่หนูต้อง
ใช้เวลาและหนทางในการเรียนรู้ต่างจากเพื่อน	ๆ	การสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างพ่อแม่และคุณครูประจำาชั้นจึงเป็นสิ่งสำาคัญมาก	“สมุดสื่อส�รประจำ�วัน”		
เป็นช่องทางหน่ึงท่ีช่วยให้ท้ังสองฝ่ายรับรู้ความเป็นไปของหนูท้ังท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน	
เพราะหนูมีพัฒนาการไม่เหมือนใคร	“ก�รสังเกต” ของพ่อแม่และคุณครูช่วยสร้าง
ความเข้าใจต่อความต้องการจำาเป็นของหนูชัดเจนข้ึน	 คุณครูประจำาช้ันยังช่วยสร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้องกับพ่อแม่ของเพื่อนร่วมชั้นเรียนของหนู	 ทำาให้หนูไปโรงเรียน
อย่างมีความสุข
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แบบฝึกหัด “สังเกตกายทั้ง 4 ของหนู”

ในตอนต้นหนูได้ชวนให้พ่อกับแม่มองหนูผ่านประตู	4	บาน	หรือช้ันกายต่าง	ๆ 	ท่ีซ่อน
อยู่ในเนื้อตัวหนู	ตอนนี้ลองมาทำาแบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจกายทั้ง	4	ให้ชัดเจนขึ้น	
นะจ๊ะ

ก�ยทั้ง 4 ประกอบด้วย
ร่�งก�ย ก�ยพลังชีวิต ก�ยอ�รมณ์คว�มรู้สึก ตัวตน  

กายทั้งสี่เปรียบเสมือนประตู	 4	 บาน	 ที่พ่อแม่และครูเปิดเข้าไปทำาความรู้จักและ
เข้าใจหนูเพื่อนำาไปสู่การช่วยเหลือ	ส่งเสริมพัฒนาการของแต่ละกายในทุกช่วงชีวิต

ร่่างกาย
กาย

พลัังชีีวิิต
กายอาร่มณ์์
ควิามร้่�สึึก ตัวิตน
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ร่�งก�ย (Physical body)
สังเกตทุกส่วนนับแต่เส้นผมจนถึงปลายเท้า
สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตา	เช่น	

ส่วนศีรษะ	ส่วนลำาตัว	ส่วนแขนและขา	สัดส่วน
ของร่างกายหนูเป็นอย่างไร	ศีรษะใหญ่หรือเล็ก
เมื่อเทียบกับร่างกายทั้งหมด	

มือและเท้ามีลักษณะอย่างไร	สมส่วนหรือไม่	
ตลอดจนรายละเอียดทุกส่วนของร่างกายท่ี
ตาเห็นได้	

สังเกตโดยไม่นำาความเห็นส่วนตัวและการตีความ
มาเก่ียวข้อง	การฝึกสังเกต	“ก้อนหิน”	สักก้อน
จะช่วยให้พ่อกับแม่เข้าใจโลกของร่างกายที่
ปรากฏเป็นรูปลักษณ์ได้ชัดเจนขึ้น
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ก�ยพลังชีวิต (Etheric body)

แม้ไม่อาจมองเห็นกาย “ก�ยพลังชีวิต”	 ได้ด้วยตาเปล่า	 แต่พ่อแม่สามารถสังเกตการ
ทำางานของกายนี้ผ่าน	“สุขภ�พโดยรวม”	ของหนู	กายนี้ทำางานเป็นจังหวะ	เช่น
	 จังหวะการหลับ	การต่ืน
	 การรับประทาน	การขับถ่าย
	 การแพ้อาหาร
	 การขับเหง่ือ	นำา้ลาย	เสมหะ
	 การหายใจ	เช่น	ช้า	เร็ว	สมำ่าเสมอ	หายใจทางปาก	กรน
	 อุณหภูมิร่างกาย	มือ	เท้า	ร้อนหรือเย็น	
	 และโรคประจำาตัว
กายพลังชีวิตให้ “พลัง”	สร้างอวัยวะนับแต่หนูอยู่ในครรภ์แม่	หล่อเล้ียงรูปกายอยู่
เบ้ืองหลังการเจริญเติบโต	 เก่ียวข้องกับการซ่อมแซมบาดแผล	 	 การฟ้�นตัวยามเจ็บ
ไข้	และแสดงความเส่ือมถอยเม่ือเข้าวัยชรา
	
กายน้ีทำางานเงียบ	ๆ	อยู่ภายในตลอดชีวิตเรา	เม่ือเจ็บป่วยเราจะสัมผัสได้ว่า	พลังชีวิต
ของเราน้อยลงหรือจังหวะการหายใจ	การหลับตื่น	การขับถ่าย	การขับของเสียจะ
เปล่ียนแปลงไป	เม่ือเราตายกายพลังชีวิตจะหยุดทำางาน

การฝึกสังเกตต้นไม้หรือพืชจะช่วยให้พ่อกับแม่เข้าใจกายพลังชีวิตได้อย่างชัดเจน	
วงจรชีวิตของพืชทำาให้เห็นถึงการทำางานของพลังชีวิตอย่างชัดเจน	 จากเมล็ดงอก
เป็นต้นไม้	แตกกิ่งก้าน	เจริญเติบโตงอกงาม
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ก�ยอ�รมณ์คว�มรู้สึก (Astral body)

พ่อกับแม่สามารถสังเกตการแสดงออกของกายอารมณ์ความรู้สึกได้จากท่วงท่าลีลา
การเคลื่อนไหวของหนูในชีวิตประจำาวัน	เช่น	การนั่ง	การยืน	การเดิน	มีลักษณะ
อย่างไร	ตรงหรือเอน	เร็วหรือช้า

การพูดการส่งเสียง	เร็ว	 ช้า	 ล่ืนไหลหรือตะกุกตะกัก	เสียงดังหรือเบา	สูงหรือตำ่า	 มี
ระดับเสียงสูงตำ่าหรือไม่เปล่ียนระดับเสียง

หนูแสดงอารมณ์ต่าง	ๆ 	เช่น	ดีใจ	เสียใจ	ตกใจ	โกรธ	ชอบ	ไม่ชอบในแต่ละสถานการณ์
อย่างไร	มนุษย์เรามีโลกของอารมณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลาย	แต่สัตว์มี
ความรู้สึกในระดับสัญชาตญาณเท่าน้ัน	มนุษย์มีความซับซ้อนทางอารมณ์ความรู้สึก
มากกว่า	ดังนั้น	การฝึกสังเกตแมวหรือสุนัขสักตัว	จะช่วยให้พ่อกับแม่เข้าใจโลกของ
อารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น
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ตัวตน (I)
 
ไม่มีใครในโลกน้ีเหมือนกัน	 แม้หนูอาจได้รับการวินิจฉัยว่า	
มีสภาวะบางอย่างท่ีมีความต้องการพิเศษและจัดอยู่ใน
กลุ่มอาการใดอาการหนึ่ง	 แต่ใช่ว่าหนูจะมีนิสัยใจคอ	
ความถนัด	ความสามารถและพัฒนาการเหมือนเพื่อนใน
กลุ่มอาการเดียวกัน	หนูมีความเป็นตัวของตัวเอง	มีลักษณะ
เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร	หนูรู้ว่าคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อย
สนใจ	“ตัวตนที่แท้จริง”	ของหนู	พวกเขามักเรียกชื่อ
กลุ่มอาการแทนท่ีจะเรียกช่ือหนู	 น่ีคือเร่ืองท่ีน่าเศร้าและ
น่าอึดอัด	เพราะคนจำานวนมากทำาเหมือนหนูไม่มีตัวตน	

“ตัวตน”	ของหนูแสดงออกผ่านความสัมพันธ์กับโลกรอบตัว
เช่น	ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน	ๆ 	ใครเป็นคนท่ีหนูชอบอยู่ด้วย
ความสัมพันธ์ของหนูกับพืช	สัตว์	สมาชิกในครอบครัว
เป็นอย่างไร	

หนูสนใจส่ิงใด	ชอบทำาอะไรหรือกิจกรรมใดเป็นพิเศษ	และ
มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดได้นาน	

หนูสามารถรับผิดชอบอะไรได้บ้าง

ส่ิงเหล่านี้จะเป็นแนวทางไปสู่การสนับสนุนหนูสู่การงาน
อาชีพเพื่ออนาคตในวัยผู้ใหญ่
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สังเกต
กายทั้ง	4	ด้วยความสนใจเต็มเปี่ยม
และไม่นำาความคิดเห็นส่วนตัวมา
ตีความ

จดจำ�
ปล่อยวางข้อมูลทั้งหมด	ทำาสมาธิ	
โดยสร้างภาพเกี่ยวกับหนูขึ้นมาในใจ

เปิดมุมมองใหม่
จากแบบฝึกหัดเหล่านี้	พ่อกับแม่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่า	
เกิดความเข้าใจหรือมุมมองใหม่
อย่างไรบ้างเกี่ยวกับหนู

ทำ�คว�มเข้�ใจ 
ทดลองเป็น	“หนู”	ด้วยการทดลอง
เคลื่อนไหว	ส่งเสียงเรียนรู้โลกใน
แบบของหนู	“ถ้�พ่อแม่เป็นหนู
พ่อและแม่คิดว่�หนูอย�กบอกอะไร
กับคนรอบข้�งและโลกใบนี้”
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คำ�ถ�มสำ�คัญ คือ พ่อกับแม่รู้ไหมว่� แต่ละก�ยของหนู
ต้องก�รสิ่งใดเพื่อก�รพัฒน�ขั้นต่อไป		

ตัวอย่�งเช่น
ร่�งก�ย
ถ้าหนูมีรูปร่างผอม	สูง	ศีรษะเล็กเมื่อเทียบส่วนกับลำาตัวและแขนขา	มือเท้ายาวเรียว
กระดูกใหญ่	เนื้อน้อย	ผิวแห้งบาง	หนูควรได้รับการดูแลอย่างไร	และถ้าหนูมีเท้าที่
แบนราบและเดินเขย่งเท้าตั้งแต่เล็กจนโต	หนูควรจะใส่รองเท้าแบบใด	ควรได้รับ
การออกกำาลังบริหารเท้าอย่างไร	

ก�ยพลังชีวิต 
ถ้าหนูผอมมาก	เน้ือตัวเย็น	ไม่ชอบกินอาหาร	ไม่ค่อยรู้สึกถึงอุณหภูมิท้ังในตัวหนูและ
ภายนอก	 ปัสสาวะบ่อยและไม่รู้สึกตัวเมื่อต้องปัสสาวะ	 หนูควรได้รับการช่วยเหลือ
จากพ่อแม่และแพทย์อย่างไร

ก�ยอ�รมณ์คว�มรู้สึก 
ถ้าหนูไม่ค่อยแสดงความรู้สึก	ไม่ชอบเคลื่อนไหว	ชอบอยู่นิ่ง	ๆ	หนูจะรู้สึก	“กลัว”	
เม่ือได้ยินเสียงดัง	เช่น	การจราจร	ดนตรีในงานมหรสพ	คนพูดตะโกน	แต่หนูชอบเล่น
เครื่องดนตรีเคาะจังหวะที่พ่อแม่ซื้อมาให้นะ	หนูกินช้า	เดินช้า	ทำาอะไรช้า	ๆ	ไม่ค่อย	
รู้สึกตัว	พ่อกับแม่จะช่วยให้หนู	“รู้สึกตัว”	และ	“รู้สึกต่อโลกรอบตัว” ได้อย่างไร
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ตัวตน
หนูแปรงฟัน	ล้างหน้าด้วยตัวเองได้	แต่หนูต้องการความช่วยเหลือในการอาบนำ้า
แต่งตัว	หนูกินข้าวเองได้แต่ใช้เวลานานเพราะไม่ชอบกิน	หนูต้องการความช่วยเหลือ
ในการเข้าห้องนำา้เพราะไม่ค่อยรู้สึกตัว	แม่เป็นคนท่ีหนูไว้ใจท่ีสุดและดูแลหนูอย่างดี	

หนูชอบดูพ่อซ่อมรถ		ซ่อมของ		หนูจดจ่อสนใจอยู่ได้นาน		หนูชอบมากเมื่อพ่อดีด
กีตาร์ร้องเพลง	

หนูพูดคร้ังแรกเม่ืออายุ	6	ปี	แต่ไม่ชอบพูด	หนูเข้าใจส่ิงท่ีพ่อแม่พูดกับหนู	แต่หนูชอบ
ความเงียบระหว่างเรามากกว่า	พ่อแม่รู้ไหมว่าหนูกำาลังคุยกับพ่อแม่อยู่ในความเงียบ
ระหว่างเรา	

ตัวตนของหนูก่อรูปช้า	ๆ	พ่อกับแม่ค่อย	ๆ	สังเกตและสนับสนุนหนูไปเร่ือย	ๆ	นะจ๊ะ	
ทักษะพ้ืนฐานใดท่ีจำาเป็น	เช่น	การเข้าห้องนำา้	อาจเป็นเป้าหมายต่อไปท่ีจะปลุกความรู้ตัว
ให้ต่ืนข้ึน	การเดินเล่นในธรรมชาติเป็นกิจกรรมง่าย	ๆ	ท่ีส่งผลดีต่อท้ัง	4	กาย	พาหนูไป
สวนสัตว์เพื่อให้ประสาทสัมผัสของหนูตื่นตัว	 เห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวตามธรรมชาติใน
ลีลาท่าทางต่าง	ๆ	
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คว�มหวังว่� “ลูกจะห�ย”

พ่อจ๋า	แม่จ๋า	ร่างกายหนูเติบโตข้ึนทุกวัน
ความแตกต่างในกายท้ังส่ีของหนูกับเพ่ือน	ๆ	ยิ่งชัดเจนข้ึนตามวัย
เพื่อนๆ	เล่นกับหนูน้อยลงทุกที	ครูมักพาหนูไปเดินเล่น	
หรือหากระดาษให้หนูวาดรูปเล่นเวลาพัก	

ลึก	ๆ	พ่อกับแม่ยังหวังว่า 
“ลูกของเร�จะห�ยจ�ก...”

ความหวังสร้างกำาลังใจให้ทุกคน	
หวังได้แต่... ที่สำ�คัญกว่�นั้น 
คือ ยอมรับคว�มจริง
ยิ้มรับเช้าวันใหม่และ
เดินทางต่อไปกับหนู
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เรื่องท้าทายใหม่ของหนู 
คือ การก้าวสู่วัยรุ่น
	
ในช่วงอายุ	11-14	ปี	ร่างกายหนูเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	หน้าอกของหนูนูนขึ้น
สะโพกขยายใหญ่	หนูเป็นโรคอะไรหรือเปล่าน่ี	ใบหน้าเร่ิมมีสิวแสบคันและเหง่ือออก
เยอะมาก	มีขนข้ึนท่ีรักแร้และอวัยวะเพศด้วย	หนูเป็นอะไร...	ขอบคุณแม่จ๋าท่ีเร่ิมสอนหนู
ว่า	“ลูกเข้�วัยรุ่นแล้วล่ะ”	แม่บอกให้หนูอาบนำา้ให้สะอาด	แม่ช่วยให้หนูรู้จักส่วนต่าง	ๆ
ของร่างกาย	ร่างกายหนู	ต้องดูแลรักษา	อาบนำา้ทำาความสะอาดทุกวัน	ถูสบู่โดยเฉพาะ
ตามซอกมุม	ก่อนออกจากห้องนำา้หนูต้องนุ่งผ้าเช็ดตัวให้มิดชิด	ปกปิดส่วนลำาตัวเสมอ
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ร่�งก�ยของหนู
ร่างกายของหนูเป็นของมีค่า	 หนูต้องดูแล
ทุกส่วนแม้แต่ส่วนที่มองไม่ค่อยเห็น	 เมื่อ
เข้าห้องนำ้าหนูต้องล้างก้นให้สะอาดและ
เช็ดให้แห้ง	เม่ือเลือดประจำาเดือนมา	หนูมี
ผ้าอนามัยในกระเป๋าท่ีแม่จะช่วยหนูเปล่ียน
ในห้องนำ้า	แม่สอนหนูทีละข้ันอย่างใจเย็น
และสอนให้หายใจลึก	ๆ 	ไม่ต้องตกใจ	เลือด
สีแดงนี้บอกว่า	หนูมีสุขภาพดีและโตเป็น
สาวแล้ว	หนูเร่ิมสนใจปฏิทินในช่วงวัยน้ีเอง
เรากากบาทวันท่ีหนูมีรอบเดือน
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จิตใจของหนู
ร่างกายของหนูมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
หน้าอกโตข้ึน	 สะโพกผายข้ึน	 มีสิว	 มีขนท่ีรักแร้	
และที่อวัยวะเพศ	มีกลิ่นตัว	เสียงแหลมขึ้น
และอารมณ์ของหนูก็เปลี่ยนแปลงขึ้นลง	หนู
ทรมานมากกับการปวดท้อง	ช่วงมีประจำาเดือน
หนูนอนเฉย	ๆ 	ไม่อยากไปโรงเรียนเลย	มันปวด	
มันเลอะเทอะ	มันหงุดหงิดมาก	พ่อซื้อกระเป๋า
น้ำาร้อนรูปหมีมาให้	แม่ชงชาอุ่น	ๆ 	ให้หนู

เด็กผู้ชายก็มีการเปลี่ยนแปลง	 ลำาตัวยืดยาว	
กระดูกและกล้ามเน้ือ	เติบโตข้ึนมาก	หน้ามีสิว	
มีหนวด	 เสียงแตก	 นมแตกพาน	 มีขนรักแร้
และขนอวัยวะเพศ	ขนาดอัณฑะใหญ่ข้ึน	ต่อม
ลูกหมากผลิตอสุจิ	 และมีการหล่ังนำ้าอสุจิตอน
กลางคืน	เรียกว่า	ฝันเปียก	

พ่อควรมีบทบาทในการสอนลูกชาย	สังเกต
ความเปล่ียนแปลงของลูก	หากอวัยวะเพศแข็งตัว
สอนลูกให้เข้าไปในห้องนอนหรือห้องนำา้เพราะ
เรื่องนี้เป็นเร่ืองส่วนตัว	ร่างกายของเรา	เรา
ต้องดูแล		ทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติ		การ
เปลี่ยนแปลงนี้แสดงว่า	ลูกเป็นหนุ่มแล้ว	ต้อง
รับผิดชอบตนเองมากข้ึน	ไม่ไปแตะต้องตัวคนอ่ืน	
ทุกคนรักตนเอง	มีขอบเขตกายตนเอง

50



ขอบคุณพ่อกับแม่
ที่อยู่กับหนูอย่�งแท้จริง   
ขอบคุณที่ห�หนังสือภ�พสวย ๆ 
ม�เล่�ให้หนูฟังเรื่องร่�งก�ยของหนู
และอ่�นวรรณกรรมเย�วชน
ให้หนูฟังก่อนนอน

51



ย่�งก้�วสำ�คัญในวัย 7-14 ปี
ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง	หัวใจและ
ปอดเติบโตอย่างรวดเร็ว	ฟันแท้ครบทุกซี่
และแสดงออกความเป็นตัวของตัวเองที่
ชัดเจน	มีอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายใน
รวมถึงส่ือสารผ่านความคิด	แบ่งปันความฝัน
และจินตนาการ

เด็กวัยนี้จึงต้องการการศึกษาที่น่าสนใจ	 มี
ความหลากหลาย	 มีการผสมผสานศิลปะ
ทุกแขนงเพื่อสร้างสมดุลภายใน	นอกจากนี	้
การสังเกตกายทั้ง	4	นั้น	ยังช่วยเป็นข้อมูล
สำาหรับการส่งเสริมพัฒนาการเฉพาะตัว
ของหนู	 และการที่พ่อแม่ทำางานร่วมกับครู
ท่ีโรงเรียนเป็นการช่วยให้หนูก้าวสู่วัยรุ่นท่ี
สมบูรณ์แบบได้
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เข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัว

ร่างกายหนูเร่ิมสูงข้ึน	รู้สึกตัวเองเก้งก้างเกะกะไปหมด	สรีระท่ี
บ่งบอกความเป็นผู้หญิงแจ่มชัด	แม่พยายามช่วยหนูให้ไม่
ตื่นตระหนกกับประจำาเดือน	ครูพี่เลี้ยงที่โรงเรียนคอยช่วย
เช่นกัน
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คว�มเปลี่ยนแปลงท�งร่�งก�ยและจิตใจ
ย่ิงโตข้ึนหนูย่ิงไม่อยากไปโรงเรียน	หนูไม่รู้เร่ือง	ไม่เข้าใจ
ไม่มีเพ่ือน	อารมณ์พลุ่งพล่าน	ป่ันป่วน	หงุดหงิดง่าย	และ
หลายคร้ังก็ระเบิดอารมณ์รุนแรงจนครูพ่ีเล้ียงต้องพาไป
เดินรอบโรงเรียน	หรือให้แม่มารับกลับบ้าน	หนูเหมือน
เรือน้อยกลางทะเลที่มีพายุคะนอง	ไม่รู้จะทำาอย่างไร	
บ่อยครั้งหนูระเบิดอารมณ์ใส่พ่อกับแม่	ทุกคนดูเป็น
คนแปลกหน้าไปหมด	 ในวัยนี้พวกเพื่อนผู้ชายก็ชอบ
ทำาอะไรแผลง	ๆ 	ชกต่อยต่อสู้กัน	มีแก๊ง	มีก๊วน	มีกลุ่ม	
แต่บางคนก็ไม่มีกลุ่ม	ไม่มีเพื่อนเหมือนหนู

บางคนติดโทรศัพท์มือถือ	บางคนนอนฝันหวานถึง
นักร้องคนโปรด	นอนดูคลิปนักร้องท้ังวัน	บางคนยอม
ทำาเร่ืองแย่	ๆ 	เพ่ือให้เพ่ือนยอมรับเข้ากลุ่ม	พ่อแม่ต้อง
คอยสังเกต	และสื่อสารกับครูตลอดเวลานะ
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หนูรู้ว่�หนูแตกต่�ง
หนูไม่อยากเป็น	 “หนู”	 ของพ่อแม่อีกต่อไป	 อยากเป็นอิสระ	 อยากอยู่คนเดียว
ปะทะกับแม่บ่อยขึ้น	พ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วย	หนูตัวโตตามวัยเหมือนเพื่อน	แต่ไม่
สามารถเรียนรู้อะไรได้เหมือนเพื่อน	หนูเป็นอะไร	หนูพอจะอ่านและเขียนได้แต่หนู
ไม่เข้าใจสิ่งที่อ่านและเขียนลงสมุด	มีหนทางการเรียนรู้ชีวิตแบบอื่นไหม...
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หนูไม่ใช่ “หนู” อีกต่อไป
หนูขอเรียกตัวเองว่� “ลูก”

พ่อจ๋าแม่จ๋า	“สังเกต” และ “ทดลอง” พาลูกไปสู่
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่	ๆ 	ดนตรี	ศิลปะ	กีฬา	งานสวน

	งานประดิษฐ์	กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ได้ออกแรงและบริหารจิตใจ
วัยรุ่นอย่างลูกชอบความท้าทายและชอบทดลองด้วยตัวเอง	

ให้ลูกได้ “ลอง” ตัดสินใจ ลงมือทำ�	เพื่อลูกจะได้
พัฒนาความคิดอิสระที่เป็นของตนเอง
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ยอมรับ
และ

เข้าใจความจริง
จากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่เป็นช่วงเวลาของทางแยกระหว่าง

“คว�มฝัน” กับ	“คว�มจริง”	พ่อกับแม่ต้องยิ้มรับความจริงว่า
ลูกอาจไม่สามารถเรียนร่วมในระบบการศึกษาระดับสูงกว่านี้ได้	

แต่ลูกสามารถ	“เรียนรู้”	พัฒนาชีวิตต่อไปได้ด้วย	“ท�งเลือก”	อื่น
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พ่อจ๋�แม่จ๋� โปรดมองห� 
“สังคมใหม่”
“กลุ่มใหม่”

		

ให้ลูกได้ทดลองใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อกับแม่ดูแลทุกวัน	
เพราะหากวันหนึ่งพ่อกับแม่จากลูกไป	ลูกจะได้ปรับตัว

เพื่อมีชีวิตอยู่กับคนอื่นได้	ช่วยเหลือตัวเองได้
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สิ่งสำาคัญในวัยผู้ใหญ่

1. ง�นหรือหน้�ที่รับผิดชอบในสังคม
ช่วยให้ลูกได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมแม้เป็นสังคมเล็ก	ๆ	ในบ้าน	หมู่เครือญาติ
สถานประกอบการเล็ก	ๆ	 หรือที่อื่น	ๆ	 ให้โอกาสลูกได้	 “รับผิดชอบ” แบบผู้ใหญ่	
ทุกคนเกิดมาเพ่ือนำา	“ของขวัญ”	บางอย่างมาแบ่งปันให้โลก	ให้ลูกได้มีโอกาสค้นพบ
ของขวัญนั้นในฐานะสมาชิกของสังคม	แม้ความสามารถและศักยภาพของลูกอาจ
ไม่เป็นไปตามอายุเหมือนคนส่วนใหญ่	แต่ขอ	“โอก�ส” และ	“พ้ืนท่ี”	ให้ลูกยืนอย่างมี
ศักดิ์ศรีได้ไหม	หลายคร้ัง	“คว�มสงส�ร”	ท่ีผู้คนแสดงออกมาทำาให้ลูกรู้สึกว่าตนเอง
ไม่มีคุณค่า	ลูกอยากบอกบริษัทห้างร้านท้ังหลายว่า...	อย่ารับพวกเราเข้าทำางานเพราะ
สงสาร	แต่รับพวกเราเพราะ	“เชื่อมั่น”	ว่าคนทุกคนมีความสามารถซ่อนอยู่	มี
ศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองได้หากได้รับ	“โอก�ส”	และ	“ก�รยอมรับในศักด์ิศรีของ
คว�มเป็นมนุษย์” 
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2. กลุ่มเพื่อน 
การได้พบเพ่ือนท่ีมีอะไรคล้ายกันเป็นส่ิงจำาเป็นมาก
เพราะเราเข้าใจกันโดยไม่ต้อง	“พูด” พ่อกับแม่ช่วย
มองหากลุ่มเพ่ือนให้ลูกได้ไหม	ลูกย่ิงโตย่ิงรู้ว่าพ่ีน้อง	
เครือญาติท่ีโตมาด้วยกัน	อยู่มาวันหน่ึงเขากลายเป็น
แพทย์	 นักบัญชีหรือครู	 แต่ลูกไม่มีการงานอาชีพ	
ลูกอาย	 การเข้าสังคมเข้ากลุ่มจึงไม่ใช่เร่ืองง่ายอย่าง
คนอื่นเขา

3. สันทน�ก�ร 
จัดเวลาให้ลูกได้ทำากิจกรรมที่ลูกรัก	อาจเป็นกีฬา	
ดนตรี	หัตถกรรมหรือคอมพิวเตอร์	เปิดโอกาสให้
ได้เรียนรู้ทักษะใหม่	ๆ 	ในชีวิต			

4. เครือญ�ติ
พูดคุยวางแผนกับเครือญาติโดยให้ลูกมีส่วนร่วมรับฟัง	และแสดงความคิดเห็นถึงอนาคต	
หรือหากเกิดเหตุฉุกเฉินในวันที่พ่อกับแม่จากลูกไปลูกจะอยู่กับใคร	อยู่อย่างไร	หากลูก
มีพี่น้อง	พ่อกับแม่ต้องพูดคุยกับพี่น้องของลูกให้ชัดเจนถึงการวางแผนชีวิตในอนาคต
เมื่อพ่อแม่จากโลกนี้ไป

พ่อแม่ต้อง	“ไม่ค�ดหวัง” พ่ีน้องของลูกมากเกินไป	ทุกคนมีสิทธ์ิเลือกทางเดินชีวิตของตน
ขอให้	“ฟังกันและกัน”	ให้เข้าใจ	เคารพการตัดสินใจของลูก	ๆ 	และทำาพินัยกรรมไว้
ให้พร้อม
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ช่วยพัฒนาจิตสำานึกของลูก 
ให้ “โต” เป็นผู้ใหญ่

เรื่องนี้สำาคัญมากในชีวิต	เพราะพัฒนาการด้านร่างกาย	จิตใจ	และสติปัญญาของลูก
แตกต่างจากคนทั่วไป	หล�ยครั้งที่พ่อแม่นึกคิดว่� ลูกเป็นเด็กเล็กตลอดชีวิตแม้
ร่�งก�ยและช่วงอ�ยุจะเข้�สู่วัยผู้ใหญ่แล้ว พ่อกับแม่ส�ม�รถช่วยพัฒน�จิตสำ�นึก
ของลูกให้โตเป็นผู้ใหญ่ได้ดังนี้

1.	เรียกช่ือจริงหรือช่ือเล่น	หลีกเล่ียงการเรียกสรรพนามท่ีใช้เรียกเด็กเล็ก	หลีกเล่ียง
			การเรียกชื่อกลุ่มอาการ	เช่น	เด็กออ	เด็กดาวน์
2.	สนทนากับลูกอย่างผู้ใหญ่คนหนึ่ง	หลีกเลี่ยงการปฏิบัติกับลูกแบบเด็ก
3.	หลีกเล่ียงการเดินจูงมือ	ตักอาหารให้	ถือกระเป๋าให้	และทำาส่ิงต่าง	ๆ 	ให้	เปิดโอกาส
				ให้ลูกคิดตัดสินใจ	และลงมือกระทำาด้วยตนเอง	
4.	ให้โอกาสลูกตอบคำาถามด้วยตนเองในวงสนทนากับพ่อแม่	รอคอยและไว้วางใจ		
	 	 	ไม่รู้สึกอายคนอื่นหากคำาตอบของลูกไม่ใช่ดังที่พ่อแม่คาดหวัง	ขอให้ภูมิใจว่า	ลูก			
				พยายามคิดด้วยตนเอง		
5.	หลีกเลี่ยงการพูดวิพากษ์วิจารณ์ลูกกับผู้อื่นในขณะที่ลูกอยู่ด้วย	แม้ลูกรับรู้และ
			เรียนรู้โลกต่างออกไป	แต่ได้โปรดให้เกียรติลูกในฐานะมนุษย์	ในฐานะผู้ใหญ่	แม้
				พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของลูกไม่เหมือนใคร	แต่ลูกสัมผัสได้ถึงพลังระหว่าง
				ผู้คน	และทัศนคติที่คนรอบข้างมีต่อลูก
6.	มอบหมายความรับผิดชอบงานบ้าน	เร่ืองส่วนตัว	งานส่วนรวม	และฝึกให้ลูกร่วม
			ตัดสินใจในการวางแผนกิจกรรมต่าง	ๆ
7.	ฝึกให้ลูกใช้ชีวิตในส่ิงแวดล้อมอ่ืน	ๆ 	เช่น	ช่วยญาติขายของ	ฝึกงานเกษตรในชุมชน
				ต่างท้องถิ่น	หรือขอฝึกงานในสถานประกอบการที่ลูกสนใจ	เดินทางด้วยตนเอง		
			เท่ียวกับเพื่อนวัยเดียวกัน	เข้าร่วมงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม	กิจกรรม	
				เหล่านี้หากพ่อแม่รวมกลุ่มกัน	ลูกจะรู้สึกขอบคุณมาก
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การดูแลสุขภาพของพ่อและแม ่

การเดินทางของเรายังอีกยาวไกล	พ่อกับแม่ต้องจัดเวลาดูแลสุขภาพตนเองให้ดีนะจ๊ะ	
เคล็ดลับสำาคัญในการดูแลสุขภาพ	คือ

1.	ระมัดระวัง “คว�มค�ดหวัง”	อ�จทำ�ร้�ยลูกโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ตัว	อาจทำาร้าย
สุขภาพกายและสุขภาพใจของพ่อแม่ด้วยเช่นกัน	 พูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ความคิดกันเสมอ	 เพื่อให้มีแนวทางการช่วยเหลือลูกที่มีเป้าหมายตรงกัน	 เช่น	 แม่
อาจหวังเพียงให้ลูกช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวันให้ได้มากท่ีสุดและเข้าสังคม
ได้บ้าง	แต่พ่ออาจหวังให้ลูกจบมหาวิทยาลัย	เรียนหนังสือให้ได้ระดับชั้นสูงที่สุด	
“อยู่อย่�งมีคว�มหวังแต่อย่�ค�ดหวัง”	เพียงทำาแต่ละวันให้ดีที่สุด

2.	เมื่อเหนื่อยและเริ่มเครียด	เดินออกไปจากสถานการณ์นั้นสักครู่	

3.	ถ้าลูกก้าวร้าว	กรีดร้อง	หรือทำาในส่ิงท่ีพ่อกับแม่รับมือไม่ไหว	ช่วยลูกให้ “หยุด” ด้วย
ก�รสัมผัสตัว ให้ลูกรู้สึกตัวแล้วหายใจลึก	ๆ 	พูดส้ันแต่ชัดเจนม่ันคงว่� “หยุด” หรือ
“เรียกช่ือจริง”	ร้องเพลงโปรดของลูกท่ีเคยกล่อมนอนในวัยเด็ก		น่ีเป็นสัญญาณเรียกสติ
ให้กลับมาอยู่กับเน้ือกับตัว	ให้รู้สึกผ่อนคลาย	การพาออกไปเดินเล่น	การเช็ดหน้าด้วย
นำา้เย็น	อาจเป็นทางเลือกได้เช่นกัน	ถ้าไม่สามารถช่วยได้	ขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน
โทรศัพท์ติดต่อแพทย์	นักบำาบัด	หรือเพ่ือนบ้านท่ีสามารถมาช่วยพ่อกับแม่ได้เร็วท่ีสุด

4.	 อาจปล่อยให้ลูกแสดงอาการเหล่าน้ันออกมา	 จนกว่าจะหมดแรง	 สงบลงเอง	 ท้ังน้ี	
พ่อกับแม่ต้องประเมินสถานการณ์ว่า	ปลอดภัยสำาหรับลูกและพ่อกับแม่หรือไม่

5.	ลองประเมินสถานการณ์ว่า	สถานที่ใด	เหตุการณ์ใด	คำ�พูดแบบใดที่จะทำ�ให้ลูก
“มีอ�ก�ร” หลีกเล่ียงปัจจัยกระตุ้นเร้�เหล่�น้ัน	เช่น	อาหารบางชนิด	ส่ือบางประเภท
สถานท่ีท่ีมีคนพลุกพล่านและเสียงดัง	การทะเลาะเบาะแว้งหรือสถานการณ์ท่ีมีกระแส
ความคาดหวังรุมล้อม
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6.	ประเด็นเรื่องเพศเป็นสิ่งจำาเป็นในช่วงวัยรุ่น	ปรึกษาแพทย์	นักจิตวิทยาในการให้
ความรู้และรับฟัง	 สังเกตความรู้สึกและการแสดงออกของลูกต่อเพศตรงข้ามหรือคน
ท่ีลูกสนใจเป็นพิเศษ	เร่ืองเพศเป็นเร่ืองธรรมชาติของมนุษย์	ควรสอนให้วัยรุ่นทุกคน
เข้าใจความต้องการทางร่างกายและจิตใจตนเอง	 การมีความสัมพันธ์ทางเพศเป็นส่ิงท่ี
นำาไปสู่การก่อกำาเนิดชีวิต	จึงเป็นความรับผิดชอบ	มิใช่แค่เรื่องที่ใช้เพียงความรู้สึก
เท่านั้น	 ระยะห่างที่เหมาะสม	 และการถูกเนื้อต้องตัวกันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องสื่อสาร
ตามวิจารณญาณและสถานการณ์ของแต่ละครอบครัว

7.		ระบายสุขทุกข์กับเพื่อนแท้	บุคคลที่พ่อกับแม่เคารพไว้วางใจ	หากเริ่มมีอาการ
ซึมเศร้า	นอนไม่หลับ	อยากทำาร้ายตนเอง	พ่อแม่ควรพบจิตแพทย์โดยเร็ว

8.	จัดเวลาทำากิจกรรมท่ีพ่อกับแม่รัก	เช่น	เล่นกีฬา	สันทนาการ	ทำางานประดิษฐ์	จิตอาสา

9.	เข้ากลุ่มพ่อแม่ท่ีมีลูกท่ีต้องการการดูแลพิเศษ	“คนหัวอกเดียวกัน” จะเข้�ใจปัญห�
ของกันและกันได้ลึกซ้ึง และเรียนรู้เทคนิควิธีการแก้ปัญหา	การจัดการชีวิตด้านต่าง	ๆ 	
จากคนท่ีมีประสบการณ์ตรง	พ่อแม่ทุกคนในกลุ่มมีความรู้สึก	“เท่�เทียมกัน” อีกท้ัง
ยังได้ฝึกฝนการรับและให้ในเวลาเดียวกัน		

10.	ศึกษาคำาสอนในศาสนาท่ีพ่อกับแม่นับถือ	รวมท้ังปรัชญาแนวคิดต่าง	ๆ 	เพ่ือการพัฒนา
ภายใน	“คว�มสงบภ�ยใน” เป็นสภาวะทางจิตใจท่ีสำาคัญมากในการเล้ียงดูลูก	มีหนังสือ
ดี	ๆ	ใกล้มือ	มีคำาสอน	ข้อคิด	ภาพเป่ียมอารมณ์ขัน	ติดไว้ท่ีประตูบ้าน	ตู้เย็น	โต๊ะทำางาน
เช่น	“เดี๋ยวมันก็ผ่�นไป” “ห�ยใจลึก ๆ นึกถึงแต่สิ่งดี ๆ” “ทำ�วันนี้ให้ดีที่สุด” 
“ปัญห�ม�ปัญญ�มี” “ย้ิมอยู่รึเปล่�จ๊ะ” “วันน้ีคุณมองฟ้�หรือยัง” และ “อย่�ลืม
ขอบคุณคนข้�ง ๆ ”
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11.	ทุกวันครบรอบวันเกิดของลูก	พ่อกับแม่อาจจุดเทียนสักเล่มแล้วมองย้อนดูว่าลูก
มอบของขวัญอะไรให้พ่อกับแม่บ้างในปีน้ี	เช่น	ขอบคุณท่ีสอนให้พ่อกับแม่มีความสุข
แม้กับส่ิงเล็กน้อยท่ีสุด	เพราะปีน้ีลูกอายุ	10	ขวบและเข้าห้องนำ้าเองได้แล้วเม่ือรู้สึก
ปวดปัสสาวะ

12.		มี	“ศรัทธ�”	ในชีวิต	สิ่งที่พ่อแม่พรำ่าสอนลูก	ทำาให้ดู	ทำากับลูก	ทดลองให้ลูก
ทำาเอง	ทุกส่ิงมีค่าและซึมซับอยู่ในตัวลูก	แม้มันอาจไม่เห็นผลในเวลาส้ัน	ๆ 	แม้มันอาจ
จะมา	ๆ 	ไป	ๆ 	ขึ้น	ๆ 	ลง	ๆ 	แต่ด้วย	“ศรัทธ�”	ที่พ่อแม่มีต่อชีวิตแม้เหนื่อยเพียงใด	
ลูกเชื่อมั่นว่า	พ่อแม่จะผ่านทุกวันไปได้ด้วยจิตใจที่เปี่ยมศรัทธานี้เสมอ	

“พ่อแม่รู้ไหม แพทย์ช�วเยอรมันท่�นหน่ึง
ได้ศึกษ�พ่อแม่ท่ีมีลูกมีคว�มต้องก�รพิเศษและพบว่�

พ่อแม่กลุ่มน้ีมีนำ�้ใจ มีคว�มอดทน มีทักษะในก�รแก้ปัญห�
และทำ�ง�นเป็นกลุ่มดีกว่�พ่อแม่ท่ัวไป” 
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ไม่มียาวิเศษ	ไม่มีสูตรสำาเร็จ
จะรักษาเยียวยาลูกได้	นอกจาก

“คว�มรักและคว�มมุ่งมั่นศรัทธ�
ในชีวิตของพ่อกับแม่”

ชาติภพนี้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองมากมายร่วมกัน
ขอบคุณที่อยู่ตรงนั้นกับ	“ลูกคนนี้”	

อย่างแท้จริง	
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บทส่งท้�ย

การเล้ียงดูเด็กคนหน่ึงให้เติบโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่น้ัน	 นับเป็น	 “ศิลปะแห่งชีวิต”	 หนังสือ
เล่มนี้ให้ภาพพื้นฐานการเลี้ยงดูที่สำาคัญในช่วง	21	ปีแรกของชีวิต	สำาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ	พัฒนาการของเขามีลักษณะเฉพาะอย่างมาก	พ่อแม่ต้องสังเกต
พัฒนาการของลูกอย่างรอบคอบและเริ่มต้นช่วยเหลือตามพัฒนาการ
	
ส่ิงสำาคัญท่ีสุด	คือ	“รู้ว่�ลูกอยู่ตรงไหนในก้�วย่�งพัฒน�ก�รของเข�”	และเร่ิมนับหน่ึง
ท่ีตรงน้ัน	โดยมีพ้ืนฐานความรู้พัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นข้อมูลนำาทาง	บุคคลท่ีมี
ความต้องการพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความบกพร่องทางจิตใจ	 สติปัญญา	 การเรียนรู้	
และพิการซำา้ซ้อน	 เขาต้องการการช่วยเหลือมากกว่ากลุ่มท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
เนื่องจากสติสัมปชัญญะของเขาไม่มั่นคง	 ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เท่ากลุ่มที่
บกพร่องทางร่างกายท่ีมีสติรู้ตัว	ดังน้ัน	กลุ่มท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจึงต้องการ	
“ใครสักคนในชีวิต” ท่ีอยู่เคียงข้าง	และพาเขาเดินไปสู่อนาคต	เขาไม่สามารถลุกข้ึนมา
เรียกร้องสิทธิ์ของตนได้	 และหลายครั้งสังคมมองไม่เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์
ของเขา	พ่อแม่ต้องแบกรับภาระการเล้ียงดูและเกิดความเครียดสะสมซ่ึงส่งผลถึงทุกคน
ในครอบครัว

นอกจากนี้	พ่อแม่ควรพูดคุยกับลูกทุกคนในครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลพี่น้องที่มี
ความต้องการพิเศษเมื่อพ่อแม่ถึงแก่กรรม	เพราะรัฐยังขาดสถานที่รองรับเมื่อบุคคล
กลุ่มนี้ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
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การรวมกลุ่มของพ่อแม่เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของลูกจึงเกิดขึ้นในสังคมไทย
อย่างต่อเน่ืองในรูปแบบสมาคม	มูลนิธิ	กลุ่ม	อาสาสมัครในศาสนาต่าง	ๆ 	แต่ด้วยจำานวน
ของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย	 ทำาให้เราควร
ตระหนักถึงปัจจัยทางสังคม	เพื่อหาวิธีป้องกัน	และการช่วยเหลือพัฒนาการในช่วง
ปฐมวัยให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือบรรเทาปัญหาในอนาคต	

ปัจจัยทางสังคมที่น่าสะเทือนใจอย่างหนึ่งในสังคมไทยคือ	การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การตั้งครรภ์ขณะที่ไม่พร้อม	ส่งผลถึงการทำาแท้งที่ไม่สำาเร็จและเด็กคลอดออกมา
พร้อมสภาวะที่มีความต้องการพิเศษ	 อีกทั้งความพิการที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนนที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง	 หรือตัวอย่างของสงคราม
เวียดนามและสงครามโลกครั้งที่	 2	 ที่ทำาให้เด็กที่ได้รับกัมมันตภาพรังสีคลอดออก
มาพิการ	 หรือการเสพสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอจนทำาให้เด็กมีปัญหาด้านสมาธิ	
ด้านพฤติกรรมข้ันรุนแรง	เมื่อเราถอยออกมามองสังคมทุกวันน้ีพบว่า	ปรากฏการณ์
เด็กพิเศษมิใช่ภาระของพ่อแม่ครอบครัวเท่านั้น	 มิใช่เรื่องของกรรมใครกรรมมัน	
แต่เป็นชะตากรรมร่วมกันของมนุษยชาติในยุคสมัยของเรา	 เป็นความรับผิดชอบ
ของเราทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคม

คำาถามที่เด็กถามพ่อแม่ในใจว่า	“อยู่ตรงนั้นกับฉันได้ไหม” เป็นคำาถามที่ผู้เขียนขอ
ส่งถึงทุกคนท่ีได้อ่านหนังสือเล่มน้ีด้วยเช่นกัน	เพราะเราทุกคนมีส่วนสร้างสรรค์สังคม
ให้ดีงามเพื่อต้อนรับการมาเกิดของเด็กทุกคนบนโลกใบนี้
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จากใจพ่อแม่
ตั้งหลัก 
“เราไม่มีสิทธิ์ตัดสินชีวิตใคร	ดังนั้นถ้าเด็กคนนี้เขามีกำาลังหรือมีความแข็งแรงพอ		
เขาจะเป็นคนตัดสินเองว่าเขาจะหลุดหรือจะสู้กับเราต่อ	เราจึงบอกแม่ว่าไม่ต้องเอาออก	
ให้เขาอยู่กับเรานี่แหละ	ให้เขาเป็นคนตัดสินเองแล้วเราก็มาหาความรู้เพื่อเตรียมตัว
ที่จะมีเขา”
																																																																						คุณพ่อวันปิยะ ภุมมะภูติ

“ร้องไห้อยู่	7	วัน	พ่อปลอบแม่ว่าเลิกร้องไห้เถอะ	มาหาทางช่วยกันดูแลเขาให้ดีท่ีสุด	
ยิ้มสู้	แล้วไม่น่าเชื่อว่าความช่วยเหลือต่าง	ๆ 	ก็เข้ามาตลอดเวลา”
																																																																						คุณแม่สุดารัตน์ ภูวจรูญกุล

“ขอคนอื่นอย่ามองว่าเป็นเวรเป็นกรรม	 เป็นผีบ้า	 ไม่เต็มเต็ง	 แต่เราก็โทษคนอื่นที่
เขามองแบบนี้ไม่ได้	เราต้องทำางานทั้งสองทาง	คือ	ให้สังคมเข้าใจเรา	และเราก็ต้อง
ออกไปสู่สังคม	 พ่อแม่ต้องสื่อสารกับญาติและเพื่อนบ้าน	 และคนแวดล้อม	 เราต้อง
เปิดใจรับรู้ปัญหาและหาทางแก้	เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเพื่อเขา	ถ้า	“ใจ”	เรา
“เปิด”	เราก็จะเดินต่อไปได้”
																													 								คุณพ่อสมฤกษ์ คุณแม่ภัทราภรณ์ กาบกลาง              

“เราคือผู้หญิงทำางานคนหนึ่ง	 สิ่งที่เราต้องการคือกำาลังใจ	 เราต้องเข้มแข็งยอมรับ
ลูกเรา	 อย่าอาย	 ทุกโรคทุกคำาวินิจฉัยรักษาได้ด้วยความรัก	 ถ้าเราหาที่ยืนให้ตัวเอง
ในสังคมไม่ได้	เราจะหาที่ยืนให้ลูกในสังคมได้อย่างไร”	

																																																																		คุณแม่รัศมี สินพร

“ทุกคนมีศักยภาพในตนเอง	 ไม่มีใครเหมือนใคร	 นี่คือสิ่งที่แม่และครอบครัวใช้เป็น
อาวุธสำาคัญในการพาลูกก้าวเดินและเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนทุกวันนี้”

																																																																	คุณแม่นฤมล จิรวราพันธ์         
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วัยแรกเกิด - 7 ปี
“แม่เรียนรู้จากคุณหมอว่าการสังเกตเป็นสิ่งสำาคัญมาก	 สังเกตแล้วจะรู้ว่าลูกต้องการ		
ความช่วยเหลือเร่ืองอะไร	อีกอย่างคือการสังเกตหาข้อดี	ส่ิงท่ีเขาทำาได้เอง	ชมเขาให้เขา
เกิดความมั่นใจ	กอดเขาด้วยความรัก	สัมผัสเขา	ปลุกประสาทสัมผัสด้วยอ้อมกอด
ของเรา”

																																																												คุณแม่รัศมี สินพร

“การฝึกให้ลูกได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำาวัน	 ทำาแบบไม่ฝ้น	
ลูกจะได้ไม่รู้สึกว่าถูกฝึก	เช่น	เราจะทำาต้มยำากินกัน	ลูกสามารถช่วยล้าง	หั่นตะไคร้
ได้ดมกลิ่นหอม	 ได้จับ	 ได้เห็น	 สัมผัส	 รับรู้แล้วก็เรียนรู้โลกอย่างค่อยเป็นค่อยไป	
ถ้าเขารัก	เขาไว้ใจ	เขาก็จะเปิดรับและเรียนรู้”
																																																																									คุณแม่แสนเพลิน จารุสาร

วัย 7 - 14 ปี
“พาลูกไปโรงเรียนที่ลูกไปแล้วมีความสุข	 พ่อแม่ขอให้คุณครูประจำาชั้นช่วยเขียน
ลงสมุดว่าวันน้ีลูกเป็นอย่างไรเพราะลูกเราไม่เล่า	 ไม่พูดเร่ืองท่ีโรงเรียน	 เราโชคดีได้พบ		
โรงเรียนท่ีเข้าใจ	ครูมีเมตตา	คอยช่วยลูก	คอยไกล่เกล่ียเม่ือเพ่ือน	ๆ 	แกล้งเขา	หรือลูกเรา
ไปทำาเขาก็มี	ครูช่วยให้ความม่ันใจกับลูกท้ังเร่ืองเรียนและความสัมพันธ์กับเพ่ือน”		

																																																													คุณแม่ภัทราภรณ์ กาบกลาง
						

“เราไม่อาจเปรียบเทียบกับลูกคนอ่ืนได้เพราะลูกเรามีภาวะซับซ้อน	พ่อแม่หลายคน
ไม่เข้าใจมุ่งผลลัพธ์	 ไม่สนใจกระบวนการ	 ประสบการณ์การลงมือทำาสำาคัญมาก	
พ่อแม่ต้องเข้าถึงใจลูก	เมื่อไม่อาจไปเรียนที่ไหนได้เราก็จัดการเรียนรู้ให้ลูกเราที่บ้าน
ก็ได้	จนถึงวันนี้เรารวมกลุ่มกันและช่วยลูกคนอื่นด้วย”

																																																												คุณแม่แสนเพลิน  จารุสาร
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“ลูกอยากแยกห้องนอนตอนอยู่	ป.6	เพราะเพ่ือน	ๆ	ท่ีโรงเรียนคุยกันว่าแยกห้องนอน
แล้ว	เขาก็มาขอแม่	เพราะเป็นส่ิงท่ีเขาต้องการ	เขาจึงจัดการตัวเองและดูแลห้องนอน
ของตนได้ดี	 แม่สอนให้เก็บเตียง	 ถูห้อง	 เปิดหน้าต่างรับลม	 เขาสามารถรับผิดชอบ
ห้องของเขาได้”
																																																																									คุณแม่ชนิดา หลิมตระกูล

วัย 14 - 21 ปี
“ตอนเข้าวัยรุ่นเร่ืองการแสดงออกทางเพศเป็นเร่ืองท่ีท้าทายท่ีสุด	เม่ือเห็นรูปปั�นผู้หญิง
เขาจะอยากไปกอด		เอาอวัยวะเพศไปถู	แม่ใช้การพูดสอนซ้ำา	ๆ 	อย่างเป็นธรรมชาติ	
ไม่ให้เขารู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าถูกดุ	แต่ทำาให้รู้ว่าไม่เหมาะสม	แม่จะให้เขารู้จักคำาว่า	อาย
บาป	และคำาว่าไม่น่ารัก	ผ่านกิริยาทางกาย	เช่น	ใช้มือปิดหน้าแล้วบอกว่า	อาย		เม่ือเขา
เอาอวัยวะเพศไปถูรูปปั�น	แม่เอามือทาบอกแสดงสีหน้าตกใจเมื่อเขาทำาร้ายสัตว์	แม่
บอกว่ามันบาป	และเมื่อทำาอะไรไม่น่ารักจะโบกมือและส่ายหน้า	ถ้าเขาอยากกระตุ้น
ตัวเองแม่ก็จะสอนให้ไปทำาในห้องนำ้า	ไม่ทำาที่อื่น	เขารักเรา	เขาเชื่อฟังเราเพราะ
ความรัก	ถ้าเรามีความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูก	ลูกก็จะฟังเรา”

																																																														คุณแม่รัศมี สินพร

“วันเสาร์อาทิตย์	เขาจะเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องไม่ค่อยออกมาจากห้อง	พ่อเลยคิด		
ชวนเขาไปเรียนคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฝึกอาชีพ	 สวนลุมพินี	 ให้เขาได้ออกจากบ้าน	
ไปเจอคน	ไปทำากิจกรรมท่ีเขาชอบและได้ความรู้ติดตัวไปบ้าง	ดีกว่าอยู่คนเดียวในห้อง”	
																																																																						คุณพ่อประเสริฐ ภูวจรูญกุล

“เราก็รวมกลุ่มลูกสาววัยรุ่น	ให้เขาได้ไปพบกัน	ทำากิจกรรมด้วยกันวันหยุด	เดินเล่น
ในสวน	ช้อปปิ�ง	อะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้อยู่กับกลุ่ม	พูดภาษาเดียวกัน	สนุกตามวัย
ของเขาเหมือนวัยรุ่นทั่วไป”
																																																						กลุ่มคุณแม่มูลนิธิขอบฟ้ากว้าง ขอนแก่น																																																															
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“เขาไม่อยากให้แม่ไปส่งแล้ว		อยากไปเอง		เดินเอง		อายเพื่อน		เราก็ฝึกให้เขา
เดินทางเอง	เช่น	ไปเรียนดนตรี	ตอนแรกข้ึนรถเมล์ไปกับพ่อ	ต่อมาข้ึนรถเมล์เอง	
พ่อขี่มอเตอร์ไซค์ตาม	ต่อมาก็ไปเอง	ถือเงินเอง	เราทำาเป็นขั้น	ๆ 	ใช้เวลาแต่เขาก็
ทำาได้ด้วยตัวเองในที่สุด”	

																																																			คุณพ่อสมฤกษ์ กาบกลาง

“เราเป็นคนชอบกีฬา	 ชอบดนตรี	 ก็พาเขาเล่นกีฬา	 เดินรอบหมู่บ้าน	 ว่ายน้ำา	
ออกกำาลังกาย	และพาไปดูคอนเสิร์ตท่ีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์	มหิดล	ลูกเล่นดนตรีไทย
คือ	ขิม	ตอนเด็ก	ๆ	เล่นทุกวัน	ตอนนี้ว่าง	ๆ		เขาก็หยิบมาเล่น	ได้ยินเสียงเปียโน
ข้างบ้านก็หยิบขิมมาเล่น	ลูกไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะเราเห็นว่าจะทำาให้เขาไม่มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและไม่ดีต่อสายตา	 เราจะพาเขาใช้ร่างกาย	 ทำากิจกรรมด้วยกัน	
มันดีทั้งสุขภาพกาย	และสุขภาพจิตของลูก”

																																																											 คุณแม่ชนิดา หลิมตระกูล

สู่วัยผู้ใหญ่
“มันยากมากเพราะลูกเราอยู่ตรงขอบ	ๆ 	กึ่งรู้ตัวกึ่งไม่รู้ตัว	จะไปหางานทำาที่ไหนได้	
ยิ่งเป็นผู้หญิงเรามีเรื่องต้องห่วงมากกว่าผู้ชาย	 ทุกวันนี้ก็พาเขาไปทำากิจกรรมนอก
บ้านบ้าง	 เช่น	 ทอผ้า	 หัตถกรรม	 แม้จะไม่มีงานอย่างคนทั่วไปแต่ให้เขาได้มีสังคม	
และมีงานรับผิดชอบที่บ้าน”

																																																								คุณแม่ลภัสรดา จีระเรืองวัฒนา
	
“ตอนน้ีลูกทำางานเป็นเจ้าหน้าท่ีเวชระเบียนของโรงพยาบาลมนารมย์	 เร่ิมแยกบ้าน	
ไปอยู่ที่คอนโดและดูแลตัวเอง	เขาจะสนิทกับแม่มาก	บางทีแม่ก็อบอุ่นเกินไปจน
ทำาให้เขารู้สึกไม่ต้องการใครก็ได้	 เพราะยังไง	ๆ	ก็ยังมีแม่	 เราควรถอยห่างออกมา	
ให้เขาได้เจอปัญหา	อุปสรรค	และก้าวผ่านด้วยตัวเอง	แม้จะล้มลุกคลุกคลาน	
ได้รับบาดแผลบ้าง	แต่เขาก็จะเติบโตต่อไป”

																																																					 คุณแม่นฤมล จิรวราพันธ์
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“ลูกไม่ได้ทำางานข้างนอกเพราะพัฒนาการของเขา	แต่ลูกช่วยทำางานบ้าน	มีหน้าที่
รับผิดชอบ	เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่	เขาจะมีคนที่ชื่นชม	เป็นฮีโร่ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ทักษะ
ใหม่	ๆ 	เช่น	มีคุณป้าคนหน่ึงท่ีเขาพบท่ีสระว่ายนำ้า	เขาชอบคุยด้วย	และต่อมาคุณป้า
คนนี้แนะนำาให้แม่สวดมนต์บทอิติปิโส	 ช่วงที่แม่มีเรื่องไม่สบายใจ	 แม่พาเขาสวด	
เขียนตัวโต	ๆ 	ให้เขาอ่าน	ต่อมาก็ให้เขาเขียนเอง	เขียนทีละคำา	สะกดทีละคำา	มีผลให้
อ่านออกเสียงชัดเจนขึ้น	เขาสวดได้เสียงดังฟังชัด	และเขาภูมิใจมาก	ไปเล่าให้คุณป้า
คนนี้ฟังด้วย	แม่พาเขาสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอน”																																																			
																																												 	 	 คุณแม่ชนิดา หลิมตระกูล 

เมื่อถึงวันที่ไม่มีเร�
“คุยกับเขาอยู่เสมอว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ช่วยลูกได้ทุกเรื่อง	วันหนึ่งพ่อแม่ไปสวรรค์แล้ว
ลูกต้องช่วยเหลือดูแลตัวเองได้	เขาตอบว่าเขาอยู่ได้	เราก็เชื่อมั่นอย่างนั้นนะ	เรา
ฝึกพื้นฐานชีวิตให้เขา	ทักษะชีวิตหุงข้าว	ทำากับข้าว	งานบ้าน	จัดการตนเอง	เขาสอบ
ใบขับขี่ขับรถได้	เขาเคยบวชหน้าไฟให้ญาติหลายครั้ง	เขาเข้าใจเรื่องความตายอยู	่
หลายปีก่อนเพื่อนที่เคยเรียนมัธยมด้วยกัน	เสียชีวิตกระทันหันเพราะสอบตกและ
ที่บ้านต่อว่าจึงน้อยใจฆ่าตัวตาย	เด็กคนนี้เป็นเด็กเรียนเก่ง	ลูกก็ไปงานศพเพื่อน
แล้วบอกว่า	ทำาไมเพื่อนคิดสั้น	เสียดาย	โชคดีที่ผมเคยสอบตกหลายครั้งสมัยเด็ก	ๆ 		
พ่อกับแม่ไม่เคยว่ามีแต่ปลอบใจ	เราดีใจนะที่เขาคิดได้และมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต”

																																																													คุณแม่ภัทราภรณ์ กาบกลาง

“บอกลูกเสมอว่าฝึกช่วยเหลือตัวเอง	 ทำาเองให้ได้มากที่สุด	 วันที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้ว	
ไปสวรรค์แล้ว	ไปอยู่กับพี่	หรือญาติ	ๆ 	จะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่น	และยังต้องช่วย
ดูแลคนอื่นด้วย	เขาหุงข้าว	ทำากับข้าวง่าย	ๆ 	ได้	ไข่เจียว	ผัดผัก	ข้าวผัด	เราเก็บสะสม
เงินไว้เป็นทุนรอนให้เขาเลี้ยงชีวิต”

																																																		คุณแม่สุดารัตน์ ภูวจรูญกุล

“ลูกยังไม่เข้าใจเรื่องนี้	เมื่อพูดว่าวันที่ไม่มีพ่อแม่อยู่แล้วจะอยู่อย่างไร	เขาตอบว่าเขา
ก็อยู่คนเดียว	พ่อแม่สังเกตว่าเมื่อเขาไปอยู่กับคนอื่น	ไม่เหมือนกับตอนอยู่ที่บ้าน	เขา
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ช่วยเหลือคนอื่น	อาสาทำางาน	ไม่ติดแม่	ถ้ามี	“ชุมชน”	สำาหรับพวกเขาคงจะดีมาก	
ให้เขาได้อยู่ในสังคมในชุมชนที่เข้าใจ	เราอยากสนับสนุนให้มีพื้นที่แบบนั้น	แต่ใน
ความจริงของชีวิตคงต้องฝากญาติ	 เราเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งเพื่อวันข้างหน้าของเขา
และต้องคุยกับญาติอย่างจริงจัง”

																																																			คุณแม่ชนิดา หลิมตระกูล	

จ�กวันนั้นถึงวันนี้
“เราผ่านมาเยอะมาก	บางคร้ังมันเหน่ือยมากจนแทบจะไปต่อไม่ไหว	แต่โชคดีท่ีได้พบ
หลักธรรมคำาสอนที่ช่วยให้ใจสงบ	ได้พบกัลยาณมิตรที่ดี	 ลูกสอนเราให้อยู่กับวันนี้
และทำาวันนี้ให้ดีที่สุดโดยไม่คาดหวังสิ่งใด”
																																																												คุณแม่ลภัสรดา จิระเรืองวัฒนา			

“เขาสอนเรา	ทำาให้เราละวางตัวตน	อดทนมากขึ้น	เรียนรู้และยอมรับจิตใจตนเอง
และคนอื่นมากขึ้น	เด็กพิเศษเกิดมาเพื่อช่วยขัดเกลาความเป็นมนุษย์ของผู้คนใน
สังคมให้อ่อนโยนมีเมตตานะ”

																																																									คุณแม่นฤมล จิรวราพันธ์ 

“ก่อนจะมีเขา	แม่มีความอยาก	มีความทะเยอทะยานตลอดเวลา	เขามาเพื่อหยุดแม่	
เขามาเพื่อยกระดับจิตวิญญาณแม่”

																																																																คุณแม่รัศมี สินพร 

“พ่อกับแม่เป็นคนใจร้อนท้ังคู่	แต่เขาเป็นเด็กใจเย็น	เวลาขับรถเขาจะคอยเตือนแม่เสมอ
ให้ใจเย็น	ๆ 	และคอยบอกทางแม่	เขาจำาเส้นทางได้แม่นมาก	ไปไหนกับเขาแล้วอุ่นใจนะ”																							

																																																											คุณแม่ภัทราภรณ์ กาบกลาง

“ผ่านไปหลายปีเราก็เรียนรู้ว่า	เวลาสอนลูก	ลูกจะซึมซับส่ิงท่ีเราเป็น	ไม่ใช่ส่ิงท่ีเราพูด	
คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องพัฒนาตัวเองไปพร้อมลูก	เขาสะท้อนเราตลอดเวลา”
																																																																			คุณพ่อสมฤกษ์ กาบกลาง
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ภาคผนวก

อาหาร 
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์	สด	สะอาด	ปราศจากสารพิษและสารเคม	ี
เป็นพ้ืนฐานสุขภาพท่ีสำาคัญมากสำาหรับเด็กทุกคน	การปรุงอาหารโดยใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติหรือผักสวนครัวท่ีปลูกเองเป็นภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพท่ีดีท่ีสุดทางหนึ่ง	
หรือเลือกแหล่งผลิตที่ไว้ใจได้	 อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดถูกย่อยและดูดซึมสู่
กระแสเลือด	 ส่งต่อไปยังอวัยวะทุกส่วนและเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย	 อาหารที่เรา
รับประทานกลายเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อตัวเรา	 และมีผลโดยตรงต่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต	อ�ห�รคือ ย�

 

นมแม่
นมแม่	ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็ก	เป็นอาหารท่ีดีท่ีสุด	มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงสุดต่อทารก	เด็กควรได้รับต้ังแต่แรกเกิด	-	6	เดือน	สารอาหารท่ีสำาคัญ	
คือ	ไขมัน	ดีเอชเอ	เอเอ	กรดไซอะลิก	ทอรีน	คาร์นิทีน	นิวคีโอไทด์	เหล็ก	สารช่วย
การเติบโตของสมอง	และฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของสมอง	นมแม่ปลอดภัย
สะอาดและอุดมไปด้วยภูมิคุ้มกันโรค	ในขณะท่ีนมอ่ืน	ๆ 	ไม่มีภูมิคุ้มกัน	นมแม่ช่วยป้องกัน
เด็กจากความเจ็บป่วยและโรคต่าง	ๆ 	เช่น	โรคติดเช้ือในทางเดินอาหาร	ทางเดินหายใจ
หรือหูอักเสบ	และช่วยให้ร่างกายทารกฟ้�นตัวเร็วเม่ือเจ็บป่วย	จากงานวิจัยแสดงว่า	
เด็กท่ีด่ืมนมแม่มีเชาวน์ปัญญาดีกว่าเด็กท่ีมิได้ด่ืมนมแม่	มีอัตรานำา้หนักเกินเกณฑ์	(อ้วน)	
น้อยกว่า	มีความเส่ียงต่อโรคเบาหวานน้อยกว่า	และแม่ท่ีให้นมลูกมีอัตราเส่ียงต่อการ
เป็นมะเร็งรังไข่	และมะเร็งเต้านมน้อยกว่า	ด้วยกลยุทธ์การตลาดของสินค้านมผงท่ัวโลก
ทำาให้คนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำาคัญกับการให้นมแม่เท่าท่ีควร
ท่ีมา	:	www.who.int

“คิด ว�งแผน
เพื่อสุขภ�พของลูกผู้มี
คว�มต้องก�รพิเศษ

ในก�รดูแลและ
เพื่อสุขภ�พของตัวเอง”
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอ
โทรศัพท์มือถือ	คอมพิวเตอร์	วีดิโอเกม	โทรทัศน์

“ลูกไม่พูดค่ะ สองขวบกว่าแล้ว” 

“ลูกเล่นไม่เป็นครับ และก้าวร้าวขึ้นทุกวัน”

“ลูกติดมือถือมากค่ะ กินก็เล่น นอนก็เล่น 
เล่นจนอาเจียน เพราะอยู่ในท่านอนนานเกินไป”

“ลูกสมาธิสั้นมาก ๆ  ค่ะ”

“ต้องทำางานท่ีกรุงเทพฯ ค่ะ ให้ยายเขาเล้ียงอยู่ท่ีต่างจังหวัด 
ยายก็เปิดทีวีท้ังวันท้ังคืน ลูกก็เลยพูดแบบการ์ตูน พูดภาษาต่างดาวค่ะ”

“ลูกไม่ชอบเคลื่อนไหวเลยค่ะ 3 ขวบแล้ว”

น่ีคือตัวอย่างถ้อยคำาท่ีพ่อแม่ถ่ายทอดปัญหาเม่ือให้ลูกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอ
ติดต่อกันเป็นเวลานาน	ซ่ึงสามารถสรุปผลเสียต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนได้ดังน้ี
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ผลเสียจ�กก�รใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่�นจอเป็นเวล�น�น

1. ผลกระทบต่อ “ร่�งก�ย”
อวัยวะที่ทำางานหนักขณะใช้สื่อเหล่านี้	คือ	ประสาทตา	ซึ่งเชื่อมโยงกับสมองอย่าง
ใกล้ชิด	ทักษะการทำางานของสมองระดับสูงลดลง	กล้ามเนื้อคอและไหล่แข็งเกร็ง

2. ผลกระทบต่อ “ก�ยพลังชีวิต”
ระบบประสาททำางานหนักจึงมักเหนื่อยง่าย	 คิดไม่ค่อยออก	 ระบบไหลเวียนโลหิต	
ระบบกล้ามเน้ือและระบบย่อยอาหารทำางานไม่ปรกติ	เพราะขาดการเคล่ือนไหว	อาจ
ท้องอืด	เป็นตะคริว	อาเจียน	ปวดศีรษะ	และนอนไม่หลับ

3. ผลกระทบต่อ “ก�ยอ�รมณ์คว�มรู้สึก” 
ขาดความอดทน	ไม่อยู่ในโลกของความจริง	ก้าวร้าว	สมาธิส้ัน	บางรายมีความหมกมุ่น
เรื่องเพศ	บางรายมีความกลัวแสงสว่าง	หรือกลัวการอยู่กับผู้คน

4. ผลกระทบต่อ “ตัวตน”
ขาดทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น	มีแนวโน้มยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง	ขาดทักษะการ
ส่ือสารและการใช้ภาษาจากผลกระทบต่อการทำางานของสมองระดับสูงท่ีลดลง	ทำาให้
ความจำา	การวางแผน	และความยับย้ังช่ังใจลดลง	ปัจจุบันจำานวนเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	มีเด็กจำานวนไม่น้อยที่ไม่พบสภาวะความต้องการพิเศษ
โดยกำาเนิด	แต่มีสาเหตุจากการเล้ียงดูท่ีผิดพลาด	เช่น	การปล่อยเด็กไว้กับ	“หน้�จอ”	
เป็นประจำาเป็นเวลานาน
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เร�จึงอย�กชวนให้คุณพ่อคุณแม่

ปิด... โทรศัพท์มือถือ	
และระมัดระวังการใช้สื่อของตน	ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสมาชิกในครอบครัว

ปลุก... ประส�ทสัมผัส
ของลูกด้วยอ้อมกอดของคุณ	ด้วยความรักความอบอุ่น	และการเล่น

ให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว	คือ	ยาที่ดีที่สุดไม่ว่าลูกจะมีสภาวะใด

ปรับ... เวล� 
“มีเวล�เล่น” กับลูกทุกวัน	งดมือถือขณะรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว

									ในวัยรุ่นหรือวัยที่พ่อแม่อนุญาตให้ลูกใช้สื่อเหล่านี้	พ่อแม่ต้อง
มีส่วนร่วมในการใช้สื่อ	มีข้อตกลงที่ชัดเจนก่อนการใช้สื่อ	สนับสนุนให้ลูก

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสื่อด้วยตนเอง
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บัตรประจำาตัวคนพิการ
		

ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร
เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่ามีความพิการ	แพทย์จะออกหนังสือรับรองความพิการให้แก่
ผู้ป่วยเพ่ือนำาไปดำาเนินการทำาบัตรประจำาตัวคนพิการ	จุดประสงค์หลักของการทำาบัตร
คือให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการที่รัฐจัดให้

สวัสดิก�รที่รัฐจัดให้ มีร�ยละเอียดดังนี้
•	สวัสดิการเบี้ยความพิการ	ปัจจุบันรัฐได้จัดสรรเงินช่วยเหลือ	800	บาท	ต่อเดือน
•	บริการด้านการแพทย์	และการลงทะเบียนกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(บัตรทองกรณีผู้พิการ)	ซึ่งช่วยให้รับบริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้อง
มีหนังสือส่งต่อ	 สิทธิ์ในการฟ้�นฟูสมรรถภาพ	 เช่น	 กายภาพบำาบัด	 กิจกรรมบำาบัด	
ตลอดจนอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการ
•	บริการทางการศึกษา
•	การส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำา
•	บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ	สำาหรับผู้พิการที่มีอายุ	20	ปีขึ้นไป
•	บริการล่ามภาษามือ	การช่วยเหลือด้านกฎหมาย	การจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ
•	การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำาหรับคนพิการ
•	การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ
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เอกส�รที่ใช้ในก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวคนพิก�ร
☑	สำาเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร	(พร้อมตัวจริง)	เซ็นรับรองสำาเนา
				หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ	1	แผ่น
☑	สำาเนาทะเบียนบ้าน	เซ็นรับรองหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ	1	แผ่น
☑	รูปถ่าย	1	นิ้ว	2	รูป	(ไม่เกิน	6	เดือน)
☑	เอกสารรับรองความพิการ
				(กรณีความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ไม่ต้องมีใบรับรองได้)
				
กรณีบุคคลอื่นยื่นขอแทนผู้พิก�รให้ใช้เอกส�รดังนี้
☑	หนังสือมอบอำานาจ
☑	สำาเนาบัตรประชาชนของผู้มาดำาเนินการแทน
☑	สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้มาดำาเนินการแทน
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สถ�นที่ที่ให้บริก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวคนพิก�ร
กรุงเทพมห�นคร: 
ศูนย์บริก�รคนพิก�รกรุงเทพมห�นคร 
ณ กรมส่งเสริมพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร (บ้�นร�ชวิถี) 
โทร.	02	354	3388,	02	354	5501
โรงพย�บ�ลสิรินธร	โทร.	02	328	6901-9
โรงพย�บ�ลผู้สูงอ�ยุบ�งขุนเทียน	โทร.	02	405	0901-4
สถ�บันร�ช�นุกูล	โทร.	02	248	8900,	02	245	2696
โรงพย�บ�ลนพรัตน์ร�ชธ�นี โทร.	02	517	4270-9
โรงพย�บ�ลเมตต�ประช�รักษ์ (วัดไร่ขิง) 
โทร.	043	088	700-2,	034	388	912-5	
โรงพย�บ�ลพระร�ม 2	โทร.	02	451	4920
สถ�บันสุขภ�พเด็กแห่งช�ติ สายด่วน	1415
ต่�งจังหวัด:	สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม
กรมส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร โทร.	02	354	3388	
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ต	ิ1330
ส�ยด่วนสุขภ�พจิต กรมสุขภ�พจิต	1323
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มนุษยปรัชญา (Anthroposophy)
 

เน้ือหาของหนังสือเล่มน้ีมีพ้ืนฐานมาจาก “มนุษยปรัชญ�” ซ่ึงเป็นองค์ความรู้เก่ียวกับ
มนุษย์ท่ีถ่ายทอดผ่านญาณทัศนะของ	ดร.รูดอล์ฟ	สไตเนอร์	(ค.ศ.	1865-1925)	นักคิด
และนักการศึกษาชาวออสเตรีย	ผู้ให้กำาเนิด	“ก�รศึกษ�แนววอลดอล์ฟ” การศึกษา
บำาบัดสำาหรับเด็กพิเศษและงานสังคมบำาบัดสำาหรับผู้ใหญ่พิเศษ	การแพทย์และ
การบำาบัดแนวมนุษยปรัชญา	รวมถึงการเกษตรแนวชีวพลวัตร	(Biodynamic)	และ
งานสร้างสรรค์แขนงอ่ืน	ๆ	ท้ังศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีผนวกมิติทางจิตวิญญาณ
ของทุกศาสตร์ไว้อย่างแนบแน่น

ในเดือนมิถุนายน	ปี	ค.ศ.	1924	รูดอล์ฟ	สไตเนอร์
ได้แสดงปาฐกถา	12	บทอันเป็นรากฐานของงาน
การศึกษาบำาบัดแนวมนุษยปรัชญาที่ต่อมาได้
แพร่หลายไปทั่วโลก	มุมมองมนุษยปรัชญาต่อ
บุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษมีหัวใจหลักคือ...	

“แม้ร่างกายและจิตใจของบุคคลนั้น
จะแสดงออกถึงความบกพร่องเพียงใด 

แต่จิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
ของเขาผู้นั้น ยังคงบริสุทธิ์ สมบูรณ์ 

ไม่บกพร่อง ไม่มีวันป่วยไข้ 
การศึกษาบำาบัดแนวนี้จึงมุ่งทำางาน

เยียวยาฐานร่างกายและจิตใจ 
เพื่อให้จิตวิญญาณความเป็นมนุษย์

ได้พัฒนาต่อไป ทั้งในชาติภพนี้
และเป็นทุนเกื้อหนุนสู่ชาติภพหน้า”

ที่มา:	https://www.youtube.com/
channel/UCTuPXQlrmPfDB7YLJW-
ywnAg
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นอกจากนี้	สไตเนอร์ยังได้กล่าวไว้อีกว่า	

“ในบางส่วนเสี้ยวของดวงจิตมนุษย์ทุกคน มีแนวโน้มบางอย่างที่โดยทั่วไป
เรียกว่า ‘ความไม่ปรกติ’ อาจเป็นแนวโน้มด้านการคิดที่มีมากมายในสมอง

หรือสภาวะที่เราไม่สามารถพูดเว้นวรรคถ้อยคำาได้อย่างลื่นไหลถูกต้อง 
จนทำาให้พูดซ้อนคำาหรือผู้ฟังสามารถออกไปเดินเล่นระหว่างรอคำาพูดถัดไป 

สภาวะนี้อาจเกิดขึ้นไม่เฉพาะในโลกความคิด แต่อาจเกิดในความรู้สึก
หรือในการลงมือกระทำาสิ่งต่าง ๆ เราทุกคนจึงมีส่วนเสี้ยวในจิตใจ
ที่มิได้ห่างไกลจากบุคคลที่มีความต้องการพิเศษอย่างที่เรานึกคิด”

องค์ความรู้ด้านการศึกษาบำาบัด	หรือ	curative	education	สำาหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ	และงานสังคมบำาบัด	หรือ	social	therapy	สำาหรับผู้ใหญ่ที่มีความต้องการ
พิเศษตามแนวมนุษยปรัชญาได้สร้างแรงบันดาลใจให้พ่อแม่	ครู	นักบำาบัด	แพทย์		
เกษตรกร	 ศิลปิน	 และผู้สนใจนวัตกรรมทางสังคมในนานาประเทศทั่วโลก	 รวมทั้ง
ประเทศไทย	ได้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน	ชุมชน	สถานบำาบัด	กิจกรรมทางสังคม	ธุรกิจ
ทางเลือกที่มสีภาพแวดล้อมในการบำาบัดเยียวยาอย่างเป็นองค์รวม	และให้โอกาส
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมในฐานะสมาชิก
ของสังคมตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
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นายแพทย์คาร์ล	เคอนิก	(ค.ศ.	1902-1966)	แพทย์แนวมนุษยปรัชญาผู้ศึกษา
งานของรูดอล์ฟ	สไตเนอร์	และได้ก่อตั้งโรงเรียนและชุมชนบำาบัดเด็กพิเศษแนว
มนุษยปรัชญาแห่งแรก	ณ	สกอตแลนด์	ประเทศอังกฤษ	ได้กล่าวไว้ว่า	

“เพียงความช่วยเหลือระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
เพียงการพบกันของ ‘ตัวตน’ ของเรากับ ‘ตัวตน’ ของเพ่ือนมนุษย์ท่ีอยู่ตรงหน้า
เพียงการตระหนักรู้ถึงปัจเจกภาวะของคนคนนั้น โดยปราศจากการแบ่งแยก
ตัดสินในความเชื่อทางศาสนา มุมมองต่อโลก และความคิดเห็นทางการเมือง

เพียงการพบกันอย่างเรียบง่าย ตรงไปตรงมาของคนสองคน 
เพียงเท่านี้ ‘การศึกษาบำาบัด’ (Curative Education) ก็ได้บังเกิดขึ้นแล้ว

ด้วยการพบกันอย่างเรียบง่าย และเปิดรับโดยปราศจากเงื่อนไข
เช่นนี้ ‘การบำาบัดเยียวยา’ จะบังเกิดขึ้นในหัวใจมนุษย์ทุกรูปนาม”

ที่มา:	König,	K.	(2009).	The child with special needs: Letters and
essays on curative education	(p.36).	Floris	books.

84



บรรณ�นุกรม

ภ�ษ�ไทย
วีระศักดิ์	ชลไชยะ.	(2561).	ผลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอต่อเด็กและวัยรุ่น.	ภาควิชากุมาร	
	 เวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภ�ษ�ต่�งประเทศ
Goldberg,	R.	(2009).	Awakening to child health: Nurturing children’s well being.
	 Hawthorn.
Koenig,	K.	(2009).	The	child	with	special	needs.	Floris	Book.
Niemeijer,	M.,	Gastkemper,	M.,	&	Kamps,	F.	(2011).	Entwicklungsstörungen bei  
 kindern und jugendlichen. Medizinisch-pädagogische begleitung und
 behandlung.	Verlag	am	Goetheanum.
Steiner,	R.	(1972).	Curative education: Twelve lectures for doctors and curative 
 teachers.	Rudolf	Steiner.
Vondrackova,	P.,	&	Gabrhelik,	R.	(2016).	Prevention	of	internet	addiction:	
	 A	systematic	review.	Journal of Behavioral Addictions, 5(4),	568-579.
Wyde,	M.,	Cesta,	M.,	Blystone,	C.,	Elmore,	S.,	Foster,	P.,	Hooth,	M.,	Kissling,	G.,	
	 Malarkey,	D.,	Sills,	R.,	Stout,	M.,	Walker,	N.,	Witt,	K.,	Wolfe,	M.,	&	Bucher,	
	 J.	(2016).	Report of partial findings from the national toxicology program
  carcinogenesis studies of cell phone radiofrequency radiation in Hsd: 
 Sprague Dawley SD rats (whole body exposures).	bioRxiv	055699.
	 https://doi.org/10.1101/055699

85



ขอกร�บค�รวะดวงวิญญ�ณของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงจุฬารัตน์	มหาสันทนะ

ขอขอบพระคุณ
ดร.จิตรประภา	ศรีอ่อน
ดร.ศรินธร	วิทยะสิรินันท์
อาจารย์อภิณทร์พร	กิติพีรพัฒน์
มูลนิธิขอบฟ้ากว้าง	จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกที่มีความต้องการพิเศษ
ทุกท่านที่แบ่งปันข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ในการจัดทำาหนังสือเล่มนี้

หน่วยง�นด้�นก�รศึกษ�บำ�บัดและสังคมบำ�บัดแนวมนุษยปรัชญ�ในประเทศไทย
โครงการพลาทรเพื่อบุคคลพิเศษ
โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม	โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ	บางมด
Eden	Mother	Nature	Waldorf-Inspired	Child	Care	(เรียนร่วม)
โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก	(เรียนร่วม)
โครงการอรุโณทัยเพื่อบุคคลพิเศษ	
สถาบันม่านฟ้าเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก
Caretaker	Potential	Development	Institute	(CPDI)
กลุ่มการศึกษาบำาบัดและสังคมบำาบัดแนวมนุษยปรัชญา
การประชุมสภาคนพิเศษ	“ก้าวไปด้วยกัน”
ชุมชนเพื่อนพัฒนะสุข	
(FRIENDs	Community,	Camphill	Initiative	Thailand)

86








