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 โอกาสกับความส าเร็จเป็นสิ่งคู่กัน แล้วจะไปแสวงหา โอกาส ได้จากที่ไหน หากต้องอาศัยอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความจ ากัด ความจ ากัดทาง กาย คือ ภาวะที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ ร่างกายมีความบกพร่องไป 
ประสาทสัมผัสของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญให้มนุษย์เรียนรู้โลกภายนอก และการเสียประสาทสัมผัสใดสัมผัสหนึ่งไป
ก็ท าให้ความสามารถบางอย่างบกพร่องและมีข้อจ ากัดไปด้วยอย่างช่วยไม่ได้  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ท าไมคน
หูหนวกถึงพูดไม่ได้ ค าตอบง่ายๆ คือ ก็พวกเขาไ ม่ได้ยินเสียง จะเรียนรู้ วิธีการออกเสียงเพ่ือพูดได้อย่างไร แล้ว
ถ้าเด็กคนหนึ่งมีประสาทสัมผัสทุกอย่างครบถ้วน แต่มีพ่อแม่ท่ีหูหนวกล่ะ เขาจะเติบโต ขึ้นมาอย่างไร จะเรียนรู้
วิธีการพูดจากไหน และพ่อแม่จะสั่งสอนเขาด้วยวิธีใด  

แล้ววันหนึ่ง เด็กคน ก็นั้นได้มาเข้ารับการรักษาครั้งแรกในเช้าวันที่ แดดร้อนจัด โดดเด่นมาแต่ไกล
นอกจากน้าตาที่น่ารักแล้วยัง ด้วยเสียงร้องโหยหวนแ ละออกเสียงคล้ายวลีที่ไม่สื่อความหมาย ด้วยเสียงดังมาก  
พร้อมทั้งดิ้นไม่ยอมให้ใครจับตัว ไม่มีใครรู้ว่าเพราะเหตุใด เด็กหญิงจึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น  และนี่คงเป็นสาเหตุ
หลักท่ีน าให้เด็กต้องมารับก ารรักษา พ่อกับแม่ที่มาด้วยกันไม่พูดดุลูกสักค า ที่เห็นก็แค่ใช้นิ้วชี้ปิดปากท่ียื่นยาว
ออกมาเป็นรูปตัวโอ หรือส่งเพียงเสียง อือ- อา โดยไม่พูดอะไร ผู้ที่พบเห็นล้วนมองด้วยความสงสัยและเต็มไป
ด้วยค าถาม แต่เมื่อค าตอบเฉลยออกมาว่าพ่อกับแม่ทั้งคู่มีประสาทหูพิการหรือเรีย กง่ายๆ ว่า หูหนวก ทุกคนก็
รู้สึกเช่นเดียวกันว่า เด็กคนนี้น่าสงสาร เด็กอายุ 6 ขวบที่ยังพูดสื่อสารไม่ได้เลย ทั้งท่ีการได้ยินปกติ และมีปัญหา
พฤติกรรมเพราะขาดโอกาสในการเรียนรู้ที่เหมาะสม ความผิดใครหรือท่ีเกิดเธอมาในครอบครัว ที่มีข้อจ ากัด
แบบนี้ สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชั ดเจนคือพ่อกับแม่รักเด็กคนนี้มาก แม้บางครั้ง จะแสดงสีหน้าถมึงทึง และท ามือเงื้อง่า
คล้ายจะลงโทษด้วยการตีแต่ก็ไม่ได้ลงมือจริงเลยแม้สักเพียงครั้ง แม้พูดไม่ได้และไม่มีใครเข้าใจภาษามือที่ทั้งคู่มี
ความเชี่ยวชาญ แต่ทั้งคูย่ังมีอาวุธประจ ากายเป็นกระดาษและดินสอท่ีเอาไว้สื่อสารเรื่องลูกของตนกับคนอื่นๆ  

จากครั้งแรกท่ีเห็นเด็กคนนี้ดูเหมือนอาการรุนแรง และดูก้ ากึ่งระหว่างเด็กพัฒนาการล่าช้าหรือเด็ก
ออทิสติก ยิ่งกว่านั้นในฐานะผู้บ าบัดยังหนักใจด้วยว่าจะช่วยเหลือเด็กได้อย่างไร ในเมื่อการบ าบัดรักษาเด็กต้อง
อาศัยความเข้าใจและความร่ว มมือ รวมทั้งการกระตุ้น /การฝึกสอนด้วยตัวเองของผู้ปกครอง ปัญห าหลักของ
เด็กคือพูดสื่อสารไม่ได้จึงใช้การสื่อถึงความต้องการและความรู้สึก ผ่านพฤติกรรม และพฤติกรรมที่มักได้รับการ
ตอบสนองรวดเร็วที่สุดคือ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาและไม่น่ารัก  ดังนั้นสิ่งส าคัญเด็กต้องการ  คือ ฝึกพูดเพ่ือให้
เด็กสื่อสารด้วยวิธีอ่ืนแทนวิธีเดิมที่เคยท ามาตลอด  แต่ใครละจะฝึกได้ ในเมื่อชั่วโมงประจ าวันส่วนใหญ่ของเด็ก
ยังต้องอยู่กับพ่อแม่ท่ีไม่อาจเปล่งเสียง และจนบัดนี้เด็กยังไม่ได้เข้าโรงเรียน ในวันนั้นเป็นวันที่ทีมสหวิชาชีพจิต
เวชได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลเด็กหญิงคนนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ทั้งในแง่วิชาชีพ
และความรู้สึกส่วนตัว ซึ่งแตกประเด็นหลากหลายแต่ล้วนมีต้นก าเนิดเดียวกันคือ ความปรารถนาดีต่อเด็กหญิง
ที่หน้าตาน่ารักคนหนึ่ง แม้วันนี้พฤติกรรมหลายๆ อย่างยังดูไม่น่าเข้าใกล้ และดูเหมือนยังไม่ สามารถท าอะไรได้
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เลย ค าสั่งง่ายๆ ก็ไม่เข้าใจและ/หรือไม่ปฏิบัติตาม ก็ยังไม่อาจแยกได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามทุกคนมิอาจนิ่งดูดาย 
ต่างคนต่างพยายามให้ค าแนะน าผ่านตัวอักษร เพ่ือให้พ่อแม่เข้าใจวิธีจัดการกับพฤติกรรมของลูก และมี
แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกต่อไป ทีมสหวิชาชีพจิตเวชแต่ละหน่วยงานต่างให้ความช่วยเหลือ
เต็มที่ เป็นความร่วมมือที่ไม่ต้องร้องขอและท ามากกว่าระบบที่ตั้งเอาไว้ในการให้บริการเสียอีก และทุกคนต่าง
ลุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น วันนั้นพ่อแม่กลับไปพร้อมกับค าแนะน าและความรู้สึกดีๆ มากมาย ภายหลังจาก
วันนั้นทราบว่าพ่อแม่ยังคงพาเด็กมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานอื่น ๆ แต่ไม่มีโอกาสได้พบกัน เมื่อ
เวลาผ่านไปประมาณครึ่งปีแม่ได้พาเด็กมารับบริการและได้พบกันอีกครั้งเนื่องจากต้องการผลการทดสอบไอคิว
ไปสมัครเข้าเรียน ในครั้งนี้เด็กหญิงที่อารมณ์เกรี้ยวกราดในวันนั้นหายไป มีเพียงเด็กหญิงหน้าตาน่ารัก แววตา
รื่นเริง ใบหน้าแต่งแต้มไปด้วยรอยยิ้มไร้เดียงสา ท่าทางกระตือรือร้นในการรับรู้เรีย นรู้ทุกสิ่งรอบตัว พูดได้รู้
เรื่องและยังช่างซักถาม แม้รูปประโยคอาจจะยังไม่สมบูรณ์นัก ภายหลังการทดสอบไอคิวเสร็จสิ้นด้วยความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่ของเด็ก ไม่พบความบกพร่องทางเชาวน์ปัญญา อย่างที่เข้าใจจากการพบเห็นในครั้งแรก ซ่ึง
จากการพูดคุยผ่านตัวอักษรอีกครั้ง ก็ทร าบว่าแม่ได้พาเด็กเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมอนุบาลตามค าแนะน าท่ี
ได้รับไปจากครั้งก่อน และโชคดีท่ีครูประจ าชั้นสงสารจึงสละเวลาในการเรียกให้เด็กมานั่งพูดคุยด้วยทุกเย็นหลัง
เลิกเรียน การพบปะด้วยรอยยิ้มและพูดคุยผ่านตัวอักษรของแม่ รวมทั้งปฏิกิริยาต่อกันระหว่างแม่ลูกช่า งน่ารัก
และน่าประทับใจ คนหนึ่งพูดและพยายามท าท่าทาง อีกคนหนึ่งมองแล้วพยักหน้าหรือส่ายหน้าพร้อมทั้งโบก
มือหรือชูนิ้วหัวแม่มือ ดูเหมือนทั้งคู่ไม่น่าจะสื่อสารกันได้ครบถ้วนอย่างที่อยากจะสื่อจริงๆ แต่อย่างไรก็ตามก็
เป็นการสื่อสารที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม หากแต่ในบรรยากาศท่ีดูสนุกสนานวันนั้นกลับได้รับรู้ว่าแม่มีความเครียด
อย่างมาก เพราะรู้สึกผิดกับลูกและน้อยใจโชตชะต าอยู่ลึกๆ ว่าถ้าไม่เพราะเกิดมากับพ่อแม่ท่ีมีข้อจ ากัดแบบนี้
ลูกน่าจะพัฒนาได้มากกว่าที่เป็นอยู่ได้อีก เพราะเพียงเวลาแค่ 6 เดือน ในสิ่งแวดล้อมท่ีกระตุ้นให้ลูกพูด ลูก
สามารถพูดสื่อสารได้และเมื่อลูกพูดสื่อสารได้ พฤติกรรมไม่น่ารักท้ังหลายล้วนหายไปสิ้น ในบทสนทนาที่
ตัวอักษรไม่อาจใช้อธิบายความรู้สึกได้ดีเท่าการพูดท่ีน้ าเสียงและจังหวะในการพูดจะช่วยเป็นค าใบ้ ถึงระดับของ
ความรู้สึกต่อการพูดนั้น ว่ามากน้อยเพียงไหน แต่ก็รับรู้ได้ว่า ความรู้สึกเหล่า นั้นเต็มไปด้วยความรักท่ีมีต่อลูก 
และแม้ลูกจะยังอ่านหนังสือไม่ได้ก็ยังรับรู้ได้ถึงแรงกดและจังหวะที่รวดเร็วในการลากเส้นเป็นตัวอักษ รที่
ผิดปกติไปของแม่ เด็กหญิงวางมือจากการเล่นของเล่นอยู่ทันทีและลุกขึ้นเดินเข้าม ากอดแม่ไว้แน่น พร้อมกับท่ี
แม่มีน้ าตาคลอขึ้นมาเต็มดวงตา แล้วรูปแบบการสื่อสารด้วยความรู้สึกท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาและท่าทางใดๆ 
ก็เต็มตื้นขึ้นมาในความรู้สึกของผู้มอง หลังจากอารมณ์ท้ังหลายค่อยๆ คลายลงและเด็กหญิงกลับไปเล่นของเล่น
อย่างสนุกสนานเช่นเดิม การสนทนาผ่านตัวอักษรก็เริ่มต้นอีกครั้ง  

ไมใ่ช่ความผิดใครที่ครอบครัวนี้ต้องมีข้อจ ากัดเช่นนี้ ทุกครอบครัวล้วนมีปัญหา ทุกคนต่างอาศัยอยู่บน
โลกที่มีข้อจ ากัดอันแตกต่าง ด้วยโลกของแม่ที่แคบลงเพราะประสาทสัมผัสที่ไม่เคยมี ท าให้กรอบความคิด ของ
แม่แคบตามไปด้วยในสายตาของผู้ที่มีประสาทสัมผัสครบถ้วน และแม้ ไม่อาจขยายมุมมองที่จ ากัดของแม่ให้
กว้างขึ้น แต่ก็ได้พย ายามอย่างยิ่งที่จะท าให้แม่เข้าใจ มุมมองของตัวเองให้มากท่ีสุด การสื่อสารที่ไม่ได้ใช้ค าพูด
กับแม่เลยในวันนั้น  ท าให้ได้รับรอยยิ้มที่จริงใจกลับมา และอ้อมกอดอันอบอุ่นของเด็กหญิงคนหนึ่งใช้แทนการ
ขอบคุณให้กับคนที่ท าให้แม่ของเธอยิ้มได้ ค าว่า “โอกาสและความส าเร็จ” ลอยเข้ามาในความคิดทันทีหลังจาก
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แม่ลูกคู่นี้กลับไป นี้ เด็กหญิงคนหนึ่งขาดโอกาสในการเรียนรู้ ความหมายของเสียงที่ได้ยิน  เธอจึงยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ ในการสื่อสารด้วยการพูด แต่วันหนึ่งเมื่อเธอมี โอกาสประกอบกับความกระตือรือร้นใ นการเรียนรู้
อันเป็นพื้นนิสัยเดิมของเธอสุดท้ายแล้วก็ท าให้เธอประสบความส าเร็จในการเปล่งเสียงในการพูดสื่อสารจนได้  
เหนือสิ่งอื่น ใดนอกจากประสาทสัมผัสทางกายแล้ว สิ่งส าคัญที่สุด คือ ความรักท่ีไม่มีใครบอกได้ว่ามนุษย์ใช้
ประสาทสัมผัสส่วนไหนในการรับรู้ถึงความมีอยู่ของ มัน แต่เป็น แรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ที่ท าให้ทุกคนก้าวไป
ข้างหน้าเพื่อมุ่งไปสู่จุดที่มีโอกาสและอาจจะได้ทักทายกับความส าเร็จ ครั้งนี้โอกาส คือ การได้สัมผัสถึงความรัก
ระหว่างแม่ลูก ซึ่งเป็นหนึ่งความส าเร็จเล็กๆ ที่ได้เห็นความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็กหญิงคนหนึ่ง อดไม่ได้ มุม
ปากจะยกข้ึนเป็นรอยยิ้ม และ ข้อจ ากัดของต าแหน่งงานและค่าตอบแทนไม่อาจมาก าหนดระดับความสุขใน
ชีวิตการท างานได้เลย ทั้งยังไม่ได้มีความเก่ียวข้องกับโอกาสและความส าเร็จในครั้งนี้แต่อย่างใด 


