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เด็กพิเศษ : หนูเป็นใคร มาจากไหน 
      

  นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุน่ 

 

“หนูเป็นใคร มาจากไหนจะ๊ มาอยูก่บัพวกเรานานแค่ไหนแลว้ล่ะ เม่ือไหรห่นูจะกลบับา้นไปจะ๊” 

เป็นคาํถามท่ีหลายคนอาจจะสงสยัเก่ียวกบัเด็กพิเศษ ซ่ึงเร่ิมใกลต้วัพวกเรามากข้ึนเร่ือยๆ 

 

“หนูก็เป็นเด็กคนหน่ึง เหมือนกบัเด็กคนอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการความรกั ความเอาใจใส ่และการดูแลเชน่เดียวกบั

เด็กคนอ่ืน หนูไมใ่ชต่วัประหลาดหลอกนะ เพียงแค่มีบางส่ิงบางอยา่งท่ีหนูไมรู่ ้หนูไมเ่ขา้ใจ ตอ้งการการดูแลชว่ยเหลือ

เป็นพิเศษ เพ่ือท่ีจะไดไ้ปโรงเรียน เม่ือโตข้ึนก็จะไดท้าํงาน เหมือนๆ กบัคนอ่ืน หนูอยากมาอยูก่บัทุกคน อยา่ไล่หนูกลบั

บา้นไปเลยนะจ๊ะ” อาจเป็นความในใจบางอยา่งท่ีพวกเราไมมี่โอกาสไดย้ินจากเด็กกลุ่มน้ี  

 

เด็กพิเศษเป็นใคร 

เด็กพิเศษ คือ เด็กท่ีตอ้งการความดูแลชว่ยเหลือเป็นพิเศษ ซ่ึงเรียกยอ่มาเร่ือยๆ จนกลายมาเป็น “เด็ก

พิเศษ” ในท่ีสุด คาํน้ีมีความหมายกวา้ง ครอบคลุมเด็กท่ีมีความบกพรอ่งหรือพิการทุกกลุ่มปัญหา เด็กท่ีเป็นอจัฉริยะ

หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น รวมถึงเด็กยากจนหรือดอ้ยโอกาสทางการศึกษาดว้ย แต่ในปัจจุบนั เม่ือพูดถึง

เด็กพิเศษ มกันึกถึงกลุ่มเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา บกพรอ่งทางการเรียนรู ้และออทิสติก เป็นหลกั  

กลุ่มเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา (ID - Intellectual Disability) คือ กลุ่มเด็กท่ีมีระดบัสติปัญญาตํา่

กวา่เกณฑเ์ฉล่ียอยา่งมีนัยสาํคญั คือมีระดบัสติปัญญาตํา่กวา่ 70 จากการวดัโดยแบบทดสอบมาตรฐาน จนสง่ผล

กระทบทาํใหเ้ด็กไมส่ามารถเรียนรู ้และปรบัตวัในชีวติประจาํวนัไดเ้ต็มท่ีเหมือนทัว่ไป มีเพดานในการเรียนรู ้แต่ก็

สามารถเขา้ใจในเร่ืองท่ีไมยุ่ง่ยากซบัซอ้นมากจนเกินไป  

กลุ่มเด็กท่ีบกพรอ่งทางการเรียนรู ้หรือท่ีเรียกวา่ แอลดี (LD – Specific Learning Disorder) คือ เด็กท่ีดู

ลกัษณะฉลาด คล่องแคล่ว รูเ้ร่ืองดี แต่เวลาใหอ่้าน เขียน หรือคิดคาํนวณ กลบัทาํไมไ่ดดี้เหมือนความฉลาดท่ี

สงัเกตเห็น แลว้แต่วา่ใครจะบกพรอ่งดา้นไหนเป็นการเฉพาะ การอ่าน การเขียน หรือการคาํนวณ อาจมีปัญหาดา้น

เดียว สองดา้น หรือทั้งสามดา้นเลยก็ได ้เด็กกลุ่มน้ีเม่ือสอบขอ้เขียนมกัทาํไมไ่ด ้แต่ถา้สอบปากเปล่าจะทาํไดดี้  

กลุม่เด็กออทิสติก (ASD – Autism Spectrum Disorder) คือ เด็กท่ีมีความบกพรอ่งในพฒันาการทางสงัคม 

ไมส่บตา เล่นไมเ่ป็น มีพฒันาการดา้นภาษาและการส่ือสารบกพรอ่งดว้ย ไมพู่ด หรือพูดภาษาท่ีฟังแลว้ไมเ่ขา้ใจ 

สนทนาไมต่่อเน่ืองเป็นเร่ืองเดียวกนั และมีพฤติกรรมซํ้าๆ ความหมกมุน่ ยึดติดกบับางส่ิงบางอยา่งมากเป็นพิเศษ ไม่

ยืดหยุน่ ยงัมีรายละเอียดปลีกยอ่ยอีกมากมาย และเด็กพิเศษในกลุ่มอ่ืนๆ อีก ซ่ึงจะขอไมก่ล่าวถึงในท่ีน้ี แต่เช่ือวา่ทุก

คนจะไดมี้โอกาสสมัผสั เรียนรู ้และเขา้ใจเด็กพิเศษในโอกาสต่อๆ ไปแน่นอน เพราะวา่พวกเขามาอยูร่ว่มกบัพวกเราใน

สงัคมแลว้  
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เด็กพิเศษมาจากไหน  

เด็กพิเศษมาจากไหน มาอยูบ่นโลกใบน้ีตั้งแต่เม่ือไหร ่มาอยูก่บัพวกเรานานแค่ไหนแลว้ เป็นคาํถามท่ีตอบไม่

ยาก แต่ไมค่่อยมีใครรู ้เด็กพิเศษก็มาจากทอ้งแมเ่หมือนกนั เพียงแค่เขามีบางอยา่งท่ีพิเศษแตกต่างไปเท่าน้ัน  

มีตาํนานเล่าวา่เด็กพิเศษบางคนถูกอุม้สลบัตวักบัลูกของนางฟ้ามา ทาํใหเ้ขามีหน้าตาน่ารกั แต่พูดเป็นเฉพาะ

ภาษานางฟ้า คุยกบัคนอ่ืนไมเ่ขา้ใจ มีแมค่นหน่ึงเคยเล่าใหฟั้งวา่ ท่ีเขาไดลู้กเป็นเด็กพิเศษน้ัน เป็นเพราะวา่พระเจา้

เลือกเขาใหดู้แลเด็กคนน้ีแลว้ พระเจา้เช่ือวา่เขาสามารถดูแลเด็กคนน้ีไดดี้ท่ีสุด จึงยอมใหม้าเกิดเป็นลูกของเขา ถา้ไป

เกิดท่ีอ่ืนจะไมดี่เท่าน้ี เม่ือเขามีโอกาสเชน่น้ีแลว้ เขาก็ตอ้งทาํหนา้ท่ีแมใ่หดี้ท่ีสุด  

เด็กพิเศษมีมานานแลว้และมีมากดว้ย อยูคู่่กบัการกาํเนิดของมนุษยเ์ลยก็วา่ได ้เขาอยูก่บัเรามานานแลว้ แต่

อยูก่นัแบบคู่ขนาน ไมค่่อยไดเ้จอกนั จึงไมรู่จ้กักนั เวลาเจอเขา บางครั้งเราก็กลวั คิดวา่เขาแปลกประหลาด ในทาง

กลบักนั เขาก็กลวัเราเชน่เดียวกนั คิดวา่เราแปลกประหลาด  

สาเหตุของการเกิดปัญหา ยงัไมส่ามารถระบุไดแ้น่ชดั เช่ือวา่อาจมีความผิดปกติในทางพนัธุกรรม ซ่ึงในท่ีน้ี

อาจไมใ่ชก่ารถ่ายทอดจากพ่อแม ่แต่เป็นการกลายพนัธุข์องยีนก็ได ้รวมถึงอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มบางอยา่งท่ีไม่

เหมาะสม ทั้งในชว่งตั้งครรภ ์การคลอด และหลงัคลอดออกมาแลว้  

เด็กพิเศษหายไปไหนมา  

เม่ือก่อนน้ีเราจะไมค่่อยมีโอกาสไดเ้จอเด็กพิเศษ เน่ืองจากพวกเขาถูกดูแลอยูใ่นสถาบนัหรือโรงพยาบาล

เฉพาะทาง โรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง หรือไมก็่ถูกล่ามโซ่อยูก่บับา้น เน่ืองจากในอดีตความรูใ้นดา้นน้ียงัไมม่ากพอ 

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเขา้ใจในเร่ืองน้ีก็มีไมเ่พียงพอ ทาํใหก้ารดูแลชว่ยเหลือถูกจาํกดัอยูใ่นวงแคบ มีเพียงไมก่ี่แห่งท่ีดูแล

ได ้ทาํใหมี้ผูเ้ขา้ถึงบริการนอ้ยมาก เม่ือเวลาผ่านไป ทรพัยากรการดูแลชว่ยเหลือมีความพรอ้มมากข้ึน พรอ้มๆ กบั

ปริมาณเด็กพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมากมายมหาศาล ทาํใหแ้นวคิดการดูแลเปล่ียนแปลงไป การดูแลเด็กพิเศษโดยแยก

ออกมาดูแลชว่ยเหลือเป็นการเฉพาะ เร่ิมไมใ่ชแ่นวทางท่ีถูกตอ้งและเพียงพอเสียแลว้ จาํเป็นตอ้งนําเด็กกลบัเขา้สูส่งัคม

จริงๆ ใหเ้ขาอยูไ่ดจ้ริงๆ ในครอบครวั ใหเ้ขาสามารถไปโรงเรียนทัว่ๆ ไปได ้เพ่ือท่ีเขาจะไดเ้ติบโตและพฒันาในสงัคม

จริง และทุกคนเขา้ใจเขา  

ปัจจุบนัน้ีเปล่ียนแปลงไปมาก เด็กในยุคสมยัน้ีรูจ้กัเด็กพิเศษกนัมากข้ึน เพราะวา่เขามีเพ่ือนเป็นเด็กพิเศษ มี

เพ่ือนเป็นดาวน์ซินโดรม มีเพ่ือนเป็นออทิสติก มีเพ่ือนเป็นแอลดี และอ่ืนๆ อีกมากมาย เม่ือเด็กรุน่น้ีโตข้ึน เขาก็จะมี

เพ่ือนรว่มงานเป็นบุคคลพิเศษท่ีหลากหลายเชน่กนั พวกเขาไมต่อ้งกลวักนัแลว้ เพราะรูจ้กักนั เป็นเพ่ือนกนั มีอะไรก็

ชว่ยเหลือกนั เด็กรุน่น้ีนับวา่โชคดี ไดเ้รียนรูก้ารชว่ยเหลือเก้ือกูลกนั ไดเ้รียนรูก้ารปรบัตวัอยูร่ว่มกนัในสงัคมกบัผูค้นท่ี

มีความแตกต่างหลากหลาย ไดเ้รียนรูจ้ากของจริงท่ีไมใ่ชก่ารพรํา่บอกโดยไมเ่คยลงมือทาํ  

เม่ือลูกบอกวา่มีเพ่ือนเป็นเด็กพิเศษ นับวา่โชคดีแลว้ท่ีเขาจะไดเ้รียนรูส่ิ้งเหล่าน้ี อยา่ไปกงัวลเลย เด็กพิเศษไม่

มีพิษภยัอะไร ควรระวงัไมใ่หลู้กไปรงัแกเด็กพิเศษมากกวา่ท่ีจะกลวัเด็กพิเศษมารงัแกลูก แลว้ผูใ้หญ่อยา่งเราล่ะ จะไม่

ไปทาํความรูจ้กักบัเด็กพิเศษเลยหรือ เพราะวา่เขามาอยูก่บัเราในสงัคมแลว้ และจะอยูก่บัเราตลอดไปดว้ย  
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เด็กพิเศษกลบัมาทาํไม  

เด็กพิเศษไมไ่ดต้อ้งการความเห็นใจ และความสงสารจากผูค้นรอบขา้ง เพราะส่ิงเหล่าน้ีไมส่ามารถทาํใหเ้ขา

พฒันาไดเ้ลย แต่เขาตอ้งการความเขา้ใจและโอกาสเท่าน้ัน ส่ิงเหล่าน้ีไมใ่ชก่ารรอ้งขอ แต่เป็นความยุติธรรมท่ีควร

เกิดข้ึนในสงัคม  

ความเขา้ใจเป็นจุดเร่ิมตน้ของการอยูร่ว่มกนัอยา่งมีความสุข เขา้ใจวา่เด็กพิเศษแตกต่างจากเด็กคนอ่ืนในเร่ือง

ใดบา้ง เด็กพิเศษแต่ละคนแตกต่างกนัอยา่งไร อะไรท่ีทาํไดม้าก อะไรท่ีทาํไดน้อ้ย อะไรท่ีทาํไมไ่ด ้เพ่ือท่ีจะไดช้ว่ยเหลือ

เก้ือกูลไดถู้กทาง และระวงัในบางเร่ืองท่ีจะกระตุน้ใหเ้ขาแยล่ง  

โอกาสในการเรียนรูก็้เป็นส่ิงท่ีเด็กพิเศษทุกคนตอ้งการเชน่เดียวกบัเด็กทุกคน ถา้เขาไดโ้อกาสน้ี เขาก็จะ

พฒันา แต่ถา้เขาไมไ่ดโ้อกาสน้ีเขาก็จะถดถอยเชน่กนั อะไรท่ีเคยทาํไดแ้ลว้ก็ควรมีโอกาสไดท้าํบ่อยๆ อะไรท่ียงัทาํไมไ่ด้

ก็ควรมีโอกาสในการฝึกฝน อะไรท่ีไมเ่หมาะสมก็ควรมีโอกาสในการปรบัเปล่ียนเชน่เดียวกนั โอกาสเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีทุก

คนสามารถหยิบยื่นใหไ้ด ้ถา้มีความเขา้ใจ  

ดงัน้ันพวกเขาตอ้งกลบัเขา้มาอยูใ่นสงัคมรว่มกบัพวกเรา เพ่ือแสวงหาโอกาสเหล่าน้ีจากพวกเราทุกคน ถา้เขา

ถูกแยกออกไป เขาก็จะกลายเป็นเด็กพิเศษท่ีไมรู่เ้ร่ือง ไมไ่ดพ้ฒันาเสียที หวงัวา่คงไดเ้ร่ิมรูจ้กัเด็กพิเศษกนัพอสมควร

แลว้ ถา้อยากรูจ้กัเพ่ิมข้ึนก็ตอ้งเขา้ไปสมัผัสเรียนรู ้หยิบยื่นโอกาสต่างๆ ให ้เพ่ือใหเ้ขาเป็นเด็กพิเศษท่ีมีคุณภาพ  

 

ปล. ถา้เขา้ใจเด็กพิเศษแลว้ ใหลื้มคาํวา่เด็กพิเศษไปเลยนะ เพราะเด็กพิเศษทุกคนก็มีช่ือเฉพาะของตวัเอง ทั้งช่ือเล่น

และช่ือจริง เรียกช่ือเขาเถอะนะ อยา่เรียกเขาวา่เด็กพิเศษอีกเลย อยา่ทาํใหเ้ขารูสึ้กแตกต่างจากเด็กคนอ่ืน พวกเขาก็มี

จิตใจเหมือนกนั 

 

 

 
บทความแกไ้ขล่าสุด: พฤศจิกายน 2560 

บทความตน้ฉบบั: เมษายน 2554 

 

บทความทั้งหมดยินดีใหน้าํไป เผยแพร่เพื่อความรูไ้ด ้โดยกรุณาอา้งอิงแหล่งท่ีมา 
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