
ส่วนที่	1

ภ�คทฤษฎี
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	 เม่ือ	38	ปีก่อน	ตัง้แต่ฉนัเร่ิมต้นท�างานเป็นนกัสงัคมสงเคราะห์ของ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ	ฉันได้ไปเย่ียมเยียนสถานรับเล้ียงเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลด้วยความคิดที่ว่า	แทนที่	“หน่วยงานดูแลผู้บกพร่องทาง

พัฒนาการจะให้	‘ผู้เชี่ยวชาญ’	ท�าหน้าที่รักษาเด็กเหล่านี้ให้หายเท่านั้น 

เราควรมีความร่วมมือกับ	‘ผู้ที่ท�างานในสถานศึกษา’	ซ่ึงถือเป็นสถานที่ 

ที่เด็กใช้เวลาอยู่เป็นระยะเวลานาน”		ฉันจึงใช้เวลาในการเย่ียมเยียน 

สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลมากเท่าๆ	กับระยะเวลาใน 

การท�างานที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ	

	 ในช่วงนั้นมีการให้แนวทางและวิธี รักษาที่ ไม่สอดคล้องกับ 

ความเป็นจริงอยู่มาก	ความคิดของฉันในตอนนั้นคือ	เด็กเหล่านี้	“ไม่ควร

ใช้ชีวิตอย่างยากล�าบาก”	และ	“การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ�าวันคือ 

ส่ิงส�าคัญ”	ท�าให้ฉันตัดสินใจลาออกอย่างไม่ลังเล	และใช้เวลาถึง	38	ปี 

เพื่อพิสูจน์ความคิดนี้

	 เมือ่ราว	25	ปีก่อนหรือราว	13	ปีนบัจากเร่ิมท�างาน	การไปเย่ียมเยียน 

สถานรับเล้ียงเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลท�าให้ฉันสังเกตเห็นความ

เปล่ียนแปลงในกลุ่มเด็กว่า	เด็กสมาธิสั้นมีจ�านวนเพิ่มข้ึนและมีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นทุกปี

	 ในปี	ค.ศ.	2003	กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศญี่ปุ่น	แถลง 

“ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการศกึษาส�าหรับเด็กทีมี่ความบกพร่องทางการเรียนรู้” 

สาเหตุท่ีต้องมีการแถลงเช่นนี้	เพราะไม่เพียงแต่เด็กในชั้นเรียนพิเศษ

เท่าน้ันท่ีมจี�านวนเดก็เพิม่มากข้ึน	แต่เดก็สมาธสิัน้ในระดบัชัน้เรียนทัว่ไป 

ก็มีจ�านวนเพิ่มข้ึนเช่นกัน	ซ่ึงในค�าแนะน�าดังกล่าวมีการระบุชื่ออาการ 

เอาไว้โดยสังเขป	ทว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน 

ทีดู่แลเดก็เหล่านีโ้ดยตรง	จงึไม่ได้เข้ารับการวนิจิฉยัอาการ	ซ่ึงฉนัขอเรียก

เด็กเหล่านั้นว่า	เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

1.	ควรรับมือกับ	“เด็กที่มี
	 คว�มต้องก�รพิเศษ”	อย่�งไร
ก�รสนับสนุนช่วยเหลือแก่สถ�นศึกษ�

Check Point 1
เดก็สมาธสิัน้
ก�าลงัเพิม่จ�านวนขึน้
“เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ”  ท่ีกล่าวถึงใน 
เล่มน้ี ในปัจจุบันไม่ใช่
เร่ืองแปลกอีกต่อไป ทว่า 
“เด็กท่ีมีความต้องการ 
พิ เ ศ ษ ”  ท่ี ไ ม่ ไ ด้ รั บ 
การวินิจฉัย ไม่ได้เข้ารับ
บริการจากหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงเด็ก 
ท่ี สั ง เกตอาการจาก
ภายนอกได้ยากน้ีกำาลัง
เพ่ิมจำานวนมากย่ิงข้ึน 
ในห้องเรียนของคุณครู
มีเด็กสมาธิส้ัน หรือเด็ก
ท่ีเข้าข่ายน่าสงสัยหรือไม่
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	 การดูแลและส่งเสริมพฒันาการเด็กช่วงก่อนเข้าโรงเรียนมีอิทธพิล

อย่างมากต่อการด�าเนินชีวิตของเด็กอายุ	18	ปีข้ึนไป	แต่ในปัจจุบัน 

เด็กที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง	ไม่แม้แต่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยจาก

บุคลากรทางการแพทย์		ฉันสามารถกล่าวได้ว่าแทบไม่มีสถานที่ที ่

ให้ค�าปรึกษาอย่างเหมาะสมกับผู้ปกครอง		ดังนั้นเราจึงจ�าเป็นต้องท�าให้

ครูในโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้ความช�านาญในการดูแลเด็กกลุ่มนี้เสียเอง 

เพราะ	“การดูแลด้วยความรักอย่างใกล้ชิด”	เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ

ต่อการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	การดูแลที่มากหรือน้อยเกินไป 

ก็อาจท�าให้เด็กมีปัญหาเร่ืองพฤติกรรมในอนาคต		แม้ครูปฐมวัยจะเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก	แต่อาจจะรับมือกับเด็กที่มีความต้องการ 

พเิศษได้ยาก		จ�าเป็นต้องปรับวธิกีารดแูลและเปลีย่นความคดิจากหน้ามอื

เป็นหลังมือทีเดียว	นั่นเป็นเพราะเด็กเหล่านี้มีพฤติกรรมที่แตกต่างจาก

เด็กปกติทั่วไป		ฉันจะขอกล่าวถึงลักษณะที่แตกต่างกันของเด็กที่มี 

ความต้องการพิเศษเหล่านี้ในหัวข้อต่อๆ	ไป

	 จากค�าแนะน�าของกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศญี่ปุ่น	ในปี 

ค.ศ.	2003	ข้อความที่กล่าวว่า	“ต้องการความร่วมมืออย่างจริงจังจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”	ถูกหยิบยกข้ึนเป็นประเด็นส�าคัญ	ซ่ึงหมายถึง 

โรงเรียนไม่สามารถรับมือกับปัญหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพียง 

ล�าพังได้	และในปี	ค.ศ.	2007	มีการเพิ่มข้อความว่า	“ไม่เฉพาะแต่ 

การศึกษาภาคบังคับ”	หมายรวมถึงระดับอนุบาลด้วย

	 ฉนัจงึคดิว่าควรถ่ายทอดวธิกีารทีเ่ข้าใจง่ายแก่ครูในสถานศกึษาให้

ร่วมกันคิดหาวิธีรับมือกับปัญหาดังกล่าวไปด้วยกัน	นี่จึงเป็นสาเหตุที่

ท�าให้ฉันลาออกจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพก่อนเกษียณอายุ	และทุ่มเท 

ให้กับงานนี้ในฐานะนักวิจัย

	 ฉันท�างานในฐานะนักวิจัยเป็นปีที่	4	แล้ว	ตั้งแต่ที่ฉันท�างานที ่

ศูนย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	ฉนักม็คีวามเข้าใจในเร่ืองของเดก็ทีม่คีวามต้องการ

พิเศษอยู่ในระดับหนึ่ง	แต่การเพิ่มจ�านวนของเด็กเหล่านี้และปัญหา 

ในสถานศกึษานัน้เกนิกว่าความคาดหมายของฉนัไปมาก	รวมถงึปัจจบุนั

แทบไม่มีบุคลากรและระบบที่ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 แน่นอนว่าทฤษฎีเป็นสิ่งส�าคัญ	ถ้าไม่มีทฤษฎีการปฏิบัติก็ย่อม 

ล้มเหลว	แต่ส�าหรับการศึกษาและการส่งเสริมสวัสดิภาพนั้น	“การลงมือ

ปฏิบัติเพียง	1	คร้ัง	มีค่ามากกว่า	100	ทฤษฎี”		การวิจัยเก่ียวกับเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษสามารถแบ่งออกตามสาขาการวิจัยและมีการแสดง

ความคิดเห็นที่ซับซ้อน		นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มอาการเดียวกันกลับมี

ความเห็นต่างไปตามสาขาการวิจัยอีกด้วย	ดังนั้นนอกเหนือจากทฤษฎี

พื้นฐานแล้ว	ฉันจึงใช้ประสบการณ์ในการท�างานสนับสนุนและช่วยเหลือ

สถานศกึษาหลายแห่ง	รวมถงึการแลกเปล่ียนข้อมูลซ่ึงกนัและกนัระหว่าง

ครู	เขียนหนังสือเล่มนี้	เพื่อให้เป็นหนังสือที่มี	“เทคนิคที่น�าไปใช้ได้จริง” 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส�าหรับคุณครูผู้ดูแลเด็กในสถานศึกษาด้วย

Check Point 2
การลงมอืปฏบิตัิ
เพยีง 1 ครัง้ มค่ีา
มากกว่า 100 ทฤษฎี
หากอธิบายด้วยทฤษฎี 
แล้วช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ  
คลี่คลายไปในทางท่ีดไีด้
กค็งไม่เป็นไร  สิง่สำาคัญ 
สำาหรับสถานศึกษาคือ
การปฏิบัติสิ่งตามแนว
ทฤษฎทีีน่่าเชือ่ถอื

	 “ตั้งแต่ผู้คนรู้จักกับค�าว่า	‘เด็กที่มีความต้องการพิเศษ’	ก็ดูเหมือน 

มีเด็กกลุ่มนี้เพิ่มข้ึนทันที”		“เด็กกลุ่มนี้เพิ่มข้ึนจริงหรือ	มีหลักฐานมา 

รองรับหรือไม่”	

	 นีเ่ป็นสิง่ทีอ่าจารย์มหาวทิยาลัยก�าลงัตัง้ข้อสงสยั	แม้ว่าอาการของ

เด็กไม่สามารถแสดงผลด้วยตัวเลขได้	แต่จ�านวนเด็กที่อยู่ในความดูแล 

ของสถานศึกษาพิเศษส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ทัว่ประเทศญีปุ่น่กลบัเพิม่ข้ึนอย่างมาก	และจ�านวนเดก็ทีม่คีวามประสงค์

จะเข้าศึกษาในสถานศึกษาพิเศษส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง 

การเรียนรู้กส็งูจนเตม็ทกุแห่ง	เช่นเดยีวกบัการนดัหมายเข้ารับค�าปรึกษา

ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนั้นก็เต็มจนไม่อาจรองรับได้		แม้	“เด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ”	จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป	แต่ลักษณะที่เห็นได้ชัด

โดยรวมของเดก็เหล่านีค้อื	อาการอยูน่ิง่ไม่ได้และมปัีญหาในการสือ่สาร 
ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเด็กบกพร่องทางพัฒนาการอื่นๆ

2.	“เด็กที่มีคว�มต้องก�รพิเศษ”	
	 กำ�ลังมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น
มุ่งคว�มสำ�คัญที่ประสบก�รณ์ตรง
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Check Point 3

Check Point 4

“เดก็พเิศษ” เป็นค�า
เรียกสัน้ ๆ  ของค�าว่า
“เดก็ทีมี่ความ
ต้องการพเิศษ”
ปัจจุบันผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กช่วงอาย ุ
1 ขวบคร่ึงเปลี่ยนไป 
นั่นเป็นเพราะ “เด็กที่มี
ความต้องการพเิศษ” ที่
ต ้องการการดูแลเป็น
พิเศษมีเพิ่มข้ึน  ถ้าพบ
เจอเด็กท่ีมีแนวโน้มควร
เริ่มดูแลเป็นพิเศษทันที

การเอาใจใส่ ไม่ใช่
การตตีรา
เมื่อพูดถึงการดูแลเด็ก 
ที่มีความต้องการพิเศษ
แล้ว มักมีความลังเลว่า 
“ด ่วนตัดสินเด็กปกต ิ
ว่ามีปัญหาหรือเปล่า” 
ถ้าเป็นความเข้าใจผิดก็
แค ่เปลี่ยนวิธี     ถ ้ามัว 
แต่ลังเลจนสายเกินไป 
จะน่าห่วงกว่า

	 กรณตีวัอย่างในเมอืงแห่งหนึง่ในประเทศญีปุ่น่	เม่ือประมาณ	30	ปี

ที่แล้ว	การตรวจประเมินพัฒนาการของเด็กอายุ	1	ขวบคร่ึง	ในหัวข้อ 

ที่เด็กร้อยละ	80	เคยท�าได้นั้น	ปัจจุบันแม้ใช้วิธีตรวจด้วยเคร่ืองมือ 

ชุดเดียวกันแต่เด็กเกือบร้อยละ	50	ไม่สามารถท�าได้	

	 ครูที่ท�างานในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลมาเป็น

เวลานาน	มักกล่าวว่ามีเด็กที่มีพฤติกรรมแตกต่างจากเด็กเม่ือ	30	ป ี

ท่ีแล้วเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน	และพบว่าเด็กซนหรือเด็กที่ไม่เชื่อฟังค�าสั่งนั้น

มีมานานแล้ว	แต่	“เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ก�าลังเพิ่มจ�านวนข้ึนนั้น 

มีพฤติกรรมบางอย่างที่ต่างออกไป”	

	 การตั้งข้อสังเกตจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กโดยตรง

นั้นส�าคัญมาก		เจ้าหน้าที่ดูแลการประเมินพัฒนาการมาเป็นเวลานาน

กล่าวว่า	ในช่วง	20	ปีที่ผ่านมาการประเมินพัฒนาการเด็กท�าได้ยากข้ึน 

เนื่องจากจ�านวน	“เด็กที่มีความต้องการพิเศษ”	เพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน		ซ่ึง

ไม่ได้เป็นเพยีงความรู้สกึส่วนตวัของเจ้าหน้าทีเ่ท่านัน้	จากการท�างานเป็น

ที่ปรึกษาด้านเด็กปฐมวัยของฉันเองพบว่า	เด็กที่ครูระบุว่าเป็น	“เด็กที่มี

ความต้องการพเิศษ”	มจี�านวนมากกว่าเดก็ทีเ่ข้ารับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

เป็นเท่าตัว		เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่เห็นได้ชัดว่า	“ต้องได้รับการดูแลเป็น

พิเศษ”	การตั้งข้อสังเกตพฤติกรรมและประเมินของครูนั้นมีความแม่นย�า

กว่าหน่วยงานที่ดูแลด้วยจากมุมมองที่ต่างกัน		ครูปฐมวัยจ�านวนมาก 

เป็นผู้เชีย่วชาญเกีย่วกบัเดก็ทีมี่พฒันาการปกต	ิแต่	“เดก็ทีม่คีวามต้องการ

พิเศษ”	คือ	“เด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ”	ฉันจึงอยากให้มีการคิดหาวิธีดูแล

ทีเ่หมาะสม	และหน่วยงานท่ีดแูลกไ็ม่ควรรอให้เดก็ได้รับการวนิจิฉยัก่อน 

แต่ควรให้ความส�าคัญในการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด
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คว�มสำ�คญัของก�รส่งเสรมิและกระตุ้นพัฒน�ก�ร
ของเด็กก่อนวัยเรียน

	 การตรวจประเมินพฒันาการทีด่�าเนนิการมาตัง้แต่ปี	ค.ศ.	1977	นัน้ 

เด็กอายุต�่ากว่า	3	ขวบ	จะไม่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ	ส่งผล 

ให้เกิดความล่าช้าในการเข้ารับการฝึกกระตุ้นพัฒนาการที่ทันท่วงทีหาก

ตรวจพบ	“สิ่งที่น่าสงสัย”		เพราะเมื่อตรวจพบสิ่งที่น่าสงสัยผู้ปกครอง 

มกัจะลงัเล	ไม่แน่ใจในการเข้ารับค�าปรึกษา	และปล่อยเวลาไปอีก	1-2	ปี 

กว่าจะตดัสนิใจเข้ารับการให้ค�าปรึกษา		ตอนนัน้เดก็กอ็ายุ	5-6	ขวบแล้ว 

แต่ถ้าได้ตรวจประเมินพัฒนาการตั้งแต่อายุ	1	ขวบคร่ึง	แม้ผู้ปกครองจะ

มารับค�าปรึกษาหลังจากนั้น	1-2	ปี	เด็กก็เพิ่งจะมีอายุ	3	ขวบปลายๆ 

เท่านั้น		ดังน้ันการตรวจพบสิ่งที่น่าสงสัยและการเข้ารับค�าปรึกษา	ฝึก

กระตุน้พฒันาการทีท่นัท่วงทจีงึเป็นปัจจยัส�าคญัในการช่วยเหลอืและดแูล

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

	 ในช่วงอายุ	2-3	ขวบ	เป็นช่วงเร่ิมเห็นความแตกต่างของพฒันาการ

ในเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างชัดเจน		ซ่ึงถ้าเด็กใน

ช่วงวัยนี้ได้เข้ารับค�าปรึกษา	และฝึกกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ	อย่าง 

ต่อเนื่อง	จะท�าให้เด็กมีพัฒนาการและพฤติกรรมดีข้ึนตามล�าดับข้ันของ

พัฒนาการได้ดีกว่าการเข้ารับการฝึกเมื่ออายุมากกว่านี้

	 จากการสมัมนาทีฉ่นัจดัข้ึนทัว่ประเทศ	เป็นงานทีเ่น้นจากการศกึษา

กรณีตวัอย่าง	และพบว่ากรณศีกึษาทีค่รูอนบุาลรายงานมานัน้	มกีรณขีอง

เด็กที่เข้ารับการให้ค�าปรึกษา	และกระตุ้นพัฒนาการเม่ืออายุ	5	ขวบ 

จากสาเหตขุ้างต้น	(เข้ารับการประเมนิช้า	แล้วเดก็แสดงพฤตกิรรมชดัตอน 

5	ขวบ)	เป็นจ�านวนมาก		แต่กระนั้นการเข้ารับค�าปรึกษา	และกระตุ้น

พฒันาการเมือ่เดก็อายุ	5	ขวบแล้ว	กยั็งสามารถส่งเสริมให้เดก็มพีฒันาการ 

ทีด่ข้ึีน	และลดพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ได้ตามศกัยภาพของเดก็แต่ละคน

	 นกัวชิาการบางท่านมคีวามเห็นว่า	“ความผิดปกตใินเดก็	2-3	ขวบ

ไม่สามารถตรวจพบได้	จึงไม่ควรให้พ่อแม่ต้องกังวลเร็วเกินไป	ตรวจ 

เม่ืออายุ	5	ขวบก็ดีแล้ว”		จริงอยู่ถ้าเด็กอายุ	2-3	ขวบถูกพบว่า	“สงสัย 

ว่ามีความผิดปกติ”	พ่อแม่ย่อมอยู่เฉยไม่ได้	และฉันก็ไม่อยากให้เด็ก 

วยั	2-3	ขวบถกูชีว่้ามีอาการหรือโรคอะไร	ถงึแม้จะยังไม่มีการวนิจิฉยัระบุ

Check Point 5
การช่วยเหลอื
ต้องท�าให้เรว็ทีส่ดุ 
ควรเริม่ตัง้แต่ 2 ขวบ
หากเริ่มให้คำาแนะนำา
ตั้งแต่วัย 2-3 ขวบ เด็ก
จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมาก 
โดยสามารถให้ความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมได้ 
โดยไม่ต้องรอการวนิจิฉัย
ทีแ่น่ชัด เพือ่ทีพ่ฤตกิรรม
ทีเ่ป็นปัญหาจะไม่ตดิตวั
เดก็ไป
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ชื่อโรคตั้งแต่เนิ่นๆ	ก็สามารถให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม	เพื่อให้เด็ก

ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 เมื่อตรวจพบพฤติกรรมหรืออาการที่น่าสงสัย	แล้วพ่อแม่ไม่ได้รับ 

ค�าแนะน�าว่าควรท�าอย่างไรต่อไป	มีเพียงแค่ค�ากล่าวว่า	“ลองสังเกต 

อาการดไูปก่อน”	หรือบอกว่า	“ไม่เป็นไรหรอก”	โดยไม่มีค�าอธบิายทีช่ดัเจน

ย่อมท�าให้พ่อแม่เป็นกังวล		การรับมือกับ	“เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” 

จึงจ�าเป็นต้องแนะน�าวิธีแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้กับพ่อแม่	เช่น	“ตั้งแต่

วนันีไ้ปควรท�าอย่างนี”้	หรือบอกพ่อแม่ก่อนว่าพฤตกิรรมทีน่่าสงสยัเหล่านัน้ 

มีวิธีแก้ไข	เพื่อลดความกังวลของพ่อแม่ลง		ฉันคิดว่าถ้าจะตรวจประเมิน

พัฒนาการให้กับเด็กช่วงวัย	1	ขวบคร่ึงให้มีประสิทธิภาพ	ควรมีการ 

ตั้งกลุ่มเพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน	โดยมีหน่วยงาน 

ที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม	เพื่อให้ผู ้ปกครองและเด็กแต่ละ

ครอบครัวได้มีการเรียนรู้	แลกเปลีย่นประสบการณ์	และดแูลกนัเร่ืองของ

ความรู้สึก	ควบคู่กับให้ความรู้เรื่องวิธีการด�าเนินชีวิตแก่ผู้ปกครอง	

	 วิธีการที่ควรใช้กับกลุ่มผู้ปกครองที่เพิ่งพบพฤติกรรมที่น่าสงสัย 

ของเด็กคือ

 1 	ให้ค�าแนะน�าอย่างนุ่มนวล

 2 	ให้พ่อแม่รับรู้ได้ว่าไม่ใช่ลูกเราเท่านั้นที่มีปัญหา

 3 	เรียนรู้วิธีการจากผู้ที่มีประสบการณ์

 4 	ให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสม

	 ส�าหรับข้อ	 1 	หากจะบอกว่า	“เดก็อาจมคีวามบกพร่อง”	ควรเปลีย่น 

มาใช้ค�าพูดที่ดูนุ่มนวลข้ึน	เช่น	“ลองพาเด็กมาเข้ากลุ่มที่นี่ดูไหม”		หรือ 

ข้อ	 4 	แทนที่จะให้ค�าแนะน�าที่ชี้เฉพาะไปที่เด็กคนใดคนหนึ่ง	เช่น	“ลูก 

ของคณุน่ะ...”	ให้พดูว่า	“ทกุๆ	คน...”	จะดกีว่าทัง้ส�าหรับผู้แนะน�าและผู้ฟัง

	 การมีคนหรือหน่วยงานมาช่วยคิดหาวิธีฝึกในเร่ืองของการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันให้เด็กกลุ่มนี้เป็นสิ่งส�าคัญ	การฝึกอย่างสม�่าเสมอ	ฝึก 

ท�าซ�้าๆ	ท�าให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงได้		ผู้ปกครองจะสังเกตได้ว่าลูก

ของตนเองนั้นค่อยๆ	ดูแลและช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ�าวันได้ดีข้ึน

เร่ือยๆ	และยอมรับได้ว่า	“ลูกเราคงต้องการการดแูลพเิศษจริงๆ”	ซ่ึงถอืเป็น 

ความส�าเร็จข้ันแรกของผู้ปกครอง	แม้สิง่เหล่านียั้งไม่ใช่	“การรักษา”	ตาม

กระบวนท้ังหมด	แต่เป็นการช่วยท�าให้เด็กใช้ชีวิตได้ง่ายข้ึน		จากนั้นการ

เข้าปรึกษาหน่วยงานที่ดูแลโดยเฉพาะก็เป็นช่วงเวลาหลังจากนั้นไป

Check Point 6
ไม่ควรด่วนตดัสนิ
หรือแค่ปลอบใจ
สิ่งสำาคัญที่สุดคือหาวิธี
แก้ไขทีเ่ป็นรปูธรรม การ
ด่วนตัดสินว่ามีปัญหา 
หรือการปลอบใจซำ้า ๆ  
ล ้วนไม ่มีความหมาย 
รังแต่จะเพิ่มความกังวล
ให้ผูป้กครอง และทำาให้
การช่วยเหลือท่ีจำาเป็น
ล่าช้าออกไป
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ครูคือผู้มีบทบ�ทสำ�คัญ

	 ปัจจุบันประเทศญี่ปุ ่นยังไม่มีบุคลากร	หน่วยงาน	และระบบที่

ประสานงานกนัต่อเนือ่งครบวงจร	ตัง้แต่ข้ันตอนการเข้ากลุ่มในศนูย์สขุภาพ 

เข้าสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล	ไปจนถึงเข้าโรงเรียน	แต่

ส�าหรับฉนัถอืว่าโชคดทีีไ่ด้รับประสบการณ์ทีห่ายากจากการได้ท�างานทีมี่

ส่วนร่วมในการเริ่มจัดตั้งระบบดังกล่าวขึ้นในเมืองโยโกฮามา

	 สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการท�างานมา	38	ปี	และได้เห็นเด็กเหล่านี้

เติบโตจนมีอายุมากกว่า	18	ปี	ฉันจึงเข้าใจว่าสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษไม่ใช่การได้รับยาเพื่อรักษาตามอาการเพียงอย่าง

เดยีว	แต่รวมถงึการปรับพฤตกิรรม	การฝึกการช่วยเหลอืตนเองในกจิวตัร 

ประจ�าวนัอย่างต่อเนือ่ง	และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการหาหน่วยงานทีส่ามารถ 

ให้การช่วยเหลือเดก็ด้วยเทคนคิเฉพาะให้เร็วทีส่ดุ	สิง่เหล่านีมี้ผลต่อชวีติ

ของเด็กอย่างมาก

	 แต่น่าเสยีดาย	หน่วยงานทีส่ามารถให้การช่วยเหลือเดก็ด้วยเทคนคิ

เฉพาะมีเพียงไม่กี่แห่งทั่วประเทศ	และบางแห่งก็ไม่มีเทคนิคการดูแลที่มี

ประสทิธภิาพ		หลายแห่งให้ค�าแนะน�าทีไ่ม่เหมาะสมว่า	“เดีย๋วเข้าโรงเรียน

กด็ข้ึีนเอง”	หรือใช้วธิดีแูลจดัการเพยีงวธิใีดวธิหีนึง่กบัเดก็ทกุคน		ซ่ึงท�าให้

ผู้ปกครองจ�านวนมากและโรงเรียนหนกัใจกบัการแก้ปัญหาทีไ่ม่สอดคล้อง

กับความเป็นจริง

	 ฉันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่หน่วยงานที่ดูแลเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษโดยตรงท�าผิด	แต่สิ่งส�าคัญของครูในสถานรับเล้ียงเด็กเล็กและ 

โรงเรียนอนบุาลคอื	การสงัเกตพฤตกิรรม		การประเมินเด็กอย่างละเอียด
ข้ึนเพื่อหาวิธีแก้ไขที่เหมาะกับเด็กแต่ละคน		โดยเฉพาะเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษในระดับเล็กน้อย	ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับการดูแลจาก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ	หรือแม้จะเคยไป	แต่เพราะผู้ที่เข้ารับ 

ค�าแนะน�าแต่ละแห่งมีจ�านวนมาก	จึงไม่ได้รับค�าแนะน�าอย่างละเอียด 

หรือแม้จะมีเจ้าหน้าที่มาเย่ียมที่โรงเรียน	ก็ใช่ว่าจะได้รับค�าแนะน�าที ่

เหมาะสม		บางคร้ังวิธีที่ได้รับการแนะน�านั้นทางโรงเรียนก็ไม่สามารถน�า

Check Point 7
สิง่ส�าคญัคอืการฝึก
กจิวตัรประจ�าวนั
อย่างต่อเนือ่ง
การช่วยเหลือเดก็เหล่านี ้
ไม่มยีาวเิศษใดท่ีรกัษาได้ 
สิ่งสำาคัญคือการฝึกให้
เด็กช่วยเหลือตนเองใน
การทำากจิวตัรประจำาวัน 
อย่างต่อเนื่อง จะทำาให้
ปัญหาลดลงไปเรื่อย ๆ  
จากน้ันเด็กจะใช้ชีวิตได้
ดขีึน้
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มาปฏบิตัติามได้	เพราะถงึแม้ว่าผู้เชีย่วชาญทีใ่ห้ค�าปรึกษาจะมีความเข้าใจ

เร่ืองเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษเป็นอย่างด	ีแต่ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเข้าใจ

เรื่องระบบการศึกษาในโรงเรียนแบบปกติ

	 ครูในสถานรับเล้ียงเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลก็พยายามหา 

วิธีรับมือทั้งที่ไม่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง	เมื่อเด็กข้ึนชั้นประถมศึกษา 

โรงเรียนจะกลายเป็นสถานที่ที่โหดร้ายยิ่งกว่าเดิมส�าหรับพวกเขา	เพราะ

การเรียนการสอนส่วนใหญ่ในโรงเรียนคือ	“เรียนโดยคิดภาพตามค�าพูด” 

ซ่ึงเด็กเหล่านี้ไม่ถนัดการคิดภาพในใจ	(ซ่ึงจะกล่าวต่อไป)	ท�าให้ไม่มี 

ความสุขในการเรียน	เกดิความทกุข์จากการเรียนทีไ่ม่เข้าใจ		ส่งผลให้เดก็

มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	การแก้ไขก็ยิ่งยากขึ้น

	 ฉันทราบข้อมูลจากนิตยสารเกี่ยวกับการดูแลเด็กฉบับหนึ่งว่า 

“ครูอนุบาลหลายคนรู้สึกผิดที่พยายามเคี่ยวเข็ญให้เด็กฝึกช่วยเหลือ 

ตัวเอง”		แต่นั่นเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่ต้องฝึกในตอนนี้	เช่น	การเปล่ียนเสื้อผ้า

หรือการกินอาหาร		ถ้าเด็กช่วยเหลือตัวเองในระดับหนึ่งไม่ได้ก่อนเข้า

โรงเรียน	พวกเขากจ็ะประสบปัญหาในการท�ากจิวตัรประจ�าวนัด้วยตวัเอง 

เพราะเม่ือเด็กเข้าสู ่โรงเรียนประถมศึกษา	ถ้าไม่นับช่วงแรกของการ 

เปิดเรียน	ก็แทบไม่มีการสอนเรื่องการช่วยเหลือตัวเองเลย

	 หลังการสัมมนาเคยมีครูถามว่า	“ฉันจะไปปรึกษาใครได้บ้าง” 

ความจริงก็คือ	ไม่มีบุคคลหรือสถานท่ีใดให้ปรึกษาโดยตรง		ถ้าเป็น 

การดูแลเด็กที่ไม่มีปัญหาด้านพัฒนาการ	ก็สามารถปรึกษาครูรุ่นพี่หรือ

เพื่อนครูด้วยกัน	แต่เด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นมีลักษณะเฉพาะ 

จึงต้องอาศัยวิธีแก้ไขที่เหมาะสมโดยเฉพาะ

	 ล�าพังแค่ผู ้ เชี่ยวชาญด้านเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ	หรือ 

นักสังคมสงเคราะห์ไม่สามารถแก้ไขได้	ครูจึงจ�าเป็นต้องมีส่วนร่วมใน 

การช่วยกนัแก้ไข		ครูเป็นวชิาชพีเพือ่เดก็	เป็นผู้ทีเ่ห็นเดก็อย่างใกล้ชดิและ

ใช้เวลาอยู่กับเด็กนานที่สุดในแต่ละวัน	อยากให้คุณครูตระหนักว่า	ครู 

มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดอนาคตของเด็กเม่ืออายุ	18	ปีข้ึนไปด้วย

เช่นกัน

Check Point 8

Check Point 9

การฝึกให้เดก็
ช่วยเหลอืตวัเอง
ไม่ใช่เร่ืองผดิ
ควรตั้ ง ใจฝ ึ ก ให ้ เด็ ก 
ช่วยเหลือตัวเองเองได ้
ไม่ควรคิดว่าเดี๋ยวเด็กก็
ทำาได้เอง การเรียนรู้ที่
จะช่วยเหลือตัวเองควร 
ทำาต้ังแต่ก่อนวัยเรยีน

ครูคือผู้มีบทบาท
ส�าคัญ
ลำาพังเพียงผู ้เชี่ยวชาญ 
ด้านเดก็ทีม่คีวามต้องการ 
พิ เศษหรือนักสั งคม- 
สงเคราะห์ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ ครูซ่ึง
ใกล้ชดิและรูจ้กัเดก็มาก
ทีสุ่ดจงึเป็นผูท้ีมี่บทบาท
สำาคัญในการร่วมแก้ไข
ปัญหานี้
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คว�มบกพร่องท�งพัฒน�ก�รกำ�ลังแผ่ขย�ยออกไป

	 หากเปรียบเทยีบตอนทีฉ่นัเร่ิมท�างานเม่ือ	38	ปีก่อน	อาการบกพร่อง 

ในเด็กมีความเปลี่ยนแปลงไป		ในอดีตเด็กกลุ่มอาการบกพร่องทาง 

พัฒนาการส่วนมากมีพัฒนาการโดยรวมล่าช้า	ทั้งความสามารถในการ

เข้าใจ	ความสามารถทางร่างกาย	รวมถึงภาษาและการสื่อสาร		ในทาง 

การแพทย์ยังชี้ชัดไม่ได้ว่าเด็กมีความผิดปกติอะไร	แต่เป็นเด็กกลุ่มที่มี

พัฒนาการ	“ล่าช้า”	อย่างเห็นได้ชัด		เด็กเหล่านี้มีลักษณ์เด่นคือมีปัญหา

พฤติกรรมที่แก้ไขยาก	และสื่อสารเม่ือต้องการเท่านั้น		ส่วนเด็กที่มี 

ความบกพร่องด้านร่างกายก็มีความเปล่ียนแปลง	ในทางตัวเลขเด็กที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยินและสายตามีจ�านวนลดลง	(แต่ต้องได้รับ 

การช่วยเหลืออยู่ดี)	และ	“เด็กสมาธิสั้น”	คือเด็กที่อยู่บริเวณฐานพีระมิด

ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งก�าลังเพิ่มมากขึ้น

	 ตอนนีศ้นูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพทกุแห่งเตม็ไปด้วย	“เดก็ออทสิตกิและ

กลุ่มอาการข้างเคียง”	ถ้าเปรียบเด็กออทิสติกเป็นเหมือนยอดเขา	ก็เป็น

ยอดเขาที่มีพื้นที่กว้างขวาง		สาเหตุที่เด็กเหล่านี้เพิ่มจ�านวนข้ึนยังไม่เป็น

ที่ทราบแน่ชัด	แต่คาดว่าคงมีหลายสาเหตุ

	 ด้วยความที่ความบกพร่องทางพัฒนาการด้านร่างกายไม่เด่นชัด

และมีความสามารถบางอย่างทีเ่ทยีบเท่าหรือสงูกว่าวยั	ท�าให้คนรอบข้าง

สงัเกตความผิดปกตไิด้ช้า	แม้แต่ผู้ปกครองหลายคนกไ็ม่รู้ว่าลูกของตวัเอง

เข้าข่าย	“เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ”	ซ่ึงเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่ม 

เข้าข่ายต้องได้รับการดแูลด้วยเทคนคิพเิศษ	เนือ่งจากลกัษณะทีไ่ม่เหมอืน

ใครถ้าดแูลเหมือนเดก็คนอ่ืนจะย่ิงสร้างปัญหา		ดงันัน้เพยีงแค่ความเข้าใจ 

ไม่พอ	ต้องใช้เทคนิคช่วยเหลือที่เหมาะสม

Check Point 10
เดก็ทีเ่ข้าข่าย
ความบกพร่องทาง
พฒันาการมมีากขึน้
เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ระดับเล็กน้อยมีจุดท่ี
ดูแลยากกว่า เ ด็ก ท่ี มี
ความบกพร่องระดับ
รุนแรง  เพราะสังเกต
คว ามบกพ ร่อ ง จ าก
ภายนอกได้ยาก จึงต้อง 
มีเทคนิคการช่วยเหลือ 
ท่ีเหมาะสม  การดูแล 
ผิด วิ ธีจะทำ า ใ ห้ เ ด็ก มี
ปัญหามากข้ึน
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	 ในปี	ค.ศ.	2003	กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศญี่ปุ ่นแถลง 

“ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการศกึษาส�าหรับเดก็ทีมี่ความบกพร่องทางการเรียนรู้” 

นัน่ไม่ใช่การเปลีย่นแปลงทางอุดมการณ์จาก	“เปลีย่นจากการศกึษาพเิศษ

ไปสู่การช่วยเหลือพิเศษ”	แต่หมายถึงการเปล่ียนแปลงที่ลงลึกไปยัง

เทคนคิการช่วยเหลอื	เหตผุลเพราะจ�านวนเดก็ทีมี่ความบกพร่องมีจ�านวน

มากขึ้น

	 ในค�าแนะน�าปรากฏชือ่โรค	“ความบกพร่องทางการเรียนรู้	สมาธสิัน้ 

ออทสิตกิทีม่ศีกัยภาพสงู”	แต่เท่าทีฉ่นัทราบ	เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ

ทีไ่ม่ได้รับการดแูลจากหน่วยงานมมีากกว่าเดก็ทีมี่หน่วยงานดูแล	จงึอาจ

พูดได้แค่ว่า	“อาจจะเป็นโรคนั้นโรคนี้”	แต่เด็กเหล่านี้ต้องการการดูแล 

เร่งด่วนที่สุด	ถ้าปล่อยไว้นานพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจะยากต่อการแก้ไข

	 รวมทั้งปัญหาที่เกิดกับเด็กที่มีความบกพร่องในระดับเล็กน้อย 

ก็เป็นสิ่งท่ีไม่ควรมองข้าม	เพราะเด็กกลุ่มนี้มีความสามารถในเชิงการคิด 

วิเคราะห์รับรู้ความรู้สึกของตนเองและคนรอบข้างได้		เม่ือไม่สามารถ

ปฏิบัติสิ่งใดได้ตามที่ตั้งใจ	ก็จะท�าให้เกิดความคับข้องใจ	หรือรู้สึก 

ไม่พึงพอใจในตัวเอง	เช่น	“ท�าไมเราถึงท�าไม่ได้นะ”	“อยากเล่นกับเพื่อน 

แต่ตามกฎไม่ทัน”		อาจน�าไปสู่การใช้ก�าลังกับผู้อ่ืน	แกล้งหรือพูดให้ 

อีกฝ่ายรู้สึกแย่	ท�าให้ไม่มีใครอยากมีปฏิสัมพันธ์ด้วย		ในสถานการณ์ 

เช่นนี้	บทบาทของคุณครูในสถานรับเล้ียงเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 

จึงส�าคัญกว่าที่เคย

Check Point 11
แทบไม่มีมาตรการ
และระบบรองรับ
มีหน่วยงานท่ีดูแลเด็ก 
ท่ีมีความบกพร่องทาง 
พัฒนาการระดับรุนแรง 
แต่แทบไม่มีมาตรการ 
ห รือ ระบบ ท่ีรอ ง รับ 
เด็กที่มีความบกพร่อง 
ร ะ ดั บ เ ล็ ก น้ อ ย เ ล ย 
จึงทำาให้ เ ด็กมีปัญหา 
ในการใช้ชีวิตในสังคม 
ภายหน้า จึงจำาเป็นต้องมี 
การช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้ใช้ชีวิตง่ายข้ึน
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คว�มเปลี่ยนแปลงของคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งแม่และเด็ก

	 ในหัวข้อนี้ฉันอยากพูดถึงปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิด	“ความไม่อยู่นิ่ง” 

20	ปีทีแ่ล้ว	ฉนัได้รับรายงานจากเจ้าหน้าทีเ่กีย่วกบัการประเมินพฒันาการ 

เด็กช่วงอายุ	1	ขวบคร่ึงซ่ึงเร่ิมข้ึนคร้ังแรกเม่ือ	30	ปีก่อน	เจ้าหน้าที่

รายงานว่า	“เด็กที่ร้องไห้หรือเด็กที่วิ่งวุ่นไปทั่วมีเยอะข้ึน	ท�าให้ประเมิน

ยากมาก”		จากนัน้แนวโน้มกช็ดัเจนย่ิงข้ึนทกุปี	ปัจจบุนัเด็กเกอืบคร่ึงหนึง่

ไม่อาจท�าการประเมินพัฒนาการได้

	 เจ้าหน้าที่ลองคิดว่าสาเหตุเกิดจากอะไร	ผลก็คือคาดว่า	“น่าจะ 

เกิดจากอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กที่ลดน้อยลง”		การ

ประเมินพัฒนาการช่วง	1	ขวบคร่ึงถือเป็นการประเมินคร้ังแรกของเด็ก 

เด็กยังไม่รู้ว่ามาท�าอะไรและต้องเจอกับคนแปลกหน้า		ในสถานการณ์นี ้

เด็กในวัย	1	ขวบคร่ึง	(18	เดือน)	สามารถสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่

และผู้คนได้		ถ้าหากเดก็เห็นว่าสถานทีน่ัน้ดปูลอดภยั	จะมีความกลัวเพยีง

เล็กน้อยและสามารถท�าแบบทดสอบได้	ซ่ึงในอดีตเด็กเกือบทุกคนท�าได ้

แต่ตอนนี้เด็กร้องไห้เสียงดังหรือวิ่งหนีเพราะกลัวกลับมีเพิ่มมากขึ้น

	 พื้นฐานจิตใจของมนุษย์ล้วนต้องการ	“ความไว้วางใจ”	ปัจจัยหนึ่ง 

ที่จะท�าให้เกิดความไว้วางใจคือ ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็ก	ฉัน 
คิดว่านักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรอธิบายกับผู้ปกครองให้ชัดเจน 

กว่าน้ีว่า	“ถ้าเด็กไม่ได้รับความรักจากแม่อย่างเต็มเปี่ยม	เด็กจะรู้สึก 

โหยหาความรักนั้นไปตลอดชีวิต”

	 ครูในโรงเรียนจะรู้ดว่ีา	ถ้าเดก็ได้รับความรักจากแม่ในแบบทีต้่องการ 

แล้ว	เมือ่อยู่ทีโ่รงเรียนเดก็จะรู้สกึว่า	“ให้ครูรักแค่	1	ใน	30	กพ็อ”		ขณะที่

เด็กที่ขาดความรักจะต้องการการดูแลแบบตัวต่อตัวเป็นอย่างมาก	เช่น 

เมื่อครูก�าลังพูดกับเด็กทั้งห้อง	เด็กเหล่านี้จะแย่งกันพูดว่า	“ผม/หน ู

อย่างนั้น	ผม/หนูอย่างนี้”	หรือแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจ 

เสยีงเจีย๊วจ๊าวทีเ่กดิข้ึนส่วนใหญ่มีสาเหตเุช่นนีท้ัง้นัน้		ครูหลายคนคงเคย

มีประสบการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะ

Check Point 12
ทบทวนความสมัพนัธ์
ระหว่างแม่และเดก็
กนัอกีครัง้
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
แม่และเด็กเป็นพื้นฐาน
ที่สำาคัญ ลองทบทวน
และหารือกับผู้ปกครอง
อกีครัง้
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Check Point 13
ปัจจยัหนึง่ของการ
อยู่ไม่นิง่คอืต้องการ
ความรัก ความสนใจ
เดก็ทีอ่ยูไ่ม่นิง่และเด็กทีม่ี 
พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม 
อาจทำาเพราะต้องการ
ความรักและความสนใจ 
ลองทบทวนกบัผูป้กครอง 
อีกครั้งถึงความสำาคัญ
ข อ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ ์
ระหว่างแม่และเด็ก

	 เปรียบเทียบกับเม่ือ	30	ปีก่อน	ปัจจุบันมีปัจจัยมากมายที่ท�าให้

ความสมัพนัธ์ระหว่างแม่และเดก็ลดน้อยลง	เช่น	เร่ืองของผ้าอ้อม		ในอดตี

เราจะใช้ผ้าอ้อมผ้า	เมื่อผ้าอ้อมเปียกเด็กก็จะร้องโยเยบอกแม่	“แง	แง 

เปียกแล้ว”	(เด็กพูดผ่านการร้องไห้)	จากนั้นคุณแม่	(หรือพี่เลี้ยง)	จะมา

เปล่ียนผ้าอ้อมให้	และจะเป็นแบบนีซ้�า้แล้วซ�า้เล่าหลายพนัคร้ัง	จนกระทัง่

เด็กเลิกใช้ผ้าอ้อม	เด็กจะเกิดการเรียนรู้ว่า	“การปฏิสัมพันธ์กับคนก็ถือ

เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน”	ซึ่งท�าให้เกิดความเชื่อใจขั้นพื้นฐาน		แต่ปัจจุบันใช้

ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป	ท�าให้เดก็ร้องเรียกน้อยลง	เนือ่งจากไม่รู้สกึระคายเคอืง 

จากความเปียกชื้น	ท�าให้การปฏิสัมพันธ์กับแม่ลดลงเหลือ	1	ใน	3 

ปัจจบุนัคงไม่สามารถแนะน�าให้กลบัไปใช้ผ้าอ้อมผ้าได้		ดงันัน้จงึต้องการ

ส่งเสริมให้แม่หาวิธีเลี้ยงลูกที่ทดแทนการปฏิสัมพันธ์ที่ขาดหายไป

	 นอกจากนี้การใช้ผ้าสะพายลูกไว้บนหลังก็น้อยลง	เนื่องจากหันไป

ใช้รถเข็นกันมากข้ึน	ท�าให้การสัมผัสทางร่างกายของแม่กับลูกลดลง 

แม่จึงควรอุ้มลูกมากข้ึน	เพราะเวลาที่อุ้มจะเป็นการชดเชยการสัมผัสที ่

เด็กได้รับน้อยลงนั่นเอง

	 ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การเรียกร้องให้แม่กระท�าสิ่งต่างๆ	เพียงฝ่ายเดียว 

แต่สื่อสารว่า	“แม่มีความส�าคัญต่อลูก”	รวมถึงต้องมีระบบและความ 

ช่วยเหลือที่จะท�าให้แม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างสบายใจ
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	 การดแูลเดก็ทีมี่ความต้องการพเิศษต้องเข้าใจลกัษณะเด่นพืน้ฐาน

ที่ซ่อนอยู่ภายในมากมาย	ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอก

	 ลักษณะเด่นที่ส�าคัญที่สุดของเด็กเหล่านี้คือ	ไม่เก่งเรื่องท�าความ
เข้าใจความหมาย	ซ่ึงเป็นสิง่ส�าคญัของการด�าเนนิชวีติและการปฏสิมัพนัธ์ 

กับผู้คน		สมองคนเรามีการท�างานหลายส่วน	โดยสมองส่วนหน้าจะท�า

หน้าที่ในการเข้าใจความหมาย	การคิดภาพ	การคิดอย่างครอบคลุม 

และการคิดเร่ืองอดีตและอนาคต	เป็นต้น		สมองส่วนนี้ของเด็กที่ม ี

ความต้องการพิเศษท�างานได้ไม่เต็มที่	หรืออาจท�างานดีบ้างไม่ดีบ้าง 

ถือเป็นลักษณะเด่นที่ส�าคัญของพวกเขา

	 ขณะที่ครูคืออาชีพที่เสริมสร้างสิ่งเหล่านี้	ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจ

ความหมาย	การคิดภาพตาม	การคิดอย่างครอบคลุม	จึงมักไม่เข้าใจ 

ความบกพร่องและไม่ถนัดของเด็ก		ในเร่ืองนี้ครูหลายคนเขียนข้อความ 

ที่แสดงความเสียใจในแบบสอบถามความคิดเห็นว่า	“เม่ือลองคิดดูแล้ว

เด็กน่าจะมีปัญหาจริง”	“ฉันนึกว่าเกิดจากความเอาแต่ใจหรือปัญหา 

ทางบ้าน”	“ฉันใช้แต่วิธีจัดการที่ผิดทั้งหมด”	เป็นต้น

	 การประเมินพัฒนาการเด็กช่วงวัย	1	ขวบครึ่ง	ในส่วนการทดสอบ

การเข้าใจความหมายจะเน้นที่	“การชี้ภาพ”	ในการ์ดซ่ึงมีภาพสิ่งของ 

ต่างๆ	6	ภาพ	เป็นสิ่งของที่เด็กวัย	1	ขวบเคยเห็น	เช่น	รองเท้า	รถยนต์ 

สนุขั	ฯลฯ		เจ้าหน้าทีผู้่ประเมนิจะถามว่า	“ภาพ...คอือันไหน”	เดก็จะเข้าใจ

ความหมาย	ท�าให้เกิดการคาดเดา	(สันนิษฐานประเภท)	และชี้ได้ว่า 

“อันนี้”		หากตอบได้	1-2	ภาพจาก	6	ภาพจะถือว่าไม่มีปัญหา	แต ่

“เด็กที่มีความต้องการพิเศษ”	จะไม่สามารถท�าการทดสอบนี้ได้		ฉัน 

ท�าการอบรมผู้ปกครองที่หน่วยแม่และเด็กของศูนย์สุขภาพอนามัย 

(ศูนย์ให้ค�าปรึกษาการเล้ียงดูเด็กที่ประเมินว่าบกพร่องทางพัฒนาการ) 

Check Point 14
ลกัษณะเด่นทีส่ดุคอื
ไม่ถนดัท�าความเข้าใจ
ความหมาย
“การเข้าใจความหมาย” 
ซึ่ ง เ ป ็ นพื้ น ฐ านของ 
พฤติกรรมทั้งหมดเป็น 
ส่ิงทีเ่ดก็ทีม่คีวามต้องการ
พิเศษไม่ถนัดมากที่สุด 
เน่ืองจากพวกเขาไม่ถนดั
การคาดคะเน การเข้าใจ
สิง่ทีไ่ม่มรีปูร่าง และส่ิงท่ี 
ต้องคดิเป็นภาพ

3.	ปัญห�ของเด็กที่มีคว�มต้องก�ร
	 พิเศษ
ปัญห�ก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�มหม�ย
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Check Point 15
ไม่ถนดัท�าความเข้าใจ
ความหมาย จึงอาศัย
สิง่ทีเ่หน็
เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษไม่ถนัดการทำา 
ความเข้าใจ ส่ิง ท่ีมอง 
ไม่เห็นด้วยตาหรือส่ิงท่ี
ต้องจินตนาการ แต่ถ้ามี
รูปร่างท่ีแน่นอน เข้าใจ
ง่าย หรือลำาดับท่ีตายตัว 
จะเป็นตัวช้ีนำาให้พวกเขา 
เข้าใจได้

มาเป็นเวลานาน	พบว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	“ไม่ถนัดเร่ือง 

การท�าความเข้าใจ”	จึงมักไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการช่วงวัย 

1	ขวบครึ่ง

	 มคี�ากล่าวว่า	หากมนษุย์ด้อยความสามารถในด้านหนึง่	จะมคีวาม

สามารถอีกด้านหนึ่งมาทดแทน	เช่น	คนตาบอดที่มักมีประสาทหูหรือ

ประสาทสัมผัสที่เฉียบคม		แล้วกรณีที่ไม่ถนัดท�าความเข้าใจความหมาย 

จะมีอะไรมาทดแทน	ลองคิดภาพตาม	กรณีที่เด็กเข้าใจความหมายใน

ภาษาญี่ปุ่นได้ดีแต่ไม่เข้าใจความหมายในภาษาอังกฤษเลย	กลับต้อง 

ย้ายไปเข้าโรงเรียนในประเทศทีใ่ช้ภาษาอังกฤษ		เมือ่เข้าห้องเรียน	ครูพดู

อะไรบางอย่างซึ่งไม่เข้าใจ	แต่เห็นทุกคนนั่งที่เก้าอ้ีก็เลยเข้าไปนั่งที่เก้าอ้ี 

ที่ว่างอยู่	จากนั้นครูก็สั่งอะไรบางอย่างซ่ึงไม่เข้าใจเลยอีกเช่นกัน	แต่เห็น 

คนอ่ืนหยิบปากกาและยืนข้ึน	เด็กก็จะเข้าใจว่า	“อ๋อ	ให้หยิบปากกาแล้ว 

ไปท่ีไหนสักแห่ง”	จึงท�าตามและเดินออกประตูตามคนอ่ืนไป		นี่คือ 

“การท�าความเข้าใจโดยอาศัยสิ่งที่ปรากฏอยู่”	แทนการท�าความเข้าใจ

ความหมาย

	 เด็กเหล่านี้ท�าความเข้าใจสถานการณ์ด้วยการอาศัยสิ่งที่ปรากฏ 

ให้เห็น	แทนการเข้าใจความหมายซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ถนัด		เม่ือเป็น 

เช่นนี้จะเห็นว่า	เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่อยู่ในชั้นเรียนชอบของ 

ที่มีรูปแบบตายตัว	ยึดติดกับต�าแหน่งการจัดวาง	ไม่ชอบเปล่ียนจาก 

กิจกรรมหนึ่งไปท�ากิจกรรมอ่ืนหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด	ชอบ 

ตราโลโก้สินค้าและสัญลักษณ์	ต้องปิดประตูไว้เสมอ	เป็นต้น		หากสิ่งที่

ปรากฏ	(หรือล�าดับ)	เปล่ียนไปอย่างกะทันหันหรือสังเกตยาก	เด็กเหล่าน้ี 

จะขาดส่ิงช้ีน�าและตกอยู่ในสภาวะล�าบาก		ปัจจุบันมี	“เด็กท่ีมีความต้องการ 

พิเศษ”	เพิ่มข้ึน	จึงถึงเวลาแล้วที่ครูจะต้องทบทวนรูปแบบการดูแลเด็ก 

จากวิธีการเดิมๆ	ที่เคยปฏิบัติมา
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ปัญห�ก�รรับรู้ท�งประส�ทสัมผัส

	 เด็กที่มีความต้องการพิเศษมักจะมีปัญหาดังนี้

  “ไม่ชอบท�าตามค�าสั่ง”
  “ไม่อยู่นิ่ง”
  “เข้ากับเพื่อนได้ยาก”

	 นอกจากลักษณะเด่นข้างต้นแล้ว	ยังมีลักษณะหลายอย่างที่สังเกต

จากภายนอกได้ยาก		ลักษณะที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งคือ ปัญหาการรับรู้ 
ทางประสาทสัมผัส

	 สมองคนเรามีการท�างานหลายอย่าง	แบ่งเป็นการท�างานหลัก 

2	อย่าง	ได้แก่	ส่งออกข้อมูล	(output)	และน�าเข้าข้อมูล	(input)		ส่งออก 

ข้อมูลคือการที่สมองออกค�าสั่งหรือสั่งการ	เช่น	การขยับมือขยับขา 

ชีน้ิว้	เป็นต้น	ซ่ึงการเคล่ือนไหวเหล่านีต้้องอาศยัเส้นประสาทจ�านวนมาก

	 น�าเข้าข้อมูลคือการรับรู้สิ่งเร้าและแปลงเป็นข้อมูล		ซ่ึงการน�าเข้า

ข้อมูลมีหลายส่วน	ในที่นี้จะยกตัวอย่างการรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่ 

เข้าใจง่าย	เช่น	ทางสายตา	ทางหู	ทางจมูก	ทางผิวหนัง	และการทรงตัว

	 เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษที่ไม่มีปัญหาทางการได้ยินหรือ 

การมองเห็นจะรับรู้สิง่เร้าได้กจ็ริง	แต่การแปลงสิง่นัน้เป็นข้อมลูกลบัท�าได้

ไม่ด	ีหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถรับรู้ว่าสิง่ทีม่องเห็นหรือสิง่ทีไ่ด้ยิน 

คืออะไร

	 ในการสัมมนาแต่ละคร้ัง	ฉันมักถามผู้เข้าร่วมสัมมนาว่า	“ถ้าให ้

ทุกคนออกไปนอกห้องประชุมนี้	จะบอกได้ไหมคะว่า	เพดานของห้องนี้ 

เป็นเพดานแบบไหน”	ฉันคิดว่าทุกคนคงตอบไม่ได้แน่		ส�าหรับฉันซ่ึง 

เป็นผู้บรรยายจะมองเห็นเพดานห้องในขณะที่อยู่บนเวที	หมายความว่า 

“มองเห็น”	แต่ไม่ได้ตั้งใจดู	เท่ากับ	“ไม่ได้ดู”	นั่นเอง	จึงไม่มีข้อมูลของสิ่ง 

ที่มองเห็น		แต่ถ้าตั้งใจมองจะเกิดเป็นข้อมูล	เช่น	เพดานห้องนี้ใช้วัสดุที่ 

มีรูทั่วแผ่นฝ้า	แสงไฟที่เห็นคือแสงจากหลอดไฟ		ถ้าหากเด็กในสถาน 

รับเล้ียงเดก็เล็กหรือโรงเรียนอนบุาลไม่ได้รับรู้ข้อมูลทีส่�าคญั	เช่น	ใบหน้า

ของครูขณะสอน	หนังสือนิทาน	หรือสิ่งของที่ครูพูดถึง	ท�าให้เกิดการ 

Check Point 16
การน�าเข้าข้อมลู 
(input) ยากกว่า 
การส่งออกข้อมลู 
(output)
การทำางานของสมอง 
แบ่งเป็น ส่งออกข้อมูล 
คอืการทีส่มองออกคำาสัง่
หรือส่ังการ และนำาเข้า
ข้อมลู คอืการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าจากภายนอก 
ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยากกว่า 
สำาหรับเด็กที่มีความ-
ต้องการพิเศษ อันดับ 
แรกจึงควรเข ้ าใจว ่ า 
พวก เขามี ป ัญหา ใน 
ขัน้ตอนการนำาเข้าข้อมลู
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Check Point 17
ปัญหาการน�าเข้า
ข้อมลูเป็นปัญหาหลกั
การได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง
และการเห็นแต่ไม่ได้ด ู
เกดิจากการรบัรูบ้างส่วน 
แต่ไม่ได้แปลงให้กลาย
เป็นข้อมลู

“เห็นแต่ไม่ได้ดู”		ในสภาวะเช่นนี้เด็กจะไม่สามารถร่วมท�ากิจกรรม	และ 

ไม่เพียงแต่ไม่ได้เก็บข้อมูลท่ีจ�าเป็นเท่านั้น	แต่ยังอาจเก็บเอาสิ่งเล็กๆ 

น้อยๆ	ที่ไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจมาด้วย		การฟังก็เช่นกัน	เมื่อเด็กไม่อาจตั้งใจ

ฟังส่ิงที่ครูก�าลังอธิบายได้	ก็จะท�าให้เกิดการ	“ได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง”		ดังนั้น

ครูบางคนจึงอาจสงสัยว่าเด็กเหล่านี้มีปัญหาทางการได้ยินหรือไม่

	 การรับรู้กลิ่นด้วยจมูกหรือรสชาติด้วยปากก็รับรู้ได้บ้างไม่ได้บ้าง

เช่นกนั	เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษส่วนใหญ่มีปัญหาการเลอืกกนิอาหาร

ที่แก้ยากกว่านิสัยเลือกกินในเด็กปกติมาก		กรณีเด็กที่ไม่ยอมเข้าห้อง 

ที่ปูด้วยเสื่อทะตะมิ	(เสื่อปูพื้นชนิดหนึ่งที่ใช้กันในประเทศญี่ปุ ่น)	เลย 

จากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุคือกลิ่นที่เด็กไม่ชอบภายในห้อง	โดย 

เด็กปกติจะรู้สึกว่า	“กล่ินหอมดี”	แต่กลิ่นนี้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

กลับไม่ชอบ	เป็นต้น

	 ถ้าการรับรู้ข้อมูลท่ีส�าคัญมีปัญหา	สมองจะไม่สามารถท�าหน้าที่ 

ที่ส�าคัญคือ	“การเข้าใจความหมาย	การคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ”	

	 ครูสามารถคาดเดาการเกดิปัญหาการรับรู้สิง่เร้าทางสายตา	ทางหู 

ทางจมูก	และทางผิวหนังของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้	ดังนั้นควร 

จัดห้องให้มีสภาพที่เหมาะสมก่อน	อาจไม่ช่วยแก้ปัญหาให้หมดไป 

แต่ก็ช่วยให้ดีข้ึนในระดับหนึ่ง	ทั้งนี้ต้องหม่ันปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก ่

เด็กเหล่านี้อยู่เสมอ
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ปัญห�ก�รรับรู้ท�งประส�ทสัมผัสพื้นฐ�น

	 จากที่ฉันกล่าวไว้ในหัวข้อที่แล้วว่า	“เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

ไม่สามารถรับข้อมูลจากการรับรู้ทางประสาทสมัผัส	(ตา	หู	จมูก	ผิวหนงั) 

ได้อย่างเตม็ที”่		การจดัการการรับรู้ทางประสาทสมัผัสเหล่านีต้้องเร่ิมจาก 

การรับรู้ทางประสาทสัมผัสพื้นฐานเสียก่อน		สิ่งที่เป็นพื้นฐานของการ 

รับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งหมดคือ	การสัมผัสทางผิวหนังและการทรงตัว 

ลักษณะเด่นร่วมกันที่พบบ่อยในเด็กที่มีความต้องการพิเศษคือ	ความ 

ผิดปกติของประสาทสัมผัสทางผิวหนังและการทรงตัว	ซ่ึงเด็กเหล่านี ้

จะมีประสาทสัมผัสด้านนี้ที่ไวมากเกินระดับปกติ	หรือไม่ก็ไม่รู้สึกเลย

	 ยกตัวอย่างกรณีประสาทสัมผัสทางผิวหนัง	โดยทั่วไปมนุษย์จะ 

ถูกตั้งโปรแกรมว่า	“รู้สึกดีเมื่อถูกสัมผัส”		นี่คือเหตุผลที่เรามักได้ยินว่า 

“การสัมผัสร่างกายจะท�าให้เด็กทารกรู้สึกปลอดภัย”	แต่ส�าหรับเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษส่วนใหญ่ถูกตั้งโปรแกรมว่า	“ไม่ชอบถูกสัมผัส”	จึง 

มีความรู้สึกไวต่อการสัมผัส	ท�าให้รู้สึกไม่ชอบการถูกตัว

	 เด็กทารกที่มีประสาทสัมผัสปกติจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อถูกสัมผัส 

ดังน้ันเมื่อเราอุ้มเด็กจะโผเข้าหา	แต่เด็กบางคนที่ไม่ชอบให้สัมผัสจะ 

ดิ้นหนีเมื่อถูกอุ้ม		ลักษณะเด่นอย่างการ	“อุ้มยาก	กอดยาก”	มาจาก 

ความรู้สึกขัดแย้งที่มีมาแต่เล็ก		ในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กจะเห็นได้ชัดว่า 

เด็กเหล่านี้ไม่ยอมให้จูงมือ	สะบัดมือแม่ออก	ไม่ยอมจับมือกับเพื่อน 

ไม่ยอมสะพายเป้	ไม่ใส่เสื้อกันฝน	ไม่ชอบสวมถุงเท้า	เสื้อผ้าเปียกต้อง

เปลี่ยนทันที	ไม่ชอบสวมหมวก	ไม่ยอมติดป้ายชื่อ	ไม่ชอบเบียดเสียด 

เป็นต้น	ซึ่งครูในโรงเรียนคงสังเกตเห็นลักษณะเด่นนี้ได้

	 ส่วนประสาทการทรงตัวคือการรับรู้การโยกและหันตัว	ความสูง 

ทศิทาง	เป็นต้น		เดก็จะรับรู้ประสาทด้านนีไ้วมากหรือไม่กไ็ม่รู้สกึอะไรเลย 

เช่น	การไกวเปล	เพียงไกวเบาๆ	เด็กบางคนจะร้องไห้จ้า	ขณะที่บางคน 

ไกวแรงแค่ไหนก็ไม่แสดงอาการแต่อย่างใด		ความสูงก็เช่นกัน	เด็กที ่

ไม่รับรู้ประสาทด้านนี้จะปีนข้ึนที่สูงเกินกว่าตัวเองจะลงมาได้	ในขณะที ่

เด็กที่รับรู้ไวเพียงความสูงนิดเดียวก็ลงมาไม่ได้

Check Point 18
เดก็ไม่ชอบจบัมอื
เพราะประสาทสมัผสั
ไวเกนิไป
ไม่ชอบจับมือ ไม่ยอม
สะพายเป้ เส้ือผ้าเปียก
ต้องเปล่ียนทนัที ไม่ยอม
ติดป้ายชื่อ ทั้งหมดคือ 
ปัญหาทางประสาทสมัผสั 
เมื่อใช ้การเล ่นที่ เน ้น 
ประสาทสมัผสัเหล่านีจ้ะ 
ช่วยให้พฤติกรรมดขีึน้ได้
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Check Point 19
สอดแทรกการเล่น
ทีใ่ช้ประสาทสมัผสั
ทางผิวหนังและ
การทรงตวั
ควรส่งเสริมประสาท
สัมผัสทางผิวหนังและ 
การทรงตวั ซึง่เป็นพืน้ฐาน 
ของการรบัรูท้างประสาท 
สัมผัสอื่น  ๆ   โดยลอง 
สอดแทรกการเล่นทีต้่อง
จับคู่และสัมผัสร่างกาย 
ตามจงัหวะเพลง

	 การที่เด็กมีปัญหาการรับรู้ทางประสาทสัมผัสพื้นฐาน	จะท�าให้

พัฒนาการทางประสาทสัมผัสอื่นๆ	มีปัญหาไปด้วย

	 ในทางทฤษฎอีาจเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะแก้ให้หายขาด	แต่สามารถแก้ไข

ให้การด�าเนินชีวิตง่ายข้ึนได้		จากประสบการณ์ของฉัน	การหาทางแก้ไข 

ในแต่ละวันให้เร็วที่สุดจะช่วยให้ดีข้ึนได้	ที่จริงถ้ามีการเข้ากลุ่มระหว่าง 

พ่อแม่กบัเดก็ก่อนวยัเรียนจะเป็นการด	ีแต่น่าเสยีดายทีไ่ม่มีหน่วยงานใด

ให้ความสนใจในเรื่องนี้

	 ดังนั้น	ฉันคิดว่าในสถานรับเล้ียงเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 

ควรมีการเล่นที่มุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เด็ก	โดยให้เด็กสัมผัสตัวกันด้วย 

การจับคู่หรือจับกลุ่มกันและเคลื่อนไหวร่างกายเข้ากับจังหวะเสียงเพลง 

หรือเล่นการเล่นต่างๆ		ยกตัวอย่างเช่น	เล่นแม่งูเอ๋ย	รีรีข้าวสาร	เป็นต้น 

ฉันจึงอยากให้พัฒนาวิธีเล่นที่ช่วยเสริมสร้างการรับรู้ทางประสาทสัมผัส

พื้นฐานให้มากกว่านี้เป็นอย่างยิ่ง

	 กลุ่มเด็ก	2	ขวบที่ฉันเคยดูแล	เด็กเลิกกลัวการเล่นแบบสัมผัส

ร่างกาย	ไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับการฟังและการด ู

การมองข้ามประสาทสัมผัสพื้นฐานไปสู่การเล่นที่ใช้ประสาทสัมผัสซ่ึง

พัฒนาทีหลังจะส่งผลตรงกันข้าม	ควรลองสอดแทรกการเล่นที่อาศัย

ประสาทสัมผัสทางผิวหนังและการทรงตัวก่อน
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ปัญห�ก�รเลือกรับสิ่งเร้�

	 การเลือกรับสิง่เร้าหมายความว่าอย่างไร	ผู้คนทัว่ไปคงไม่ตระหนกั

ถึงเรื่องนี้	แต่เด็กที่มีปัญหาเรื่องนี้ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากล�าบาก

	 อย่างกรณปีระสาทสมัผัสทางหู	รอบตวัเรานัน้มีเสยีงต่างๆ	มากมาย 

สมองจะรับเอาแต่เสียงที่จ�าเป็นและกันเสียงที่ไม่จ�าเป็นออกไปโดยที ่

เราไม่รู้ตัว	เราจึงใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข		นี่คือความสามารถที่ส�าคัญของ

สมองมนุษย์

	 การพดูคยุกบัเพือ่นขณะทีอ่ยู่ในสถานทีท่ีม่เีสยีงดงั	เช่น	ร้านอาหาร 

แม้จะมีเสียงดังสักหน่อยแต่เราก็ยังพูดคุยกันได้รู้เร่ือง	แต่ถ้าเราบันทึก

เสยีงการสนทนานัน้เอาไว้แล้วไปเปิดฟังทหีลงั	จะรู้สกึว่าฟังไม่ค่อยรู้เร่ือง

หรือไม่ได้ยิน	เพราะว่าเคร่ืองบันทึกเสียงนั้นบันทึกเสียงทั้งหมดรวมกัน 

ในโทรทัศน์เรามักได้ยินนักแสดงก�าลังพูดกันขณะถ่ายท�ากันกลางแจ้ง

เนื่องจากวิศวกรเสียงตัดเสียงเซ็งแซ่ในถนนออกและปรับเสียงที่จ�าเป็น 

ให้ดงัข้ึน	(เสยีงพดูของนกัแสดง)	ท�าให้เราฟังเสยีงพดูของนกัแสดงรู้เร่ือง

	 การรับฟังแต่เสียงที่จ�าเป็นและตัดเสียงที่ไม่ต้องการออกไปคือ 

ความสามารถของสมอง		ถ้าอยากรู้ว่าเดก็ทีข่าดความสามารถนีจ้ะได้ยิน

เสยีงรอบตวัเป็นอย่างไร	ลองยืมเคร่ืองช่วยฟังของผู้สงูอายุมาใช้ดสูกัคร้ัง 

จะรู้ว่าเสียงมากมายในโลกนี้หนวกหูขนาดไหน		บางคร้ังเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษที่ไม่สามารถเลือกรับสิ่งเร้าทางหูได้	อาจได้ยินเสียงดัง 

แบบนี้ตลอดเวลา	ดังนั้นถ้าครูประจ�าชั้นและครูผู้ช่วยพูดพร้อมกันเด็กจะ

ฟังยากมาก

	 ต่อไปเป็นกรณขีองประสาทสมัผัสทางตา	ประสาทสมัผัสทางตานัน้

เด็กไม่เพียงแต่เลือกตัดสิ่งที่ไม่จ�าเป็นไม่ได้เท่านั้น	สิ่งเร้าทางตามักดึงดูด 

ความสนใจอีกด้วย	เดก็จงึตอบสนองต่อสิง่เร้ามากกว่าประสาทสมัผัสทางหู 

ตวัอย่างปัญหาทีน่่าหนกัใจในชวีติประจ�าวนัของผู้ปกครองคอื	ลกูวิง่ไปทัว่

เมื่ออยู่ในซูเปอร์มาร์เกต	เพราะเด็กตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากสิ่งของที่มี

มากมาย		คุณอาจคิดว่าเด็กทุกคนก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรือ		จริงอยู่ว่า 

เด็กจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างรุนแรง	แต่เด็กปกติจะไม่แสดงการ 

Check Point 20
เดก็ปกตสิามารถ
เลอืกรบัสิง่เร้าได้เอง
ตามธรรมชาติ
เม่ือเวลาดูหรือฟังอะไร 
เด็กปกติจะเลือกรับแต่
ส่ิงท่ีจำาเป็นและตัดส่ิง 
ท่ีไม่จำาเป็นออกไป แต่ 
การเลือกรับส่ิงเร้าเช่นน้ี 
เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษไม่สามารถทำาได้
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Check Point 21
จัดสิ่งแวดล้อม
ที่ดึงดูดความสนใจ
ชดเชยปัญหา
การเลือกรับสิ่งเร้า
รอบตัวเด็กมีส่ิงเร้าอยู ่
มากมาย การแก้ไขทำา 
ได้ยาก จึงต้องช่วยจัด 
ส่ิงแวดล้อมท่ีทำาให้เด็ก
ไม่สับสน

ตอบสนองมากขนาดนี	้และยังคอยสงัเกตว่าแม่อยู่ทีไ่หนจงึไม่พลัดหลงกนั 

ขณะทีเ่ดก็ทีมี่ความต้องการพเิศษมักพลดัหลงอยู่เป็นประจ�า		ลกัษณะเด่น 

ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ง่ายนี้	ท�าให้จ�าเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่ท�าให้เด็กเกิดสมาธิ

	 หากลองนกึถงึภาพรายการข่าวในโทรทศัน์	ส่วนใหญ่ฉากในห้องส่ง 

มีการวางต�าแหน่งไว้ให้ดึงดูดสายตาของผู้ชมไปยังตัวผู้ประกาศข่าว 

ถ้าวางสิ่งของมากมายไว้ด้านหลัง	เช่น	ตู้ปลาที่มีปลาสวยงามแหวกว่าย 

จะดึงดูดสายตาของผู ้ชมไปที่สิ่งของมากกว่า	อาจท�าให้สิ่งส�าคัญ 

(ผู้ประกาศข่าว)	ไม่โดดเด่น		คราวนี้ลองนึกถึงในห้องเรียน	ถ้าด้านหลัง 

ของครูมีสิ่งของตกแต่งมากมาย	ครูก็จะไม่โดดเด่น	เด็กที่มีความต้องการ

พเิศษมปัีญหาการเลอืกรับสิง่เร้าซ่ึงตดัส่ิงทีไ่ม่จ�าเป็น	(ของตกแต่งบนผนงั) 

ให้สิ่งที่จ�าเป็น	(ครู)	เด่น	ดังนั้นเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจที่ครู	จึงควร 

จัดสิ่งแวดล้อมด้านหลังครูให้เหมาะสม

	 เดก็ปกตสิามารถจดัการสิง่เหล่านีไ้ด้	ท�าให้ใช้ชวีติได้โดยไม่ล�าบาก 

ขณะที่ประสาทสัมผัสทางหูและตาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

ไม่อาจตัดสิ่งที่ไม่จ�าเป็นออกและเลือกรับเฉพาะสิ่งที่จ�าเป็นได้	รวมถึง

ลกัษณะเด่นนีย้ากทีจ่ะรักษาให้เห็นผล		หากต้องการให้เดก็ฟังควรใช้เสยีง

ที่ฟังเข้าใจง่าย	ส่วนทางตาก็ควรจัดสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดสายตาไปยัง 

ผู้พูด	เพื่อให้เด็กใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแม้มีปัญหานี้อยู่



30

ปัญห�ก�รเชื่อมโยงข้อมูลในสมอง

	 ในเล่มนี้จะยกตัวอย่างลักษณะเด่นที่ชัดเจนที่สุดซ่ึงเป็นเพียงแค ่

ส่วนหนึง่	ยังมีลกัษณะเด่นอ่ืนๆ	อีกมากทีฉ่นัไม่ได้กล่าวถงึ		เม่ือเป็นเช่นนี้

การท�าความเข้าใจและดูแลเด็กเหล่านี้ไม่ใช่แค่การเอาใจใส่เท่านั้น	แต่

จ�าเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์และดูแลด้วยเทคนิคอย่างเป็นรูปธรรม

	 ที่ผ่านมาฉันได้กล่าวถึงการขาดประสิทธิภาพของสมองเร่ือง 

การส่งออกและน�าเข้าข้อมลู	จากนีฉ้นัจะกล่าวถงึส่วน	“การท�างานประสานกนั” 

และ	“การสั่งการต่างกันไปยังอวัยวะในร่างกายมากกว่า	2	ส่วน”	ของเด็ก

ที่มีความต้องการพิเศษซึ่งก็มีปัญหาด้วย

	 ยกตัวอย่างง่ายๆ	คือเร่ืองของการเคลื่อนไหวมือและเท้า	เด็กที่ม ี

ความต้องการพิเศษจะสามารถขยับมือและเท้าแต่ละส่วนได้	แต่ไม่ถนัด

การใช้งานประสานกัน		ลักษณะเด่นของเด็กที่มีความต้องการพิเศษวัย 

2-3	ขวบคอื	จะไม่สามารถโบกมือขณะเดนิแบบทีเ่ห็นในขบวนพาเหรดได้ 

เด็กปกติถึงจะไม่มีใครสอนว่าถ้าเท้าขวาอยู่ข้างหลัง	แขนขวาต้องอยู ่

ข้างหน้านะ	เด็กก็ยังวิ่งสลับแขนและขาได้เอง	แต่เด็กที่มีความต้องการ

พิเศษนั้น	การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะหรือขณะเล่น	แขนจะตาม 

การเคลื่อนไหวของขาไม่ทัน	พวกเขาก็เลยวิ่งแบบไม่แกว่งแขน	ถ้ามุ่ง 

ความสนใจไปที่มือก็จะไม่ขยับขา	จึงมักเห็นเด็กขยับแต่แขนหรือขา 

อย่างใดอย่างหนึ่ง	ท�าให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ

	 ถ้าเพียงแค่การขยับแขนและขายังเป็นอย่างนี้	การเคลื่อนไหว

มากมายทีป่ระสานกนัในการใช้ชวีติประจ�าวนักย่ิ็งยากข้ึน	เช่น	การแขวน

ถงุใส่ของทีต่ะขอแขวน	คอืการ	“มองด้วยตาและเคลือ่นมือไปยังเป้าหมาย” 

ที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษท�าไม่ได้ง่ายๆ	ข้าวของจึงมักหล่นจาก 

ล็อกเกอร์หรือที่แขวนบ่อยๆ		ถ้าเห็นเพียงภายนอกไม่ควรแค่คิดว่า 

“ซุ่มซ่ามจริง”	แล้วเข้าไปช่วยเก็บ	ควรเข้าใจว่านี่คือลักษณะเด่น	(การ 

เชื่อมโยงข้อมูลในสมองผิดปกติ)	ที่เด็กแสดงออกให้เห็น

Check Point 22
ไม่ควรแค่คดิว่า 
“เดก็ซุม่ซ่าม”
ถงึจะสามารถเคลือ่นไหว 
ทุกส่วนได้ แต่สำาหรับ 
การเคลื่ อนไหวแบบ
ประสานกั นยั ง เ ป ็ น 
เรือ่งยาก เกดิจากปัญหา 
การเชื่อมโยงข้อมูลใน
สมอง เช่น การแขวนของ 
ทีต่ะขอแขวนไม่เก่ง
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Check Point 23
จดตามค�าทีค่รูบอก
ยากมาก
“การจดตามท่ีครูบอก” 
ต้องใช้สมองหลายส่วน
ทำางานเชื่อมกัน ซึ่งเป็น
เรื่องยากสำาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ

	 ตอนฉันท�างานที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ	ฉันเคยดูแลกลุ่มเด็กอายุ

น้อยที่มีลักษณะนี้		แค่การเคลื่อนไหวง่ายๆ	อย่างเมื่อครูขานชื่อให้ยกมือ

ตอบ	“ครับ/ค่ะ”	เท่านี้ยังใช้เวลานานกว่าจะท�าได้ถูกต้อง		ข้ันตอนนี้เน้น 

ให้เด็กตอบสนองต่อการเรียกชื่อก็จริง	แต่เด็กจะตอบพร้อมกับยกมือข้ึน 

ทั้ง	2	ข้าง	พอครูที่อยู่ข้างๆ	ดึงมือลงข้างหนึ่ง	เด็กจะเอามือลงทั้ง	2	ข้าง 

พอยกมือข้ึนข้างหนึ่งโดยที่มืออีกข้างหนึ่งไม่ยกตามได้	คราวนี้เสียงตอบ 

“ครับ/ค่ะ”	ที่ตอบได้เมื่อสักครู่ก็หายไปด้วย		เพียงล�าดับการเคลื่อนไหว

ง่ายๆ	นี	้“ถกูขานชือ่	 	ยกมือข้ึนข้างหนึง่	มอือีกข้างหนึง่เอาลง	 	ขานรับ” 

สมองต้องสัง่การต่อเนือ่งไปตามล�าดบั	แม้จะเป็นเพยีงเร่ืองง่ายๆ	กยั็งยาก

ส�าหรับเด็กเหล่านี้

	 เม่ือเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา	ความไม่ถนัดนี้ย่ิงแสดงออกมากข้ึน

เพราะต้องใช้การเชื่อมโยงข้อมูลในสมองข้ันสูง		แล้วการเชื่อมโยงข้อมูล 

ในสมองข้ันสูงคืออะไร		เช่น	“การจดตามค�าบอก”	เด็กไม่สามารถ	“เขียน

หลังจากที่ครูพูดเล็กน้อย	เขียนไปฟังไป	แล้วก็เขียนต่อ”		

	 ส�าหรับเด็กที่แม้แต่การเชื่อมโยงมือและเท้ายังยาก	การเชื่อมโยง

ข้อมลูในสมองข้ันสงูเช่นนีจ้ะย่ิงยากกว่ามาก

	 ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ฉันเคยไปเย่ียม	เด็กหลายคนท�าให้ครู

ปวดหัวเพราะ	“ลืมของทุกวัน”		พอฉันถามว่า	“ครูท�าอย่างไรเวลาที่บอก

ให้เดก็น�าอะไรมาโรงเรียนในวนัถดัไป”	ครูตอบว่า	“บอกและให้เดก็จดตาม 

ลงในสมุด”		แต่มีเด็กที่ไม่สามารถจดตามค�าบอกได้เลย	ฉันจึงแนะน�าครู

ว่า	“ครูช่วยเขียนชือ่สิง่ของทีต้่องน�ามาลงในกระดาษโน้ตและตดิลงในสมุด

นะคะ”		ด้วยวิธีง่ายๆ	นี้ปัญหาเด็กลืมของก็หมดไป

ค่ะ


