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ปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มี
ความจำ�เป็นพิเศษ

6

จากใจผู้ปกครอง
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อย่ากลัวที่จะจ้าง
พนักงานทุพพลภาพ

ฉันเป็นคุณย่าของหลานสองคนที่เป็นเด็กพิเศษ
ขณะนี้หลานชายคนหนึ่งซึ่งอายุ 15 ปี ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นนิวโรไฟโบรมาโตซิส (โรคท้าวแสนปม)
ส่วนหลานชายอีกคนหนึ่ง อายุเกือบ 10 ปี เป็น
โรคออทิสติกที่มีศักยภาพสูง ภาวะทุพพลภาพมี
ความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หลานชายสองคน
ก็เช่นกัน รวมไปถึงบุคลิก ความสามารถพิเศษ
และความจำ�เป็น ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ
เส้นทางชีวิตของเด็กพิเศษนั้นไม่ง่ายเลย เพราะ
เต็มไปด้วยความท้าทายสำ�หรับคนดูแล และลำ�บาก
ยากเย็นสำ�หรับผู้ทุพพลภาพ บ่อยครั้งเขารู้สึกว่าไม่มี
ใครเข้าใจ และอาจประสบกับการตราหน้า หรือถูก
รังแก ซึ่งยังผลให้สูญเสียความนับถือตนเอง
สิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดซึ่งเราทำ�ได้ สำ�หรับผู้ทุพพลภาพ
ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ สมอง เชาวน์ปัญญา หรือ
ทางอื่นใด คือ การยอมรับ สนับสนุน และมอบ
กำ�ลังใจให้แก่เขา การมีผู้ปกครอง สมาชิกครอบครัว
คุณครู ที่ปรึกษา หรือเจ้านาย ผู้ห่วงใยและมีความ
เข้าใจ สร้างความแตกต่างใหญ่หลวงในชีวิตของผู้ที่
เผชิญหน้ากับความท้าทายพิเศษ
บทความในกุญแจใจฉบับนี้ เตือนใจเราให้เคารพ
นับถือ และมองเห็นศักยภาพในตัวผู้ที่มีความจำ�เป็น
พิเศษ เมื่อเราทำ�เช่นนั้น เขาก็จะเป็นดุจดอกไม้ที่
เบ่งบาน และอาจทำ�ให้เราประหลาดใจ เหนือล้ำ�เกิน
ความคาดหมายสูงสุดของเรา เช่นเดียวกับหลาย
คน ทั้งที่มีชื่อเสียงและไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก เขาเป็นผู้ที่
ฝ่าฟันอุปสรรค โดยก้าวไปสู่การดำ�เนินชีวิตที่ประสบ
ความสำ�เร็จและก่อเกิดผล ทั้งๆ ที่ทุพพลภาพ
หลานชายผู้น่าทึ่งสองคนของฉัน เป็นข้อพิสูจน์
เขามีส่วนมอบให้แก่โลกของเรา ในหนทางที่พิเศษ
และมีเอกลักษณ์เฉพาะ ฉันไม่สงสัยเลยว่าเขาจะ
ทำ�ให้เราทึ่งใจต่อไป ฉันภูมิใจในตัวเขาอย่างยิ่ง

หลักเบื้องต้น
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คณะผู้จัดทำ�กุญแจใจ
กุญแจใจ ชุดที่ 7 เล่มที่ 11

พระเจ้ามี
วัตถุประสงค์ทลี่ กู
ของฉันทุพพลภาพ
โดย แซนดรา พีเพิลส์ ปรับเปลี่ยน

น้

องสาวฉันเป็นโรคดาวน์ซินโดรม ดังนั้น
เมื่อครอบครัวของเราออกไปทานข้าวนอก
บ้าน หรือไปที่ไหน ผู้คนก็สังเกตเห็น บางครั้ง
เขาจ้องมอง บางครั้งเขายิ้มแย้ม บางครั้งเขา
เบือนหน้าไปทางอื่น เด็กเล็กๆ อาจถามหรือ
ชี้มือ นี่กลายเป็นเรื่องธรรมดา จนเราไม่ทัน
สังเกตอีกต่อไป
แต่ลูกชายของเราชื่อเจมส์ เป็นออทิสติก ซึ่ง
ดูไม่ออกเลย แต่มักจะฟังออก ถ้าเราไปร้านขาย
ของ เขาจะกรีดร้อง ผู้คนหันมามอง ถ้าเรา
ไปที่สวนสาธารณะ เขาจะกระโดดและกระพือ
ปีก ผู้คนสังเกต ขึ้นอยู่กับว่าเขาเสียงดังแค่ไหน
หรือเราไปที่ไหน บางครั้งเราเห็นสายตาที่ไม่
พอใจ หรืออาการขุ่นเคือง ถึงกับมีคนถามเรา
สองสามครั้ง
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เมื่อเดือนก่อน เจมส์กับฉันนั่งทานอาหาร
ที่ศูนย์ชุมชน ซึ่งเราเอาอาหารมาทานร่วมกัน
ผู้หญิงคนที่นั่งข้างๆ ส่งสัญญาณไปทางเจมส์
และถามว่า “โตขึ้นเขาจะหายไหม” ฉันไม่แน่ใจ
ว่าเธอหมายถึงอะไร “โรคออทิสติก โตขึ้นเขา
จะหายไหมหรือคะ” “ใช่ค่ะ” เธอตอบ แล้วถาม
ต่อว่า “คุณทำ�อะไรตอนตั้งท้อง เขาถึงเป็น
เช่นนั้น” ในการสนทนากับคุณแม่คนหนึ่งตอน
ที่ลูกชายคนโตซ้อมละคร เธอถามฉันว่า “คุณ
ทานปลาทูน่าเยอะตอนตั้งท้องใช่ไหม ฉันได้ยิน
ว่านั่นเป็นสาเหตุของปัญหา”
ฉันไม่รู้เสมอไปว่าจะตอบคำ�ถามแบบนั้นด้วย
ความนุ่มนวลอย่างไร
ผู้ปกครองจำ�นวนมากของเด็กพิเศษดิ้นรนกับ
เรื่องนี้ เราสงสัยว่าเป็นความผิดของเราหรือ
เปล่า เราถูกพระเจ้าลงโทษสำ�หรับบางสิ่งที่เรา
ทำ�หรือไม่ได้ทำ� ใช่ไหม
เอมี จูเลีย เบคเกอร์ ผู้ประพันธ์ Good
and Perfect Gift (ของขวัญที่ดีและสมบูรณ์
แบบ) เกี่ยวกับกำ�เนิดของลูกสาวเธอ ซึ่งเป็น
ดาวน์ซินโดรม กล่าวว่า “เพนนีไม่ใช่การลงโทษ
หรือรางวัล เธอเป็นเด็ก ไม่ใช่ผลจากบาป หรือ
ความบังเอิญทางชีวภาพ หรือเป็นบทเรียนใด
ที่เราต้องเรียนรู้ เปล่าเลย นี่เกิดขึ้นเพื่อเผยให้
เห็นสง่าราศีของพระเจ้า”
ดังนั้นการตอบคำ�ถามว่า “คุณทำ�อะไรเขาจึง
เป็นเช่นนั้น” คำ�ตอบของฉัน คือ “ชีวิตเขาคือ
สักขีพยานถึงพลังอำ�นาจของพระเจ้า เขาถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า จากโรคออทิสติก จากการ
ดิ้นรนต่อสู้ จากการกระพือปีกและกรีดร้อง จาก
ชัยชนะและความสำ�เร็จ เมื่อเขาลองทานอา
หารใหม่ๆ และหัดใช้ห้องน้ำ� เมื่อเขาคือเหตุผล
ที่ชุมชนของเราจัดโปรแกรมเด็กพิเศษขึ้นมา”
นี่ไม่ใช่เกี่ยวกับฉัน (หรือปลาทูน่าที่ฉันทาน
หรือไม่ได้ทาน) นี่ไม่เกี่ยวกับเจมส์ด้วยซ้ำ� ทว่า
เกี่ยวกับการที่สิ่งสร้างสรรค์มีส่วนถวายเกียรติ
แด่พระเจ้าได้ทั้งสิ้น
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ปฏิสัมพันธ์
กับผู้ที่มี
ความจำ�เป็น
พิเศษ
หลักเบื้องต้น

โดย ชอว์น เฮนรี่ ปรับเปลี่ยน

บ

างคนรู้สึกอึดอัดเมื่อพูดคุยกับผู้ที่มี
ความจำ�เป็นพิเศษ เหตุผลหนึ่งอาจ
เป็นเพราะรู้สึกสงสาร และทึกทักว่าเขา
ขมขื่นที่ทุพพลภาพ ในหลายกรณีไม่ได้เป็น
เช่นนั้น บ่อยครั้งผู้ทุพพลภาพรู้สึกว่าชีวิตเขา
อุดมด้วยประสบการณ์ ถึงแม้ว่ามีโอกาสที่จะ
ไม่ต้องทุพพลภาพ เขาอาจเลือกที่จะไม่ทำ�
เช่นนั้น
อีกเหตุผลหนึ่งที่บางคนอึดอัดใจเมื่อ
อยู่ใกล้ผู้ทุพพลภาพ เพราะเขากลัวว่าจะ
“พูดอะไรผิด” อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่เรื่อง
ใหญ่สำ�หรับผู้ทุพพลภาพส่วนมาก สิ่งสำ�คัญ
ก็คือ คุณเคารพนับถือเขา และมองผ่านภาวะ
ทุพพลภาพของเขา
คนจำ�นวนมากสงสัยเกี่ยวกับคำ�ศัพท์ที่
ถูกต้อง นี่คือความบกพร่อง ภาวะทุพพลภาพ
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หรือความไม่สมประกอบ เมื่อคุณทำ�งานกับ
ใครบางคน คุณถามเขาได้ว่าเลือกใช้คำ�ศัพท์ใด
เมื่อบอกกล่าวกับสาธารณชน หรือใช้ในข้อเขียน
คุณก็ต้องทำ�การค้นคว้าสักหน่อย เพื่อให้แน่ใจ
ว่าใช้ศัพท์ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และ
หลีกเลี่ยงคำ�ที่เข้าข่ายว่าเป็นการก้าวร้าว
สิ่งสำ�คัญที่สุดที่ควรรู้ เมื่อปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ทุพพลภาพ คือ เขาก็เป็นคนเหมือนกัน เมื่อ
คุณเริ่มรู้จักใครสักสองคนเป็นส่วนตัวที่มีภาวะ
ทุพพลภาพ สมมุติฐานที่ไม่ถูกต้องและความ
เชื่อผิดๆ ทั้งหลายแหล่จะหมดไป
ต่อไปนี้เป็นคำ�แนะนำ�เบื้องต้นบางอย่าง
เพื่อช่วยคุณให้รู้สึกเป็นกันเองมากขึ้น ใน
การปฏิสัมพันธ์กับผู้ทุพพลภาพ และช่วยให้
ผู้ทุพพลภาพชื่นชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณ
มากขึ้น
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• อย่าตั้งสมมุติฐาน อย่าทึกทักว่าคุณรู้ว่าใคร

บางคนต้องการอะไร รู้สึกอย่างไร หรืออะไรดี
ที่สุดสำ�หรับเขา ถ้าคุณมีคำ�ถามว่าควรทำ�อะไร
ทำ�อย่างไร ควรใช้ภาษาหรือคำ�ศัพท์อะไร หรือ
ควรเสนอความช่วยเหลืออะไรบ้าง ขอให้ถาม
เขา บุคคลผู้นั้นควรเป็นแหล่งข้อมูลแรกที่ดีที่สุด
ของคุณ
• ทุกคนแตกต่างกัน ระลึกไว้ว่าผู้ทุพพลภาพ
มีความชอบที่แตกต่างกัน เพียงเพราะว่า
ผู้ทุพพลภาพคนหนึ่งชอบอะไรบางอย่าง ไม่ได้
หมายความว่าผู้ทุพพลภาพอีกคนหนึ่งจะชอบ
เช่นนั้นด้วย
• ถามก่อนช่วย ก่อนที่จะช่วยใคร ถามว่าเขา
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ทำ�ตามที่เขา
บอกเป็นนัย และถามถ้าไม่แน่ใจว่าควรทำ�อะไร
อย่ารู้สึกขุ่นเคือง ถ้าใครปฏิเสธความช่วยเหลือ
ที่คุณเสนอให้
• เอ่ยปากกับบุคคลผู้นั้นโดยตรง พูดกับเจ้าตัว
โดยตรง ไม่ใช่กับล่าม คนดูแล หรือเพื่อน คุณ
ไม่ต้องเพิกเฉยต่อคนอื่นโดยสิ้นเชิง เพียงแต่
แน่ใจว่าคุณมุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่คุณพูด
คุยด้วย เมื่อคนหูหนวกมีล่าม เขาจะมองไปที่
ล่าม ขณะที่คุณพูด ต้องใช้ความพยายามเป็น
พิเศษสักหน่อยที่จะหันหน้าไปทางเขา แทนที่จะ
หันไปทางล่าม
• อยู่ระดับเดียวกัน ถ้าคุณจะพูดกับคนที่นั่ง
รถเข็นสักพักหนึ่ง ขอให้นั่งลงเพื่อจะได้อยู่ระดับ
เดียวกับเขา เขาจะได้ไม่เมื่อยคอ เพราะต้อง
แหงนหน้ามองคุณ
• พูดตามปกติ บางคนมีแนวโน้มที่จะพูดเสียง
ดังขึ้นและช้าลง เมื่อพูดกับผู้ทุพพลภาพ อย่า
ทำ�เช่นนั้น อย่าทึกทักว่าเพียงเพราะบุคคลนั้นมี
ภาวะทุพพลภาพ เขาก็มีความบกพร่องในการ
รับรู้ หรือหูตึงด้วย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่สมอง
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พิการอาจใช้รถเข็น ควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกายส่วนบนไม่ได้ พูดลำ�บาก ทว่าเขาหูไว
สามารถรับรู้อย่างรวดเร็ว และมีเชาวน์ปัญญา
• ใช้ภาษาทั่วไป ไม่เป็นไรที่จะใช้คำ�พูดทั่วไป
เช่น “คุณเห็นไหมว่าฉันหมายถึงอะไร” แม้แต่
กับผู้ที่ตาบอด บ่อยครั้งคนตาบอดกล่าวว่า
“ฉันไม่เจอสิ่งที่มองหา” และ “ฉันไม่เห็นบน
[เว็บไซต์]หน้านี้”
• ใช้ภาษาที่ “บุคคลมาก่อน” คือการถือว่า
บุคคลมาก่อน ส่วนภาวะทุพพลภาพอยู่อันดับ
สอง เช่น การกล่าวว่า “ชายตาบอด” แทนที่
“คนตาบอด” และ “ผู้หญิงที่นั่งรถเข็น” แทนที่
“รถเข็นที่มีผู้หญิงนั่ง” ขอให้ใช้ภาษาที่บุคคลมา
ก่อน เมื่อพูดคุยกับผู้ทุพพลภาพ เมื่อกล่าวและ
เขียนเกี่ยวกับผู้ทุพพลภาพ
• หลีกเลี่ยงคำ�ที่เข้าข่ายว่าเป็นการก้าวร้าว
หรือคำ�รื่นหู หลายคนพบว่าบางคำ�น่ากวนใจ
หรือก้าวร้าว เช่น ต้องนั่งติดรถเข็นตลอดชีวิต
เหยื่อเคราะห์ร้าย ทุกข์ทรมาน ปัญญาอ่อน
พิกลพิการ เป็นง่อย และคำ�รื่นหู เช่น ความ
ท้าทายทางกายภาพ ถ้าคุณไม่แน่ใจ ขอให้ถาม
ผู้ทุพพลภาพว่าเขาเลือกใช้ศัพท์อะไร นอกจากนี้
ขอให้สังเกตว่าคำ�ศัพท์ซึ่งเป็นที่ยอมรับนั้น
แตกต่างกันไปในส่วนต่างๆ ของโลก หาก
ประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำ�ศัพท์
ในพื้นที่ของคุณ กรุณาติดต่อสมาคมคนพิการ
ระดับท้องถิ่น
• ตระหนักถึงพื้นที่ส่วนตัว บางคนซึ่งใช้
อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ เช่น รถเข็น
อุปกรณ์ช่วยเดิน หรือไม้เท้า เล็งเห็นว่าอุปกรณ์
ช่วยเคลื่อนที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่
ส่วนตัวของเขา อย่าแตะต้อง เคลื่อนย้าย หรือ
ยืนพิงอุปกรณ์ นี่เป็นสิ่งสำ�คัญด้วยในด้านความ
ปลอดภัย
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จากใจ
ผู้ปกครอง

ความสำ�คัญของ
การนับถือตนเอง

โดย บ็อบ คันนิงแฮม ปรับเปลี่ยน

บ่

อยครั้งผู้คนใช้วลี “การนับถือตัวเอง”
เมื่อกล่าวถึงการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ทว่า
คืออะไรกันแน่ เหตุใดจึงสำ�คัญมากสำ�หรับเด็กที่
มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ และไม่มีสมาธิใน
การเรียน
การที่เด็กนับถือตนเองคือ การที่เด็กเห็น
คุณค่าตนเอง และเชื่อว่าตนเองมีความสำ�คัญ
ในโลก ซึ่งเชื่อมโยงกับการที่เด็กรู้สึกมีความ
สามารถ การนับถือตนเองในเชิงบวกสร้าง
ความแตกต่างใหญ่หลวงได้สำ�หรับเด็กที่มี
ปัญหาเรื่องการเรียนรู้และขาดสมาธิในการ
เรียน
เมื่อเด็กเห็นคุณค่าตนเอง ก็มีแนวโน้มมาก
ขึ้นที่เขาจะยืนหยัดเพื่อตนเอง และขอความ
ช่วยเหลือที่เชื่อว่าเขาสมควรได้รับ เมื่อเด็กไม่
กังวลและมีความเชื่อมั่นในตนเอง เขาก็สามารถ
เผชิญหน้าและรับความท้าทายในการเรียนรู้
เมื่อเด็กมีความนับถือตนเองสูง เขาก็จะ
• รู้สึกว่ามีคนนับถือ
• มีความยืดหยุ่น และรู้สึกภูมิใจ แม้ในยาม
ที่เขาทำ�ผิดพลาด
• สำ�นึกว่าเขาควรควบคุมกิจกรรมและ
เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต
• เป็นตัวของตัวเอง
• มีความรับผิดชอบต่อการกระทำ�ของตนเอง
• รู้สึกเป็นกันเองและมั่นใจในการสาน
สัมพันธภาพ
• มีความอาจหาญที่จะเชื่อในค่านิยมของ
6

ตนเอง และตัดสินใจได้ดี แม้ในยามที่ต้อง
เผชิญหน้ากับแรงกดดันจากเพื่อนร่วมกลุ่ม
เด็กจะพัฒนาการนับถือตนเองในเชิงบวก
โดยประสบการณ์จากความสำ�เร็จ ครั้งแล้ว
ครั้งเล่า ผลสำ�เร็จในอดีตแสดงให้เห็นว่าเขามี
คุณสมบัติที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ
ความสำ�เร็จช่วยให้เขารู้สึกดีกับตนเอง
ความสำ�เร็จทำ�ให้คนอื่นพอใจด้วย เช่น
เพื่อนมิตร และผู้ใหญ่ที่ห่วงใย นี่ช่วยให้เขารู้สึก
ดีเช่นกัน เมื่อวันเวลาผ่านไป ความสำ�เร็จและ
คำ�ชมเชยที่ได้รับ ช่วยให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพ
เชิงบวก ซึ่งเชื่อมโยงกับการมีความนับถือ
ตนเองสูง
เด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้และไม่มีสมาธิ
ในการเรียน บ่อยครั้งต้องดิ้นรนที่จะพัฒนาและ
รักษาไว้ซึ่งการมีความนับถือตนเองสูง ไม่ใช่ว่า
เขาไม่เคยประสบความสำ�เร็จ แต่เป็นเพราะ
ประสบการณ์ของเขาไม่เสมอต้นเสมอปลาย
ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทำ�แบบฝึกหัด
บางอย่าง เด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้และ
ขาดสมาธิในการเรียน บางครั้งก็เป็นยอมรับ
ของเพื่อนร่วมกลุ่ม แต่บางครั้งก็ตกเป็นเป้าของ
การล้อเลียนที่โหดร้าย
นี่ส่งผลให้เด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนและ
กุญMotivated
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ไม่มีสมาธิในการเรียน ขาดความไม่มั่นใจใน
ความสามารถของเขามากขึ้น เขาอาจเติบโต
ขึ้นโดยที่ไม่แน่ใจว่าควรจะมีปฏิกิริยาอย่างไร
ต่อความท้าทายต่างๆ
เด็กที่ขาดความนับถือตนเอง อาจไม่เชื่อว่า
เขาควรค่ากับการปฏิบัติที่ดี เนื่องจากเขารู้สึก
เช่นนี้ เขาคงไม่ขอความช่วยเหลือ หรือไม่
ยืนหยัดเพื่อตัวเอง อีกนัยหนึ่งก็คือ เขาจะไม่
พัฒนาทักษะในการรักษาสิทธิ์ของตนเอง
นอกจากนี้ การขาดความนับถือตนเองยัง
เป็นต้นเหตุของความท้าทายที่ร้ายแรงอื่นๆ
เพราะว่า
• การล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า อาจนำ�ไปสู่
การรู้สึกไม่สมหวัง โมโห กลัดกลุ้ม และ
เศร้าโศก
• บ่อยครั้งเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้จะ
หมดความสนใจต่อการเรียน
• ส่งผลเสียต่อมิตรภาพ เพราะเด็กที่รู้สึกไม่
สมหวัง จะมองหาสิ่งที่น่าสนใจในเชิงลบ
• เด็กอาจกลายเป็นคนเก็บตัว หรือยอม
คล้อยตามแรงกดดันจากเพื่อนร่วมกลุ่ม
การสร้างความนับถือตนเองนั้นเป็นไปได้
เด็กเรียนรู้ที่จะปรับปรุงมุมมองและเห็นคุณค่า
ตนเอง การเป็นผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน ทว่า
มองตามความเป็นจริง คือกุญแจสำ�คัญ
ขอให้ชมเชยความพยายามของเด็ก แต่อย่า
กล่าวคำ�ชมเชยมากเกินควรสำ�หรับทุกสิ่งที่เขา
ทำ� เด็กรู้ว่าเมื่อใดที่เขาประสบความสำ�เร็จและ
ทำ�งานหนัก และเมื่อใดที่ไม่ใช่เช่นนั้น การ
ขอให้คุณครูคอยสนับสนุน ทว่ามองตามความ
เป็นจริง ก็มีส่วนสำ�คัญเช่นกัน
การช่วยบุตรหลานให้หาเพื่อนที่ยอมรับเขา
ยังไงยังงั้น ช่วยเขาให้รู้สึกว่าตนเองมีค่า และ
มีคนคอยสนับสนุน
ช่วยบุตรหลานให้ค้นพบจุดแข็งของเขา และ
ช่วยเสริมสร้างจุดแข็งดังกล่าว
กิจกรรมที่ส่งเสริมการร่วมมือ แทนการ
กุญแจใจ ชุดที่ 7 เล่มที่ 11

แข่งขัน มีส่วนช่วยโดยเฉพาะ เพื่อปลูกฝังการ
นับถือตนเอง
ระบุความเชื่อที่ไม่ถูกต้องซึ่งเด็กมีเกี่ยวกับ
ตนเอง แล้วเปลี่ยนแนวทางใหม่ ไม่ว่าจะ
เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ ความดึงดูดใจ
ความสามารถ หรือสิ่งอื่นๆ ช่วยให้เด็กกำ�หนด
มาตรฐานที่ถูกต้องมากกว่า และมองตามความ
เป็นจริงมากขึ้น ในการเห็นคุณค่าตนเอง นี่จะ
ช่วยให้เขามีความคิดที่ดีเกี่ยวกับตนเอง
มอบข้อเสนอแนะที่ถูกต้อง ในเชิงบวก ความ
เห็นอย่างเช่น “หนูตีโพยตีพายเสมอ!” จะทำ�ให้
เด็กรู้สึกว่าเขาไม่อาจควบคุมอารมณ์โมโหโทโส
คำ�พูดที่ดีกว่าคือ “เห็นได้ว่าหนูโมโหน้องชาย
มาก แต่ดีนะที่หนูพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ แทนที่
จะตะโกนหรือชกต่อย” นี่เป็นการยอมรับความ
รู้สึกของเด็ก ให้รางวัลกับการเลือกทางที่ถูก
และส่งเสริมเด็กให้เลือกทางที่ถูกอีกในคราว
ต่อไป
เป็นแบบอย่างเชิงบวก ถ้าคุณเข้มงวดกับ
ตนเองมากเกินควร ถ้าคุณมองในแง่ลบ หรือ
ไม่ได้มองตามความเป็นจริงเกี่ยวกับความ
สามารถและขีดจำ�กัดของคุณ บุตรหลาน
อาจเป็นภาพสะท้อนของคุณในผลที่สุด ขอให้
หล่อเลี้ยงการนับถือตนเองของคุณ แล้วบุตร
หลานจะมีแบบอย่างที่ยอดเยี่ยม
คุณร่วมใจกันช่วยบุตรหลานนำ�ส่วนที่ดีเลิศ
ออกมาจากตัวเขาได้ และมอบพลังให้เขาจัดการ
กับความท้าทายที่เขาจะประสบ

“การสร้างความนับถือ
ตนเองนั้นเป็นไปได้
เด็กเรียนรู้ที่จะ
ปรับปรุงมุมมองและ
เห็นคุณค่าตนเอง”
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ระสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ดีที่สุดในชีวิตผม คือ การเฝ้าดู
เจมมี่ สมิธ เด็กหนุ่มออทิสติก ซึ่งผละจากกิจวัตรประจำ�
วันในชิคาโก เดินทางไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสำ�หรับผู้บกพร่อง
ทางสติปัญญา ณ กรุงเซี่ยงไฮ้ ที่สับสนวุ่นวายของประเทศจีน
และประสบความสำ�เร็จ
ความสำ�เร็จของเจมมี่ ซึ่งรับมือกับสภาพการณ์ในต่าง
ประเทศ และนำ�เหรียญเงินกลับมาบ้าน คือผลลัพธ์จากสิ่ง
เดียว ได้แก่ความบากบั่น ผมยังไม่เจอใครที่ทำ�งานหนักกว่า
เขา หรือใครที่เห็นคุณค่าโอกาสจากหน้าที่การงานมากกว่าเขา
สถานที่ทำ�งานเพิ่มความหลากหลาย ทว่ายังมีงานน้อย
เหลือเกินสำ�หรับคนที่เป็นออทิสติก หรือมีความบกพร่องอื่นๆ
ทางสติปัญญา อัตราคนว่างงานแตกต่างกันไป สุดแล้วแต่ผล
การศึกษา ทว่าอยู่ที่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยทั่วไปแล้ว
ผู้ทุพพลภาพที่มีงานทำ�ก็ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าคนงานอื่นๆ ถือ
กันว่าความทุพพลภาพเป็นสิ่งที่น่าอัปยศอดสู นายจ้างจึงกลัว
ว่าการเอื้ออำ�นวยคนงานที่มีภาวะดังกล่าวอาจทำ�ให้มีต้นทุนสูง
โชคดีที่ว่ามีความคืบหน้าอยู่บ้าง
เด็บ รัสเซลล์ ระบุว่าผลลัพธ์มีสถิติที่เป็นเลิศ การออก
จากงานในกลุ่มลูกจ้างผู้ทุพพลภาพ มีอัตราต่ำ�กว่ากลุ่มลูกจ้าง
ผู้ไม่ทุพพลภาพ 50 เปอร์เซนต์ ส่วนความถูกต้องแม่นยำ�และ
ประสิทธิผลมีอัตราเท่ากัน
“ผู้คนคิดว่าการปรับเปลี่ยนจะมีค่าใช้จ่ายสูงและน่า
หวาดหวั่น” คุณรัสเซลล์กล่าว “สิ่งที่เราค้นพบ โดยเฉพาะ
ในเรื่องที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายมีอัตราต่ำ�มาก ในจำ�นวนผู้
ทุพพลภาพหลายพันคนที่เราว่าจ้าง เราใช้จ่ายน้อยกว่า 50
ดอลลาร์ต่อคน ส่วนมากแล้ว การปรับเปลี่ยนที่จำ�เป็นคือ
การเปิดใจให้กว้าง”
ข้อสำ�คัญที่ควรตระหนักได้แก่ เมื่อบริษัทว่าจ้างผู้
ทุพพลภาพทางสติปัญญาหรือด้านอื่นๆ ไม่ใช่เป็นการ
สงเคราะห์ แต่เนื่องจากว่าเขาเป็นลูกจ้างที่ดี
ผมกล้าพูดได้ว่าควรจะเป็นเช่นนี้ สถานที่ทำ�งานจะได้รับ
ผลประโยชน์เสมอ จากการให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมกลุ่ม
เราควรปรารถนาที่จะทำ�งานเคียงข้างผู้ทุพพลภาพ ไม่ใช่
เพื่อการกุศล แต่หวังว่าเราจะได้รับผลประโยชน์ โดยเรียนรู้
จากกันและกัน
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โรคอารมณ์สองขั้ว
กับหน้าที่การงาน

ก

ารวินิจฉัยว่าเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว อาจ
มีผลกระทบใหญ่หลวงต่องานอาชีพ ในผล
สำ�รวจครั้งหนึ่งของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าและโรค
อารมณ์สองขั้ว มีจำ�นวน 88% บอกว่าสภาวะ
ดังกล่าวส่งผลต่อความสามารถในการทำ�งาน
แต่การวินิจฉัยว่าเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว ไม่ได้
หมายความว่าคุณทำ�งานต่อไม่ได้เสมอไป มีคน
มากมายที่เป็นโรคอารมณ์สองขั้ว ซึ่งทำ�งาน
และดำ�เนินชีวิตตามปกติ
คุณไม่ต้องพูดคุยกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วม
งานถึงโรคอารมณ์สองขั้ว สุขภาพเป็นเรื่องส่วน
บุคคล แต่ถ้าสภาวะของคุณส่งผลต่อหน้าที่การ
งาน การเปิดใจอาจเป็นแนวคิดที่ดี เจ้านายและ
เพื่อนร่วมงานอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง
ในพฤติกรรมของคุณ ถ้าคุณอธิบายว่าเกิดอะไร
ขึ้น เขาคงเห็นใจและให้ความช่วยเหลือมากกว่า
ที่คุณคาดหมาย
บางคนที่เป็นโรคอารมณ์สองขั้วพบว่างานที่
ทำ�อยู่นั้นไม่เหมาะ บางทีงานอาจทำ�ให้เครียด
เกินไป หรือตารางเวลาทำ�งานไม่ค่อยยืดหยุ่น
เขาอาจนอนหลับพักผ่อนไม่พอ หรือการทำ�งาน
เป็นกะอาจเป็นเหตุให้สภาวะของเขาแย่ลง ถ้า
คุณคิดว่างานนั้นมีผลเสียต่อสุขภาพ ก็ถึงเวลา
ทำ�การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ต่อไปนี้คือข้อควร
พิจารณาบางส่วน
• ตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรจริงๆ จาก
หน้าที่การงาน คุณต้องตัดความรับผิดชอบไป
บ้างไหม คุณต้องพักผ่อนมากขึ้นในแต่ละวันหรือ
เปล่า เพื่อลดความเครียด คุณต้องการทำ�งาน
ตามลำ�พัง หรือทำ�เป็นกลุ่มมากกว่า คุณต้อง
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เว็บเอ็มดี รีพรินท์ ข้อความหยิบยกมาปรับเปลี่ยน
ทำ�งานในจำ�นวนชั่วโมงที่น้อยลง หรือหยุดพัก
บ้างไหม หรือคุณต้องทำ�งานที่แตกต่างไปเลย
• ตัดสินใจด้วยความรอบคอบ ผู้ที่เป็นโรค
อารมณ์สองขั้วมีแนวโน้มที่จะทำ�อะไรหุนหัน
พลันแล่น ขอให้ตรึกตรองผลกระทบจากการเลิก
ทำ�งานดังกล่าว ทั้งต่อตนเอง และเป็นไปได้ว่า
ต่อครอบครัวของคุณด้วย ขอให้พูดคุยถึงความ
รู้สึกของคุณกับครอบครัว นักบำ�บัด หรือผู้ให้
บริการด้านสุขภาพ
• ค่อยเป็นค่อยไป การกลับไปทำ�งาน
หลังจากช่วงเวลาหยุดพัก อาจทำ�ให้เครียด
ขอให้ลองทำ�งานนอกเวลา อย่างน้อยก็จนกว่า
จะมั่นใจว่าโรคอารมณ์สองขั้วมีความเสถียรแล้ว
บางคนพบว่างานจิตอาสาเหมาะกับการปรับตัว
ดังกล่าว
น่าเสียดายที่ว่าคุณอาจยังคงพบเจอผู้คน
ในที่ทำ�งานซึ่งปฏิบัติต่อคุณอย่างไม่เป็นธรรม
เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้ว บ่อยครั้งพฤติกรรม
เป็นเพราะความไม่รู้ คุณอาจแก้ไขปัญหาได้
โดยช่วยให้ผู้คนเกิดความเข้าใจบ้างเกี่ยวกับโรค
อารมณ์สองขั้ว
บางคนที่เป็นโรคอารมณ์สองขั้วรู้สึกว่าเขาได้
รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในที่ทำ�งาน เขาอาจ
ถูกมองข้ามในการเลื่อนตำ�แหน่งหรือการขึ้นเงิน
เดือน ฯลฯ ถ้าคุณคิดว่าคุณได้รับการปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรม มีสิ่งต่างๆ ที่คุณทำ�ได้ แต่อย่าวู่วาม
ค้นคว้าข้อกฎหมาย และพูดคุยถึงสถานการณ์
ดังกล่าวกับเพื่อนมิตร ครอบครัว นักบำ�บัด
และผู้ให้บริการสุขภาพ ก่อนที่จะลงมือ
ดำ�เนินการ
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เฟล่าเพื่อนสนิท
ของฉัน
เธอไม่ยอมแพ้

โดย เค ราฟิโทสัน ปรับเปลี่ยน

สํ

าหรับผู้คนในมาดากัสการ์ ซึ่งมีความ
ทุพพลภาพ ชีวิตไม่ง่ายนัก บ่อยครั้ง
ผู้ทุพพลภาพถูกตราหน้า โดดเดี่ยว ตัดขาด
จากครอบครัว หรือถูกละเลย นี่เป็นเพราะ
ความทุพพลภาพ โดยทั่วไปแล้วมักจะถือว่า
เป็นคำ�สาปแช่ง ในสังคมที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์
ถึงแม้ว่าเราไม่อยากยอมรับ
ชีวิตฉันเปลี่ยนไปเมื่อพบเฟล่า เรื่องราวชีวิต
ของเธอช่วยเปิดหูเปิดตาฉัน

ฉันพบเฟล่าอย่างไร

ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 2006 เมื่อฉันเข้ารับ
หลักสูตรที่มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ในโปรแกรม
การฝึกผู้นำ�เยาวชน เฟล่า ราซาฟินจาโต เป็น
ผู้ทุพพลภาพคนเดียว ในกลุ่มนักเรียน 25 คน
เธอทำ�ให้ทุกคนประทับใจกับทัศนคติที่ตรงไป
ตรงมา ใจกล้า และการที่เธอไม่รู้สึกมีปมด้อย
เกี่ยวกับความทุพพลภาพ
ตอนนั้นแหละ ในวัย 24 ปี เรากลายเป็น
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เพื่อนกัน เธอเล่าให้ฉันฟังถึงการดิ้นรนชั่วชีวิต
ของเธอ เป็นเรื่องราวความสำ�เร็จจริงๆ เมื่อ
เทียบกับชีวิตผู้ทุพพลภาพคนอื่นๆ จำ�นวนมาก
เธออาจเป็นหญิงทุพพลภาพ ทว่าเหนือสิ่ง
อื่นใด เธอเป็นนักสู้
เมื่อเฟล่าอายุ 3 ขวบ เธอติดเชื้อโปลิโอ
ขาใช้งานไม่ได้ โชคดีที่ผู้ปกครองมอบทุกโอกาส
ให้เธอประสบความสำ�เร็จในชีวิต
คุณแม่ยืนกรานว่าเธอควรได้รับการศึกษา
เหมือนเด็กอื่นๆ ในวัยของเธอ ทว่าโรงเรียน
ส่วนใหญ่ที่เมืองอันตานานาริโว ทั้งโรงเรียน
รัฐฯ และโรงเรียนเอกชน ปฏิเสธไม่ยอมรับเธอ
เข้าเรียน ในที่สุดเธอโชคดีมากพอที่ได้เข้าเรียน
ที่โรงเรียนสอนศาสนา ทว่าต้องมีค่าแลกเปลี่ยน
สูง ทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ
ตลอดหลายปีเธอต้องขึ้นบันไดสูง โดยใช้ไม้
ค้ำ�ยัน เพื่อนร่วมชั้นหัวเราะเยาะเธอ ทว่าเพียง
แค่นั้นไม่ทำ�ให้เฟล่าเปลี่ยนใจจากเป้าหมายการ
ดำ�เนินชีวิตตาม“ปกติ”
เฟล่าสำ�เร็จการศึกษาจากโรงเรียนธุรกิจ
ตอนนี้เธอแต่งงานแล้ว มีบุตรสาวน่ารักสอง
คน ในขณะเดียวกัน เธอเป็นผู้ควบคุมดูแล
ศูนย์ Centre Sembana Mijoro (CSM) เป็น
องค์กรเอ็นจีโอที่ให้การสนับสนุนเด็กพิการ และ
รณรงค์ส่งเสริมการศึกษาแบบเรียนรวม
นอกจากนี้ เฟล่าเปิดศูนย์การศึกษาสำ�หรับ
เด็กพิการทางสมอง ซึ่งมีสภาพที่ส่งผลต่อทักษะ
การเคลื่อนไหว และต้องมีคนดูแลตลอดเวลา
ศูนย์แห่งนี้เสนอการฝึกเชิงปฏิบัติสองด้าน ได้แก่
การเย็บผ้าและการอบขนม ซึ่งสร้างงานสำ�หรับ
ผู้ทุพพลภาพหญิง
ดังที่ฉันบอกไว้ เฟล่าคือเรื่องราวความ
สำ�เร็จ! ในมาดากัสการ์ แค่การเป็นผู้หญิงก็เสีย
เปรียบแล้ว ทว่าการเป็นผู้หญิงที่มีความจำ�เป็น
พิเศษ ทำ�ให้คุณรู้สึกราวกับว่าแบกทั้งโลกไว้
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รวมพลังกันสร้างความเปลี่ยนแปลง

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 เฟล่ากับฉันร่วมมือ
กัน ผ่านองค์กรที่เราช่วยงานอยู่ (คือ CSM
และสมาคมโนวาสเตลลา ที่ฉันเป็นหัวหน้า)
เราร่วมกันต่อสู้เพื่อปฏิรูปกฎหมายมาลากาซี
เกี่ยวกับผู้ทุพพลภาพ
เราจัดเตรียมแนวทางภาคปฏิบัติเรื่องสิทธิ
ของผู้ทุพพลภาพ เพื่อให้สาธารณชนตระหนักว่า
ผู้ทุพพลภาพมีสิทธิเช่นเดียวกันกับคนที่ไม่พิการ
ในปี ค.ศ. 2009 เราช่วยทำ�การค้นคว้า
เกี่ยวกับการที่เด็กพิการเรียนรวมกับเด็กอื่น ใน
โรงเรียนที่เมืองอันตานานาริโว เราพบว่ามีเด็ก
พิการเพียง 0.26 เปอร์เซ็นต์ของจำ�นวนเด็กวัย
เรียนทั้งหมด จากโรงเรียน 631 แห่งในเมือง
อันตานานาริโว
ทุกวันเราพยายามหาทางแก้ที่เป็นนวัตกรรม
ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ทุพพลภาพดำ�เนินชีวิต
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น
ห้องน้ำ�สาธารณะที่อํานวยความสะดวกสำ�หรับ
ผู้ทุพพลภาพ หรือสร้างทางลาดภายนอกอาคาร
สาธารณะ
ในปัจจุบัน เพื่อนกับฉันทำ�งานจิตอาสา ผู้คน
แปลกใจ เพราะมาดากัสการ์ไม่มีวัฒนธรรมที่
เอื้อเฟื้อผู้อื่น บ่อยครั้งมีคนถามเราว่า “คุณได้
รับประโยชน์อะไรจากการทำ�เช่นนี้” คำ�ตอบ
ง่ายๆ ก็คือ ความพึงพอใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
และมีส่วนร่วมเล็กๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญ
อย่างยิ่ง

มีหนุ่มสาวบางคนที่กระตือรือร้นอยู่แล้ว ซึ่ง
ร่วมทีมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเสมือนจริง
และการถกกันทางสังคมออนไลน์ โดยแสดงให้
เห็นว่าผู้ทุพพลภาพมีส่วนร่วมในเครือข่ายนี้ได้
เช่นกัน
มีหนุ่มสาวคนอื่นๆ ที่ทำ�ตามแบบอย่างของ
เฟล่า และเลือกที่จะดำ�เนินการในระดับราก
หญ้า ด้วยการรวมพลังคนให้ร่วมมือกันเปลี่ยน
แนวคิด และต่อต้านทัศนคติแบบคอยดูไปก่อน
และวัฒนธรรมการแบมือขอ ซึ่งมักจะแพร่
หลายในชุมชนผู้พิการ
คุณล่ะมีจุดยืนอยู่ที่ไหน คุณทำ�อะไรบ้าง
เพื่อสิทธิของผู้ทุพพลภาพ แม้แต่การกระทำ�
เล็กที่สุดก็เป็นย่างก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นคุณคอยอะไรอยู่ ลงมือได้แล้ว! ไม่ว่าจะ
เพื่อวัตถุประสงค์นี้ หรือวัตถุประสงค์อื่น
ขอให้ลงมือทำ� และเป็นตัวแทนของการ
เปลี่ยนแปลง!

รวมพลังคนหนุ่มสาว และ
รณรงค์การตระหนักรู้ต่อผู้ทุพพลภาพ

ผู้คนที่ดำ�เนินชีวิตด้วยความทุพพลภาพและ
ไม่ทุพพลภาพ ควรจะร่วมมือกันทำ�ลายกำ�แพง
ขวางกั้น ซึ่งภาครัฐสร้างขึ้นมา และเรียกร้อง
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำ�หรับทุกคน
กุญแจใจ ชุดที่ 7 เล่มที่ 11
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ชีวิตที่ทุพพลภาพ
มีแผนการและวัตถุประสงค์ มีคุณค่าใน
ทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ วัย เพศ หรือ
ความทุพพลภาพใดก็ตาม — ชาร์รอน แอนเกิล

ความทุพพลภาพอย่างเดียวในชีวิต คือ ทัศนคติ
ที่ไม่ดี — สก็อตต์ ฮามิลตัน
การดำ�เนินชีวิตกับความทุพพลภาพ คือการ
ปรับตัว คุณทำ�สิ่งที่ใช้ได้ผลสำ�หรับคุณ
— สเตลลา ยังค์
ความทุพพลภาพขึ้นอยู่กับมุมมอง ถ้าคุณทำ�สิ่ง
หนึ่งได้เป็นอย่างดี จะมีใครสักคนที่ต้องการคุณ
— มาร์ตินา นาฟราติโลวา
ฉันขอแนะนำ�ผู้ทุพพลภาพว่า มุ่งเน้นสิ่งที่ความ
ทุพพลภาพไม่เป็นอุปสรรคให้คุณทำ�สิ่งนั้นได้ดี
อย่าเสียใจกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง
อย่าทุพพลภาพทางจิตวิญญาณ เหมือนกับ
ทางร่างกาย — สตีเฟน ฮอคกิง

ข้อNotable
ควรคิด
Quotes
เมื่อได้ยินคำ�ว่า “ทุพพลภาพ” ผู้คนนึกถึงคนที่
เดินไม่ได้ พูดไม่ได้ หรือทำ�อะไรไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ถือกันว่าปกติธรรมดา แต่ฉันไม่ถือว่าอะไรเป็น
เรื่องปกติธรรมดา ฉันพบว่าความทุพพลภาพ
ที่แท้จริง คือ ผู้คนขาดความชื่นชมยินดีในชีวิต
และมีความขมขื่นใจ — เทรี่ การ์
วีรบุรุษคือบุคคลธรรมดา ผู้มีพละกำ�ลังที่จะ
พากเพียรและอดทน ทั้งๆ ที่มีอุปสรรค
เหลือบ่ากว่าแรง — คริสโตเฟอร์ รีฟส์
ผมทุพพลภาพอย่างเป็นทางการ ทว่าผมมีความ
สามารถอย่างแท้จริง เพราะผมไม่มีแขนขา
ความท้าทายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของผม เปิด
โอกาสพิเศษที่ไม่ซ้ำ�แบบใคร เพื่อเข้าถึงผู้คน
จำ�นวนมากที่ขัดสนจนใจ — นิค วูจิซิค
ความสำ�เร็จและความสุขอยู่ในใจ มุ่งมั่นที่จะ
มีความสุขต่อไป แล้วความยินดีกับตัวคุณจะ
ประกอบกันเป็นพลังเหนียวแน่น ซึ่งฟันฝ่าความ
ยากลำ�บากไปได้ — เฮเลน เคลเลอร์
ผมเปลี่ยนทิศทางลมไม่ได้ แต่ผมปรับใบเรือได้
เพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเสมอ
— จิมมี ดีน
หันหน้าเข้าหาแสงอาทิตย์เสมอ แล้วเงามืดจะ
ทอดตัวอยู่เบื้องหลังคุณ — วอล์ท วิทแมน

