


เรื ่อง : สองขา ภาพ : จิตใส

 “หัวใจแปลงร่าง” เป็นหนังสือคำ�กลอน มีภ�พประกอบที่ 

แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมต่�ง ๆ  ของเด็กออทิสติก ที่น่�อ่�น 

เข้�ใจง่�ย ช่วยให้เด็กวัยเรียน รู้จักและยอมรับเด็กออทิสติกได้ดี 

ม�กข้ึน เดก็ออทสิติกจำ�นวนไมน้่อยทีม่คีว�มส�ม�รถและมโีอก�ส

เข้�เรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนทั่วไป พวกเข�คงจะดีใจที่มี 

หนังสือคำ�กลอนเล่มน้ีช่วยให้ผู้อ่�นได้เข้�ใจเข�ม�กข้ึน ผู้เขียน 

เป็นครูก�รศึกษ�พิเศษที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ที่ดียิ่งม�ม�ก 

กว่� 10 ปี จึงส�ม�รถถ่�ยทอดเป็นเรื่องร�วของเด็กผู้หญิงน่�รัก 

คนหน่ึงซึ่งมีคุณธรรมและเข้�ใจถึงพฤติกรรม อ�รมณ์ของพ่ีช�ย 

ของเธอที่เป็นเด็กพิเศษ “ออทิสติก” และขอร้องให้ผู้คนรอบข้�ง 

โดยเฉพ�ะเพ่ือน ๆ  ในวัยเดียวกันได้เข้�ใจพ่ีช�ยของเธอบ้�ง ขอเพียง

ได้มอบคว�มเป็นเพื่อนให้แก่พี่ช�ยออทิสติกที่ไม่ส�ม�รถแสวงห� 

เพ่ือนได้ด้วยตัวของเข�เอง ท้ังท่ีเข�ก็ต้องก�รจะมีเพ่ือนเป็นอย่�งย่ิง  

เธอเช่ือว่�เพื่อนจะทำ�ให้พี่ช�ยออทิสติกของเธออยู่ในสังคมอย่�งมี

คว�มสุขได้เช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป

 ขอขอบคุณแทนเด็กออทิสติกทุกคนที่มีหนังสือภ�พคำ�กลอน 

“หัวใจแปลงร่าง” ม�ทำ�ให้คนรอบข้�งมองพวกเข�ด้วยคว�มเข้�ใจ 

ยอมรับ และเช่ือว่�คงจะเต็มใจช่วยเติมหัวใจที่ว่�งเปล่� เพื่อให้ 

พวกเข�ส�ม�รถดำ�รงชีวิตต่อไปและอยู่ในสังคมได้ด้วยดี

 ศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา

 อดีตผู้อำานวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

คำ�นิยม



2



3

หนูมี ี่ชาย ที่มีหัวใจกายสิทธิ์

เป็นโน่นนิด เป็นน่ีนิด  

ตามแต่ที่คิดแปลงร่างไป 
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บางที ี ่หมุนเป็นลูกข่าง



5



6

บางครั้งนิ่งเป็นลูกกวางหมอบตาใส
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ยามเคล่ือนเหมือนกระทิงว ิ ่งเร็วไว
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เมื่อตกใจเหมือนกระต่ายที่ตื่นกลัว
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ไม่ชอบ ั งเสียงด ังนั ่งปิดห ู



10

เ ลินเอานิ ้วแหย่รูชอบยิ้มหัว
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อ ี่ ูดเหมือนตีกลองเล่นระร ัว 

ได ้ยินทั่ว แต่เสียงมัว ไม่เป็นคำา 
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ี่ตระหนกเหมือนนกกระจอกเทศ
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 ไม่สังเกต ู ้คน ก้มหน้าต่ำา

ไม่สบตา ไม่ว่าสี ้าหร ือตาดำา
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เป็นประจำาที่ ี ่เล่นก ับตัวเอง
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ใครวางของจองที่ไหน ี ่จำาได ้  

เลขคณิตง่ายง่าย ี่คิดเก่ง
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ชอบสะบัด สล ัดมอของต ัวเอง
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ชอบวาดร ูป ร้องเ ลง บรรเลงดนตรี
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ี่อาจแปลก แตกต่าง อยู่บ้างสักหน่อย 

 อยากให้เรา ช่วยเข้าใจ ี่ชายคนนี้
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หนูก็คอย เดินร่วมทาง ข ้าง ๆ  ี่ 

ช่วยกันนิดขยับที่...ให้ ี ่หนูยืน 



เด็ก ออทิสติกกันเถอะ
มา รู้ จัก
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 เด็กในกลุ่มออทิสติก (Autistic) คือ เด็กที่ต้องก�รคว�ม 
ช่วยเหลือพิเศษในด้�นทักษะท�งสังคม ก�รสื่อส�ร ภ�ษ� รวมทั้ง 
ด้�นพฤติกรรม ลักษณะเหล่�นี้จะเห็นได้ตั้งแต่ในช่วง ๓ ขวบแรก 
ของชีวิต ส่วนม�กเกิดกับเด็กผู้ช�ย และถ้�เป็นเด็กผู้หญิงมักจะมี 

อ�ก�รน้อยกว่� ปัจจุบันยังไม่ส�ม�รถสรุปถึงส�เหตุที่ชัดเจนที่ทำ�ให้เป็นออทิสติกได้ค่ะ

 เดก็ออทสิตกิแตล่ะคนมคีว�มส�ม�รถและระดบัก�รเรียนรู้แตกต่�งกัน บ�งคนเปน็น้อย จนดคูล�้ยกับว�่ 
เป็นเด็กที่เก็บตัว ไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่น บ�งคนเป็นแบบ “คลาสสิค” คือ ไม่มองสบต�ผู้อื่น มีพฤติกรรมซ้ำ� ๆ  
ที่ี่ชอบทำ�อยู่ตลอดเวล� เช่น สะบัดมือไปม� โยกหัว หมุนตัวเป็นลูกข่�ง ฯลฯ ดูมีพลังง�นเหลือเฟือ เสมือน 
ติดเคร่ืองพร้อมทีจ่ะพุง่ไปอย่�งไม่มีจุดหม�ย บ�งคร้ังก็น่ังน่ิง ๆ  ได้น�นๆ ชอบเล่นคนเดียว ติดของ หรือของเล่น 
“เจ้าประจำา” ที่ีถู่กใจ เล่นได้น�น ๆ  อย่�งจดจ่อ มีจินตน�ก�รในก�รเล่นต่�งจ�กเด็กท่ัว ๆ  ไป 
มีปัญห�ด้�นภ�ษ� ก�รสื่อส�ร และปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัว เช่น อ�จจะพูดไม่เป็นคำ�  
ว่�อย�กได้อะไร แต่จะจูงมือคนที่ไว้ใจ เช่น แม่ เพื่อบอกคว�มต้องก�รของตนเอง 
ไม่ส�ม�รถเร่ิมบทสนทน�ข้ึนก่อนได้ เม่ือถูกถ�ม เช่น “ช่ืออะไรจ๊ะ” หล�ยคนจะพูดเป็น 
เสียงสะท้อนกลับม�แทนที่จะบอกชื่อตัวเองว่� “ชื่ออะไรจ๊ะ” หรือบ�งคนชอบท่องทวนคำ� 
หรือวลซี้ำ� ๆ  ทีไ่ดย้นิม�จ�กคนรอบตัวหรือจำ�ม�จ�กโฆษณ�ในทวี ีคอือ�จจะพดูเลยีนเสยีงได ้
คล้�ยๆ กับนกแก้วนกขุนทอง แต่ไม่มีคว�มหม�ยหรือคว�มมุ่งหม�ยเพื่อสื่อส�ร 
ทั้งยังย�กที่จะเข้�ใจภ�ษ�ก�ย หรือท่�ท�งของคนอื่น รวมทั้งไม่สนใจด้วยว่�ผู้อื่นมองตนอย่�งไร

 เด็กออทิสติกส่วนม�กไม่ชอบคว�มเปลี่ยนแปลง ชอบให้สิ่งของอยู่ในที่ท�งของมัน เรียงลำ�ดับ 
ก่อนหลังอย่�งที่เคยเป็น ทำ�กิจกรรมเดิม ๆ  ต�มลำ�ดับเวล�ที่คุ้นเคย ถ้�มีสิ่งใด “ผิดแผน” หรือเปลี่ยนแปลง 

จะทำ�ให้รู้สึกไม่มั่นคง จนอ�จจะร้องไห้เสียงดัง ๆ  วิ่งไปวิ่งม� และสงบลงย�ก เด็กออทิสติกส่วนม�ก
จะมีคว�มรู้สึกไวต่อรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส จะชอบและไม่ชอบสิ่งของ รสช�ติ กลิ่น เสียง 
บ�งอย่�ง ทั้งไม่ชอบถูกกอด หรือให้ใครม�สัมผัสตัวโดยไม่รู้ล่วงหน้� 

 เด็กออทิสติกส่วนม�กไม่ได้มีคว�มผิดปกติหรือบกพร่องท�งร่�งก�ยแต่อย่�งใด  
มีคว�มมุ่งมั่นและจดจ่อในสิ่งที่สนใจได้ม�กกว่�คนทั่ว ๆ  ไป ส�ม�รถเรียนรู้และมีพัฒน�ก�ร 

ได้ด้วยก�รฝึก ก�รสอน ท้ังท่ีบ้�นและท่ีโรงเรียน จ�กพ่อ แม่ ญ�ติมิตร ครู ผู้ปกครอง หมอ ครูฝึกพูด 
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ครูปรับพฤติกรรม ฯลฯ ที่เข้�ใจและจัดก�รเรียนก�รสอนให้เหม�ะต่อคว�มสนใจ และระดับก�รรับรู้ได้ของ 
เด็กคนนั้น เด็กออทิสติกส่วนม�กเรียนได้ดีจ�กสื่อก�รสอนที่เป็นรูปภ�พ (visual) ม�กกว่�ที่เป็นคำ�พูด (oral)  
มีระบบคว�มคิดเป็นรูปภ�พ (visual learner) หรือตัวเลข เช่น คนทัว่ ๆ  ไป เม่ือร้อน เร�บอกว่� ร้อน แต่สำ�หรับ 
เด็กออทิสติกบ�งคนอ�จจะคิดเป็นรูปกองไฟ สีแดง หรือเลขใดเลขหน่ึงแทนคำ�ว่�ร้อน เด็กออทิสติก 
ไม่น้อยส�ม�รถเรียนร่วมกับเด็กทั่ว ๆ  ไปได้ และจะมีพัฒน�ก�รที่ดีเมื่อได้ทีมง�นที่มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 
และใส่ใจ

 เด็กบ�งคนมีคว�มส�ม�รถพิเศษ เช่น จำ�ข้อมูลตัวเลขได้อย่�งแม่นยำ� 
ชอบและสนใจคณิตศ�สตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บ�งคนว�ดรูปหรือทำ�ง�น 
ศลิปะไดด้แีละมผีลง�นทีแ่ตกต�่งจ�กคนทัว่ๆ ไป ถ�้ไมแ่น่ใจว�่ลกูเปน็ออทสิตกิ 
หรือไม่ ให้ปรึกษ� “มืออาชีพ” เช่น หมอ ครู นักจิตวิทย� ครูฝึกพูด ฯลฯ ค่ะ  
เพร�ะถ้�เร�เข้�ใจก็จะได้ช่วยกันปรับพฤติกรรมของลูกแต่เน่ินๆ ซึ่งจะมีผลต่อ 
พัฒน�ก�ร ดีกว่�ที่จะปล่อยให้เวล�ผ่�นเลยไปค่ะ ถ้�สนใจอ�จห�ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ออทิสติกบ�งส่วนเพิ่มเติมได้ที่ www.cf.mahidol.ac.th/floortime

 อยากให้ระลึกไว้เสมอว่า พฤติกรรมแปลกๆ เหล่าน้ีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเด็ก และเด็กออทิสติก 
กเ็หมอืนเดก็ปกตทิกุคน ทีต่อ้งการความรัก ความเขา้ใจ การเอาใจใสจ่ากคนรอบตวั ตอ้งการกำาลงัใจและคำาชมเชย 
มากกว่าการจ้องจับผิด ติเตียน และไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กปกติต่างก็ต้องการท่ีจะมีตัวตน มีพ้ืนท่ี 
ที่เหมาะสมที่จะยืนอยู่ด้วยกันทุกคน ผู้เขียนขอเป็นกำาลังใจให้เด็กๆ และครอบครัวของเด็กออทิสติก 
ทุกครอบครัวค่ะ
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