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พลังใจจากพ่อแม่สู่พ่อแม่ .... เรื่องเล่าจากครอบครวัน้องนนท์

การเล่าถงึชี ติครอบครั ผมในครัง้นี ้ขอใ บ้ญุกุ ลท่ีผมเล่าเร่ืองรา ของครอบครั ผม ง่ผล
ใ ้ครอบครั ใดที่ได้มาอ่านที่มีชี ิตที่คล้ายกับครอบครั ของผม ขอใ ้ครอบครั นั้นประ บแต่ ิ่งที่
โชคดีมีก�าลังใจที่จะก่อร้าง ร้าง ิ่งมีชี ิตอีกชี ิต นึ่งใ ้ ใช้ชี ิตอยู่บนโลกได้อย่างปกติชนทั่ ไป  
ิ่งมีชี ิตนั้นเรียก ่าลูก และขอใ ้บุญกุ ลนี้ช่ ย ่งเ ริมพัฒนาการน้องนนท์ ซึ่งนั้นก็คือด งใจของ 

ครอบครั ผม ใ ้มีพัฒนาการ ม ัยที่ค รเป็น 

ครอบครั ผม ผมและภรรยา แต่งงานกันมาก่อนจะตัด ินใจมีตั เล็กมา 8 ปี และเราก็เริ่ม
ตกลงกันพร้อมที่จะมีลูก ักคน ตลอดระยะเ ลา 9 เดือน ผมและภรรยาดูแลเจ้าตั เล็กเป็นอย่างดี 
และ ัน นึ่งที่ผมรอคอย เจ้าตั เล็กของผมก็ออกมาลืมตาดูโลกใบนี้ จ้าตั เล็กของผมชื่อน้องนนท์ 
เขาเป็นที่รักของทุกคนในครอบครั  เราใ ้ค ามรักเลี้ยงดูทุกอย่างเ มือนเด็กปกติทั่ ไป เป็นเ ลา 
1 ปี 6 เดอืน ผมและภรรยาได้พาน้องนนท์ ไปพบคณุ มอ ประจ�าตั ของน้องนนท์ เพือ่ตร จร่างกาย
ฉีดยาตามอายุปกติ คณุหมอตรวจทกุอย่างของร่างกาย น้องนนท์ปกติทกุอย่าง แต่มอีย่างหนึง่ที่
คณุหมอทกัขึน้มา คณุหมอถามว่าน้องนนท์ อาย ุ1 ปี 6 เดอืน ยงัไม่สามารถพดูค�าที่มคีวามหมาย
ได้สกัค�าเลยใช้ไหมค่ะ คณุพ่อ คณุแม่ ซึง่กเ็ป็นจรงิอย่างทีค่ณุ มอกล่า  คณุ มอแนะน�าใ พ้บแพทย์
ด้านพฒันาการเดก็เพือ่ตร จเร่ืองของพัฒนาการช้า รอืเปล่า ยิง่ช่ งเ ลานัน้ยงัไม่คิดอะไรมากเพราะ
คิด ่าเด็กผู้ชายปาก นัก พูดช้า แต่ก็ท�าตามคุณ มอแนะน�า เราจึงพาน้องนนท์ เข้าพบแพทย์
พัฒนาการเด็ก ผลการวนิจิฉยั พบ ่าน้องนนท์ เข้าข่าย เป็นเด็กพิเ  (เป็นออทิ ติก) 

ในช่ งเ ลานั้น ผมกับภรรยา มีค�าถาม ่าเด็ก ออทิ ติก คืออะไร เป็นโรคร้าย รือไม่ 
ครอบครั เรา ตกใจมากกบัค�า า่ เดก็พเิ  น้องนนท์ ซึง่เป็นด งใจของครอบครั ผม เป็นเดก็พิเ  
ซึง่ไม่ปกตเิ มอืนเดก็ทั่ ไป ผมยอมรับ า่ครอบครั ผมเครยีดมาก ผมขับรถ ร้องใ ก้ลบัมาบ้าน กอด
กันร้องใ ้กับภรรยาผม ผมมีความรู้สึกว่าท�าไม ครอบครั เราถึงมีเรื่องแบบนี้เข้ามาในชี ิต 
เรา ง ารลูก ง ารภรรยา มคีวามกลวัมากมาย มคี�าถามมากมายเข้ามา 

ท�าไม ท�าไม ท�าไมถึงเกิด ท�าไมต้องเป็นครอบครั เรา าเ ตุคืออะไร เราท�าอะไร เราเลี้ยง
เขาไม่ดีอย่างไร ผมพยายาม า าเ ตุ มากมาย ึก า ิเคราะ ์ ถามคุณ มอ คิดมากมาย เพื่อ า
าเ ตุ เพื่อถาม ่าท�าไม น้องนนท์ ถึงเป็น ออทิ ติก แต่ ุดท้าย ผมกลบัมามองว่าท�าไมเราถงึต้อง

ถามหาสาเหตเุพือ่อะไร เพื่อที่เราจะโท าเ ตุเ รอ เพื่อที่จะโท โชคชะตาเ รอ แล้ มันจะเกิด
ประโยชน์อะไรเล่าเมื่อพบ าเ ตุแล้  ท�าไมเราไม่เอาเ ลาที่เรามั แต่ า าเ ตุ โท โชคชะตา  
โท ฟ้า มา ึก า มา าแน ทางในการรัก าน้องนนท์ ลังจากที่ผมคิดได้ ่าในการคิด า าเ ตุ 
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สญูเสยีเวลาเปล่าประโยชน์ ผมก็เริ่ม ึก า ่าเด็กพิเ  คืออะไร ออทิ ติก คืออะไร ผมค้น าใน 
อินเตอร์เนท ถามครอบครั ที่มีลูกลัก ณะนี้ พาน้องนนท์พบแพทย์เพื่อปรึก า แล้ ผมก็พบ ่าโรค
นี้เป็นอย่างไร

ผมเปลีย่นมมุมองจากค�าทีว่่า เด็กผดิปกติ เดก็พิเศษ ผมมองว่าลกูของผมเป็นปกติ เขาเป็น
ปกตใินแบบปกตขิองเขาแบบนี ้ ครอบครวัผมเป็นปกตขิองครอบครวัผมแบบนี ้  ไม่ใช้เพราะผม
ปลงนะครับ แต่ผมเข้าใจในชี ิตของครอบครั เรามากก ่า เราไม่เปรียบเทียบกับครอบครั อื่นแต่
ไม่ใช้ ่าเราจะละเลยปล่อยตามยถากรรมนะครับ

โรคนี้อาการเด็กแบบนีต้้องใช้ใจ ความรกั ของพ่อ และแม่เท่านัน้ครบั ทีจ่ะรกัษาลกูของเรา
ให้หายจากอาการแบบนีไ้ด้ ผมก็เร่ิม กึ า ธิกีารบ�าบดัรกั าฝึกพฒันาการ ซึง่เดก็พิเ  พฒันาการ
ไม่ ามารถพัฒนาได้ด้ ยตนเอง ตามธรรมชาติได้ เพราะเด็กจะอยู่ในโลกของเขา เขามีค าม ุขใน
ชี ิตของเขาด้ ยตั เขาเอง

เราท�าตามคุณ มอแนะน�าทุกอย่าง ยกเลกิการดโูทรทศัน์ ในบ้าน ยกเลกิการใช้ สือ่ต่างๆ 
ทกุประเภท ให้น้องนนท์ อยูก่บัคนให้มากทีส่ดุ คนในที่นี้คือ พ่อ กับ แม่ และผมกล้าที่จะบอกทุก
คน า่ลกูของผมเป็นเดก็พเิ  ออทิ ตกิ เพราะเราคดิ า่การยอมรบั และการเปิดเผยเป็นเรือ่งจรงิ 
ไม่ควรปิดบงั เราจะสบายใจกว่า และนั่นก็เป็น ิ่งที่ถูกต้องครับ คนรอบข้างครอบครั ผมเริ่มเข้าใจ 
ในครอบครั ผมมากขึน้ ช่ งแรกเราเคร่งครดักับกจิ ตัรในการฝึกในการปฏบิตั ิต้องพยายามฝึก ฝึก 
ฝึก และฝึก จนเกิด ภา ะค ามเครียด ในครอบครั มากขึ้น ผมรู้ ึก ่ามันชักไม่ค่อยดี แล้ ครับ มัน
ขาดค าม ุขในครอบครั ไป เปลี่ยนครับ เปลี่ยน เราเปลีย่นมมุมองใหม่ครบั เราจะฝึก เราจะเล่น 
กบัน้องนนท์อย่างมคีวามสขุครบั  ใช้ชวีติแบบข�า ๆ มองทกุอย่าง ให้มคีวามสขุ ให้ง่าย ให้ความ
รกั มาเป็นตวัน�าในการอยูก่บัลกู เราเหนือ่ยครบั ยอมรบัว่าเหนือ่ย เป็น 10 เท่า 100 เท่า แบบมี
ความสขุครบั และเราก็จะ ุข 10 เท่า 100 เท่า เมื่อลูกเราท�าอะไรได้ พัฒนาการดีขึ้น ลูกเราเป็น
เด็กพิเ  ครอบครั เราจึงพิเ ก ่าชา บ้านมากขึ้นด้ ยครับ อย่างที่บอกครับ มีทางรัก าได้ครับ
โรคนี้ และมีแน ทางมากมายครับ แต่อย่า ยุดนะครับ อย่าหยดุทีจ่ะมกี�าลงัใจ ก�าลงัใจ เกิดขึน้ได้ 
จากคนทีเ่รารกั คอืลกูนีแ่ละครบั จากครอบครวัของเรา และทีส่�าคญัที่สดุจากตวัเราเองครบั

เราต้องอยูก่บัเขาด้วยความสขุ ความรกั ความเอาใจใส่ ความเป็นปกติของครอบครวัเรา 
ส่ิงส�าคญันะครบั อย่าคาดหวงั อย่าเปรยีบเทยีบกบัใคร ให้มองว่าเราคอืเรา ผมไม่คาด งันะครบั 
่าน้องนนท์ต้องเรียนเก่ง ต้องเป็น ิ กร เป็น มอ เป็นนักบิน เ มือนกับพ่อแม่ทั่ ไปอยากใ ้เป็น 

ผม ังแค่ ่า ใ ้เขาด�ารงชี ิต อยู่บนโลกนี้ด้ ยตั ของเขาเอง ในเ ลาที่เขาไม่มีทั้งพ่อ และแม่ แค่นี้
ผมก็มีค าม ุขแล้ ครับ ผมก็ตายตา ลับแล้
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เรื่องที่ผมเล่ามานี้ เป็นค ามรู้ ึกช่ งแรกที่พบเจอ ค�า ่า ออทิ ติก ผม ่าครอบครั ที่พบเจอ
เรือ่งรา ทีเ่กดิขึน้แบบผม ในช่ งแรกก็คงคิดเ มอืนผม เราต้องยอมรบัครบั า่ลกูเราเป็น ออทิ ตกิก่อน 
และเราต้องไม่ค้น า าเ ตุที่เกิดครับ เราต้องเข้าใจธรรมชาติ ที่เกิดกับลูกเราครับ เราต้องมั่นใจ
ครบัว่าต้องหาย และเราต้องมคีวามสขุกบัส่ิงทีเ่กดิขึน้ครบั

ุดท้ายนะครับ ผม ัง ่าเรื่องรา ที่ผมเล่ามา จะมีประโยชน์ต่อครอบครั ที่พึ่งทราบ ่าลูก
ของท่านเป็นเด็กพิเ  เป็นเด็กออทิ ติก เป็นประโยชน์ในด้านจิตใจ ในด้านแน ค ามคิด มุมมอง 
ที่จะอยู่กับลูกน้อยของเรา ที่จะฝึกฝนลูกน้อยได้อย่างมีค าม ุขนะครับ

ตอนนี้น้องนนท์อายุ 4 ข บ ครึ่งแล้ ครับ เข้า ้องน�า้เองได้ ถอดกางเกงเองได้ แปรงฟัน ท�า
อะไรได้ ลายอย่างแล้ ครับ และที่ครอบครับเรา ัมผั ได้น้องนนท์ ยิ้ม ั เราะ บตาอย่างมีจิต
ิญญาณ และผมมั่นใจครับ ่าน้องนนท์รู้แล้ ครับ ่าเขามีพ่อ และแม่แล้ ครับ ถึงแม้เขาจะไม่ได้ ื่อ

ออกมาด้ ยค�าพูด แต่เรา ัมผั ได้ครับ ตอนนี้น้องนนท์เริ่มดีแล้ ครับ

ขอใ บ้ญุกุ ลนีด้ลบนัดาลใ น้้องนนท์ และเดก็พเิ ายจากอาการทีเ่ป็น พฒันาการ ม ยั
ด้ ยเทอญ และขอให้ครอบครวัพเิศษทกุครอบครวัมกี�าลงัใจเขม็แขง็ ฝึกฝนลูกน้อยเจ้าด งใจใ ้ดี
ขึ้นโดยเร็ ด้ ยครับ ครอบครวัน้องนนท์ขอเป็นก�าลงัใจให้ทกุครอบครวันะครบั

ครอบครั น้องนนท์



                               ฉบับความสุข

233
                                                                                       ับ

“เราเปลีย่นมมุมองใหม่ครับ เราจะฝึก เราจะเล่นกับลูก
อย่างมีความสุขครับ ใช้ชีวิตแบบข�า ๆ  มองทุกอย่าง ให้มคีวามสขุ 
ให้ง่ายให้ความรัก มาเป็นตัวน�าในการอยูก่บัลกู เราเหน่ือยครับ 
ยอมรับว่าเหนื่อย เป็น 10 เท่า 100 เท่า แบบมีความสุขครับ .... 
เราต้องมั่นใจครับว่าต้องหาย และเราต้องมีความสุขกับสิ่งที ่
เกิดข้ึนครับ”

ครอบครัวน้องนนท์

น้องนนท์

ผมรักพ่อกับแม่มากครับ


